FICHE 4.11 - WERFOPZICHTERS
DOEL
Gebruikmaken van de diensten van de werfwachters
SELECTIEVE SAMENVATTING
Familie

Doelstelling(en)

Orde praktijk

Praktijk die
invloed heeft op

Type werf

Projectfase

Verantwoordelij
ke actor

Afvalbeheer

Economisch en
sociaal

Operationeel

Personeel

Nieuwbouw

Uitvoering

Aannemer

Economisch
model

Renovatie

(Architect)

BESCHRIJVING
Reïntegratie van werknemers die belast zijn met het sorteren en het onderhouden van een propere werf (bv: Werfwachters)
Een werfteam, samengesteld uit maatschappelijk gere-integreerde arbeiders, is verantwoordelijk voor het sorteren van afval op
de werf. De redenen om de aannemers aan te zetten tot samenwerking met dit team zijn de verbintenis om een
milieuvriendelijke aanpak toe te passen (eventueel verplicht door de normen ISO14001, BREEAM of MVO) en, vooral, de lagere
arbeidskost. Bovendien gaat het om een relatie van geven en nemen: de verschillende vakmensen, die zich nu niet moeten
bezigheden met het sorteren van afval, noch met de opkuis van de werf, zullen hun werk efficiënter uitvoeren; de werfopzichters
doen ervaring op door samen te werken met de privéfirma's op de werf (ze werken niet alleen maar in een team, zij verlenen
advies over andere zaken op de werf en volgen de bevelen van de werfverantwoordelijke op). Na een ontmoeting met alle
betrokken vakmensen om hen over de aanpak te informeren, een afvalinventaris op te stellen en efficiënt te kunnen
samenwerken, installeren de werfopzichter een klein "sorteerpark" met gescheiden afvalbakken. Alle verplaatsingen van afval
worden geregistreerd.
De werfopzichters bieden ondersteuning in de voorbereiding van de werf ter organisatie van de afvalsortering en het werk van
alle actoren. Tijdens de uitvoeringswerken zijn de werfopzichters specifiek belast met het sorteren van afval, alsook met de
opkuis van de werf. Ze verzekeren de taak als assistent van de aanwezige vakmensen.
In Vlaanderen vormt en beheert de firma Levanto een team van werfopzichters. Levanto is een sociale onderneming die
omkadering en opleidingen biedt aan werkzoekenden en werklozen uit het Vlaams Gewest.
KRITIEKEN
Voordelen
- Actieve en bewuste deelname van de actoren
- Verbeteren van de sorteerkwaliteit op de werf
- Amélioration de la propreté sur chantier
- Snelle ophaling van bepaald afval (meer plaats op de werf)
- Toename van de veiligheid op de werf

Nadelen
- Werfcoördinatie
- Behoefte aan ruimte
- Administratief proces dat nogal zwaar kan zijn
- Opleiding, houding ... met betrekking tot de sociale
economie

LINK MET ANDERE FICHES
Deze praktijk behoort tot de familie van de praktijken:
D - Doeltreffend afvalbeheer : beheersplan, actoren, logistieke systemen, kwantificering, sortering, enz.
F - Actoren op de werf : implicatie van en relaties tussen actoren (en nieuwe actoren)
REFERENTIES / VOORBEELDEN
- Ecorce, 2015, Analyse de modèles urbains innovants liés à la gestion dfes déchets de déconstruction et démolition sélective et
aux flux de chantier dans leur contexte et identifcation des actions pertinentes à adapter à la Région Bruxelles-Capitale, Bruxelles
Envrionnement
- Levanto, http://www.levanto.be/

Met de steun van de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en
duurzame ontwikkeling’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (InnovIRIS) en de
technologische dienstverlening Com-Mat, gesubsidieerd door Wallonië.

