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Voorzitter Constructiv
Gabriël Delporte

Wij nodigen u uit om het jaarverslag van Constructiv en zijn realisaties in 2017 te ontdekken.

Voorwoord van de voorzitters

sCan Deze Qr CoDe  
om De visie van  
onze voorzitter  
te ontDekken!

https://vimeo.com/271865479/
ad3ad0771b

Voorzitter beheerscomité
Building on People

René Van Cauwenberge

Voorzitter beheerscomité
Building your Benefits

Pierre Cuppens
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1. Missie
Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en 
voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, 
opgericht door de sociale partners van het Bouwbe-
drijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg 
vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang 
in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk so-
ciaal statuut, de nodige competenties en veilige werk-
omstandigheden op de bouwplaats. 

De dienstverlening van Constructiv richt zich in de eer-
ste plaats tot: 

• de bouwbedrijven en hun arbeiders

• de sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties

De adviezen, diensten en financiële steun, die Con-
structiv aanbiedt aan bedrijven en hun werknemers, 
behelzen 4 domeinen. Deze opdrachten worden uitge-
voerd binnen twee operationele pijlers:

• Building your Benefits:
 » toekenning van aanvullende sociale voordelen
 » ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude 

en oneerlijke concurrentie

• Building on People:
 » stimulering van het competentiebeheer en de in-

stroom in de sector
 » bevordering van de veiligheid op de bouwplaat-

sen en het welzijn op het werk

3. Aansturing
• De beleidsorganen

De missie en opdrachten die Constructiv vanwege het Pa-
ritair Comité 124 ontvangt, worden opgevolgd door ver-
schillende beleidsorganen.

 » Raad van Bestuur
Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen Constructiv 
dat een strategische en sturende verantwoordelijkheid 
heeft. De Raad waakt erover dat de organisatie optimaal 
functioneert. Daarvoor bepaalt ze bijvoorbeeld de secto-
rale visie, de strategie en de prioriteiten met betrekking 
tot de opdrachten die door het Paritair Comité aan Con-
structiv zijn gegeven. De Raad legt hierover verantwoor-
ding af aan het Paritair Comité.

 » Beheerscomités Building your Benefits (ByB) en Buil-
ding on People (BoP)
Deze zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de 
uitvoering van de specifieke opdrachten toevertrouwd 
aan de 2 operationele structuren van Constructiv (ByB en 
BoP). Ze zetten een kader uit en bewaken dit kader waar-
binnen de sectorale opdrachten worden uitgevoerd. 

Een beheerscomité kan bepaalde bevoegdheden met 
betrekking tot gewestelijke of gemeenschapsmateries 
delegeren aan regionale oriëntatiegroepen (BoP@Vlaan-
deren, BoP@Brussel en BoP@Wallonie). In dit geval houdt 
het beheerscomité toezicht op de naleving van het sec-
toraal kader ter zake.

• De operationele aansturing
De operationele aansturing gebeurt door het uitvoerend 
management dat bestaat uit de CEO en twee Directeurs-ge-
neraal (één per operationele structuur) en verantwoordelijk 
is voor het  dagelijks bestuur en het uitvoeren van de be-
leidsbeslissingen van de bovenvermelde beleidsorganen.

2. Opdrachten
De opdrachten van Constructiv worden gegeven door het 
Paritair Comité 124 via cao’s.

• Aanvullende sociale voordelen: de sociale partners heb-
ben een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd 
voor onze bouwvakarbeiders. Zij kunnen terugvallen op 
een brede waaier van aanvullende sociale voordelen, be-
heerd door Constructiv. Deze voordelen zijn opgebouwd 
rond 3 pijlers:
 » beloning voor de productiviteit van de arbeiders
 » aanvullingen op het inkomen tijdens periodes van ar-

beidsongeschiktheid ingevolge tijdelijke werkloosheid, 
ziekte, ongeval, …

 » ondersteuning van de eindeloopbaan

• Welzijn op het werk: Constructiv waakt over het welzijn 
en de veiligheid op de bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij ac-
tief op het terrein. Ons team van adviseurs:
 » bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun 

dynamisch preventiebeleid
 » gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt er aangepaste 

adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
 » organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over 

specifieke thema’s

• Competentiebeheer en instroom: Constructiv werkt aan 
het verbeteren van de instroom van werknemers in de 
bouwsector en het op peil houden van hun competenties. 
De sector streeft immers naar duurzame tewerkstelling. Zo 
staan onze adviseurs op het terrein in voor:
 » de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij 

jongeren en werkzoekenden
 » de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar 

een duurzame job in de bouw
 » de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werkne-

mers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

Constructiv
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4. Corporate Governance
Op 28 september 2017 gaf de Raad van Bestuur van Con-
structiv zijn goedkeuring aan verschillende documenten 
met betrekking tot de organisatie van de Corporate Gover-
nance:

• De code inzake Corporate Governance: deze bevat 
een reeks bepalingen aangaande de wijze waarop de 
aansturing en de controle georganiseerd is. Drie princi-
pes staan hierin centraal: transparantie, onafhankelijk-
heid en verantwoordelijkheid; deze gelden zowel voor 
de drie beleidsorganen, met name de Raad van Bestuur 
en de beheerscomités van de twee operationele struc-
turen van Constructiv, als voor het uitvoerend manage-
ment dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.

• Charters: deze charters beschrijven de opdracht en de 
werkwijze van 3 adviescomités en van 2 controlefuncties.

 » Remuneratiecomité: dit comité staat de Raad van 
Bestuur bij in de bewaking van de billijkheid van het 
verloningsbeleid van Constructiv, waaronder de verlo-
ning van de leden van het uitvoerend management.

 » Auditcomité: dit comité staat de Raad van Bestuur bij 
in het uitvoeren van zijn controlefunctie, met name op 
het vlak van de financiële informatie, het risicobeheer 
en de compliance, de interne audit, de interne contro-
lesystemen en de externe audit. 

5. Financiering
Het geheel van de activiteiten van Constructiv worden ge-
financierd door trimestriële werkgeversbijdragen. 

 » Financieel comité: dit comité formuleert adviezen 
en aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met be-
trekking tot de beleggingsstrategie van Constructiv en 
doet een regelmatige monitoring, evaluatie en opvol-
ging van de resultaten ervan. 

 » Compliance: de compliance officer waakt erover dat 
de activiteiten in de diverse geledingen van Construc-
tiv worden uitgevoerd conform het geldende wettelijk 
en reglementair kader.

 » Interne audit: de interne auditor bewaakt de goede 
werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de 
interne controle.

• Samenwerkingsovereenkomsten: op basis van 
cao-bepalingen kan Constructiv de uitvoering van be-
paalde opdrachten volledig of ten dele toevertrouwen 
aan sectorale of andere partnerorganisaties in het kader 
van duurzame samenwerkingsverbanden. Het voorwerp 
en de modaliteiten van de samenwerking worden tel-
kens vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Constructiv
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 ( s i t u a t i e  o p  3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 )
Raad van Bestuur Building your Benefits 

Beheerscomité
Building on People 

Beheerscomité

Voorzitter DELPORTE Gabriël CUPPENS Pierre VAN CAUWENBERGE René

Ondervoorzitters JEROUVILLE Natacha

DE VLAMINCK Gianni

DE MÛELENAERE Robert

DE VLAMINCK Gianni

VAN HOE Marnix

CUPPENS Pierre

Bestuurders
Confederatie Bouw CORDEEL Dirk

DE MÛELENAERE Robert
JEROUVILLE Natacha
VOCHTEN Jan

CORDEEL Dirk
DE MÛELENAERE Robert
JEROUVILLE Natacha
VOCHTEN Jan

BERGERET Nathalie
DEVOS Eddy
DILLEN Marc
HINNENS Rik
JEROUVILLE Natacha
SCHILTZ Laurent
VAN POPPEL Bob
VOCHTEN Jan

Bouwunie DEBUF Johan
MASSCHELEIN Hilde

MASSCHELEIN Hilde
WAEYTENS Jean-Pierre

MOREELS Hildegard
WAEYTENS Jean-Pierre

FEMA VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix VAN HOE  Marnix

ACV-BIE CUPPENS Pierre
MEEUW Fabrice 
VANDENBERGHE Patrick 

CUPPENS Pierre
MEEUW Fabrice 
VAN STEENBRUGGE Marc

CUPPENS Pierre
DAERDEN Justin
GILLES Pol
MATTHYSEN Ronny
MEEUW Fabrice 

AC- ABVV DE VLAMINCK Gianni
HILAMI Brahim
VAN HEETVELDE Werner 

DE VLAMINCK Gianni
HILAMI Brahim

CANNAERT Annick
DE VLAMINCK Gianni
HILAMI Brahim
KOUT Fatima
VAN CAUWENBERGE René

ACLVB VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan

Bron: Constructiv

6. Samenstelling Raad van Bestuur en Beheerscomités

Constructiv
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2015 2016 2017
evolutie 2015/2014  evolutie 2016/2015 evolutie 2017/2016

aantal werkgevers bouw 24�499  24�509  24�641  

TEWERKSTELLING

arbeiders onderworpen aan de Belgische RSZ (DMFA)       

• in aantal koppen       

 » aantal reguliere arbeiders 151�911 -3,6% 149�729 -1,4% 149�231 -0,3%

 » aantal uitzendarbeiders 13�164 25,9% 15�860 20,5% 17�502 10,4%

• in aantal voltijdsequivalenten, inclusief uitzendarbeid 118�306 -3,5% 117�252 -0,9% 117�114 -0,1% 

buitenlandse gedetacheerde arbeidskrachten (LIMOSA)       

 » aantal meldingen 423�624 23,9% 507�378 19,8% 511�705 0,9%

 » aantal (unieke) arbeiders 92�967 10,2% 101�819 9,5% 101�358 -0,5%

 » aantal (unieke) zelfstandigen 18�709 24,5% 21�549 15,2% 23�369 8,4%

aantal aan de RSZ aangegeven dagen (DMFA)       

 » totaal aantal dagen 38�260�250 -3,4% 37�841�209 -1,1% 37�604�741 -0,6%

 » gepresteerde dagen met loon 27�036�666 -3,5% 26�916�456 -0,4% 26�933�043 0,1%

 » dagen economische werkloosheid 1�171�826 -25,4% 905�212 -22,8% 753�295 -16,8%

 » dagen weerverlet  1�512�603 20,8% 1�653�676 9,3% 1�539�966 -6,9%

 » overige dagen (rustdagen, ziekte,..) 8�539�155 -2,4% 8�365�865 -2,0% 8�378�407 0,2%

loonmassa aan 108 % (in miljoen €) € 3.570,1 -3,1% € 3.603,2 0,9% € 3.693,8 2,5%

Bron: Constructiv

1. Socio-economische evolutie

Kerncijfers bouw
Onderstaande tabel geeft de kerncijfers rond het aantal werkgevers bouw, de tewerkstelling en de loonmassa voor de periode 2015-2017.

De bouwsector in 2017
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Mede dank zij de toename van het activiteitsvolume in 2016 (+3,5%) en 2017 (+ 2,5%) heeft 
de bouwsector een einde kunnen stellen aan de forse afbouw van zijn aan de Belgische RSZ 
onderworpen arbeidersbestand tijdens de jaren 2012-2015 (- 20.000 voltijdsequivalenten). 
Zo is in 2017 het aantal bouwvakarbeiders nagenoeg ongewijzigd gebleven t.o.v. het jaar 
voordien. In deze populatie is het aantal  uitzendarbeiders nog verder gestegen (+ 10%), 
maar uitgedrukt in VTE blijft het aandeel ervan in de totale tewerkstelling beperkt (2,8%).

De stabilisering van de inlandse tewerkstelling, gekoppeld aan een verhoging van de uurlo-
nen met gemiddeld 2,1% op jaarbasis, zorgde voor een stijging van de loonmassa met 2,5% 
in 2017.

Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeidskrachten is in 2017 nog toegenomen  
(+ 1,1%), zij het aan een minder uitgesproken ritme. Immers, tijdens de vijf voorgaande jaren 
bedroeg de groeivoet ervan gemiddeld + 20% per jaar, dit is meer dan een verdubbeling. 
Opvallend in 2017 is niettemin het groeiend aantal buitenlandse arbeidskrachten met een 
zelfstandigenstatuut (+ 8,4%). 

De jaarlijkse vervangingsbehoefte van bouwvakarbeiders  
blijft groot

Zoals uit de onderstaande tabel blijkt, was de netto-daling van het aan de Belgische RSZ 
onderworpen arbeidersbestand sinds 2012 eerder het gevolg van de niet vervanging van 
arbeiders die de sector verlieten, dan door een verhoging van de uitstroom van arbeids-
krachten. Deze netto-daling is in 2016 sterk vertraagd en in 2017 zelfs bijna gestopt. 

Gemiddelde instroom en uitstroom in de bouwsector

Periode Gemiddeld aantal 
arbeiders

Gemiddelde 
uitstroom

Gemiddelde 
instroom Verschil

2007 - 2011 160.503 21.557 22.031 474

2012 - 2015 155.491 21.827 15.952 -5.875

2016 - 2017 142.419 17.751 16.695 -1.057

Indien deze stabilisering zich doorzet, mag worden aangenomen dat de sector in de komen-
de jaren nood heeft aan zo’n 17.000 nieuwe arbeidskrachten ter vervanging van de arbei-
ders die de sector verlaten omwille van natuurlijk verloop of door andere carrièrewendingen 
(+/- 12,5% in 2017).  Voor 2018 verwacht de bouwsector nog een verdere groei van het 
werkvolume (3%). Indien deze groei zich vertaalt in meer tewerkstelling van aan de Belgische 
RSZ onderworpen arbeiders, dan zal dit gepaard gaan met een verhoging van de instroom. 

De bouwsector in 2017
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1. Achtergrond
De bouwsector is sinds jaren een voortrekker op het vlak van innovatie. Voortdurend kondigt 
zich een nieuwe techniek, nieuwe technologie of nieuw product aan. Minder opvallend is 
evenwel het feit dat er voortdurend nieuwe mensen met andere competenties op de werk-
vloer staan. Ze zijn een intrinsiek onderdeel van de transformatie die onze sector doormaakt.

Constructiv heeft de ambitie om verder uit te groeien tot het expertisecentrum van de 
bouwsector voor alle materies die tot haar bevoegdheid behoren en om in deze rol erkend 
te worden door de verschillende belanghebbenden. Om dit te realiseren, is permanente 
aandacht nodig voor de kwaliteit van onze dienstverlening en moeten we er voor zorgen dat 
deze zo goed mogelijk afgestemd is op de realiteit van het terrein. 

In dit verband kan Constructiv niet om de vaststelling heen dat de maatschappij in het 
algemeen en de bouwsector specifiek, geraakt worden door een toenemend gebruik van 
ICT-middelen door zowel ondernemingen als individuen en overheden. Deze digitale tran-
sitie gaat verder dan het gebruik van e-mail, websites en sociale media. Het omvat evoluties 
binnen verschillende activiteitsdomeinen van bouwbedrijven: 

• Productie
• Projectportaal: een virtuele online werkruimte waar alle partners tijdens het bouwproces 

informatie kunnen delen.

• Smartbrillen: een bril die visuele informatie aan de waarneming van de drager toevoegt.

• BIM - Bouw Informatie Model: een methode, proces en hulpmiddel om op een effi-
ciënte wijze met diverse partijen samen te werken. In tegenstelling tot het traditionele 
ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in één model (bestand) ge-
werkt. Aan dit bestand worden alle data gekoppeld die nodig zijn voor het ontwerpen, 
bouwen en beheren van een bouwproject. BIM wordt dus gebruikt door alle partijen (zoals 
opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemers en installateurs) die betrokken zijn bij het 
te realiseren bouwproject. Het voordeel van het werken in één model is dat alle partijen 
dezelfde gegevens gebruiken.

• Drones: onbemande luchtvoertuigen die met camera’s kunnen uitgerust worden en zo 
snel gedetailleerde beelden van een werf kunnen maken.

• 3D-sturing: dit omvat technieken om machines te sturen met controlesignalen, dit kan 
bijvoorbeeld gebeuren door middel van lasers of gps-signalen.

• 3D-scanning en 3D-printing: met lasers kan men gedetailleerde driedimensionale op-
metingen maken van objecten. Dankzij 3D-printing kunnen scans of digitale ontwerpen 
tevens automatisch aangemaakt worden. En dit hoeft zich niet steeds tot kleine prints te 
beperken. 

• Robots: ook op bouwwerven of in de ateliers kunnen robots voor de meest uiteenlo-
pende opdrachten ingezet worden (prefabricage van bouwelementen zoals muren en 
schrijnwerk).

• Internet of things: steeds meer producten worden uitgerust met een chip, steeds meer 
producten kunnen op deze manier met het internet verbonden worden. Zo kunnen bou-
welementen uitgerust worden met sensoren die zelf signalen geven wanneer onderhoud 
nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van een waterlek.

In de kijker: Constructiv digitaliseert

sCan De Qr-CoDes voor meer info

De verschillende QR-codes in dit jaarverslag verwijzen 
naar bijkomende informatie op één van onze 
websites of naar links van andere organisaties die 
interessant kunnen zijn.

Scan ze met een QR-scanner op uw smartphone.

www.constructiv.be
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• Administratief beheer: bouwbedrijven gebruiken digitale hulpmiddelen in 
het kader van hun administratie�

• E-mails: deze kunnen een aantal administratieve handelingen sterk vereenvoudigen. 
E-mails kunnen tegenwoordig dezelfde waarde hebben als papieren documenten.

• E-archivering: een archief hoeft niet meer te bestaan uit papieren documenten, maar kan 
ook uitgebouwd worden in elektronische vorm.

• Rekenbladen: dit gaat verder dan het gebruik van bijvoorbeeld Excel om berekeningen 
uit te voeren. Er bestaan tevens handige tools die offertes, facturatie, dimensionering van 
ventilatie of verwarming, etc. mogelijk maken.

• Boekhoudprogramma’s: deze programma’s bestaan op maat van alle bedrijven, van 
groot tot klein. Het kan gaan van gratis tot op maat ontwikkelde programma’s.

• E-facturatie: facturen per email opsturen heeft dezelfde geldigheid als een papieren fac-
tuur.

• Track-and-trace mogelijkheden via gps laten toe dat geregistreerd kan worden waar 
mensen en materieel zich bevinden. Deze geregistreerde gegevens kunnen gebruikt wor-
den voor projectopvolging. Het kan ook gebruikt worden om de aanwezigheid op de werf 
te registeren.

• ERP: Enterprise Resource Planning is een oplossing om het geld, de voorraden en alle 
andere hulpmiddelen van een bedrijf te beheren. Eigenlijk koppelt ERP-software alle be-
drijfsprocessen (van personeelsbeheer tot voorraadbeheer) aan elkaar. Zo kan ERP het 
volledige bedrijfsbeheer ondersteunen.

• Documentbeheer: documentbeheer komt erop neer dat men metadata (eigenschap-
pen) aan digitale documenten gaat koppelen, zodanig dat deze sneller terug kunnen ge-
vonden worden. Daarnaast wordt gewerkt met versiebeheer, zodat er geen twijfel bestaat 
over de recentste versie van een document.

• Cloudcomputing: deze aanpak maakt komaf met de klassieke desktop computer die pro-
gramma’s bevat die enkel op deze computer worden uitgevoerd. Bij cloud computing 
worden programma’s uitgevoerd op servers die niet in de onderneming aanwezig zijn. Een 
voordeel kan zijn dat de bedrijfssoftware op deze manier zeer mobiel kan geraadpleegd 
worden.

• Meldingen: het via elektronische weg communiceren met de overheid rond bijvoorbeeld 
werfmeldingen, aanwezigheidsregistratie en de aangifte van sociale risico’s.
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In de kijker: Constructiv digitaliseert

Digitalisering binnen Constructiv

Ook Constructiv wil binnen het kader van de toevertrouwde opdrachten inspelen op deze 
evoluties en streeft daarmee een dubbele doelstelling na: 

• Zijn dienstverlening efficiënter maken door digitale hulpmiddelen binnen Constructiv 
in te zetten en te versterken wanneer ze deze doelstelling helpen realiseren. Constructiv 
streeft er bijvoorbeeld naar om maximaal gebruik te maken van beschikbare datastromen. 
Indien gegevens uit beschikbare datastromen (vb. via de Kruispuntenbank van de Sociale 
Zekerheid) kunnen benut worden, dan vermindert dit niet alleen de administratieve belas-
ting voor Constructiv, maar ook voor onze diverse klanten.

• De aanwezige informatie en know-how op een laagdrempelige wijze ter beschikking stel-
len aan zijn verschillende doelpublieken. Om zijn missie te realiseren, beschikt Constructiv 
over heel wat gegevens (bijvoorbeeld rond tewerkstelling, opleiding, …) en know-how 
(bijvoorbeeld op technisch en pedagogisch vlak). Wanneer digitalisering er voor zorgt dat 
informatie en kennis beter ontsloten kunnen worden, dan moet Constructiv hier dankbaar 
gebruik van maken. 

In 2017 liepen binnen Constructiv verschillende concrete projecten die volledig kaderden 
binnen de twee bovenstaande doelstellingen. Wij stellen u deze projecten graag voor, aan-
gezien ze aantonen op welke wijze we in onze dagdagelijkse werking de klant centraal stel-
len. Als voorbeeld bij het streven naar een efficiëntere dienstverlening onderscheiden we 
werkzaamheden rond:

• CoBen: de ontwikkeling van een nieuw beheersprogramma in het kader van het toeken-
nen van aanvullende sociale voordelen 

• Checkin@learning: de ontwikkeling van een vernieuwende aanpak op het vlak van de at-
testering van opleidingen 

Op het vlak van een betere ontsluiting van de aanwezige kennis en know-how staan de 
volgende projecten centraal:

• De nieuwe Constructiv website

• De Constructiv Scan

• Building your Learning

• Mentorship in de bouw 

• Het binnenhalen van opdrachten
• Website: een website is een belangrijk communicatie-instrument naar potentiële klanten.

• Sociale Media: bedrijven kunnen zelf actief een rol spelen op sociale media (Facebook, 
LinkedIn, YouTube, Twitter, …) om promotie voor zichzelf te maken, verkeer te genereren 
naar de eigen website en interactie met geïnteresseerden te stimuleren.

• E-procurement: overheidsopdrachten worden meer en meer bekend gemaakt via een 
digitaal platform, waarop ook kan ingetekend worden op overheidsopdrachten.

De bouwsector heeft een lange traditie in het zich aanpassen aan en instappen in maat-
schappelijke en technische veranderingen en is zich terdege van bewust van deze digitalise-
ring, denk bijvoorbeeld maar aan de inspanningen rond duurzaam bouwen. De bovenstaan-
de beschrijving van wat er allemaal rond digitale hulpmiddelen in de bouwsector bestaat, 
toont aan dat dit een enorme impact kan hebben op de bouwberoepen. Dat er een impact 
zal zijn is zeker, de exacte impact is misschien nog niet te voorspellen, maar er is alvast één 
zekerheid: er zullen zeker nieuwe opleidingsbehoeften ontstaan. Constructiv zal deze evo-
luties dan ook van nabij opvolgen om zo de beroepscompetentieprofielen, de handboeken 
en het opleidingsaanbod hierop af te stemmen.

onze soCiale meDia-kanalen

https://www.facebook.com/
constructivbe/

https://twitter.com/
constructivbe

https://www.linkedin.com/
company/constructiv/
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2.  De nieuwe beheerapplicatie CoBen
Op 1 januari 2016 werd een project op de rails gezet om de beheerapplicatie van Building 
your Benefits te vernieuwen. De nieuwe applicatie kreeg de naam CoBen, wat staat voor 
Compensation Benefits en zal er voor zorgen dat de toekenning van de talrijke voordelen 
aan de arbeiders en de werkgevers van de bouwsector, nog efficiënter kan gebeuren. 

Bij dit grote project ligt de focus vooral op:

• technologische vernieuwing door het gebruik van webbased software

• digitalisering van documenten waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van OCR en ICR 
(Optical Character Recognition en Intelligent Character Recognition) waardoor gegevens 
van documenten automatisch worden ingelezen

• re-engineering van de processen om de berekening van de rechten zo automatisch mogelijk 
te laten gebeuren en zo snel mogelijk toe te kennen

• een optimaal gebruik van de gegevensstromen in het netwerk van de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid

• het opzetten van een centrale prestatiedatabase waarin alle DMFA-gegevens, Dimona-aan-
giftes, werkloosheidsgegevens en andere prestatiegerichte info wordt opgeslagen. Deze 
dient als unieke en eenduidige basis om alle prestatie-gerelateerde voordelen te bereke-
nen en toe te kennen

In 2016 en 2017 werden de volgende voordelen van bestaanszekerheid die resulteren uit de 
verwerking van (vooral) de DMFA-gegevens ontwikkeld:

• Automatische opmaak en uitgifte van de legitimatiekaarten

• Opmaak en uitgifte van de legitimatiekaarten op aanvraag (op basis van gelijkstellingen) 

• Uitgifte van het attest “Sociaal voordeel”

In 2017 werd ook de functionele analyse opgestart in voorbereiding van de vernieuwing van 
volgende business-applicaties  :

• Toekennen van een Medisch plan voor de arbeiders uit de bouwsector

• Beheer en aansluiting van de gezinsleden bij de Hospitalisatieverzekering 

• Toekennen van de Promotievergoeding 

Op vraag van de Raad van Bestuur van Constructiv werd in 2017 eveneens een toepassing 
ontwikkeld die de werkloosheidsgegevens van de bouwvakkers controleert en verwerkt.  
Deze toepassing is sinds 1 oktober 2017 volledig operationeel. Dit zorgde voor een belangrij-
ke financiële besparing aangezien Constructiv voorheen aan de RVA een vergoeding diende 
te betalen voor deze controle en verwerking.

De rode draad doorheen het CoBen-project is vereenvoudiging, efficiëntie en innovatie. Via 
een gebruiksvriendelijke interface kunnen gebruikers specifieke voordelen laten berekenen, 
valideren en uitbetalen. Een krachtige berekeningsmotor voert snel en accuraat de gewens-
te berekeningen uit. Documenten en brieven die het resultaat zijn van deze berekeningen, 
worden in PDF-formaat gegenereerd en automatisch gedrukt en verzonden. Op die manier 
is Building your Benefits er zeker van dat de juiste documenten op de correcte manier wor-
den verzonden.

Elke stap in ieder business-proces wordt in de voorafgaande analyse-fase kritisch beoordeeld: 

• de finaliteit (waarom doen we dit en is het huidige proces de meest efficiënte manier)

• de input (welke data gebruiken we en kunnen we deze automatisch krijgen in het netwerk van 
de Sociale Zekerheid)

• de verwerking (kunnen de  beslissingsregels worden geautomatiseerd)

• de output (hoe kunnen we er voor zorgen dat het resultaat van de verwerkingen correct wordt 
uitgevoerd via betalingen of de uitgifte van de juiste documenten en brieven) 

soCiale voorDelen voor aCtieve 
arbeiDers

Getrouwheid aan de sector loont. 

Dit idee vormt de rode draad bij de toekenning van 
jouw voordelen.

http://www.constructiv.be/nl-BE/arbeiders/Voordelen-arbeider/
Sociale-voordelen-voor-actieve-arbeiders.aspx
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3. Checkin@learning
Met Checkin@learning gaat Constructiv een stap verder in de administratieve vereenvou-
diging van de uitbetaling van de sectorale voordelen, meer bepaald in het kader van op-
leidingen. Naast aanwezigheidsregistratie op de werf zal de ConstruBadge ook aangewend 
worden als aanwezigheidsregistratiemiddel bij opleidingen. 

Het gegeven is simpel, op de dag van de opleiding gaat de bouwvakarbeider naar de op-
leiding en registreert zijn aanwezigheid in het opleidingscentrum met de ConstruBadge. Hij 
doet dat door zijn ConstruBadge te laten scannen door de lesgever die de Checkin@learn-
ing-app geïnstalleerd heeft op zijn tablet of smartphone. Daarmee worden zijn gegevens 
online doorgestuurd naar de Checkin@learning beheermodule. Deze web-based module 
laat het opleidingscentrum toe om aanwezigheidsregistraties op te volgen en deze gege-
vens na de opleiding door te sturen naar Constructiv. Wanneer de informatie binnenkomt bij 
Constructiv, wordt deze meteen verwerkt en kunnen de betalingen van de sectorale voor-
delen in het kader van opleiding worden uitbetaald aan het bouwbedrijf of, wanneer het om 
een winteropleiding gaat, aan de bouwvakarbeider. 

Deze oplossing biedt de volgende voordelen: de aanwezigheidsregistratie verloopt snel, cor-
rect en is gebruiksvriendelijk voor zowel de bouwvakarbeider, de lesgever en het opleidings-
centrum. Bovendien is Checkin@learning veilig en kan zowel in een klassieke lesomgeving 
als in een praktijkomgeving, zoals bijvoorbeeld bij een rijbewijsopleiding, worden opgezet. 

Checkin@learning wordt geleidelijk aan geïntroduceerd bij de verschillende opleidingscen-
tra waar Constructiv mee samenwerkt. 

Constructiv voorziet in 2019 volledig operationeel te zijn met Checkin@learning.  Bouwbe-
drijven en opleidingscentra kunnen terecht bij hun vertrouwde Constructiv-contactpunt om 
verdere informatie te bekomen over checkin@learning.

In de kijker: Constructiv digitaliseert

Voorbeeld legitimatiekaarten

Deze kritische analyse heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het proces van de uit-
gifte van de legitimatiekaarten op aanvraag drastisch werd vereenvoudigd. 

Voordien moest een arbeider, of zijn vakbond, op een aanvraagformulier een keuze 
maken uit een vijftiental mogelijke gelijkstellingen. Elk van deze gelijkstellingen had 
zijn eigen, specifieke toekenningsregels, die dikwijls moeilijk te begrijpen waren. De 
complexiteit in regelgeving en het veelvoud aan mogelijke gelijkstellingen zorgde er 
voor dat heel wat aanvragen verkeerd waren, of niet gebeurden omdat de arbeider 
ten onrechte meende dat hij niet aan de voorwaarden voldeed.

De kritische analyse van dit proces leidde tot de volgende vaststellingen:

• het proces heeft tot doel een legitimatiekaart Rechthebbende toe te kennen aan 
arbeiders die voor de eerste maal werken in de bouwsector of die er opnieuw be-
ginnen werken 

• de gegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid laten ons toe om voor de 
meeste gevallen de toekenningsvoorwaarden automatisch te controleren. Bijko-
mende gegevens kunnen worden gedigitaliseerd.

• de  beslissingsregels kunnen automatisch worden toegepast

• de business-toepassing kan de PDF van het af te leveren document onmiddellijk 
genereren

In het nieuwe proces zijn de complexe aanvraagformulieren vervangen door een do-
cument waarop een arbeider moet aankruisen wat zijn situatie is (“ik ben een nieuwe 
arbeider” of “ik begin opnieuw te werken in de sector”) en de datum vermelden van 
zijn (her)indiensttreding. Voor 98% van de aanvragen is deze informatie voldoende 
om het recht op een legitimatiekaart automatisch te berekenen. Slechts in een be-
perkt aantal gevallen moet bijkomende informatie worden gegeven.

Deze data worden gescand en digitaal ingelezen en de business-software bepaalt 
zelf welke de juiste gelijkstelling is op basis waarvan de legitimatiekaarten kunnen 
worden toegekend.
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4. Vernieuwde website!
De website van Constructiv is een essentieel communicatie-instrument voor onze verschil-
lende doelpublieken en vervult een belangrijke loketfunctie. Daarom werden in 2017 werk-
zaamheden opgestart om een nieuwe Constructiv-website op te zetten die enerzijds inhou-
delijk beter aansluit bij de nieuwe structuur van onze organisatie en die anderzijds rekening 
houdt met de huidige technologische vereisten. 

De volgende uitgangspunten werden vooropgesteld:

• een dynamisch en aantrekkelijk beeld van Constructiv bieden 

• de bezoeker centraal stellen

• een algemeen beeld schetsen van Constructiv en de diensten die aangeboden worden 

• de bezoeker motiveren om met Constructiv in contact te treden

Niet enkel de vormgeving en de inhoud werden aangepast. Door de logische opbouw, 
eenvoudige navigatie en krachtige zoekfunctie vindt men bovendien snel terug op welke 
diensten en ondersteuning men kan rekenen en wie men daarvoor kan aanspreken. 

bezoek onze website

Volledig vernieuwd en nog gebruiksvriendelijker.

U kan alle info vinden over onze diensten en uw 
voordelen.

http://www.constructiv.be

18/60  -  jaarverslag 2017



In de kijker: Constructiv digitaliseert

5. Constructiv-scan
Sinds de eenmaking van de verschillende fondsen in oktober 2016 is er een sterkere sa-
menwerking en doorstroming van informatie binnen Constructiv. Hierbij werd vanuit de 
Raad van Bestuur Constructiv het idee geopperd om een tool te ontwikkelen die op een 
klantvriendelijke manier een aantal gegevens ter beschikking stelt aan de bouwbedrijven 
uit Paritair Comité 124. 

Dankzij een nauwe en intensieve samenwerking van verschillende diensten binnen Con-
structiv is sinds 1 september 2017 de Constructiv-scan operationeel. De Constructiv-scan 
laat toe om een bouwbedrijf te vergelijken met andere bouwbedrijven over zes verschillen-
de parameters heen, die allen betrekking hebben op hun arbeiders: 

• Leeftijd

• Anciënniteit

• Opleiding

• Tewerkstelling

• Arbeidsongevallen

• Personeelsverloop

Een bouwbedrijf krijgt dus een duidelijk overzicht van de situatie van zijn arbeiders. Zo wor-
den bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoord: hoe zijn de leeftijdsverhoudingen onder 
de arbeiders en wat betekent dit? Volgen arbeiders voldoende opleiding? Is er sprake van 
economische werkloosheid? Hoe zit het met de veiligheidscultuur binnen het bouwbedrijf? 
Werken bouwvakarbeiders al lang (en dus graag) bij het bedrijf? 

Met de Constructiv-scan kan een bouwbedrijf zich niet alleen in detail vergelijken met an-
dere bouwbedrijven, er kan ook een vergelijking gemaakt worden op het niveau van het 
gewest, provincie, subsector en bedrijfsgrootte. Bovendien kan de Constructiv-scan tot vijf 
jaar teruggaan in de tijd om de situatie van een bouwbedrijf te analyseren op basis van de 
zes parameters. 

Constructiv biedt adviesverlening aan op maat van het bouwbedrijf en met behulp van deze 
scan kunnen de Constructiv-adviseurs een bedrijf tijdens een bedrijfsbezoek in de diepte 
analyseren. Dat maakt onze adviesverlening echt op maat van de individuele onderneming.

Ontbijtacties rond de Constructiv-scan: hoe staat uw bouw-
bedrijf ervoor?

Op 10 oktober werd in Oost-Vlaanderen een lanceringsmoment georganiseerd waarbij de 
Constructiv-scan tijdens een ontbijtsessie werd toegelicht aan 40 bedrijven.

• Enkele reacties van aanwezige bedrijven:

De scan geeft echt een realistisch beeld van onze onderneming. Hij legt pijnpunten bloot, 
maar in ons geval bevestigt hij dat we de laatste jaren op de goede weg zijn. 
(Van Tornhaut)

Tijd om te verjongen. Ik merk vandaag dat we gemiddeld toch wel een hogere leeftijds-
structuur hebben, dus tijd om er wat jong bloed aan toe te voegen! 
(Sadones)

We komen uit op gemiddelde scores, en voor de punten waar we op ingezet hebben, zien 
we een bovengemiddelde score. Blij dat dit zichtbaar wordt! Goed opgeleid personeel blijft 
langer en dat bewijst zich! 
(ASSA Abloy)

Een hele mooie scan voor ons bedrijf, dit gebruiken we zeker naar onze opdrachtgevers! 
Het is een bewijs dat we werk maken van veilige werven. 
(D’eer)

We komen er goed uit. Ik wil de resultaten jaarlijks te weten komen, ook als ze confronte-
rend zijn. Ons bedrijf denkt na over hoe we de instroom van jongeren kunnen bevorde-
ren door te werken aan een work-lifebalance, bijvoorbeeld door een beperking van het 
woon-werkverkeer. Zo verminderen we stress en zorgen we dat jonge mensen voor ons 
kiezen. 
(Bostoen)

We hadden net veel opleidingen gevolgd en als klein bedrijf stijgen we zo direct sterk boven 
het gemiddelde uit. We gaan verder op het ingeslagen pad, de nieuwe kennis gaan we 
intern verder verspreiden via het sectorale stelsel van interne opleidingen. 
(Van Deynse)
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6. Building Your Learning
Constructiv blijft volop inzetten op digitale ontsluiting van beschikbare kennis binnen de 
bouwsector. Binnen dit kader is BuildingYourLearning snel een gevestigde waarde gewor-
den voor het bouwonderwijs. In deze interactieve online-bibliotheek zijn alle didactische 
publicaties en tools van Constructiv te vinden. Deze zijn gratis in te kijken en te downloaden. 
Gebruikers kunnen er bovendien ook hun eigen, door Constructiv gescreende, bijdragen 
uploaden. Voor een optimaal gebruiksgemak worden de functionaliteiten van BuildingYour-
Learning op geregelde basis geüpdatet.

Intussen worden ook welzijnspublicaties via dit platform digitaal en gratis beschikbaar ge-
steld aan de bouwsector, wat de interactie tussen vakopleiding en veiligheid enkel ten goe-
de kan komen.

7. Mentor: de geheime troef van een 
bouwbedrijf dat een competentiebeleid 
voert
De term mentor valt steeds vaker in de bouwsector. Steeds meer bedrijven en werknemers 
ontdekken de troeven van een bewuste keuze voor de integratie van mentorschap binnen 
het personeelsbeleid. Constructiv is hier een sterke voorstander van en stimuleert mentor-
schap actief als stimulans en uitdaging van de eigen werknemers en als belangrijke troef 
voor groei en innovatie van een bouwbedrijf. 

Vanuit deze visie werkte Constructiv een specifieke website uit (mentor.constructiv.be) 
waar de troeven van een mentor worden gebundeld. Aangezien een goede opleiding de 
basis vormt voor het opnemen van een mentorrol, biedt de site een overzicht van alle op-
leidingslocaties waar bedrijven hun medewerkers kunnen laten vormen tot mentor. Maar 
de site laat ook bedrijven zelf getuigen waarom zij geloven in het mentorverhaal. Inmid-
dels staan er al meer dan 50 getuigenissen op de website en elke week komen er nieuwe 
verhalen bij. Deze getuigenissen moeten twijfelaars over de streep halen om zelf ook het 
mentorverhaal te integreren in het eigen personeelsbeleid.

Een ander deel van de site doet een eerste aanzet tot het creëren van een community van 
bouw-mentoren. Met deze community willen we mentoren ondersteuning bieden en hen 
versterken in hun specifieke rol. Hierop zal Constructiv de komende periode verder bouwen. 
Denk bijvoorbeeld aan beloningsmomenten voor mentoren, maar ook bijkomende vorming 
of een eigen discussieplatform voor mentoren om ervaring uit te wisselen.

Constructiv trekt volop de kaart van het duaal leren en mentoren vormen een essentiële 
schakel binnen deze opleidingsvorm. Dankzij deze digitale omgeving geeft Constructiv ex-
tra steun aan de succesvolle invulling van duaal leren binnen de bouwsector.

bezoek onze website  
builDingYourlearning.be

Alle technische en didactische publicaties en  
media over bouwgerelateerde onderwerpen om  
u te helpen.

http://www.BuildingYourLearning.be
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In de kijker: Constructiv digitaliseert

8. GDPR

Achtergrond

Constructiv steunt in zijn dagelijkse werking sterk op gegevens afkomstig uit beschikba-
re datastromen (vb. via de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid). Deze datastromen 
zorgen voor belangrijke efficiëntiewinsten. Voor de klanten van Constructiv (bouwbedrijven 
en hun arbeiders) betekent dit bijvoorbeeld dat hun administratieve belasting tot een mini-
mum wordt beperkt. Zij dienen zelf slechts minimale informatie aan ons te bezorgen om hun 
vragen tot sectorale ondersteuning te verwerken. Daarnaast betekenen deze gegevensstro-
men ook voor Constructiv een belangrijke meerwaarde, getuige hiervan de verschillende 
projecten die bovenstaand werden toegelicht. Echter, aan deze voordelen zijn ook bepaalde 
plichten verbonden. 

Voor het gebruik van persoonsgebonden gegevens en beschikbare datastromen bestaat 
reglementering die globaal als doel heeft om de privacy van de betrokkenen te doen respec-
teren. Tevens richt ze zich op een correcte beveiliging van de binnen organisaties aanwezige 
data. Vanaf 25 mei 2018 is een belangrijke nieuwe Europese regelgeving van toepassing: de 
GDPR (General Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
Dit is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ze 
is van toepassing op bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Met persoonsgegevens 
wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. 

De regelgeving richt zich op vier belangrijke pijlers:

• De betrokken personen moeten op een begrijpbare manier geïnformeerd worden over de 
wijze waarop hun gegevens verwerkt worden.

• Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de an-
dere.

• Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom 
vraagt en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden.

• Bedrijven zijn verplicht om datalekken te melden binnen de 72 uur, tenzij kan worden 
aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

In de aanloop naar deze startdatum heeft Constructiv een projectteam samengesteld, met 
als opdracht de werkzaamheden binnen Constructiv in regel te brengen met de vereisten 
binnen de GDPR en dit tegen 25 mei 2018.

Voorbereiding

Het projectteam bereidt de toepassing van de GDPR voor, geeft adviezen en volgt de uitvoe-
ring van de implementatie van de GDPR binnen Constructiv op.

Het projectteam heeft:

• een stappenplan opgesteld om de aanpassing aan GDPR vlot te laten verlopen;

• de diverse diensten van Constructiv ondersteund inzake de opmaak van een gegevensre-
gister; deze gegevensregisters brengen in kaart welke gegevens men als dienst verwerkt, 
waar deze vandaan komen en met wie ze worden gedeeld;

• het personeel en het management via diverse infosessies en communicatietools bewust 
gemaakt van het belang en de impact van GDPR;

• de bestaande contracten met onderaannemers en verwerkers aan de nieuwe regels GDPR 
aangepast. 

Aanstelling van een DPO 

In de GDPR-wetgeving worden dus strenge regels rond dataverwerking opgelegd. Om te 
waarborgen dat Constructiv in zijn werking de GDPR-regelgeving respecteert, werden 2 ge-
certificeerde Data Protection Officers (DPO) aangesteld. 
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1.  De toekenning van aanvullende  
sociale voordelen

Binnen Constructiv staat de pijler Building your Benefits in voor de toekenning en uitkering 
van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders. Het kan daar-
bij zowel gaan om actieve arbeiders als om arbeiders die tijdelijk werkloos, ziek of invalide 
zijn of om arbeiders die aan het einde van hun loopbaan zijn. Daarnaast ondersteunt Con-
structiv de werkgevers uit de bouwsector.

Voordelen uitgekeerd aan actieve bouwvakarbeiders

• De legitimatiekaart

Getrouwheid aan de sector beloont. Dit idee vormt de rode draad bij de toekenning van voor-
delen aan bouwvakarbeiders. 

Met de legitimatiekaart die Constructiv uitreikt, kunnen arbeiders bewijzen dat ze in de 
bouwsector aan de slag zijn. De kaart vermeldt het aantal werkelijk gepresteerde of gelijk-
gestelde dagen waarop een arbeider actief was in de bouw. Alle werknemers die in de loop 
van het vorige werkjaar – het referentiejaar – bij één of meer bedrijven uit de sector aan de 
slag waren, ontvangen de kaart automatisch.

Wie kan bewijzen in het referentiejaar voldoende dagen actief te zijn geweest in de sector (in 
regel is dat 200 dagen), krijgt een legitimatiekaart rechthebbende waarmee hij recht heeft 
op aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid. Arbeiders die meerdere jaren in de 
sector actief zijn en in de loop van hun carrière meerdere legitimatiekaarten rechthebbende 
hebben gekregen, komen in aanmerking voor steun bij een hypothecaire lening, bij invalidi-
teit of overlijden en bij brugpensioen.

De legitimatiekaart niet-rechthebbende gaat naar arbeiders die niet aan de minimumeisen 
voldoen. Wel maakt de sector een uitzondering voor jonge en (her-)beginnende werkne-
mers: in sommige gevallen kunnen zij aanspraak maken op een legitimatiekaart rechtheb-
bende, die aangevraagd moet worden bij Constructiv. 

Kerncijfers 2017

Legitimatiekaarten 
rechthebbende

Legitimatiekaarten 
niet-rechthebbende

123.677 38.464
Bron: Constructiv 

• Getrouwheidszegels

Elke bouwvakarbeider ontvangt op het einde van het jaar zijn getrouwheidszegels. Hiermee 
wil de sector de productiviteit van zijn arbeiders belonen. De waarde van deze zegels stemt 
overeen met 9 % van het brutoloon. 

Kerncijfers 2017

Aantal uitbetaalde  
zegel-kaarten

Uitgave  
(in miljoen €)

155.541 300,4
Bron: Constructiv 

• Weerverletzegels

Heel wat arbeiders uit de bouwsector werken buiten en de activiteit van deze werknemers 
hangt af van de weersomstandigheden. Zo kan hevige regen, sneeuw of hagel het werk op 
de bouwplaats onmogelijk maken. Soms stelt men pas ter plekke vast dat het werk niet kan 
worden aangevat. In zulke gevallen zal de werkgever slechts de helft van het loon uitbetalen. 
Constructiv compenseert dit loonverlies met weerverletzegels ter waarde van 2 % van het 
brutoloon.

Kerncijfers 2017

Aantal uitbetaalde  
zegel-kaarten

Uitgave  
(in miljoen €)

104.750 38,4
Bron: Constructiv 

Activiteitenverslag Constructiv in 2017
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• Rustdagen

Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld 
achtendertig uur per week. Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er evenwel veertig 
uur per week gepresteerd.

Om die reden krijgen bouwvakarbeiders per jaar twaalf bijkomende rustdagen. Deze zorgen 
ervoor dat de arbeiders niet langer werken dan wettelijk mag. Het Paritair Comité voor het 
Bouwbedrijf legt de data van de bijkomende rustdagen vast waarvan het grootste deel op 
het einde van het jaar valt. Voor deze rustdagen ontvangt de betrokkene een forfaitaire ver-
goeding, waarvan het bedrag bepaald wordt door de geschooldheid van de arbeider. Enkel 
arbeiders die nog bij een bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat de rustdag 
valt, hebben recht op deze vergoeding.

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(in miljoen €)

147.303 131,6
Bron: Constructiv 

• Promotievergoeding

Constructiv kent een promotievergoeding toe aan arbeiders die een hypothecaire lening 
afsluiten om een eigen huis te kopen, te bouwen of te verbouwen. 

Met de promotievergoeding ontvangt een bouwvakarbeider, die ten minste vijf jaar in de 
sector actief was, gedurende de volledige looptijd van zijn lening financiële steun vanuit de 
sector. Het bedrag dat hij precies ontvangt, hangt af van de geleende som en de duurtijd 
van de lening.

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(in miljoen €)

28.969 11,4
Bron: Constructiv 

• Sectorale hospitalisatieverzekering 

• Hospitalisatieverzekering voor arbeiders van de bouwnijverheid

De sociale partners van de bouwsector hebben ervoor gezorgd dat iedere arbeider van de 
bouwsector een uitstekende bescherming geniet voor de financiële gevolgen van een zie-
kenhuisopname. Een medisch plan werd afgesloten bij AG Insurance en de sector draagt 
hiervoor de kosten. Voor actieve bouwvakarbeiders is dit voordeel volledig gratis. Ze worden 
automatisch aangesloten wanneer ze twee opeenvolgende kwartalen in de sector hebben 
gewerkt.

Kerncijfers 2017

Aantal aangesloten 
arbeiders

Uitgave  
(in miljoen €)

143.546 9,5
Bron: Constructiv 

• Hospitalisatieverzekering voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

Een bouwvakarbeider kan ook zijn gezinsleden een hospitalisatieverzekering tegen gunstige 
voorwaarden laten genieten. 

Kerncijfers 2017

Aantal aangesloten 
partners

Aantal aangesloten 
kinderen

10.278 10.374
Bron: Constructiv 

• Hospitalisatieverzekering voor (brug-)gepensioneerde bouwvakarbeiders

Tevens kunnen bruggepensioneerde en/of gepensioneerde arbeiders uit de bouwsector 
aan een gunstig tarief en op vrijwillige basis hun bestaande hospitalisatieverzekering ver-
derzetten. 

Kerncijfers 2017

Aantal aangesloten (brug)gepensioneerden

3.196
Bron: Constructiv 
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• Sociaal voordeel

Elke arbeider die in de vier voorgaande kwartalen in de bouw heeft gewerkt, krijgt in de 
maand mei een sociaal voordeel van Constructiv. Dit voordeel bedraagt maximaal € 135 en 
wordt door de syndicale organisaties van de sector uitbetaald aan hun leden.

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(in miljoen €)

135.497 16,1
Bron: Constructiv 

Voordelen ter aanvulling van het inkomen in geval van arbeids-
ongeschiktheid

• Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid

• De aanvullende vergoeding vorst

Bouwbedrijven van wie de arbeiders hoofdzakelijk buitenwerk verrichten, zien zich ge-
noodzaakt om de activiteiten stil te leggen bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. 
Hun personeel valt dan terug op de werkloosheidsverzekering. Met de toekenning van een 
aanvullende vergoeding vorst aan de arbeiders die in het bezit zijn van een legitimatiekaart 
rechthebbende, wordt het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en hun nettoloon ge-
deeltelijk bijgepast. Het dagbedrag van de sectorale aanvulling hangt af van hun geschoold-
heidsgraad.

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Aantal dagen 
vergoeding vorst

Uitgave  
(in miljoen €)

80.351 1.723.076 2,7
Bron: Constructiv 

• De aanvullende vergoeding bouw

Naast vorst en sneeuw kunnen ook andere omstandigheden zorgen voor tijdelijke werk-
loosheid. Zo kunnen bijvoorbeeld de economische context van de onderneming of het 
slechte weer het werk tijdelijk verhinderen. In dit geval geldt een gelijkaardig systeem als bij 
aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. De bouwvakarbeiders hebben recht op een werk-
loosheidsuitkering van de RVA en een bijkomende uitkering van Constructiv, de aanvullende 
vergoeding bouw. 

De arbeiders krijgen deze compensatie voor maximaal zestig werkloosheidsdagen per jaar 
en het bedrag dat ze ontvangen, hangt samen met hun geschooldheidsgraad. 

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Aantal dagen 
vergoeding bouw

Uitgave  
(in miljoen €)

59.773 480.302 11,8
Bron: Constructiv 

• De bijzondere aanvullende vorstvergoeding

Werkloosheid door vorst heeft niet alleen tot gevolg dat het maandloon daalt, maar ook het 
vakantiegeld vervalt voor deze dagen. Om dit verlies te compenseren, keert Constructiv de 
bijzondere aanvullende vorstvergoeding uit.  Alle bouwvakarbeiders die een aanvullende 
vergoeding vorst ontvingen, krijgen de bijzondere aanvullende vorstvergoeding automa-
tisch toegekend. Per werkloosheidsdag veroorzaakt door vorst, ontvangt elke werknemer 
een vast bedrag. 

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(in miljoen €)

43.439 1,4
Bron: Constructiv 
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• Voordelen in geval van ziekte of arbeidsongeval

• De aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

Wanneer ziekte of een ongeval een werknemer arbeidsongeschikt maakt voor een periode 
van meer dan één maand, betaalt de sector hem een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste 
tot en met de 337ste dag van zijn arbeidsongeschiktheid. Deze aanvullende vergoeding 
langdurige ongeschiktheid komt toe aan alle werknemers die bij een bouwonderneming in 
dienst zijn op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden. 

Om de aanvullende vergoeding te ontvangen, moet de werknemer volledig arbeidson-
geschikt zijn en daarvoor een uitkering krijgen. De vergoeding ontvangt hij pas vanaf de 
31ste dag, omdat zijn werkgever hem vóór die tijd het gewaarborgd maandloon betaalt. 
Het bedrag is afhankelijk van de duurtijd van de ongeschiktheid; vanaf de 56ste dag betaalt 
Constructiv een hogere vergoeding. 

Kerncijfers 2017

Langdurige 
ongeschiktheid Aantal arbeiders Uitgave  

(in miljoen €)

Ziekte 5.367 4,3

Ongeval 1.110 0,8
Bron: Constructiv 

• Vakantiegeld aan invaliden

Arbeiders die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een (arbeids-)onge-
val of een (beroeps-)ziekte en die ten minste 15 jaar actief waren in de bouwsector, komen in 
aanmerking voor vakantiegeld aan invaliden. Het betreft een forfaitair jaarbedrag, dat wordt 
uitgekeerd om het verlies aan vakantiegeld dat de arbeidsongeschiktheid met zich mee-
brengt, te compenseren. 

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(in miljoen €)

5.786 3,1
Bron: Constructiv 

• Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid van 
66 procent

Zelfs wanneer alle veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, kan een arbeidsongeval niet 
altijd voorkomen worden. Jammer genoeg is de schade soms groot en lopen werknemers 
blijvende letsels op. Zulk leed valt nooit te compenseren, maar toch tracht de sector de 
nodige steun te bieden aan het slachtoffer. Wanneer een bouwvakarbeider een blijvende 
werkongeschiktheid van 66 procent of meer overhoudt aan een arbeidsongeval, kent Con-
structiv hem, maar ook zijn kinderen, een eenmalige vergoeding toe. 

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(€)

3 3.580
Bron: Constructiv 

• Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop
Helaas vallen er bij een arbeidsongeval ook wel eens dodelijke slachtoffers. Dan springt Con-
structiv bij met financiële steun voor de verwanten. Voor het jaar van het ongeval wordt een 
eenmalige vergoeding toegekend aan de weduwe of aan een van de rechthebbenden van de 
getroffen arbeider. De kinderen van de werknemer die de kinderbijslag genieten, hebben recht 
op een eenmalige uitkering en op een jaarlijkse vergoeding aan wezen. 

Kerncijfers 2017

Vergoedingen 
bij dodelijke 

arbeidsongevallen
Aantal Uitgave  

(€)

Weduwen 10 65.460

Wezen 11 91.160
Bron: Constructiv 
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Voordelen ter ondersteuning van de eindeloopbaan

• De sectorale SWT-regelingen (brugpensioen)

In de bouwsector zijn 3 SWT-regelingen van toepassing: 

• de algemene regeling

• de regeling bij ongeschiktheid

• de regeling in geval van een lange loopbaan

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden waaraan een arbeider in 2017 dient te voldoen  om in 
1 van de 3 stelsels te kunnen instappen, worden hieronder weergeven.

Kerncijfers 2017

Stelsel SWT Algemeen SWT Ongeschikt SWT Lange 
loopbaan

Leeftijd bij ontslag 58 jaar 60 jaar 58 jaar

Vereiste loopbaan bouw 10 legitimatiekaarten 
rechthebbende

15 legitimatiekaarten 
rechthebbende

10 legitimatiekaarten 
rechthebbende

Vereiste totale beroepsloopbaan 40 jaar 33 jaar 40 jaar

Bijkomende vereisten Attest ongeschiktheid

Bron: Constructiv 

Bovenop de maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA, keert de sector aan de brug-
gepensioneerde een maandelijkse aanvullende vergoeding uit. Hierdoor behoudt deze 
zowat zeventig procent van zijn laatste netto-loon. Het precieze bedrag van de sectorale 
aanvulling is afhankelijk van de geschooldheidsgraad en de gezinssituatie. 

Kerncijfers 2017

Aantal arbeiders Uitgave  
(in miljoen €)

9.700 30,0
Bron: Constructiv 

Ook neemt Constructiv de patronale bijdragen ten laste die van toepassing zijn op deze 
maandelijkse SWT-vergoedingen.

Kerncijfers 2017

Totaal bedrag van de door Constructiv betaalde 
patronale bijdragen SWT 

(in miljoen €)

10,4
Bron: Constructiv 

• Voordelen inzake aanvullend pensioen

• Sectoraal stelsel van aanvullend pensioen, conform het nieuwe wettelijk 
kader van 2003 (wet op de aanvullende pensioenen)

In 2007 heeft de sector een nieuw stelsel van aanvullend pensioen voor alle bouwvakarbei-
ders ingevoerd, dat beheerd wordt door het sectoraal pensioenfonds, Pensio B. Dit voorziet 
in de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal tijdens hun loopbaan in de bouw. In het 
punt 2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de modaliteiten van dit stelsel.

De financiering ervan wordt verzekerd door Constructiv, die hiertoe jaarlijks de benodigde 
middelen overdraagt aan de Inrichter van het pensioenstelsel, het Fonds voor bestaanszeker-
heid voor de Aanvullende Pensioenen.

Kerncijfers 2017

Aantal begunstigden
(actieve en passieve)

Uitgave  
(in miljoen €)

271.071 51,5
Bron: Constructiv 
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• Jaarlijkse aanvullende pensioenrente

Reeds sinds 1964 kende de sector een stelsel van aanvullend pensioen. Mits voldoende loop-
baanjaren in de bouw werd jaarlijks een pensioenrente uitbetaald aan de arbeiders vanaf 
hun pensionering. Vandaag blijft Constructiv deze rente nog verder betalen aan de gepensi-
oneerden die in het stelsel zijn ingetreden vóór 2007. 

Maar tevens kent Constructiv aan sommige arbeiders met prestaties in de bouw vóór en 
na 2007, op het ogenblik dat ze met pensioen gaan (een deel van) deze pensioenrente toe 
bovenop het aanvullend pensioenkapitaal dat in Pensio B voor hen werd opgebouwd. Op 
deze wijze kan vermeden worden dat arbeiders benadeeld zouden worden door de over-
schakeling van het vroegere naar het nieuw stelsel van aanvullend pensioen.

Kerncijfers 2017

Aantal begunstigden Uitgave  
(in miljoen €)

71.657 77,0
Bron: Constructiv 

Initiatieven voor de werkgevers

De solidariteit tussen arbeiders vormt een van de pijlers van de fondsen voor bestaanszeker-
heid. Constructiv trekt dit solidariteitsprincipe door naar de werkgevers en betaalt ook een 
aantal patronale kosten. Deze kunnen immers zwaar doorwegen. Zo kan worden vermeden 
dat de werkgever in financiële problemen komt.

• De terugbetaling van het gewaarborgd loon

Ziekte van een arbeider betekent vooral voor de kleinere bouwondernemingen een zware 
financiële last. Immers, gedurende de eerste maand ziekte dient de werkgever een belangrijk 
deel van het loon door te betalen. Om die reden is in de bouwsector voorzien dat Construc-
tiv dit gewaarborgd loon terugbetaalt aan werkgevers die minder dan twintig werknemers 
in dienst hebben. 

De financiering van dit stelsel gebeurt via een aparte bijdrage ten laste van alle betrokken 
werkgevers. 

Kerncijfers 2017

Aantal bedrijven 
met minder dan 
20 werknemers

Aantal bedrijven 
aan wie het 

gewaarborgd loon 
werd terugbetaald

Uitgave  
(in miljoen €)

25.824 11.373 26,3
Bron: Constructiv 
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Strijd tegen sociale fraude 

• Gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

Sociale fraude gaat soms verder dan het incorrect meedelen van geleverde prestaties aan 
de sociale zekerheid. Het kan net zo goed gaan om onterecht gebruik van sociale voor-
zieningen in geval van inactiviteit. De meest voorkomende vorm hiervan is zwartwerk in 
combinatie met het opgeven van tijdelijke of volledige werkloosheid. Dergelijke situaties 
treffen de sector dubbel: 

• Verschuldigde bijdragen worden niet betaald

• Sociale vergoedingen worden uitgekeerd aan personen die er geen recht op hebben

De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om deze vorm 
van sociale fraude te bestrijden. De nominatieve werkloosheidsdocumenten (C3.2A-formu-
lieren genoemd) zijn daarbij een belangrijk instrument. Constructiv maakt deze maandelijks 
op voor alle bouwvakarbeiders. Het gaat om genummerde documenten die de naam en het 
inschrijvingsnummer van de werkgever en de arbeider bij de sociale zekerheid vermelden. 
De kaarten gelden voor één maand en kunnen enkel door de RVA vervangen worden. De 
werkgever kan dus niet – wat in het verleden wel mogelijk was – meerdere keren per maand 
een nieuw document opstellen en daarop de dagen die aangeduid stonden als ‘gewerkt’, 
vervangen door dagen van tijdelijke werkloosheid. Bovendien worden de gegevens van alle 
afgeleverde kaarten meegedeeld aan de RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles 
op zwartwerk kunnen uitvoeren.

Kerncijfers 2017

Aantal uitgegeven gepersonaliseerde 
werkloosheidsdocumenten

1.757.392
Bron: Constructiv 

• ConstruBadge

Als een onderdeel van een ruimer actieplan ter bestrijding van de sociale dumping in de 
bouwsector hebben de sociale partners de ConstruBadge ingevoerd. 

Het betreft een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat automatisch door Constructiv 
wordt verstrekt aan alle bouwvakarbeiders die gekend zijn in de sociale zekerheid. 

Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van 
buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten 
die door een erkend interimbureau worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een Con-
struBadge.

Kerncijfers 2017

Aantal ConstruBadges 
voor arbeiders van 

Belgische bedrijven

Aantal ConstruBadges 
voor arbeiders van 

buitenlandse bedrijven

205.067 5.184
Bron: Constructiv 
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2.  Het sectoraal  
aanvullend pensioen

Sinds 1 januari 2007 genieten alle bouwvakarbeiders van het sectoraal aanvullend pensioen-
plan Construo. Gelet op de geldende regelgeving wordt dit plan niet beheerd in de schoot 
van Constructiv, maar door 2 aparte paritaire organisaties:

• het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen (FBZp) dat optreedt als 
inrichter van dit pensioenplan en de financiële verantwoordelijkheid ervan draagt;

• het sectoraal pensioenfonds Pensio B OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioe-
nen) dat instaat voor het administratief en financieel beheer van het Construo Plan.

Binnen het Construo Plan wordt voor elke aangeslotene een aanvullend pensioenkapitaal 
opgebouwd. Dit gebeurt door kapitalisatie van trimestriële stortingen op een individuele re-
kening; het bedrag van deze stortingen betreft een percentage van het loon en evolueert in 
functie van anciënniteit in de bouwsector. Bovendien wordt voor arbeiders die actief blijven 
na de leeftijd van 60 jaar een bijkomende storting gedaan van maximaal € 500 per trimester. 
Deze stortingen op de individuele rekening worden gefinancierd vanuit een bijdrage door 
Constructiv. De kapitalisatie gebeurt aan de wettelijk gegarandeerde rentevoet, die 1,75 % 
bedroeg in 2017.

De uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de aangeslotene gebeurt bij de opname van 
zijn wettelijk pensioen. In geval van overlijden vóór de pensionering, wordt de opgebouwde 
pensioenreserve aan de begunstigden uitgekeerd.

Arbeiders die de sector verlaten tijdens hun loopbaan, kunnen ervoor kiezen om de op-
gebouwde reserves tot aan hun pensioen bij Pensio B te laten staan. Deze aangeslotenen 
worden passieve aangeslotenen of slapers genoemd. Aan hun reserve wordt hetzelfde ren-
dement toegekend.

In 2017 telde het Construo Plan 271.071 aangeslotenen, waarvan 148.286 actieve en 122.785 
slapers.  1  

De totale activa van het pensioenfonds eind 2017 bedragen € 637 miljoen in marktwaarde, 
terwijl de pensioenverbintenissen, ook de technische provisies genoemd, € 495 miljoen be-
dragen.  2 

Grafiek  3  geeft de evolutie van het jaarlijkse rendement op de belegde activa alsook van 
de dekkingsgraad van de pensioenverplichtingen door activa weer sinds de oprichting van 
Pensio B. 

Eind 2017 bedraagt het geannualiseerd rendement sinds de oprichting in 2007 5,78%. Hier-
door beschikt het sectoraal pensioenfonds over een buffer van 25% om schommelingen op 
de financiële markt op te vangen.

Europese erkenning van Pensio B

Op 28 november 2017 sleepte Pensio B, net als in 2011, de IPE Country Award in de 
wacht voor Beste pensioenfonds van België en werd bovendien op de shortlist van 
Best Small European Pension Fund geplaatst: een mooie Europese erkenning! 

IPE of Investments & Pensions Europe is een toonaangevende Europese publicatie 
voor institutionele beleggers en beheerders van pensioenfondsen. Hun jaarlijks event 
Conference & Awards is de grootste bijeenkomst van Europese pensioenfondsen. 

Activiteitenverslag Constructiv in 2017
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3.1   Ondersteuning van de veldwerking door het Technisch  
Competentiecentrum (TCC): realisaties 2017

Het TCC besteedt steeds een bijzondere aandacht aan de integratie van vaktechnische en 
veiligheidsaspecten. De activiteiten die het TCC ontplooit in nauw overleg met beroepsor-
ganisaties uit de sector en tal van andere gespecialiseerde partnerorganisaties, omvatten de 
volgende domeinen:

• Competentiebeheer 

• Kwaliteitsbewaking van de opleidingen en certificering van competenties

• Productontwikkeling (opleidingen, publicaties & hulpmiddelen)

• Advies, beleidsondersteuning & beheer expertise techniek en welzijn

• Beheer van machinepark & uitrustingen

• Organisatie van een opleidingsaanbod naar scholen 

In 2017 heeft het TCC de volgende verwezenlijkingen kunnen voorleggen:

• Opleiding en adviesverlening 

In 2017 werden een 400-tal vragen beantwoord door het TCC in het kader van welzijn op 
het werk. De Preventieatlas (de tool die voor de veldwerking gebruikt wordt om adviezen 
op maat van het bouwbedrijf te verlenen) werd geüpdatet met 226 nieuwe en aangepaste 
adviezen, zoals adviezen rond asbest, interim in de bouw en de collectieve arbeidsovereen-
komst sociale voorzieningen. Eveneens werden alle adviezen aangepast aan de nomencla-
tuur van de nieuwe codex Welzijn op het werk.

3.  Ondersteuning competentiebeheer, 
instroom en welzijn op het werk

Binnen Constructiv staat de pijler Building on People in voor:

• het promoten en het waarborgen van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen, 

• het op peil houden van de competenties van de aanwezige arbeidskrachten,

• het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom van nieuwe arbeidskrachten.

Deze activiteiten worden op het terrein uitgevoerd door provinciale teams van adviseurs, die 
de klanten van Constructiv rond de bovenstaande thema’s bijstaan. Deze veldwerking wordt 
ondersteund vanuit het Technische Competentiecentrum.

al onze publiCaties zijn Digitaal 
besChikbaar

Als dienstverlenende organisatie van en voor de 
bouwsector proberen we alle mogelijke nuttige 
kennis te verzamelen en voor je te bundelen in onze 
publicaties. Je kan deze inkijken en meestal meteen 
gratis downloaden.

http://www.constructiv.be/nl-BE/
arbeiders/Publicaties.aspx
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• Campagne Veilig werken op hoogte

De campagne Veilig werken op hoogte richt zich met doelgerichte acties op het drastisch 
terugdringen van het aantal ongevallen door vallen van hoogte. Het startschot voor deze 
campagne werd gegeven in september 2015. In het kader van de laatste fase van de preven-
tieve sensibiliseringsgolf van de campagne werd in de tweede helft van 2017 een gerichte 
actie naar dakwerkers uitgevoerd. Nadat de doelstelling en aanpak van deze actie tijdens de 
werfbezoeken door de welzijnsadviseurs waren bepaald, werden 410 werven bezocht in het 
kader deze actie, wat resulteerde in 16 gerichte actieplannen voor de primaire doelgroep 
van 80 bedrijven. 

De preventieve sensibiliseringsgolf van de campagne liep eind 2017 af en de voorziene ont-
wikkeling van alle specifieke preventiefiches, opleidingen, checklists en andere tools werden 
afgerond. Dit leidde onder andere tot de volgende concrete realisaties: aanpassing van de 
relevante opleidingen, het ontwikkelen van een Code van goede praktijk voor het gebruik en de 
montage van steigers en een sectorale certificering voor stellingbouwers.

• Actie rond natuursteenbewerking

Voor deze actie werd opnieuw een specifieke checklist samengesteld en nadat een aantal 
bedrijven was geselecteerd, werden in dit kader 109 bezoeken gerealiseerd waarbij 745 ad-
viezen afgeleverd werden. De actie leidde bovendien tot de uitwerking van 4 aangepaste 
preventiefiches.

• Productontwikkeling (opleidingen, publicaties en hulpmiddelen)

De volgende producten werden onder meer ontwikkeld door het TCC:

• Infofiche rond de risicoanalyse

• Preventiefiches: 
 » Blootstelling aan fysieke en thermische belasting bij wegenwerkers
 » Blootstelling aan gevaarlijke agentia bij asfaltwerken - PAK

• Toolboxfiches:
 » Persoonlijke beschermingsmiddelen – wegenwerker
 » Manueel hanteren van lasten
 » Risico’s bij het aanbrengen van bestrating

• Checklists sociale voorzieningen

• Checklists collectieve beschermingsmiddelen

• Geactualiseerd handboek gas

• Herhalingsmodule van de opleiding betonmixerchauffeur werd opgestart

• Vier sectorale opleidingen voor bevoegde persoon collectieve beschermingsmiddelen in 
het kader van de campagne Veilig werken op hoogte (opleidingen rond leuningen -klasse 
A/B/C, verticale vangnetten, horizontale vangnetten en specifieke collectieve bescher-
mingsmiddelen voor dakwerkers).

• Kwaliteitsbewaking van opleidingen en certificering van competenties

In 2017 werden 110 attesten voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars uitge-
reikt. Ook werd een certificatiesysteem voor steigerbouwers ontwikkeld, waarvan de eerste 
examens in 2018 zullen plaatsvinden. 

Sinds 1 oktober 2016 worden de VCA-examineringen administratief verwerkt binnen het TCC. 
Vanaf het begin van het schooljaar 2016-2017 merken we de invloed van het in dat school-
jaar geïntroduceerde aanbod voor leerlingen. Vooral in de tweede helft van het schooljaar, 
dus in 2017, begint dit zich te uiten. Het totale aantal deelnemers verdubbelt zo, van 5.798 
in 2016 naar 11.248 in 2017.  1 

Bron: Constructiv
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In 2017 waren volgende examenvormen beschikbaar: 

• Basis – Schriftelijk examen 

• Basis – Beeldscherm-examen 

• Basis – Voorlees examen 

• Basis – Mondeling examen 

• VOL – Schriftelijk examen 

• VOL – Beeldscherm-examen 

Vanaf 1 januari 2018 worden de VCA-examens enkel nog online afgenomen.

Er werden eveneens 586 audits van bedrijfsinterne opleidingen uitgevoerd. Doorheen deze 
audits wordt er door Constructiv op toegezien dat deze opleidingen beantwoorden aan de 
vereisten van een kwalitatieve opleiding, zowel op het vlak van de inhoud, als op het vlak 
van de organisatie.

• Competentiebeheer

Het TCC staat eveneens in voor de aanmaak van nieuwe en de actualisatie van bestaande 
beroepscompetentieprofielen. Deze profielen vormen de basis voor de opmaak van bijvoor-
beeld kwalificatiedossiers en onderwijs- en opleidingsprogramma’s.

Onder meer de volgende beroepscompetentieprofielen en beroepskwalificaties werden in 
2017 ontwikkeld:

• Restauratievakman Dakwerken

• Restauratievakman Metselaar

• Restauratievakman Schilder- en decoratiewerken

• Restauratievakman Schrijnwerk

• Restauratievakman Pleister- en stucwerken

• Coördinator–adviseur decoratieve schilderwerken

Verder werden leertrajecten rond Duaal Leren verder uitgewerkt, onder andere het traject 
voor dakwerken, afwerking ruwbouw en schilder- en decoratiewerken. 

• Machinepark 

Ter promotie van de machinale beroepen werd een simulator aangekocht. Deze is opgesteld 
in het Brussels Beroepenpunt ConstruCity en wordt tevens gebruikt bij verschillende regio-
nale events, zoals: 

• Building The Future, Gent

• Doebeurs, Leuven

• Studiekeuzebeurs, Brussel

• …

Binnen het machinepark dat ter beschikking wordt gesteld aan de opleidingscentra van 
VDAB, Forem, CDR-BRC en de scholen met een afdeling bouwplaatsmachinist werd onder 
andere geïnvesteerd in 2 nieuwe graafmachines op rupsen (21t) en een wiellader (12t). Ook 
werden 3 nieuwe snelopbouwkranen en 2 torenkranen in gebruik genomen.

• Organisatie van het opleidingsaanbod naar scholen

Binnen de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse onderwijs organiseert het TCC het 
opleidingsaanbod naar leerkrachten en leerlingen van bouwscholen. 

Enkele nieuwe opleidingen die in 2017 werden aangeboden, zijn:

• “Leren hoe? Zo! Hoe versterk je het leervermogen van leerlingen?”, een opleiding voor 
bouwleerkrachten waarbij ze praktijkvoorbeelden en ervaringen kunnen delen

• Erkend lesgever CERGA (kwaliteitslabel voor gasinstallateurs)

• Noodsituaties op de werf (afgestemd op de doelgroepen ruwbouw, afwerking, schrijn-
werk)

• Metingen aan verwarmingsinstallaties 

Opleidingen die in de kijker stonden:

• Bootcamp 4 bouwers – 3 dagen samen uitzoeken hoe je als beginnende bouwleerkracht 
het verschil maakt voor je leerlingen

• Sirk sekuur@start – coachen naar veiligheidscultuur 
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3.2  Realisaties van de veldwerking in 2017

• Realisaties op het vlak van welzijn op het werk in 2017

Constructiv werkt op het vlak van welzijn rond 2 grote domeinen, met name adviesverstrek-
king in het kader van bouwplaats- en bedrijfsbezoeken en acties met het oog op sensibilise-
ring en informatieverstrekking. 

In 2017 werd aan de provinciale teams de opdracht gegeven om extra in te zetten op be-
drijfsbezoeken. Deze laten namelijk toe om impact te hebben op het algemene preventiebe-
leid van bouwbedrijven. De verschillende adviezen die de adviseurs rond dit preventiebeleid 
verlenen worden met het bedrijf samengebracht in een concreet actieplan. 

• Bouwplaats- en bedrijfsbezoeken

Een van de kerntaken van Constructiv is welzijnsadvies verlenen aan de werkgevers en werk-
nemers van bouwbedrijven. Dit gebeurt enerzijds naar aanleiding van bouwplaatsbezoeken. 
Tijdens deze bezoeken worden veiligheidsaspecten besproken en eventuele vaststellingen 
van tekortkomingen gedaan die ter plaatse worden doornomen met de werfverantwoorde-
lijke, de werknemers en hun vertegenwoordigers, en in sommige gevallen, met de directie of 
de preventieadviseur. Na het werfbezoek worden de vaststellingen verwerkt in de Preventie-
atlas en ontvangen de werkgevers een adviesverslag waarin de gedetecteerde tekortkomin-
gen werden omgezet in adviezen, meestal verduidelijkt aan de hand van een foto. In 2017 
werden 8.776 bouwplaatsbezoeken afgelegd. 

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het aantal bouwplaatsbezoeken per bedrijfs-
grootte van de betrokken onderneming in 2017. 

Bouwplaats- en bureelbezoeken: aandeel per bedrijfsgrootte

Bedrijfsgrootte % cumulatief % 

1-4 24,2% 24,2%

5-9 14,1% 38,3%

10-19 15,0% 53,3%

20-49 16,5% 69,8%

50-99 13,7% 83,5%

100-199 7,7% 91,2%

200-499 5,8% 97,0%

500-999 2,5% 99,5%

≥ 1000 0,5% 100,0%

 » Meer dan 80% van de bouwplaatsbezoeken vindt plaats bij bouwplaatsen van 
ondernemingen met minder dan 100 werknemers.

Bron: Constructiv 

De bouwplaatsbezoeken resulteerden in 5.210 adviesverslagen, die 58.740 concrete ad-
viezen voor de bouwbedrijven bevatten. Deze adviezen worden in het adviesverslag in 13 
rubrieken onderverdeeld. Zo krijgen de aannemers een duidelijk beeld van de aard van de 
vaststellingen. 
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Grafiek  1  geeft een overzicht van deze 13 rubrieken en de verdeling van de gegeven ad-
viezen per rubriek. 

 » Bijna 75% van de adviezen richten zich op 4 van de 13 rubrieken, met name: 
administratieve documenten, omgeving, collectieve uitrusting voor werken op de 
hoogte en materiële werfinrichting. 

Op basis van de vastgestelde tekortkomingen op een bouwplaats doen de welzijnsadvi-
seurs aanbevelingen aan de bouwbedrijven over eventuele bijkomende acties. Deze acties 
monden in veel gevallen uit in regio-overschrijdende bezoeken van bouwplaatsen van een 
welbepaald bouwbedrijf. Tijdens deze bezoeken worden, na analyse van de vaststellingen 
voor dit bouwbedrijf in de verschillende regio’s, een aantal specifieke globale aandachts-
punten naar voor geschoven. De resultaten van deze gecoördineerde bezoeken worden in 
de meeste gevallen gevolgd door een bedrijfsbezoek om het algemeen preventiebeleid van 
het bouwbedrijf te optimaliseren. In 2017 waren dit er 2.276. 

Door deze dubbele aanpak (focus op concrete vaststellingen door middel van de bouw-
plaatsbezoeken en tevens een focus op het algemene beleid van het bouwbedrijf door mid-
del van bedrijfsbezoeken) wordt welzijn niet enkel reactief, maar tevens proactief bevorderd.

Grafiek  2  toont de evolutie van de verdeling van de redenen van een bedrijfsbezoek. 

Uit deze grafiek blijkt dat een bedrijfsbezoek in 2017 vaker gericht was op het algemeen pre-
ventiebeleid. In 2017 is bovendien gerichter gewerkt naar specifieke actieplannen op maat 
van het bouwbedrijf en werd meer ingezet op het bezoeken van startende bouwbedrijven 
en werkateliers van bouwbedrijven. 
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Bron: Constructiv
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 2  Evolutie van de verdeling van de redenen van een bedrijfsbezoek 
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• Opvolging van trends inzake welzijn in de sector

Om de evolutie van arbeidsongevallen in de bouwsector van naderbij te kunnen volgen, 
heeft Constructiv indicatoren ontwikkeld die gebruik maken van de gegevensstromen van 
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierdoor beschikt de bouwsector steeds over 
recente cijfers. De gegevens worden verwerkt in de drie onderstaande parameters die jaar-
lijks berekend worden en die toelaten om de trends rond welzijn op sectoraal niveau op te 
volgen.

• Frequentiemeter Arbeidsongevallen (FA): geeft aan hoe vaak arbeiders in een onder-
neming gemiddeld het slachtoffer worden van een arbeidsongeval waardoor de arbeider 
meer dan 30 kalenderdagen arbeidsongeschikt is. Deze parameter geeft een indicatie van 
het aantal arbeidsongevallen.

(FA): aantal ongevallen (>30dagen afwezigheid) * 10.000 

aantal gewerkte dagen

Er is een daling van de frequentiemeter, er vinden dus minder arbeidsongevallen plaats.  3 

De frequentiemeter is bij alle subsectoren gedaald. De grootste dalingen zijn terug te vinden 
bij handel & verhuur en de schrijnwerk.  4 
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 7  Globale Verletmeter (GV)
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alle info over welzijn

Constructiv ondersteunt bouwbedrijven op het 
gebied van welzijn. We bieden advies, begeleiding en  
allerlei informatie over de wettelijke verplichtingen 
die een onderneming moet nakomen.

Verder kan je ook onze gerichte 
sensibiliseringscampagnes, publicaties en goede 
praktijkvoorbeelden omtrent welzijn bekijken.

http://www.constructiv.be/nl-BE/
arbeiders/Welzijn.aspx
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• Verletmeter arbeidsongevallen (VA): geeft aan hoe lang arbeiders in een onderneming 
gemiddeld afwezig zijn door een arbeidsongeval waardoor de arbeider meer dan 30 ka-
lenderdagen arbeidsongeschikt is. Deze parameter geeft een indicatie van de ernst van de 
gevolgen van de arbeidsongevallen. 

(VA): aantal verloren dagen door arbeidsongeval (>30 dagen afwezigheid) * 1.000 

aantal gewerkte dagen

De langdurige afwezigheid ten gevolge van arbeidsongevallen is enige tijd min of meer 
constant gebleven, maar kent in 2017 een daling.  5 

De langdurige afwezigheid door arbeidsongevallen kent echter een stijging bij de ruw-
bouwafwerking. Bij de andere subsectoren is er een daling.  6 

• Globale Verletmeter (GV): geeft aan hoe lang arbeiders in een onderneming gemiddeld 
een arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval en ziekte hebben van meer dan 7 ka-
lenderdagen. Deze parameter geeft een indicatie van het ziekteverlet, al dan niet veroor-
zaakt door een arbeidsongeval, van de arbeiders in het bouwbedrijf.

(GV): aantal verloren dagen, ziekte of ongeval (>7 dagen afwezigheid) * 1.000 

aantal gewerkte dagen

Als men de afwezigheid ten gevolge van ziekte mee in rekening brengt, dan neemt de afwe-
zigheid in de sector echter toe.  7 

De globale verletmeter kent in bijna elke subsector een stijging. Bij de subsectoren handel 
en verhuur, schrijnwerk en ‘andere’ is de globale verletmeter constant gebleven.  8 
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 4  Frequentiemeter Arbeidsongevallen (FA) per subsector
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 6  Verletmeter arbeidsongevallen (VA) per subsector
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• Verdeling van het aantal arbeidsongevallen

Onderstaande grafieken geven de verdeling van het aantal arbeidsongevallen in 2017 bin-
nen de bouwsector per leeftijdsklasse, per bedrijfsgrootte en per nationaliteit. Tevens wordt 
de verdeling van het aantal bouwvakarbeiders gegeven binnen de totale populatie bouwva-
karbeiders. Deze grafieken tonen aan dat er geen over- of ondervertegenwoordiging is van 
arbeidsongevallen binnen specifieke leeftijdsklassen, noch binnen specifieke bedrijfsgroot-
tes of specifieke nationaliteiten.

 1  Arbeidsongevallen per leeftijdscategorie

 2  Arbeidsongevallen per bedrijfsgrootte

 3  Arbeidsongevallen per nationaliteit
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Bron: Constructiv
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• Campagne Spoorwegen

In april 2016 werkte Constructiv samen met De Unie van Aannemers van Spoorwegwerken 
(UASW) aan de ontwikkeling van een preventie- en sensibiliseringscampagne. Het doel van 
deze campagne is om arbeiders uit de spoorsector te informeren en te sensibiliseren over de 
risico’s waaraan zij zich blootstellen. Door de specifieke pijn- en aandachtspunten die eigen 
zijn aan de spoorwegsector in beeld te brengen, beoogt men de veiligheid op de werkvloer 
te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen te verminderen.

De 1e fase werd in september 2017 succesvol afgerond met de lancering van de Campagne 
Spoorwegen binnen de sector met als ondersteunende communicatiemiddelen een alge-
mene campagneposter met afgeleide producten zoals een roll-up en speelkaarten. Verder 
werden eveneens 3 posters gepresenteerd rond de volgende specifieke thema’s: 

• Horen, zien, gezien worden

• Nachtwerk

• Verplaatsing rond het spoor

Voor de lancering werd de website van de UASW-UETF aangemaakt en werden personali-
seerbare versies van de posters opgenomen in de online postertool van Constructiv. Bedoe-
ling is dat deze posters steeds positieve situaties in beeld brengen.

Ruwbouw & Algemene AannemingRuwbouw & Algemene Aanneming

Horen, zien, gezien worden

Constructiv_A3-Zichtbaarheid_spoor_NLFR2.indd   1

11/09/2017   14:17

Ruwbouw & Algemene Aanneming

Kijk uit waar je loopt Max !

Constructiv_A3-Verplaatsing_spoor_NLFR2.indd   1

11/09/2017   14:17

Ruwbouw & Algemene Aanneming

Wees een lichtend voorbeeld !

Constructiv_A3-Nachtwerk_spoor_NLFR2.indd   1

11/09/2017   14:17

personaliseer onze posters

Via deze tool kunt u gratis onze posters 
personaliseren. 

U kiest een template, laadt uw bedrijfslogo op  
en met een simpele muisklik creëert u een 
gepersonaliseerde poster in pdf-formaat! 

http://www.constructiv.be/nl-BE/
Werkgevers/Welzijn/Campagnes.aspx
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• Veilig werken op hoogte: Code van goede praktijk

Naar aanleiding van de Werelddag veiligheid en gezondheid op het werk van 28 april 2017 
publiceerde Constructiv samen met zijn partners de Code van goede praktijk voor het veilig 
monteren, demonteren en gebruiken van steigers. De publicatie past in de campagne Veilig 
werken op hoogte die Constructiv samen met zijn partners voert om het aantal arbeidson-
gevallen ten gevolge van een val van hoogte te verminderen en is meer specifiek voor stel-
lingbouwers.  

De Code van goede praktijk bestaat uit twee delen: enerzijds wordt een praktische invulling 
van de reglementering inzake steigers gegeven en anderzijds worden technische oplossin-
gen aangereikt voor diverse steigertypes.

Tijdens de tweede helft van 2017 werd door Constructiv via diverse kanalen over deze Code 
van goede praktijk gecommuniceerd en werd de bouwsector gesensibiliseerd om deze toe 
te passen.

• Nationale strategie inzake welzijn 2016-2020

De Nationale strategie inzake welzijn 2016-2020 is de uitvoering van het strategisch EU-ka-
der voor gezondheid en veiligheid op het werk in België. Deze strategie stelt een aantal 
strategische en operationele doelstellingen vast rond welzijn en bepaalt welke acties onder-
nomen dienen te worden om deze doelstellingen te behalen. De planning en opvolging van 
deze acties gebeurt in nauw overleg met de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het 
Werk (HRPBW, een orgaan dat opgericht werd binnen de FOD WASO).

Constructiv heeft op vraag van de HRPBW zijn top vijf van prioritaire acties voor de bouw-
sector overgemaakt. Deze acties betreffen de responsabilisering van de opdrachtgever op 
een tijdelijke of mobiele bouwplaats, de verbetering van de toepassing van de welzijnsregle-
mentering bij onderaanneming, de verbetering van de taalkennis van en communicatie met 
de buitenlandse werknemers, de uitwerking van opleidingen en sensibiliseringsacties rond 
asbest en tot slot de integratie van welzijn in opleidingen. 

Op basis van de respons van de diverse sectoren (waaronder de bouwsector) zullen de prio-
riteiten rond welzijn voor de jaren 2018, 2019 en 2020 in België worden vastgelegd. 
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• Convenant inzake welzijn op het werk in de bouwsector:  
begeleidingscomité

In het kader van het Convenant inzake welzijn op het werk in de bouwsector werd een be-
geleidingscomité opgericht. Het begeleidingscomité beoogt structureel overleg tussen 
de diverse organisaties te faciliteren en fungeert tevens als klankbordgroep voor acties ter 
verbetering van het welzijn van de werknemers in de bouwsector. Via deze gezamenlijke 
aanpak tracht het begeleidingscomité in de komende jaren vooruitgang te  boeken in het 
verbeteren van het welzijn op het werk in de bouwsector.

In dit begeleidingscomité zetelen de vertegenwoordigers van de sociale partners van Con-
structiv, vertegenwoordigers van Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Kris Peeters, en 
de FOD WASO. Ook andere organisaties die actief zijn op vlak van welzijn op het werk zoals 
bijvoorbeeld de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW), de ar-
beidsongevallenverzekeraars, enz. kunnen deelnemen aan vergaderingen van het begelei-
dingscomité.

In de loop van 2017 kwam het begeleidingscomité twee keer samen en tijdens de verga-
deringen werden thematische projecten zoals gezondheidsrisico’s in de wegenbouw, Code 
van goede praktijk steigerbouw, asbest enz. behandeld. Ook de afstemming van informa-
tie-uitwisseling en acties door de regionale directies Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk 
en de regionale kantoren van Constructiv werd in het begeleidingscomité nader besproken.

• Nieuwe campagne asbest

De sociale partners van de bouw zijn er zich terdege van bewust dat de prominente aan-
wezigheid van asbest in België - van toepassingen bij particulieren tot de aanwezigheid van 
asbesthoudende materialen in scholen - niet alleen gezondheidsrisico’s meebrengt voor de 
werknemers uit de bouwsector, maar ook impact heeft op de volledige volksgezondheid. 

Gezien de bezorgdheid over de gezondheid van de werknemers in het algemeen en de 
asbestproblematiek in het bijzonder die al meerdere jaren leeft bij de sociale partners van de 
bouw, en gezien de vaststelling dat er de laatste jaren vaak asbest-gerelateerde incidenten 
opgepikt worden in de media, met een bijhorend risico van een negatieve impact op het 
imago van de bouwsector, is het duidelijk dat er blijvend actie nodig is op dit terrein. 

Er is dan ook sprake van een uitgesproken sectorale wens om bijkomend te gaan sensibi-
liseren over de risico’s van asbest. Reeds in 2010 werd de problematiek van asbest door de 
sociale partners van de bouw via de Vaste Commissie Bouw aangekaart bij het uitvoerend 
bureau van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

Er was toen reeds de overtuiging dat de risico’s van asbest onvoldoende bekend waren 
en er werd eveneens gesteld dat de asbestproblematiek de relatie werkgever-werknemer 
overstijgt. Daarom werd in de loop van 2011 het Asbestforum opgericht op initiatief van 
Constructiv en de sociale partners bouw. 

Dit Asbestforum was samengesteld uit afgevaardigden van de federale en regionale over-
heidsdiensten die te maken hebben met asbest, alsook uit Constructiv en de sociale partners 
bouw. Het doel was om een reeks maatregelen voor te stellen voor een gecoördineerde 
aanpak van de asbestproblematiek in België. Ten gevolge van de besprekingen in het As-
bestforum werd op 18 juni 2015 een asbestmemorandum opgemaakt voor de ministers 
bevoegd voor asbest. 

Bovendien werd in een wederzijds overleg tussen Constructiv en Fedris, het Federaal agent-
schap voor beroepsrisico’s, de expliciete vraag geformuleerd om de handen in elkaar te 
slaan en een gezamenlijke sensibiliserende actie op te zetten over deze thematiek. In 2017 
werd beslist om deze campagne uit te voeren in de periode september 2018 tot augustus 
2019.  Deze campagne moet zich enerzijds richten tot alle werkgevers en  werknemers in de 
bouwsector, maar ook toekomstige werknemers en zelfstandigen die blootgesteld kunnen 
worden aan asbest. Anderzijds is het eveneens van belang voor de sector dat de campag-
ne in een breder perspectief ingevuld wordt. Het is immers noodzakelijk dat iedereen, van 
particulieren, tot leerlingen in het onderwijs zich grondig bewust zijn van de risico’s die de 
behandeling van asbesthoudende materialen inhouden, niet alleen voor zichzelf, maar voor 
iedereen (werknemers, zelfstandigen, particulieren,...) die in de nabijheid van werkzaamhe-
den komt of deze uitvoert.
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 1  Opleidingsuren: evolutie per gewest 
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 2  Arbeiders: evolutie opleidingsparticipatie

Bron: Constructiv

• Realisaties 2017 op het vlak van competentiebeheer en instroom

Constructiv wil de bouwsector laten beschikken over voldoende arbeidskrachten. Construc-
tiv zorgt er enerzijds voor dat een zo groot mogelijk aandeel van de ingestroomde arbeids-
krachten over de nodige kwalificaties beschikt. Anderzijds missen sommige ingestroomde 
werknemers toch nog bepaalde competenties en zijn er verschillende evoluties die een 
continue impact hebben op de noodzakelijke competenties van de reeds actieve bouwva-
karbeiders. 

Om deze dubbele doelstelling te realiseren, met name zowel op kwantitatief vlak als op kwa-
litatief vlak de sector laten beschikken over voldoende bouwvakarbeiders, is het sectoraal 
beleid rond competentiebeheer en instroom gebaseerd  op 3 pijlers:

• Samenwerking met onderwijs (deeltijds en voltijds)

• Basisopleiding en toeleiding van werkzoekenden

• Bijscholing en vervolmaking van de actieve bouwvakarbeiders

De eerste twee pijlers kunnen beschouwd worden als de fundamenten van de activiteiten 
op het vlak van (gekwalificeerde) instroom. De werking rond de bijscholing en vervolmaking 
van de actieve bouwvakarbeiders vormt de concrete invulling van het competentiebeheer.

• Bijscholing en vervolmaking van de actieve arbeiders

• Kwantitatieve resultaten

In de grafieken hiernaast worden de voornaamste kwantitatieve resultaten op het vlak van 
bijscholing en vervolmaking van actieve bouwvakarbeiders gepresenteerd. 

Na jaren onafgebroken stijging met een piek tijdens het opleidingsjaar 2014-2015, is er de 
afgelopen twee opleidingsjaren een daling van het aantal opleidingsuren merkbaar. Deze 
daling zet zich door in alle gewesten. Dit komt voornamelijk omdat er meer kortere oplei-
dingen gevolgd werden. Het aantal betrokken arbeiders en ondernemingen bleef ongeveer 
constant.  1 

Het aantal arbeiders in opleiding kent een onafgebroken stijging, maar neemt in het op-
leidingsjaar 2016-2017 licht af. De participatiegraad van arbeiders bleef wel op hetzelfde 
niveau.  2 
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 4  Arbeiders: evolutie opleidingsparticipatie per leeftijdsklasse
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 3  Bedrijven: evolutie opleidingsparticipatie 
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 5  Bedrijven: evolutie opleidingsparticipatie per bedrijfsgrootte

Activiteitenverslag Constructiv in 2017

Na een onafgebroken stijging tijdens de voorbije tien jaar is het aantal bedrijven in opleiding 
in het opleidingsjaar 2016-2017 niet verder toegenomen.  3 

Elke leeftijdsklasse neemt deel aan opleiding en de tendens is algemeen stijgend. In pro-
centpunten zien we de grootste stijging bij de jongste leeftijdscategorie.  4 

Er is een stijging merkbaar bij alle bedrijfsgroottes wat betreft participatie aan opleiding.  5 

• Top 5 van de in 2017 meest gevolgde opleidingen

Vaktechnisch

1 Hoogwerker

2 Veiligheid Workshops

3 Asbestverwijdering eenvoudige handelingen

4 Aanpassing werkpost metselaar

5 Veilig werken op hoogte

Niet-vaktechnisch

1 Basisveiligheid (VCA)

2 Kwaliteitszorg

3 EHBO

4 Nederlands voor anderstaligen

5 Mentoropleiding
Bron: Constructiv 
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• Realisaties 2017 op het vlak van het bevorderen van de  
(gekwalificeerde) instroom

Constructiv wil de bouwsector laten beschikken over voldoende (kwantitatief ) en bekwame 
(kwalitatief ) bouwvakarbeiders. Om deze doelstelling te ondersteunen ontplooit Constructiv 
initiatieven die enerzijds de keuze voor een bouwopleiding promoten en die anderzijds de 
kwaliteit van de bouwopleiding voor jongeren bevorderen. Hiermee ondersteunt Construc-
tiv actief de bevordering van de instroom in de sector. Rond deze initiatieven ontwikkelde 
Constructiv in eerste instantie een sectoraal kader, dat van toepassing is voor het gehele 
land. Daarnaast wordt er ook gestreefd om lokale synergiën te creëren. 

• Het sectoraal concept Duaal Leren

Op het vlak van instroom, met name de bevordering van de gekwalificeerde instroom, zijn 
er binnen de bouwsector in 2017 belangrijke inspanningen geleverd rond de ontwikkeling 
van een sectoraal referentiekader op het vlak van de specifieke opleidingsvorm Duaal Leren. 
De bouw heeft via dit sectoraal referentiekader de ambitie om van deze opleidingsvorm een 
echt succes te maken. Deze opleidingsvorm wordt beschouwd als het instrument bij uitstek 
om de bouwsector te doen beschikken over gekwalificeerde instroom. 

• Sectoraal kader duaal leren/alternance

De sociale partners van de bouwsector hebben in 2017 een duidelijk kader naar voor ge-
schoven inzake duaal leren: de erkenning van duaal leren als een volwaardige leerweg staat 
centraal. Duaal leren wordt beschouwd als de ideale manier om een bouwberoep aan te 
leren en bijgevolg zal de sector inzetten op het verhogen van het aantal leerlingen dat via 
duaal leren een beroep aanleert. 

Om dit mogelijk te maken, moet er voorzien worden in voldoende keuzemogelijkheden 
in duale studierichtingen en moet men streven naar zo min mogelijk uitval tijdens dit op-
leidingstraject. Geen gemakkelijke taak aangezien uitval veroorzaakt kan worden door een 
veelheid van factoren. Twee zaken hebben hier een rechtstreeks verband mee: de kwaliteit 
van de opleiding (en dus van de leerwerkplek) en de correcte toepassing van de veilig-
heidsnormen. De versterking van deze twee zaken heeft een positieve invloed op het imago 
van de bouwsector. Eens de opleiding afgerond is, wil de sector deze jongere maar al te 
graag inzetten in de bouwbedrijven en moet er werk worden gemaakt van een warme over-
dracht naar de arbeidsmarkt. 

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, zal in 2018 in elke Constructiv-regio een bij-
komende instroomconsulent starten. Hierdoor is het voor Constructiv mogelijk om bouw-
bedrijven en leerlingen op te volgen voor, tijdens en na het leertraject. Dit creëert een band 
tussen de partners en zorgt er voor dat de sector betrokken partij is. Er wordt zowel ingezet 
op promotie van het systeem alternerend leren, als op de begeleiding voor, tijdens en na het 
leerproces. De ondersteuning van de betrokkenen en de taken van de instroomconsulenten 
zullen in 2018 in een interne werkgroep verder worden verfijnd.

Behalve de bovenstaande ondersteuning, zullen andere belangrijke thema’s nog verder in-
tern worden uitgewerkt. Denk maar aan het informeren van geïnteresseerde bouwbedrijven, 
de mentoropleidingen, het verstrekken van erkenningen aan ondernemingen die een leer-
ling willen opleiden, enz.

Het is echter belangrijk te begrijpen dat Constructiv niet in de plaats zal treden van de on-
derwijspartners. Constructiv kan ondersteuning bieden bij het onthaalbeleid, de correcte 
toepassing van de veiligheidsnormen, het wegwijs maken in de verschillende vormen van 
financiële ondersteuningen, enz. Een belangrijke taak van de instroomconsulent, en bij uit-
breiding het volledige regionale team, is de doorstroming van de leerling naar de arbeids-
markt. Om deze doorstroming te maximaliseren is het belangrijk een goede vertrouwens-
band op te bouwen met de regionale bouwbedrijven.

Tevens vinden de sociale partners het belangrijk dat leerkrachten externe opleidingen 
kunnen volgen om zich bij te scholen. De ervaring die Constructiv in het voltijds onderwijs 
heeft opgebouwd in het aanbieden van externe opleidingen aan leerkrachten en leerlingen, 
wordt nu verder uitgebreid naar het deeltijds onderwijs. Een belangrijk thema binnen dit 
aanbod zijn de veiligheids- en welzijnsopleidingen: het is immers belangrijk dat de leerling al 
over basisveiligheidscompetenties beschikt tijdens het leertraject en deze voorafgaandelijk 
aan het duale traject heeft opgedaan.

De sociale partners van de bouw voorzien in een premiesysteem tijdens en na het duaal 
opleidingstraject waarbij zowel leerlingen als ondernemingen op gezette tijdstippen recht 
hebben op een premie. Als een leerling in de onderneming van de leerwerkplek kan blijven, 
kan hij beroep doen op de ondersteuning en de premies binnen het stelsel van de BouwIn-
groeiBaan. In totaal kan een leerling dan € 1500 premie ontvangen en een bouwonderne-
ming € 1200.
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sectorale ondersteuning bij het opleidingsprogramma, evenals een bijkomende premie van 
1.000€ vanaf de 7e maand tewerkstelling, als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

• Ondertekening van BIB-beding

• Aanstellen van een begeleider

• Opmaken van een persoonlijk opleidingsplan

• Organiseren van een functioneringsgesprek

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal opgestarte BouwIngroeiBanen sinds 
maart 2016 tot en met 31 december 2017. 

Gewest bedrijf 2016 2017 Totaal

Vlaams Gewest 634 1006 1640

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12 13 25

Waals Gewest 137 239 376

Totaal 783 1.258 2.041
Bron: Constructiv 

Een studie naar de duurzame tewerkstelling van de BouwIngroeiBanen toont aan dat deze 
hoger ligt dan bij de andere aanwervingen van vergelijkbare jongeren. Van de 783 contrac-
ten opgestart in 2016 is 77% duurzaam actief in de bouwsector. Als we de geannuleerde en 
vroegtijdig stopgezette contracten eruit filteren, dan stijgt dit percentage naar 85%. Alge-
meen mag aangenomen worden dat de duurzame tewerkstelling van ‘gewone’ aanwervin-
gen rond de 50% bedraagt.  1 

 

• De BouwIngroeiBaan

Sinds 2016 is er een nieuwe maatregel binnen de bouwsector om de aanwerving van 
nieuwe jonge arbeiders aantrekkelijker te maken. De bouwsector biedt hierbij bijkomen-
de hefbomen om een duurzame tewerkstelling te realiseren. Deze hefbomen vormen de 
basis van de BouwIngroeiBaan (BIB). De BouwIngroeiBaan kent zijn bestaan op basis van de 
cao ‘duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risicogroepen’ van 25 juni 
2015. Deze cao definieert wat een BouwIngroeiBaan is en aan welke voorwaarden voldaan 
dient te worden. De cao ‘duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van risico-
groepen’ van 10 maart 2016 geeft duiding over de sectorale ondersteuning voor een Bouw- 
IngroeiBaan. 

In het kort ziet deze steun er als volgt uit: een bouwbedrijf werft een arbeider aan die jon-
ger is dan 27 jaar en minder dan een jaar ervaring heeft binnen de bouwsector (PC124). 
Het bouwbedrijf krijgt inhoudelijke en financiële ondersteuning van de bouwsector. In ruil 
daarvoor dienen een aantal engagementen aangegaan te worden door de bouwbedrijven.

Het bouwbedrijf dient een geschikte begeleider aan te stellen voor de jongere. Deze bege-
leider is een aanspreekpunt voor de jongere en bevordert de ontwikkeling van de jongere 
binnen het bedrijf. Het bouwbedrijf maakt samen met Constructiv een opleidingsprogram-
ma op maat van de jongere. De jongere volgt hierbij minstens een basisopleiding ‘veiligheid 
voor nieuwe intreders’. Na 6 maanden organiseert het bouwbedrijf een functioneringsge-
sprek met de jongere. 

Constructiv zorgt voor inhoudelijke ondersteuning door het begeleiden bij het opstellen 
van een opleidingsprogramma van de jongere, het administratief afhandelen van deze op-
leidingen en de organisatie van het functioneringsgesprek. Tevens zorgt Constructiv voor 

Bron: Constructiv
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 1  Percentage duurzame tewerkstelling
De bouwingroeibaan (bib)
Voor werkgevers die een jonge nieuwe arbeider 
willen aanwerven of als je een jongere bent 
en een werkgever wil jou aanwerven, is er de 
BouwIngroeiBaan (BIB). Deze biedt de werkgever 
bijkomende hefbomen om duurzame tewerkstelling 
te realiseren.

http://www.constructiv.be/nl-BE/arbeiders/Opleiding/
Opleidingen-en-tussenkomsten/De-BouwIngroeiBaan-(BIB).aspx
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Zoals in de voorgaande tekst rond duaal leren werd toe-
gelicht, wordt binnen Constructiv op het vlak van het be-
vorderen van de (gekwalificeerde) instroom steeds een ge-
meenschappelijke visie en doelstelling uitgewerkt die van 
toepassing is op het volledige land (een sectoraal referen-
tiekader). De lokale aanpak kan echter worden afgestemd 
op een analyse van de regionale initiatieven met betrek-
king tot de lokale arbeidsmarkt. Op basis van deze analy-
ses kan de bouwsector via de regionale oriëntatiegroepen 
synergiën creëren met het overheidsbeleid of initiatieven 
ontplooien die afgestemd zijn op de regionale kansen en 
noden. Het beheerscomité Building on People houdt toe-
zicht op de overeenstemming van deze initiatieven met 
het sectoraal referentiekader. 

Er bestaan drie regionale oriëntatiegroepen genaamd:

• BoP@Vlaanderen
• BoP@Wallonie
• BoP@Brussel

Hun opdracht situeert zich voornamelijk op het vlak van 
het creëren van lokale synergieën om de (gekwalificeerde) 
instroom te bevorderen. 

• Samenstelling van de Regionale Oriëntatiegroepen 

Gemeenschappelijke doelstellingen met verschillende regionale invullingen

 (situatie op 
31/12/2017) BoP@Vlaanderen BoP@Wallonie BoP@Brussel

Voorzitter MATTHYSEN Ronny TEHEUX Jean-Louis SCHILTZ Laurent

Confederatie 
Bouw 

DE GOIGNIES Gerrit

DERDE Karel

ROELS Michaël

VAN PAESSCHEN Jan

DOQUIRE Geoffroy

PERARD J.

KAYE Stéphane

DAWANS Adrien

NONET Jean-Jacques

AL BARAJRAJI Sihame

GILLION Philippe

SCHILTZ Laurent

VANDERHAEGEN J.-C.

RUEBENS Marc

Bouwunie MOREELS Hildegard

WAEYTENS Jean-Pierre

KUSSENEERS Jo

FEMA VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix

ACV-BIE MATTHYSEN Ronny 

MEEUW Fabrice

DAERDEN Justin

GILLES Pol

PONCE Thibaut

TEHEUX Jean-Louis

DURMAZ Cihan

DE HEYN Steven

VAN GOMPEL Katrien

AC- ABVV CANNAERT Annick

VERHEYE Erwin

DE VLAMINCK Gianni

HILAMI Brahim

KOUT Fatima

VREULS Marc

VAN CAUWENBERGE René

BOSMANS Gueric

COLLYNS Kim

ACLVB VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan PAULI Stijn

Bron: Constructiv
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• Vlaanderen
• Onderwijs

• ABC van duaal leren

Constructiv doet soms beroep op subsidies om zijn algemene werking te ondersteunen. 
De oproep van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen rond duaal leren bood een oppor-
tuniteit aangezien deze oproep voorziet in projecten die leerlingen in duale leertrajecten 
ondersteunen. Constructiv neemt in dit verband de rol als trekker, facilitator en doorgeefluik. 

Als trekker heeft Constructiv een projectvoorstel ingediend in lijn met de sectorale visie: 
niet in de plaats treden van de partners, maar wel de juiste voorwaarden creëren waarin de 
partners kunnen gedijen: uren voorzien voor trajectbegeleiding, netwerking en opleiding. 

Constructiv is binnen dit project de facilitator als promotor van het project: het draagt de 
eindverantwoordelijkheid en stelt rapporten op. Als doorgeefluik verdelen we de subsidies 
van het ESF door naar de scholen die de nodige inspanningen gedaan hebben. 

• Mentoren

Constructiv biedt ondersteuning bij de opleiding tot mentor, bepleit het (verplicht) inscha-
kelen van een mentor bij leertrajecten op de werkvloer en neemt initiatieven tot het uitbou-
wen van een mentorcommunity. 

Of een nieuwe werknemer net van de schoolbanken komt of iemand is die al wat ervaring 
heeft, wanneer een persoon in een bedrijf start, zijn er heel wat nieuwe zaken die op hem/
haar afkomen. De mentor is degene die op dat moment het aanspreekpunt is en die de 
nieuwkomer – soms letterlijk – wegwijs maakt in het bedrijf en op de werf.

Uiteraard gaat het veel verder dan louter praktische zaken. Vanuit jobfierheid en engage-
ment gebruikt een mentor zijn ervaring om de minder ervaren werknemer op sleeptouw te 
nemen en zo de vakman van morgen (verder) te vormen. Want de kneepjes van het vak, die 
leer je al doende op de werkvloer.

Het doorgeven van kennis en ervaring is niet de meest evidente opdracht. Belangrijk hierbij 
is dat de mentor en de nieuwe werknemer op een duidelijke manier met elkaar communi-
ceren. Daarom krijgt de mentor tijdens een mentoropleiding handvaten aangereikt om zijn 
vaardigheden op vlak van coaching, begeleiding, communicatie en didactiek te verscherpen.

De sector gelooft 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 het bedrijf 
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 ervaring en op-
gebouwde kennis door aan de nieuwe generatie. Op deze manier creëert een bouwbedrijf 
haar eigen kwalitatieve leeromgeving! Inmiddels realiseerde Constructiv ook een specifieke 
website rond het mentorverhaal: mentor�constructiv�be

• Bouwcafé

Op 7 december 2017 vond de tweede editie van Bouwcafé plaats, een initiatief van het 
provinciaal Constructiv-kantoor West-Vlaanderen, waarbij zaakvoerders, mentoren en on-
derwijspartners ’s avonds uitgenodigd werden op een leuke locatie rond het onderwerp 
werkplekleren, een hot topic in 2017. Aan de hand van een enquête die live via smartphones 
werd afgenomen, werd de discussie over mentorschap aangezwengeld. Over welke com-
petenties beschikt de perfecte leerjongere? Wat is de rol die de mentor speelt? Welke zaken 
moet de school aanleren?

Uit de live-enquête bleek vooral het belang van de mentor: iedereen was het eens dat de 
mentor de persoon is die naast de leerling staat en hem alles aanleert. De perfecte leerjon-
gere? Niet verrassend dat men het liefst aan de slag gaat met een arbeidsrijpe leerling, die 
eventueel al een relevante vooropleiding heeft gevolgd. Van het onderwijs verwacht men 
vooral een goede en regelmatige opvolging van de leerling, naast een degelijke basisop-
leiding. De leerwerkplek is de plaats waar de leerling leert omgaan met de realiteit op de 
bouwplaats en de juiste arbeidsattitude opdoet. 

Uit de discussies is gebleken dat er veel enthousiasme is en dat de bedrijfswereld en het 
onderwijs uiteindelijk dezelfde doelstelling nastreven: een leerling opleiden voor een be-
paald beroep. Er zijn daarom veel voorbeelden van een goede samenwerking, maar toch 
blijkt dat de samenwerking niet altijd vlot verloopt en het moeilijk blijft om elkaar volledig 
te begrijpen. 

Na de uitwisselingen en verduidelijkingen van Constructiv-medewerkers, was er tijd voor 
netwerken. Bouwcafé heeft nog eens duidelijk aangetoond dat alle partners elkaar nodig 
hebben binnen het kader van werkplekleren en dat overleg en afstemming doorslaggevend 
zijn in het slagen van dergelijke trajecten, men heeft dan ook van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om alvast contacten te leggen met het oog op mogelijke samenwerking in de 
toekomst.
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• Instroom

• Instroomprojecten

Nu de economie opnieuw aantrekt en ondernemingen 
weer meer vacatures uitschrijven, wordt de arbeidsmarkt 
nog krapper en heeft men moeite om deze vacatures inge-
vuld te krijgen. Daarom zet de bouwsector al sinds enkele 
jaren sterk in op instroom. Constructiv heeft ondertussen 
heel wat ervaring opgedaan om ondernemingen, werk-
zoekenden, afgestudeerden en leerlingen te matchen.

De langstlopende samenwerking is de Sectorale Arbeids-
bemiddeling Bouw (SAB) in samenwerking met VDAB. Deze 
samenwerking is vooral gefocust op het tewerkstellen van 
niet-werkende werkzoekenden in de bouwsector, waar-
voor op lokaal niveau verschillende samenwerkingsver-
banden zijn ontstaan met steden en provincies. Dankzij 
zijn kennis van de lokale context is Constructiv zeer goed 
geplaatst om bouwondernemingen te helpen vacatures in 
te vullen.

Om er voor te zorgen dat leerlingen in het bouwonderwijs 
makkelijker de stap zetten naar de bouwsector, zet Con-
structiv in op het informeren van leerlingen terwijl ze nog 
naar school gaan: hoe is de bouwrealiteit, welke specifieke 
documenten zijn er, hoe moet je solliciteren, … ? Leerlin-
gen kunnen zich opgeven om begeleiding te krijgen bij 
hun zoektocht naar een job na het einde van het school-
jaar. Uit studies is immers gebleken dat weinig leerlingen 
de lokale bouwbedrijven kennen, waardoor hulp meer 
dan welkom is.

• Andere projecten

• Matexpo

Tijdens Matexpo (september 2017) is het traditie dat Con-
structiv een colloquium organiseert rond een actueel the-
ma. Werkplekleren was in 2017 zo een thema. Of het nu 
gaat over duaal leren, een bedrijfsinterne opleiding of de 
bouwingroeibaan, telkens treedt de onderneming op als 
leerwerkplek.

Het was dan ook een logische stap om deze onderne-
mingen een duidelijke stem te geven en hiervoor werd in 
opdracht van Constructiv een onderzoek uitgevoerd. Via 
persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken zijn onder-
nemingen in de bouwsector bevraagd naar hun beweeg-
redenen om al dan niet als leerwerkplek op te treden. En 
misschien nog belangrijker: er werd aan de geïnterviewden 
gevraagd wat hen over de streep kan trekken om iemand 
op te leiden. 

De antwoorden zijn gebundeld in vier thema’s:

• Kandidaatgerelateerde knelpunten

• Bedrijfsgerelateerde drempels

• Moeilijkheden gelinkt aan (de relatie met) de onderwijs- 
of opleidingsverstrekker

• Moeilijkheden in verband met regels en administratie

Per thema werden problemen en mogelijke oplossingen 
aangekaart. Deze gingen zowel uit van de onderneming, 
de kandidaat, de onderwijsverstrekker en de overheid, 
want werkplekleren doe je niet alleen. De driehoeksrelatie 
tussen startende bouwvakkers, bouwbedrijven en oplei-
dingsverstrekkers is niet vanzelfsprekend: de partners ont-
moeten elkaar vanuit hun eigen achtergrond en met hun 
eigen doelstellingen. Daarom staat Constructiv klaar met 
professionele hulpverlening!

Een mooi voorbeeld van een project dat werkplekleren 
en begeleiding combineert is Talentenwerf. Naast de ge-
wone instroominspanningen heeft men binnen dit kader 
in 2016 bijkomend een samenwerking opgestart met nv 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Aannemers 
die intekenen op een aanbesteding van BAM zijn contrac-
tueel verplicht om stage, opleiding en tewerkstelling te 
voorzien op de werf, in samenwerking met Talentenwerf. 
De kostprijs daarvan ligt vast in de aanbesteding waardoor 
dit niet tot concurrentieproblemen kan leiden. Op deze 
manier creëert Talentenwerf kwaliteitsvolle stageplek-
ken op openbare werven; ook voor werkzoekenden met 
een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld 
laaggeschoolden, ouderen, mensen met een arbeidsbe-
perking …). In 8 van de 20 gevallen werden de werkzoe-
kenden aangenomen door hun stagebedrijf, wat ruim een 
derde vertegenwoordigd.

Ook het bouwonderwijs kan mee genieten van deze 
unieke samenwerking. Zo zijn leerlingen komen oefenen 
op het plaatsen van straat- en huisriolering of asfaltering. 
Daarnaast organiseert Talentenwerf ook werfbezoeken 
voor leerlingen, zo zijn bijvoorbeeld op IJzerlaan en Schijn-
poort het hele jaar door op regelmatige basis werfbezoe-
ken mogelijk. Het afgelopen jaar gingen zo een 200-tal 
leerlingen en leerkrachten op werfbezoek.

Vanuit dezelfde filosofie zijn in de regio Limburg gesprek-
ken gevoerd met provincie- en enkele gemeentebesturen. 
Er zijn tot nog toe echter geen concrete initiatieven op-
gestart.
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van beroepskwalificaties, het voeren van kwaliteitscontro-
les, e.d. Via verschillende samenwerkingen met relevante 
partners speelt de sector in op de evoluerende compe-
tentiebehoeften van de bouwbedrijven. De veiligheids-
competenties worden versterkt door de werking van de 
welzijnsadviseurs, aangevuld met specifieke opleidingen 
en studies. De welzijnscampagnes bereiken een bredere 
doelgroep.

De derde prioriteit is de inzet op non-discriminatie en 
diversiteit. Enerzijds wordt bewaakt dat alle jongeren, 
werkzoekenden, arbeiders, ondernemingen, enz. dezelfde 
dienstverlening ontvangen vanuit Constructiv. Bovendien 
worden er specifieke opleidingen, zoals taalopleidingen, 
uitgewerkt voor moeilijk bereikbare doelgroepen. Ander-
zijds wil de sector een non-discriminatiecode opstellen 
en verspreiden naar de ondernemingen. Dit om de kennis 
over het onderwerp te verbeteren en een goede aanpak 
van de problematiek te verzekeren.

Samengevat bevat het sectorconvenant alle stappen die 
een persoon aflegt binnen de sector: als geïnteresseerde 
jongere, naar een leerling in een duaal leertraject, tot een 
startende arbeider. Constructiv staat klaar als een onder-
neming een arbeider een extra opleiding wil laten volgen 
of als een onderneming een extra werkkracht nodig heeft. 
Het convenant past perfect binnen de werking van Con-
structiv en de visie van de sociale partners en maakt het 
mogelijk om in enkele domeinen extra te ondersteunen. 

 

Met de reacties en ideeën van meer dan 300 ondervraagde 
ondernemingen is Constructiv aan de slag gegaan.

Op het colloquium op zaterdag 9 september 2017 zijn 
getuigenissen vanuit het werkveld aan bod gekomen, zo-
wel van startende bouwvakkers, opleidingsverstrekkers als 
bouwbedrijven, om de verschillende partners tijdens het 
colloquium interactief bij de discussies te betrekken. Hier-
na werden de resultaten van bovengenoemd onderzoek 
toegelicht. Er werd afgesloten met een tussenkomst door 
prof. Dr. Eva Kyndt (KU Leuven) die een vergelijking maakte 
tussen de bouwsector en andere sectoren.

• Sectorconvenant

In 2017 hebben de Vlaamse sociale partners van de bouw-
sector een nieuw sectorconvenant afgesloten met de 
Vlaamse Regering. In dit convenant werden verschillende 
prioriteiten opgenomen. Zo wordt er gewerkt aan het 
vrijwaren van voldoende instroom, door te werken rond 
jongeren, leerlingen en werkzoekenden. De sector beves-
tigt met dit sectorconvenant opnieuw haar sterke samen-
werking met het onderwijs. Ook rond duaal leren neemt 
de sector een duidelijke ondersteunende rol op via extra 
personeel en verschillende projecten. Ondernemingen 
die beginnende arbeiders aanwerven, kunnen rekenen op 
begeleiding vanuit Constructiv. Arbeiders die tijdens hun 
loopbaan werkloos vallen en andere werkzoekenden met 
interesse in een bouwberoep, worden opgenomen in de 
toeleidingstrajecten, dit via de samenwerking met VDAB.

Een tweede prioriteit van het sectorconvenant is het ver-
sterken van de competenties van de bouwvakarbeiders. 
Dat is meer dan enkel het voorzien van opleidingen, maar 
ook het informeren van de ondernemingen, het opstellen 
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• Brussel
• ConstruCity

ConstruCity is het contactpunt bij uitstek voor tewerk-
stelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Construcity streeft een dubbelle doelstelling 
na, namelijk enerzijds iedereen die interesse heeft in 
de bouwsector toeleiden, helpen en begeleiden zodat 
zij zich kunnen ontwikkelen en werk kunnen vinden 
in de sector en anderzijds de bedrijven helpen bij hun 
zoektocht naar geschoold personeel. ConstruCity ver-
enigt de kennis en de expertise van organisaties uit de 
bouw en de openbare sector in de domeinen informatie,  
toeleiding en begeleiding naar werk.

Op dinsdag 21 maart 2017 heeft Brussels minister voor Eco-
nomie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, Didier Gosuin, 
ConstruCity officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de 
verschillende partners, namelijk de Brusselse sociale part-
ners van de bouwsector via Constructiv, de Confederatie 
Bouw Brussel-Hoofdstad, het BRC Bouw, Actiris, Bruxelles 
Formation en VDAB. 

Bij de inhuldiging heeft minister Gosuin de nadruk gelegd 
op het feit dat ConstruCity "het symbool is van een mooie 
dynamiek van netwerkvorming, vereenvoudiging en integra-
tie van alle gebruikers en bedrijven". In diezelfde zin heeft 
Gabriël Delporte, Voorzitter van Constructiv, toegevoegd 
dat "de invoering van een uniek contactpunt voor de bouw-
sector op het vlak van informatie, toeleiding en begeleiding 
naar onze sector een kernelement is."

Om de twee kernopdrachten (werkzoekenden naar de sec-
tor toeleiden en bedrijven helpen bij hun zoektocht naar 
personeel) uit te voeren, heeft ConstruCity sinds de inhul-
diging in 2017 al meerdere activiteiten gerealiseerd, zoals 
bijvoorbeeld: 

• ConstruCity voorstellen aan de verschillende Brusselse 
partners op het vlak van onderwijs, opleiding en tewerk-
stelling, om bekendheid te winnen

• het organiseren van infosessies om de bouwsector voor 
te stellen en de doelgroepen (werkzoekenden op zoek 
naar een opleiding, werkzoekenden in opleiding, jonge-
ren die onderwijs volgen, enz.) aan te trekken naar oplei-
ding en tewerkstelling 

• het organiseren van werfbezoeken om de realiteit van 
een werf kenbaar te maken

• de deelname van ConstruCity aan evenementen die in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd wor-
den om de sector te promoten en een positief imago 
van bouwberoepen naar voren te schuiven (Festival de 
la Formation van Bruxelles Formation, opendeurdag van 
EFP en Brusselse scholen, opleidings- en jobbeurzen, 
bouwanimatie met de FormTruck van Bruxelles Forma-
tion, ...)

• het onthaal van kandidaten tijdens de openingsuren, 
met de bedoeling hen te informeren, toe te leiden en 
individueel te begeleiden

• het uitvoeren van screeningsessies (theoretische en 
praktische proeven) om de beroepencode van de bij 
Actiris ingeschreven werkzoekende te valideren en toel-
eiding te bevorderen

• het organiseren van opleidingen over gedrag en hou-
ding om werkzoekenden te helpen bij hun zoektocht 
naar werk

• het organiseren van ontmoetingen tussen bedrijven en 
de door adviseurs van ConstruCity geselecteerde ge-
schoolde werkzoekenden
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• Rondetafel Bouw Brussel

In het kader van de Strategie 2025 en het Opleidingsplan 
2020 van de Task Force Werk Opleiding Onderwijs en On-
derneming hebben de Brusselse sociale partners van de 
bouwsector en Brussels minister voor Economie, Tewerk-
stelling en Beroepsopleiding, Didier Gosuin, hun steun ge-
geven aan de organisatie van een Brusselse rondetafel over 
de bouwsector. 

Deze rondetafel bouw heeft op 23 mei 2017 plaatsge-
vonden bij Constructiv en werd georganiseerd door een 
hiertoe opgericht Consortium dat bestaat uit het Brussels 
Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris, de 
dienst Etudes et Statistiques van Bruxelles Formation, VDAB 
Brussel, Tracé Brussel, Instance bassin Emploi, Formation, 
Enseignement en de sectorale facilitator van de Economi-
sche en Sociale Raad. 

Dankzij de sectorale rondetafel konden alle Brusselse open-
bare partners op het vlak van tewerkstelling, opleiding en 
onderwijs en de sectorale vertegenwoordigers samen na-
denken over de uit te werken actiepistes om de publiek-pri-
vate samenwerkingen op het vlak van tewerkstelling, oplei-
ding en onderwijs te verbeteren voor de bouwsector in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze Rondetafel bouw heeft geleid tot sterkere banden 
tussen de openbare opleidingsverstrekkers en de sectorale 
initiatieven in de domeinen opleiding en tewerkstelling in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien kon dankzij 
de uitgebreide gedachtewisseling vastgesteld worden wel-
ke samenwerkingsverbanden gecreëerd moeten worden 
of moeten evolueren, welke acties ondernomen moeten 
worden om de Brusselaars aan het werk te zetten en aan 
de slag te houden en welke acties ondernomen moeten 
worden om tegemoet te komen aan de noden van bouw-
bedrijven.

De Brusselse sociale partners van de bouwsector zijn ervan 
overtuigd dat het afsluiten van een sectorale kaderover-
eenkomst die een nog nauwere samenwerking tussen de 
bouwsector en de overheidsinstanties mogelijk zou ma-
ken, alleen maar gunstig kan zijn om antwoorden te vin-
den op de uitdagingen/prioriteiten van de bouwsector in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verwacht wordt dat dit 
kaderakkoord in de loop van 2018 zal afgesloten worden, 
maar finaal zou dit moeten leiden tot de oprichting van 
een Pool Opleiding-Tewerkstelling / Bouwcampus. 

In dat verband willen de Brusselse sociale partners van de 
bouwsector bijzondere nadruk leggen op het project Con-
struCity. De Brusselse sociale partners van de bouwsector 
vragen dat de overheid de centrale rol erkent die Constru-
City speelt op het vlak van toeleiding en deze structuur dan 
ook erkent als een sectorale tool van uitstekende kwaliteit.

• Beroepsreferentiecentrum

Constructiv heeft een samenwerkingsovereenkomst met 
het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector 
(BRC). Het BRC past in het kader van de Alliantie Werkgele-
genheid-Leefmilieu die aangegaan werd door de volgende 
partners: de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB en de sociale part-
ners van de bouwsector. 

De werkzaamheden van het BRC zijn gericht op jongeren 
uit het technisch en beroepsonderwijs, werkzoekenden, 
leerkrachten en lesgevers en omvatten drie onderdelen:

• Verhelpen van het tekort aan geschoolde arbeidskrach-
ten en verhogen van de doorstroming van leerlingen uit 
het bouwonderwijs naar de bouwsector.

• Bevorderen van de communicatie tussen het onderwijs, 
de Brusselse instellingen en de bouwsector.

• Creëren van een kader voor duurzame samenwerking 
op het vlak van de integratie van nieuwe technologieën, 
kwaliteitsvolle stages en werkplekleren.

• Op weg naar een kaderakkoord rond opleiding 
en tewerkstelling met de Brusselse Regering

De eerder vermelde Rondetafel Bouw Brussel heeft finaal 
als doel om een kaderakkoord af te sluiten tussen de ge-
westelijke regering, de twee gemeenschapscommissies en 
de bouwsector.

De bouwsector stelt de volgende globale doelstelling voor-
op die een dergelijk kaderakkoord moet helpen bereiken: 
het realiseren van duurzame toeleiding, d.w.z. er perma-
nent over waken dat er voldoende geschoolde personen 
zijn om te kunnen voldoen aan de vraag naar arbeidskrach-
ten van de bedrijven, maar er ook over waken dat deze per-
sonen een kwaliteitsvolle tewerkstelling op lange termijn 
kunnen uitoefenen in de bouwsector.

Samenvattend kunnen de prioriteiten van de bouwsector 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gegroepeerd worden 
rond vijf grote thematieken: 

• Een positief imago van de sector en de beroepen pro-
moten en op die manier de toeleiding van jongeren naar 
een bouwopleiding stimuleren

• De begeleiding van personen (leerlingen/werkzoeken-
den) naar bedrijven versterken om de inschakeling in de 
arbeidswereld gemakkelijker te laten verlopen

• De begeleiding van bedrijven/werkgevers versterken: 
begeleiding bij het onthaal van een stagiair (stage/alter-
nerende opleiding) / sensibilisering en begeleiding om 
de actieve arbeiders permanent op te leiden (bijscholin-
gen)

• De begeleiding van het onderwijs versterken om een 
kloof tussen het onderwijs en de arbeidswereld te ver-
mijden (bijscholing van leerkrachten en instructeurs, ge-
schikt materiaal, innovatieve schoolprojecten, ...)

• De continuïteit van de begeleiding versterken via nau-
were banden tussen de verschillende partijen die betrok-
ken zijn bij tewerkstelling en onderwijs in de sector via 
het stimuleren van netwerken
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• Studiekeuzebeurs en scholenmarkt

Elk jaar organiseert de VGC (Vlaamse Gemeenschapscom-
missie) voor de derde graad basisonderwijs en de eerste 
graad secundair onderwijs een studiekeuzebeurs. Deze 
studiekeuzebeurs vond plaats van 14 tot en met 17 novem-
ber 2017 in Paleis 7 van Brussels Expo (Heizel). Op woens-
dagnamiddag 15 november was er ook een scholenmarkt. 
Tijdens deze beurs konden ouders en kinderen kennis 
maken met het studieaanbod van de Nederlandstalige 
secundaire scholen in Brussel. Per studiegebied konden 
jongeren op de standen studierichtingen ontdekken met 
doe-opdrachten en initiaties. De bouwsector was tevens 
op deze studiekeuzebeurs aanwezig. Leerlingen ervaarden 
welke vaardigheden ze voor een bepaald beroep of studie-
richting nodig hebben. Op een stand konden ze ontdek-
ken welke studiemogelijkheden er bestaan om deel uit te 
maken van de Brusselse bouwsector. Daarnaast was er te-
vens een simulator van een bouwplaatsmachine aanwezig 
waar ze alvast een eerste praktische ervaring mee konden 
op doen. 3.200 leerlingen en 300 ouders bezochten deze 
beurs. 
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• Wallonië
• Onderwijs

• Alternance – OFFA

In september 2015 werd de Office Francophone de la 
Formation en Alternance (OFFA) opgericht als instelling 
van openbaar nut om als centrale structuur alterneren-
de opleidingen in Franstalig België te sturen, beter te  
coördineren en vooral een coherent en transversaal beleid 
inzake te voeren.

Om dit sectorale kader met betrekking tot de alterneren-
de opleiding verder uit te werken, heeft de bouwsector in 
2017 regelmatig contact gehad met OFFA om een alterne-
rend leertraject uit te werken waarbij rekening gehouden 
wordt met de specifieke kenmerken van de sector.

• Project Habiter sa classe schooljaar 2016-2017

Het project Habiter sa classe heeft tot doel leerlingen van 
de eerste graad secundair onderwijs te sensibiliseren voor 
bouwberoepen via lessen technologische opvoeding. 
Concreet worden leerlingen uitgenodigd om na te denken 
over hoe hun welzijn verbeterd zou kunnen worden door 
bijvoorbeeld verbeteringen aan hun klaslokaal (of biblio-
theek, studieruimte, refter, ...). 

Constructiv droeg in het schooljaar 2015-2016 bij aan de 
ontwikkeling en realisatie van pedagogische hulpmidde-
len (documenten en materiaal) gevalideerd door het on-
derwijs. 

In het schooljaar 2016-2017 werd Habiter sa classe op vrij-
willige basis als proefproject uitgerold in een tiental scho-
len. De actie werd omkaderd door pedagogische begelei-
ders en technisch deskundigen.

Dankzij deze samenwerking hebben onze regionale veilig-
heids- en welzijnsadviseurs verschillende werven kunnen 
opvolgen en tips en adviezen inzake veiligheid kunnen 
geven. Het was een perfecte gelegenheid om jongeren te 
helpen de juiste veiligheidgewoontes aan te leren vooral-
eer ze in een bouwbedrijf aan de slag gaan.

Als afsluiting van deze eerste editie werd een prijsuitrei-
king georganiseerd in de abdij van Paix-Dieu in Amay, waar 
Constructiv een cadeaucheque overhandigd heeft aan elke 
deelnemende leerling.

• Building Heroes 2017: ontdek bouwberoe-
pen in Ciney Expo!

Op 20 en 21 april 2017 hebben Constructiv en zijn partners 
de zesde editie georganiseerd van Building Heroes, het eve-
nement ter promotie van bouwberoepen voor jongeren 
uit het zesde leerjaar van Waalse scholen. 

Meer dan 2.000 leerlingen uit Waalse scholen werden in 
Ciney Expo verwelkomd door deskundigen van de bouw 
die bijzonder enthousiast waren dat ze hun passie voor een 
bouwberoep konden doorgeven aan jongere generaties 
en jongeren misschien zelfs warm konden maken voor een 
bouwberoep. 

Tijdens de openingszitting was Marie-Martine Schyns, mi-
nister van Leerplichtonderwijs, aanwezig samen met een 
aantal vertegenwoordigers van de bouwsector. Zij hebben 
allemaal benadrukt dat de overheid en de sector nog meer 
moeten samenwerken en alle nodige middelen moeten 
inzetten om jongeren te informeren en correct te begelei-
den. Zij kunnen immers een ware bron van creativiteit en 
persoonlijke ontwikkeling vinden in beroepen die nog vol-
op aan het evolueren zijn, maar te vaak miskend worden.

De leerlingen proberen in dit project eventuele bronnen 
van ongemak in hun klaslokaal op te sporen en deze te 
analyseren door rekening te houden met verschillende 
aspecten zoals: thermiek (warmteverlies, ...), geluid (reso-
nanties, ...), verlichting (verlichtingsgraad, ...), luchtkwaliteit 
(vocht, ...) en levenskwaliteit (kleur van de muren, schikking 
van de meubelen, ...). Vervolgens krijgen ze de mogelijk-
heid om voor de vastgestelde problemen oplossingen te 
bedenken en uit te werken. Een praktische gelegenheid 
voor de leerlingen om technieken en beroepen uit de 
bouwsector te ontdekken en te linken aan hun dagelijkse 
leven.

• Het Project 16+

Dit project, op poten gezet door BoP@Wallonie, het Insti-
tut du Patrimoine Wallon (IPW) en de Waalse Confederatie 
Bouw (CCW), richt zich tot leerlingen uit de laatste graad 
van het technisch en beroepssecundair onderwijs (vijfde, 
zesde en zevende jaar) en uit de centra voor deeltijds on-
derwijs, aangezien zij misschien binnenkort in een bouw-
bedrijf zullen werken. Het doel is om deze doelgroep de 
kans te geven kennis te maken met de verschillende aspec-
ten van werken aan een oud bouwwerk.

Leerkrachten kunnen hun leerlingen inschrijven in een 
restauratieproject van een gemeentelijk eigendom op-
genomen in de lijst van het klein volkspatrimonium van 
Wallonië. De technieken die gebruikt worden zijn de vol-
gende bouwtechnieken: dakdekken, daktimmerwerk, met-
selwerk, schrijnwerk (binnen en buiten), steenverwerking, 
smeedwerk, binnendecoratie, enz. Enkel projecten die het 
resultaat zijn van een samenwerking tussen een gemeente 
en een school, komen in aanmerking.

Bij de eerste editie (2016-2017) werden zeven projecten 
geselecteerd die actieve steun kregen van Constructiv. 
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• Instroom

• Promotie van de sector en doorstroming

In Wallonië hebben de sociale partners van de bouwsector 
in 2015 drie sectorale toeleidingsadviseurs voor voltijds 
onderwijs aangewezen. In 2017 hebben deze adviseurs 
de banden die ze al gecreëerd hadden tussen het voltijds 
kwalificatie-onderwijs bouw en de bouwsector, verder 
versterkt. Daarvoor zijn ze de bouwrichtingen van het 
kwalificatie-onderwijs blijven promoten om jongeren aan 
te zetten te kiezen voor een job in de bouwsector. Dankzij 
hun netwerk stonden de adviseurs bovendien permanent 
ter beschikking voor de scholen, hebben ze dankzij actieve 
gepersonaliseerde begeleiding leerlingen geholpen bij het 
vinden van geschikte stageplaatsen en bij een vlotte over-
gang vanuit het onderwijs naar een job in de bouwsector.

Het onderwijs kan bovendien ook altijd rekenen op de 
steun van Constructiv voor het uitwerken van didactisch 
ondersteuningsmateriaal (beroepscompetentieprofie-
len, handboeken, de interactieve digitale bibliotheek  
BuildingYourLearning, enz.).

Om dit te kunnen bewerkstelligen, organiseert, ontwikkelt 
en coördineert ze het opleidingsaanbod. 

Construfutur streeft volgende doelstellingen na: 

• De opleidingen in de bouwsector stimuleren en promo-
ten. 

• De participatiegraad aan de opleidingen vanwege de 
bedrijven en hun werknemers vergroten. 

• De kwaliteit in alle acties van 'Construfutur' garanderen. 

• Een transparantie en een vereenvoudiging in alle actie-
domeinen verzekeren. 

• De zichtbaarheid van Constructiv in alle communica-
tieacties naar de onderneming en de arbeiders uit de 
bouwsector toe vergroten. 

• Voluit voor het 'unieke opleidingsloket' voor alle doel-
groepen uit de bouwsector gaan. 

• De operationele acties (opleidings-, promotie- en ont-
wikkelingsacties) synchroniseren tussen de partners en 
operatoren en dit voor de verschillende doelpublieken. 

• Een tariefbeleid langs de kant van de vormingsoperato-
ren implementeren. 

• De onafhankelijkheid van de sector vrijwaren in de acties 
die er ondernomen zullen worden.

Construfutur zal een nieuwe operationele unit binnen 
Constructiv worden, die instaat voor nieuwe op het arbei-
derspubliek gerichte opdrachten. Deze afdeling zal nauw 
samenwerken met het Technisch Competentiecentrum 
en de veldwerking. De sociale partners binnen BoP@Wal-
lonie zullen instaan voor de algemene coördinatie en de 
strategische richtsnoeren van Construfutur. Bijkomend zal 
CCW Academy zijn opleidingsaanbod, bestemd voor be-
dienden, kaders en bedrijfsleiders, ontwikkelen in synergie 
met Construfutur, met dien verstande dat elke organisatie 
verantwoordelijk is voor het operationeel beheer van zijn 
eigen opleidingen.

• Risicogroepen bouw

Sinds meerdere jaren werd in het kader van een project- 
oproep Risicogroepen een sectoraal project uitgewerkt voor 
toeleiding naar de bouwsector. De doelgroep bestaat uit 
leerjongeren en stagiairs aan het einde van hun opleiding.

In Wallonië hebben de sociale partners, in samenwerking 
met FOREM en IFAPME, vooral ingezet op een daling van 
het aantal jongeren dat een alternerende opleiding vroeg-
tijdig stopzet en op een snelle toeleiding naar de bouwar-
beidsmarkt na afloop van een opleiding. 

In 2017 hebben de toeleidingsadviseurs infosessies over 
de bouwsector georganiseerd voor deze doelgroepen en 
hebben ze een aantal jongeren ook individueel begeleid 
in hun zoektocht naar een duurzame tewerkstelling in de 
bouwsector.

• Andere projecten

• Een nieuw ambitieus project: Construfutur

De bouwsector blijft evolueren en moet ambitieuze pro-
jecten kunnen realiseren die een hoog niveau aan tech-
nische competenties vergen, zowel langs de kant van het 
uitvoerende personeel als langs de kant van de leidingge-
venden. Bijgevolg moet ook het opleidingsaanbod perma-
nent vernieuwd worden. In samenwerking met de verschil-
lende partners ziet Constructiv er dan ook op toe dat het 
sectorale opleidingsaanbod perfect tegemoetkomt aan de 
behoeften.

Om aan deze nood tegemoet te komen is in 2017 in het 
Waals Gewest een ambitieus project gelanceerd: Con-
strufutur. Construfutur wordt het excellentiecentrum voor 
de bouwbedrijven en hun werknemers om kwaliteitsvolle 
opleidingen aan te bieden en wil het opleidingsveld in 
het Waals Gewest verduidelijken en vereenvoudigen. Con-
strufutur positioneert zich als het uniek loket voor uitmun-
tende opleidingen in de bouwsector in het Waals Gewest. 
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Naast de algemene workshops werden aanvullende the-
matische en praktische workshops georganiseerd voor de 
werknemers die de algemene workshops gevolgd hadden 
om hun kennis van specifiekere domeinen als werfsignali-
satie in de nabijheid van wegenwerken, correct aanslaan 
van lasten op voertuigen, aanslaan van lasten die aan een 
kraan of een heftoestel hangen en preventie in verband 
met het gebruik van hulpmiddelen en machines, verder 
uitdiepen. 

• Tiende editie van de Quinzaine de la  
construction in de provincie Luik 

Constructiv, Forem en IFAPME bundelden hun krachten 
voor de tiende editie van de Quinzaine de la Construction 
rond het thema Energisez vos compétences! Dit evenement 
vond plaats op verschillende locaties in de provincie Luik in 
maart 2017 en had tot  doel om een van de belangrijkste 
uitdagingen van de sector in de schijnwerpers te plaatsen. 
Bijscholing met het oog op de nieuwe vereisten van de 
sector inzake EPB (energieprestaties van gebouwen) en 
BENG (bijna energieneutrale gebouwen of NZEB - Nearly 
Zero Energy Building). 

In een goedgevuld activiteitenprogramma werd de nadruk 
gelegd op de opleidingen die beschikbaar zijn in de vorm 
van levenslang leren en alternerend leren. Er werd een der-
tigtal animaties voorgesteld aan werknemers, werkzoeken-
den, bedrijven, leerjongeren, stagiairs in opleiding en aan 
het grote publiek (ontdekking van beroepen, infosessies, 
demonstraties, opleidingen, ...). 

• Strategisch Comité Bouw

Het Strategisch Comité Bouw werd begin 2017 opgericht 
als het overlegplatform tussen de Waalse sociale partners 
van de bouwsector en FOREM en IFAPME.

Het Strategisch Comité Bouw vergadert driemaandelijks 
en heeft als doel de uitwisselingen tussen de verschillende 
partijen te bevorderen en zo te waken over een goed even-
wicht tussen de strategische richtingen die aangehouden 
worden door de publieke opleidingsverstrekkers en de 
noden van de bouwsector op het vlak van opleiding en 
geschoolde arbeidskrachten.

Eind 2017 hebben alle partners bijvoorbeeld hun akkoord 
gegeven voor de oprichting van een opleidingscentrum 
voor gemechaniseerde beroepen in Frameries (Bergen, 
Henegouwen) dat een waardevolle aanvulling zal verschaf-
fen op het reeds bestaande aanbod in de provincie Luik 
(Flémalle).

• Veiligheidsworkshops

Veiligheid is en blijft een belangrijke bezorgdheid van Con-
structiv. Daarom nodigden de regionale kantoren van Con-
structiv, in samenwerking met de Confederatie Bouw en 
Construtec, de bedrijven uit om hun werknemers te sen-
sibiliseren voor veiligheid door het organiseren van prak-
tijkworkshops rond algemene veiligheidsthema’s als het 
manueel hanteren van lasten, initiatie EHBO, brandrisico's, 
werfsignalisatie, aanslaan van lasten en correct gebruik van 
PBM's. De workshops waren bedoeld om de werknemers te 
sensibiliseren, hen nuttige informatie aan te reiken en hen 
te stimuleren om zich veiligheidsbewust te gedragen om 
ongevallen te voorkomen en te vermijden.
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