
SAMEN VOOR 
VEILIG WERK

Een veilige werkplek: daar gaan 
havenarbeiders, werkgevers 
en vakorganisaties samen voor! 
Arbeidsveiligheid heeft dan ook al 
jaren de hoogste prioriteit in de 3 
Belgische havens. Dit jaar bundelen 
wij de krachten om het werk veiliger 
te maken en dit door samen de meest 
voorkomende veiligheidsrisico’s aan te 
pakken. Of ons dat lukt? Zeker! Maar 
enkel als we elke dag veiligheid op de 
eerste plaats zetten. Dit doen we samen 
en daarvoor hebben we dus ook jouw 
hulp nodig.

INZET OP 4 DOMEINEN

PREMIES VOOR JOUW INZET

Om de veiligheid in onze havens verder te 
verhogen, zetten we in op 4 domeinen. Elk domein 
heeft zijn concreet doel. Bereik je samen met alle 
collega’s uit de Belgische havens deze doelen? Dan 
werk je niet alleen mee aan een veilige werkplek, 
maar dan wacht jou per bereikt doel ook een 
premie.

WAT MOET JE DOEN? 

Met kleine veranderingen of acties kan je tijdens het 
werk heel wat risico’s vermijden. Bereik je samen 
met alle collega’s uit de Belgische havens een doel, 
dan verdien je de bijhorende premie.

4. Ga voor 10%
Samen zetten we ons in voor een veilige werkplek en willen 
we het totaal aantal arbeidsongevallen in de havens verder 
stevig laten dalen. Je kent de veiligheidsrisico’s in je job en 
zet je in om deze risico’s voor jezelf en collega’s te vermijden. 

Doel 4   We verbeteren samen de veiligheid in de 3 havens. 
We gaan voor een verbetering van meer dan 10%.

3. ’t Is zo gebeurd
Struikelen, uitglijden of vallen: ’t is zo gebeurd. Deze 
ongevallen lijken misschien minder ernstig, maar het kan lang 
duren voordat je volledig hersteld bent. Heb aandacht voor 
deze risico’s op de werkvloer en doe het nodige om jezelf en 
collega’s tegen deze ongevallen te beschermen.

Doel 3   70% van de Belgische havenarbeiders, logistieke 
medewerkers en vaklui heeft aandacht voor het risico en 
vermijdt ongevallen door struikelen, uitglijden of vallen.

2. Pas thuis mag alles uit
Op het werk zijn de juiste veiligheidskledij & persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s) essentieel om jezelf en 
collega’s te beschermen en zichtbaar te maken. Draag 
daarom steeds de voorgeschreven veiligheidskledij.

Doel 2   90% van de Belgische havenarbeiders, logistieke 
medewerkers en vaklui draagt op zijn of haar werkpost de 
juiste veiligheidsuitrusting.

1. Eén ploeg 
Surf naar www.veiligwerkenindehaven.be en bevestig je 
engagement voor veilig werk: “Ik engageer mij om mijn werk 
veilig uit te voeren en zorg te dragen voor de veiligheid van 
mijn collega’s volgens de geldende procedures en regels.”

Doel 1   75% van de Belgische havenarbeiders, logistieke 
medewerkers en vaklui registreert zijn of haar engagement 
op www.veiligwerkenindehaven.be. 

Verdien premies voor jouw inzet



HOE METEN WE DEZE DOELEN? 

Doel 1   Op 30 september 2022 tellen 
we het aantal registraties op 
www.veiligwerkenindehaven.be.

Doel 2 & 3   De werkgeversorganisaties voeren 
samen met de vakorganisaties verschillende 
steekproeven uit op werkplaatsen in 
Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De 10 beste 
steekproeven bepalen het eindresultaat. De 
uitvoeringsvoorwaarden van deze steekproeven 
werden vastgelegd in cao 90. 

Doel 4   We meten de veiligheid aan de hand van 
de totale frequentiegraad (FG) van de 3 havens 
samen. De frequentiegraad is de verhouding 
tussen het aantal arbeidsongevallen onder alle 
havenarbeiders, logistieke medewerkers en 
vaklui, en het totaal aantal gewerkte uren.

DE PERIODE

Uiteraard zetten we ons elke dag in voor veiligheid, 
maar nu gaan we er volop tegenaan! De periode 
waarin we de doelen meten, loopt van 1 april tot 
en met 30 september 2022. De definitieve 
resultaten worden bekend gemaakt in november.

DE PREMIES

Hebben we op 30 september* onze doelen bereikt, dan 
willen de werkgevers je natuurlijk bedanken voor deze 
prestatie. De verdiende premies worden uitbetaald in 
december.

Erkende 
havenarbeiders 
& vaklui

Logistieke 
medewerkers met 
veiligheidscertificaat

Doel 1 € 50 € 35

Doel 2 € 50 € 35

Doel 3 € 50 € 35

Doel 4

Frequentiegraad is gedaald 
met minstens 10% € 100 € 70

Frequentiegraad is gedaald
tussen 5 en 10% € 50 € 35

Jouw maximale premie €250 €175

*De referteperiode loopt van 1 april tot 30 september 2022.


