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1 Chauffeur betonmixer

1.1 Inleiding

Beton is sinds lang niet meer weg te denken uit onze omgeving. Met een kubieke meter per aardbewoner 
per jaar is het, het meest gebruikte materiaal ter wereld na water. Beton krijgt steeds hoogwaardigere 
toepassingen. In zijn veelzijdigheid maakt beton de realisatie van zowel prestigieuze als alledaagse 
bouwprojecten mogelijk.

Binnenkort staat in Dubai het hoogste gebouw ter wereld. Een kolos van zo’n achthonderd meter hoog, 
grotendeels gemaakt van beton. Zonder dit materiaal was het een onmogelijk project geweest, en datzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor het aanleggen van de HSL. Ook het Colosseum in Rome had er vandaag niet 
meer gestaan als de oude Romeinen het niet uit beton hadden opgetrokken. 

Wat maakt dit mengsel van cement, zand, grind en water zo’n ideaal bouwmateriaal? Voornamelijk de 
sterkte: sommige betonsoorten zijn zó sterk dat een kubus van amper 15x15x15 cm het gewicht van 
450 personenauto’s kan dragen. Een tweede belangrijke eigenschap is de duurzaamheid. Beton gaat, 
mits goed geproduceerd, eeuwenlang mee. 

Het maken van goed beton blijft een kunst. Het is geen kwestie van zomaar wat mengen: beton is 
een composiet die zorgvuldig moet worden samengesteld. De keuze van materialen, hoeveelheden 
en productiemethoden luistert zeer nauw, want deze bepalen uiteindelijk de eigenschappen. Dankzij 
onderzoek wordt beton steeds sterker en lichter en geschikt voor nóg meer verschillende toepassingen. 
Er bestaat zelfs al beton dat zichzelf repareert.

1.2 Het transport

Vanuit de betoncentrale vervoert elke mixer-chauffeur per rit een vracht van verscheidene kubieke meters 
beton. De chauffeur draagt ertoe bij dat de klant de gewenste hoeveelheid in de vereiste samenstelling 
op het afgesproken moment ontvangt. Hij voert zijn taken uit volgens de instructies en onder supervisie 
van de verantwoordelijken in de betoncentrale.
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Van alle functies die in en rond de betoncentrale worden 
uitgevoerd, is die van de betonmixerchauffeur wellicht 
de meest bekende. Doordat er dagelijks een groot aantal 
mixers op de openbare weg rijdt, is het immers de baan 
met de grootste zichtbaarheid. Maar al is de betonmixer-
chauffeur alleen onderweg, in de centrale wordt het werk 
in goede banen geleid door een volledig team.

Vóór de chauffeur naar een werf kan vertrekken, wordt 
de mixer in de centrale geladen onder de laadtrechter. 
Het laden van de mixer volgt op een reeks van andere 
activiteiten die in de centrale worden uitgevoerd. 
Er wordt vertrokken bij de shovelmachinist die instaat voor 
het vullen van de silo’s. Dit stelt de operator/dispatcher 
in staat om onafgebroken het beton te doseren, rekening 
houdend met de bestelde hoeveelheden, de gewenste 
samenstelling en de juiste mengtijd.

Tijdens het proces waken de kwaliteitsverantwoordelijke en 
de laborant over de kwaliteit van het beton. Per levering geeft 
de dispatcher aan de chauffeur de nodige informatie door om 
de bestelling correct te kunnen uitvoeren.
 

Afhankelijk van de omstandigheden op de werf, lost de betonmixerchauffeur het stortklaar beton recht- 
streeks op de definitieve bestemming (in de bekisting of op de grond ingeval van een vloerplaat), in een 
recipiënt van de klant of in de betonpomp. Het gebruik van de betonpomp maakt het mogelijk om beton 
te verplaatsen over een afstand van meerdere tientallen meters.

1.3 Veiligheids-, milieu- en kwaliteitszorg

Bij het uitvoeren van zijn werk wordt van de betonmixerchauffeur verwacht dat hij op elk ogenblik rekening 
houdt met de algemene veiligheid, het milieu en de kwaliteit van het werk. Veiligheids-, milieu- en kwaliteits-
zorg lopen als een rode draad door het takenpakket. De drie items nemen een belangrijke plaats in 
binnen het beroepsprofiel van de betonmixerchauffeur.

1.4 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een gedeelde verantwoordelijkheid. Elke werknemer bouwt in meer of mindere mate 
mee aan het imago van de onderneming waarvoor hij werkt. Samen met alle andere collega’s draagt 
hij bij aan de verantwoordelijkheid van het werk dat de onderneming aflevert. Van elke werknemer wordt 
verwacht dat hij bijdraagt tot de realisatie van een kwaliteitsvol aanbod.
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Aanspreekpunt
Een dergelijke gedeelde verantwoordelijkheid geldt evengoed voor de betonmixerchauffeur. Zijn aandeel 
in kwaliteitszorg mag in geen geval onderschat worden. Voor de klant is hij immers het gezicht van 
de betoncentrale, de persoon waarmee men op de werf rechtstreeks in contact komt. Met kritische 
opmerkingen en vragen komen klanten eerst bij hem terecht. Kwaliteitszorg maakt daarom een niet 
onbelangrijke verantwoordelijkheid uit van de betonmixerchauffeur.

De verschillende begripsaspecten
Voor de betonmixerchauffeur houdt kwaliteitszorg meerdere aspecten in. Het betekent dat hij mee 
instaat voor de kwaliteit van:
• De arbeidsorganisatie;
• Het afgeleverde product;
• De klantenservice.

De kwaliteit van de arbeidsorganisatie
De verantwoordelijkheid over de manier waarop het werk georganiseerd wordt, ligt slechts in bescheiden 
mate bij de betonmixerchauffeur. Het spreekt voor zich dat het niet zijn taak is om de activiteiten in de 
centrale en op de werf te regelen en/of in goede banen te leiden. 

Wat de arbeidsorganisatie betreft, wordt van hem verwacht dat hij:
• Rekening kan houden met het werk van collega’s in de centrale en op de werf;
• Tekorten van uiteenlopende aard (technische, organisatorische, relationele) kan opmerken en 
 aanbrengen bij de verantwoordelijke in de centrale.

De kwaliteit van het afgeleverde product
Ook wat de kwaliteit van het beton betreft, ligt het hoofdaandeel van de verantwoordelijkheid niet bij 
de betonmixerchauffeur. Hij is niet de persoon die bijvoorbeeld moet instaan voor de samenstelling 
van het beton. Beslissingen over de toevoeging van hulpstoffen en toevoegsels neemt hij conform de 
geldende bedrijfsvoorschriften. Er wordt wel van hem verwacht dat hij een basisinzicht heeft in het 
product, de kenmerken en de toepassing ervan.

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de betonmixerchauffeur dat bij het vervoer en het afleveren 
van het beton de kwaliteitsgaranties die de betoncentrale aan de klant biedt, gewaarborgd blijven. 
Om dit te garanderen, moet de chauffeur over de nodige productkennis beschikken. Bovendien komt de 
chauffeur op de werf rechtstreeks in contact met de klant. Hij moet de klant kunnen voorthelpen wanneer 
die met vragen of opmerkingen bij hem terecht komt. 
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