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Toiture Degreef te Tubize:
opleiding als sleutel tot succes!

Cédric Degreef, oprichter en 
zaakvoerder van het bedrijf Toiture 
Degreef, is gepassioneerd door 
zijn beroep, investeert permanent 
in de opleiding van zijn personeel 
en doet beroep op sectorale steun. 
Constructiv Info bracht hem voor u 
een bezoekje. 

Uw bedrijf bestaat nog niet zo lang, maar 
heeft al een mooi parcours afgelegd!
Het bedrijf werd opgericht in 2012 en is 
erg snel gegroeid. Na drie jaar werkten we 
hier al met een tiental mensen en momen-
teel zijn we met zeventien werknemers. 
Ons bedrijf blijft een familiebedrijf: mijn 
broer, mijn zus en ikzelf staan in voor 
de administratie en het beheer van de 
werven. Er zijn permanent drie ploegen 
aan het werk, voornamelijk in de regio’s 
van Brussel, Waals-Brabant, Henegouwen 
en Vlaanderen. 

Ontvang 
sectorale tussenkomsten!

U kunt financiële steun ontvangen om opleidingen te volgen of om uw personeel op te leiden. 

Constructiv biedt een tussenkomst in de loonkosten en de opleidingskosten voor arbeiders van  
de bouwsector en voor de zaakvoerder als die zijn arbeiders vergezelt bij de opleiding.

www.constructiv.be V 1.0 - 182310

TIJDENS ARBEIDSTIJD BUITEN ARBEIDSTIJD

De arbeider  
volgt een WEEKDAGOPLEIDING AVONDOPLEIDING ZATERDAGOPLEIDING WINTEROPLEIDING

van 1 sep tem 31 aug 1 sep tem 31 aug 1 sep tem 31 aug 1 dec tem 31 maa

Het bedrijf
betaalt uurloon  

en opleidingskost
betaalt geen uurloon,  

wel opleidingskost
betaalt geen uurloon,  

wel opleidingskost

plaatst de arbeider in  
tijdelijke werkloosheid  

voor slecht weer  
en betaalt opleidingskost

TUSSENKOMST 
loonkost voor 

bedrijf (zelfs als de 
opleiding gratis is)

15€/u/arbeider
(min. 4u, max. 120u)

TUSSENKOMST 
van Constructiv  

in opleidingskost

5 tot 10€/u/arbeider 5 tot 10€/u/arbeider
(max. 40u/module)

5 tot 10€/u/arbeider 5 tot 10€/u/arbeider

PREMIE
voor arbeider

6,25€/u
(max. 250€/schooljaar)

50€/dag 40€/dag
+ bijkomende vergoeding van  
Constructiv van 6 tot 10€/dag

(max. 20 dagen = 160u)

Cédric Degreef, oprichter en zaakvoeder – Alison Landas,  
secretaresse – Kevin Degreef, opmaak bestekken en advies
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Sinds kort beschikken we ook over een showroom, iets wat 
ons onderscheidt van de concurrentie en wat helpt om het 
vertrouwen van de klant te winnen. Wanneer ze deze ruimte 
bezoeken, krijgen de klanten een echt beeld van wat wij alle-
maal kunnen doen voor hen. De showroom, die ontworpen 
is in samenwerking met de belangrijkste producenten van 
dakbedekkingsmaterialen, is momenteel enig in zijn soort 
in België. De maquettes in deze showroom zijn allemaal 
gemaakt door onze werknemers: een mooi staaltje van hun 
vakmanschap. We moeten mee met onze tijd en proberen 
steeds een meerwaarde te creëren voor onze klanten.

Opleiding en werkomgeving zijn de belangrijkste 
sleutels tot succes
Voor een bedrijf is het ook belangrijk om over de juiste 
uitrusting te beschikken, zeker op het vlak van veiligheid: 
dankzij de aankoop van aangepast veiligheidsmateriaal en 
werktuigen kunnen we de opgelegde normen respecteren en 
kwalitatief werk leveren. De mens moet ook mee evolueren in 
functie van nieuwe technieken en materialen, en net daarom 
volgen we vaak opleidingen, zoals de asbestopleiding en de 
opleiding in het kader van werken op hoogte. 
Éen van de sleutels tot een goede bedrijfswerking is het 
personeel voortdurend aansporen om opleiding te volgen. 
We moeten ook waken over de promotie van de bouwbe-
roepen, gezien de moeilijkheid om nieuwe werkkrachten 
te vinden. Ik ben lid van de ‘Association des Courvreurs 
Formateurs’ (ACF, een vereniging voor dakdekkers) te Brus-
sel en van de Confederatie Bouw Jonge Dakdekkers. We 

zijn vaak aanwezig op gespecialiseerde beurzen met deze 
verenigingen om zo ons beroep op een positieve manier in 
de kijker te zetten. Onder de huidige omstandigheden moet 
een ondernemer zijn beroep promoten en ook investeren 
in de opleiding van jonge werknemers! Het risico dat de 
jongere na de opleiding naar een andere werkgever trekt, is 
uiteraard bestaande, maar het is een risico dat we moeten 
nemen. Binnen mijn bedrijf heb ik vijf van de zes jongeren 
kunnen houden, één van hen heeft zelfs deelgenomen aan 
een wedstrijd voor jonge dakdekkers, waar hij de prijs in 
de categorie ‘metalen dak’ kon wegkapen. 
Al vanaf het begin ben ik geneigd om vooral te investeren in 
gemotiveerde werknemers die willen bijleren, in vergelijking 
met mensen die denken alles al onder de knie te hebben en 
die weigerachtig staan ten opzichte van opleiding. Zelfs na 
twintig jaar in dit vak volg ik nog nieuwe opleidingen om 
bij te blijven. Vergelijk het met een computer: soms moet je 
bepaalde updates doorvoeren zodat de computer optimaal 
blijft presteren. Er moet ook aandacht besteed worden aan de 
levenskwaliteit in het bedrijf om je personeel te behouden. Ik 
ben erg tevreden dat het vertrekpercentage bij mijn arbeiders 
bijna onbestaande is, net zoals het absenteïsme trouwens. 

Organiseren jullie regelmatig bijscholingen?
Zeker. Het dakdekken omvat zoveel zaken dat het een goed 
idee is zich regelmatig bij te scholen op het vlak van bepaalde 
technieken. Op die manier vermijden we slechte gewoontes 
en behouden we het hoogste niveau. Een dakdekker kan 
trouwens nooit alles kennen, daarvoor is de diversiteit aan 
materialen en daken te groot. 

Wat vindt u van het opleidingsaanbod?
Het opleidingsaanbod is uitgebreid en de werkgevers vinden 
er grotendeels waar ze naar op zoek zijn. Er kunnen uiter-
aard altijd nieuwe modules opgestart worden in functie van 
de evoluties van het beroep en de materialen, maar dan 
moeten werknemers ook effectief die opleidingen volgen! 
Het is noodzakelijk een positieve mindset te creëren in de 
bouwsector wat opleiding betreft: het moet een gewoonte 
worden, zowel voor de werkgevers als voor de arbeiders. Het 
beroep promoten blijft enorm belangrijk om een maximaal 
aantal studierichtingen te behouden. Ergens is het logisch 
dat sommige studierichtingen verdwijnen door een gebrek 
aan leerlingen.

De sectorale steun voor opleiding is een echte troef
Het opleidingsaanbod is uitgebreid en de sectorale steun 
die bestaat voor deze opleidingen kan de kost aanzienlijk 
drukken! Wanneer we onze mensen op opleiding sturen of 
wanneer we een bedrijfsinterne opleiding organiseren, zijn 
we uiteraard niet actief op onze werven. Constructiv neemt 
regelmatig contact met ons op om de stand van zaken van 
de noodzakelijke opleidingen op te maken en om te helpen 
met de opvolging. Vroeger organiseerde ik ook al bedrijfsin-
terne opleidingen waar de arbeiders uiteraard op aanwezig 
waren, maar de kost voor het bedrijf was toch wel erg zwaar. 

Guytcha Degreef: de opvolging is verzekerd!
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Toen ik te weten kwam dat er sectorele hulp en mecha-
nismes bestonden, ben ik anders beginnen denken: ik kon 
waarschijnlijk meer opleidingen volgen, de administratieve 
last verlichten en het geïnvesteerde geld beter laten renta-
biliseren, wat uiteraard positief is. Vandaag denk ik er ook 
over na om opleidingen op de werf te organiseren, aangezien 
ik gebruik kan maken van het systeem van bedrijfsinterne 
opleidingen. Voor het bedrijf is dit een aantrekkelijke formule: 
de arbeider volgt een opleiding terwijl hij aan het werk is, 
en hiervoor ontvangen we ook steun!  

Het engagement van het personeel blijft de 
voornaamste uitdaging...
We hebben het geluk om jonge arbeiders te hebben die 
graag willen werken en leren. Vier van hen zijn begonnen 
als leerjongere bij ons en hadden zin om achteraf hier te 
blijven werken. Het systeem werkt goed: de jongere kent 
al de werking van het bedrijf en zijn collega’s. Het is niet 
eenvoudig om nieuwe, geschikte werkkrachten te vinden. 
Als we iemand aanwerven moeten we ook op lange termijn 
denken: het is de kwaliteit van het vakmanschap van ons 
personeel dat ons onderscheidt van andere bedrijven die 
vooral de kostprijs trachten te drukken door gedetacheerd 
personeel in te zetten en zo de concurrentie te vervalsen.
De klant moet weten wat de meerwaarde is van werken met 
bedrijven zoals het onze, met trouw en goed opgeleid personeel. 
Een trouw en gemotiveerd personeelslid is ook een voordeel 
voor het bedrijf: we moeten bijna nooit iemand ontslaan. Op 
die manier vermijden we frustraties en onnodige kosten! 

Jongeren aantrekken blijft enorm moeilijk
In de meeste jobadvertenties zie ik dat men vaak minstens 
vier of vijf jaar ervaring vraagt. Ik denk dat het belangrijker 
is om iemand gemotiveerd aan te werven die opgeleid wordt 
in het bedrijf om zo mee te kunnen evolueren! Het blijft wel 
moeilijk om jonge werkkrachten aan te trekken. Het beroep 

en haar diversiteit zijn nog te weinig gekend en slechts weinig 
jongeren willen dit beroep uitoefenen, hoewel vele werkgevers 
bereid zijn hen op te leiden en hun vakmanschap door te 
geven! We ontwikkelen ook hulpmiddelen voor de promo-
tie: recent kocht de Confederatie Bouw Dak een didactische 
aanhangwagen aan, een project dat samen met Constructiv 
gerealiseerd werd. We hebben ook vijf stripverhalen laten 
tekenen over het beroep, waaronder één specifiek over asbest. 
Het is nodig om al vanaf een jonge leeftijd over onze beroepen 
te praten, zodat de jongeren zich vertrouwd kunnen maken 
met het vak. Ik zou al beginnen vanaf 12 jaar. We moeten 
ook creatief zijn en de juiste kanalen gebruiken: jongeren 
horen tijdens hun schoolloopbaan bijna nooit praten over de 
bouwberoepen. Nochtans kan een goed opgeleide werknemer 
in onze sector haast zeker werk vinden, goed geld verdienen 
en gevarieerde taken uitvoeren. 

Het energieprestatiecertificaat (EPC) van gebouwen 
verandert het beroep
Vandaag de dag weet de klant dat hij er baat bij heeft zijn 
huis correct te isoleren. Dit heeft ook een impact op ons 
beroep. In de buurlanden wijdt de dakdekker zich enkel 
aan het dakdekken; het isoleren wordt overgelaten aan 
een andere specialist. In België daarentegen is het beroep 
algemener en neemt de dakdekker ook het isoleren op zich. 
Ook op dat vlak moeten we ons dus bijscholen! De dicht-
heid, het isoleren, de ventilatie... Allemaal aspecten waar 
bijkomende opleidingen voor nodig zijn. We leiden onze 
arbeiders op alle drie de vlakken op, zodat ze polyvalent 
zijn en het werk kunnen overnemen indien nodig.

De aanwezigheid van het bedrijf op sociale media 
speelt een cruciale rol in haar ontwikkeling
Het bedrijf moet evolueren en meegaan met de tijd. Wij zijn 
erg actief op sociale media, ook om onze verwezenlijkingen 
te tonen aan de buitenwereld. Ook hierbij is het belangrijk 
om de nadruk op kwaliteit te leggen. Ook de verzoeken om 
informatie moeten goed worden opgevolgd, anders riskeren 
we negatieve commentaren te krijgen. Teken des tijds: mijn 
klanten bellen mij nu vaak via Facebook Messenger om 
informatie te bekomen. De aanwezigheid op sociale media 
zorgt ook voor een directe link met de klanten: wanneer 
ik een foto post over één van onze werven in een bepaalde 
gemeente, dan weten bepaalde klanten al dat ik in de buurt 
ben en dan bellen ze me even op. Het is promotie voeren 
door simpelweg informatie te delen, maar het stelt de 
klant gerust. Wanneer potentiële klanten foto’s zien van 
arbeiders die een opleiding volgen, weten ze direct ook 
dat onze werken uitgevoerd zijn door competente, goed 
opgeleide arbeiders! 
Mijn motto is transparantie: de dingen uitspreken en uitleg-
gen, de wens van de klant begrijpen en een antwoord bieden 
aan hun bezorgdheden. Van zodra de werken afgerond zijn, 
bezorg ik de klant ook een USB-stick met daarop de foto’s 
van zijn werf (voor, tijdens en na de werken), zodat hij een 
goed zicht heeft op wat er nu precies gedaan is. Opleidingen, de sleutel tot succes
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U herinnert zich allicht nog de TV-spots van de campagne Wees alert voor 
asbest. Meteen wist ook het grote publiek dat asbestverwijdering niet 
voor elke doe-het-zelver is weggelegd. Even belangrijk als de sensibili-
sering van het grote publiek is echter de ontwikkeling van systemen die 
de kwaliteit van de professionele dienstverlening op een hoog niveau 
houden. Tijdens de campagne werd een systeem ontwikkeld om de 
kwaliteit van opleidingen op een voldoende hoog peil te houden.

Persoonscertificatie voor werknemers van 
erkende asbestverwijderingsbedrijven

De Belgische regelgeving bepaalt al sinds 2006 dat elke 
werknemer die deelneemt aan asbestverwijderings-  
werken, een aangepaste opleiding gevolgd moet hebben. 
Voor werknemers die werken voor erkende asbestverwijde-
ringsbedrijven en die dus de techniek van de couveusezak of 
de hermetische zone toepassen, geldt een verplichte basis 
opleiding van 32 uur en een jaarlijkse bijscholing van 8 uur. 
Voor werknemers die enkel de techniek van de eenvoudige 
handelingen toepassen, geldt een verplichte basisopleiding 
van 8 uur en een jaarlijkse bijscholing van 8 uur. Het idee 
achter de verplichte jaarlijkse bijscholing is werknemers 
alert houden voor dit onzichtbare risico.

Waarom een systeem voor persoonscertificatie?
De kwaliteit van de opleidingen die verstrekt worden,  
varieert zeer sterk. Op het terrein wordt vaak vastgesteld dat 
werknemers die een opleiding gevolgd hebben, de bescher-
mingsmaatregelen niet altijd rigoureus toepassen. Met een 
systeem van persoonscertificatie, waarbij werknemers na 
de opleiding een examen afleggen bij een onafhankelijke 
instantie, kan de kwaliteit van de opleiding onrechtstreeks 
gecontroleerd worden. Bovendien kunnen werknemers die 
in het bezit zijn van een certificaat, objectief aantonen dat 
ze beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om 
asbesthoudende materialen veilig te verwijderen.

Wat houdt persoonscertificatie in?
Het certificatiesysteem dat door Constructiv en zijn sociale 
partners werd uitgewerkt, heeft uitsluitend betrekking op de 
organisatie van examens en praktische proeven voor werk 
nemers van erkende asbestverwijderingsbedrijven. Momen-
teel is er nog geen certificatieschema voor werknemers die 
enkel de techniek van de eenvoudige handelingen toepassen.
Een belangrijk aspect bij persoonscertificatie is het waar-
borgen van de objectiviteit. Het certificatieschema van 
Constructiv voorziet daarom in een waarborgcommissie 
waarin, naast de sociale partners van de bouwsector, ook 

de vereniging van asbestverwijderende bedrijven (VAB) 
en opdrachtgevers vertegenwoordigd zijn. De taak van de 
waarborgcommissie bestaat erin toezicht te houden op het 
verloop van de examens. Dit houdt in dat de commissie de 
eind- en toetstermen vastlegt, de theoretische vragen en 
de praktische proeven valideert en toeziet op de uitreiking 
van de certificaten.

Wat is de stand van zaken?
De waarborgcommissie is samengesteld en op 27 juni heeft 
de installatievergadering plaatsgevonden. De theoretische 
vragenbatterij en de praktische proeven zijn klaar en worden 
momenteel aan de hand van enkele proefexamens uitge-
test, zodat het certificatiesysteem operationeel is voor de 
periode van de winteropleidingen 2019-2020.
Meer gedetailleerde informatie over het systeem voor 
persoonscertificatie is beschikbaar op constructiv.be.

Bijkomende producten
Ook in de voorbije weken werden nieuwe producten 
ontwikkeld, waaronder drie nieuwe infofiches waarin de milieu 
reglementering met betrekking tot asbesthoudend afval op 
een beknopte en bevattelijke manier wordt weergegeven voor 
de drie gewesten. Deze infofiches zijn gratis beschikbaar op 
https://www.buildingyourlearning.be/frontpage.

Voor en achter de schermen van de campagne  
Wees alert voor asbest

Meer info op alertvoorasbest.be
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Het BoP – plan:
dé sleutel voor alle sectorale steun

Ontving u reeds uw BoP-plan via het provinciaal Constructiv-kantoor? Elk jaar begint in september 
de looptijd van het jaarlijkse Building on People-plan waardoor u als bedrijf recht heeft op sectorale 
tussenkomsten voor in te plannen opleidingen voor uw arbeiders. Gebruik het slim en optimaliseer 
de diensten die u bij Constructiv afneemt.

Als vooruitdenkend bedrijf gebruikt u dit voor verschil-
lende aspecten:
• Via het plan geeft u door aan Constructiv wie in uw bedrijf 

onze contactpersonen zijn voor de dienstverleningen 
opleiding, toeleiding (vacatures) en welzijn (preventie).

✔  Constructiv houdt deze personen op de hoogte van 
sectorale info binnen hun eigen discipline.

• U geeft door welke opleidingen u wenst/denkt in te plan-
nen voor uw arbeiders bouw.

✔  Constructiv bezorgt u een concreet aanbod bij sectoraal 
erkende opleidingspartners aan de beste prijs/kwaliteit 
en met een garantie op sectorale financiering. We bie-
den u ook advies over de door u gewenste opleiding en 
geven ideeën mee over toekomstig te volgen opleidingen 
die relevant zijn voor uw bedrijf.

• U wenst de veiligheid op de werven te optimaliseren. Vink 
dit aan op uw BoP-plan onder het luik welzijn.

✔  Een adviseur van Constructiv staat gratis tot uw dienst 
om u op de werf of in uw bedrijf concrete adviezen 
gericht op uw bedrijfsactiviteit te bieden. U zet hierdoor 
bijkomende stappen in uw preventiebeleid, Constructiv 
helpt u hier graag bij.

• Samenwerken met onderwijs verzekert de toekomstige 
instroom in uw bedrijf. Vink de mogelijkheid tot stage 
aan op uw plan onder het luik toeleiding.

✔  We brengen u in contact met de scholen die voor uw 
bedrijf iets kunnen betekenen. Dit kan via een stage 
vanuit een school uit het voltijdse stelsel of via een 
erkenning van uw bedrijf om jongeren te begeleiden 
binnen het “leren en werken (duaal leren)”

• Uw bedrijf groeit en u wenst vacatures te lanceren. Dit 
kan ook via het BoP-plan.

✔  Via onze eigen adviseurs en de publieke kanalen (VDAB/
FOREM/Actiris) komen we in contact met werkzoeken-
den die we kunnen toetsen aan de nood van uw bedrijf.

Het BoP-plan kan u verkrijgen via uw provinciaal kantoor van 
Constructiv. Ook terug te vinden op onze website via:

NL - constructiv.be/opleidingscatalogi

FR - constructiv.be/cataloguesdeformation

Welke opleidingen organiseert u dit jaar? Vul 
dit in op uw BoP-plan en laat u inspireren door 
de sectorale opleidingscatalogi! Deze ontving 
u reeds via de post  of kan u opvragen via uw 
provinciaal kantoor. Ook terug te vinden op 
onze website:

NL - constructiv.be/opleidingscatalogi

FR - constructiv.be/cataloguesdeformation
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De kernboodschap is dat er in gesloten 
werklokalen een risicoanalyse moet 

worden uitgevoerd voor de luchtkwaliteit.

Op reglementair vlak werd de kwaliteit van de lucht in werklokalen lang stiefmoederlijk behandeld. 
Een eerste reglementering hierover werd pas in 2012 gepubliceerd. Op 21 mei van dit jaar werd een 
nieuwe reglementering gepubliceerd die de voorgaande op een aantal belangrijke punten wijzigt, 
namelijk het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het 
werk inzake de binnenluchtkwaliteit. 

Waarom is de kwaliteit van 
binnenlucht belangrijk?

De lucht in een werklokaal kan door diverse bronnen wor-
den verontreinigd.
Een eerste bron van vervuiling zijn mensen. Mensen ademen 
namelijk CO2 en vooral veel vocht uit, maar produceren ook 
allerhande geuren en stofdeeltjes. Ook uit kledij en schoei-
sel kunnen stofdeeltjes vrijkomen. Verder brengen mensen 
soms ook bacteriën en virussen in de lucht. Bij een slechte 
ventilatie kan de concentratie aan deze micro-organismen 
voldoende hoog zijn om andere mensen te besmetten. 
Daarnaast verspreiden toestellen zoals printers en kopieer-
machines, maar ook slecht onderhouden vloerbekleding en 
schoonmaakproducten schadelijke stoffen. Tot slot kan de 
aangevoerde lucht van slechte kwaliteit zijn (uitlaatgassen, 
fijn stof). Dat is vooral zo in stedelijke omgevingen.
Een hoog CO2-gehalte leidt tot concentratieverlies en dus tot 
een hogere kans op fouten. Ook klachten als vermoeidheid 
en hoofdpijn komen vaak voor bij een hoog CO2-gehalte.

Nieuwe wettelijke bepalingen
De nieuwe regelgeving bepaalt dat, als de concentratie 
aan CO2 in werklokalen niet onder 900 ppm gehouden kan 
worden, het ventilatiedebiet minimaal 40 m³ per uur en per 
aanwezige persoon moet bedragen. Hiervan kan afgeweken 
worden als de werkgever aantoont dat hij de nodige maat-
regelen heeft genomen om de verontreinigende bronnen uit 
te schakelen of te reduceren en als hij de preventieadviseur 
en het comité voor preventie en bescherming op het werk 
hierover heeft geconsulteerd. Hij moet evenwel de nodige 
maatregelen nemen om de CO2-concentratie te beperken tot 
maximaal 1.200 ppm of om een ventilatiedebiet van mini-
maal 25 m³ per uur en per aanwezige persoon te voorzien. 
Deze waarden gelden wanneer de CO2-concentratie in de 

buitenlucht minder dan 400 ppm bedraagt. Als metingen 
echter aantonen dat de CO2-concentratie in de buitenlucht 
meer dan 400 ppm bedraagt, mag de CO2-concentratie in 
de lucht in de werklokalen maximaal 500 ppm hoger liggen 
dan de CO2-concentratie in de buitenlucht.
Voor werklokalen in gebouwen of delen van gebouwen 
waarvoor de bouwaanvraag na 1 januari 2020 werd inge-
diend, moet in ieder geval worden voldaan aan de eis dat 
de CO2-concentratie in de werklokalen maximaal 500 ppm 
boven de CO2-concentratie in de buitenlucht mag liggen.

Uitvoeren van een risicoanalyse
De kern van deze reglementering bestaat uit het uitvoeren 
van een risicoanalyse, waarbij het debiet aan aangevoerde 
verse lucht rekening houdt met factoren als:
• de aanwezigheid van en de fysieke activiteit van perso-

nen in de werklokalen
• de materialen, technische uitrusting en toestellen die 

aanwezig zijn in de werklokalen 
• het onderhoud en de reinigingsfrequentie van de 

werklokalen
• de kwaliteit van de aangevoerde lucht en de werking 

van het ventilatie- en luchtbehandelingssysteem

Stappenplan
Voor het uitvoeren van de risicoanalyse kan volgens de 
praktijkrichtlijn gewerkt worden in drie stappen.

Stap 1: een screening uitvoeren
Dit is een eerste verkennende stap, die bestaat uit de vol-
gende subactiviteiten:
• alle relevante documentatie over het gebruik, de speci-

ficaties en het gebruik van de installaties verzamelen
• een visuele inspectie van de werklokalen uitvoeren 

(buitendeuren, opengaande ramen, natuurlijke ventila-
tieopeningen, …)

• de werknemers bevragen aan de hand van een vragen-
lijst. Deze lijst kan beknopt of uitgebreider zijn en kan 
opgesteld worden in overleg met uw externe preventie-
dienst in functie van wat u precies te weten wenst te 
komen (enkel de luchtkwaliteit of ook informatie over 
omgevingsgerelateerde gezondheidsklachten).

Regelgeving rond de ventilatie  van werklokalen aangepast
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De lucht in een werklokaal kan door 
diverse bronnen worden verontreinigd.

Stap 2: berekeningen uitvoeren
Deze stap is enkel nodig als uit de screening blijkt dat er 
situaties zijn waarbij het niet duidelijk is dat de risico’s 
voldoende worden ingedekt. De Belgische vereniging van 
arbeidshygiënisten BSOH stelt hiervoor gratis apps ter 
beschikking op https://www.bsoh.be/?q=nl/node/384.

Stap 3: metingen uitvoeren
Als er tijdens de screening situaties worden aangetroffen 
waarbij het niet duidelijk is dat er voldaan wordt aan de 
wetgeving, kunnen er metingen worden uitgevoerd, eventueel 
samen met de externe preventiedienst. Belangrijk hierbij 
is ervoor te zorgen dat de metingen reproduceerbaar zijn. 
Dat betekent dat het verslag voldoende gegevens moet 
bevatten over de omstandigheden waarin de metingen 
worden uitgevoerd, het type meettoestel en de datum van 
de laatste ijking van het toestel.

Besluit
De nieuwe reglementering past volledig in de aanpak van 
de doelstellingenreglementering die we inmiddels al enkele 
tientallen jaren kennen. De kernboodschap is dan ook dat 
er in gesloten werklokalen een risicoanalyse moet worden 
uitgevoerd voor de luchtkwaliteit. Als de voorgeschreven 
maximale concentraties worden overschreden, moet een 
actieplan worden opgesteld.
Een zeer goede hulp bij het uitvoeren van de risicoanalyse 
is de praktijkrichtlijn van de FOD WASO. Deze is gratis 
beschikbaar op werk.belgie.be.

Regelgeving rond de ventilatie  van werklokalen aangepast
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Als bedrijf bent u bezorgd over de toekomstige instroom van jongeren in de bouw? Ook in 
deze editie van Constructiv Info brengen we u verhalen over hoe onderwijs en bouwsector 
er samen werk van maken. Zowel in voltijds onderwijs als in duaal leren.

Dinsdag 30 april, 7.30 uur in de ochtend: enkele Constructiv-medewerkers komen aan in het Huis 
van de Bouw om de laatste ‘finishing touch’ te verzorgen voor het onderwijsevent dat een uurtje 
later van start zal gaan en maar liefst drie dagen zal duren. Het event richt zich tot Oost-Vlaamse 
laatstejaarsleerlingen uit het voltijds bouwonderwijs uit alle mogelijke netten en studierichtingen 
die bouwgerelateerd zijn: schilder-decorateur, sanitair installateur, metselaar, schrijnwerker, … 

ven later die dag begonnen de 
leerlingen toe te stromen met 
bussen, auto’s, fietsen, enkelen 
zelfs te voet! De ene wreef de slaap 

nog uit zijn ogen, de andere kwam haast 
huppelend binnen omdat hij die graaf-
kraan waarover hij op school gehoord 
had, eindelijk zou mogen bedienen. 
Op het menu van de dag stonden ver-
schillende workshops om de leerlingen 
voor te bereiden op een job in de bouw, 
waarbij gezorgd werd voor afwisseling 
tussen theorie en praktijk.
In een workshop ‘sociaal statuut’ kregen 
de leerlingen heel wat tips en tricks mee. 
Aansluitend werd tijdens een persoonlijk 
gesprek nagegaan of ze al zicht hebben 
op een job in de bouwsector en werd ook 
hun VDAB-inschrijving in orde gebracht. 
De organisatie Wijs! aan ‘t Werk zorgde 
bovendien voor sollicitatietips, met 
antwoorden op vragen als: ‘Hoe kom 
ik over bij een werkgever?’, ‘Kan ik mij 
voorbereiden?’ en ‘Wat plaats ik niet of 
net wel op mijn cv?’. 
Tijdens enkele meer praktijkgerichte 
workshops konden de leerlingen bui-
ten aan de slag met de graafkraan 
en de hoogwerker, en konden ze ook 
plaatsnemen in de simulatoren, waar 
het leek alsof ze een echte torenkraan 
aan het bedienen waren op de werf. ‘De 
max!’, aldus een enthousiaste jongere. 
Verder kwam VAB-Rijschool met een 
aanhangwagen en een bestelwagen 
langs om de leerlingen te tonen hoe 
ze deze het best kunnen laden zodat 
ze geen materiaal verliezen.  
En daar hield het niet op. Een beknopte 
workshop via Alert maakte de leerlingen 

heel wat wijzer op het gebied van brand 
en toonde hen hoe ze desgevallend kun-
nen ingrijpen en wat de verschillende 
stoffen en brandblustechnieken zijn. 
Alert had ook aandacht voor 3D en VR 
in de bouw en liet de leerlingen kennis-
maken met innovatieve technieken. In 
absolute primeur konden de leerlingen 
met een VR-bril op de neus ‘live’ de 
bouwwerf op. Ze werden zelfs in een 
exoskelet gehesen, zodat ze konden 
ervaren dat fysiek zwaar werk lichter 
gemaakt kan worden! Als afsluiter was 
er nog een interactief veiligheidstoneel 
van Klein Barnum.
Constructiv blikt dus terug op een bij-
zonder geslaagde editie van Building The 
Future. Dit jaar mochten we 436 leer-
lingen uit maar liefs 31 Oost-Vlaamse 
bouwscholen onderdompelen in de 
bouw! Alle andere Oost-Vlaamse scholen 

die een bouwopleiding aanbieden, wer-
den via een persoonlijk bezoek van een 
Constructiv-adviseur ingelicht over het 
sociaal statuut en de opstart van een 
traject naar werk. Daarbij werden nog 
eens een tiental scholen en 81 leerlin-
gen bereikt.

E

HOE CREATIEVE SCHOLEN HET VERSCHIL  KUNNEN MAKEN

De voorlaatste stap naar werk: Building the Future 
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Van 23 maart tot 7 april trokken vijf leerlingen en twee leerkrachten van het zevende jaar Interieur-
inrichting naar Portugal om twee weken stage te lopen bij deurenproducent Vicaima. In hun koffer 
namen ze elk een innovatief idee mee om uit te werken tijdens hun stageperiode.

n de voormiddag werkten de leerlingen mee in het 
bedrijf, in de namiddag kregen ze tijd en ruimte om 
hun idee om te zetten naar een prototype op schaal. 
De samenwerking tussen leerlingen en het Portugese 

bedrijf zorgde voor heel wat creatieve en nieuwe ideeën 
die eventueel later in productie genomen kunnen worden 
of waarover verder nagedacht kan worden. 
“Vicaima is een schrijnwerkbedrijf 
dat gespecialiseerd is in binnen - 
deuren, die vooral geëxporteerd wor-
den naar de rest van Europa. Er wer-
ken in totaal zowat 800 arbeiders. 
De bedrijfscultuur en het werktempo 
zijn er heel anders dan bij ons. Er 
zijn geen technische scholen in de 
omgeving, dus is er ook weinig tot 
geen technisch geschoold personeel. 
Daarom leren de arbeiders het vak 
op de werkvloer”, vertelt Luc, een 
praktijkleerkracht die de jongens 
vergezelde in Portugal. “Naast de 
werkervaring en het uitwerken van 
hun ideeën droeg de reis ook bij tot 
de zelfredzaamheid van de leerlingen. 
De meesten moeten thuis bijvoorbeeld 
niet zo vaak zelf koken. Tijdens onze 
reis was dit hun verantwoordelijkheid 
en hebben ze leren samenwerken en hun plan trekken. Bovendien 
konden we na de opleidingsuren ook een flinke portie cultuur 
opsnuiven. De leerlingen hebben dus op heel veel verschillende 
vlakken iets bijgeleerd.”
“We werden als koningen onthaald in Portugal”, vertelt leerling 
Donny. “Je merkt wel dat het werktempo veel lager ligt en dat 
de technische kennis van de arbeiders veel minder is dan wat 

wij in onze opleiding hebben gezien. Het is een heel interessante 
reis om te maken. Alleen al om te beseffen dat het er bij ons heel 
anders aan toe gaat.”
De vijf leerlingen die mee op reis gingen, werden geselecteerd 
uit een aantal kandidaten. Om geselecteerd te worden, stelden 
zij hun creatieve idee voor aan een jury van leerkrachten 
praktijk, PAV (project algemene vakken) en Engels. Zo was 

er dit jaar bijvoorbeeld het idee 
om een aanpasbare deurstijl te 
maken waarin een deur van een 
standaardmaat geplaatst kan wor-
den. Verder werd een innovatieve 
en zeer moderne buitendeurklink 
voorgesteld. Ook een deurklink 
met ingebouwde lichtschakelaars 
behoorde tot de geselecteerde 
ideeën.
De jury van leerkrachten koos 
de beste ideeën uit en peilde 
naar de inzet en motivatie van 
de leerlingen. Vervolgens kregen 
de geselecteerden enkele avond 
lessen Portugees en werden ze via 
verschillende groepsactiviteiten 
voorbereid op hun vertrek.
Het komt niet vaak voor dat leer-
lingen uit de derde graad BSO een 

buitenlandse stage kunnen doen. In THHI Tessenderlo kan dit 
echter al voor het achtste jaar op rij. De school krijgt hiervoor 
ondersteuning van het Europese programma Erasmus+ en 
hoopt deze traditie nog lang in stand te houden. 
De jongens keerden terug uit Portugal met een ervaring 
rijker, een Europees stagecertificaat en een knap uitgewerkt 
prototype van hun idee. 

I

“We konden na de opleidingsuren 
ook een flinke portie cultuur 

opsnuiven. De leerlingen hebben 
dus op heel veel verschillende

vlakken iets bijgeleerd.”

HOE CREATIEVE SCHOLEN HET VERSCHIL  KUNNEN MAKEN

Leerlingen zevende jaar Interieurinrichting 
van THHI Tessenderlo liepen stage in Portugal 
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Op de arbeidsmarkt is er heel wat vraag naar jongeren die een bouwopleiding gevolgd hebben. Om 
de overstap van deze jongeren naar de arbeidsmarkt vlot te laten verlopen, is praktijkervaring nood-
zakelijk. Daarom startte drie jaar geleden het project duaal leren en werken.

uaal leren is een traject dat geïntegreerd is in het 
secundair onderwijs en waarin algemene vorming, 
beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel 
vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze 

nodig hebben om een kwalificatie te behalen, zowel op de 
werkvloer als op school.
Constructiv ondersteunt het project duaal leren specifiek voor 
de bouwsector. Voor heel België gebeurt dit via een sectorale 
premie aan de jongere, gewestelijk via begeleiding naar een 
veilige werkomgeving en een aanbod aan opleidingen. Via 
zijn regionale werking wil Constructiv bijkomend een toege-
voegde waarde bieden aan de inspanningen van de diverse 
onderwijsverstrekkers. Zo wordt in West-Vlaanderen ook de 
kwaliteit van het duale traject in kaart gebracht. 
Aan de hand van klassikale en individuele screenings vol-
gen de toeleidingsadviseurs alle duale jongeren op binnen 

hun eigen schoolomgeving. Tijdens de klassikale screenings 
poneert de adviseur van Constructiv enkele stellingen over 
een aantal situaties op de werf en bespreken de jongeren 
deze stellingen klassikaal. De individuele screenings gebeuren 
op basis van een onderverdeling volgens vijf hoofdthema’s: 
onthaal, bedrijfscultuur, veiligheid, omgeving en inhoud van 
het duale traject. 
Dat duaal leren heel wat instroom genereert, blijkt duide-
lijk uit de eerste resultaten. 75% van de duale jongeren uit 
West-Vlaanderen heeft namelijk al een arbeidsovereenkomst 
ondertekend bij zijn duale werkgever! Daarbij verzorgt 
Constructiv over heel België de warme overdracht bij de 
aanwerving van de jongere door het bedrijf. Het onthaal-
traject wordt uitgerold, met daarnaast nog een bijkomende 
ondersteuning voor bedrijfsinterne opleidingen, zoals de 
bouwingroeibaanpremie.

e sterkte van de BILDR-app schuilt in zijn eenvoud. Als 
werkzoekende arbeider kan je je registreren in slechts 
enkele klikken. Je hoeft geen uitgebreid cv door te sturen, 
het volstaat om enkele korte vragen te beantwoorden. 

Hetzelfde geldt voor de meer dan 2.000 werkgevers in de bouw-
sector in Limburg: zij kunnen snel en eenvoudig vacatures 
toevoegen. Vervolgens zoekt de gratis app automatisch naar 
de beste matches en kunnen bouwbedrijven en arbeiders via 
een chatsysteem een gesprek aanknopen.
Ben jij ook op zoek naar een job in de Limburgse bouw? Ga 
naar www.bildr.be, download de app en kom in contact met 
jouw toekomstige werkgever.
Hoewel BILDR nog erg nieuw is, geven we toch al graag 
de eerste resultaten mee. De app is immers op korte tijd 
uitgegroeid tot een nieuw communicatiemiddel tussen 

werkzoekenden en werkgevers in de bouw. Eind juni werd de 
app al gebruikt door 131 werkzoekenden en 122 bedrijven. 
Er waren 81 matches tussen bedrijven en werkzoekenden. 
In navolging van deze matches werden 30 gesprekken 
opgestart tussen een werkzoekende en een werkgever, en 
de eerste tewerkstellingen zijn ondertussen een feit!

D

D

Creatief in duaal leren

Een Tinder voor de bouwsector, zo laat de gloednieuwe app BILDR zich nog het best omschrijven. 
Dankzij dit platform wordt het voor werkzoekende arbeiders een fluitje van een cent om te solliciteren 
bij Limburgse bouwbedrijven. 

Nieuwe BILDR-app: de Tinder voor de bouwsector
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e kijken even binnen bij een school die zich al twee 
jaar met hart en ziel inzet voor het project duaal 
leren, namelijk GO! Atheneum Nieuwpoort, waar 
de bouwopleiding ruwbouw georganiseerd wordt 

in een duaal traject. De school mag zich een van de West-
Vlaamse voorbeeldscholen inzake duaal leren noemen.
De eerste en misschien wel belangrijkste voorwaarde voor 
het slagen van een duaal traject is een correcte screening 
van de arbeidsrijpheid van de leerlingen die in een dergelijk 
traject willen stappen. 
Bij GO! Atheneum Nieuwpoort bevat deze voorafgaande 
screening onder andere een casus waarbij de leerlingen per 
twee en onder tijdsdruk een traphekje van Ikea in elkaar moeten 
zetten. De trajectbegeleider leidt veel af uit het gedrag van de 
jongeren: hij ziet wie de leiding neemt, wie initiatief neemt, 
wie om hulp vraagt, hoe de leerlingen met elkaar omgaan, of 
ze het plan kunnen lezen en ook kunnen volgen, enz. 

Daarnaast moeten de leerlingen ook een collage over zich-
zelf maken en voorstellen aan hun begeleider, die op basis 
daarvan een persoonlijke inschatting van elke leerling maakt. 
Uit deze opdracht kan hij afleiden in hoeverre elke leerling 
beschikt over een gezonde dosis zelfkennis.

Dit type van screening verhoogt de correcte oriëntering 
van jongeren en staat mee garant voor een goede start van 
het duale traject. 

W

GO! Atheneum Nieuwpoort
EEN NIEUWE BLIK OP DE SCREENING ARBEIDSRIJPHEID VOOR DUAAL LEREN

De eerste voorwaarde voor het slagen van 
een duaal traject is een correcte screening 

van de arbeidsrijpheid van de leerlingen 
die in een dergelijk traject willen stappen
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Wat is silicose?
Silicose ontstaat door de inademing 
van kwarts. Kwarts, of siliciumdioxide, 
is zowat het meest verspreide product 
op aarde. De bekendste toepassing is 
zand. De zeer kleine, met het blote oog 
onzichtbare deeltjes (kleiner dan 10 
micrometer) worden echter ingeademd 
en kunnen doordringen tot in de long-
blaasjes. Ze zijn niet oplosbaar in water 
en blijven bijgevolg vastzitten in de 
longen. Gaandeweg worden overal in de 
longen littekens gevormd, waardoor de 
longen minder elastisch worden en de 
patiënt last krijgt van kortademigheid 
en hoesten. De ziekte kan niet genezen 
worden en ook na de blootstelling blijven 
de deeltjes in de longen verder schade 
aanrichten.

Wanneer worden werknemers 
blootgesteld aan kwarts?

Inadembaar kristallijn silica ontstaat 
vooral bij het mechanisch bewerken 
(slijpen, boren, polijsten) van kwarts-
houdende materialen (dus nagenoeg 
alle steenachtige materialen). Sinds 
enkele jaren is het gebruik van com-
posietsteen fel in opmars, vooral voor 
douchewanden en keukenwerkbladen. 
Composietsteen is samengesteld uit 
kunststof en natuursteen. Deze twee 
materialen worden gebonden met kunst-
hars, waardoor composiet ontstaat. De 
meest gebruikte composietwerkbladen 
bevatten 95% kwarts en 5% kunststof. 
Deze werkbladen geven keukens een 
natuurlijke uitstraling, zijn krasbestendig 
en weerstaan hoge temperaturen.
Vooral tijdens de plaatsing van dergelijke 
werkbladen (afwerking van hoeken, 
uitzagen van wasbakken, …) komt er 
heel wat inadembaar kristallijn silica 
vrij. Doordat het gaat om zeer lichte 

deeltjes, blijven deze erg lang in de lucht 
zweven. Een dergelijk deeltje daalt met 
een gemiddelde snelheid van 1 meter 
per 4 uur.

Wanneer is de 
blootstelling te hoog?

De grenswaarde voor blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica bedraagt 
in België 0,1 mg/m³. Ter illustratie: als 
we een drinkbeker met een bodempje 
kwartsstof zouden uitgieten in een 
vier meter hoog gebouw met de opper-
vlakte van een voetbalveld, is de grens-
waarde voor blootstelling aan kwartsstof 
bereikt. Momenteel is er een discussie 
aan de gang om de grenswaarde voor de 
blootstelling aan inadembaar kristallijn 
silica te verlagen. Op Europees niveau 
is het de bedoeling deze grenswaarde 
te verlagen naar 0,025 mg/m³.

Wat is de toestand 
op dit ogenblik?

De bal ging aan het rollen door een 
Australisch onderzoek. In 2015 werd 
in Australië welgeteld één geval van 
silicose vastgesteld. Een doorgedreven 
onderzoek van een groep longartsen 
wees uit dat er tussen 2011 en 2016 zeven 
nieuwe gevallen van silicose waren. In 
2018 werden na een actieve screening 53 
nieuwe gevallen van silicose ontdekt; een 

derde van alle gescreende werknemers 
had silicose. In België werden in 2018 
twee gevallen van silicose vastgesteld 
bij werknemers in een klein bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het plaatsen in keu-
kens met composietstenen werkbladen 
en douchewanden.

Hoe kan blootstelling aan 
kwarts vermeden worden?

Silicose kan niet genezen worden. Het 
goede nieuws is dat blootstelling aan 
kwarts wel eenvoudig vermeden kan 
worden. In ateliers kunnen kwarts- 
houdende materialen bewerkt worden 
in afgesloten installaties. Het grote pro-
bleem is de afwerking van de materialen 
bij de klant. Een van de meest efficiënte 
preventiemaatregelen is het gebruik 
van machines (slijpschijven, boor- en 
zaagmachines) met een stofzuiger die 
voorzien is van een HEPA-filter.
Als het niet mogelijk is om dergelijke 
apparatuur te gebruiken, kan ook gebruik 
gemaakt worden van een mondmasker. 
Dat is echter het allerlaatste redmiddel, 
want het moet altijd een P3-masker zijn 
en de werking ervan is sterk afhankelijk 
van de correcte plaatsing op het gelaat. 
Een mondmasker beschermt bovendien 
alleen de werknemer die de werkzaam-
heden uitvoert en niet de personen in 
de omgeving. 

Besluit
Blootstelling aan inadembaar kristallijn 
silica blijft een belangrijk aandachts-
punt, vooral omdat silicose vaak lang 
verborgen blijft als er niet actief naar 
wordt gezocht. Silicose is immers niet 
zo goed gekend bij longartsen. Zo werd 
een Belgische patiënt drie jaar lang 
behandeld voor astma, terwijl hij eigen-
lijk aan silicose leed.

Negen jaar geleden voerde Constructiv een intensieve campagne om de blootstelling aan 
inadembaar kristallijn silica (kwarts) te beperken. Tot begin jaren negentig was silicose een van de 
meest voorkomende beroepsziekten in België, onder andere doordat heel wat mijnwerkers werden 
getroffen door deze beroepsziekte, toen vooral gekend als ‘stoflong’. Inmiddels is de ziekte bezig 
aan een heropmars. Een pilootstudie door het Centrum Omgeving en Gezondheid, dat verbonden 
is aan de KU Leuven, toont verontrustende vaststellingen.

COMPOSIETSTEENSILICOSE:  
terug van nooit helemaal weggeweest
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et dampmengsel dat vrijkomt bij 
de verbranding van brandstof in 
een dieselmotor, bevat een hele 
rist aan schadelijke en toxische 

gassen, waarvan stikstofoxide (NO), 
stikstofdioxide (NO2), koolstofmonoxide 
en fijnstofdeeltjes de bekendste zijn. Fijn-
stofdeeltjes zijn kleiner dan 100 nano-
meter. Als je weet dat een nanometer 
een miljoenste deel van een millimeter 
is, is het niet moeilijk te geloven dat deze 
deeltjes ingeademd kunnen worden en 
doordringen tot  in de longen.

Gezondheidseffecten 
van de uitlaatgassen 

van dieselmotoren
Dieselmotoremissie kan uiteenlopende 
effecten hebben op de gezondheid, 
waaronder oogirritatie, aandoeningen 
aan de luchtwegen en astmatische 
klachten. Ook verhogen deze uitlaatgas-
sen het risico op long- en blaaskanker.

Normen voor werfmachines
Voor bouwplaatsmachines (niet voor 
de weg bestemde mobiele machines) 
worden twee soorten normen gebruikt:
• Stage, de Europese wetgeving 

voor niet voor de weg bestemde 
mobiele machines

• Tier, de Amerikaanse regelgeving 
voor niet voor de weg bestemde 
mobiele machines

Net zoals voor dieselmotoren in voer-
tuigen voor wegverkeer, werden de 
emissienormen ook voor dieselmotoren 
in bouwplaatsmachines in de afgelopen 
jaren verstrengd. De onderstaande tabel 

bevat een overzicht van de normen 
waaraan de emissie van dieselmotoren 
voor werfmachines moet voldoen vanaf 
een bepaald jaartal.
Bij de invoering van de Stage-normering 
werd voorrang gegeven aan machines 
met een hoog vermogen. Machines 
met een lager vermogen stoten welis 
waar minder gassen uit, maar er wor-
den veel meer machines met een laag 
vermogen gebruikt dan machines met 
een hoog vermogen. Daarom richt 
Stage IV zich zowel op kleinere als op 
grotere machines.
Voor bouwplaatsmachines houdt de 
procedure voor CE-markering ook reke-
ning met de van toepassing zijnde 
Stage-norm, dus een machine met een 
correcte CE-markering voldoet ook aan 
de emissienorm.

Welke normen gelden 
op de werkplek?

De Belgische wetgeving voorziet nog 
geen grenswaarde voor blootstelling aan 
dieselmotoremissies. De grenswaarde is 
de maximale concentratie aan een stof 
waaraan een medewerker gedurende 
acht uur mag worden blootgesteld.
De Codex over het welzijn op het 
werk specifieert in boek VI, titel 1 wel 
grenswaarden voor zowel stikstof- 
monoxide als stikstofdioxide: voor stikstof- 
monoxide bedraagt de grenswaarde 2,5 
mg/m³ en voor stikstofdioxide 5,7 mg/
m³. Aangezien werken met werfmachi-
nes zo goed als altijd buiten gebeuren, 
worden deze grenswaarden nagenoeg 
nooit overschreden.

Hoe kan de blootstelling aan 
fijnstof worden verminderd?

Een belangrijk risico van dieselmotor 
emissie is de blootstelling aan fijn-
stof. Elementair koolstof is een van de 
meest risicovolle componenten in het 
fijnstofmengsel. Ook voor elementair 
koolstof is momenteel geen grens-
waarde vastgelegd. Het is wel aan te 
raden om deze blootstelling zo laag 
mogelijk te houden.

Preventiemaatregelen
Om de bestuurder van een werfvoer-
tuig te beschermen, kan een cabine 
in overdruk voorzien worden. In een 
dergelijke cabine wordt gefilterde lucht 
naar binnen geblazen. Uiteraard moe-
ten de ramen en deuren van de cabine 
gesloten blijven.
Meestal kan de blootstelling van 
werknemers aan dieselmotoremissie 
sterk beperkt worden met behulp van 
enkele eenvoudige organisatorische 
maatregelen:
• Plaats wachtende voertuigen  

(bv. betonmixers) op een voldoende 
grote afstand van de werkplek.

• Wissel de ploegen die blootgesteld 
worden aan dieselmotoremissie, 
regelmatig af.

• Plaats rijplaten. Rijden op een 
onverharde weg verhoogt immers 
het brandstofverbruik en dus ook 
de dieselmotoremissie.

• Beperk de aanwezigheid van 
werknemers op plaatsen met veel 
dieselmotoremissie.

• Vermijd zo veel mogelijk dat diesel - 
motoren stationair draaien. In 
verschillende Belgische steden en 
gemeenten worden hier trouwens 
GAS-boetes voor gegeven.

Besluit
Blootstelling aan dieselmotoremissie is 
een belangrijk aandachtspunt en zal dat 
ook in de nabije toekomst blijven. Bij 
de aankoop of huur van bouwplaats-
machines moet dus aandacht besteed 
worden aan dit risico.

Emissie van dieselmotoren 
Ook werfmachines ontsnappen niet aan de verstrenging van de normen

Jaartal Stage Vermogen (in kW) NOx (in g/kWh) Fijnstofdeeltjes (in g/kWh)

1999 I 130-560 9,2 0,54

2002 II 130-560 6 0,2

2003 II 75-130 6 0,3

2006 IIA 130-560 4 0,2

2007 56-130 4 0,3

2011 IIIB 130-560 2 0,025

2012 56-130 3,3 0,025

2014 IV 56-560 0,4 0,025

H
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Op 17 juni heeft het Constructiv-kantoor van regio Brussel de eerste editie van de Construction Awards 
Brussel georganiseerd. Elk jaar zet Constructiv de Meest Verdienste Leerlingen uit het Brusselse bouw-
onderwijs in de bloemetjes in het prestigieuze kader van het stadhuis van Brussel. Dit jaar werd het 
opzet van het evenement verruimd en werden ook de prijzen Construction Awards Brussel uitgereikt 
aan Brusselse bouwbedrijven. 

CONSTRUCTION AWARDS BRUSSEL:  

de bouwsector viert feest in hartje Brussel!

e prijsuitreiking voor de Meest Verdienste Leerlingen is 
bedoeld voor leerlingen uit het laatste jaar van het 
Brusselse bouwonderwijs. Elke school met één of 
meerdere studierichtingen bouw kan per bouwafdeling 

een leerling aanduiden als meest verdienstelijke leerling. 
Daarbij kan het gaan om een leerling die een uitzonderlijk 
traject heeft afgelegd tijdens zijn opleiding, een leerling die 
een fantastische stage gedaan heeft of een leerling die blijk 
gegeven heeft van een voorbeeldige teamgeest in klas. In 
sommige scholen mogen de leerlingen stemmen; in andere 
scholen duiden de leerkrachten de leerlingen zelf aan. 

Van de Brusselse bouwbedrijven met arbeiders in dienst (PC 
124) werden er 27 genomineerd en werden negen prijzen 
Construction Awards Brussels uitgereikt in drie categorieën: 
competentiebeleid, welzijn en toeleiding. In elke categorie 
werden drie winnaars geselecteerd in drie bedrijfsgroepen, 
onderverdeeld per grootte: maximaal vijf arbeiders, zes tot 
twintig arbeiders en meer dan twintig arbeiders. 
Na de awarduitreiking was er een receptie en konden de jon-
geren een praatje slaan met de medewerkers van Constructiv 
en met de aanwezige afgevaardigden van bouwbedrijven. 
De bedrijven hebben op hun beurt contacten kunnen leg-
gen met bouwscholen en onder andere de mogelijkheden 
van toekomstige stageplaatsen of rekruteringen kunnen 
bespreken.

D

De afgevaardigden van de winnende bedrijven: Iris nv, Crombé nv, VDS 
Chauffage bvba, Jacques Delens nv, BIMG Group Company bvba nv, 
Carro Volpe bvba, Spie Belgium nv, Delleuse bvba en Steygers&Co bvba

De meest verdienstelijke leerlingen

Belgisch filiaal van SPIE wint Construction Award Brussel  
in de categorie “toeleiding”

SPIE Belgium, dochteronderneming van de SPIE-groep, onafhankelijk Europees leider in multitechnische diensten 
voor de energie- en communicatiesectoren, heeft de eerste plaats in de wacht gesleept in de categorie toelei-
ding. SPIE Belgium heeft deze onderscheiding te danken aan zijn acties inzake rekrutering, de opleiding van zijn 
medewerkers, het initiatief BouwIngroeiBaan (BIB) en de integratie van nieuwe medewerkers.
«We zijn erg trots op deze prijs. Het is een mooie erkenning voor al onze inspanningen op het vlak van rekrutering, toeleiding 
en ontwikkeling van onze werknemers en voor ons vermogen om ook jongeren aan te trekken en te rekruteren», benadrukt 
Jean-Pierre Martin, directeur human resources van SPIE Belgium.
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SMULLEN MET DE BOUW!
De dienstverlening van Constructiv bekendmaken bij onze 
doelgroepen is een permanent actiepunt van de regionale 
teams. In mei had het Constructiv-kantoor van regio Brus-
sel hier een origineel idee voor, namelijk aannemers en hun 
arbeiders uitnodigen om een pakje frieten te komen eten en 
iets te komen drinken in het kantoor in de Sint-Jansstraat. 
De adviseurs hadden de bedrijven op voorhand een frietzak 
in de Constructiv kleuren aangeboden met de uitnodiging 
een praatje te komen slaan bij dit nationale symbool. Een 
namiddag lang konden arbeiders en aannemers de adviseurs 
ontmoeten, nader met hen kennismaken en ontdekken wat 
Constructiv concreet kan doen in de domeinen opleiding, 
toeleiding, veiligheid en welzijn. 

I

In 2019 viert Constructiv een dubbele verjaardag: 70 jaar dienstverlening aan bouwbedrijven 
en hun arbeiders, maar ook 20 jaar decentralisatie van onze teams in elke regio van het land. 

n die context heeft Constructiv, 
dat onlangs ontstaan is uit de fusie 
van de verschillende sectorfond-
sen, opnieuw de aannemers en de 

sociale partners ontmoet tijdens een 
aangename avond die speciaal hiervoor 
georganiseerd werd in de verschil-
lende regio’s. Het doel van deze tweede 
reeks avonden was zo veel mogelijk 
aannemers de kans geven kennis te 
maken met het dienstenaanbod van 

onze organisatie en de basis te leggen 
voor constructieve relaties met de 
regionale kantoren. De deelnemers 
konden luisteren naar getuigenissen 
van aannemers die regelmatig een 
beroep doen op de diensten van Con-
structiv, meer bepaald in het kader 
van opleiding, beroepstoeleiding en 
welzijn. Ze konden ook nader kennis-
maken met de diensten en de middelen 
die Constructiv ter beschikking kan 

stellen om hen dagelijks te helpen in 
deze belangrijke domeinen en met de 
vertegenwoordigers van de regionale 
teams, die hen erg concrete hulp kun-
nen bieden bij wat ze doen.
Het tweede deel van elke avond bestond 
uit een netwerkmoment, waarbij 
de deelnemers en de teams van de 
verschillende regionale Constructiv- 
kantoren op een ontspannen manier 
van gedachten konden wisselen.

CONSTRUCTIV ROADSHOW 2019:  

70 jaar ervaring, 20 jaar dicht bij u! 

Het was erg gezellig en werd door iedereen gesmaakt!
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Naar goede gewoonte werd er in samenwerking met de bouwplatformen Namen/Waals-Brabant 
en Luxemburg ook dit jaar een prijs uitgereikt aan de meest verdienstelijke leerling van elke 
bouwafdeling van de technische en beroepsscholen in de drie provincies. In de provincie Luxemburg 
deden ook de centra voor deeltijds onderwijs en de opleidingscentra van Forem en van IFAMPE 
in Libramont mee.

p voorhand werd aan de scholen 
gevraagd om in elke bouwafdeling een 
laureaat aan te duiden bij de leerlingen 
uit het laatste jaar (het zesde jaar van 

het gewoon onderwijs). Daarbij hoefde het niet 
noodzakelijk te gaan om de beste leerling, maar 
wel om de leerling die het meeste motivatie 
en enthousiasme toonde bij het leren van zijn 
toekomstige beroep.
Dit jaar vonden de prijsuitreikingen plaats in 
het kantoor van de gouverneur van de provincie 
Waals-Brabant in Waver voor de provincies 
Waals-Brabant en Namen en in het Groot-
hertogelijk Paleis in Aarlen voor de provincie 
Luxemburg. Op deze beide events waren heel 
wat bekende personen aanwezig om de jongeren 
aan te moedigen in hun traject!

O

Meest verdienstelijke jongeren van 
bouwafdelingen in de provincies Waals-Brabant, 

Namen en Luxemburg in de bloemetjes gezet
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NIEUWE PUBLICATIES VAN CONSTRUCTIV
Constructiv dossier 
• Dossier 151 (dit dossier vervangt dossier 102):  

Jongeren in de bouw

Info fiche
• Regionale regelgeving over asbest – Brussel - Infofiche 3025 

• Milieureglementering omtrent asbest - Waals Gewest – 
Infofiche 3027

Preventiefiche 
• Werken bij warm weer - Preventiefiche 1064

De Construbooks, de nieuwe aanpak  
van leren op je tablet
Ook beschikbaar als app, gratis via Google Play, iTunes en 
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.

Eén website: 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
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constructiv info

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.

Contact 
Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor.

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

Enkele publicatiereeksen: constructiv info en 
constructiv flash vindt u op www.constructiv.be. 

Zoekt u preventie- en toolboxfiches en 
welzijnsdossiers of welzijnspublicaties rond 
werken op hoogte? Bent u op zoek naar een 
geschikt handboek in het kader van een 
specifieke opleiding of naar ander didactisch 
materiaal? Surf dan naar onze digitale 
bibliotheek www.buildingyourlearning.be.

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

Meer info   
www.constructiv.be

Opleidingen en examens Publicaties

BOUW UW VERZEKERINGSPAKKET, 
À LA CARTE…

VOOR EEN OPTIMALE 
EN VOORDELIGE BESCHERMING!

* Reglement op www.build-safe.be
Federale Verzekering – Stoofstraat 12 – 1000 Brussel. www.federale.be.
Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke 
Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CVBA
Financieel rekeningnummer: BIC:  BBRUBEBB    IBAN:  BE31 3100 0723 3155  - RPR Brussel 
BTW BE 0403.257.506 De verzekeraar die zijn winst met u deelt

Vraag uw kortingsbon op 
www.build-safe.be

Vragen? Contacteer ons Info-Center: 
0800/14.200

Zelfstandige of kleine bouwondernemer 
(max. 5 personeelsleden, bedrijfsleider 
incl.)? Dan is Build-Safe er voor u! U kunt 
dit flexibele verzekeringspakket zelf 
samenstellen, zo is het steeds op maat van 
uw onderneming. Daarbovenop kunt u 10% 
besparen op uw verzekeringspremies! En 
uw bedrijf en uzelf zijn optimaal beschermd.

Build-Safe: 
exclusief voor de bouwprofessional

Korting

-10%*

Buildsafe 170 x 125.indd   1 19/10/2018   15:16:53

http://navb.constructiv.be/nl/Examinering_opleidingen_en_accreditatie/Opleidingen/VCA%20Opleidingen/Data%20en%20inschrijving.aspx

