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NEWSLETTER

Een initiatief dat niet alleen contractors aanbelangt ...
In 2015 heeft Elia haar inzet voor de interne veiligheid opgedreven met het programma ‘Go for Zero’. In 2016 wil Elia die acties
ook uitbreiden naar externe contractors met het project ‘Safety
for Contractors’.

Elia blijft streven naar nul ongevallen, zowel voor de eigen
werknemers als voor de medewerkers van contractors en
subcontractors.

Het project ‘Safety for Contractors’ (S4C) ging officieel begin juni 2016 van start voor
contractors van Elia, met de bedoeling dat iedereen elke dag gezond en wel naar
huis kan gaan.
In totaal worden zeven proefprojecten uitgekozen om op het
terrein te testen hoe doeltreffend en haalbaar de methodes van
het S4C-project zijn om risicosituaties in kaart te brengen en
op te volgen. Op basis van de feedback van de deelnemers

aan de proefprojecten (contractors + Elia), kunnen dan
wijzigingen en verbeteringen worden aangebracht vóór de
algemene roll-out voor alle projecten van Elia. Die is gepland
voor het tweede trimester van 2017.

Safety for Contractors in een notendop
Hoe ?
Wat ?
• Lichamelijke letsels
vermijden
• Geen ongevallen/
incidenten is het
einddoel
Voor de eigen medewerkers en die van aannemers en onderaannemers

Zorgen dat iedereen elke
dag gezond en veilig terug
thuis komt.
Waarom?

1. Strenger goedkeuringsproces en controle op de
competenties van de werknemers van de aannemers
2. Snellere en nauwkeurigere bepaling van de werksituaties
en -periodes met hoog risico
3. Aanvang van de werken pas na een grondige en
gevalideerde voorbereiding
4. Versterkte begeleiding en supervisie op de werf
5. Feedback over de opgedane ervaringen op duurzame
wijze versterken

Proefprojecten en timing
De momenteel uitgekozen proefprojecten zijn:

Herentals (C)

Mercator (A)
Moonstraat (B)

Gramme (C)
Gilly (C)
Marche les dames
Neuville

Deze proefprojecten bestaan uit drie categorieën:
• A-projecten werden uitgekozen voor het testen van de
identificatie van HSR’s tijdens de scenarioplanningsfase.
• B-projecten werden uitgekozen voor het testen van de
overdracht van situaties met hoge veiligheidsrisico’s die
geïdentificeerd werden bij de scenarioplanning tijdens de
openingsvergadering van de werf, en voor het testen van de
opvolging van HSR’s tijdens werfvergaderingen en tijdens de
voorbereidende fase van de werken.
• C-projecten werden uitgekozen voor het testen van de
opvolging van HSR’s tijdens werfvergaderingen en tijdens
de voorbereidende fase van de werken, en ook voor het
testen van de nieuwe template voor werfdebriefing.

2016
SEP

Proefprojecten

SPIE, Omexom, Monnaie en Vandenberghe nemen deel aan
de proefprojecten.
De pilootfase loopt eind november af. De resultaten ervan
worden bekendgemaakt op de volgende Contractors’ Day.
Meer informatie volgt.
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JAN

2018
APR

JUN

OKT

JAN

Roll-out golf 1

Roll-out golf 2

Roll-out golf 3

Golf X

➝ Jullie werven zullen aan de beurt zijn vanaf Q2 2017

Safety-opleidingen (Elia + Contractors)

