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PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT
Congres Navorming; 23 maart 2018

TMB MANAGEN
IGNAAS CROMBEZ
MARC HOPPENBROUWERS

DOELSTELLING
• In deze werksessie nemen we het proces van A-Z van een project TMB
onder de loep:

• Wie vervult wanneer welke rol(len)?
• Wat kan/mag er verwacht worden van de verschillende actoren?
• De rol van de PA tov. de veiligheidscoördinator?
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1. Inleiding
We bouwen een nieuwe brandweerkazerne in Durbuy.

• M. Koeke is de weldoener die een budget voorziet voor een nieuwe
brandweerkazerne. Hij schenkt een bedrag van 10.000.000,00€

• De kazerne is eigendom van de gemeente Durbuy.
• De bouw van het volledige project zal één jaar in beslag nemen.
•

Meer dan 5000 mandagen

• Oplevering Pasen 2019
• Architect: Antwerps Architecten Atelier
Lange lolbroekstraat 201, 2060 Antwerpen
+32 3 226 37 32, info@architectenatelier.be

2. Locatie
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Gelijkvloers
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1e verdieping

2. Enkele kenmerken

• Oppervlakte gebouw = 6 739 m²
• Regenwaterput onder gebouw (120.000 liter)
• Prefab-elementen (beton) worden naar de werf gebracht voor
montage met twee mobiele kranen.

• Hoogspanningscabine in het gebouw
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VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Wie moet de veiligheidscoördinator ontwerp
aanstellen?
Competenties van veiligheidscoördinator O ?
Wie moet de veiligheidscoördinator
verwezenlijking aanstellen?
Competenties van veiligheidscoördinator V ?

Kritieke fasen
Wat zijn de kritieke fasen?
Wat is de rol van de betrokkenen bij de kritieke
fasen.
- Veiligheidscoördinator O
- Veiligheidscoördinator V
- Bouwdirectie
- Bouwheer
- Preventieadviseurs
- Aannemer(s)
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WERFINRICHTING

Noteer welke voorzieningen op de werf
aanwezig moeten zijn.
Wie zorgt hiervoor?
Wat doe je als de voorziening niet
aanwezig is?

ONVEILIGE SITUATIE
Sandra is de brandweercommandant van Durbuy en brengt een
bezoek aan de werf. Ze is nog maar juist toegekomen en ziet de
aannemer van de zonnepanelen zonder veiligheidsharnas ter
hoogte van de dakrand. Er is ook geen collectieve bescherming.
Wat moet Sandra doen?
Wat zijn de individuele of collectieve acties van de betrokkenen.

-

Veiligheidscoördinator V
Preventieadviseur bouwdirectie
Preventieadviseur aannemers
Bouwdirectie
Bouwheer
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ARBEIDSONGEVAL
De elektricien (Jef Ampère), ZZP, is van een stelling
gevallen.
De stelling is van de aannemer Karel Vandersteen.
Jef heeft een fractuur aan zijn heup.
Wat is de rol van de diverse actoren?

-

Veiligheidscoördinator V
Preventieadviseur bouwdirectie
Preventieadviseur elektricien
Werkgever Jef
Bouwdirectie
Bouwheer

COÖRDINATIEVERGADERING
Naar aanleiding van enkele recente ongevallen en
meldingen van onveilige situaties met betrekking
tot valbeveiliging wil de bouwdirectie een
coördinatievergadering organiseren.
Wat is de rol van de diverse actoren?

-

Wie neemt het initiatief?
Wie zijn de genodigden?
Wie zal aanwezig moeten zijn?
Wie voert het gesprek?
Wat zijn de onderwerpen?
…
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PA <-> VC
Wat kunnen beiden voor elkaar betekenen?

- Tijdens de ontwerpfase?
- Tijdens de uitvoeringsfase?
- Input PA in het project? V&G-plan?
- Info VC naar PA?
-…
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En euh…

• Niet Durbuy maar het
West-Vlaamse Mesen is
met 1037 inwoners het
kleinste stadje van België.
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