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SPOOR 4: DUURZAME ARBEID GEZOCHT

Dennis Meeus: 

“Kunnen collega’s om een of andere 
reden het zware fysieke werk toch niet 
meer verrichten, dan wordt bekeken hoe 
hun talent anders ingezet kan worden.” 
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“De B&R-bouwgroep trekt volop de 
kaart van de duurzaamheid. Om te 
beginnen beschikt ze over een vol-
waardige innovatieafdeling. Die zet 
onder meer in op de recyclage van 
beton, het gebruik van hennep als 
ecologisch bouwproduct en de ont-
wikkeling van Pearl-homes, energie-
zuinige modulaire containerwonin-
gen op maat. Daarnaast, nog 
belangrijker misschien, is de inzet 
op duurzame arbeid. Zo is er de 
B&R-academy, waar we regelmatig 
opleidingen kunnen volgen in een 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte 

in het hoofdgebouw. Op het sociaal 
overleg is er ook steeds ruimte om 
zelf opleidingen aan te reiken. Onze 
jobs zijn vaak fysiek zwaar. De B&R-
bouwgroep probeert om daar zo 
goed mogelijk bij te ondersteunen 
en onze veiligheid te garanderen. 

Een van de hulpmiddelen nu is bij-
voorbeeld het ‘exoskelet’. Dat is een 
extern ondersteuningssysteem, een 
soort harnas, dat dient om de rug te 
ontlasten bij het dragen van zware 
gewichten, zoals betonstenen van 
28 kg. Kunnen collega’s om een of 

andere reden het zware fysieke 
werk toch niet meer verrichten, dan 
wordt bekeken hoe hun talent 
anders ingezet kan worden, bijvoor-
beeld op de dienst naverkoop of 
door op de werf een andere functie 
op te nemen. Bovendien is er een 
grote betrokkenheid met onze werk-
gever. We kennen elkaar en er zijn 
regelmatig feestjes, bijvoorbeeld bij 
Sinterklaas, waarop ons gezin uitge-
nodigd wordt. Het is niet enkel wer-
ken hier, er is ook een leuke en 
informele sfeer.” 

GetuigenisSPOOR 4:

We hadden het over duurzame arbeid met Dennis Meeus, ACV-afgevaardigde 
en schrijnwerker bij Algemeen Timmer- en afwerkingsbedrijf, onderdeel van 
B&R-bouwgroep.


