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Op welke aspecten van veiligheid, 
gezondheid en welzijn op het werk leg 
je als preventieadviseur bij Xwift het 
meeste nadruk?
“Bij Xwift leggen we zeer veel nadruk 
op veiligheid. Onze chauffeurs zijn 
voortdurend onderweg en wij streven 
ernaar dat zij hun werk in zo veilig 
mogelijke omstandigheden kunnen 
doen. Daarvoor voeren we regelmatig 
risicoanalyses uit, houden we statis-
tieken van arbeids- en verkeersonge-
vallen bij en onderzoeken we inciden-
ten om te weten welke zaken we kun-
nen verbeteren. De adviezen die uit 
deze analyses komen, leggen we dan 
voor in het Comité PB om samen tot 
veiligere werkomstandigheden te 
komen.

Maar bij Xwift is er ook veel aandacht 
voor het ruimere welzijn van de werk-
nemers. De zaakvoerder zet daar sterk 
op in. Daarom zijn er bijvoorbeeld op 
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“Bewustzijn rond veilig werken stijgt, 
maar preventie blijft noodzakelijk”
Evelyn Bracke is adjunct-preventieadviseur bij Xwift, een transportbedrijf met 
zo’n 180 medewerkers in het Oost-Vlaamse Nazareth dat verschillende vormen 
van transport voor zijn rekening neemt. Ze combineert haar functie van preven-
tieadviseur met die van schadebeheerder, een functie die ook sterk gelinkt is 
aan veiligheid. We spraken met Evelyn over haar rol als preventieadviseur bij het 
bevorderen van de veiligheid en het welzijn van de werknemers van Xwift.

onze HR-afdeling enkele trajectcoa-
ches aan de slag die regelmatig 
gesprekken voeren met de chauffeurs, 
ook als ze op de baan zijn, over hoe ze 
zich voelen, over hoe het gaat met de 
combinatie werk/privé. Ook de star-
tende collega’s worden door hen sterk 
opgevolgd. 

Samen met de trajectcoaches hebben 
we veel aandacht voor opleiding, zowel 
in theorie als in de praktijk over de 
veiligheid in en rond de vrachtwagen. 
De ‘peters’ binnen het bedrijf nemen 
de nieuwe collega’s onder hun vleu-
gels.” 

Merk je de laatste jaren belangrijke 
wijzigingen/verschuivingen in de aan-
pak van veiligheid, gezondheid en wel-
zijn op het werk?
“Ja. Ik heb toch de indruk dat onze 
werknemers zich de laatste jaren meer 
bewust zijn van het belang van veilig-

heid op de werkvloer. Ze luisteren bij-
voorbeeld beter en sneller dan vroe-
ger naar de veiligheidsinstructies. 
Maar pas op: het blijft wel nog altijd 
een uitdaging. Niet alle collega’s zien 
me altijd even graag komen. Vlugger 
werken haalt het vaak nog van veilig 
werken. Blijven herhalen en volhouden 
is de boodschap.

Daarnaast merk ik ook een grotere 
aandacht in ons bedrijf voor de psy-
chosociale aspecten van het beroep 
van chauffeur. Als chauffeur ben je 
immers vaak alleen, lang onderweg, 
weg van huis, … Ik sprak al over de rol 
die de trajectcoaches spelen in de 
begeleiding van onze chauffeurs. 

Ook volgen we nauwgezet de eco-drive 
scores van de chauffeurs op. Deze eco-
drive scores zeggen in eerste instantie 
iets over hoe ecologisch een chauffeur 
met zijn vrachtwagen rijdt, maar kun-
nen indirect ook een beeld geven van 
het welbevinden van een chauffeur, 
bijvoorbeeld over de aandacht van 
een chauffeur omdat hij vaak bruusk 
moet remmen.” 

Welke zaken zouden moeten wijzigen 
in de wetgeving om de veiligheid, 
gezondheid en het welzijn op het werk 
verder te verbeteren? 
“In de welzijnswetgeving ligt de nadruk 
vandaag zeer sterk op de verantwoor-
delijkheid van de werkgever, en bij 
uitbreiding van de hiërarchische lijn, 
wanneer het aankomt op de veiligheid 
en het welzijn van de werknemers. Dit 
is natuurlijk belangrijk, maar het is 
evenzeer van belang dat de werkne-
mers hun verantwoordelijkheid opne-
men door bijvoorbeeld de veiligheids-
instructies goed op te volgen. Dit laat-
ste zou wel wat meer benadrukt mogen 
worden.”

| Stijn Gryp |
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Bij Xwift is ook veel aandacht voor de psychosociale aspecten van het beroep
van chauffeur. Als chauffeur ben je immers vaak alleen, lang onderweg, weg 
van huis, …
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“Het is belangrijk dat 
werknemers de 

veiligheidsinstructies 
goed opvolgen.”

EVELYN BRACKE
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