ARTIKEL
Peter Koenders voorzitter van landelijke Taskforce Arbeidsomstandigheden & Veiligheid

‘Aantal dodelijke ongelukken
in bouw moet terug naar nul’
Door Sjoerd Geurts

Toeval bestaat niet. Uitgerekend op de dag dat we met Peter
Koenders praten over ‘veiligheid in de bouw’ worden er op de
loods van zijn eigen bedrijf Koenders Totaalbouw nieuwe
dakplaten gelegd. En dat lijkt er deze middag niet altijd even
veilig aan toe te gaan.
“Daar kan ik boos om worden”, moppert Peter
Koenders wanneer we bij hem aanschuiven
voor het gesprek over de Taskforce Arbeids
omstandigheden & Veiligheid waar hij voorzitter
van is. Een orgaan van Bouwend Nederland, dat
landelijk streeft naar meer veiligheid in de
bouw. Dat het aantal sterfgevallen door ongelukken - vorig jaar nog twintig - wil reduceren
tot nul. “En dan zie ik vanuit mijn raam moge
lijke onveilige situaties”, zo gaat hij verder. “Ik
heb de mannen er net op aangesproken en
gevraagd of ze zelf vinden dat ze veilig bezig
zijn. Die zijn van een bedrijf dat we hiervoor
inhuren. Veel zaken zijn prima op orde. Er zijn
ook maatregelen genomen. Maar als je als
medewerker op het dak toch je eigen regels
maakt, dan helpen die voorzieningen niet meer
of moeten de veiligheidsvoorzieningen aangepast worden. Dat moet anders en daar wil ik me
sterk voor maken.”

“We zien de veiligheid in
de bouw de laatste jaren
niet hard genoeg vooruit
gaan en lopen achter bij
andere branches.”
Peter Koenders kennen we in de Liemers vooral
als directeur van Koenders Totaalbouw in
Duiven. Daarnaast zet hij zich al sinds jaar en
dag in voor de branche die hem lief is. Sinds
vorig jaar is Koenders voorzitter van de
Taskforce Arbeidsomstandigheden & Veiligheid.
“We zien de veiligheid in de bouw de laatste
jaren niet hard genoeg vooruit gaan en lopen
achter bij andere branches. Daarom heeft vakorganisatie Bouwend Nederland de Taskforce
opgericht. Met daarin veiligheidsfunctionarissen
van dertien grote en kleine bouw-infrabedrijven.
Onze ambitie ligt hoog. Het aantal dodelijke
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ongevallen in de bouw is voor ondernemers een
enorme zorg. Daarom zetten we met de
Taskforce vol in op veilig en gezond werken.
Iedereen moet aan het einde van de dag weer
gezond naar huis.”

Regels naleven
Veiligheid is volgens Peter Koenders de verantwoordelijkheid van iedereen. Van werkgevers en
werknemers, van opdrachtgevers en van ketenpartners. “Kortom van alle partijen die op een
bouwplaats aanwezig zijn. Er zijn afspraken en
regels om de veiligheid te verhogen. Die moet je
naleven. En belangrijker: je moet elkaar ook
durven aanspreken en corrigeren op
mogelijk onveilige situaties.

Daarom ben ik ook naar de mannen buiten
gelopen om hen op de situatie te wijzen.”
Peter Koenders zei bewust ja op de vraag van
Bouwend Nederland of hij voorzitter van de
Taskforce Arbeidsomstandigheden & Veiligheid
wilde worden. “Ik vind het belangrijk dat we aan
veiligheid werken. We willen niet de zoveelste
praatgroep worden. Daar zijn er al veel te veel
van. Er moet echt wat gebeuren. De bouwplaats
is een dynamische, steeds veranderende om
geving met grote, zware materialen en
machines. Iedereen moet bewust zijn van de
veiligheidsrisico’s die je daar loopt.”
Inmiddels zijn veel oorzaken van onveiligheid in
kaart gebracht. Motivatie/alertheid, competentie
en procedures zijn voorbeelden van zaken waaraan gewerkt moet worden. De acties die wij als
Taskforce nu oppakken zijn werkplekinspecties,
het opstellen van tien
‘life saving rules’
en de intro-
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Samenwerking 4Webcom en
Inter Visual Systems
Inter Visual Systems en 4Webcom zijn een officiële samenwerking aangegaan onder de
naam IVS4Collaboration. Gezamenlijk wordt een complete en betaalbare oplossing
verzorgd voor live online communicatie via de cloud. Geschikt voor interne en externe
toepassingen en werkend op- en met alle devices.

ductie van een speciale veiligheidsapp. Daarnaast moet de opdrachtgever zijn rol pakken.
“Het zijn allemaal maatregelen die de veiligheid
een impuls kunnen geven. Een voorbeeld is de
veiligheidsapp waarin meldingen kunnen
worden gedaan van situaties waar anderen van
kunnen leren en waarin tips worden gedeeld.”

“Iedereen moet bewust
zijn van de veiligheids
risico’s die je loopt.”
Een belangrijk speerpunt vindt Peter Koenders
het onderwijs. “Op allerlei onderdelen leren
kinderen over de bouw. Maar over veiligheid
wordt amper gesproken. Ja, VCA, maar dat is
echt te weinig. En een ander aandachtspunt is
de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Gemeenten nemen er allerlei details in op, maar
er wordt nooit gesproken over de veiligheid van
bouwen. We moeten met z’n allen een mindset
maken. Dat betekent niet dat er méér regels
moeten komen, maar dat we bewuster met
veiligheid in de bouw moeten omgaan.
Daarom heeft de Taskforce ook de
campagne ‘Bewust Veilig Iedere Dag’
gelanceerd.”

De samenwerking wordt bezegeld met een handdruk. Op de foto Wilco Venselaar (Inter) (links) en John Welzen (4Webcom).

Met hardware van Inter Visual Systems en software van Zoom worden de krachten van beide bedrijven gebundeld tot één sterk geheel. Het Duivense bedrijf Inter Visual Systems heeft zich in ruim
45 jaar ontwikkeld van distributeur tot innovatieve systeem integrator van audiovisuele & ICT totaaloplossingen in de B2B-markt. 4Webcom is een ervaren softwarebedrijf dat naast eigen ontwikkelde
communicatieplatformen ook jarenlang Europees partner is van Zoom uit Silicon Valley. De samenwerking levert snelle en schaalbare oplossingen op voor cloud based videoconferencing, virtual classrooms en webinars. Deze worden voortaan in Nederland met het in Amerika populaire online platform van Zoom aangeboden onder de naam IVS4Collaboration.
Zoom communiceert met alle gangbare videoconferencingsystemen in de markt. Daarnaast maakt
Zoom samenwerken op afstand, online vergaderen, webinars en draadloos presentaties delen
mogelijk.

Nieuw gezicht voor Verhuellweg Doesburg
Wethouder Ellen Mulder van de gemeente Westervoort heeft het vernieuwde bedrijventerrein Verhuellweg officieel geopend. Hiermee is er een eind gekomen aan een renovatie
van zeven maanden.
De opening kreeg extra glans met de onthulling
van een nieuwe welkomstzuil. Bedrijventerrein
Verhuellweg is ingrijpend vernieuwd. De rijbaan
kreeg een stevige fundering en een nieuwe asfaltverharding. Verder zijn de parkeerplaatsen,
inritten, laad- en losplekken en groenstroken
aangepakt. De straatverlichting verhuisde naar
de andere kant van de weg. Verder is een deel
van de riolering alsmede het hekwerk rond Rotra
vernieuwd en zijn er verbeteringen aangebracht
aan een deel van de voorterreinen en voorgevels
van de bedrijven Rotra en Ubbink.
Ellen Mulder is enthousiast over de vernieuwing.
“Ik ben zowel blij met het resultaat als met de
manier waarop het tot stand is gekomen. De

verbeteringen hebben het aanzien van het terrein ingrijpend verbeterd en de verkeersveiligheid verhoogd. Daar heeft iedereen baat bij die
op het terrein werkt of er soms komt. Mooi is dat
we dit voor elkaar hebben gekregen in goed
overleg en goede samenwerking met de bedrijven.”
Het project kostte in totaal € 1.140.000. € 570.000
daarvan kwam voor rekening van de provincie
(subsidie). De gemeente betaalde € 320.000
mee. De bedrijven Rotra en Ubbink droegen
ieder € 125.000 bij. Met de heropening van
Verheullweg is de gemeente er nog niet.
Nu staat de vernieuwing van bedrijventerreinen
Beinum-West op het programma.
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