‘Huiver voor bedrijfsarts onterecht’
In het vitaliteits- en gezondheidsbeleid van BAM is een belangrijke
rol weggelegd voor de bedrijfsarts.
Dat geldt op het gebied van
verzuimpreventie, maar zeker ook
bij het terugbegeleiden van langdurig zieke medewerkers naar de
werkplek (reïntegratie). Wat altijd
voorop staat is dat de bedrijfsarts
een onafhankelijke positie inneemt
en vertrouwelijk om gaat met
medische informatie.
Veel BAM’ers zullen de bedrijfsarts
niet vaak tegenkomen. Natuurlijk is
iedereen wel eens ziek, maar in de
meeste gevallen wordt dan zonodig
de huisarts geraadpleegd en niet de
bedrijfsarts. Anders is de situatie bij
langdurig ziekteverzuim.
Voor de reïntegratie van langdurig
zieke medewerkers – en ook voor
preventie – werkt BAM samen met
bedrijfsartsen van Medium Consult

(voor Midden- en Zuid-Nederland) en
Vincio (Midden- en Noord-Nederland).
‘We merken nog wel eens dat er bij
werknemers een zekere huiver
bestaat voor de bedrijfsarts. Men
denkt dat ze van ons gaan horen dat
ze weer aan het werk moeten. We
worden, ten onrechte, gezien als een
verlengstuk van de werkgever’, zegt
Ivo Dullens, bedrijfsarts bij Medium
Consult. ‘Het is daarom van belang
begrip te tonen voor de problemen
van de werknemer. Als je dat weet
over te brengen zie je de mensen
ontspannen. Vaak zijn hun problemen
veel breder dan alleen medische
klachten. Door met de medewerker in
gesprek te gaan, proberen we die
achterliggende oorzaken – die ook in
de privésfeer kunnen liggen – boven
water te krijgen. Belangrijk is duidelijk
te maken dat die informatie niet bij
de werkgever terecht komt. Wel
adviseren we de medewerker die

Ivo Dullens en Martine Steen.
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problemen bespreekbaar te maken
met de leidinggevende. Mensen
houden dus zelf de regie in handen.
Wij brengen verslag uit aan de casemanager en de leidinggevende, maar
stemmen dat eerst af met de medewerker.’

Startsein voor windpark

Bevorderen herstel
‘Bevorderen van het herstel. Dat is
het uitgangspunt van ons werk. Ik
doet dit met veel plezier voor BAM
en wat mij daarbij opvalt is de grote
diversiteit aan mensen en dus ook
aan klachten. Tegelijkertijd zie ik
mensen die keihard werken, zowel
buiten als binnen. Het is voor mij van
belang te snappen hoe het bedrijf in
elkaar zit en feeling te hebben met
de taal en cultuur van de onderneming’, zegt Martine Steen,
bedrijfsarts bij Vincio.
‘Elk bedrijf geeft op zijn eigen manier
invulling aan het gezondheidsbeleid.
BAM maakt daarbij gebruik van een
ruim aanbod van zorg- en hulpverleners waarop medewerkers een
beroep kunnen doen, zoals fysiotherapeuten, coaches en psychologen.’
‘De huiver waar mijn collega over
spreekt, zie ik overigens ook wel
eens bij leidinggevenden. Soms lijkt
bij hen een drempel te bestaan om in
overleg te gaan met de bedrijfsarts.
Als we dan eenmaal met elkaar in
overleg komen, blijkt dat onterecht.
Samen weten we meer van het
bedrijf en de mensen die er werken.
Dat is ook waar Vincio – letterlijke
betekenis ‘ik verbind’ – voor staat:
bedrijven en werknemers met elkaar
verbinden, zodat zij met meer plezier
én vitaal aan het werk gaan.’
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Met het onthullen van een bouwbord is in de Achterhoek ten
zuiden van Doetinchem gestart
met de bouw van windpark
Netterden-Azewijn. Het windpark
is een initiatief van BAM Bouw en
Techniek, Yard Energy,
Achterhoekse Groene Energie
Maatschappij en de gemeenten
Oude IJsselstreek en Montferland.
‘We zijn zeer trots dat we als BAM
kartrekker zijn van dit oer-Hollandse project waarmee we de
verduurzaming van Nederland
weer een stap verder brengen’,
zegt Arno Uiterweerd, regiodirecteur van BAM Bouw en Techniek.
De zes windturbines in het windpark produceren jaarlijks

Het bouwbord is onthuld. Vanaf
links: Pieter van Dijke,
projectmanager windpark
Netterden-Azewijn, Arno
Uiterweerd, Jan Finkenﬂugel,
wethouder gemeente Oude
IJsselstreek, en Walter Gerritsen,
wethouder gemeente Montferland.
24 miljoen kWh elektriciteit,
genoeg voor ongeveer 7.200 huishoudens. Belangstellenden
kunnen mee-investeren in het
project door obligaties te kopen
met een rendement van vierenhalf
procent. Omwonenden krijgen
een rendement van zes procent.
Naar verwachting zullen de windmolens vanaf het najaar van 2016
in bedrijf zijn.
www.agem.nu/
windparknetterden
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Proactief contractmanagement met SuperVISI

In BSD City (Bumi Serpong Damai), een nieuwe voorstad van Jakarta, is
BAM International gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor van
Unilever. Verdeeld over zeven bouwlagen, waarvan twee ondergronds,
biedt het gebouw naast kantoorruimten onder meer onderdak aan sportzalen, een spa, schoonheidssalon, moskee, kinderopvang en een horecaplein. Het totaal vloeroppervlak bedraagt ongeveer 60.000 m².
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Anne-Roos van der Elst en Franc Ensink.

Proactief contractmanagement
door middel van data-analyse.
Anne-Roos van der Elst, contractdeskundige bij BAM Infra, heeft het
initiatief genomen om data uit
zogenoemde VISI-projecten samen
te brengen in één SuperVISI-database.
Overheidsopdrachtgevers communiceren steeds vaker op basis van VISI.
Dit is een open standaard en richt zich
op digitale informatie-uitwisseling
tussen partijen in het bouwproject.
‘Het doel van VISI is de transparantie
en traceerbaarheid van het bouwproces te vergroten om hiermee de
kwaliteit en efﬁciency te verhogen en
de doorlooptijd te verkorten.
Uiteindelijk draagt dit bij aan de
kosten- en procesbeheersing van
bouwprojecten en dat is in het belang
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van zowel de publieke als de private
sector’, aldus Van der Elst.
‘SuperVISI geeft realtime inzicht in
alle VISI-projecten die we uitvoeren
en genereert rapportages over
acceptatiedocumenten, wijzigingen,
afwijkingen, termijnstaten en reactietermijnen. Dit zowel op project-,
bedrijfsonderdeel- als op bedrijfsniveau. Zo krijgen we beter inzicht in
onze prestaties, waardoor we tijdig
kunnen bijsturen. SuperVISI maakt
proactief contractmanagement
mogelijk en dit is niet onopgemerkt
gebleven bij onze opdrachtgever
ProRail.’

Meer voorspelbaar
Dorien Rookmaker, Corporate risk
manager van ProRail: ‘Bij risicomanagement en projectbeheersing
komen we steeds meer tot het inzicht

dat transparant werken – waardoor
meer inzicht ontstaat in prestaties en
kosten – én het eenduidig vastleggen
van verantwoordelijkheden een
project meer voorspelbaar maakt.
Het zorgt voor veel minder behoefte
aan overleg en verantwoordingsrapportages, activiteiten die weinig
toegevoegde waarde leveren, maar
wel veel kosten.’

Klanttevredenheid
Franc Ensink, directeur werkkapitaal
van de Groep: ‘Een betere sturing op
projecten heeft direct invloed op de
klanttevredenheid. En een tevreden
klant heeft geen excuus de factuur
niet op tijd te betalen, hetgeen leidt
tot een betere cashpositie voor de
Groep. Met het gebruik van VISI en
SuperVISI kunnen we ons werkkapitaal dus positief beïnvloeden.’
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