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STUDIE GEEFT VERBETERPUNTEN VOOR WERKPLEKLEREN 
 

Bouwbedrijven willen graag hun verantwoordelijkheid opnemen om van het concept 

werkplekleren in de sector een succesverhaal te maken. Het systeem waarbij bedrijven 

ruimte creëren op de werkvloer om startende medewerkers mee op te leiden heeft al ingang 

gevonden bij vele bouwbedrijven. En deze bouwbedrijven geloven ook in deze 

opleidingsvorm, maar ze vragen ondersteuning en een goede afstemming met de 

opleidingsverstrekkers. Dat blijkt uit de resultaten van een studie ‘Werkplekleren – Hoe 

kijken bouwbedrijven naar werkplekleren’ van het onderzoeksbureau Tempera in opdracht 

van Constructiv en Talentenwerf. 

 

Werkplekleren houdt in dat er op de werkvloer een belangrijk deel van 

het opleidingstraject van een nieuwkomer gerealiseerd wordt. De 

opleidingsinstelling besteedt als het ware een onderdeel van haar 

vormingstraject uit aan het bouwbedrijf. Zo wordt het opleidingstraject 

een driekhoeksrelatie waarbij elke partij zijn verantwoordelijkheid moet 

opnemen. Deze vorm van opleiding op maat van de bouwsector 

geschreven. De bouwsector is immers een atypische sector, die 

gekenmerkt wordt door vele kleine teams die op tijdelijke locaties 

(bouwplaatsen) aan het werk zijn. Met zijn voor- en nadelen: er kunnen 

heel veel verschillende aspecten van het opleidingstraject op de 

werkvloer aangeboden worden, anderzijds is het ook afhankelijk van werf tot werf welke zaken 

georganiseerd kunnen worden, wat veel flexibiliteit van alle partijen verwacht. 

 

Onderzoeksbureau Tempera liet meer dan 300 bedrijven reflecteren over de wijze waarop zij 

konden participeren aan deze vorm van opleiden. De resultaten geven aan dat de bouwbedrijven 

een duidelijke meerwaarde zien in het opleiden op de bouwplaats. Ondanks de troeven stuiten ze 

op een aantal moeilijkheden wanneer ze zich als leerwerkplek engageren. Die struikelblokken 

kunnen te maken hebben met de kandidaat zelf, de organisatie in hun eigen bedrijf, de 

samenwerking met de betrokken onderwijs- of opleidingsinstelling. Ook de geldende regel- en 

wetgeving rond werkplekleren bezorgt hun kopzorgen. 

 

Omtrent al deze struikelblokken formuleerde de studie een aantal aanbevelingen vanwege de 

bedrijven. Met deze aanbevelingen in de hand, ging het onderzoeksbureau in de debat met een 

aantal betrokken opleidingsverstrekkers. Ook hun reflectie is opgenomen in de studie. 

 

Vaststellingen en verwachtingen van de bouwbedrijven 

Van de startende werknemers verwacht men vooral dat hij/zij instapt met de juiste intentie. De 

vaktechnische competentie die de nieuwkomer heeft zijn duidelijk ondergeschikt aan zijn 

beroepshouding en de wil om er iets van te maken. Over de verschillende systemen van 

werkplekleren heen, zijn de bedrijven bereidt om gemiddeld 10 maanden te investeren als leertijd. 

 

Kijkend naar hun eigen bedrijf, vragen de bedrijven vooral ondersteuning. En dit in verschillende 

vormen. Vooreerst hoopt 2 op 3 bedrijven om op een substantiële financiële steun te kunnen 

rekenen om hun investering in opleiding en productieverlies te kunnen compenseren. 54 % van de 
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bedrijven wil een proefperiode om de kandidaat goed in te schatten. Past die kandidaat in de 

ploeg, in het bedrijf? 1 op 4 bedrijven gelooft heel sterk in de rol van de mentor als go-between 

tussen de nieuwkomer en het bedrijf. En uiteraard horen bij een dergelijke stelsel de nodige 

formele verplichtingen. Hier zijn de bedrijven vragende partij om deze beperkt en eenvoudig te 

houden.  

 

Maar men durft ook kritisch kijken naar de eigen organisatie. Men beseft dat men interne ruimte 

moet creëren om werkplekleren succesvol te organiseren. Dit houdt in dat niet enkel de top van het 

bedrijf, maar ook de werkvloer, het team betrokken moet worden in de voorbereiding en de 

organisatie. Een mentor is de ideale persoon om die rol op zich te nemen, als coach van de 

startende kandidaat en als directe lijn met de opleidingsinstelling. 

 

Naar de onderwijs- en opleidingstellingen kwam vooral het pijnpunt van de miscommunicatie naar 

voor. Zowel het jargon waarmee de onderwijsinstellingen naar de bedrijven trekken en het niet-

kennen van de bedrijfswereld, zorgen ervoor dat een aantal dossiers mislopen. Ook voelen de 

bedrijven dat de wederzijdse verwachtingen onvoldoende gekend zijn. Zo vragen de bedrijven 

enerzijds dat opleidingsinstellingen voldoende tijd besteden aan goed overleg en aan het 

matchingsproces van een mogelijke kandidaat in hun bedrijfsmogelijkheden. Anderzijds willen ze 

ook dat de opleidingsverstrekkers de nodige pragmatiek en flexibiliteit aan de dag legt bij 

werkplekbezoeken en bij de afhandeling van de administratieve mallemolen. 
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Aanbevelingen voor ondersteunende partners en beleidsmakers 

Ook naar organisaties, zoals de opdrachtgevers van de studie (Constructiv en Talentenwerf), zien 

de bouwbedrijven vooral een sterke rol vanop de zijlijn weggelegd. Een rol waarbij de organisaties 

vooral het systeem uitdragen, promoten en de kwaliteit ervan bewaken. Maar ook het bewaken dat 

de administratie werkbaar blijft en het zoeken naar het op maat krijgen van de mogelijke varianten 

van werkplekleren is werk voor de ondersteunende organisaties. 

  

Naar de beleidsmakers toe houdt de studie een pleidooi naar meer eenvormigheid, beperkte 

administratie, voldoende ruimte voor flexibiliteit en een evenwichtig verloningstraject. Hiermee 

duiden de werkgevers duidelijk dat een vergoeding uitbetalen geen bezwaar is, maar dat de 

loonkost in verhouding moet staan tot de gehele kost van het werkplekleren.  

 

Voorstelling  

De resultaten van deze studie waren de rode draad in het Colloquium dat het sectorfonds 

Constructiv afgelopen zaterdag organiseerde op de beurs Matexpo te Kortrijk onder de titel ‘De 

ontmoeting – werfplekleren begint bij een goed gesprek’. Meer dan 200 aanwezigen uit de sector 

en vormingsmiddens kregen de resultaten onder de vorm van relatietherapie gepresenteerd. En 

zoals het hoort bij een goede therapie werden de aanwezigen onmiddellijk mee betrokken in het 

debat omtrent de resultaten en de voorstellen. 

 

Inmiddels realiseerde het sectorfonds ook een specifieke website rond het mentorverhaal. De 

sector gelooft immers in de kracht die een mentor in een bouwbedrijf kan hebben. Een mentor 

fungeert namelijk als een katalysator: hij/zij zorgt ervoor dat het leerproces vlotter verloopt, vanuit 

zijn begeleiding staat hij in voor het vlot integreren van nieuwkomers in de bedrijven en de sector. 

Tegelijk speelt de mentor ook tussenpersoon tussen de vloer en het kantoor van de zaakvoerder of 

personeelsdienst. En ten slotte geeft een mentor zijn opgebouwde ervaring en kennis door aan de 

nieuwe generatie. Op de website http://mentor.constructiv.be bundelt ze zowel de troeven van de 

mentor, geeft ze een overzicht van de opleidingslocaties waar bedrijven hun medewerkers kunnen 

laten vormen tot mentor en laat ze ook bedrijven zelf getuigen waarom zij geloven in het 

mentorverhaal. Zo wil de bouwsector een community van bouw-mentoren opbouwen en de 

bouwbedrijven maximaal ondersteunen in hun werkplekleren. 

 

http://mentor.constructiv.be/

