CORONA
CHECKS

Checklist om uw werven
opnieuw op te starten
1. Analyseer
1.1 Maak de stand van zaken op van uw bedrijf

Dit is een
leidraad, geen
wettelijke
verplichting
want elke werf
heeft zijn eigen
specificiteit

¨
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¨
¨
¨
¨
¨
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¨

Analyseer uw bankrekeningen
Analyseer wat uw verzekeringscontracten dekken, bijvoorbeeld diefstal
Ga na welk personeel beschikbaar is
Regel de terugkeer van de bedienden
Check het onderhoud, de controles en keuringen van het materieel, zoals kranen
Breng de toestand bij uw klanten, onder- en hoofdaannemers in kaart
Ga uw contractuele verbintenissen na: deadlines, geldboetes, openbare aanbestedingen …
Lijst de lopende werven op, de werven in bestelling en de lopende offertes
Denk na over de risico’s en de opportuniteiten
Pas uw prijzen aan in nieuwe offertes: in hoeveel factureerbare uren kan u bijvoorbeeld
uw indirecte kosten inrekenen om de verloren winst deels te recupereren?

1.2 Maak per werf de stand van zaken op
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Lijst de eventuele nieuwe taken ten gevolge van het stilleggen van de werf op
Lijst ook de afgewerkte, lopende en komende taken op en check die met de initiële planning
Zorg dat de werf terug toegankelijk is (beveiliging)
Check de kwaliteit en de hoeveelheid van de materiaalvoorraden op de werf
Lijst op welk materieel nog op de werf is: borstweringen, bouwketen, toiletten
Kijk de bestellingen na en de levertermijnen
Analyseer de afgesloten contracten: wat bij overmacht
Lijst de nog af te sluiten contracten met onderaannemers en leveranciers op
Check de keuzes van de klanten en de ondertekende technische fiches

1.3 Maak de stand van zaken op bij leveranciers en onderaannemers

Beperk fysiek
contact met
externen; maak
hierover afspraken
en hou overleg
bij voorkeur via
telefoon of mail

¨ Check de voorraden
¨ Ga na of er prijswijzigigen zijn, en of dat wel kan volgens het contract
¨ Ga na of uw onderaannemers beschikbaar zijn

2. Plan
2.1 Kies welke werven u eerst wil heropstarten, hou rekening met:
¨ De aangegane verbintenissen: contracten, openbare of private aanbestedingen,
lopende bestellingen, oorspronkelijke termijnen ...
¨ Uw liquide middelen: wat zijn de ‘quick wins’, de bijna voltooide en snel
factureerbare werven?
¨ Wat past in uw commerciële strategie (imago, opportuniteiten)
¨ De beschikbare arbeidskrachten, materialen, en materieel
¨ De taken die één persoon alleen kan uitvoeren
¨ De taken die een team kan uitvoeren met de nodige social distancing
¨ Alternatieve werkmethodes, zoals prefab
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2.2 Maak een planning
¨ Beperk het aantal bouwberoepen dat zich tegelijkertijd op de werf bevindt
¨ Laat zo veel mogelijk taken door slechts één persoon uitvoeren,
hou rekening met het lager rendement
¨ Werk zo veel mogelijk met vaste teams
¨ Hou rekening met de tijd die nodig is om het materieel en personeel te ontsmetten

3. Bereid per werf de heropstart voor
3.1 Administratief
¨ Analyseer de nieuwe risico’s door de pandemie en de te nemen maatregelen,
udate het Bijzonder Veiligheids- en Gezondheidsplan (BVGP)
¨ Breng de aangifte van de werken in orde: lijst van onderaannemers, uitzendkrachten ...
¨ Check of de vereiste werkvergunningen nog geldig zijn
¨ Neem contact op met de betrokken partijen en de verantwoordelijken van het project
¨ Leg de data van de werfvergaderingen en werfcontroles vast
¨ Kijk de data na van vergunningen, zoals de bouwvergunning en de inname openbaar domein
¨ Zorg dat u de (meest recente) plannen hebt
¨ Check of uw onderaannemers geen sociale of fiscale schulden hebben
¨ Check de geldigheidsduur van de werknemersdocumenten: Limosa, Dimona, A1-formulier …
¨ Maak een plaatsbeschrijving en vergelijk die met de plaatsbeschrijving bij stillegging
3.2 Praktisch
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Herstel schade door overstromingen, grondbewegingen, weer …
Bestel tijdig materiaal bij de leveranciers
Check of alle nodige materieel beschikbaar is: kranen, steigers …
Check of alle nutsvoorzieningen op de werf aanwezig zijn
Check de werfinrichting: ‘check-in at work’, verlichting, opslagzone, toiletten …
Reinig de werf
Kijk na of de inplanting/het uitzetten van het gebouw nog in orde is
Plan het materieel voor de eerste weken
Plan de arbeidskrachten voor de eerste weken

4. De dag van de heropstart
Deze checklist
werd gemaakt
op basis van
‘Checklist
voor bedrijven
voorafgaand aan
de heropstart
van bouwplaatsen’,
met dank aan de
afdeling Beheer en
kwaliteit, WTCB

¨ Duid ten minste één COVID-19-aanspreekpunt per werf, hij informeert de medewerkers
over de preventiemaatregelen en controleert het naleven ervan
¨ Informeer de medewerkers bij het onthaal over de collectieve en individuele
beschermingsmaatregelen: dragen van handschoenen, handhygiëne …
¨ Geef de instructies duidelijk en zichtbaar weer, zowel op de werf als in het magazijn,
het atelier en op kantoor

Check ook
» www.bouwunie.be/corona-checks, met preventiefiches, de Checklist
»
»

én Bouwunie Toolbox ‘veilig werken op de werf ten tijde van corona’…
Infofiche ‘Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen’
van Constructiv, www.constructiv.be
‘Hoe ga je als bouwbedrijf de strijd aan met COVID-19’, diverse artikels, www.wtcb.be

