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BAM CONTRACTORS 
en Mensura bouwen samen aan 
veiligheid en welzijn op de werf

Uitdagingen

 > veilige werkomstandigheden verzekeren op honderden werven;
 > voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften en 

-standaarden;
 > de gezondheid en het mentale welzijn van >600 medewerkers 

garanderen.

Oplossingen
 > preventieve enquêtes en continue gezondheidsmonitoring;
 > medische onderzoeken;
 > industriële hygiënemetingen;
 > opleidingen, trainingssessies, workshops.

Voordelen
 > jarenlange kennisdeling en hechte samenwerking;
 > preventiepartner met objectieve en ruime blik.

BAM Contractors telt maar liefst 600 medewerkers op tientallen werven in heel België. 
Om hun veiligheid en welzijn op de werf te garanderen, heeft de bouwgroep vier 

preventieadviseurs in dienst. Voor extra ondersteuning, specifi eke opleidingen, gericht 
onderzoek en professioneel advies rekent het preventieteam al sinds jaar en dag op Mensura.

“In Mensura vinden we al jarenlang 
een objectieve gesprekspartner 

met wie we onze ideeën kunnen 
afstemmen om specifi eke preventie- en 
veiligheidsvraagstukken op te lossen.”

Dirk Geelen, Manager Health & Safety 

bij BAM Contractors



In 2015 bundelden het Limburgse Betonac en het Brusselse/Oost-
Vlaamse CEI-De Meyer de krachten in BAM Contractors. Betonac deed 
al sinds de jaren 80 een beroep op Mensura, terwijl CEI-De Meyer 
aangesloten was bij Adhesia. Op het moment van de fusie tussen de 
twee bouwbedrijven, sloegen ook Mensura en Adhesia de handen in 
elkaar. De samenwerking tussen alle partijen werd er alleen maar 
hechter door.

Van analyse tot advies
“Waar we handen, tijd of expertise tekortkomen, nemen we Mensura 
in de arm,” vertelt Dirk Geelen, Manager Health & Safety. “In 
2016 leidde Mensura bijvoorbeeld een preventief onderzoek naar 
psychosociale risico’s van a tot z in goede banen.”

“Uit de enquête leerden we dat onze medewerkers heel tevreden 
zijn over de veiligheid. Communicatie en werkdruk kwamen als 
werkpunten uit de bus. Ook kregen we tips, die we mee opnamen 
in een actieplan. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met een-op-
eengesprekken tussen medewerkers en managers en worden 
beleidskeuzes uitvoerig én vanuit de medewerker toegelicht in de 
interne bedrijfscommunicatie.”

Gezond en wel
Dat de medewerkers tevreden zijn over het veiligheidsniveau, hoeft 
niet te verbazen. “We communiceren transparant over de impact van 
onveilig gedrag en organiseren veiligheids- en opleidingsdagen. Zo 
gaven Mensura-specialisten een opleiding over gehoorschade en het 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook voor training 
rond EHBO of ergonomie op de werf schakelden we Mensura al in.”

“Verder kunnen we ook op medische en praktische ondersteuning 
rekenen. Denk aan medische onderzoeken of gespecialiseerde 

metingen. Voor we op industriële sites aan de slag gaan, vindt er 
bijvoorbeeld een bodemanalyse plaats. Zo kunnen wij specifi eke 
persoonlijke beschermingsmiddelen of aangepaste werkmethodes 
aanbevelen.”

Eerste refl ex voor mentaal welzijn
Ook wat mentale gezondheid en verantwoord gedrag betreft, blijft 
BAM Contractors alert. “Gelukkig krijgen we amper te maken met 
problemen zoals alcoholmisbruik of pesterijen. Vermoeden we dat 
er toch iets aan de hand is, dan gaan we meteen in dialoog; al dan 
niet samen met een psycholoog van Mensura. Wanneer mentale 
bijstand hoogdringend is – bijvoorbeeld voor wie getuige was van het 
arbeidsongeval van een collega – is Mensura contacteren zelfs onze 
eerste refl ex.”

Extern klankbord
“We willen van veiligheid en welzijn iets zichtbaars en tastbaars 
maken,” besluit Dirk. “De ondersteuning door Mensura maakt 
het mogelijk om langs te gaan op al onze werven, en om een 
gespecialiseerd antwoord te bieden op specifi eke preventie- en 
veiligheidsvraagstukken.”

“Tot slot vinden we in Mensura een extern klankbord, een objectieve 
gesprekspartner met wie we onze ideeën kunnen afstemmen om tot 
de beste resultaten te komen.”

Wat Mensura voor u kan doen
Ook u kunt een beroep doen op de expertise van Mensura. Ontdek wat 
wij voor uw organisatie kunnen betekenen op www.mensura.be. Met 
vragen kunt u terecht op +32 2 549 71 00. 
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