Beroepsgerichte acties
Ook de beroepsfederaties of clusters die lid zijn van de Confederatie, zijn bezig met veiligheid.
Hun invalshoek is het voorkomen van risico’s die eigen zijn aan de beroepen die zij
vertegenwoordigen.
De werking van de Cluster Complementaire Bedrijven is in dat opzicht heel interessant. Zij
kan dienen als referentie voor de initiatieven die de beroepsorganisatie neemt op het vlak
van veiligheid, maar daarnaast belicht zij ook hoe belangrijk het is de krachten van de
verschillende geledingen te bundelen om de effectiviteit van de acties te vergroten.

De Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België (VSBB)
is lid van de Cluster en was de drijvende kracht achter de
campagne Veilig werken op hoogte die de sector voert.
Steigers zijn een belangrijk onderdeel van deze campagne,
maar ook andere toestellen voor werken op hoogte zoals
hoogwerkers en schaarliften kwamen aan bod.
Naast de positieve algemene impuls die uitging van de
campagne, heeft deze verschillende uitlopers gehad. Er
bestond een code van goede praktijken voor de bouw en
het gebruik van steigers, waarvoor VSBB de aanzet had
gegeven. Door de campagne kwam die weer onder de aandacht. Hetzelfde geldt voor de persoonscertificatie voor
steigerbouwers. De VSBB speelde een hoofdrol bij het
opzetten van deze laatste.

Een tweede organisatie binnen de Cluster
Complementaire Bedrijven, namelijk isPU (Pur
spuiters), heeft een veiligheidsplan voor de leden
opgesteld. De bedrijven in isPU moeten afrekenen
met specifieke risico’s op bouwplaatsen, onder
meer omdat ze met chemicaliën werken. Het
veiligheidsplan is een instrument om te gebruiken
vóór de start van iedere werf.

ABEF, de Belgische Vereniging van Aannemers van
Funderingswerken, is dan weer bezig met het
opstellen van een Veiligheidsplan - Code van goede
praktijk voor het uitgraven van sleuven. Dit gebeurt
in overleg met Constructiv en ADEB-VBA, de
vereniging van aannemers van grote bouwwerken.

De belangen van de bedrijven die harsgebonden
vloeren aanleggen worden in de Cluster behartigd
door de Belgian Resin Flooring Association (BRFA).
Deze organisatie schaaft momenteel aan de inhoud
van een charter voor haar leden, waarbij bijzondere
aandacht zal worden besteed aan veiligheid.

Tot slot heeft de Cluster zich ook ingezet
voor de natuursteensector. Een ongeval in
een natuursteenbewerkingsbedrijf leidde tot
uitgebreid
overleg
tussen
vertegenwoordigers van de Cluster, de
studiedienst van de Confederatie, de
Inspectie en Constructiv. Dit overleg heeft
zelf geleid tot allerhande acties van
Constructiv, waaronder zoals in het vorige
punt aangeraakt, het opstellen van een
model van risico-inventaris voor deze sector.
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