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Rechtzetting
De redactie verontschuldigt zich voor twee fouten in het artikel Vereisten voor Beroepschauf-
feurs op pagina 10 van de vorige uitgave van constructiv info (4e trim. 2013; nr. 3).
•	Chauffeurs die vóór 10 september 2008 (en niet 2009) hun rijbewijs van categorie D 

behaalden, moeten ten laatste op 10 september 2015 (en niet 2016) bewijzen dat ze 35 
punten nascholing hebben gevolgd sinds 10 september 2008 (en niet 2009). 
Voor chauffeurs met een rijbewijs van categorie C zijn de vermelde jaartallen (2009 en 
2016) wel correct.

•	In verband met het gezondheidstoezicht kan een vijfjaarlijks medisch onderzoek volstaan 
(i.p.v. een jaarlijks onderzoek) op voorwaarde dat de beroepschauffeur geen veiligheids-
functie bekleedt en dus nooit andere werknemers in gevaar kan brengen. In de bouwsector 
is dat eerder uitzonderlijk en is bijna altijd een jaarlijks medisch onderzoek noodzakelijk.

Het benchmarkingverslag 
van het navb
Na de theorie nu ook de praktijk

egin oktober 2013 verstuurde het navb aan meer 
dan 27.000 Belgische bouwondernemingen hun 
specifieke benchmarkingverslag. In dit verslag wordt 
aangegeven hoe de betrokken onderneming scoort 
op het gebied van veiligheid en verlet.

De definities van deze parameters werden ondertussen ver-
der verfijnd:
•	De Frequentiemeter Arbeidsongevallen (FA) en de 

Verletmeter Arbeidsongevallen (VA) hebben betrekking 
op ongevallen met meer dan 30 kalenderdagen 
arbeidsongeschiktheid.

•	De Verletmeter Ziekte (VZ) werd omgedoopt tot een Globale 
Verletmeter (GV). Hierbij wordt rekening gehouden met:
 - kalenderdag 8 t.e.m. 30 van arbeidsongeschiktheden 
door een arbeidsongeval 

 - kalenderdag 8 en volgende van arbeidsongeschiktheden 
door een ziekte

Navb en FAO
De parameters van het navb zijn gebaseerd op het aan-
tal gepresteerde dagen door arbeiders die behoren tot 
het paritair comité 124. Daardoor geven deze cijfers een 

goed beeld van de evolutie van het aantal en de ernst van 
de arbeidsongevallen bij de meest kwetsbare groep, de 
bouwvakkers.
Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), de meest bekende 
bron van arbeidsongevallenstatistieken, telt daarentegen 
ook de gepresteerde uren door bedienden mee.

Onveilige onderaannemers weren
Het benchmarkingverslag is een belangrijk hulpmiddel voor 
ondernemingen die een beroep doen op onderaannemers. 
Door het verslag op te vragen aan de onderaannemer, krijg 
je als aannemer zicht op zijn welzijnscijfers. Als die cijfers 
slecht zijn, kan je onderzoeken waarom dat zo is en de 
onderaannemer eventueel weren wegens onveilig werken.

Vergelijking met de subsector
Omdat sommige ondernemingen meerdere NACE-codes 
hebben en er in het benchmarkingverslag slechts één NACE-
code opgenomen is, worden de sectorgemiddelden voor 
alle subsectoren ter beschikking van de ondernemingen 
gesteld op de website van het navb.

B

lees verder op p. 4 >
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De sectoranalyse op de navb-website
Net als in alle economische sectoren bestaat ook in de 
bouwsector de behoefte om zeer snel te kunnen inspelen 
op de tendensen die zich aftekenen, onder andere op het 
vlak van de evolutie van de arbeidsongevallen en het ver-
let. Om hieraan tegemoet te komen, heeft het navb een set 
ontwikkeld van drie parameters die een beeld geven van 
de evolutie van het welzijn op het werk in de bouw.
Het navb publiceert jaarlijks de drie welzijnsparameters 
van het voorgaande jaar. Die zijn gebaseerd op gegevens 
van de RSZ.
Deze welzijnsparameters geven een beeld van de evolutie 
van de arbeidsongevallencijfers en het verlet in de sector:
•	op nationaal niveau
•	volgens RSZ-kengetal
•	volgens de aard van de bouwactiviteit (NACE-code)
•	volgens bedrijfsgrootte

ijdens de wintermaanden zorgen de weersomstan-
digheden er vaak voor dat de activiteiten op de wer-
ven aangepast worden. In sommige regio’s worden 
de activiteiten zelfs volledig stopgezet. Deze kalmere 
periode is eigenlijk de ideale gelegenheid om het pre-
ventiebeleid van uw onderneming door een strategi-

sche bril te bekijken, los van de dagelijkse beslommeringen. 
Daarbij kunt u rekenen op de hulp van het navb, het preven-
tie-instituut van de bouw. De navb-adviseurs zijn namelijk 
de partners bij uitstek om u bij te staan in deze oefening 
en samen met u te zoeken naar praktische, duurzame en 
toekomstgerichte oplossingen. 

Benchmarkingverslag
Begin oktober heeft u net als ongeveer 27.000 bouwon-
dernemingen die in 2012 arbeiders in dienst hadden, het 
benchmarkingverslag van uw onderneming ontvangen. Aan 
de hand van dit verslag kan u de cijfers over arbeidsonge-
vallen en ziekteverlet van uw onderneming vergelijken met 
de gemiddelden van uw subsector en van de bouwsector in 
zijn geheel. Voor alle vragen die niet beantwoord worden in 
onze FAQ-rubriek op navb.constructiv.be is de navb-advi-
seur van uw regio de ideale gesprekspartner. 

Actieplan
Wilt u graag een actieplan opstellen om het welzijn op uw 
werven te verbeteren, of concrete actiepunten toevoegen 
aan uw bestaande actieplan? Neem dan contact op met uw 
navb-adviseur en stel samen met hem een plan op met prak-
tische oplossingen en realistische uitvoeringstermijnen.

Welzijnsopleidingen
Het is zeer belangrijk dat werknemers tijdens hun loop-
baan de mogelijkheid krijgen om opleidingen te volgen. Voor 
bouwvakkers zijn opleidingen over veiligheid en gezond-
heid cruciaal en in sommige gevallen zelfs verplicht. Ook 
hier kan een navb-adviseur u wegwijs maken en u eventu-
eel doorverwijzen naar het fvb, het Fonds voor Vakopleiding 
in de Bouwnijverheid. 
Natuurlijk bezoeken de navb-adviseurs ook in de winter 
actieve bouwplaatsen. Daarnaast maken ze echter ook de 
nodige tijd vrij om ateliers en andere werkplaatsen, zoals 
depots van bouwleveranciers, te bezoeken.

Eén adres

Meer info: constructiv.be

> vervolg van p. 3

T

Voor meer informatie, surf naar navb.constructiv.be > Welzijnsinfo > Statistieken > Sectoranalyse,  
contacteer uw navb-adviseur of uw beroepsorganisatie.

De winter is in aantocht: 
tijd om na te denken over uw preventiebeleid
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welzijnEen ongeval op de werf …  
wie is verantwoordelijk?
Omdat er na een ongeval op de werf vaak wordt gekeken in de richting 
van de leidinggevenden  (de ‘hiërarchische lijn’), organiseert het navb 
infosessies voor bouwbedrijven over de verantwoordelijkheid van die 
hiërarchische lijn. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand.

Het welzijnsbeleid in een onderneming wordt uitgestip-
peld door de werkgever, maar het is de hiërarchische lijn  
– dat zijn de projectleiders, werfleiders, ploegbazen, … – 
die ervoor moet zorgen dat dit welzijnsbeleid ook echt 
wordt toegepast.
Met de infosessie Verantwoordelijkheid van de hiërarchische 
lijn bij arbeidsongevallen licht het navb de opdrachten, 
taken en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn 
nader toe aan de hand van concrete voorbeelden. Er gaat 
ook aandacht naar de strafrechtelijke en de burgerlijke 
aansprakelijkheid.
Tijdens de infosessie komen niet alleen de juridische 
aspecten aan bod, maar ook veilige en onveilige situ-
aties die gedetecteerd werden op uw werven. Die kop-
peling van juridische aspecten en concrete situaties op 

de bouwplaats valt in 
de smaak: tientallen 
ondernemingen heb-
ben al een infosessie 
gevraagd en gekregen. 

De infosessie is gratis voor de hiërarchische lijn en voor 
arbeiders van bouwondernemingen (PC 124) en wordt ver-
strekt op maat (maximumduur: 2 uur). 
Info: tel.: 02/552.05.08; e-mail: navb.research@constructiv.be.

Alle praktische informatie over 
RoadSafety@Work vindt u op  
www.bivv.be > Bedrijven > Road 
Safety At Work.

Preventie en verkeersveiligheid 
Ondernemingen besteden veel aandacht aan de preventie van ongevallen op de werven. Een 
aspect dat echter minder aan bod komt in ondernemingen en dat nochtans ook belangrijk is, is de 
verkeersveiligheid van de werknemers bij hun verplaatsingen van en naar werven in alle uithoeken 
van het land. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stelt oplossingen op maat voor.

Het BIVV biedt ondernemingen 
immers hulp op maat aan in de vorm 
van de actie RoadSafety@Work. Deze 
actie is opgebouwd rond vijf assen:
•	risicoanalyses
•	workshops en animaties
•	inspecties
•	audits van de verkeersinfrastructuur
•	sensibiliseringscampagnes
De workshops omvatten praktijk-
oefeningen en simulaties. Zo worden 
de deelnemers aangespoord om actief 
mee te werken. Onder andere snelheid 

en veiligheidsafstanden komen aan 
bod, net als rijden onder invloed, stress 
en agressie. Deze workshops worden 
in de ondernemingen zelf gegeven 
door gekwalificeerde lesgevers en zijn 
afgestemd op de behoeften van elke 
onderneming. Ook didactisch materi-
aal wordt ter beschikking gesteld.
De animaties van het BIVV kunnen 
dan weer georganiseerd worden tijdens 
een recreatiedag of een personeelsre-
ceptie, om maar enkele voorbeelden te  
noemen. Geïnteresseerd? Zie hieronder 

voor praktische info. Het navb plant in 
2014 gezamenlijke acties met het BIVV 
om het woon-werkverkeer veiliger te 
laten verlopen.
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Twee bouwbedrijven  over hun opleidingsbeleid en ervaringen

1. De heer Philippe Braquenier, 
preventieadviseur bij de onderneming 
Koeckelberg uit Gilly, gespecialiseerd 

in ruwbouw en met zowat 140 
werknemers in dienst

De werknemers van Koeckelberg volgen regelmatig 
opleidingen. Waarom vindt u dat zo belangrijk?
De prioriteit van onze CEO, de heer Norbert Koeckelberg, 
is de veiligheid op onze werven verbeteren dankzij oplei-
dingen opbouw en afbraak van steigers, EHBO en VCA. 
Dankzij het fvb worden ook de interne opleidingen van 
onze arbeiders over verschillende bouwtechnieken naar 
waarde geschat. Na enkele geslaagde opleidingen zijn onze 
werknemers vandaag zowel overtuigd van het nut van 
deze opleidingen als van de interne evolutiemogelijkheden 
in onze onderneming die ze daardoor krijgen. Ten slotte 
biedt het fvb ons ook een niet te verwaarlozen financiële 
ondersteuning.
Hoe beslist u bij het opstellen van uw Bedrijfsopleidings-
plan (BOP) wie welke opleiding volgt?
De grote lijnen en de doelstellingen van het opleidingsplan 
worden besproken in het CPBW en de Ondernemingsraad. 
De opleidingen worden in overleg gekozen, in functie van de 
verschillende activiteiten op de werf.

Welke opleidingen hebt u gepland in 2013-2014?
Onze focus ligt op de theoretische opleiding van al onze 
metselaars voor de plaatsing van isolatie die voldoet aan 
de EPB-normen. Deze theorie vullen we aan met interne 
praktijkopleidingen.
Andere geplande opleidingen zijn VCA, mobiele kraan en 
betonpompvrachtwagen. Onze jongste werknemers gaan 
dan weer opleidingen volgen om bekistings- en ijzer-
vlechtplannen te leren lezen. Geschoolde arbeidskrach-
ten worden zeldzaam, dus is het erg belangrijk dat we ons 
personeel opleiden.
Hebt u de indruk dat de werknemers hun taken beter 
uitvoeren na een opleiding?
Absoluut. Ze zijn zich meer bewust van wat ze doen en 
beseffen het belang van bepaalde details. Op het vlak van 
veiligheid zijn we al sterk vooruitgegaan! Onze frequen-
tiegraad ligt al drie keer zo laag als vroeger, waardoor we 
niet meer boven het nationaal gemiddelde zitten.
Wat is volgens u de grootste meerwaarde van 
winteropleidingen?
We gebruiken die periode om het vak zo goed mogelijk 
onder de knie te krijgen. Zo tonen we aan onze werkne-
mers dat ze belangrijk zijn voor ons. En ze krijgen een 
financiële compensatie voor hun opleidingsinspanningen, 
wat zeker een pluspunt is!

“Opleidingen maken echt een verschil  
Op de werkvlOer”
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Volgt u opleidingen over duurzaam bouwen?
Onze onderneming is maatschappelijk geëngageerd op 
verschillende vlakken, onder andere duurzaam bouwen. 
De gevolgen daarvan zijn goed zichtbaar op onze werven. 
Zo is er de duurzame ecowijk Promenade des Tilleuls, waar-
mee we het centrum van Andenne nieuw leven inblazen 
(in samenwerking met Cobelba). De bouw evolueert snel 
en onze werknemers moeten zich voortdurend aanpassen 
aan de nieuwe technieken en nieuwe eisen.
Hoe verlopen de contacten uw fvb-regio? 
Heel goed! Ik bespreek de mogelijkheden voor interne en 
externe opleidingen altijd eerst met de heer Koeckelberg en 
daarna met mijn fvb-regio. 

Hebt u tips voor bedrijven die zelf ook een echt oplei-
dingsbeleid op poten willen zetten?
Je hebt natuurlijk de absolute steun van de directie nodig. 
Verder zou ik aanbevelen om bij het fvb te rade te gaan voor 
opleidingsadvies en te beginnen met een interne opleiding 
voor de werknemers die openstaan voor verandering. Oplei-
dingen zijn niet duur voor de onderneming en lonen echt 
de moeite, dankzij de steun van het fvb.

“Opleidingen maken echt een verschil  
Op de werkvlOer”

“ Opleidingen zijn niet duur voor de 
onderneming en lonen echt de moeite, 

dankzij de steun van het fvb ”
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2. De heer Patrick Meers, zaakvoerder van 
Meers Patrick bvba uit Bilzen, een dak- en 

schrijnwerkbedrijf met 13 arbeiders
Uw werknemers volgen vaak opleidingen. Waarom vindt 
u dat zo belangrijk? 
Voor jongeren is de technische basiskennis belangrijk. De 
rest moeten ze op de werkvloer leren, zoals eraan wennen 
om op hoogte te werken. Maar we moeten sowieso up-to-
date blijven, en in een opleiding leren ze soms een nieuwe 
werkmethode of het gebruik van een nieuw arbeidsmid-
del. Verder is veiligheid heel belangrijk, zeker bij werken op 
hoogte. Hoe bouw je bijvoorbeeld correct een stelling op?
Hoe beslist u bij het opstellen van uw Bedrijfsoplei-
dingsplan (BOP) wie welke opleiding volgt?
Elk jaar, voor de winter begint, kijken we welke opleidin-
gen we het best kunnen volgen. De vorige winter was wat 
dat betreft ideaal door het slechte weer. Wanneer er vol-
gens een arbeider, volgens een meer ervaren 
collega of volgens mij bij iemand ‘nog iets 
ontbreekt’, dan proberen we dat bij te stu-
ren door een geschikte opleiding die het fvb 
ons aanraadt. Ik werk zelf niet op de werven, 
maar ik kom er wel zo vaak mogelijk.
Hebt u de indruk dat de werknemers hun 
taken beter uitvoeren na een vaktechni-
sche opleiding?
Ja, ze bekijken het werk anders en ze zijn 
meer zelfverzekerd. Na een opleiding bespreken we ook de 
werkmethodes en soms sturen we iets bij. Zo leren de erva-
ren mannen ook bij van de nieuwelingen.
Wat is voor u de grootste meerwaarde van 
winteropleidingen?
Als het  slecht weer is, is dat ideaal voor een opleiding. De 
winter is trouwens ook goed voor avondopleidingen, want 
dan werken ze soms geen acht uur per dag.

U volgde onlangs een opleiding over na-
isoleren. Bestaan er genoeg opleidingen 
over duurzaam bouwen om u op die 
markt te kunnen storten?
Praktische opleidingen voor werknemers 
zijn er nooit te veel. Zeker voor isolatie mag 
het iets meer zijn. Een opleiding isolatie van 
hellende daken in een bestaande woning is 
bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk te vinden. 

Ik heb de indruk dat duurzaam bouwen dé groeimarkt 
wordt voor de toekomst. Daarin moet nú geïnvesteerd wor-
den, want meer en meer bedrijven doen zoals wij en zetten 
hierop in.
Bent u van plan nog andere  veiligheidsopleidingen te 
volgen, naast Werken op hoogte?
Veiligheid is een van de speerpunten die ik als werkgever 
permanent analyseer en bijstuur en waarvoor ik opleidin-
gen inplan op basis van het fvb-aanbod. In de winter over-
loop ik de opleidingsplanning grondig, om er zeker op tijd 
bij te zijn.
Hoe verlopen de contacten met uw fvb-kantoor? Hoe 
kunnen zij u het best ondersteunen?
Mijn indruk is dat het fvb heel proactief is. Het fvb heeft 
een goed antwoord op mijn opleidingsvragen, met een ruim 
aanbod en advies op maat. Opleidingen maken echt een 
verschil op de werkvloer, en de uiteindelijke kost voor het 
bedrijf is beperkt. Als je dat eenmaal snapt, blijf je er als 
bedrijf natuurlijk gebruik van maken.
Hebt u tips voor bedrijven die zelf ook een echt oplei-
dingsbeleid op poten willen zetten?
Ik raad alle bedrijven aan om een echt opleidingsbeleid te 
voeren. Het is een belangrijke basis voor de jongeren, maar 
iedereen leert wel iets bij. De evolutie in de bouw gaat ook 
veel sneller: vroeger kon je je hele loopbaan doorlopen met 
dezelfde kennis, maar dat is niet meer zo. Vandaag komt 
bij de plaatsing van dakvlakramen en dakkapellen bijvoor-
beeld ook de luchtdichtheid van het onderdak kijken, ter-
wijl vroeger alleen de waterdichtheid telde.

“Ik heb de indruk 
dat duurzaam

bouwen dé 
groeimarkt wordt 
voor de toekomst”

Patrick Meers: “Een opleiding isolatie van hellende daken in een bestaande woning is niet 
gemakkelijk te vinden.”
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Het navb heeft in 2012 een publicatie uitgebracht over deze 
thematiek: navb dossier nr. 134 Werken bij koud of warm 
weer. Dit dossier is gratis downloadbaar op de navb-website 
(navb.constructiv.be > Publicaties).

Uitglijden en vallen 
is een van de meest 

voorkomende 
oorzaken  

van ongevallen 
in de winter.

Veilig en gezond werken 
bij winterweer

e winter staat weer voor de deur en slechte klima-
tologische omstandigheden hebben niet alleen een 
invloed op de kwaliteit van het geleverde werk, maar 
ook op de veiligheid en de gezondheid van de uit-
voerders. Onder druk van korte uitvoeringstermijnen 
wordt soms beslist om toch verder te werken.

Naast de maatregelen die nodig zijn omwille van kwali-
teitstechnische redenen, moeten er ook gepaste maatre-
gelen getroffen worden om het welzijn van de uitvoerders 
te garanderen.
Tijdens de winterperiode is het gebruik van aangepaste 
kledij en collectieve bescherming natuurlijk van cruciaal 
belang, maar ook de volgende organisatorische maatrege-
len zijn absoluut noodzakelijk:
•	Controleren of er zich geen ijs of rijm 

op de werfwegen, parkeerplaatsen, 
opslagplaatsen, ladders, trappen, plat-
formen, looppaden en werkvloeren 
bevindt en indien nodig gepaste maat-
regelen treffen.

•	IJspegels verwijderen die zouden 
kunnen afbreken en zo werknemers 
kwetsen.

•	Sneeuw ruimen in alle gangpaden, doorgangen en trap-
pen. Een laag sneeuw kan immers hinderlijke of gevaar-
lijke obstakels verbergen, zoals stenen, putten of gaten in 
de grond.

•	Het gebruik van strooizout beperken en strooizout ver-
vangen door scherp zand. Soms is het gebruik van scherp 
zand ook efficiënter.

•	Aangepaste verlichting plaatsen op de werkplekken, bij 
de toegangen, trappen, vluchtwegen, … Hierbij moeten te 
sterke slagschaduwen vermeden worden.

•	Aangepaste verlichting aanbrengen, zodat de signalisatie 
goed zichtbaar blijft, ook bij beperkte zichtbaarheid door 
mist, sneeuw of duisternis.

•	Aangepaste verwarming en ventilatie voorzien bij het ver-
warmen van de werkplaatsen. Hierbij moet elk risico op 
brand, verstikking of CO-vergiftiging uitgesloten worden.

•	De brandstofleidingen beschermen tegen vorst. Bij 
strenge vorst is het gebruik van winterdiesel aangewezen, 
ook voor werfvoertuigen en machines. Machines gebrui-
ken immers vaak gasolie, die meestal niet aangepast is 
aan zeer lage temperaturen, als brandstof. Neem ook 
de nodige voorzorgen voor de opslag op de werf van de 
brandstof voor verwarming.

•	Aangepaste instructies voorzien om bewaking of controles 
te organiseren tijdens de afwezigheid op de bouwplaats. 
Het doel hiervan is controleren of alles in orde is en de 

sociale en sanitaire voorzieningen beveili-
gen tegen vorstschade. Laat bijvoorbeeld 
nooit een verwarming gedurende langere 
tijd branden zonder regelmatig toezicht.
Verder kunnen de omgevingsfactoren en 
de weersomstandigheden de risico’s der-
mate vergroten dat beslist moet worden 
om de werken uit te stellen tot de omstan-
digheden beter zijn. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn:

•	bij werken op bevroren daken of steigers: het risico op uit-
glijden en vallen 

•	bij werken in de nabijheid van waterlopen of waterwegen: 
het risico op verdrinking in ijskoud water

•	bij werken langs de openbare weg: verhoogd risico op 
aanrijdingen als er slipgevaar is voor het voorbijrijdende 
verkeer

91e trimester 2014   constructiv info

welzijn

http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken.aspx


welzijn

10

Studievoormiddag over het welzijn van torenkraanbestuurders
p 6 september hebben de Vaste Commissie Bouw 
van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming 
op het Werk en het navb een studievoormiddag 
rond het welzijn van torenkraanbestuurders bij 
de uitvoering van hun werk georganiseerd.
Op deze studievoormiddag waren een honderd-

tal deelnemers aanwezig en werden heel wat inlichtingen 
en getuigenissen gedeeld, dankzij de inbreng van zowel 
Belgische als buitenlandse deelnemers, onder andere van 
Arbouw (Nederland) en OPPBTP (Frankrijk).
Tijdens de lunch die volgde op deze voormiddag, heeft Marc 
Verhaegen, de tekenaar van de avonturen van Pol Pallet en 
Benny Beton, de helden uit de stripverhalen bij de huidige 
navb-campagne Lever veilig, een signeersessie gehouden 
voor de deelnemers.

O
Christian Depue, verantwoordelijke van het departement Onderzoek & Ontwikkeling van het 

navb, stelt de campagne Lever veilig voor.

Adri Frijters van de Nederlandse organisatie Arbouw legt hun aanpak 

van dit thema uit.

Een aandachtig publiek
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Studievoormiddag over het welzijn van torenkraanbestuurders

Carl Heyrman, directeur-generaal van het navb, en Marc Verhaegen, auteur van heel wat 

avonturen van Suske en Wiske, stellen de campagnestrip Pol Pallet en Benny Beton voor.

De signeersessie viel erg in de smaak!

De volgende aandachtspunten werden naar voren gebracht  
tijdens de studiedag en vergen verder onderzoek:
•	 toegang	tot	de	kraancabine	(lift)
•	 evacuatie	van	de	kraanmachinist
•	 internationale	harmonisatie	van	de	keuring	
•	 sanitaire	voorzieningen
Voor	de	presentaties	van	die	dag,	surf	naar	constructiv.be.
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Veilig plaatsen  
van	ladingbescherming

Situering
•	Werkzaamheden: ladingzekering met spanbanden
•	Onderneming: Wijckmans nv uit Ham
•	Contactpersoon bedrijf: zaakvoerder
•	Problematiek: valgevaar

Problematiek
Overeenkomstig het KB van 27 april 2007 zijn leveranciers 
van bouwmaterialen verplicht hun lading te zekeren. Om 
te vermijden dat de lading, die bijvoorbeeld kan bestaan 
uit palletten met stenen, gaat schuiven of kantelen, wor-
den vaak spanbanden gebruikt. 
Door de grote spankracht kunnen te strakke spanbanden 
de lading op de pallet (bv. holle stenen) echter beschadi-
gen bij het transport. Om dat te vermijden, worden alu-
minium of pvc hoekprofielen geplaatst tussen elke span-
band en de lading. Zo wordt de spankracht beter verdeeld 
en werkt ze niet op slechts één punt. Om deze hoekpro-
fielen op de lading te leggen, is het echter nodig om op de 
vrachtwagen of op een ladder te klimmen, waarbij er altijd 
valgevaar bestaat.

Oplossing
Wijckmans nv, vooruitstrevend in veiligheid, bedacht een 
hulpmiddel om deze hoekprofielen veilig te plaatsen 
vanaf de begane grond. Daardoor wordt het risico op een 
val van hoogte tot nul herleid. 
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Een charmeweekend 
dankzij Lever veilig

Deelnemen kan nog tot eind 
december: kleef de sticker op 
een zichtbare plaats op uw werf 
of op uw werfvoertuig, neem er 
een foto van en e-mail die naar  
leverveilig@constructiv.be.

De 8e winnaar Brecht Ghesquiere (rechts) krijgt zijn 
Bongobon uit handen van navb-adviseur Stephaan Dhont.

Tot en met november hebben al negen personen uit de 
bouwsector een Bongobon Charmeweekend gewonnen door 
hun deelname aan de stickerwedstrijd Lever veilig.

Brecht Ghesquiere uit Grammene en  Luc Parys uit Loppem 
waren bij de gelukkigen.

Brecht Ghesquiere: “Mijn vrouw had de sticker uit 
constructiv flash gehaald en op mijn bestelwagen 

gekleefd. Je mag er mij trouwens nog vier geven voor 
mijn andere voertuigen! Veilig leveren is op elke werf 
belangrijk! ”
Luc Parys: “Ik ben al 30 jaar kraanbedienaar van 

een mobiele kraan en had nog nooit iets gewon-
nen. Goede zaak, die campagne! Ik word elke 

dag geconfronteerd met de risico’s bij het hij-
sen en behandelen van lasten.”

Preventieve golf Lever veilig  
tot	eind	mei	2014

l meer dan een jaar voert het navb een doorgedre-
ven campagne over de veilige levering van bouw-
materialen. Zoals eerder aangekondigd, verloopt 
ook deze veiligheidscampagne in twee fases:
•	een preventieve golf om alle betrokkenen (hande-
laars in bouwmaterialen, aannemers, veiligheids-

coördinatoren) te informeren en te sensibiliseren om de 
nodige preventiemaatregelen op dit vlak te nemen

•	een handhavingsgolf, waarbij de Algemene Directie Toe-
zicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Over-
heidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
(AD TWW van de FOD WASO) de fakkel overneemt

De handhavingsgolf van deze campagne start in juni 2014. 
De AD TWW van de FOD WASO zal op de werven aandacht 
hebben voor:
•	het correct laden van palletten (aangepaste hijstoebeho-

ren, stapelhoogte, …)
•	het vervoer van palletten en prefab elementen over de 

weg (ladingzekering)
•	het leveren van materialen op de werf: toegang tot de werf, 

losplaatsen, stockagezones, aangepaste hijswerktuigen, …

Tijdens de laatste 
maanden van de 
preventieve golf, 
die loopt tot eind 
mei 2014, zal het 
navb ook uitge-
breid aandacht 
besteden aan de keuze van 
het juiste hijstoebehoren en 
aan de correcte opvolging bij de 
goederenbehandeling van de 
instructies van de producen-
ten van bouwmaterialen. 

Voor tips over veilig leveren kunt u altijd contact opne-
men met uw navb-adviseur (navb.constructiv.be 
 > Uw navb-adviseur).
Op zoek naar een opleiding over veilig leveren?  
Contacteer uw fvb-regio. De contactgegevens vindt u via  
constructiv.be.

A

Lever veilig:  
Randstad doet mee!

Randstad	Construct	heeft	als	eerste	interim-
kantoor het charter Lever veilig ondertekend 
en zal zijn uitzendkrachten sensibiliseren over 
de	campagne-acties.	“Veiligheid	is	immers	een	
zaak die ons allen aanbelangt”, aldus Frank 
Smets,	preventieadviseur	bij	Randstad.
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Sirk Sekuur
Veiligheidsgedrag en preventiecultuur in bouwondernemingen 

oor de jaren heen hebben bouwondernemingen 
al vele inspanningen geleverd om hun werven 
veiliger te maken. Toch gebeuren er nog 
altijd arbeidsongevallen op de werf. Een 
volgende stap naar meer veiligheid kan 
eruit bestaan het veiligheidsgedrag in 

de onderneming onder de loep te nemen. Dit 
vergt echter een specifieke aanpak. Alle neuzen 
moeten immers in dezelfde richting wijzen.
De training Sirk Sekuur In Company kan hierbij 
de nodige ondersteuning bieden. Deze interac-
tieve en praktische training legt de nadruk op de 
observatie en ontwikkeling van veilig gedrag in 
bouwondernemingen. 
De doelstellingen van de training zijn:
•	sensibiliseren over welzijn op het werk
•	een mentaliteitsverandering starten
•	risico’s leren zien en vooraf leren inschatten
•	leren observeren
•	elkaar attent maken op de risico’s en dus leren om feed-

back te geven
•	tot actie overgaan
Thema’s als de voorbeeldfunctie van leidinggevenden, 
de motivatie van werknemers en het opstellen van een 
gedragsobservatieprogramma staan centraal in deze 

training, die één dag duurt en zowel bedoeld is voor 
leiding gevenden als arbeiders van bouwondernemin-
gen. De training kan alleen een succes zijn als de leiding-
gevenden en de arbeiders er samen aan deelnemen.
Om deze training in de kijker te plaatsen, start het navb 
in de loop van januari 2014 het pilootproject Sirk Sekuur. 
Dit pilootproject bestaat uit twee luiken. Enerzijds zal het 
programma Sirk Sekuur aan een aantal grote bouwon-
dernemingen worden voorgesteld. Deze voorstelling zal 
plaatsvinden in de ondernemingen zelf. Anderzijds zal er 
een eerste training georganiseerd worden voor arbeiders en 
leiding gevenden van verschillende kleine bouwonderne-
mingen die actief zijn in de ruwbouwsector. Deze training 
wordt op een externe locatie georganiseerd voor maximaal 
15 deelnemers. 
Bij het ‘coachen naar een veiligheidscultuur’ is deze 
training een van de noodzakelijke puzzelstukken om de 
gewenste veiligheidscultuur te ontwikkelen in een onder-
neming. Meer informatie over de training vindt u op  
www.sirksekuur.be. In 2014 zal de sector evalueren of deze 
training nuttig is voor bouwbedrijven en of er hiervoor een 
sectorale tussenkomst wordt voorzien.

D

Voor meer informatie over het pilootproject kunt u contact 
opnemen met de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van het 
navb (e-mail: research@constructiv.be of tel.: 02/552.05.00).
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Contracteranto	helpt	de	taalkloof	te	overbruggen 

Het aantal buitenlandse werknemers op onze werven is de 
laatste jaren exponentieel toegenomen. Meestal spreken 
deze werknemers geen Nederlands, Frans, Duits of Engels 
en verblijven ze slechts enkele weken of hooguit enkele 
maanden in België. De communicatie verloopt vaak moei-
zaam, wat resulteert in een verhoging van de veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Studies hebben 
aangetoond dat werknemers die de voertaal op de werf niet 
spreken en begrijpen, tweemaal vaker betrokken zijn bij een 
ernstig arbeidsongeval. 
Om deze taalkloof te overbruggen, startte het navb twee 
jaar geleden, met de steun van de Europese Commissie en 
partners uit diverse Europese lidstaten, het project Con-
tracteranto op. Contracteranto is een online meertalig woor-
denboek met de gangbare veiligheids- en gezondheids-
terminologie. Deze tool biedt de mogelijkheid om instruc-
ties op een zeer eenvoudige wijze te vertalen in een taal die 
de meeste buitenlandse werknemers begrijpen. 
Op 9 oktober werd het project afgesloten met een slot-
conferentie waarop de diverse uitdagingen in dit verband 
werden aangekaart. De heer De Baere van de Federale Over-
heidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
benadrukte in zijn tussenkomst de verplichting van elke 
werkgever en hoofdaannemer om na te gaan of de gegeven 

instructies ook daadwerkelijk begrepen worden door de 
arbeiders. Tijdens deze conferentie werd ook beklemtoond 
dat taal weliswaar de belangrijkste, maar zeker niet de enige 
hindernis is. De culturele aspecten werden al in de jaren 
1960 onderzocht en gekwantificeerd door de Nederlandse 
hoogleraar Gerard Hendrik Hofstede. Culturele verschil-
len, bv. individualisme versus groepsgevoel, spelen een 
belangrijke rol, want niet alle bevolkingsgroepen hebben 
dezelfde perceptie van de mogelijke risico’s. Risico’s die voor 
ons onaanvaardbaar zijn, zijn voor sommige buitenlandse 
werknemers misschien wel aanvaardbaar. Ook de manier 
waarop instructies worden gegeven, is van belang. In onze 
westerse wereld stellen wij ons volgens deze hoogleraar 
als werknemers vaak vrij individualistisch op, terwijl bij 
andere werknemers het groepsgevoel overheerst. 

Concreet
Het online woordenboek bevat maar liefst 14.000 veilig-
heids- en gezondheidstermen in zeven talen: Nederlands, 
Frans, Engels, Bulgaars, Turks, Spaans en Portugees. Een 
aantal termen worden geïllustreerd met een afbeelding. 
Niet alleen de terminologie voor de bouwsector komt aan 
bod. Ook de meest voorkomende termen voor de metaal-, 
chemie- en zorgsector zijn opgenomen. 
De mogelijkheden zijn legio. Een onderneming zou deze 
tool bijvoorbeeld kunnen koppelen aan een applicatie die 
instructiefiches samenstelt. Verdere toepassingen worden 
momenteel onderzocht. 

Zelf proberen? 
Het online woordenboek is sinds 1 december beschik-
baar op de website www.contracteranto.com. U kunt 
het woordenboek dus zelf uittesten. Op de website van  
Contracteranto vindt u ook meer informatie over de speci-
fieke toepassingsmogelijk heden voor uw onderneming. 

Communicatieproblemen
met buitenlandse werknemers?
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e ingesteldheid van jongeren ten opzichte van 
werk verandert onophoudelijk. Niemand zal ont-
kennen dat werk nodig is om te leven, maar de 
verhouding tot werk wordt zeker niet enkel gedo-
mineerd door deze financiële behoefte.
Bovenop een correct loon verwachten jongeren ook 

aantrekkelijke arbeidsomstandigheden, een interessante 
jobinhoud en een menselijke arbeids omgeving. Vaak 
hebben ze de ambitie om bij te dragen aan een verbetering 
van het maatschappelijk welzijn en verandert het feit dat 
ze al een tijdlang werkloos geweest zijn, niets aan hun ve-
rwachtingen ten opzichte van werk.
De bouwsector zet zich in om jongeren een interessante 
loopbaan en aantrekkelijke arbeidsomstandigheden te 
bieden. De sector probeert ook de arbeidsomgeving te ver-
beteren zonder daarbij de economische verplichtingen uit 
het oog te verliezen. Dat is trouwens zeer belangrijk voor 

de sector, die te kampen heeft met 

©
 C

CW

Jongeren en de bouw
Tussen hoop en verwachting

D
een aanzienlijk verloop en een groot tekort aan arbeids-
krachten: elk jaar blijven 20.000 vacatures openstaan, 
waarvan de helft voor geschoolde werknemers.
Er zijn al zeer veel initiatieven opgestart, met medewer-
king van het fvb, het Fonds voor Vakopleiding in de Bouw-
nijverheid, en de sociale partners:
•	Building Heroes: sensibilisering van jongeren voor de 

bouwberoepen, met een digitaal online spel  
(www.buildingheroes.be) en het reizende bouwdorp

•	het Tempera-onderzoek dat gevoerd werd bij jongeren en 
dat begin september voorgesteld werd op het colloquium 
tijdens de Matexpo-beurs (meer informatie hierover vindt 
u op de pagina van het colloquium op de fvb-website)

•	Building’s Faces, een fototentoonstelling waarin aandacht 
besteed wordt aan jongeren die een bouwopleiding volgen

Deze initiatieven en evenementen evolueren voortdurend 
en het fvb zal ze verder blijven uitwerken en zich blijven 
aanpassen aan de jongeren door zich deze praktische 
vragen te stellen:
•	Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?
•	Hoe zien jongeren de bouwsector?
•	Wat verwachten ze van de sector?
•	Waarom hebben sommigen onder hen gekozen voor de 

bouwsector?
Vervolgens zal het fvb in nauwe samenwerking met de so-
ciale partners nieuwe initiatieven nemen om het imago 
van onze sector verder te verbeteren.

Voor meer informatie over de initiatieven voor jongeren kunt 
u contact opnemen met uw fvb-regio (via constructiv.be).

©
 C

CW
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Winteropleidingen  
in de bouwsector

Van 1 december 2013 tot 31 maart 2014 krijgen ondernemingen uit de bouwsector weer 
de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenoemde winteropleidingen.

Principe
Het systeem van de winteropleidingen is een opleidings-
systeem waar alle ondernemingen uit de bouwsector gebruik 
van kunnen maken tijdens de winterperiode. Het moet er-
voor zorgen dat de werknemers die in tijdelijke werkloosheid 
door slechte weersomstandigheden geplaatst zijn, in de loop 
van deze periode opleidingen kunnen volgen.

Voorwaarden
Er kan enkel gebruik gemaakt worden van dit opleidings-
systeem als aan bepaalde voorwaarden voldaan is:

•	Het systeem mag enkel gebruikt worden van 1 december 
tot 31 maart.

•	De duur van deze opleidingen is beperkt tot maximaal  
4 weken (of 160 opleidingsuren).

•	De winteropleiding staat in het bedrijfsopleidingsplan 
(BOP) vermeld als geplande opleiding. Het betreft een spe-
cifieke opleiding die erkend is door het fvb, het Fonds voor 
Vakopleiding in de Bouwnijverheid.

•	De opleiding moet gegeven worden in een van de vol-
gende opleidingscentra: VDAB, Forem, Bruxelles-Forma-
tion, Arbeitsamt, IFAPME, EFPME, IAWM, Syntra, Confede-
ratie Bouw, Bouwunie of BRC Bouw.

•	De werknemer moet in tijdelijke werkloosheid door 
slechte weersomstandigheden geplaatst zijn. Hierbij 
moet de voorziene procedure voor de invoering van tij-
delijke werkloosheid door slechte weersomstandigheden 
gevolgd worden (te vervullen formaliteiten bij de RVA).

Uw financiële voordelen?
•	U betaalt geen loon.
•	Het fvb komt gedeeltelijk tussen in de opleidingskosten 

ten bedrage van:
 - € 5/uur voor een theoretische opleiding
 - € 10/uur voor een praktijkopleiding

... en die van uw arbeiders? 
Bovenop zijn werkloosheidsuitkering ontvangt de arbei-
der een weerverletvergoeding ten laste van het fbz en 
een opleidingspremie van € 36/dag ten laste van het fvb.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw 
fvb-regio (zie constructiv.be).
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Startende	ondernemingen 
en welzijn op het werk

De oprichting van een bouwonderneming gaat gepaard met een hele reeks verplichtingen 
en administratieve handelingen. Als zaakvoerder is het belangrijk om niet enkel 
aandacht te hebben voor technische en commerciële aspecten, maar ook om een 
humanresourcesbeleid te voeren met voldoende oog voor welzijn op het werk. 

Om startende ondernemingen te helpen bij deze complexe 
materie, heeft het navb de relevante informatie verzameld. 
Deze zal op twee verschillende manieren ter beschikking 
worden gesteld, namelijk via een navb dossier en via een 
rubriek op de website.

Navb dossier
Navb dossier nr. 140 Welzijn op 
het werk – Gids voor startende 
ondernemingen is een hulp-
middel voor startende onder-
nemingen in de bouwsector 
om vertrouwd te raken met 
welzijn op het werk. Op de 
volgende bladzijde vindt u 
een korte samenvatting van 
de inhoud van dit dossier.

Het onthaal van werknemers
Een onderneming opstarten kan ook betekenen dat u werk-
nemers in dienst neemt, wat leidt tot de volgende belang-
rijke stap, namelijk het onthaal van werknemers. Om u op 
de goede weg te zetten bij deze stap, heeft Constructiv een 
publicatie met alle nodige informatie over dit onderwerp 
uitgebracht: de Onthaalmap (constructiv.be > Projecten > 
Onthaalmap).

Een opleiding … een uitstekende start!
Het fvb biedt uw bouwvakkers opleidingen aan voor bijna 
alle bouwactiviteiten, en dit met ondersteuning van de 
sector. Meer informatie hierover kunt u krijgen via uw fvb-
regio op constructiv.be.

Op de navb-website
Parallel met dit navb dossier heeft het navb op zijn website 
een specifieke rubriek uitgewerkt voor startende onder-
nemingen. Daarin vindt u een beknoptere versie van de 
informatie uit het navb dossier, maar wordt exact dezelfde 
structuur gevolgd. Zo kunt u zonder problemen in enkele 
muisklikken de gewenste informatie vinden: navb. 
constructiv.be > Welzijnsinfo > Startende ondernemingen.

Samenwerking met de sectorale partners
Om deze informatie beter kenbaar te maken bij het doelpu-
bliek, zal het navb samenwerken met de sectorale partners 
die meestal  als eersten in contact komen met startende 
ondernemingen: de Confederatie Bouw en Bouwunie.
Het navb zal in de loop van 2014 dit nieuwe instrument 
voorstellen tijdens infosessies en andere initiatieven voor 
startende ondernemingen die deze partners opzetten. 
Anderzijds zullen Bouwunie en de Confederatie Bouw deze 
nieuwe tool voorstellen bij al hun communicatie met onder-
nemingen in de opstartfase.
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De beroepscompetentieprofielen vormen het vertrekpunt voor de 
opleidingsprofielen en -programma’s.

!

De navb dossiers zijn driemaandelijkse publicaties waarin een welbepaald 
thema over welzijn in de bouw aan bod komt.

!

Vers van de pers
De nieuwe publicaties van Constructiv

Fvb-handboeken
De volgende fvb-handboeken zijn onlangs verschenen of 
bijgewerkt:

 - Hout
•	 Module Houtverbindingen 

 - Stukadoor
•	 Module N. bi. 9: Natte binnenbepleistering: afwerking 
en oplevering

 - Centrale verwarming
•	 Module 4, boekdeel 1 a: Warmteverliesberekening: the-
oretische uitwerking
•	 Module 4, boekdeel 1 b: Warmte-
verliesberekening: praktische uit-
werking. Bijlage: rekenbladen en 
toelichting op fvb.constructiv.be > 
Over het fvb > Publicaties > Bijlagen 
handboeken (code N262CV)
•	 Module 7 Gasinstallaties, boekdeel 
2: Verbranding en toestellen (nieuwe 
versie van april 2013). Bijlage: update t.o.v. de uitgave van 
2012 op fvb.constructiv.be > Over het fvb > Publicaties > 
Bijlagen handboeken (code N259CV). Een nieuwe update 
is gepland voor 2014, na verschijning van de gewijzigde 
Belgische norm.

De volgende fvb-handboeken verschijnen binnenkort:
 - Hout 
•	 Module Plaatmeubel
•	 Module Parket

 - Stukadoor
•	 Module Gipsblokken: plaatsen en afwerken

 - Centrale verwarming
•	 Module Stookoliebranders (deel 1 + 2)

 - Schilder-decorateur
•	 Module Houtachtige ondergronden

Beroepscompetentieprofielen
In samenwerking met professionals van de sector werden 
onlangs meerdere profielen geactualiseerd, meer bepaald 
op het gebied van duurzaam bouwen en welzijn:

 - Betonmixerchauffeur
 - Betonpompbedienaar

 - Betonhersteller

De volgende beroepscompetentieprofielen verschijnen 
binnenkort:

 - Schilder-decorateur
 - Industrieel schilder
 - Natuursteenbewerker
 - Tegelzetter

 - Baggerwerker
 - Werktuigkundige 

baggervaart
 - Daktimmerman

 - Wegenwerker  
(4 profielen)

 - Heftruckbestuurder

 - Magazijnier
 - Spoorwerker
 - Stellingbouwer

Navb dossier
 - Nr. 140 : Welzijn op het werk – Gids voor startende 

ondernemingen (verschijnt 1e trimester 2014)
Dit navb dossier is bedoeld als hulpmiddel voor startende 
bouwondernemingen, om vertrouwd te raken met welzijn 
op het werk. Qua wetgeving over welzijn op het werk komen 
o.m. de verplichtingen van de ver-
schillende tussenkomende partijen, 
de preventiestructuur en de tijdelijke 
of mobiele bouwplaatsen aan bod.
Verder wordt de aandacht gevestigd 
op het voeren van een goed welzijns-
beleid door gebruik te maken van het 
dynamisch risicobeheersingssysteem 
en de bijbehorende instrumenten 
(risicoanalyse, jaarlijks actieplan, glo-
baal preventieplan).
Dit navb dossier behandelt ook de unieke werfmelding, de 
mogelijke subsidies en bijstand en de documenten die ter 
beschikking gesteld moeten worden bij een bezoek van Toe-
zicht op het Welzijn op het Werk.

Preventiefiches
 - Gebruik van gevelsteigers op de werf
 - Betonwerken: Veilig openklappen van de verlenggoot
 - Betonwerken: Terugkubelen
 - Betonwerken: Dode hoek en achteruitrijsignaal
 - Betonwerken: Achteruitrijsignaal en seingevers
 - Betonwerken: Onderhoud van transportbanden
 - Betonwerken: Signalisatie bij onderhoudswerken

Toolboxfiches
 - Werken bij koud weer

De fvb-handboeken, toegankelijk en technisch up-to-date, zijn speciaal 
ontwikkeld om jongeren en andere geïnteresseerden een beroep aan te leren.

!

De toolboxfiches zijn bedoeld om gebruikt te worden tijdens een 
veiligheidsinformatiekwartiertje, een zogenoemde toolboxmeeting.

!

De preventiefiches zijn bedoeld als beknopt overzicht over een 
bepaalde preventie problematiek. Ze kunnen bv. gebruikt worden als 
achtergrondinformatie bij een toolboxmeeting.

!
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constructiv info

Constructiv wordt beheerd door:

 Het fvb adviseert u over alle 
opleidingen waar bouwbedrijven 
om vragen. Enkele voorbeelden:

1. Bouwtechnische opleidingen
•  Metselen, bekisten, ijzervlechten, …
•  Schilderen, restauratietechnieken, …
•  Cv, sanitair, …
•  Torenkranen, bouwplaatsmachines, …

2. Andere opleidingen
•  Veiligheid, kwaliteit, talen, informatica, 

EHBO, rijbewijs C, …

Het fvb ondersteunt u als bouwbedrijf bij het 
opstellen van uw opleidingsplan. Bovendien 
kunt u rekenen op financiële ondersteuning.

Meer info 
fvb.constructiv.be > Zoekmotor 
opleidingen

Contact 
Contacteer uw fvb-regio via  
fvb.constructiv.be > Uw fvb-regio

Het navb organiseert verschillende 
veiligheidsexamens en -opleidingen, 
o.a. VCA Basisveiligheid (B-VCA), VCA Operationeel 
Leidinggevenden (VOL-VCA), Veiligheid voor 
Intercedenten en Leidinggevenden (VIL-
VCU) en Veiligheidscoördinatie B en D.

Meer info  
navb.constructiv.be > Examinering 
> Opleidingen > VCA-opleidingen 
> Data en inschrijving

Contact 
E-mail: navb.training@constructiv.be  
Tel.: 02/552.05.00

De Constructiv-publicaties vertellen u wat u wil 
weten over opleidingen en welzijn in de bouw.

Enkele publicatiereeksen: constructiv info, 
constructiv flash, fvb-handboeken per beroep, 
beroepscompetentieprofielen, navb dossiers, navb 
vademecums, preventiefiches, toolboxfiches, …

Een volledige lijst vindt u op constructiv.be > 
Publicaties > Zoek een publicatie. De meeste 
publicaties kunt u daar ook gratis downloaden.

Gedrukte publicaties kunt u bestellen via 
eshop.constructiv.be. Deze nieuwe e-shop 
is ook toegankelijk via de gele e-shop-button 
rechts bovenaan op elke webpagina van 
Constructiv, het fvb en het navb.

Opleidingen en examens Publicaties

Het navb organiseert in Brussel elke week 
een online examen VCA (B-VCA, VOL-VCA en 
VIL-VCU). Na het examen weten de deelnem-
ers onmiddellijk of ze ge slaagd zijn. In schrijven 
kan via de bestelbon op de link hiernaast, waar 
u ook alle data vindt.
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