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inhoud

ankzij een nauwe en inten-
sieve samenwerking tussen 
verschillende diensten binnen 
Constructiv is deze tool sinds 
het begin van dit opleidings-

jaar operationeel! Met de Constructiv-
scan kunt u uw bouwbedrijf op basis 
van zes verschillende parameters ver-
gelijken met andere bouwbedrijven. 
Alle parameters hebben betrekking 
op de arbeiders van uw bouwbedrijf 
en maken vergelijkingen mogelijk op 
het vlak van: 

• Leeftijd

• Anciënniteit

• Opleiding

• Tewerkstelling

• Arbeidsongevallen

• Personeelsverloop

Met de Constructiv-scan kunt u niet 
alleen uw bouwbedrijf in detail ver-
gelijken met andere bouwbedrijven, 
u kunt ook een vergelijking maken op 
het niveau van uw gewest, provincie, 
subsector en bedrijfsgrootte. Bovendien 
kan u met de Constructiv-scan tot vijf 
jaar teruggaan in de tijd om de situatie 
van uw bouwbedrijf te analyseren via 
deze zes parameters.  

Als bouwbedrijf krijgt u dus een dui-
delijk overzicht van de situatie van 
uw arbeiders. Zo worden bijvoorbeeld 

de volgende vragen beantwoord: hoe 
zijn de leeftijdsverhoudingen onder 
mijn arbeiders en wat betekent dit? 
Volgen mijn arbeiders voldoende oplei-
ding? Is er sprake van economische 

werkloosheid? Hoe zit het met de 
veiligheidscultuur binnen mijn bouw-
bedrijf? Heb ik bouwvakarbeiders die 
lang (en dus graag) bij mij werken? 

Constructiv biedt adviesverlening 
aan op maat van uw bouwbedrijf en 
met behulp van deze scan kunnen 
de Constructiv-adviseurs uw bedrijf 
tijdens een bedrijfsbezoek in de diepte 
analyseren. Dat maakt onze adviesver-
lening dynamisch en aangezien onze 
innovatieve tool gebruik maakt van de 
recentste gegevens, kan de analyse te 
allen tijde aangepast worden aan uw 
bouwbedrijf.  

D

Bent u benieuwd wat een dergelijke analyse zou opleveren voor uw bouwbedrijf? Aarzel dan niet om contact op 
te nemen met uw regionaal Constructiv-kantoor via www.constructiv.be.
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DE CONSTRUCTIV-SCAN:   
hoe staat uw bouwbedrijf ervoor? 

Sinds de eenmaking van de verschillende fondsen in oktober 2016 is er werk gemaakt van een 
verbeterde benutting en ontsluiting van de informatie die beschikbaar is binnen Constructiv. 
Een van de concrete projecten is de ontwikkeling van een tool die relevante gegevens op een 
klantvriendelijke manier ter beschikking stelt van bouwbedrijven uit Paritair Comité 124. 

Constructiv-scan is 
sinds het begin van dit 

opleidings jaar operationeel. 
Met deze tool kunt u  

uw bouwbedrijf   
ver gelijken met andere 

bouwbedrijven 
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DE A: ook toepasbaar in uw bedrijf!
Op 10 oktober werd in Oost-Vlaanderen een lanceringsmoment georganiseerd waarbij de 
Constructiv-scan tijdens een ontbijtsessie werd toegelicht aan 40 bedrijven. Hieronder enkele 
reacties van aanwezige bedrijven die zich onder begeleiding van een Constructiv-adviseur 
vergeleken hebben met de benchmark.

ASSA ABLOY Entrance Systems:  “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!”

Algemene Ondernemingen D’Eer NV:“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.”

Putboringen Van Deynse NV:”We hadden net veel 
opleidingen gevolgd en als klein bedrijf stijgen we zo direct 
sterk boven het gemiddede uit. We gaan verder op het 
ingeslagen pad, de nieuwe kennis gaan we intern verder 
verspreiden via het sectorale stelsel van interne opleidingen.”
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DE A: ook toepasbaar in uw bedrijf!

Bouw Francis Bostoen NV: “We komen er goed uit. Ik wil de resultaten jaarlijks te weten komen, ook als ze confronterend zijn. Ons 
bedrijf denkt na over hoe we de instroom van jongeren kunnen bevorderen 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.”

Algemene Ondernemingen Van Tornhaut BVBA: “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.”

Algemene Bouwwerken Sadones BVBA: “Tijd om te 
verjongen. Ik merk vandaag dat we gemiddeld toch wel een 
hogere leeftijdsstructuur hebben, dus tijd om er wat jong 
bloed aan toe te voegen!” Bouwonderneming Milliau 
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Situering
De opdrachten en taken, en dus ook de verantwoordelijkheden, 
van de diverse partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats 
zijn opgenomen in hoofdstuk V van de Welzijnswet. Dat 
hoofdstuk wordt aangevuld door het KB van 25 januari 2001 
betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (Belgisch 
Staatsblad van 7 februari 2001). Het KB bevat een aantal 
essentiële regels inzake de veiligheid op de bouwplaats en 
regelt ook het statuut van de veiligheidscoördinator. In dit 
artikel worden kort de taken van enkele van deze partijen 
besproken. Deze opdrachten en taken vormen immers de 
basis van de verantwoordelijkheden van elk van deze partijen.

Betrokken partijen bij de werkzaamheden 
op een tijdelijke of mobiele bouwplaats

De betrokken partijen bij de werkzaamheden op een tijde-
lijke of mobiele bouwplaats zijn:

• De opdrachtgever (bv. particuliere bouwheer of 
bouwpromotor)

• De bouwdirectie belast met het ontwerp  
(bv. architect of studiebureau)

• De bouwdirectie belast met de uitvoering  
(bv. hoofdaannemer)

• De bouwdirectie belast met de controle op de 
uitvoering (bv. architecten, studiebureaus,  
maar eventueel ook aannemers)

• De aannemer (ongeacht of hij werkgever of 
zelfstandige is, of een werkgever die samen met zijn 
werknemers werkt op de bouwplaats)

• De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens 
de uitwerkingsfase van het ontwerp van het bouwwerk

• De coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens 
de verwezenlijking van het bouwwerk

• De werknemer

Deze bovenstaande partijen hebben allen de verplichting 
om de algemene preventiebeginselen toe te passen. Enkele 
van deze beginselen zijn: risico’s voorkomen; de risico’s 
evalueren die niet voorkomen kunnen worden; de risico’s 
aan de bron bestrijden; wat gevaarlijk is, vervangen door wat 
niet of minder gevaarlijk is; voorrang geven aan collectieve 
maatregelen boven persoonlijke beschermingsmaatregelen.  

op een tijdelijke of mobiele bouwplaats

De verantwoordelijkheden 
van de diverse partijen
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De veiligheidscoördinator
Een belangrijke rol op een tijdelijke of mobiele bouw-
plaats is weggelegd voor de veiligheidscoördinator. De 
veiligheidscoördinator moet al tijdens de studiefase 
van het ontwerp aangesteld worden. Bij bouwwerken 
met een oppervlakte kleiner dan 500 m² moet hij aan-
gesteld worden door de bouwdirectie 
belast met het ontwerp (architect, 
studiebureau of aannemer) of door 
de opdrachtgever die werkgever is. 
Bij bouwwerken met een opper-
vlakte van minstens 500 m² gebeurt 
de aanstelling door de opdracht-
gever. Zolang de aanstelling niet is 
gebeurd, mag de uitwerking van 
het project niet worden aangevat 
of voortgezet. 
Wat de verwezenlijkingsfase betreft, 
moet de veiligheidscoördinator 
aangesteld worden voor het begin 
van de uitvoering van de werken op de tijdelijke of 
mobiele bouwplaats. Bij bouwwerken met een opper-
vlakte kleiner dan 500 m² gebeurt de aanstelling van 
de veiligheidscoördinator-verwezenlijking door de 
bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering 
(bv. architect of studiebureau) of de bouwdirectie 
belast met de uitvoering (aannemer). Bij bouwwerken 
met een oppervlakte van minstens 500 m² valt deze 
verplichting ten laste van de opdrachtgever. Behalve 
in geval van overmacht mogen de werken pas wor-
den aangevat of voortgezet na de aanstelling van de 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking.
De taken van de veiligheidscoördinator liggen wettelijk 
vast en kunnen niet worden doorgeschoven naar derden. 
Tijdens de ontwerpfase moet de veiligheidscoördina-
tor bijvoorbeeld de opdrachtgever of de bouwdirectie 
belast met het ontwerp informeren over de voorgeno-
men werken en hen adviseren over alle aspecten van 
de preventie. Hij moet daarbij nagaan of de gemaakte 
bouwkundige, technische of organisatorische keuzes 
voldoen aan de welzijnsreglementering. 
Tijdens de verwezenlijkingsfase moet de veiligheids-
coördinator er onder andere op toezien dat de alge-
mene preventiebeginselen worden toegepast bij de 
planning van de verschillende werken en werkfases 
die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd. Hij 
moet er ook op toezien dat de aannemers de algemene 
preventiebeginselen naleven en de bepalingen van het 
veiligheids- en gezondheidsplan respecteren. Daarnaast 
organiseert hij de samenwerking en de coördinatie van 
de aannemers. 
Om zijn rol te kunnen spelen, heeft de veiligheidsco-
ordinator een aantal hulpmiddelen, met name het vei-
ligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek, 
het postinterventiedossier en de coördinatiestructuur.

Taken van de persoon belast met de 
aanstelling van de veiligheidscoördinator

De bouwdirectie belast met het ontwerp of de opdracht-
gever moet al in de ontwerp-, studie- en uitwerkings-
fase van het ontwerp van het bouwwerk de algemene 
preventiebeginselen in acht nemen, zowel bij de 

bouwkundige, technische of orga-
nisatorische keuzes in verband met 
de planning van de verschillende 
werken of werkfases die tegelijker-
tijd of na elkaar plaatsvinden als 
bij de raming van de duur van de 
verwezenlijking van deze verschil-
lende werken of werkfases.
Daarnaast moeten de persoon belast 
met de aanstelling van de veilig-
heidscoördinator ervoor zorgen 
dat de veiligheidscoördinator zijn 
opdracht kan uitvoeren. Zowel 

De taken van de 
veiligheidscoördinator 
liggen wettelijk vast  

en kunnen niet  
worden doorgeschoven 

naar derden.  
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tijdens de ontwerp- als de verwezenlijkingsfase ziet 
hij er bijvoorbeeld op toe dat de veiligheidscoördinator 
alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering 
van zijn opdrachten en dat de verschillende tussen-
komende partijen samenwerken en hun activiteiten 
coördineren. Op die manier wordt verzekerd dat de 
veiligheidscoördinator de bevoegdheid, de middelen 
en de informatie heeft die nodig zijn 
voor de goede uitvoering van zijn 
opdrachten. 
De persoon belast met de aanstelling 
moet ook toezicht op de veiligheids-
coördinator uitoefenen. Zo moet hij 
nagaan of de veiligheidscoördinator 
zijn opdrachten volledig en adequaat 
vervult. Ook moet hij erop toezien dat 
er voor de opening van de bouwplaats 
een veiligheids- en gezondheidsplan 
wordt opgesteld. 
Tot slot is de persoon belast met de aanstelling tijdens 
de verwezenlijkingsfase verplicht  tot organisatie van de 
coördinatie van de werkzaamheden en samenwerking 
van de verschillende aannemers en de andere betrok-
kenen. Deze verplichting kadert in het verzekeren van 
de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats wanneer 
er zich verschillende aannemers gelijktijdig of achter-
eenvolgend op de bouwplaats bevinden.

Aannemer
Ook de aannemer (ongeacht of hij werkgever of zelfstandige 
is of een werkgever die samen met zijn werknemers werkt 
op de bouwplaats) moet de algemene preventiebeginselen 
toepassen en zijn medewerking verlenen aan de coördinatie 
en de samenwerking met andere aannemers of andere betrok-
kenen op de bouwplaats. 

Daarnaast moet de aannemer de veilig-
heids- en gezondheidsmaatregelen die 
gelden op een specifieke bouwplaats, 
zelf naleven en doen naleven door zijn 
eigen rechtstreekse onderaannemers, de 
onderaannemers van zijn onderaanne-
mers en iedereen die hem personeel ter 
beschikking stelt. Hij ziet er ook op toe dat 
de zelfstandigen (natuurlijke personen die 
een beroepsactiviteit uitoefenen waarvoor 
ze niet verbonden zijn door een arbeids-
overeenkomst) waarop hij een beroep doet, 

deze maatregelen in acht nemen. 
Tot slot moet de aannemer onderaannemers of zelfstandigen 
weren van wie hij kan weten dat ze de verplichtingen van de wel-
zijnsreglementering niet naleven. Hij moet een overeenkomst 
met hen sluiten waarin de volgende bedingen zijn opgenomen: 
de verplichting tot naleving van de welzijnsverplichtingen en, 
indien deze niet worden nageleefd, de mogelijkheid om zelf 
de nodige welzijnsmaatregelen te treffen op kosten van de 
personen die in gebreke zijn gebleven. 

De persoon belast met 
de aanstelling moet 
ook toezicht op de 

veiligheidscoördinator 
uitoefenen. 



TALENT + MENTOR = VAKMANSCHAP
Op ons kan je rekenen!

anneer iemand bij u in 
het bedrijf start, zijn er 
heel wat zaken die op 
hem afkomen, ongeacht 
of die persoon net van de 

schoolbanken komt of al wat ervaring 
heeft. Op dat moment is de mentor het 
aanspreekpunt die de nieuweling – soms 
letterlijk – wegwijs maakt in het bedrijf 
en op de werf.
Uiteraard gaat mentorschap veel verder 
dan de louter praktische zaken. Vanuit 
jobfierheid en engagement 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.

Kennis en ervaring doorgeven is niet 
altijd een evidente opdracht. Belangrijk 
is dat de mentor en de nieuwe werk-
nemer op een duidelijke manier met 
elkaar kunnen communiceren. Via een 
mentoropleiding krijgt de mentor hand-
vaten aangereikt om zijn vaardigheden 
op het vlak van coaching, begeleiding 
en didactiek verder aan te scherpen.
Constructiv heeft ook een specifieke 
website rond het mentorverhaal ont-
wikkeld: www.mentor.constructiv.be. 
De sector gelooft immers in de kracht 
die een mentor in een bouwbedrijf kan 
hebben. Een mentor fungeert namelijk 
als katalysator: hij zorgt dat het leer-
proces vlotter verloopt en staat in voor 
een vlotte integratie van nieuwkomers 
in bedrijven en de sector. Tegelijk is hij 

ook tussenpersoon tussen de vloer en 
het kantoor van de zaakvoerder of de 
personeelsdienst. En ten slotte geeft een 
mentor zijn opgebouwde ervaring en 
kennis door aan de nieuwe generatie.
Op de website vindt u heel wat infor-
matie, waaronder:
• De troeven van een mentor

• Opleidingslocaties voor erkende 
mentoren

• Getuigenissen van bouwbedrijven 
over hun werking met mentoren

Op deze manier wil Constructiv een 
community van bouwmentoren opbou-
wen en de bouwbedrijven maximaal 
ondersteunen in hun werkplekleren.

W
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n 2003 werd in de bouwsector een 
collectieve arbeidsovereenkomst 
afgesloten waarin vermeld stond 
dat betonmixerchauffeurs een 
verplichte vijfdaagse opleiding 

moesten volgen waarin de volgende 
aspecten aan bod komen:

• Algemene veiligheid

• Specifieke veiligheid

• Rijden met de betonmixer

• Betonkwaliteit

• Communicatie en milieuaspecten

Facultatief wordt aan de deelnemers 
van deze opleiding ook de mogelijk-
heid geboden om het diploma VCA 
Basisveiligheid te behalen. Sinds enkele 
jaren wordt ook voor betonpompbe-
dienaars een soortgelijke opleiding 
georganiseerd. Bovendien geldt sinds 
1 april 2016 voor alle BENOR-gecertifi-
ceerde centrales de verplichting dat alle 

betonmixerchauffeurs en betonpomp-
bedienaars die voor de centrale werken, 
in het bezit moeten zijn van een attest 
dat uitgereikt wordt aan betonmixer-
chauffeurs en betonpompbedienaars 
die de opleiding gevolgd hebben en 

geslaagd zijn voor het examen. Deze 
verplichting geldt voor alle betonmixer-
chauffeurs en betonpompbedienaars, 
ongeacht het paritair comité waartoe 
zij behoren.

Momenteel zijn al meer dan 2.300 
betonmixerchauffeurs en meer dan 
350 betonpompbedienaars in het bezit 
van dit attest.

In 2016 werd bovendien bepaald dat het 
uitgereikte attest niet meer onbeperkt, 
maar slechts vijf jaar geldig is. Om te 
zorgen dat het attest geldig blijft, moet 
de chauffeur of de pompbedienaar een 
eendaagse bijscholingsopleiding volgen. 
Chauffeurs of pompbedienaars die deze 
bijscholing niet op tijd volgen, moeten 
de volledige opleiding opnieuw volgen 
en een nieuw attest behalen.

Vorig jaar moesten de betonmixer-
chauffeurs die in 2005 of 2006 hun 
attest behaald hebben, deze eendaagse 
bijscholingsopleiding volgen. Chauf-
feurs die hun attest in 2007, 2008 of 
2009 behaald hebben, worden momen-
teel uitgenodigd om de bijscholing te 
volgen. De chauffeurs die hun attest 
later behaalden, kunnen zich momen-
teel nog niet inschrijven voor de bij-
scholing. Zij worden later persoonlijk 
verwittigd over de periode waarin zij de 
bijscholingsopleiding moeten volgen. 
Het is zeer belangrijk om zich deze 
bijscholingsopleiding tijdig te volgen, 
want anders vervalt het attest.

Betonmixerchauffeurs die hun attest 
in 2007, 2008 of 2009 behaald hebben, 
kunnen contact opnemen met hun 
regionaal Constructiv-kantoor om 
voor deze bijscholingsopleiding in te 
schrijven.

I

De verplichte bijscholing 
voor betonmixerchauffeurs
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Betonmixerchauffeurs 
die hun attest in 2007, 
2008 of 2009 behaald 

heb ben, kunnen 
contact opnemen met 
hun Constructiv-regio 

om zich voor deze 
bijscholingsopleiding 

in te schrijven 



kunt uw arbeiders een opleiding laten volgen 
omwille van verschillende redenen: hen beter sen-
sibiliseren voor veiligheidskwesties, hun technische 
kennis uitdiepen of zorgen voor de naleving van de 
wettelijke verplichtingen. Dat is heel het jaar door 
mogelijk met financiële ondersteuning, maar de 

winterperiode is echt ideaal. 
Een winteropleiding moet minstens 8 uur en hoogstens 
160 duren en mag enkel gevolgd worden bij een van de 
structurele opleidingspartners*. U kunt uw werknemers 
voor de duur van de opleiding in tijdelijke werkloosheid 

wegens weerverlet plaatsen, met als motief “geprogram-
meerde winteropleiding”. 
Deze gegevens deelt u mee aan de RVA, overeenkomstig 
de wettelijke voorschriften, en u brengt ook uw regionaal 
Constructiv-kantoor op de hoogte. Na ontvangst van het 
Constructiv Building On People (BOP) Plan van het lopende 
jaar en een bevestiging van deelname van het opleidings-
centrum, stort Constructiv een tussenkomst in de oplei-
dingskost van € 5 of € 10 per uur per arbeider van PC 124.
Bovenop hun werkloosheidsuitkering ontvangen de arbeiders 
bovendien een opleidingspremie van € 40 per dag. 

U
U heeft al een aantal opleidingen ingeschreven in uw agenda, maar u 

stelt ze uit vanwege de planning, tijdsgebrek of de kostprijs? 
Grijp dan uw kans om ze te volgen tussen 1 december en 31 maart! 

Meer weten? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor via www.constructiv.be.

WINTEROPLEIDINGEN IN DE BOUW: 
warm aanbevolen!

* Bouwunie, Confederatie Bouw, FEMA, VDAB, Bruxelles Formation, Forem, IFAPME, EFPME en BRC.
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De reglementering met betrekking tot het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen 
bestaat inmiddels al meer dan vier jaar. Deze reglementering legt een aantal maatregelen 

vast in verband met het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen of CBM’s. 
Dat zijn alle beschermingsuitrustingen die een of meerdere risico’s op de werkplaats 

beperken en die geen actieve tussenkomst van de werknemer vereisen.

e bekendste CBM’s zijn val-
beschermingsmiddelen zoals 
leuningen en vangnetten. Het 
is evenwel belangrijk te weten 
dat CBM’s die deel uitmaken 

van een arbeidsmiddel, niet onder het 
toepassingsgebied van deze reglemen-
tering vallen. De reglementering is dus 
niet van toepassing op leuningen die 
aangebracht worden aan een steiger.
In de Belgische reglementering wordt 
onder andere bepaald dat een werk-
gever die collectieve beschermingsmid-
delen ter beschikking stelt, ook een 
bevoegd persoon moet aanstellen die 
erop toeziet dat deze beschermings-
middelen in goede staat zijn en correct 
gebruikt worden. De bevoegde persoon 
die door de werkgever wordt aange-
steld, moet ook een adequate opleiding 
krijgen, zodat hij deze opdracht kan 
uitvoeren.

Constructiv heeft hiervoor een nieuwe 
opleiding over het gebruik van speci-
fieke valbeschermingsmiddelen (leu-
ningen, vangnetten) ontwikkeld. Deze 
opleiding bestaat uit vier modules van 
telkens één dag:

• In module 1 komen de wettelijke 
opdrachten van de bevoegde per-
soon collectieve beschermings-
middelen aan bod en worden ook 
leuningsystemen voor platte werk-
vloeren besproken.

• Module 2 gaat over de 
leuningsystemen die geplaatst 
worden aan hellende werkvloeren. 
Deze module kan alleen worden 
gevolgd door personen die ook 
module 1 gevolgd hebben.

• Module 3 behandelt het gebruik van 
de verschillende types vangnetten.

• Module 4 heeft betrekking op de 
specifieke collectieve valbescher-
mingsmiddelen die gebruikt wor-
den tijdens dakwerken, zowel voor 
platte als voor hellende daken. 

Alle modules omvatten een belangrijk 
praktijkgedeelte en worden afgesloten 
met een theoretische en een praktische 
test. Constructiv zal de cursusma-
terialen ter beschikking stellen aan 
opleidingscentra die in staat zijn deze 
te organiseren, conform de eisen van 
een sectoraal lastenboek. Er wordt 
verwacht dat de eerste opleidingen nog 
in deze winterperiode georganiseerd 
zullen kunnen worden.

Opleiding bevoegd persoon 
collectieve beschermingsmiddelen

D



CONSTRUCTIV: 
TWEE NIEUWE ADRESSEN OM U NOG 
BETER VAN DIENST TE ZIJN! 

Voor de regio Brussel-Hoofdstad  
(verhuizing): 

Sint-Jansstraat 2 
1000 Brussel 

Tel.: 02/209 67 62 
Fax: 02/210 03 37 
bru@constructiv.be

Constructiv levert diensten op het vlak van opleiding, toeleiding en welzijn op het werk. 
U kan onze adviseurs sinds kort ook in deze nieuwe kantoren vinden! 

De Constructiv-kantoren zijn elke werkdag van 8 tot 17 uur open.
De contactgegevens van alle regionale Constructiv-kantoren vindt u via :  

www.constructiv.be

Voor de provincie Luxemburg  
(nieuw kantoor): 

Rue Fleurie 2 b 4 
6800 Libramont-Chevigny 

Tel.: 061/24 04 70 
Fax: 061/24 04 79 
lux@constructiv.be
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ovendien heeft Constructiv 
het aantal opleidingen opge-
voerd, opleidingen aangepast 
en nieuwe opleidingen uitge-
werkt om te trachten werken 

op hoogte veiliger te maken. In dit 
nummer van constructiv info wordt 
verder ingegaan op de uitbreiding van 
het opleidingsaanbod met betrekking 
tot de veilige uitvoering van werkzaam-
heden op hoogte.
In januari 2018 start een nieuwe fase in 
deze campagne: de directie Toezicht op 
het Welzijn op het Werk (TWW) van de 
FOD WASO zal dan de fakkel overnemen. 
Tijdens de eerste helft van 2018 zullen 
de inspecteurs van TWW tijdens hun 
controlebezoeken op de werf vooral op 
de volgende punten letten:

• Steigervloeren die onvolledig zijn 
of waarbij er gevaarlijke openingen 
zijn

• Leuningsystemen die onvolledig 
zijn of niet aangepast zijn aan de 
werksituatie

• Steigerstaanders die onstabiel 
opgesteld zijn (steigervoeten die 
op onaangepaste onderstoppingen 
staan, …)

• Steigers die onvoldoende veran-
kerd zijn

Tijdens de voorbije twee jaar heeft Constructiv 
een campagne gevoerd om het aantal ongevallen 
door een val van hoogte terug te dringen. 
Tijdens deze periode werd een doorgedreven 
sensibiliseringsactie georganiseerd met onder 
andere een stripverhaal en diverse toolboxfiches 
die gratis gedownload kunnen worden.

• Ontbreken van diagonalen in de 
steigeropstelling

• Het gebruik van steigers op lad-
derklampen (dit steigertype vol-
doet bijna nooit aan de wettelijke 
voorschriften, tenzij de volledige 
opstelling van één fabrikant komt 
en er een berekeningsnota en 
gebruiksinstructies aanwezig zijn)

• Het gebruik van onaangepaste 
arbeidsmiddelen (bv. bekistingspa-
nelen zonder afgeschermde 
werkvloer) • Gevaarlijke openingen binnen het 

gebouw (liftkokers, traphallen die 
niet afgeschermd zijn, …)

• Onaangepaste dakrandbeveiliging 
(valbescherming langs de kant van 
de puntgevel)

• Afwezigheid van valbescherming 
als er zich gevaarlijke voorwerpen 
(bv. wachtijzers) rond de werkvloer 
bevinden, ook als de valhoogte 
minder dan 2 meter bedraagt 

De adviseurs van Constructiv blijven 
uiteraard altijd bereid om u en uw werk-
nemers bij te staan bij het uitwerken van 
oplossingen om specifieke werkzaamhe-
den op hoogte veilig uit te voeren. Aarzel 
zeker niet om hiervoor contact op te 
nemen met uw regionaal Constructiv-
kantoor via www.constructiv.be.

B

Een nieuwe fase  
in de campagne  
Veilig werken op hoogte
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Interview met Bruno Bovedeix, zaakvoerder van de bvba 
Charpente et Construction CCBois

Charpente et Construction Bois in Braine-le-Château:  

EEN PASSIE VOOR HOUT!

Hoe is uw onderneming ontstaan? 
Ik wilde graag mijn onafhankelijkheid behouden, zodat ik 
mijn eigen visie op wat ik tijdens mijn scholing geleerd had, 
kon uitdrukken. Ik wilde ook een team aansturen en werken 
met timmermannen in een familiale sfeer. Daarnaast wilde 
ik absoluut projecten uitwerken voor opdrachtgevers en 
architecten. Om dat te doen, heb ik dus een bedrijf opgericht. 
Dat was in 2001, en het begin is niet eenvoudig geweest, 
omdat ik van Frankrijk kwam. Ik wist niet altijd hoe de 
sector in België werkte en ik heb ook een reputatie moeten 
opbouwen, mijn plaatsje moeten veroveren! Ik heb mij wel 
kunnen onderscheiden door de opleiding die ik gekregen 
heb. Van mijn zestiende tot mijn zesentwintigste heb ik een 
mentoropleiding gevolgd en ik heb het geluk gehad dat ik 
in heel wat verschillende bedrijven kon werken. Zo heb ik 
heel wat kennis kunnen verwerven en vaklieden met een 
passie voor hout ontmoet.

U bent dus al erg jong gestart met het beroep!
Ja, ik wilde altijd al iets met hout doen. Niet noodzakelijk 
timmerwerk, want in het begin zie je natuurlijk heel wat 
verschillende beroepen. Maar toen ik een kantoor van de 
Compagnons du devoir ging bezoeken, heb ik buitengewone 
werkstukken gezien en heb ik begrepen wat de uitdagingen 
van het beroep waren. En omdat ik buiten op hoogte wilde 
werken en heel handig was, was het logisch dat ik in deze 
sector ging werken. Vandaag werken we met twaalf personen 
in ons bedrijf en hebben we ons eigen studiebureau. Deze 
bedrijfsgrootte is ideaal voor ons, want we kunnen voldoen 
aan de vraag. Waar nodig laten we digitaal stukken op maat 
maken bij een externe partner. 
Alles waarvoor nog een louter handmatige aanpak van de 
timmerman nodig is, heeft tegenwoordig betrekking op de 
productie van geraamtes, vooral voor erfgoedrestauratie of 
andere bouwwerken in eik. Voor geraamtes in oud hout zijn 
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geschoolde arbeidskrachten met heel wat technische ken-
nis nodig. De productie van stukken voor daktimmerwerk 
vertegenwoordigt op jaarbasis zowat 25% van onze activiteit. 
Daar komt nog de assemblage van “houten” huizen bij. Als je 
bij een project te maken krijgt met een reeks genummerde 
stukken hout, moeten de arbeiders ook kunnen begrijpen 
waar de verschillende stukken moeten komen en hoe ze ze 
moeten toepassen. 

Twee manieren van werken in dit specifieke domein ...
Dat is inderdaad zo. Je kan timmerwerk produceren dat 
handwerk blijft, maar waarbij je toch gebruik maakt van 
informatica-ondersteuning. Bij een “houten” huis kan ons 
studiebureau het ontwerp en de technische tekening maken 
in overleg met de opdrachtgever, de architect en de ingenieur. 
Zodra deze studie gevalideerd wordt, doen we een overdracht 
en verzenden we dat naar een machine bij een zagerij. De 
zager zal dan het hout tot de juiste afmetingen verzagen en 
schaven. Deze techniek helpt ons het gebruik van grondstoffen 
te optimaliseren voor elk project (vloer, muur, dak).  
Het andere aspect bestaat uit de realisatie van handgemaakt 
timmerwerk, waarbij we specifieke verzaagmachines gaan 
gebruiken. Het verzagen gebeurt op basis van een manueel 
ontwerp: het is de mens die beslist over de maten van zijn stuk 
hout. Daarvoor is uiteraard heel wat kennis nodig.

Is het voor de werknemers van uw bedrijf nog 
gemakkelijk om dit soort opleidingen te vinden?
We werken wel met meerdere jongeren volgens een mentorsys-
teem, dus momenteel zijn ze volop in opleiding. Het gaat om 
een alternerende opleiding waarin ze de basis van het beroep 
al doende leren. Ze gaan ook regelmatig naar hun opleidings-
centrum. Daarnaast hebben we ook arbeiders bij ons die zich 
aan het omscholen zijn: zij blijven een jaar in het bedrijf en 
wij hebben een jaarlijkse rotatie. Sommigen van hen hebben 
vroeger erfgoedrestauratie gedaan. En ten slotte zijn er ook nog 

de leden van het studiebureau, namelijk personen met kennis 
van engineering en een aantal doorgewinterde timmermannen. 
We zijn met vier personen die eerst via het mentorsysteem 
opgeleid zijn in het bedrijf en er daarna blijven werken zijn.

Hoe krijgt u toegang tot de toch wel specifieke 
aanbestedingen voor erfgoedrenovatie?
Dat is een samenloop van omstandigheden, op het juiste 
moment ergens zijn, en waarschijnlijk spelen ook de bekwaam-
heid en het professionele imago van onze firma een rol. De tijd 
is er ook rijp voor. Twintig jaar geleden hebben we de eerste 
vakbeurzen over hout in de bouw gezien en heeft het beroep 
zichtbaarheid gekregen, wat geleid heeft tot de oprichting 
van gespecialiseerde bedrijven en de opkomst van hout-
skeletbouw, die momenteel in opmars is. Ook de EPB-vereisten 
(energieprestatieregelgeving) zijn een duw in de rug voor ons.  
In het begin van de jaren 2000 zijn de digitale zaagmachines 
opgekomen. Ik kende deze machines en heb ze onmiddellijk 
gebruikt om ons bedrijf in de markt te plaatsen voor heel wat 
niches en andere activiteitssectoren. Daarna hebben we ons 
moeten diversifiëren: een houten huis bouwen houdt ook in 
dat we het moeten kunnen isoleren en luchtdicht moeten 
maken, dus we moeten ook dakdekken om het gebouw zo 
snel mogelijk luchtdicht te maken. We moeten de volledige 
gebouwschill beheersen en openingen zoals ramen en dak-
vensters kunnen plaatsen.

Evolueert de opleiding vandaag nog?
De opleiding is van een hoog niveau, maar we zijn het aan 
onszelf verplicht om altijd betrokken en waakzaam te blij-
ven, zodat we de opleidingsinstellingen kunnen helpen om 
de juiste richting aan te houden. Zes jaar geleden hebben we 
samen met IFAPME een opleiding ‘bedrijfsleider’ uitgewerkt. 
Hiermee speelden we in op een vraag en trekken we voorna-
melijk jongeren van 18 tot 25 aan. Die opleiding is natuurlijk 
niet heel specifiek voor het beroep timmerman. Daarnaast 
moeten we dus ook inspanningen leveren voor een concreet 
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aanbod naar jongeren van 16 tot 18, want er bestaat geen 
alternerende opleiding voor het beroep als dusdanig. Als we 
naar de verschillende onderdelen kijken, kunnen we wel denken 
aan opleidingen per subsector, en die neiging hebben we al 
te vaak, maar dat is fout. We oefenen een volwaardig beroep 
uit dat meerdere activiteitssectoren omvat. We kunnen niet 
beginnen met timmermannen op te leiden in het domein van 
sporenspanten, gelijmd lamellenhout, gebogen hout, houtske-
letbouw, enzovoort: het is een geheel en een klein bedrijf als 
het mijne kan niet leven van één activiteitssector.

De alternerende opleidingen, waar momenteel veel over 
gesproken wordt, moeten nog veel intensiever worden. En dan 
heb ik het echt over “immersie-alternering” en niet over een 
opleiding waarbij de leerlingen een dag per week in een bedrijf 
werken. In Frankrijk worden trajecten van tien werkdagen 
georganiseerd waarin jongeren stukken kunnen fabriceren 
en meer leren over technisch tekenen, en daarna gaan ze dan 
zes à acht weken naar een bedrijf. De overdracht van kennis 
en technische competenties is heel belangrijk, niet alleen om 
te vermijden dat deze kennis verloren gaat, maar ook om ons 
erfgoed op een correcte manier in stand te kunnen houden! 
Daarom moeten de opleidingen korte, specifieke modules 
bevatten om te zorgen dat jongeren op zijn minst weten dat 
een bepaalde techniek bestaat! Er zijn natuurlijk al heel wat 
zaken die jongeren aan het einde van hun opleiding moeten 
kennen en beheersen: informaticatools, maatvoering, handma-
tige bewerking, gebruik van machines, ...  Mettertijd moeten de 
alternerende opleidingen misschien ook langer gaan duren, als 
we zien wat jongeren allemaal moeten kennen. En bedrijven 
hebben nood aan competente personen. 
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Uw beroepen zijn soms gevaarlijk. Veiligheid is 
waarschijnlijk erg belangrijk zijn voor u?
Zeker en vast. We moeten altijd blijven nadenken over deze 
aspecten, die door sommigen als beperkingen aanzien kun-
nen worden. In ons activiteitsdomein zijn de hulpmiddelen 
en gereedschappen sterk geëvolueerd. Bedrijven hebben hef-
toestellen en rolbruggen. Zware lasten worden dus verplaatst 
door machines. Desondanks moet veiligheid altijd een reflex 
blijven. Ikzelf ben bijna vijftig en heb bijvoorbeeld helemaal 
geen rugklachten. Maar ik moet toegeven dat ik al van toen 
ik jong was, oplet wat ik doe om rugklachten te vermijden! Ik 
wijs de medewerkers van mijn bedrijf heel vaak op het belang 
daarvan, want veiligheid op het werk moet vanzelfsprekend 
zijn. Er is wel een bewustwording gaande bij jongeren: wanneer 
ze in het bedrijf komen werken, hebben ze al onmiddellijk de 
juiste reflexen. Als ze iets moeten versnijden, zetten ze onmid-
dellijk hun geluiddempende helm op. Ik begrijp mijn collega’s 
niet die klagen over de kostprijs van veiligheid. 
Als je trouwens na afloop van een slecht beheerde werf een 
analyse maakt van de veiligheid en het welzijn, dan zal je zien 
dat de werknemers heel wat tijd verloren hebben. Ze lopen 

constant gevaar, het is geen garantie op kwaliteitsvol werk 
en ten slotte heb je als werkgever ook financieel verlies. De 
arbeiders zijn bang om te vallen en hebben stress. Wij monte-
ren onze steigers systematisch aan de rand van de vloerplaat 
vooraleer we de muren van een gebouw beginnen te zetten, 
want we weten dat de armen van onze mensen zich al snel 
ter hoogte van de muur zullen bevinden om eraan te werken. 
Het is dan ook gemakkelijker om op een goed geïnstalleerde 
steiger te werken dan om minder stabiel te werken met lad-
ders die aanleunen tegen muren die soms nog niet erg stevig 
wat gevaarlijk kan zijn. 

U besteedt veel aandacht aan de opleiding van uw 
werknemers!
Voor opleiding doen wij systematisch een beroep op Con-
structiv, dat ons oplossingen aanreikt over stages of gerichte 
opleidingen. Onlangs hebben we een stage verricht in verband 
met de opbouw van steigers en onmiddellijk werden er vragen 
gesteld over persoonlijke en collectieve beveiliging. We hebben 
de rechten en verplichtingen van de verschillende partijen in 
herinnering gebracht en dit gekoppeld aan een praktijkstage. 
Zo kunnen we de leerjongeren in ons bedrijf sensibiliseren en 
hen de vele voordelen van opleiding tonen.
We hebben ook een plan dat onder andere een langere interne 
opleiding omvat: we gaan een bouwwerk in oud hout maken 
(gebruik van stukken hout die al een leven gehad hebben en 
die in de werkplaats gedemonteerd en gecontroleerd zijn). Deze 
stukken kunnen 100 jaar meegaan. We gaan er een tweede 
leven aan geven, en op zich is dat vrij simpel, maar toch is er 
heel wat kennis voor nodig. Niemand in het bedrijf heeft tot nu 
toe  de kans gehad om deze techniek aan te leren. We gaan dus 
een opleiding van 120 uur per persoon volgen. Dat is allemaal 
mogelijk dankzij de goede samenwerking tussen Constructiv 
en ons. De arbeiders gaan nieuwe competenties verwerven 
die bijzonder nuttig zullen zijn, onder andere in het kader van 
de overdracht van kennis en oudere technieken, maar die ook 
vandaag de dag zeker nog een bestaansreden hebben! 



Eén webadres :  
www. constructiv.be

Constructiv houdt de vinger aan 
de pols van thema’s als welzijn, 
opleidingen en sociale voordelen. 
Naast concrete adviesverlening en 
gedrukte publicaties bieden wij 
ook zoveel mogelijk informatie 
online aan. 

Vers van de pers
et handboek Water - het bereiden van drinkwater uit 
de reeks Sanitair installateur werd geactualiseerd 
en is opnieuw beschikbaar. Ook het handboek 
Warmteverliesberekening uit de reeks Centrale Ver-
warming werd aangepast aan de nieuwe normen.

Verder zijn er op BUILDINGyourLEARNING enkele nieuwe 
didactische leerobjecten te vinden, bijvoorbeeld interactieve 
pdfs, die uitgewerkt werden op basis van bestaande hand-
boeken: funderingen, houtskeletbouw, binnenbepleistering, 
gasleidingen, …
U kunt deze handboeken bestellen via de e-shop of gratis 
downloaden op BUILDINGyourLEARNING.
BUILDINGyourLEARNING is dé digitale en interactieve 
bouwbibliotheek. Dit initiatief van Constructiv is gericht 
op de bevordering van een actueel, innovatief, interactief 
en vooral inspirerend bouwonderwijs.

De CONSTRUBOOKS, de nieuwe 
aanpak van leren op de tablet

Ook als APP beschikbaar, gratis via Google Play of iTunes 
en BUILDINGyourLEARNING.

Nieuwe Constructiv-toolboxfiches
Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift)

Nieuwe Constructiv-preventiefiche 
Openingen tussen gevel en gevelsteiger

Nieuwe Constructiv-infofiches 
Kleedkamers, refters, wastafels en toiletten in de werk-
plaatsen en burelen

U kunt deze fiches gratis downloaden op BUILDINGyourLEARNING via www.constructiv.be.

H
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Constructiv wordt beheerd door:

Constructiv 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,  …

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

Meer info 
www.constructiv.be > Opleidingen 
> Zoek een opleiding

Contact 
Contacteer uw regionaal 
Constructiv-kantoor via  
www.constructiv.be.

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

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

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

Gedrukte publicaties kunt u bestellen via 
eshop.constructiv.be.

Opleidingen en examens Publicaties

Constructiv zorgt voor de kwaliteit van verschillende veiligheidsopleidingen en organiseert 
veiligheidsexamens, o.a. VCA Basisveiligheid (B-VCA), VCA Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

Meer info   
www.constructiv.be

http://fvb.constructiv.be/nl/Uitgebreid-zoeken.aspx
http://fvb.constructiv.be/nl/Uw_FVB_regio.aspx
http://www.constructiv.be/Publicaties/Zoeken.aspx
http://www.constructiv.be/Publicaties/Zoeken.aspx
http://eshop.constructiv.be/
http://navb.constructiv.be/nl/Examinering_opleidingen_en_accreditatie/Opleidingen/VCA%20Opleidingen/Data%20en%20inschrijving.aspx

