
JAARVERSLAG  
2021



Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
 : 

Br
un

o 
Va

nd
en

w
ijn

ga
er

t -
 C

on
st

ru
ct

iv
 • 

Ko
ni

ng
ss

tr
aa

t 1
32

/1
 • 

10
00

 B
ru

ss
el



VOORWOORD ........................................................................................................................4

OVERZICHT KERNCIJFERS ................................................................................................ 6

OVER CONSTRUCTIV ....................................................................................................8
Missie........................................................................................................................................9
Opdrachten ........................................................................................................................... 10
Aansturing .............................................................................................................................. 11
Samenstelling raad van bestuur en beheerscomités ..................................................... 12

DE BOUWSECTOR IN 2021 ...................................................................................14
Kerncijfers ........................................................................................................................ 15

DOSSIER IN DE KIJKER ..............................................................................18
Imagocampagne de bouw kijkt verder ...................................................................... 19

ONZE ACTIVITEITEN EN REALISATIES ........................................................ 32
De toekenning van aanvullende sociale voordelen ...................................................... 33
Sociaal voordeel ........................................................................................................ 35
Sectorale hospitalisatieverzekering ............................................................................ 36
Voordelen ter aanvulling van het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid .............37
Voordelen in geval van ziekte of arbeidsongeval ......................................................... 38
Voordelen ter ondersteuning van de eindeloopbaan .................................................. 40
Voordelen inzake aanvullend pensioen ........................................................................ 41
Initiatieven voor de werkgevers .................................................................................. 42
Strijd tegen sociale fraude ......................................................................................... 43

HET SECTORALE AANVULLEND PENSIOEN ................................................ 44
PENSIO B .................................................................................................................. 45

COMPETENTIEBEHEER, INSTROOM EN WELZIJN OP HET WERK ................. 48
Veldwerking en regionale aanpak ............................................................................... 50
Realisaties op het vlak van competentiebeheer en instroom ...................................... 65
Realisaties op het vlak van competentiebeleid ........................................................... 66
Realisaties op het vlak van welzijn ............................................................................... 71

HET TECHNISCH COMPETENTIECENTRUM (TCC) ....................................... 84
Competentiebeheer .................................................................................................. 85
Kwaliteitsbewaking van opleidingen en certificering van competenties ....................... 86
Productontwikkeling .................................................................................................. 89
Organisatie van het opleidingsaanbod voor scholen ................................................... 90
Machinepark en uitrustingen ...................................................................................... 91

INHOUD

Jaarverslag 2021 Constructiv 3



VOORWOORD

Begin 2020 werden we geconfron-
teerd met de Covid-19-pandemie, die 
in eerste instantie een sterke daling 
van het activiteitsvolume teweeg-
bracht in de bouwsector (en andere 
sectoren). In de loop van 2020 en 

2021 heeft de activiteitsgraad van de bouw zich echter 
kunnen herstellen, met als gevolg dat de tewerkstelling in 
de sector zich eind 2021 opnieuw ongeveer op het peil 
van eind 2019 bevindt. 

De bouw blijft zo, meer dan ooit, een van de belang-
rijkste economische motoren van ons land. De volgende 
cijfers onderstrepen dit gegeven. 

 > De bouw, dat is:
- 5% van het bruto binnenlands product, oftewel
- 6% van de omzet van ons land

 > En de bouw is ook, nog altijd, goed voor 7% van de 
totale tewerkstelling in België!

Maar toch, die tewerkstelling, daar wringt het schoentje 
in onze sector. Om het hoofd te bieden aan de talrijke 
uitdagingen zijn zowat 20.000 nieuwe werkkrachten 
nodig, en wel onmiddellijk. We zoeken slimme handen, 
mannen en vrouwen die willen meebouwen aan onze 
toekomst. Iedereen is welkom! Geen bouwopleiding 
gehad? Geen probleem! We zorgen voor opleiding én 
we bieden een mooie, stabiele carrière in een boeiende 
sector!

Daarom legden de sociale partners in 2021 de funda-
menten voor een grootschalige en duurzame imagocam-
pagne: de bouw kijkt verder. Met deze campagne willen 
we meer goesting opwekken en mensen aantrekken om 
aan de slag te gaan in de bouw. We willen werken aan het 
imago van onze sector, die, in tegenstelling tot wat men 
soms denkt, een moderne en innovatieve sector is, een 
sector die volop inzet op digitalisering, die investeert in 
veiligheid en opleiding en die zijn werknemers bovendien 
een uitstekend statuut aanbiedt. 

Deze imagocampagne is gebaseerd op twee belangrijke 
pijlers. Ten eerste spreken we over een tijdslijn van tien 
jaar. Ten tweede is deze campagne gebaseerd op duide-
lijke doelstellingen, namelijk: 

 > 20% meer jongeren die kiezen voor een bouwgerichte 
basisopleiding

 > 20% meer doorstroming vanuit de bouwopleidingen 
naar de sector 

 > 20% minder uitstroom van bouwvakarbeiders naar 
andere sectoren

Verder in dit jaarverslag vindt u meer informatie over 
deze ambitieuze campagne.
 
Uiteraard staat de imagocampagne niet op zichzelf. Ze 
sluit naadloos aan bij de hoofdopdracht van Constructiv: 
garanderen dat de Belgische bouwbedrijven kunnen 
beschikken over voldoende medewerkers én bekwame 
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medewerkers. Constructiv stelt hiervoor al een arsenaal 
aan ondersteunende maatregelen ter beschikking 
van bouwbedrijven en van de huidige en toekomstige 
bouwvakarbeiders: een aantrekkelijk statuut, het bevor-
deren van duurzame instroom en het bevorderen van 
duurzame tewerkstelling. 

In dit jaarverslag stellen we u met plezier de sectorale 
activiteiten en realisaties in verband met het sociaal 
statuut en het competentiebeheer van bouwvak-
arbeiders, de instroom in de sector en de bevordering 
van het welzijn op de bouwplaatsen voor. In het kader 
van de coronapandemie heeft Constructiv ook in 2021 
een bijkomende ondersteuning aan bouwbedrijven en 
hun werknemers aangeboden. Dit gebeurde onder de 
vorm van specifieke adviezen verstrekt door de welzijns–
adviseurs, het aanbieden van de mogelijkheid om een 
sectoraal Contactpunt Corona te bevragen en tevens via 
tal van sensibiliserende initiatieven.

Wij hopen dat we op eenieders steun mogen rekenen 
om het echte beeld van de bouwsector te tonen: een 
duurzame en innovatieve sector met een aantrekkelijk 
statuut, die aan iedereen de kans geeft om zich ten volle 
te ontplooien op professioneel en persoonlijk vlak. 

Voorzitter
DE VLAMINCK GIANNI
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Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en 
voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, 
opgericht door de sociale partners van het bouwbedrijf, 
ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt 
naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in 
kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal 
statuut, de nodige competenties en veilige werkomstan-
digheden op de bouwplaats.

De dienstverlening van Constructiv richt zich in de 
eerste plaats tot:

 > bouwbedrijven en hun arbeiders
 > sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties

De adviezen, diensten en financiële steun die 
Constructiv aanbiedt aan bouwbedrijven en hun 
werknemers, behelzen vier domeinen:

 > toekenning van aanvullende sociale voordelen
 > ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en 
oneerlijke concurrentie

 > stimulering van het competentiebeheer en de instroom 
in de sector

 > bevordering van de veiligheid op de bouwplaatsen en 
het welzijn op het werk

MISSIE

Jaarverslag 2021 Constructiv 9



OPDRACHTEN

Aanvullende sociale voordelen

De sociale partners hebben een uitgebreid en modern 
sociaal statuut gecreëerd voor onze bouwvakarbeiders. 
Zij kunnen terugvallen op een brede waaier aan aanvul-
lende sociale voordelen, beheerd door Constructiv.
 
Deze voordelen zijn opgebouwd rond drie pijlers:

 > beloning voor de productiviteit van de arbeiders
 > aanvullingen op het inkomen tijdens periodes 
van arbeidsongeschiktheid ingevolge tijdelijke 
werkloosheid, ziekte, ongeval, …

 > ondersteuning van de eindeloopbaan

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op de 
bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein en 
ons team van adviseurs:

 > bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij 
hun dynamisch preventiebeleid

 > gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt aangepaste 
adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid

 > organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over 
specifieke thema’s

Competentiebeheer en instroom

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

 > de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij 
jongeren en werkzoekenden

 > de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar 
een duurzame job in de bouw

 > de ondersteuning van bouwbedrijven en hun 
werknemers met betrekking tot hun competentie- en 
loopbaanbeheer

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

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan 
binnen Constructiv en heeft een strategische en 
sturende verantwoordelijkheid. De Raad waakt erover 
dat de organisatie optimaal functioneert. Daarvoor 
bepaalt hij bijvoorbeeld de sectorale visie, de strategie 
en de prioriteiten met betrekking tot de opdrachten die 
door het Paritair Comité aan Constructiv zijn gegeven. 
De Raad legt hierover verantwoording af aan het Paritair 
Comité.

Beheerscomités Building your Benefits (ByB) 
en Building on People (BoP)

Deze comités zijn verantwoordelijk voor de organi-
satie en de uitvoering van de specifieke opdrachten die 
toevertrouwd zijn aan de twee operationele structuren 
van Constructiv (ByB en BoP). Ze zetten een kader uit en 
bewaken dit kader waarbinnen de sectorale opdrachten 
worden uitgevoerd. Een beheerscomité kan bepaalde 
bevoegdheden met betrekking tot gewestelijke of 
gemeenschapsmateries delegeren aan regionale oriën-
tatiegroepen (BoP@Vlaanderen, BoP@Brussel en BoP@
Wallonie). In dit geval houdt het Beheerscomité toezicht 
op de naleving van het sectorale kader.

De missie en opdrachten die Constructiv vanwege het Paritair Comité 124 ontvangt, worden opgevolgd 
door verschillende beleidsorganen.

De operationele aansturing

De operationele aansturing gebeurt door het uitvoe-
rende management, dat bestaat uit de CEO en twee 
Directeurs-generaal. Het uitvoerende management 
is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het 
uitvoeren van de beleids beslissingen van de bovenver-
melde beleidsorganen.
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 Raad van Bestuur
Building your Benefits 
Beheerscomité

Building on People 
Beheerscomité

Mandaat tot: 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022

Voorzitter DE VLAMINCK Gianni JÉROUVILLE Natacha CUPPENS Pierre

Ondervoorzitters VOCHTEN Jan 
VANDENBERGHE Patrick

CUPPENS Pierre 
VOCHTEN Jan

VAN HOE Marnix 
HILAMI Brahim

Bestuurders 2 x 7 2 x 7 2 x 11

 DEMEESTER Nico 
JÉROUVILLE Natacha 
VAN POPPEL Bob 
VOCHTEN Jan

DEMEESTER Nico 
DE WIT Hendrik 
JÉROUVILLE Natacha 
VOCHTEN Jan

VOCHTEN Jan  
DILLEN Marc 
HAEX Joeri  
VAN POPPEL Bob 
CARNOY Francis 
GASTIAUX Geneviève 
JÉROUVILLE Natacha 
SCHILTZ Laurent

VERKEST Filip 
WAEYTENS Jean-Pierre

PROESMANS Luc  
WAEYTENS Jean-Pierre

MOREELS Hildegard 
WAEYTENS Jean-Pierre

VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix

 CUPPENS Pierre 
DAERDEN Justin 
VANDENBERGHE Patrick

CUPPENS Pierre
VAN STEENBRUGGE Marc
VANHEE Maaike

BEIRENS Iwein 
CUPPENS Pierre 
DAERDEN Justin 
MATTHYSEN Ronny 
TEHEUX Jean-Louis

DE VLAMINCK Gianni 
HILAMI Brahim 
VAN HEETVELDE Werner

DE VLAMINCK Gianni 
HILAMI Brahim

CANNAERT Annick 
DE VLAMINCK Gianni 
ENGELAAR Bert 
HILAMI Brahim 
SENNA Benaissa

 VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan

Situatie op 31/12/2021

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN BEHEERSCOMITÉS

Embuild
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SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN BEHEERSCOMITÉS
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DE BOUWSECTOR  
IN 2021



De tabel hieronder bevat de kerncijfers in verband met het aantal bouwwerkgevers, de tewerkstelling 
en de loonmassa voor de periode 2019-2021.

2019 2020 2021

evolutie  
2018/2017

evolutie  
2019/2018

evolutie  
2020/2019

Activiteitsvolume (in miljoen €) 20.895 +1,03% 19.864 -4,9% 21.257 +7,01%

Aantal bouwwerkgevers 24.250 24.130 24.784

Tewerkstelling

Arbeiders onderworpen aan de Belgische RSZ (DmfA)

In aantal koppen

Aantal reguliere arbeiders 148.965 -0,2% 146.649 -1,10% 147.691 +0,71%

Aantal uitzendarbeiders 18.474 -2,61% 15.973 -13,6% 16.902 +5,82%

In aantal voltijdsequivalenten, inclusief uitzendarbeid 116.732 -0,8% 107.806 -7,65% 113.408 +5,2%

Buitenlandse gedetacheerde arbeidskrachten (Limosa)

Aantal meldingen 458.152 +1,37% 420.099 -8,31% 465.139 +10,72% 

Aantal (unieke) arbeiders 66.913 -5,87% 61.465 -8,14% 63.191 +2,81% 

Aantal (unieke) zelfstandigen 26.378 +5,65% 24.751 -6,17% 23.884 -3,5% 

Aantal aan de RSZ aangegeven dagen (DmfA)

Totale aantal dagen 37.596.064 -0,24% 37.240.574 -0,95% 37.221.461 -0,05% 

Gepresteerde dagen met loon 27.036.300 -0,99% 24.638.192 -8,87% 26.154.268 +6,16% 

Dagen economische werkloosheid 578.876 -7,36% 264.044 -54,39% 178.056 -32,57% 

Dagen weerverlet 1.511.449 +10,98% 940.868 -37,75% 1.304.120 +38,61% 

Overige dagen (rustdagen, ziekte, …) 8.469.391 +0,92% 11.397.470 +34,57% 9.582.365 -15,92% 

Loonmassa aan 108% (in miljoen €) 3.917 +1,79% 3.669 -6,41%  3.909,3 +6,63%

KERNCIJFERS
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Op basis van deze tabel kunnen we een aantal vaststellingen doen voor 2021:

 > Na een daling in 2020 stijgt het activiteitsvolume opnieuw.
 > Het aantal werkgevers stijgt opnieuw.
 > Het aantal arbeiders in voltijdsequivalenten is gestegen in 2021. Dit geldt niet 
alleen voor reguliere arbeiders, maar ook en vooral voor uitzendarbeiders.

 > Het aantal gedetacheerde buitenlandse arbeiders dat actief is op Belgische 
werven, vertoonde een stijging in 2021.

 > Het aantal gedetacheerde zelfstandigen vertoonde opnieuw een daling.
 > Het aantal gepresteerde dagen in de bouwsector nam lichtjes toe in 2021.
 > De loonmassa steeg met 6,5% in 2021.

Conclusie

Ondanks een afname van het aantal reguliere arbeiders met zowat 20.000 
eenheden (in voltijdsequivalenten) sinds begin 2012, blijft de bouwsector met 
zijn ongeveer 150.000 arbeiders een van de belangrijkste werkgevers van het 
land. Daarenboven is deze nettodaling van het arbeidersbestand eerder te 
wijten aan het niet vervangen van arbeiders die de sector verlaten dan aan 
een toename van de uitstroom van arbeidskrachten.

De jaarlijkse in- en uitstroom zijn in de voorbije jaren opnieuw naar elkaar 
toe beginnen te groeien. Dankzij deze trend mag worden aangenomen dat 
de sector jaarlijks nood heeft aan zowat 17.000 nieuwe arbeidskrachten ter 
vervanging van de arbeiders die de sector verlaten omwille van natuurlijk 
verloop of carrièrewendingen (± 12% in 2020). Aangezien instroom klassiek 
voor een groot deel uit jongeren bestaat, betekent dit dat de sector nog 
altijd veel kansen kan bieden aan jonge en goed opgeleide toekomstige 
bouwvakkers.
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DOSSIER IN DE KIJKER



Inleiding

In de loop van 2021 berichtten de media regelmatig 
over het tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector. 
Veel bedrijven hebben helaas niet alleen vaak te weinig 
personeel om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, 
maar hebben bovendien moeite om nieuwe geschikte 
arbeidskrachten te vinden.

Dit arbeidstekort treft meer dan veertig beroepen in de 
bouwsector, terwijl de sector meer dan ooit voor een 
aantal grote uitdagingen staat. De Europese Green Deal 
en het herstelplan van de federale regering voorzien 
bijvoorbeeld in grote investeringen voor de energie-
renovatie van gebouwen en voor infrastructuurwerken. 
De in juli 2021 overstroomde delen van Wallonië, moeten 
heropgebouwd en heraangelegd worden, en er zijn 
bijkomend infrastructuurwerken nodig om dergelijke 
tragische gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.

Dat alles maakt dat er in de komende jaren talloze nieuwe 
jobs zullen bijkomen: de bouwsector is dus dringend op 
zoek naar veel nieuwe arbeidskrachten: geschat wordt 

dat er zo’n twintigduizend jobs onmiddellijk ingevuld 
moeten worden. Het probleem is echter dat te weinig 
mensen hun weg vinden naar de sector. We stellen vast 
dat de bouw, vooral bij jongeren, niet meteen als een 
aantrekkelijke sector wordt gezien om in te werken. In 
België gaat de sector nog te veel gebukt onder clichés en 
vooroordelen.

De bouw, goed voor maar liefst 7% van de totale Belgische 
werkgelegenheid, heeft echter heel wat te bieden. Het 
is een innovatieve, snelgroeiende sector die garant 
staat voor een boeiende en stabiele carrière die volop 
mogelijkheden biedt voor professionele en persoonlijke 
ontplooiing. Mensen die al in de sector werken en dus 
een goed beeld hebben van het reilen en zeilen ervan, 
bevestigen dit van harte. 

Uit een enquête van Constructiv blijkt dat meer dan 
zeven op de tien werknemers de sector positief beoor-
delen en dat een op de twee werknemers trots is dat hij 
of zij in de bouw werkt. De uitdaging is dus om de kijk van 
de buitenwereld te veranderen en de werkelijkheid van 
het terrein beter in beeld te brengen.

De bouwsector zet zijn troeven in de verf om zijn aantrekkingskracht te vergroten en de toeleiding naar 
de sector te bevorderen.

IMAGOCAMPAGNE DE BOUW KIJKT VERDER
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Daarom besloten de sociale partners van de bouwsector 
een duurzame sectorale imagocampagne uit te werken 
om de bouw te tonen als de boeiende, gezonde en 
competente sector die ze is en die de samenleving nodig 
heeft. De campagne ondersteunt hiermee de ambitieuze 
doelstellingen van de sector tegen 2030, nl.:

 > 20% meer jongeren die een bouwgerelateerde 
opleiding volgen

 > 20% meer werknemers die overstappen naar de bouw
 > 20% minder werknemers die de bouwsector verlaten
 > het imago van de bouwsector op duurzame wijze 
verbeteren

Uitwerking van de campagne en zoektocht 
naar een partner

Begin 2021 hebben Constructiv en de sociale partners 
een bestek opgesteld waarin de doelstellingen van de 
campagne, de doelgroepen en de kernboodschappen 
werden vastgelegd. Dit bestek werd voorgelegd aan een 
selectie van een twintigtal communicatiebureaus die 
werden beoordeeld op basis van hun expertise in het 
ontwikkelen van een doeltreffende communicatiestra-
tegie en hun ervaring met het aantrekken en vasthouden 
van talent. Na de verschillende bureaus te hebben 
ontmoet, sloot Constructiv een samenwerkingsover-
eenkomst met het communicatiebureau Famous Grey 

voor de ontwikkeling een 
campagne met de naam De 
bouw kijkt verder.

In de weerhouden strategie 
worden drie soorten cam- 
pagnes gevoerd. Voor elke 
actie zal gebruik worden 
gemaakt van media (tradi- 
tionele media alsook digitale 
media) die aangepast zijn  
aan de te bereiken doel- 
groep (het grote publiek, 
ouders, leerkrachten, jonge-
ren, werkzoekenden, actieve 
werknemers, bouwbedrijven, 
enz.).

Door de bouwsector in een 
positief daglicht te plaatsen, 
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Doel: de motivatie vergroten 
om in de bouwsector te (blijven) 
werken. 

Hoe: het stereotype beeld van 
de bouwsector doorbreken.

Boodschap: de bouw is 
een diverse, innovatieve en 
duurzame sector.

Doel: de drempel verlagen om in 
de bouwsector aan de slag te gaan 
en te blijven. 

Hoe: de bouwsector naar de 
verschillende doelgroepen 
brengen.

Boodschap: de bouwsector is 
een toegankelijke sector met veel 
werkzekerheid, carrière-mogelijk-
heden en extra voordelen die ook 
voor jou toegankelijk zijn

Doel: het gewenste gedrag 
activeren. 

Hoe: de doelgroepen activeren 
door de motivatie te vergroten 
en de drempels te verlagen.

Boodschap: solliciteer, kies of 
leer voor een job in de bouw.

Imagocampagnes

DE BOUW KIJKT VERDER

Overtuigingscampagnes Activeringscampagnes

DOELSTELLING VAN DE SECTOR: MEER GESCHOOLDE ARBEIDSKRACHTEN IN DE BOUW

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE INDIVIDUELE RELEVANTIE

wil de campagne belangstelling opwekken voor de bouw en mensen overhalen om een bouwgerelateerde opleiding 
te volgen, zich om te scholen of direct aan de slag te gaan in de bouw.
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Sectorale samenwerking 

Om de campagne en de uit te voeren acties voor te bereiden, werden verschil-
lende werkgroepen opgericht: naast de Raad van Bestuur van Constructiv, die 
erop toeziet dat de campagne de juiste koers vaart, en de interne operationele 
werkgroep van Constructiv, werd een sectorale werkgroep opgericht om de input 
van de campagnepartners te verzamelen en hen op de hoogte te houden van de 
geplande acties en synergieën.

De campagne staat immers niet op zich, maar heeft tot doel bestaande en nieuwe 
initiatieven (verder) uit te bouwen. Ten tijde van de campagnelancering bestonden al 
verscheidene initiatieven om mensen aan te trekken naar de bouw, zoals de gewes-
telijke campagnes jeconstruismonavenir.be, werfze.be, construcity.brussels, maar 
ook de thematische campagnes als safetymypriority.be, paintpanter.be, clean-
sitesystem.be, openwervendag.be, digitalconstruction.be, morethanbuilding.be, 
buildingheroes.be, ...

Er werden eveneens contacten gelegd met de verschillende gewestelijke overleg-
platforms van de bouwsector om alle betrokken partijen te informeren en te  
stimuleren de campagne mee te ondersteunen. Zo vonden contacten plaats met 
de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling Actiris, Forem en VDAB, de oplei-
dingscentra en een aantal andere instellingen die mensen opleiden tot of oriën-
teren naar een beroep in de bouw. Door deze samenwerking konden de expertise 
en de initiatieven worden samengebracht op één platform: debouwkijktverder.be. 

Het is de bedoeling dat de sector doeltreffend communiceert en dat alle initi-
atieven ertoe bijdragen dat de bouw een positiever imago krijgt en dat zo veel 
mogelijk gemotiveerde en gekwalificeerde jongeren aan de slag gaan en blijven in 
de bouw en er een mooie carrière uitbouwen.
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Voorbereiding van de campagne en de communicatietools 

Imago-onderzoek
Om een beter idee te krijgen van het beeld dat 
de Belgen hebben van de bouw, werd een imago- 
onderzoek besteld bij een opiniepeilingbureau. Dat 
bureau raadpleegde een representatief panel van meer 
dan tweeduizend personen, bestaande uit mensen die 
in de sector werken, mensen die werk zoeken en ouders 
van kinderen tussen 13 en 18 jaar.

De vragen hadden betrekking op de bouwsector in het 
algemeen en op verschillende thema’s waarmee de 
campagne het imago van de bouwsector wil versterken: 
circulariteit en duurzaamheid, diversiteit en inclusie, 
innovatie en nieuwe technologieën, veiligheid en welzijn, 
werkzekerheid en sociale voordelen.

Dit onderzoek leidde tot een aantal bevindingen:

 > Slechts 1 op de 10 Belgen zegt dat hij of zij in de 
bouwsector zou willen werken. Interessant is dat 
werkzoekenden het minst positief zijn, maar ook 
jongeren zijn kritisch: slechts 11% van de studenten 
zegt dat ze in de bouw zouden willen werken, en het 
zijn net die profielen die de sector nodig heeft om 
nieuwe werknemers naar de bouw te krijgen. Dat toont 
aan dat we onze strategie moeten veranderen en het 
imago van onze sector moeten verbeteren.

 > Mensen die in de bouwsector werken en dus een 
goede kijk op de realiteit hebben, zijn optimistisch: 
meer dan zeven op de tien werknemers laten zich 

positief uit over de sector. Een op de twee personen 
zegt trots te zijn dat hij of zij in de bouw werkt. Hieruit 
blijkt dat het meer dan ooit nodig is om de dagelijkse 
realiteit zoals die wordt ervaren door mensen die in de 
bouw werken, in de kijker te zetten.

 > De ‘buitenwereld’ heeft nog te vaak een beperkt beeld 
van de jobmogelijkheden in de bouw. Bij de term 
‘bouw’ denken Belgen vaak aan metselaars. Bij 48% is 
dat het beroep dat het eerst bij hen opkomt, terwijl 
het percentage metselaars in de sector in werke-
lijkheid slechts 12% bedraagt.

 > De respondenten hechten veel waarde aan innovatie, 
maar kunnen verrassend genoeg slechts weinig 
voorbeelden geven. 72% kan geen spontaan voorbeeld 
van innovatie in de bouw geven. Als het gaat om de 
invloed van digitalisering in en ten dienste van de 
bouwsector, heeft de enquête echter aangetoond 
dat de sector ten volle inzet op innovatie. Er worden 
namelijk verschillende technologieën gebruikt om 
de werklast te verminderen en de veiligheid van de 
werknemers te verhogen.

 > Wat duurzaamheid, veiligheid en beloning betreft, 
blijkt uit de cijfers dat er een grote kloof is tussen wat 
de Belgen denken en de realiteit in de sector. 47% 
weet niet hoe en in welke mate de bouwsector de 
klimaatdoelstellingen wil halen. Slechts 34% is er zeker 
van dat de bouwsector extralegale voordelen biedt.
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Uit deze cijfers blijkt dan ook dat 
de Belgen beter geïnformeerd 
moeten worden over wat de sector 
precies inhoudt. Het doel van de 
campagne is dan ook om komaf te 
maken met de meest hardnekkige 
vooroordelen over de Belgische 
bouwsector, maar ook om meer 
informatie te verspreiden over de 
innovatieve, duurzame en techno-
logische aspecten van de sector en 
over de veiligheid en de arbeids- 
en loonvoorwaarden.
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Grafische identiteit
In aanloop naar de campagne, werd de grafische 
identiteit van de campagne bepaald. Er werd een logo 
ontworpen in de drie landstalen met de slogan ‘De bouw 
kijkt verder’. Dit logo bevat twee gekleurde pijlen die het 
beeld oproepen van een dynamische, toekomstgerichte 
sector. 

Opname van een campagnevideo
Voor de campagnevideo werd samengewerkt met 
professionele regisseurs. Nadat het scenario en het 
script waren goedgekeurd, werd de video begin 2022 
opgenomen. Er werd gedraaid op verschillende locaties 
in België. Een van die locaties was de bouwplaats van 
het Brusselse ZIN-project, een prestigieus bouwproject 
op het gebied van architectuur, design, circulariteit  en 
eco-verantwoordelijkheid.

De video wil de bouwsector in een ander perspectief 
plaatsen en nodigt de kijker uit om verder te kijken dan wat 
hij ziet: om zo te ontdekken hoe de bouwsector elke dag 
het verschil maakt, hoe digitalisering en innovatie hand in 
hand gaan en duurzame mogelijkheden en vooruitgang 
bieden. En hoe er elke dag nieuwe beroepen ontstaan 
dankzij technische vooruitgang. De video eindigt met 
een inclusieve noot die mensen aanmoedigt om in de 
bouw te werken: “Kijk samen verder met ons dan wat we 
bouwen. De bouw kijkt verder.”
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Aanwezigheid op digitale media
De spil van de campagne is een nieuw campagne-
platform. Hier staat een reeks artikelen over verschil-
lende thema’s die verband houden met de bouwsector: 
werken in de bouw, innovatie en veiligheid, welzijn en 
inclusie, circulariteit en impact op de samenleving. Er 
wordt ook aandacht besteed aan verschillende sectorale 
initiatieven en allerhande vormen van samenwerking 
tussen de campagnepartners.

De verschillende bouwberoepen worden voorgesteld, 
in de vorm van artikelen aangevuld met getuigenissen 
en video’s. Via een contactformulier kunnen bezoekers 
contact opnemen met het netwerk van toeleidingsad-
viseurs van Constructiv voor alle vragen over werk- en 
opleidingsmogelijkheden in de sector.

Het onlineplatform geeft verder een overzicht van 
evenementen die te maken hebben met de sector: 
jobdays, jobbeurzen, werfbezoeken, ontdekkingsdagen, 
beroepsbeurzen, opleidingsdagen, enz.

Bovendien wordt de campagne digitaal ondersteund 
dankzij de aanwezigheid op sociale netwerken. Zo 
worden via pagina’s op Facebook, LinkedIn, Instagram 
en TikTok campagneboodschappen verspreid. Alle 
partijen die betrokken zijn bij de campagne, kunnen ook 
berichten op sociale netwerken plaatsen via de hashtag 
#DeBouwKijktVerder.

www.debouwkijktverder.be

10 REDENEN  
WAAROM  
WERKEN IN  
DE BOUW IETS  
VOOR JOU IS

VAN AFWISSELING TOT EEN 
MOOI LOON, WAT SPREEKT 
JOU AAN IN DE BOUW?
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Lancering van de campagne

Persconferentie 
Om de campagne ‘De bouw kijkt verder’ gepast te 
lanceren, werd een grote persconferentie voorzien die 
doorging op 7 april 2022 in het WTC III-gebouw in Brussel, 
naast de bouwplaats van het ZIN-project.

De voorstelling van de resultaten van het imago-onderzoek 
kon op ruime mediabelangstelling rekenen. Na die presen-
tatie werd de campagne ‘De bouw kijkt verder’ voorge-
steld en werd in avant-première de videoclip getoond die 
op alle nationale tv-zenders zou worden uitgezonden in 
de weken erna. De verschillende vertegenwoordigers van 
de bouwsector waren ook aanwezig om duiding te geven 
bij de uitdagingen en troeven van de bouwsector.

Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor 
het Bouwbedrijf) bood als campagnepartner journalisten 
de gelegenheid om nieuwe technologieën te ontdekken 
die in de bouw worden gebruikt en deze ook te testen 
(bijvoorbeeld exoskeletten, drones, robothonden en 

thermische camera’s). De conferentie werd bijgewoond 
door een aantal journalisten en kreeg zowel in het noorden 
als het zuiden van het land veel media-aandacht.

Ontwikkeling van de visuele identiteit
Om deze nieuwe campagne en de bijbehorende visuele 
identiteit meer bekendheid te geven rond het lance-
ringsmoment, werd een reeks producten ontwikkeld om 
de campagne in het straatbeeld te brengen. Zo werden 
werfdoeken verdeeld aan bedrijven verspreid over België 
om op hun werven uit te hangen. Ook werden veilig-
heidshesjes, folders, posters en een hele reeks cadeau-
artikelen bedrukt met het campagnelogo en uitgedeeld 
aan scholen, bedrijven en campagnepartners. Die visuele 
elementen worden regelmatig gebruikt bij evenementen 
die de bouwsector organiseert.

Ook de Construbus werd volledig in een nieuw campagne-
kleedje gestoken.
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Lopende acties 

Jongeren contentserie
Bij het afsluiten van dit jaarverslag 2021 loopt de 
campagne nog altijd. Zo wordt op sociale netwerken een 
tweede communicatieronde georganiseerd om zo veel 
mogelijk jongeren te bereiken. In dat verband werd aan 
een aantal influencers gevraagd om in een reeks video’s 
de duurzame, technologische en inclusieve aspecten van 
de bouwsector onder de aandacht te brengen.

Tijdens werfbezoeken konden die jonge influencers de 
boodschappen van de campagne overbrengen bij hun 
volgers. Tijdens een bezoek aan de renovatiewerf van de 
Cité Administrative in Luik belichtte een influencer de 
verschillende beroepen en technologieën die nodig zijn 
om tot een koolstofvrij gebouw te komen. Via influencers 
maken jongeren ook kennis met andere projecten, zoals 
houtskeletbouw of innoverende vastgoedprojecten.

Bovendien zorgen die influencers ervoor dat een aantal 
stereotypes in verband met de bouwsector doorbroken 
worden en dat de beroepen in de bouw een duurzamer 
en technologischer imago krijgen. Deze eerste ervaring 
was alvast meer dan overtuigend, te oordelen aan het 
aantal interacties op de favoriete sociale netwerken van 
jongeren, zoals Instagram en TikTok! Een tweede seizoen 
zal daarom zeker worden opgestart.

Activering op straat
De campagne zal ook enkele grote publieke acties 
organiseren. Zo zullen tijdens evenementen in drie grote 
Belgische steden – Antwerpen, Brussel en Luik – de 

stereotypen die met de bouwsector worden geasso-
cieerd, letterlijk worden doorbroken.

Tijdens die openbare evenementen worden opnieuw 
influencers ingeschakeld om de campagnebood-
schappen over te brengen bij het grote publiek. De 
influencers nodigen toevallige passanten uit om muren 
waarop stereotypen geschreven staan, te slopen. Achter 
die muren ontdekt men dan een nieuw imago van de 
sector, aan de hand van concrete verwezenlijkingen 
waaruit blijkt dat de bouwsector een inclusieve, duurzame 
en technologische sector is. Van deze acties zullen de dag 
zelf door de influencers stories worden gepost op hun 
kanalen en zullen nadien video’s gemonteerd worden die 
verspreid worden op de sociale media van de campagne 
en het campagneplatform.
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Conclusie: naar een sterkere sector in 2030

Zoals aan het begin van dit ‘In de kijker’-dossier 
vermeld werd, loopt de campagne ‘De bouw kijkt 
verder’ nog tot 2030. Door de goede voorbereiding, 
de actieve deelname van de verschillende betrokken 
partijen en de acties die tijdens het eerste jaar onder-
nomen zullen worden, heeft de campagne haar entree 
zeker niet gemist en zal het beeld dat de Belgen 
van de bouwsector hebben, bijgeschaafd kunnen 
worden. Er zullen inspanningen worden geleverd om 
de doelgroepen, voornamelijk jongeren en werkzoe-
kenden, ertoe aan te zetten een bouwgerelateerde 
opleiding te volgen en aan de slag te gaan in de bouw.
De campagne zal helpen de vooroordelen over de 
sector te ontkrachten, de sector in een positiever 
daglicht te plaatsen en mensen te inspireren om aan 
de slag te gaan in de bouw.

De sociale partners zijn zich er terdege van bewust dat 
deze campagne alleen niet zal volstaan om de twintig-
duizend arbeidskrachten te werven die jaarlijks nodig 

zijn om het arbeidstekort op te vangen. Ze blijven dan 
ook onverminderd acties voeren om de bouwsector 
voor te bereiden op de uitdagingen van morgen en 
om meer mensen aan de slag te krijgen in de bouw. 

Dat gebeurt onder meer door nauwer samen te 
werken met onderwijsactoren, door sectorale 
stimuli uit te werken voor de aanwerving van jonge 
werknemers, door bouwplaatsen veiliger te maken via 
beroepsopleidingen, door gewestelijke initiatieven te 
ontwikkelen om mensen aan de slag te krijgen in de 
bouw en door het aantrekkelijke sociaal statuut voor 
de werknemers in de bouw verder te promoten.

Met vereende krachten kunnen alle betrokken 
partijen van de bouw er samen voor zorgen dat 
onze sector opgewassen is tegen de uitdagingen die 
zich aandienen. Niet alleen krijgt de sector zo meer 
slagkracht, ook zal hij beter kunnen inspelen op de 
uitdagingen van onze samenleving.
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ONZE ACTIVITEITEN  
EN REALISATIES



De legitimatiekaart

Getrouwheid aan de sector (be)loont: dit idee vormt 
de rode draad bij de toekenning van voordelen 
aan bouwvakarbeiders. Met de legitimatiekaart die 
Constructiv uitreikt, kunnen arbeiders bewijzen dat ze 
in de bouwsector tewerkgesteld zijn. De kaart vermeldt 
het aantal werkelijk gepresteerde of gelijkgestelde 
dagen waarop een arbeider actief was in de bouw. Alle 
werknemers die in de loop van het vorige werkjaar – het 
referentiejaar – bij een of meer bouwbedrijven aan de 
slag waren, ontvangen deze kaart automatisch.

Wie kan bewijzen in het referentiejaar voldoende dagen 
actief te zijn geweest in de sector (in regel is dat 200 
dagen), krijgt een legitimatiekaart rechthebbende 
waarmee hij recht heeft op aanvullende vergoedingen 
bij tijdelijke werkloosheid.

Arbeiders die meerdere jaren in de sector actief zijn en 
in de loop van hun carrière meerdere legitimatiekaarten 
rechthebbende hebben gekregen, komen in aanmerking 
voor steun bij een hypothecaire lening, bij invaliditeit of 
overlijden en bij brugpensioen.

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

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

Legitimatiekaarten rechthebbende Legitimatiekaarten niet-rechthebbende

125.248 36.115

DE TOEKENNING VAN AANVULLENDE  
SOCIALE VOORDELEN
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Getrouwheidszegels

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

Aantal uitbetaalde zegel-kaarten Uitgave (in miljoen €)

155.238 329,4

Weerverletzegels

Heel wat arbeiders uit de bouwsector werken buiten en hun activiteiten kunnen afhangen van de weersomstandig-
heden. Zo kan hevige regen, sneeuw of hagel het werk op de bouwplaats onmogelijk maken en soms stelt men pas 
ter plekke vast dat het werk niet kan worden aangevat. In zulke gevallen zal de werkgever slechts de helft van het loon 
uitbetalen. Constructiv compenseert dit loonverlies met weerverletzegels ter waarde van 2% van het brutoloon.

Aantal uitbetaalde zegel-kaarten Uitgave (in miljoen €)

98.796 41,3

Rustdagen

Over een volledig jaar beschouwd, werkt een arbeider uit de bouwnijverheid gemiddeld achtendertig uur per week. 
Tijdens het grootste deel van het jaar wordt er evenwel veertig uur per week gepresteerd. Om die reden krijgen 
bouwvakarbeiders per jaar twaalf bijkomende rustdagen. Deze zorgen ervoor dat de arbeiders niet langer werken 
dan wettelijk mag. Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf legt de data van de bijkomende rustdagen vast. Het 
merendeel van deze rustdagen valt op het einde van het jaar.
Arbeiders ontvangen voor deze rustdagen een forfaitaire vergoeding, afhankelijk van hun geschooldheid. Enkel 
arbeiders die nog bij een bouwonderneming in dienst zijn op de rustdag, hebben recht op deze vergoeding.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

164.590 160
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Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

26.312 9,5

Promotievergoeding

Constructiv kent een promotievergoeding toe aan arbeiders die een hypothecaire lening afsluiten om een eigen huis 
te kopen, te bouwen of te verbouwen. Met de promotievergoeding ontvangt een bouwvakarbeider die ten minste 
drie jaar in de sector actief was, gedurende de volledige looptijd van zijn lening financiële steun vanuit de sector. Het 
bedrag dat hij precies ontvangt, hangt af van de geleende som en de duurtijd van de lening.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

131.124 16,1

SOCIAAL VOORDEEL

Elke arbeider die gedurende de vier voorgaande kwartalen in de bouw heeft gewerkt en aangesloten is bij een 
syndicale organisatie, krijgt in de maand mei een sociaal voordeel van Constructiv. Dit voordeel bedraagt maximaal  
€ 145 en wordt door de syndicale organisaties van de sector uitbetaald aan hun leden.
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Aantal aangesloten arbeiders Uitgave (in miljoen €)

143.014 9,3

SECTORALE HOSPITALISATIEVERZEKERING

Voor arbeiders van de bouwsector

De sociale partners van de bouwsector hebben ervoor gezorgd dat iedere bouwvakarbeider uitstekende financiële 
bescherming geniet bij een ziekenhuisopname. Hiervoor werd een medisch plan afgesloten bij AG Insurance. De 
sector draagt de kosten van dit plan. Voor actieve bouwvakarbeiders is dit voordeel volledig gratis: wanneer ze twee 
opeenvolgende kwartalen in de sector hebben gewerkt, worden ze automatisch aangesloten.

Aantal aangesloten partners Aantal aangesloten kinderen

8.132 9,7

Voor gezinsleden van bouwvakarbeiders

Een bouwvakarbeider kan ook zijn gezinsleden aan gunstige voorwaarden aansluiten bij deze hospitalisatieverzekering.

Voor (brug-)gepensioneerde 
bouwvakarbeiders

Bruggepensioneerde en/of gepensioneerde arbeiders 
uit de bouwsector kunnen eveneens op vrijwillige basis 
en aan een gunstig tarief hun bestaande hospitalisatie-
verzekering verderzetten.

Aantal aangesloten (brug)gepensioneerden

6.617
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Aantal arbeiders Aantal dagen vergoeding vorst Uitgave (in miljoen €)

68.675 397.679 3,7

Aantal arbeiders Aantal dagen vergoeding vorst Uitgave (in miljoen €)

92.147 1.765.823 16,6

VOORDELEN TER AANVULLING VAN HET INKOMEN 
IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid 

Aanvullende vergoeding vorst
Bouwbedrijven wiens arbeiders hoofdzakelijk buitenwerk 
verrichten, zien zich bij aanhoudende vorst of blijvende 
sneeuw genoodzaakt om de activiteiten stil te leggen. 
Hun personeel valt dan terug op de werkloosheids-
verzekering. Met de toekenning van een aanvullende 
vergoeding vorst aan de arbeiders die in het bezit zijn van 
een legitimatiekaart rechthebbende, wordt het verschil 
tussen de werkloosheidsuitkering en hun nettoloon 
gedeeltelijk bijgepast. Het dagbedrag van de sectorale 

aanvulling hangt af van de geschooldheidsgraad van de 
betrokkene.

Aanvullende vergoeding bouw
Ook andere omstandigheden dan vorst en sneeuw kunnen zorgen voor tijdelijke werkloosheid. Zo kan bijvoorbeeld 
de economische context van een onderneming of slecht weer het werk tijdelijk verhinderen. In dat geval geldt een 
gelijkaardig systeem als bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. De bouwvakarbeiders hebben dan recht op een 
werkloosheidsuitkering van de RVA en een bijkomende uitkering van Constructiv: de aanvullende vergoeding bouw.
Arbeiders krijgen deze compensatie voor maximaal zestig werkloosheidsdagen per jaar en het bedrag dat ze 
ontvangen, hangt af van hun geschooldheidsgraad.
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VOORDELEN IN GEVAL VAN ZIEKTE OF ARBEIDSONGEVAL

Aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

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

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

Langdurige ongeschiktheid Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

ziekte 3.714 3,6

ongeval 632 0,6

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

15.059 0,16

Bijzondere aanvullende vorstvergoeding
Werkloosheid door vorst heeft niet alleen een daling van het maandloon tot gevolg, ook het vakantiegeld voor deze 
dagen vervalt. Om dit verlies te compenseren, keert Constructiv de bijzondere aanvullende vorstvergoeding uit. 
Per werkloosheidsdag die veroorzaakt wordt door vorst, ontvangt elke werknemer een vast bedrag. Alle bouwvak-
arbeiders die een aanvullende vergoeding vorst ontvingen, krijgen de bijzondere aanvullende vorstvergoeding 
automatisch toegekend.
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Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid van 66 procent
 
Zelfs wanneer alle veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, kan een arbeidsongeval niet altijd voorkomen worden. 
Jammer genoeg is de schade soms groot en lopen werknemers soms blijvende letsels op. Zulk leed valt nooit te 
compenseren, maar toch tracht de sector de nodige steun te bieden aan deze slachtoffers. Wanneer een bouwvak-
arbeider een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 procent of meer overhoudt aan een arbeidsongeval, kent 
Constructiv hem, maar ook zijn kinderen, een eenmalige vergoeding toe.

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

Vergoedingen bij dodelijke arbeidsongevallen Aantal Uitgave (€)

weduwen 5 30.000

wezen 60 55.200

Vakantiegeld aan invaliden

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

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

5.546 3

Aantal arbeiders Uitgave (€)

1 750
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VOORDELEN TER ONDERSTEUNING  
VAN DE EINDELOOPBAAN

De sectorale SWT-regelingen (brugpensioen)

In de bouwsector zijn sinds 2021 vier SWT-regelingen van toepassing:

 > de algemene regeling
 > de regeling bij arbeidsongeschiktheid
 > de regeling in geval van een lange loopbaan
 > de regeling voor mindervaliden (nieuw)

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden waaraan een arbeider moet voldoen om te kunnen instappen in een van de 
drie stelsels, worden hieronder weergeven.

Stelsel SWT Algemeen SWT Ongeschikt SWT Lange loopbaan SWT MINDERVALIDE 

Leeftijd bij ontslag 62 jaar 59 jaar (tot 06/21) 
60 jaar (vanaf 07/2021)

59 jaar (tot 06/21) 
60 jaar (vanaf 07/2021)

58 jaar 
07/2021 tot 06/2023

Vereiste loopbaan bouw 10 legitimatiekaarten 
rechthebbende

15 legitimatiekaarten 
rechthebbende

10 legitimatiekaarten 
rechthebbende

15 legitimatiekaarten 
rechthebbende

Vereiste totale  
beroeps loopbaan

42 jaar 33 jaar 40 jaar 35 jaar

Bijkomende vereisten   Attest ongeschiktheid   bewijs mindervaliditeit / 
attest Fedris
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VOORDELEN INZAKE AANVULLEND PENSIOEN

Bovenop de maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA keert de sector een maandelijkse aanvullende vergoeding 
uit aan de bruggepensioneerde. Hierdoor behoudt deze ongeveer zeventig procent van zijn laatste nettoloon. Het 
precieze bedrag van de sectorale aanvulling is afhankelijk van de geschooldheidsgraad van de betrokkene en zijn 
gezinssituatie.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

3.953 11,6

Aantal aangeslotenen (actief en passief) Uitgave (in miljoen €)

306.850 51,6

Totale bedrag van de door Constructiv betaalde patronale bijdragen SWT (in miljoen €)

6,1

Ook neemt Constructiv de patronale bijdragen op deze maandelijkse SWT-vergoedingen ten laste.

Sectorale stelsel van aanvullend pensioen,  
conform het wettelijke kader van 2003 (wet op de aanvullende pensioenen) 

In 2007 heeft de sector een stelsel van aanvullend pensioen voor alle bouwvakarbeiders ingevoerd dat beheerd wordt 
door het sectorale pensioenfonds Pensio B. Dat stelsel voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal voor 
de arbeiders tijdens hun loopbaan in de bouw. In punt 2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de modaliteiten van dit 
stelsel. De financiering ervan wordt verzekerd door Constructiv, dat hiertoe jaarlijks de benodigde middelen overdraagt 
aan de Inrichter van het pensioenstelsel, het Fonds voor bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen.
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Jaarlijkse aanvullende pensioenrente

De bouwsector kent al sinds 1964 een stelsel van aanvullend pensioen. Mits een arbeider voldoende loopbaanjaren 
in de bouw heeft opgebouwd, krijgt hij vanaf zijn pensionering jaarlijks een pensioenrente uitbetaald. Vandaag blijft 
Constructiv deze rente betalen aan de gepensioneerden die in het stelsel zijn ingetreden vóór 2007.
Daarnaast kent Constructiv aan sommige arbeiders met prestaties in de bouw vóór en na 2007, op het ogenblik dat 
ze met pensioen gaan, ook (een deel van) deze pensioenrente toe bovenop het aanvullende pensioenkapitaal dat in 
Pensio B voor hen werd opgebouwd. Op deze manier wordt vermeden dat arbeiders benadeeld zouden worden door 
de overschakeling van het oude naar het nieuwe stelsel van aanvullend pensioen.

Aantal begunstigden Uitgave (in miljoen €)

68.647 76,2

INITIATIEVEN VOOR DE WERKGEVERS

Solidariteit tussen arbeiders vormt een van de pijlers van de fondsen voor bestaanszekerheid. Constructiv trekt dit 
solidariteitsprincipe door naar werkgevers en betaalt ook een aantal patronale kosten. Deze kunnen immers zwaar 
doorwegen en zo kan worden vermeden dat werkgevers in financiële problemen komen.

Terugbetaling van het gewaarborgd loon

Een ziekte van een arbeider kan vooral voor kleinere bouwondernemingen een zware financiële last met zich 
meebrengen. Voor de eerste maand ziekte moet de werkgever immers een belangrijk deel van het loon doorbetalen. 
Daarom voorziet de bouwsector dat Constructiv dit gewaarborgd loon terugbetaalt aan werkgevers die minder dan 
twintig werknemers in dienst hebben. De financiering van dit stelsel gebeurt via een aparte bijdrage ten laste van alle 
betrokken werkgevers.

Aantal bedrijven  
met minder dan 20 werknemers

Aantal bedrijven aan wie het gewaarborgd 
loon werd terugbetaald Uitgave (in miljoen €)

28.737 11.232 26,5
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Gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

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

 > Verschuldigde bijdragen worden niet betaald.
 > Sociale vergoedingen worden uitgekeerd aan personen die er geen recht op hebben.

De bouwsector levert, samen met de RSZ en de RVA, heel wat inspanningen om deze vorm van sociale fraude te 
bestrijden. De nominatieve werkloosheidsdocumenten (oftewel C3.2A-formulieren) zijn daarbij een belangrijk 
instrument en Constructiv maakt deze maandelijks op voor alle bouwvakarbeiders. Het gaat om genummerde 
documenten die de naam en het inschrijvingsnummer van de werkgever en de arbeider bij de sociale zekerheid 
vermelden. De kaarten zijn één maand geldig. De gegevens van alle afgeleverde kaarten worden meegedeeld aan de 
RVA, zodat de inspectiediensten gerichte controles op zwartwerk kunnen uitvoeren.

Aantal ConstruBadges voor arbeiders  
van Belgische bedrijven *

Aantal ConstruBadges voor arbeiders  
van buitenlandse bedrijven *

201.108 1.865

STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE

Aantal uitgegeven gepersonaliseerde werkloosheidsdocumenten

279.397

(*) # unieke arbeider-werkgeverrelaties – Bron: Constructiv

ConstruBadge

Als een onderdeel van een ruimer actieplan ter bestrijding van sociale dumping in de bouwsector, hebben de sociale 
partners van de bouw de ConstruBadge ingevoerd. Het betreft een persoonlijk visueel identificatiemiddel dat automa-
tisch door Constructiv wordt verstrekt aan alle bouwvakarbeiders die gekend zijn bij de sociale zekerheid.
Dat zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die 
bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimbureau worden tewerkgesteld 
in de bouw, krijgen een ConstruBadge.

Jaarverslag 2021 Constructiv 43



HET SECTORALE  
AANVULLEND  
PENSIOEN



Sinds 1 januari 2007 genieten alle bouwvakarbeiders 
van het sectorale aanvullende pensioenplan Construo. 
Vanwege de geldende regelgeving wordt dit plan niet 
beheerd in de schoot van Constructiv, maar door twee 
aparte paritaire organisaties:

 > het Fonds voor bestaanszekerheid voor de aanvul-
lende pensioenen (FBZp), dat optreedt als inrichter 
van dit pensioenplan en de financiële verantwoorde-
lijkheid ervan draagt

 > het sectorale pensioenfonds Pensio B OFP (organisme 
voor de financiering van pensioenen), dat instaat 
voor het administratieve en financiële beheer van het 
Construo-plan

www.pensiob.be

Binnen het Construo-plan wordt voor elke aange-
slotene een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd. 
Dit gebeurt door kapitalisatie van driemaandelijkse 
stortingen op een individuele rekening. Het bedrag 
van deze stortingen is een percentage van het loon en 
evolueert in functie van de anciënniteit in de bouwsector. 
Bovendien wordt een aanvullende dotatie van maximaal 
2.000 euro per jaar toegekend aan de arbeiders die 
voldoen aan de voorwaarden van het stelsel SWT (stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag), maar toch actief 
blijven in de sector.

De kapitalisatie gebeurt aan de wettelijk gegarandeerde 
rentevoet, die 1,75% bedroeg in 2021.

De uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de aange-
slotene gebeurt bij de opname van zijn wettelijke 
pensioen. In geval van overlijden vóór de pensionering 
wordt de opgebouwde pensioenreserve aan de begun-
stigden uitgekeerd.
Arbeiders die de sector verlaten tijdens hun loopbaan, 
kunnen ervoor kiezen om de opgebouwde reserves tot 
aan hun pensioen bij Pensio B te laten staan. Deze aange-
slotenen worden passieve aangeslotenen of slapers 
genoemd. Aan hun reserve wordt hetzelfde rendement 
toegekend.

In 2021 telde het Construo-plan 306.850 aangeslo-
tenen, onder wie 146.591 actieve aangeslotenen en 
160.259 slapers.

PENSIO B
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Aantal actief en passief aangeslotenen in 2021 – verdeling per leeftijd
De totale activa van het pensioenfonds eind 2021 bedragen € 899 miljoen in marktwaarde, terwijl de pensioenverbin-
tenissen, ook de technische voorzieningen genoemd, € 632 miljoen bedragen.
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Eind 2021 beschikt het sectorale pensioenfonds over een buffer van zowat 39% 
om schommelingen op de financiële markt op te vangen.

Activa en pensioenverbintenissen van het pensioenfonds 
De onderstaande grafiek geeft de evolutie van het jaarlijkse rendement op de belegde activa en van de dekkingsgraad 
van de pensioenverplichtingen door activa weer sinds de oprichting van Pensio B.
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COMPETENTIEBEHEER, 
INSTROOM EN WELZIJN 
OP HET WERK



Binnen Constructiv staat de pijler Building on People 
in voor:

 > het promoten en het waarborgen van het welzijn en de veiligheid 
op de bouwplaatsen

 > het op peil houden van de competenties van de aanwezige 
arbeidskrachten

 > het bevorderen van de (gekwalificeerde) instroom van nieuwe 
arbeidskrachten

Er wordt op het vlak van het bevorderen van de (gekwalificeerde) 
instroom binnen Constructiv altijd een sectoraal referentiekader 
uitgewerkt dat van toepassing is op heel België. De beheerscomités 
Building on People houden toezicht op de overeenstemming van 
deze initiatieven met het sectorale referentiekader.

Er bestaan drie regionale oriëntatiegroepen: 
BoP@Vlaanderen, BoP@Wallonie, BoP@Brussel.

De activiteiten van de pijler BoP worden op het terrein uitge-
voerd door regionale Constructiv-adviseurs, die de klanten van 
Constructiv bijstaan in het kader van de bovenstaande thema’s. 
Deze veldwerking wordt op technisch-inhoudelijk vlak ondersteund 
vanuit het Technisch Competentiecentrum (TCC).

Regionaal kan deze veldwerking echter worden afgestemd op lokale 
initiatieven en de lokale arbeidsmarkt. Op basis van analyses kan de 
bouwsector via zijn regionale oriëntatiegroepen synergieën creëren 
met lokale overheden en initiatieven ontplooien die afgestemd zijn 
op de regionale kansen en noden.
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VELDWERKING EN REGIONALE AANPAK

VLAANDEREN 

Mobiele opleiding wegenbouw:  
een succesverhaal

De bouwsector komt handen tekort! Daarom werd in 
2021 volop ingezet op een vernieuwde aanpak voor 
het rekruteren van arbeiders, met het verkennen van 
vernieuwde invalshoeken, het uitwisselen van ideeën en 
vooral: het stimuleren van samenwerking in het kluwen 
van ons netwerk van arbeidsbemiddelaars.

Een mooi voorbeeld hiervan was het proefproject De 
mobiele opleiding wegenbouw, een samenwerking 
tussen het regionale Constructivkantoor West- 
Vlaanderen, VDAB en lokale bouwbedrijven.

De bedoeling van deze 
verkorte, mobiele 
opleiding is om 
werkzoekenden met 
een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt te 
motiveren om in een 
mobiel opleidings–
traject te stappen 
en zo vacatures van 
lokale bedrijven 
gericht in te vullen. De opleiding is mobiel, omdat 
cursisten via het systeem van een werfbus naar de oplei-
dingslocatie worden gebracht om zo hun probleem van 
gebrek aan vervoersmogelijkheden (mobiliteitsarmoede) 
te overbruggen.

Het project integreert bovendien voortrajecten. Zo 
worden Nederlandse bouwbegrippen aangeleerd, 
krijgen de werkzoekenden de mogelijkheid een rijbewijs 
B te behalen en voorziet Constructiv infosessies over 
werken in de bouw. Lokale bouwbedrijven hebben 
bovendien mee bepaald welke technieken in deze korte 
bouw  opleiding aangeleerd worden, zodat de werkzoe-
kenden vervolgens meteen de stap naar werkplekleren 
kunnen zetten!
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BILDR, de Tindr van de bouwsector

In september 2021 werd de BILDR-app na een succes-
volle proefperiode in Limburg uitgerold over heel Vlaan-
deren. BILR is een laagdrempelige app om werkzoe-
kenden te koppelen aan openstaande vacatures en om 
bedrijven te helpen makkelijk in contact te komen met 
geïnteresseerde werkzoekenden.

Om de app bekend te maken bij bouwbedrijven en 
binnen het netwerk van potentiële toeleiders, zoals de 
traject–begeleiders van VDAB, het netwerk van arbeids-
bemiddelaars en scholen, werden er affiches en flyers 
verspreid door onze regionale teams en werden er 
BILDR- werfdoeken verdeeld. Ook werden er Facebook- 
campagnes met links naar vacatures opgezet en werden 
er infosessies gegeven aan VDAB en aan laatstejaarsleer-
lingen uit het middelbaar onderwijs tijdens campusdagen. 
Op die manier was BILDR regelmatig de aanleiding voor 
gesprekken en advies rond zaken als aanwervingsbeleid 
en het onthaal van nieuwe werknemers, maar zeker ook 
voor de promotie van duaal leren.

In 2021 registreerden zich 246 werkzoekenden en 669 
bouwbedrijven in de app. De bedrijven publiceerden 838 
vacatures, wat zorgde voor 124 wederzijdse likes tussen 
een werkzoekende en een potentiële werkgever. 12 
matches hebben tot een aanwerving geleid in 2021. 

Sinds Bildr in mei 2019 van start ging als proefproject 
in Limburg, werden via de app in totaal al 66 vacatures 
ingevuld.
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Bouwbox

Constructiv en VDAB slaan de handen in elkaar om 
werkzoekenden voor te bereiden op de arbeidsmarkt 
en voor ons natuurlijk: liefst in de bouwsector! Daarom 
nodigen wij werkzoekenden en jongeren die graag in de 
bouw willen werken, regelmatig uit voor een Bouwbox.

Een Bouwbox bestaat uit infosessies voor toekomstige 
bouwvakkers waarin allerlei praktische, zeer concrete 
zaken over werken in de bouw worden toegelicht:
 
 > Welke beroepen zijn er in de bouw en wat matcht het 
beste met jou?

 > Werk zoeken en vinden: toelichting van de BILDR-app
 > Welke (sociale) voordelen krijg je als bouwvakarbeider?
 > Hoe ziet de “papierwinkel in de bouwsector” er uit? 
(Wat is een C3.2A, de Construbadge, legitimatiekaart, 
enz.?)

 > Welke organisaties bestaan er die de bouwsector en jou 
als arbeider ondersteunen? (Constructiv, vakbonden 
en werkgeversorganisaties)

Zo krijgen werkzoekenden een duidelijk beeld van wat de 
bouwsector hen kan bieden en kunnen ze met nog meer 
goesting kiezen voor werken in de bouw.

VDAB sluit de Bouwbox af met een gepersonaliseerd 
traject naar werk voor elke werkzoekende, al dan niet via 
een opleiding of een andere mogelijke tewerkstellings- 
en/of leermaatregel!
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Beelden van Building the Future op het Scheppersinstituut in Wetteren:  
via theoretische en praktische workshops werden jongeren onderge-
dompeld in de realiteit van de bouwsector.

Van de schoolbank naar de arbeidsmarkt

Aan het einde van een schooljaar gaan tal van jongeren 
hun laatste “grote vakantie” tegemoet en daarna begeven 
ze zich op de arbeidsmarkt. Zij kunnen op Constructiv 
rekenen om hen te begeleiden naar een job die bij 
hen past. Dankzij de goede samenwerking tussen het 
secundair onderwijs en de bouwsector kunnen wij volop 
inzetten op deze vakmannen in spe.

Via provinciale doorstroomacties onder de noemer 
Building The Future worden deze jongeren al tijdens 
hun afstudeerjaar door ons begeleid. We informeren 
hen over de verschillende bouwberoepen, lichten het 
sociaal statuut van de bouw toe, maken hen attent op 
de werkomstandigheden en de verwachtingen die een 
werkgever heeft, enzovoort. Door deze kwalitatieve 
ondersteuning staan we dichter bij de jongeren om hen 
te begeleiden in hun opleidings- en werktraject. Zo 
gaan zij vlotter en bewuster kiezen voor een job in de 
bouwsector, met duurzame tewerkstelling als resultaat.

2021 was alweer een uitzonderlijk jaar, niet met een groot 
event, wel met Building The Future on tour! Zowat 460 
leerlingen uit 36 Oost-Vlaamse bouwscholen werden 
ondergedompeld in de realiteit van de bouwsector. 
De theoretische en praktische workshops werden 
op school tot bij de leerlingen gebracht. Enkele van 
de workshopthema’s waren: presteren onder druk in 
team, team- en communicatieskills aanleren en brand-
bestrijding. 
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BRUSSEL

Safety and Circular Days

Samen met Construcity.brussels zet Constructiv jaarlijks 
verschillende acties op voor het onderwijs. Omwille 
van het structurele tekort aan arbeidskrachten in de 
bouwsector is het immers van belang om jongeren 
voldoende warm te maken (of te houden) voor de bouw 
en hen handvaten aan te rijken om hun kennis en vaardig-
heden te vergroten. De maatschappij én de bouw zijn in 
volle evolutie en het is voor het regionale Constructiv-
kantoor van Brussel dan ook cruciaal om hier snel en 
flexibel op in te spelen.

De werking rond het Brusselse bouwonderwijs is 
voornamelijk gericht op het bereiken van twee 
belangrijke doelstellingen:

 > De vaardigheden van leraren en leerlingen versterken 
door gratis erg specifieke opleidingen te organiseren. 
Duurzaam bouwen vormt hierbij een belangrijke 
thematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 > Jongeren uit het bouwonderwijs tijdens en na hun 
studie een kwaliteitsvolle begeleiding bieden (hulp 
bij het vinden van een stageplaats, voorbereiding 
op een stage, bijscholing, …) en hen optimaal laten 
doorstromen naar een kwaliteitsvolle job in de bouw.

Een van de initiatieven voor het bouwonderwijs 
vond plaats in oktober. Via Construcity organiseerde 

Constructiv voor het eerst meerdere workshops rond 
twee thema’s die de sociale partners van de Brusselse 
bouwsector hoog in het vaandel dragen: veiligheid 
en duurzaam bouwen. De mix van deze twee thema’s 
zorgde voor een heel gevarieerd opleidingsprogramma 
en een hoge tevredenheid. 

In november werd een aangepaste sessie georganiseerd 
voor een twintigtal studenten uit het hoger onderwijs.
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Deelname van werkzoekenden in een bouwopleiding aan een sportief en artistiek 
bouwproject

In de zomer van 2021 realiseerden Constructiv, Centre 
FAC en Construcity.brussels samen een artistiek 
bouwproject. Een tiental werkzoekenden in een 
bouwopleiding kregen de kans om mee te werken aan 
het beeldhouwwerk “’30 augustus 1991, Tokio” van de 
artiest Pierre Larauza. Dat kunstwerk is een eerbetoon 
aan het legendarische wereldrecord verspringen van de 
Amerikaanse atleet Mike Powell en kreeg een perma-
nente plaats aan het Koning Boudewijnstadion in Brussel. 
Naast het beeldhouwwerk van de kunstenaar legden de 
werkzoekenden een echte permanente verspringbaan 
aan. Hier kunnen kinderen en jongeren van de buurt 
dagelijks naar hartenlust komen springen, spelen en 
elkaar ontmoeten. 

De aanwezigheid van Mike Powell op de inhuldiging van 
het kunstwerk, die plaatsvond op 2 augustus 2021, was de 
kers op de taart voor de vele jongeren die meewerkten 
aan het project. De Amerikaanse atleet aarzelde niet 
om de Construcity-helm op te zetten om Constructiv, 
Construcity.brussels en de werkzoekenden van Centre 
FAC te bedanken.

Een prachtig ontwikkelingsproject voor de openbare 
ruimte waarin sport, kunst en bouw werden gecombi-
neerd!
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De Week van duurzaam bouwen

Van 27 tot 29 oktober 2021 organiseerden Construcity.
brussels en Constructiv in Paleis 1 van Brussels Expo de 
vierde editie van de Week van duurzaam bouwen.

De Week van duurzaam bouwen richt zich op leerlingen 
uit het vijfde en zesde leerjaar en de eerste graad van 
het middelbaar onderwijs uit Brusselse scholen. Het doel 
is jongeren warm maken voor een studiekeuze die leidt 
naar de bouwsector. In samenwerking met verschillende 
scholen met een bouwrichting bemanden we verschil-
lende stands waar tal van bouwberoepen ontdekt konden 
worden. Door de coronamaatregelen werd de vierde 

editie bewust beperkt tot een 600-tal leerlingen en was 
er nóg meer plaats en ruimte om ondergedompeld te 
worden in de wonderlijke wereld van de bouw. Innovatie, 
veiligheid en duurzaamheid vormden de rode draad 
door het mooie parcours.

De Week van de bouw 2021 in cijfers, dat was:

 > meer dan 5.000 m2 aan activiteiten
 > 20 stands met 35 verschillende activiteiten
 > 527 leerlingen uit 12 verschillende Brusselse scholen
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WALLONIË

Lancering van Building Heroes 2022: 
voorstelling van de nieuwe serious game en 
bouwontdekking 2.0

Nadat er in 2021 geen grootschalige actie georganiseerd 
kon worden omwille van de coronacrisis en de bijbe-
horende voorzorgsmaatregelen, hebben Constructiv 
en de sociale partners er een erezaak van gemaakt om 
in oktober 2021 de editie 2022 van Building Heroes te 
lanceren in aanwezigheid van de belangrijkste betrok-
kenen, namelijk kinderen.

Het hoofddoel bestond er zoals altijd uit om leerlingen uit 
het laatste jaar van het lager onderwijs te laten kennis-
maken met de bouwberoepen, maar dit jaar werd er bij 

de verschillende activiteiten voor de leerlingen ook de 
nadruk gelegd op nieuwe technologieën en de bouw 2.0.

Tijdens het event, dat op 21 oktober 2021 georganiseerd 
werd in de lokalen van IFAPME in Perwez, konden de 
leerlingen van de scholen École Jean-Paul II en École 
Communale de Perwez een bouwplaats bezoeken in 
virtual reality, augmented reality ervaren, een robothond 
aansturen, een bouwplaatsmachine besturen met een 
simulator, de werking van een exoskelet ontdekken, een 
gloednieuwe serious game testen en kennismaken met 
de superhelden van de bouw.

Waarom organiseren we deze acties? 
We moeten vaststellen dat het aantal leerlingen in 

leertrajecten en onderwijsrichtingen die 
naar de bouwsector leiden, op tien jaar tijd 
met 30% gedaald is. 

Het is erg belangrijk om specifieke acties te 
voeren voor leerlingen in de laatste jaren 
van het lager onderwijs, want op die leeftijd 
hebben de leerlingen nog geen vooroor-
delen en hebben ze geen weet van het 
soms negatieve imago dat de bouwsector 
onterecht met zich meedraagt.

Het event was een groot succes en zowel de 
kinderen als hun juffen en meesters waren 
erg enthousiast. Dankzij de cultureel signi-
ficante superhelden en de nieuwe techno-
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logieën die integraal deel uitmaken van hun dagelijkse 
leven, is de bouwsector overgekomen als een beroeps-
matige realiteit die zeker hun interesse kon opwekken.

Minstens enkele leerlingen warm maken voor een 
bouwberoep, maar hen vooral nieuwsgierig maken naar 

de sector en de sector opwaarderen, dat was het doel 
van dit eerste initiatief “nieuwe stijl”. En dat doel is zeker 
bereikt! 

Meer info: www.buildingheroes.be
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Prijsuitreiking voor verdienstelijke leerlingen in een bouwrichting

In samenwerking met de sociale partners van de 
provinciale bouwplatforms hebben de regionale 
Constructivkantoren vier prijsuitreikingen 
georganiseerd voor de meest verdienstelijke 
leerlingen in de verschillende bouwafdelingen. 

Het doel van deze uitreikingen is om jongeren die 
getoond hebben dat ze buitengewoon gemotiveerd zijn 
voor hun studie, extra aan te moedigen en te belonen 
aan het einde van hun opleidingstraject. De uitrei-
kingen zijn ook een mooie gelegenheid om de schijn-
werpers te richten op de vele kansen die de bouw-  
beroepen bieden en om de opleidingen en kwalificaties 
in de bouw in een positief daglicht te stellen. 

Ook in tijden van coronacrisis hebben de sociale 
partners de organisatie van de prijsuitreikingen willen 
behouden. Na een bijzonder moeilijk schooljaar was het 
immers extra belangrijk om de leerlingen te belonen. 
De prijsuitreikingen moesten wel in een aangepaste 
versie georganiseerd worden. Aangezien het niet 
mogelijk was om alle jongeren samen met hun ouders 
en de vertegenwoordigers van de opleidingsinstanties 
op één plaats uit te nodigen, hebben de organisatoren 
een formule bedacht waarbij minder personen tegelijk 
aanwezig zijn.

Ze hebben aan de opleidingsinstanties gevraagd om een 
verdienstelijke leerling aan te duiden per afdeling en om 
een van die leerlingen aan te duiden als ambassadeur 
voor zijn collega-leerlingen. Die ambassadeur werd 
samen met een vertegenwoordiger van de opleidings-
instantie uitgenodigd om alle prijzen voor zijn centrum 
of school in ontvangst te nemen. 

Elke verdienstelijke leerling heeft een handig hulpmiddel 
cadeau gekregen dat goed van pas zal komen in zijn 
verdere carrière. In totaal hebben maar liefst 256 
jongeren aan het einde van dit schooljaar de titel van 
meest verdienstelijke leerling gekregen. De prijsuit-
reikingen hebben plaatsgevonden op initiatief van de 
provinciale bouwplatforms.
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Voor de provincie Luik: 
op 23 september in het Prinsbisschoppelijk paleis van Luik  

in samenwerking met het Provinciaal Comité  
voor de Bevordering van de Arbeid van Luik 

Voor de provincies Namen en Brabant: 
op 19 mei in het IFAPME-centrum van Gembloux  

(Les Isnes)

Voor de provincie Luxemburg:
op 21 mei bij Embuild van de provincie Luxemburg  

in Libramont

Voor de provincie Henegouwen: 
op 2 juni in de lokalen van Embuild  

van de provincie Henegouwen in Bergen
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“Superjobdagen bouw” om het tekort aan arbeidskrachten in Wallonië tegen te gaan

Omdat heel wat bouwbedrijven dringend nood 
hebben aan arbeidskrachten, onder andere voor de 
uitvoering van het herstelplan en de heropbouw van de 
gebieden die in de zomer van 2021 getroffen werden 
door overstromingen, zijn de vier regionale Waalse 
Constructiv kantoren Forem te hulp geschoten voor de 
organisatie van acht jobdagen over heel Wallonië, meer 
bepaald in Verviers, Luik, Namen, Libramont, Charleroi, 
Bergen, Doornik en Waver. 

Met die jobdagen wilden we de deelnemende bedrijven 
de kans geven om zo veel mogelijk kandidaten te 
ontmoeten die geselecteerd werden door de diensten 
van Forem in de verschillende provincies. De rol van 
onze adviseurs bestond eruit de deelnemers te infor-
meren over de sector, welzijn in de sector en toeleiding 

naar de sector. We hebben enerzijds contact gehad 
met de kandidaten via collectieve infosessies, indivi-
duele gesprekken en bezoeken aan een bouwplaats in 
de buurt van de evenementen, en anderzijds hebben 
we de aanwezige werkgevers informatie gegeven over de 
sectorale steunmaatregelen bij een aanwerving. 

De eerste van deze superjobdagen vond plaats in Verviers 
op 12 oktober. Er werd speciaal voor die plaats gekozen 
omdat ze symbool staat voor de nood aan arbeids-
krachten voor de heropbouw na de overstromingen 
van juli 2021. Er werden bijna 2.000 kandidaten uitge-
nodigd. Zij hebben heel wat nuttige informatie gekregen 
over de sector en de mogelijkheden om onmiddellijk bij 
een bedrijf te beginnen werken of een opleiding te gaan 
volgen om nadien aan de slag te gaan in de sector.

De aanwezige bedrijven vonden de 
jobdagen bijzonder zinvol omdat 
ze alvast heel wat eerste contacten 
konden leggen die vervolgens 
hopelijk geleid hebben tot aanwer-
vingen. Vanuit de organisatie willen 
we benadrukken hoe belangrijk 
het is om te blijven samenwerken 
om vooruitgang te boeken in dit 
cruciale dossier van het tekort aan 
arbeidskrachten in onze sector.
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Focus op opleidingen voor sectorintreders

In de bouwsector is de start in een nieuwe job een 
cruciaal moment, zowel voor het bedrijf als voor de 
werknemer. Als het onthaal goed geregeld en voorbereid 
is, zijn alle voorwaarden vervuld voor een geslaagde 
integratie van een nieuwe medewerker, die vlot een 
band kan opbouwen met zijn collega’s en zich goed voelt 
in zijn werkomgeving.

Construfutur heeft een opleiding voor sectorintreders 
uitgewerkt die vooral toegespitst is op veiligheid en 
waarbij efficiëntie en doelmatigheid op de lange termijn 
centraal staan. Deze opleiding helpt nieuwe werknemers 
om zich in te werken in hun functie, zowel op relationeel 
als op functioneel en technisch vlak.

De opleiding duurt acht uur en is verplicht in het kader 
van de systemen BouwIngroeiBaan en meester-men-
tortraject. Er komen onderwerpen in aan bod als de 
wettelijke principes, de verantwoordelijkheden van de 
werknemer en de werkgever, de hiërarchie van preven-
tiemaatregelen, persoonlijke en collectieve bescher-
mingsmiddelen, signalisatie, orde en netheid op de werf, 
gevaarlijke producten, brandgevaar, elektrische risico’s, 
enz.

In 2021 hebben in Wallonië 206 nieuwe werknemers deze 
door Construfutur georganiseerde opleiding gevolgd. Dat 
komt overeen met 1.655 opleidingsuren. Op vraag van de 
regionale kantoren van Constructiv hebben bovendien 
ook 97 leerlingen die een bouwrichting volgen via een 
systeem van leren en werken, de opleiding voor sector-

intreders kunnen volgen via sessies die speciaal voor 
hen georganiseerd werden in hun opleidingscentrum of 
onderwijsinstelling.

Ten slotte willen we nog meegeven dat de opleiding 
Veiligheid voor sectorintreders voldoet aan de vereisten 
uit de cao rond verplichte veiligheidsopleidingen en 
dat deelnemers aan deze opleiding dus vrijgesteld zijn 
van de opleiding Basisveiligheid. Deze opleiding had 
al heel wat succes in 2021 en ook de toekomst ziet er 
rooskleurig uit!
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REALISATIES OP HET VLAK VAN COMPETENTIEBEHEER 
EN INSTROOM

Bijscholing en vervolmaking van de actieve 
arbeiders

Sinds 2009-2010 is het aantal opleidingsuren enkele jaren 
lang blijven stijgen, met een duidelijke piek in 2014-2015. 
Daarna ging het aantal opleidingsuren weer wat naar 
omlaag, maar in 2017-2018 werd deze daling weer omgezet 
in een blijvend stijgende trend. De stijging is te danken aan 
een combinatie van twee factoren, namelijk een sterke 
groei van het aantal betrokken arbeiders en bedrijven in 
opleiding en een toename van het aantal opleidingen van 
langere duur. In 2019-2020 wordt de stijging even onder-

broken, maar niettemin ligt het aantal opleidingsuren nog 
altijd hoog. In 2020-2021 stijgt het aantal opleidingsuren 
sterk als gevolg van de sterke toename van het aantal uren 
bedrijfsinterne opleidingen.

Het aantal arbeiders en bedrijven in opleiding stijgt 
eigenlijk relatief onafgebroken, maar in 2019-2020 
deed het coronavirus zijn intrede, waardoor het aantal 
opleidingsuren wat lager kwam te liggen. Vooral nieuwe 
bedrijven begonnen hierdoor geen opleidingstraject. Het 
aantal opleidingsuren vlakte af en de participatiegraad 
daalde bij zowel arbeiders als bedrijven.
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REALISATIES OP HET VLAK VAN COMPETENTIEBELEID

In de onderstaande grafieken worden de belangrijkste kwantitatieve resultaten op het vlak van bijscholing en 
vervolmaking van actieve bouwvakarbeiders voorgesteld.

09-10     10-11     11-12     12-13    13-14     14-15    15-16     16-17     17-18    18-19    19-20    20-21  

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

Arbeiders

Bedrijven

 Vlaanderen    Wallonië    Brussel    Participatiegraad

09-10     10-11     11-12     12-13    13-14     14-15    15-16     16-17     17-18    18-19    19-20    20-21  

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

66



Jaarverslag 2021 Constructiv 67



Leeftijdsklasse

Bedrijfsgrootte

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

1-19      20-24    25-29    30-34    35-39    40-44    45-49    50-54    55-59    60-64       65+

 2009-2010    2013-2014    2018-2019    2020-2021

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

1-5               6-19              20-49            50-99         100-249        250-499          500+

68



BouwIngroeiBanen (BIB)

Het BIB-systeem is een sectoraal stelsel dat werkt als een 
hefboom om de duurzame integratie van jongeren in de 
bouwsector te stimuleren. Dit opleidingssysteem zorgt 
dat de werkgever een jonge arbeider de omkadering en 
opleiding kan geven die deze jongere nodig heeft om 
de technieken en processen aan te leren die specifiek 
zijn voor het beroep dat hij uitoefent. Deze sectorale 
hefboom wordt geconcretiseerd in ondersteuning op 
kwalitatief vlak (bv. opmaak van het opleidingsplan van 
de jongere) en op financieel vlak (bv. premies).

Gewest 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Vlaanderen 585 1 .008 901 926 967 915 5.302

Wallonië 120 263 357 510 445 391 1.730

Brussel 12 18 27 33 8 6 104

Totaal 717 1.289 1.285 1.469 1.420 1 .312 7 .492

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gestart 717 1.289 1.285 1.469 1.420 1.312

Volledig traject 565 1.033 908 1.054 1.076 961

Gestart (exclusief annuleringen)

BouwIngroeiBanen
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Meester-mentortrajecten (MMT) 

Met het meester-mentortraject kunnen arbeiders een 
bedrijfsinterne opleiding (BIO) volgen onder begeleiding 
van een meester-mentor. Het doel is dat ze de theo -
retische en praktische kennis verwerven die nodig is voor 
de uitoefening van hun beroep. De meester-mentor 
wordt aangesteld door de werkgever en is verantwoor-
delijk voor de opleiding en opvolging van de arbeider die 
begeleid wordt, en dit gedurende de volledige begelei-
dingsperiode. Het MMT loopt over een periode van 12 
maanden en omvat een opleidingsprogramma dat tussen 
80 en 140* opleidingsuren omvat. Het meester-mentor-
traject wordt geofficialiseerd door de toevoeging van 
een bijlage met de MMT-clausule aan de arbeidsover-
eenkomst. 

De door Constructiv toegekende steun bestaat 
concreet uit enerzijds een inhoudelijke inbreng (bijlage 
bij de arbeidsovereenkomst, evaluatieroosters, enz.) en 
anderzijds financiële tussenkomsten. Constructiv biedt 

immers een financiële tussenkomst in de opleidingskost 
en kent een meester-mentorpremie toe aan bedrijven 
mits naleving van de voorwaarden.

* Vanaf 1 september 2021 bedraagt het maximale aantal uren dat in het kader van een meester-mentortraject in aanmerking komt voor sectorale steun, 140 uur in plaats van 180 uur.

Gewest Trajecten Arbeiders Bedrijven Opleidingsuren

Vlaanderen 1.061 1.060 469 183.676

Wallonië 551 549 147 95.398

Brussel 114 114 20 18.916

Totaal 1.726 1.723 636 297.990
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REALISATIES OP HET VLAK VAN WELZIJN

Trends op het vlak van welzijn

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de evolutie 
van arbeidsongevallen in de bouw te volgen. Traditioneel 
worden de frequentie- en ernstgraden van Fedris gehan-
teerd, omdat die cijfers een gedetailleerd zicht geven op 
de arbeidsongevallen in de bouwsector met zijn speci-
fieke economische activiteiten. Ze worden echter met 
de nodige vertraging gepubliceerd. De recentste cijfers 
die momenteel beschikbaar zijn, dateren van 2020.

Daarom heeft Constructiv bijkomend eigen parameters 
ontwikkeld op basis van gegevens uit de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid*, waardoor we beschikken over 
recentere indicatoren, nl. de cijfers voor 2021.

* Recentst beschikbare cijfers: 2020

Gegevens van Fedris*

Arbeidsongevallen in de bouwsector
Fedris stelt de onderstaande cijfers over arbeidsonge-
vallen in het algemeen en specifiek voor de bouwsector 
ter beschikking en beschouwt daarbij de bedrijfsactivi-
teiten die onder de NACE-codes 41, 42 en 43 vallen, als 
de bouwsector.

Fedris verschaft absolute cijfers, maar ook een frequentie- 
en ernstgraad. Aan de hand van deze parameters kunnen 

de arbeidsongevallencijfers genuanceerder bekeken 
worden. Zo kan het aantal arbeidsongevallen in absolute 
cijfers sterk dalen, maar als de werkgelegenheid bijvoor-
beeld evenredig is gedaald, verandert er in wezen niets 
aan het arbeidsongevallenrisico. De combinatie van de 
beide graadmeters maakt het mogelijk de arbeidsonge-
vallencijfers beter te duiden.
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Het aantal arbeidsongevallen
Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is lang 
in dalende lijn gegaan. Sinds 2016 stelden we opnieuw 
een lichte stijging vast, die zich echter niet doorzette 
in 2019. In 2010 waren er 178.499 arbeidsongevallen. 
In 2015, het laagste punt van de pre-coronajaren, 
bedroeg het aantal arbeidsongevallen 137.219. In 2019 
was er een lichte daling van 147.124 ongevallen in het 
voorgaande jaar naar 146.507 ongevallen. In 2020 nam 

het totale aantal ongevallen spectaculair af tot 114.086, 
wat niet los van de coronacrisis bekeken kan worden.
 
Ook in de bouwsector zien we een forse daling, zij het 
minder uitgesproken. De bouwsector was in 2020 dan 
ook een van de sectoren die de activiteiten het snelst 
kon hervatten. In 2020 werden 11.296 arbeidsonge-
vallen opgetekend, tegenover 14.320 in 2019. 

Oorzaken van arbeidsgevallen
Arbeidsongevallen kunnen aan verschillende oorzaken te wijten zijn, maar globaal gezien zijn ze in de privésector 
meestal het gevolg van: 

> 52: Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen 
- op ± dezelfde hoogte

> 51: Vallen van personen - van hoogte
> 44: Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over 

een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, 
gehanteerd enz.)

> 64: Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde 
bewegingen

> 71: Optillen, dragen, opstaan

Samen zijn deze vijf oorzaken goed voor 47% van alle 
arbeidsongevallen.
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In de bouwsector zijn de vijf meest voorkomende oorzaken:

> 52: Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen 
- op ± dezelfde hoogte

> 64: Ongecoördineerde, onbeheerste of verkeerde 
bewegingen

> 33: Glijden, vallen, instorten van het betrokken 
voorwerp - hoger gelegen (op het slachtoffer 
vallend)

> 51: Vallen van personen - van hoogte
> 44: Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over 

een voorwerp (dat wordt gedragen, verplaatst, 
gehanteerd enz.)

Samen zijn deze goed voor 47% van alle arbeidsonge-
vallen.

Gevolgen van een arbeidsongeval
Een arbeidsongeval kan verschillende gevolgen hebben:

het kan zonder gevolg blijven, er kan sprake zijn van een 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid en in bepaalde gevallen 
leidt het helaas tot een blijvende arbeidsongeschiktheid 
of zelfs een overlijden. 

In de privésector blijft 41,2% van de arbeidsongevallen 
zonder gevolg en heeft 58,8% van de arbeidsongevallen 
dus wel een gevolg. Meer dan 11% heeft zelfs een blijvend 
of dodelijk gevolg.

Het is duidelijk dat werken in de bouwsector een groter 
risico met zich meebrengt: een derde van de arbeidson-
gevallen blijft zonder gevolg, wat betekent dat 68,1% leidt 
tot een of andere vorm van arbeidsongeschiktheid. 
Ten opzichte van 2019 zijn deze verhoudingen in de 
privésector onveranderd gebleven. In de bouwsector zijn 
er lichte verschuivingen te noteren:

 > minder ongevallen zonder arbeidsongeschiktheid  
(31,9% tegenover 33,8% in 2019)

 > meer ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid 
(15,1%, tegenover 14,7% in 2019)

 > meer ongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
(52,9%, tegenover 51,5% in 2019)
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Frequentie- en ernstgraden (Fedris)

De frequentiegraad
is de verhouding van het totale aantal ongevallen met 
een volledige ongeschiktheid van ten minste een dag of 
de dood tot gevolg, met het aantal uren blootstelling aan 
het risico, vermenigvuldigd met 1.000.000.

Het aantal uren blootstelling aan het risico wordt 
berekend aan de hand van het aantal gewerkte dagen 
op jaarbasis, zoals vastgesteld door de RSZ. Dat aantal 
werkdagen wordt omgezet in voltijdse equivalenten 
(VTE’s), vermenigvuldigd met 7,6 (aantal werkuren per 
dag) en met 229 (aantal werkdagen per jaar). 

De werkelijke ernstgraad
is de verhouding van het aantal werkelijk verloren kalen-
derdagen ingevolge arbeidsongevallen tot het aantal 
uren blootstelling aan het risico, vermenigvuldigd met 
1.000.

De evoluties van de frequentie- en ernstgraden worden 
dus niet beïnvloed door een verminderde economische 
activiteit (zoals tijdens de coronacrisis).

In de eerste grafiek wordt de evolutie van de frequen-
tiegraad van zowel de privésector als de bouwsector 
weergegeven. De grafiek toont duidelijk aan dat er in 
de bouwsector een beduidend groter risico op een 
arbeidsongeval bestaat, maar het is zeker bemoedigend 
dat de frequentiegraad sterk blijft dalen. 
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In de tweede grafiek wordt de evolutie van de werkelijke ernstgraad weergegeven voor de bouwsector.  
Ondanks een lichte stijging in 2018 geeft deze grafiek toch vooral een dalende trend weer voor de laatste jaren.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de frequentie- en ernstgraden voor de verschillende economische 
activiteiten van de bouwsector. Er zijn concrete verschillen merkbaar tussen de verschillende economische bouw-  
activiteiten.

Evolutie van de werkelijke ernstgraad
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2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020

NACE Code Sector Frequentiegraad Ernstgraad Totale ernstgraad
41 Bouw van gebouwen 32,9 1,13 4,91
41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen 36 1,24 5,24
41.203 Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen 32,3 1,08 4,94
42 Weg- en waterbouw 25,3 0,96 4,12
42.110 Bouw van autowegen en andere wegen 32,5 1,11 4,41
43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 27,7 0,9 3,82
43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 15,09 0,48 2,86
43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 28,4 0,77 3,3
43.320 Schrijnwerk 31,4 0,9 3,88
43.910 Dakwerkzaamheden 52,6 1,94 9,09

Bouwsector 28,6 0,96 4,13
Privésector 12,64 0,36 1,37
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Indicatoren van Constructiv

Arbeidsongevallen in de bouwsector
Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (DmfA) 
heeft Constructiv onrechtstreeks* inzage in de arbeids-
ongevallencijfers via een analyse van code 60: arbeids-
ongeschiktheid door arbeidsongevallen vanaf dag 31.

Op basis hiervan berekent Constructiv drie parameters 
voor de arbeidsongevallencijfers: de frequentiemeter 
arbeidsongevallen (FA), de verletmeter arbeidsonge-
vallen (VA) en de globale verletmeter (GV).

* We noemen deze inzage onrechtstreeks omdat code 60 strikt genomen een indicatie is voor een zwaarder arbeidsongeval, 
gelet op de vele dagen arbeidsongeschiktheid. Bovendien is code 60 een indicatieve code, wat betekent dat de werkgever niet 
de authentieke bron is. Er wordt een aantal dagen aangegeven in code 60, maar een externe instantie beslist over de kwalificatie 
hiervan. In dit geval is dat de arbeidsongevallenverzekeraar.

Conclusie op basis van de gegevens van Fedris

De arbeidsongevallencijfers van Fedris tonen aan 
dat het absolute aantal arbeidsongevallen in de 
bouwsector opnieuw daalde, waarbij wel rekening 
gehouden moet worden met de impact van de 
coronalockdown. Tegelijkertijd zien we dat de risico-
graad in de bouwsector nog altijd hoger ligt dan in 
de privésector. Een arbeidsongeval in de bouwsector 

leidt helaas vaker tot een zekere mate van arbeidson-
geschiktheid.
Het is echter belangrijk om niet enkel naar de absolute 
cijfers te kijken, maar deze ook af te wegen tegen 
de economische activiteit, want dan blijkt dat ook 
de frequentiegraad en de werkelijke ernstgraad een 
dalende tendens blijven kennen.
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Gewerkte dagen:  
het aantal dagen met DmfA-code 1 (normale arbeidsprestaties of gewaarborgd loon)

De grafiek toont de evolutie van de frequentiemeter arbeidsongevallen in België,  
met een algemeen dalende trend. In 2021 zien we opnieuw een opwaartse knik.

Frequentiemeter arbeidsongevallen 

(aantal arbeiders met een arbeidsongeval met minstens 30 kalenderdagen arbeidsongeschiktheid) x 10.000
_________________________________________________________

aantal gewerkte dagen

Evolutie van de frequentiemeter arbeidsongevallen in België
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Verletmeter arbeidsongevallen 

(aantal dagen werkverlet ten gevolge van arbeidsongevallen met minstens 30 kalenderdagen  
arbeidsongeschiktheid) x 10.000

_________________________________________________________
aantal gewerkte dagen

Dagen werkverlet:  
het aantal dagen met DmfA-code 60 (arbeidsongeschiktheid door arbeidsongevallen vanaf dag 31)

De grafiek toont de evolutie van de verletmeter arbeidsongevallen in België: de langdurige afwezigheid  
ten gevolge van arbeidsongevallen bleef lang min of meer constant, is in 2021 opnieuw gedaald.

Evolutie van de verletmeter arbeidsongevallen in België
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Dagen werkverlet:  
het aantal dagen met DmfA-code 10 (arbeidsongeschiktheid van dag 8 t.e.m. dag 14),  

DmfA-code 11 (arbeidsongeschiktheid van dag 15 t.e.m. dag 30)  
en DmfA-code 50 (arbeidsongeschiktheid door ziekte vanaf dag 31)

Globale verletmeter

(aantal dagen werkverlet ten gevolge van een arbeidsongeschiktheid van minstens 7 dagen) x 10.000
_______________________________________________________________

aantal gewerkte dagen

De grafiek toont een evolutie van de globale verletmeter in België: de afwezigheid ten gevolge van een arbeids–
ongeschiktheid (ziekte of arbeidsongeval) is in 2021 opnieuw gedaald. In de globale verletmeter, die ook (langdurige) 

afwezigheid door ziekte in rekening brengt, moeten we evenwel ook rekening houden met een corona-effect  
in 2020 en 2021.
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De welzijnsaanpak van Constructiv

Om zowel het aantal arbeidsongevallen als de ernst 
ervan verder terug te dringen, hanteert Constructiv 
een geïntegreerde aanpak. In eerste instantie wordt 
er ingezet op een brede sectorale sensibilisering en 
informatieverstrekking. Vervolgens wordt de onder-
steuning aan bouwbedrijven concreter uitgewerkt 
tijdens de bouwplaatsbezoeken die onze adviseurs op 
het terrein uitvoeren en waarbij de acties en advies-
verlening afgestemd kunnen worden op de realiteit van 
bouwwerven.

Bouwplaats- en bedrijfsbezoeken
Een van onze kerntaken is welzijnsadvies verlenen aan 

werkgevers en werknemers van bouwbedrijven. Dat 
gebeurt in vele gevallen in het kader van bouwplaats-
bezoeken. Tijdens deze bezoeken worden veiligheids-
aspecten besproken en worden eventuele vaststellingen 
van tekortkomingen 
gedaan die ter plaatse 
worden overlopen met 
de werfverantwoorde-
lijke, de werknemers 
en hun vertegenwoor-
digers, en in sommige 
gevallen met de directie 
of de preventieadviseur. 

  Administratieve documenten

  Materiële werfinrichting

  Omgeving

  Collectieve uitrusting voor werken op hoogte

  Gezondheid en geschiktheid

  Opleiding en informatie

  Preventiebeleid en coördinatie

   Werfuitrusting, gereedschappen  

en bewerkingsmachines

  PBM’s

  Producten

  Gedrag

  Werfmachines en voertuigen

  Ergonomie

Conclusie op basis van de indicatoren van Constructiv

De gegevens van Constructiv bevestigen een aantal 
trends die ook blijken uit de gegevens van Fedris, ook 
al maakt de impact van inactiviteitsperiodes tijdens 
de coronacrisis het niet altijd evident om cijfers 
met elkaar te vergelijken. Tot 2020 tonen zowel de 
parameters van Constructiv als die van Fedris een 
dalende ongevallenfrequentie. 

De Constructiv-frequentiemeter suggereert al 
wel een trendbreuk in 2021. Uit de indicatoren van 
Constructiv voor 2021 blijkt verder dat, als er een 
arbeidsongeval gebeurt, de ernst van het ongeval 
en de (vooral langdurige) arbeidsongeschiktheid als 
gevolg van het ongeval in 2021 licht dalen.

Adviezen
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Na een bouwplaatsbezoek worden de vaststellingen 
verwerkt en ontvangen werkgevers een adviesverslag 
waarin de vastgestelde tekortkomingen werden vertaald 
naar adviezen (waar mogelijk verduidelijkt aan de hand van 
een foto). Zo werden in 2021 8.600 bouwplaatsbezoeken 
afgelegd, een stijging met 1.400 tegenover 2020. 

Met deze 8.600 bouwplaatsbezoeken werden 3.500 
bouwbedrijven bereikt, aan wie 6.500 afgewerkte advies-
verslagen werden bezorgd die 70.900 concrete adviezen 
bevatten. Deze adviezen worden in een adviesverslag 
onderverdeeld in dertien rubrieken, zodat de aannemers 
een duidelijk beeld krijgen van de aard van de vaststel-
lingen.

Bijna driekwart van de adviezen had betrekking op vijf 
van de dertien rubrieken, meer bepaald: administra-
tieve documenten, collectieve uitrusting voor werken op 

hoogte, omgeving, materiële werfinrichting en gezondheid 
en geschiktheid. Hierbij valt vooral te noteren dat de 
laatste categorie (9,9% van de adviezen in 2021) in 2019 
slechts goed was voor 0,4% van het totaal. Deze stijging 
is uiteraard volledig toe te schrijven aan adviesverlening 
met betrekking tot de coronapreventiemaatregelen. Het 
percentage adviezen over administratieve documenten is 
in 2021 licht gedaald (van 17,4% naar 16,7%).

Op basis van de vastgestelde tekortkomingen op een 
bouwplaats doen onze welzijnsadviseurs aanbevelingen 
over eventuele bijkomende acties die bouwbedrijven 
moeten ondernemen. Deze acties monden in vele 
gevallen uit in regio-overschrijdende bouwplaatsbe-
zoeken aan een welbepaald bouwbedrijf. Na analyse van 
de vaststellingen voor dit bouwbedrijf in de verschillende 
regio’s worden tijdens deze bezoeken een aantal speci-
fieke aandachtspunten naar voren geschoven. 

 Algemene preventiebeleid     Actieplan     Vergadering     Atelier     Vergadering CPBW     Starter
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Evolutie van redenen voor een bedrijfsbezoek
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Deze gecoördineerde bezoeken worden in de meeste 
gevallen gevolgd door een bedrijfsbezoek om het 
algemene preventiebeleid van het bouwbedrijf te optima-
liseren. In 2021 waren er 2.320 van deze bedrijfsbezoeken.

Bedrijfsbezoeken kunnen een grote impact hebben op 
het algemene preventiebeleid van bouwbedrijven: de 
adviezen die onze regionale adviseurs verlenen rond het 
preventiebeleid, kunnen samen met het bedrijf worden 
omgezet in een concreet actieplan.

Door deze dubbele aanpak (de focus op 
concrete vaststellingen in het kader van 
bouwplaatsbezoeken en de focus op het 
algemene preventiebeleid van bouwbe-
drijven via bedrijfsbezoeken) wordt welzijn 
niet enkel reactief, maar ook proactief en 
duurzaam bevorderd.

Specifieke aandachtspunten 
die voortvloeien uit de 
sensibiliseringscampagnes
Tijdens de bezoeken van onze welzijnsad-
viseurs worden ook regelmatig specifieke 
aandachtspunten* gehanteerd die voort-
vloeien uit de sensibiliseringscampagnes die 
Constructiv organiseert voor de bouwsector.

* Bezoeken die specifiek naar aanleiding van de coronacrisis werden uitgevoerd, werden ook zo geregistreerd.

Sensibilisering Werfbezoeken
Mobilisering van de 
beslissingsnemers

Actieplannen
Opvolging van  

de acties

Campagne Bureel- 
bezoek

Werf- 
bezoek Totaal

Corona 586 3 671 4 257

Veilig werken op hoogte 36 420 456

Asbest 29 53 82

Virtueel bezoek in het kader van corona 8 1 9

Sensibilisering verhoogd risico (Fedris) 203 5 208

Kwartsstof 5 19 24

Duaal leren 57 98 155

Wegenwerken 1 8 9

Afbouwwerken 1 0 1

Werken op hoogte 0 9 9

Lever veilig 0 2 2

Steenkappers 1 0 1
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HET TECHNISCH  
COMPETENTIECENTRUM 
(TCC)



COMPETENTIEBEHEER

Het TCC besteedt bijzondere aandacht aan de integratie van vaktechnische aspecten 
en veiligheidsaspecten in de bouw en ontplooit zijn activiteiten in nauw overleg met de 
beroepsorganisaties uit de sector en tal van gespecialiseerde partnerorganisaties. 

Deze activiteiten omvatten de volgende domeinen:

 > Competentiebeheer 
 > Kwaliteitsbewaking van de opleidingen en certificering 
van competenties

 > Productontwikkeling (opleidingen, welzijnspublicaties 
en hulpmiddelen)

 > Advies, beleidsondersteuning en beheer van expertise 
inzake techniek en welzijn

 > Organisatie van een opleidingsaanbod naar scholen 
 > Beheer van een machinepark en uitrusting

Het TCC staat in voor het opstellen en actualiseren van de 
sectorale beroepscompetentieprofielen. Daarbij wordt 
aandacht besteed aan clusters van beroepen. In een 
dergelijke cluster wordt de relatie tussen verschillende 
verwante beroepen weergegeven. Naast technische 
updates werden ook de gemeenschappelijke compe-
tenties van beroepenclusters beter op elkaar afgestemd 
en kregen de zogenaamde soft skills meer zichtbaarheid.

In 2021 werden de volgende 
beroepscompetentieprofielen in die geest nieuw 
uitgeschreven of geactualiseerd:

 > Cluster afwerkingsberoepen
 > Cluster schrijnwerk- en glaswerkberoepen

In zijn samenwerkingen met verschillende federale en 
gewestelijke instanties zorgt Constructiv ervoor dat 
deze sectorale profielen coherent worden omgezet in 
beroepskwalificaties en – uiteindelijk – in onderwijs- en 
opleidingsprogramma’s. 

Zo werd er onder andere voor gezorgd dat de bouwgere-
lateerde beroepen in de nationale competentiedatabase 
COMPETENT werden afgestemd op de vernieuwde 
beroepscompetentieprofielen. Daarmee wordt de toon 
gezet voor de beroepskwalificerende trajecten voor het 
Erkennen Van Competenties (EVC) en de internationaal 
erkende beroepscompetenties.
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KWALITEITSBEWAKING VAN OPLEIDINGEN 
EN CERTIFICERING VAN COMPETENTIES

De kwaliteit van opleidingen speelt een essentiële rol bij 
de instroom van nieuwe werknemers in de bouwsector. 
Daarom hecht Constructiv bijzonder veel belang aan de 
kwaliteitsbewaking van opleidingen en het certificeren 
van beroepscompetenties.

Sectorale persoonscertificatie

In 2021 organiseerde Constructiv een 
persoonscertificatie voor vijf specifieke beroepen:

 > Betonmixerchauffeur en betonpompbedienaar
 > Asbestverwijderaar (werknemers van erkende asbest-
verwijderende bedrijven)

 > Steigerbouwer 
 > Industrieel isoleerder
 > Machinist diepfunderingen

Voor al deze beroepen is er nood aan nieuwe, bekwame 
medewerkers. Het certificeren van professionele 
competenties die verworven werden door eerdere 
opleidingen of ervaring, is een belangrijk element in de 
erkenning van de capaciteiten van deze werknemers.

Concreet werden er in 2021: 

 > 258 attesten betonmixerchauffeur 
 > 43 attesten betonpompbedienaar
 > 76 certificaten steigerbouw

• 12 certificaten hulpmonteur
• 27 certificaten monteur
• 37 certificaten chef-monteur

 > 21 certificaten industrieel isoleerder
 > 137 certificaten machinist diepfunderingen uitgereikt. 

Bijkomend werd de geldigheidsduur van het attest van 
235 betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars 
verlengd nadat zij de verplichte vijfjaarlijkse herhalings-
opleiding hadden gevolgd.

In 2021 werd ook een nieuw certificatieniveau voor 
steigerbouw samengesteld, namelijk steigerkeurder.  
Dit certificatieniveau zal in 2022 operationeel worden.

86



87Jaarverslag 2021 Constructiv



Certificaten Register Constructiv  - CRC

In 2021 werd het Certificaten Register Constructiv 
online ter beschikking gesteld. Deze online databank 
van sectorale persoonscertificaten maakt het mogelijk 
voor opdrachtgevers, auditoren en werkgevers om na te 
gaan of een werknemer (of kandidaat-werknemer) een 
geldig persoonscertificaat behaald heeft voor bepaalde 
competenties. Ook kunnen arbeiders er de geldigheid 
van hun eigen behaalde certificaten in checken. 

VCA

Het VCA-diploma (VOL-VCA of VCA Basisveiligheid) kan 
een belangrijke troef zijn in de zoektocht naar een 
job in de bouw, zowel voor schoolverlaters als voor 
werknemers die al een tijdje meedraaien in het arbeids-
circuit. In samenwerking met het Vlaams Ministerie van 
Onderwijs en Vorming biedt Constructiv laatstegraads-
leerlingen in een bouwopleiding de mogelijkheid om 
gratis een diploma VCA Basisveiligheid te behalen.

Sinds 1996 is Constructiv een door vzw BeSaCC erkend 
VCA-examencentrum. Het Technisch Competentie-
centrum van Constructiv staat in voor de organisatie van 
deze VCA-examens. In 2021 waren er in totaal 10.290 
examens, waarvan 7.861 voor leerlingen, 82 voor 
leerkrachten en 2.347 voor werknemers en werkzoe-
kenden. Van de leerlingen die deelnamen, behaalden 
er 4.607 ook daadwerkelijk hun VCA- diploma. Van 
de werknemers en werkzoekenden die deelnamen, 
slaagden er 1.494 voor het examen.

Auditing

Veel beginnende werknemers worden bedrijfsintern 
verder opgeleid. Constructiv ziet erop toe dat deze 
bedrijfsinterne opleidingen zowel inhoudelijk als organi-
satorisch beantwoorden aan de vereisten voor een kwali-
teitsvolle opleiding. In dat kader werden er 440 audits 
van bedrijfsinterne opleidingen uitgevoerd in 2021.
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PRODUCTONTWIKKELING

In 2021 ontwikkelde of actualiseerde het Technisch 
Competentiecentrum diverse sectorale tools: 3 dossiers 
(nr. 110 - Dakwerken, nr. 118 - Welzijnsadviezen voor de 
bouw en nr. 128 - Preventiestructuren in de bouwsector), 
19 preventiefiches en 17 toolboxfiches over thema’s als 
het coronavirus, sociale voorzieningen, PFAS, elektri-
citeit en persoonlijke beschermingsmiddelen. Al deze 
documenten worden ter beschikking gesteld in onze 
digitale bibliotheek www.buildingyourlearning.be.

  
Daarnaast werden ook de sectorale opleidingsmate-
rialen voor betonmixerchauffeurs en betonpompbe-
dienaars en het didactisch materiaal in verband met de 
thermische isolatie van gebouwen herwerkt.

Er werden zeven sensibiliserings-
filmpjes ontwikkeld in verband met de 
bouwhandel en het veilig leveren van 
bouwmaterialen. Deze filmpjes worden 
vertoond in bouwhandels en gingen in 
première op een roadshow bij bouwhan-
delaars, in samenwerking met het WTCB 
en FEMA. In deze filmpjes worden digitale 
innovaties in de sector en de dienstver-
lening van de betrokken organisaties in de 
schijnwerpers gezet.

Snel en veilig 
werken?
Kom naar dit gratis event bij jouw 
bouwhandelaar en test enkele nieuwe 
technologieën uit. 
Wij voorzien een hapje en een drankje!

achetez local 
matériaux de construction

koop lokaal 
b o u w m a t e r i a a l

DE DONCKER 
BOUWMATERIALEN

Hoogstraat 166
HERZELE

02.09.2021
van 17u tot 20u

Schrijf je 
nu in!

SCAN MIJ
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ORGANISATIE VAN HET OPLEIDINGSAANBOD 
VOOR SCHOLEN

In het kader van de 
samenwerkingsovereen-
komst met Onderwijs 
Vlaanderen organi-
seert het TCC jaarlijks 
het opleidingsaanbod 
voor leerkrachten en 
leerlingen van bouw- en 
houtscholen.

Tijdens het schooljaar 
2020-2021 werd de 
organisatie van oplei-

dingen nog altijd overschaduwd door verschillende 
coronamaatregelen, waardoor sommige opleidingen 
uiteindelijk niet konden doorgaan. Het aanbod aan online 
opleidingen voor leerkrachten werd verder uitgebreid, 
maar voor leerlingen werden, zodra het terug kon, zo veel 
mogelijk fysieke opleidingen in de scholen georganiseerd. 

Naar jaarlijkse gewoonte werd ook het opleidingsaanbod 
vernieuwd om zo in te spelen op de meest actuele 
noden van de scholen. Voor leerkrachten werd daarbij 
sterk ingezet op het aanbieden van train-the-trainer-
opleidingen (TTT) om te zorgen dat zij de opgedane 
kennis kunnen delen met hun leerlingen: 

 > TTT Plaatsen van steenstrips
 > TTT Plaatsen van kleiklinkers

 > TTT Duurzaam en Bijna Energieneutraal Bouwen (BEN)
 > TTT Gebruik van simulator
 > Energieprestaties en warmteverlies
 > Kwaliteitsbewaking van de gebouwschil – online
 > Toekomstgericht en grondig BENoveren: theorie en 
praktijk – zelfstudie

 > …

Ook voor leerlingen werd het bestaande aanbod uitge-
breid. Daarbij lag de focus op veiligheid en technieken:

 > Introductie tot veiligheid op de werf
 > Metselrobot “Robbie” & verlijmen van stenen
 > Systeembekisting en prefabbeton (module 1 & 2)
 > …
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MACHINEPARK EN UITRUSTINGEN

De simulator die ter promotie van machinale 
beroepen werd opgesteld in het Brusselse beroepen-
 punt  Construcity.brussels, werd in het najaar van 2021 
ingezet bij de eerste regionale events na de coronacrisis, 
zoals:

 > Onderwijsdag (Antwerpen)
 > Week van de Bouw (Brussel)
 > Event op Viva for Life (Vielsalm)

Vanwege het succes en de aantrekkingskracht van deze 
simulator bij dergelijke events werden er in 2021 twee 
bijkomende simulatoren aangekocht. Er werd ook een 
systeem uitgewerkt waardoor scholen deze simulatoren 
kunnen gebruiken bij promotionele evenementen, zoals 
opendeurdagen. In die context werden in het najaar van 
2021 ook de eerste train-the-traineropleidingen voor 
begeleidende leerkrachten georganiseerd.

Ook de ConstruBus kon weer uitrijden en werd in het 
najaar ingezet bij mobiele VCA-examens en evenementen 
zoals de roadshow bij bouwhandelaars, een samen-
werking met het WTCB en FEMA. Na de zware overstro-
mingen van juli 2021 werd de ConstruBus in samenwerking 
met Embuild ook ingezet als mobiel opvang- en onder-
steuningslokaal voor de getroffenen in de overstromings-
gebieden.
    
In het machinepark dat ter beschikking wordt gesteld van 
de opleidingscentra van VDAB, Forem en scholen met 
een afdeling bouwplaatsmachinist, werden in totaal één 
minigraver, één graafmachine op rupsen, één roterende 
verreiker en twee snelopbouwkranen in gebruik genomen. 

Hier is het vermeldenswaardig dat er in samenwerking 
met Forem een aantal minigravers van het machinepark 
ter beschikking werden gesteld bij de eerste opruimings-
werken na de zware overstromingen in Wallonië.
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