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lees verder op p. 4 >

Werkgelegenheidsplan is een must, maar ook een kans

lke onderneming met meer dan 20 werknemers 
moet vanaf 2013 een ‘werkgelegenheidsplan 
oudere werknemers’ opstellen1. Daarin moeten 
maatregelen, procedures en modaliteiten staan 
om het aantal werknemers van 45 jaar of meer 
te behouden of te verhogen, ook in bouwonder

nemingen. Op die manier willen de sociale partners een 
dynamiek op gang brengen waardoor meer oudere werkne
mers actief blijven op de Belgische arbeidsmarkt.
De idee is dat iedere werkgever zo’n werkgelegenheidsplan 
jaarlijks opstelt of een plan opstelt met meerjarenmaat
regelen. Het moet gaan om ondernemingsspecifieke maat-
regelen, maar ze moeten niet noodzakelijk nieuw zijn: het 
plan mag ook maatregelen bevatten die vandaag al toege
past worden in de onderneming.

Actiedomeinen
Cao nr. 104 geeft een opsomming van een aantal mogelijke 
actiedomeinen van het werkgelegenheidsplan. Elke sector 
heeft de mogelijkheid om extra actiedomeinen te voorzien. 
Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf zou deze lijst dus 
verder kunnen uitbreiden. Tot de actiedomeinen behoren:
•	Selectie en indienstneming van nieuwe werknemers
•	Ontwikkeling van competenties en kwalificaties met 

in begrip van toegang tot opleidingen
•	Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding
•	Mogelijkheden tot interne mutatie
•	Mogelijkheden tot aanpassing van de arbeidstijd en de 

arbeidsomstandigheden

Binnenkort  
meer 45-plussers  

aan het werk?

1 Cao nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere 
werknemers in de onderneming
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•	Gezondheid, preventie en wegwerken van fysieke en psy
chosociale belemmeringen

•	Systemen van erkenning van verworven competenties
Het plan moet ter informatie en raadpleging voorgelegd 
worden aan de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardi
ging, het Comité PBW of, bij afwezigheid van deze orga
nen, aan het personeel zelf.
Een model van een werkgelegenheidsplan vindt u als 
bijlage bij cao nr. 104. Ondernemingen zijn evenwel niet 
verplicht om dit model te gebruiken.

Opleiding en 45-plussers: een 
ideale combinatie!

Ging er bij het lezen van de actiedomeinen bij u een fvb
belletje rinkelen? Terecht, want opleiding kan de hoek
steen van uw werkgelegenheidsplan zijn! Op p. 16 leest 
u hoe het fvb u ondersteunt bij de ontwikkeling van uw 
bedrijfsopleidingsplan (BOP), waarin u kunt aangeven 
welke opleidingen u uw oudere werknemers wilt laten 
volgen. Zo kunt u via het fvb inhoudelijke en financiële 
ondersteuning van de bouwsector krijgen. Die opleidings
acties kunt u dan overnemen in uw werkgelegenheidsplan.
Oudere werknemers kunnen opleidingen volgen, maar 
ze kunnen ze ook zelf geven. Een paar voorbeelden van 
opleidingen met ondersteuning van het fvb die u kunt 
opnemen in uw werkgelegenheidsplan:
•	een opleiding Veilig tillen van lasten voor uw oudere 

werknemers
•	een mentoropleiding voor een oudere werknemer die 

vervolgens tijdens een bedrijfsinterne opleiding zijn 
werkervaring overdraagt aan nieuwe collega’s. Ook voor 
de bedrijfsinterne opleidingen kunt u trouwens rekenen 
op sectorale steun.

Uw fvbregio denkt graag met u mee om geschikte oplei
dingen te vinden voor uw oudere werknemers! 

Wat doen andere ondernemingen?
Een interessante manier om uw werkgelegenheidsplan 
te concretiseren, is de sectorale begeleiding. Dat vond 
ook Visser & Smit Hanab nv, een toonaangevend bedrijf 
uit de leiding en waterbehandelingssector. Omdat het 
bedrijf zijn ouder wordende medewerkers niet allemaal 
fysiek aangepast werk kon geven, kunnen die optreden als 
interne instructeur. Ze begeleiden dan hun nieuwe col
lega’s, zodat ze hun expertise kunnen overdragen.

Het nieuwe opleidingsaanbod van het fvb 
wordt binnenkort onthuld: zowel de gedrukte 
catalogus in uw brievenbus als de online 
zoekmotor leidt u naar de ideale opleiding 
voor uw arbeiders of voor uzelf  
als aannemer.  

De nieuwe opleidingscatalogus 
voor uw arbeiders is op komst!

Uw bedrijf doet er alles aan om uitstekend te preste
ren en zeer concurrentieel te zijn. U weet dat elk van 
uw werven uniek is en dat er een soepele, maar tegelijk 
veeleisende organisatie voor nodig is en heeft dan ook 
gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig 
die altijd bereid zijn om zich verder te ontplooien.
Fvbffc Constructiv is zich bewust van het belang van 
deze realiteit en stelt u een overzicht voor in de vorm 
van een catalogus die een duidelijk en volledig over
zicht bevat van de verschillende opleidingen die uw 
arbeiders in uw regio kunnen volgen. Deze opleidingen 

De nieuwe opleidingscatalogus is op komst!

> vervolg van p. 3

Ons opleidingsaanbod  
komt naar u toe!
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http://navb.constructiv.be/~/media/Files/NAVBCNAC/Welzijnsinfo/Regelgeving/CAO/cao-104.pdf
http://fvb.constructiv.be/nl/Uw_FVB_regio.aspx


De opleiDingen 
van het fvb …

•	 vinden	plaats	in	een	opleidingscentrum	
of	op	uw	werf

•	 vinden	 plaats	 op	 een	 moment	 naar	
keuze:	tijdens	de	werkuren,	‘s	avonds,	op	
zaterdag	of	tijdens	het	weerverlet	in	de	
winterperiode	(tijdelijke	werkloosheid)

•	 geven	recht	op	een	groot	aantal	finan-
ciële	voordelen	die	de	sector	aanbiedt	
aan	uw	bedrijf	of	uw	arbeiders

worden georganiseerd door centra die erkend zijn door 
het fvb, waardoor u recht hebt op zeer veel financiële 
voordelen.
In de loop van de tweede helft van augustus zult u deze 
gratis catalogus ontvangen met de post. U zult hem ook 
kunnen raadplegen op de startpagina van de fvb-website.

Zoekmotor voor bouwopleidingen
Om de ideale opleiding voor uw arbeiders te vinden, is de 
zoekmotor op de startpagina van de fvbwebsite de meest 
gebruiksvriendelijke manier. Hij bevat altijd de meest 
recente informatie en leidt u enkel naar bouwopleidingen 
waarvoor de sector u een financiering kan bieden via het 
fvb.
U vindt er een ruime selectie aan technische en veiligheids
opleidingen, gegeven door onze erkende partners.

Uw opleidingen:  
mee gefinancierd door de sector

U hebt de opleiding van uw keuze gevonden in de oplei
dingscatalogus of via de zoekmotor op onze website? Als u 
uw BedrijfsOpleidingsPlan naar het fvb stuurt, kunt u een 

De nieuwe opleidingscatalogus is op komst!

sectorale financiering krijgen. U leest alles over dit BOP in 
het artikel Uw opleidingsplan, onze dienstverlening op p. 16.

Ons opleidingsaanbod  
komt naar u toe!
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http://fvb.constructiv.be/
http://fvb.constructiv.be/nl/Uitgebreid-zoeken.aspx
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a de vernieuwende campagne Kwartsstof 
lanceerde het navb eind augustus 2012 zijn 
tweede themacampagne, ditmaal over de veilige 
levering van bouwmaterialen op de werf. Deze 
campagne bestaat uit twee opeenvolgende 
onderdelen: een preventieve golf tot eind 2013 

en een handhavingsgolf van januari 2014 t.e.m. eind 
juni 2014. Voor die handhavingsgolf neemt de AD TWW1 
de fakkel over met controles op basis van een lijst met 
specifieke punten. Bij tekortkomingen voor één van die 
controlepunten, kan deze inspectiedienst ook een proces
verbaal opstellen. Bij zware inbreuken kan een werf zelfs 
worden stilgelegd.

Lijst met controlepunten
In samenspraak met het navb heeft de AD TWW een lijst 
samengesteld met controlepunten. In deze lijst werd de 
nadruk gelegd op de risico’s die verband houden met de 
levering van materialen op de bouwplaats en niet op de 
veiligheidsrisico’s in het depot van de bouwhandelaar. De 
controle bij de bouwhandelaars zal door de AD TWW in een 
andere actie ingepast worden op een later tijdstip.
De lijst met controlepunten in het kader van de campagne 
Lever veilig omvat drie grote luiken:
•	Materialen leveren en behandelen op de werf, zowel door 

bouwhandelaars als door aannemers
•	Stortklaar beton leveren op de werf
•	Beton pompen op de werf

Materialen leveren en  
behandelen op de werf

De volgende punten zullen aan bod komen in dit eerste 
luik:
•	Palletten hijsen met correcte hulpstukken om te vermij

den dat voorwerpen vallen
•	Aangepast hijsmateriaal
•	Hijsgereedschap met een geldig keuringsbewijs, afgele

verd door een externe dienst voor technische controles
•	Stabiele opslag van goederen op de werf

Stortklaar beton  
leveren op de werf

Tijdens de handhavingsgolf zal ook gefocust worden op de 
veilige levering van stortklaar beton op de werf. De veiligheid 
in de betoncentrale zelf wordt echter niet gecontroleerd. Dit 
tweede luik bevat de volgende controlepunten:
•	Het onderhoud en het nazicht van de betonmixer
•	De opleiding van de betonmixerchauffeur (cf. info hier

naast over geschikte opleidingen)
•	De juistheid van de instructies die de chauffeur ontvan

gen heeft
•	Het naleven van deze instructies door de chauffeur 

(o.a. de plaats van de chauffeur bij het vullen van 
de betonkubel, het respecteren van het verbod op 
terugkubelen, …)

Beton pompen  
op de werf

Bij het pompen van beton gebeuren jaarlijks zeer ernstige en 
zelfs dodelijke arbeidsongevallen. Specifieke controlepunten 
op het correcte gebruik van een betonpomp mogen dan 
ook niet ontbreken. Concreet resulteert dit in de volgende 
controlepunten:
•	Het onderhoud en de periodieke controle van de beton

pomp door een bevoegd persoon en het rigoureus bijhou
den van het onderhoudsboekje

•	De opleiding van de pompbedienaar (cf. info hiernaast 
over geschikte opleidingen)

•	Het doorgeven van de juiste instructies aan de bedienaar
•	Het naleven van deze instructies door de bedienaar (o.a. 

het correct plaatsen van de stempels)

Campagne Lever veilig: 
na de preventieve golf volgt de handhavingsgolf

N

3

2

1

1 De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)
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•	Een onderzoek naar een voorafgaandelijk overleg en de 
eventuele afspraken die op dat moment gemaakt werden 
tussen de betrokken partijen (pompbedienaar, aannemer, 
netbeheerders, …)

Conclusie
De voorbije campagnes hebben aangetoond dat de 
handhavingsgolf een zeer belangrijk onderdeel is 
van een campagne. Het is van cruciaal belang dat 
alle betrokkenen (bouwhandelaars, leveranciers van 
stortklaar beton, verhuurders van betonpompen, 
aannemers, veiligheidscoördinatoren en bouwheren) goed 
op voorhand weten wat de specifieke controlepunten 
zijn. Zij hebben er immers baat bij om zo snel mogelijk 
de eventuele tekortkomingen aan te pakken. De 
komende zes maanden (en uiteraard ook nog tijdens de 
handhavingsgolf) staat uw navb-adviseur u nog steeds 
met raad en daad bij. Ook op leverveilig.be vindt u heel 
wat nuttige preventiemaatregelen.

Lever veilig dankzij  
de geschikte opleiding!
Als bouwbedrijf werkt u graag op een 
professionele manier samen met andere 
bedrijven en handelaars in bouwmaterialen. 
Een veilige levering en behandeling van 
bouwmaterialen is daarbij essentieel. Als 
ambassadeurs van uw bedrijf moeten uw 
werknemers dan ook voldoende opgeleid zijn.

Er zijn opleidingen ontwikkeld voor elke fase van het 
behandelings en leverproces:
•	de veiligheids en gezondheidsaspecten in het magazijn 

> bv. opleidingen voor heftruckchauffeurs
•	de levering van bouwmaterialen op de werf 

> bv. opleidingen over veilig laden en lossen, vakbe
kwaamheid van de bouwchauffeur (een lading veilig 
zekeren e.d.)

•	het verplaatsen van bouwmaterialen op de werf door de 
aannemer 
> bv. opleidingen over machinaal hanteren van lasten

•	de levering van stortklaar beton 
> bv. opleidingen voor betonmixerchauffeurs / 
pompbedienaars

constructiv

Contacteer uw regionaal fvb-kantoor voor meer info 
over het opleidingsaanbod of doe een zoekopdracht via 
de zoekmotor.

http://navb.constructiv.be/nl/Uw_navb-adviseur.aspx
http://navb.constructiv.be/nl/Campagnes_en_acties/Lever_veilig.aspx
http://fvb.constructiv.be/nl/Uw_FVB_regio.aspx
http://fvb.constructiv.be/nl/Uitgebreid-zoeken.aspx
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Werken in de zon is aangenamer dan in de regen, maar er loeren ook heel wat gevaren 
om de hoek: verbranding, huidkanker, een hitteslag, een zonneslag, uitdroging, … 
Onderschat de risico’s niet en bescherm uzelf wanneer u in de zon werkt!

Wat zijn de risico’s?

Hitteslag
Een hitteslag ontstaat wanneer iemand lange tijd zwaar 
of halfzwaar werk doet bij zeer warm weer. Wanneer het 
lichaam er niet meer in slaagt om door te zweten de over
tollige warmte af te voeren, wordt de situatie levensbedrei-
gend. Als de lichaamstemperatuur meer dan 40°C bedraagt, 
treden de eerste symptomen op: duizeligheid, hoofdpijn en 
misselijkheid. Dat gebeurt des te sneller wanneer iemand 
niet gewend is om te werken in warme omstandigheden. 
Het risico op een hitteslag is dan ook het grootst tijdens de 
eerste dagen van het jaar waarop het zeer warm is.

Zonneslag
Een zonneslag ontstaat door een teveel aan warmte en 
zonnestraling op het hoofd en in de nek. Dit zijn de symp
tomen: een rode huid, hoofdpijn, duizeligheid en soms 
braakneigingen.

Verbranding en huidkanker
Vooral tijdens de zomermaanden is blootstelling aan direct 
zonlicht (UVstraling) gevaarlijk voor verbranding (rode 
huid, blaren) en voor huidkanker. Iemand met een bleek 
huidtype, zoals de meerderheid van de Belgische bevolking, 
mag in de zomer hooguit 10 minuten onbeschermd in de 
zon blijven.

Uitdroging
Uitdroging ontstaat door te weinig te drinken om het vocht 
te compenseren dat verloren gaat door te zweten. De eer
ste symptomen zijn hoofdpijn en duizeligheid. Uitdroging 
komt vaak voor, maar bouwvakkers herkennen de sympto
men niet altijd. Bij warm weer drinken ze wel meer dan nor
maal, maar niet genoeg om het vochtverlies te compenseren.

Maximale toegestane temperatuur
De regelgeving voorziet ‘actiewaarden’, dat zijn maximale 
temperaturen waarbij nog gewerkt mag worden. Die tem
peratuur hangt af van het type werk dat uitgevoerd wordt 
(halfzwaar, zwaar of zeer zwaar) en is gebaseerd op de 
WBGTindex, die grondig verschilt van de gewone luchttem
peratuur. Hoe de WBGTindex precies berekend wordt en bij 
welke temperatuur welk type werk uitgevoerd mag worden, 

vindt u terug in navb dossier nr. 134 Werken bij koud of 
warm weer, dat gratis geconsulteerd kan worden. Als er 
toch bij een hogere temperatuur moet worden gewerkt, dan 
moeten er rustpauzes worden voorzien.

Hoe kunt u uzelf beschermen?
Als het zeer warm is, doe dan geen werk dat te zwaar is. Volg 
met andere woorden de actiewaarden uit de regelgeving. Als 
werkgever moet u ook vooraf een programma vastleggen 
met technische en organisatorische maatregelen om de 
risico’s van blootstelling aan warmte tot een minimum te 
herleiden.
Op de werf is het niet altijd eenvoudig om uzelf degelijk te 
beschermen. Enkele tips:
•	Het werk zo organiseren dat er zoveel mogelijk in de scha

duw gewerkt kan worden
•	Constructies afdekken met zeilen, zodat arbeiders niet 

worden blootgesteld aan zonnestraling
•	Frisse dranken voorzien

Besluit
Werken in de zon brengt extra risico’s met zich mee. Het 
belangrijkste is dat u zich daarvan bewust bent. Ook indi
viduele factoren spelen mee: leeftijd, lichamelijke conditie 
en slaapgewoonten hebben een invloed op de risico’s die 
iemand loopt. Een slaaptekort komt bovendien vaker voor 
tijdens de zomermaanden dan in de winter.

Leve de zon?

http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken/Detail.aspx?name=Werken-bij-koud-of-warm-weer&id={9E971F91-CA59-48EF-90F0-3B1602850019}&page=
http://navb.constructiv.be/nl/Welzijnsinfo/Publicaties/Zoeken/Detail.aspx?name=Werken-bij-koud-of-warm-weer&id={9E971F91-CA59-48EF-90F0-3B1602850019}&page=
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De preventieve fase van de campagne Lever veilig van het navb 
en zijn sociale partners is nog maar halverwege, maar kent 
nu al een groot succes, in het bijzonder bij de arbeiders en 
bedrijven uit de bouwsector. Dankzij de communicatie over 
deze campagne en het werk dat de navbadviseurs op het ter
rein verrichten, bereikt de informatie over goede praktijken in 
verband met de levering en behandeling van bouwmaterialen 
zowel grote als kleine bedrijven en hun arbeiders. Deze bedrij
ven en arbeiders engageren zich door het campagnecharter 
te ondertekenen en concrete, aangepaste preventieve actie-
plannen in te voeren om te zorgen voor een veilig verloop van 
de levering en behandeling van bouwmaterialen.
Om het makkelijker te maken voor wie zich wil engageren voor 
deze campagne, zijn de charters niet langer enkel beschikbaar 
in de elektronische versie die rechtstreeks ingevuld kan wor
den op leverveilig.be, maar ook op papier. De papieren versie 
kan afgedrukt worden van de site of op eenvoudige aanvraag 
verkregen worden bij de adviseur van uw sector. Er wordt sys
tematisch promotiemateriaal verstuurd naar de arbeiders 
en bedrijven die het charter ondertekend hebben en op die 
manier betrokken zijn bij de campagne.
Gelijklopend met de ondertekening van de charters kunnen de 
arbeiders ook deelnemen aan de campagnewedstrijd door de 

sticker op een werfvoertuig of op een andere zichtbare plaats 
op de werf te kleven. Om deel te nemen hoeven ze er enkel 
een foto van te nemen en deze te emailen naar leverveilig@ 
constructiv.be. Elke maand wordt een Bongobon Charme-
weekend ter waarde van € 134,90 verloot onder alle personen 
die een geldige foto ingestuurd hebben. Sinds de start van de 
campagne hebben al vier personen, van wie de namen terug 
te vinden zijn op leverveilig.be, dit cadeau gewonnen. Tot eind 
december 2013 zijn er nog vier bonnen te verloten.
Wat Pol Pallet en Benny Beton, onze twee campagnehelden, 
betreft, zij blijven kostbare tips verspreiden via hun avonturen 
die u kunt volgen in de publicaties van Constructiv en van de 
campagnepartners.

De palletklem:  
een alternatief voor de palletvork

De campagne Lever veilig:  
een echt succes!

Een palletvork wordt bijna op elke werf gebruikt. Elke aan
nemer weet dat hij de afstand tussen de vorken voort
durend moet bijstellen afhankelijk van het type pallet. Som
mige palletten moeten in de lengterichting op de palletvork 
geplaatst worden, waardoor er meer kantelgevaar is.
Met een palletvork wordt meestal een volledige pallet gehe
ven. Wanneer een pallet op een steiger wordt geplaatst en 
de vork onder de pallet vandaan wordt getrokken, wordt 
er een sterke horizontale kracht op de steiger uitgeoefend, 
waardoor de stabiliteit van de steiger in het gedrang komt.
In een aantal gevallen is de palletklem een eenvoudige oplos
sing: slechts een gedeelte van de stenen op de pallet wordt 
opgenomen. Het zeil dat onder de stenen wordt gespannen, 
voorkomt dat er snelbouwstenen uit de klem vallen. Bij het 
plaatsen van snelbouwstenen op een steiger wordt er met 

een palletklem geen horizontale 
kracht op de steiger uitgeoefend. 
Momenteel is deze palletklem 
echter nog niet geschikt voor alle 
palletten met snelbouwstenen 
op de Belgische markt.

http://navb.constructiv.be/nl/Campagnes_en_acties/Lever_veilig/Ik%20engageer%20mij.aspx
http://www.leverveilig.be
mailto:leverveilig@constructiv.be
mailto:leverveilig@constructiv.be
http://www.leverveilig.be
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Om het hoofd te bieden aan de huidige uitdagingen op het vlak 
van energie-efficiënt bouwen, heeft de Europese Commissie het 
project Build Up Skills Belgium gelanceerd. Fvb-ffc Constructiv 
is op federaal niveau aangesteld als piloot voor dit project, 
dat bedoeld is om de arbeiders uit de bouwsector de nodige 
kwalificaties aan te reiken om bij de bouw en renovatie van 
gebouwen te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. 

e uitdagingen waar we voor staan op het vlak van 
energieefficiëntie, zijn enorm. Nieuwe normen 
inzake energie en milieu en bekommernissen op 
het vlak van innovatie en duurzaamheid hebben 
een evolutie naar groenere bouwberoepen en een 
ecologischere bouwsector nodig gemaakt.

De Europese autoriteiten hebben aan de lidstaten gevraagd 
om een project in te voeren om ervoor te zorgen dat alle 
arbeiders van de bouwsector voor 2020 over de noodza-
kelijke kwalificaties beschikken om bestaande gebouwen 
te renoveren en nieuwe gebouwen te bouwen die voldoen 
aan de nieuwe eisen.
De Belgische bouwsector is ingegaan op deze oproep en 
coördineert het project Build Up Skills Belgium, dat erop 
gericht is het competentieniveau van de bouwvakkers die 
te maken krijgen met de nieuwe technieken voor de bouw 
en renovatie van gebouwen, naar omhoog te halen. Bij dit 
project zijn een zeer groot aantal partners betrokken: de 
sociale partners van de bouwsector, fvbffc Constructiv en 
de andere sectorfondsen, het Wetenschappelijk en Tech
nisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB), de bevoegde 
regionale administraties (Vlaanderen: VEA; Wallonië: SPW; 
Brussel: IBGE/BIM), de beroepsverenigingen, de opleidings
centra en verstrekkers (VDAB, Forem, BruxellesFormation, 
Syntra, IFAPME, EFPME, BRC, Edutec, Construtec, ...).
Dit project is opgebouw rond drie assen:

1. Inventaris van de situatie
Er is een stand van zaken ('national status quo') opgemaakt 
waarin de middelen beschreven worden die ingezet worden 
om de Europese 2020doelstellingen te bereiken. Op korte 
termijn zijn de besluiten van deze analyse gericht op de 
renovatie van verouderde gebouwen. Daarbij zijn vooral 
de domeinen centrale verwarming, dakbedekkings en iso
latiewerken en buitenschrijnwerk betrokken. Op langere 
termijn zal er voor de bouw van 'bijna nulenergetische' 
gebouwen een verschuiving nodig zijn van verwarming 
naar ventilatie. Ook zal er extra aandacht besteed moe
ten worden aan de luchtdichtheid, in het bijzonder bij iso
latie, schrijnwerk, sanitair, HVAC en elektriciteitswerken. 

De volledige analyse is 
beschikbaar op de web-
site van Build Up Skills 
Belgium.

2. Creatie van  
een nationaal platform

Voor dit tweede luik zijn alle belanghebbende partners van 
het project samengebracht. Er is een werkgroep opgericht 
voor elk van de volgende technologieën:
•	Naisolatie van muren
•	Ventilatie
•	Vervanging van schrijnwerk
•	Warmtepompen
•	Zonthermisch en fotovoltaïsch
•	Zonwering
•	Daken
•	Interactie tussen de bouwberoepen
•	Luchtdichtheid

3. Uitwerking  
van een actieplan

Momenteel werkt het nationaal platform een actieplan 
of 'roadmap' uit die ervoor moet zorgen dat er in België 
voldoende goed opgeleide arbeiders zijn om de Europese 
2020doelstellingen te bereiken.
In dit plan worden acties voorgesteld die ondernomen moe
ten worden om de arbeiders voor te bereiden op de uitda
gingen die de klimaatdoelstellingen met zich meebrengen. 
Voor de uitwerking van dit stappenplan worden twee werk
groepvergaderingen georganiseerd rond de verschillende 
technologieën.
In een latere fase zou dit stappenplan moeten leiden tot 
concrete acties met de geïdentificeerde behoeften en pri
oriteiten. In de volgende uitgaven van deze constructiv info 
zullen we u zeker verder informeren over het vervolg van 
dit project.

Build Up Skills Belgium

D

http://belgium.buildupskills.eu/sites/default/files/BUS%20Belgium%20NSQ%20-%20NL.pdf
http://belgium.buildupskills.eu/nl/national-project
http://belgium.buildupskills.eu/nl/national-project
http://belgium.buildupskills.eu/nl/national-project
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Op zoek naar goede praktijken om toe te 
passen op uw bouwplaats? De adviseurs van 
het navb vertellen uit eigen ervaring …
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Een betonmixerkuip reinigen  
kan op een veilige en gezonde manier!

Situering
•	Werkzaamheden: Reiniging van een betonmixerkuip

Problematiek en oplossing
Betonmixers zijn uitgerust met een draaiende kuip om 
ervoor te zorgen dat het voorgemengde beton homogeen 
blijft tijdens het transport. Na een betonlevering kunnen 
achter de spiralen in de kuip betonresten blijven kleven. 
Dit beton verhardt dan in de kuip. De hoeveelheid verhard 
beton groeit stelselmatig aan en veroorzaakt na een tijdje 
twee problemen:
•	Het beton wordt minder efficiënt gemengd.
•	Het verharde beton vormt een groot verloren gewicht, 

zodat de laadcapaciteit van de vrachtwagen kleiner wordt.
Op regelmatige tijdstippen moet de mixerkuip dan ook vrij
gemaakt worden van dit verharde beton. De traditionele 
oplossing is dat er een arbeider in de kuip kruipt met een 
breekhamer en stelselmatig het verharde beton losbei
telt. Deze werkwijze heeft verschillende nadelen omdat de 
werknemer wordt blootgesteld aan verschillende risico’s of 
gevaarlijke situaties:
•	De werknemer kan gekwetst worden door vallende brok-

stukken. Begin 2013 is in Amerika een werknemer overle
den nadat er een groot brokstuk plotseling loskwam en op 
hem viel.

•	De werknemer kan zich snijden aan de randen van de spi
ralen, die door slijtage vlijmscherp kunnen zijn.

•	De werknemer wordt in de kuip blootgesteld aan een zeer 
hoog geluidsniveau.

•	Binnen in de kuip kan het zeer warm en vochtig zijn, ter
wijl de werknemer een volledige bescherming moet dra
gen tegen de schadelijke invloed van nat cement en van 
kwartsstof. Dit is erg oncomfortabel.

•	De werknemer werkt in een besloten ruimte en volgens 
de regels moet er dus een veiligheidswacht aanwezig zijn. 
Omdat het losbeitelen van het verhard beton in de kuip 
zo veel lawaai veroorzaakt, gebeurt dit meestal in een 
verre uithoek van de centrale, zodat de andere activiteiten 
zo min mogelijk worden verstoord. Een veiligheidswacht 
is helaas niet altijd aanwezig.

Om deze risico’s te vermijden kan een mechanisch hulpmid
del gebruikt worden om de binnenkant van de mixerkuip te 
reinigen, zoals een hogedrukreiniger die gemonteerd is op 
een beweegbare arm en die van op afstand wordt bediend. 
Deze reinigingsmethode, die wordt aangeboden door gespe
cialiseerde firma’s, heeft veel voordelen:
•	Het betekent een belangrijke tijdsbesparing. De tijd die 

nodig is om een kuip schoon te spuiten, kan geraamd 
worden op 1 à 2 uur, terwijl losbeitelen al snel  een halve 

dag tijd vraagt. Op één dag kunnen dus meerdere vracht
wagens gereinigd worden. Het voorbereidende werk is 
vergelijkbaar: 
  Bij de hogedrukreiniging moet de vultrechter weggeno
men worden om de robotarm door te laten en moet er 
een wateraanvoer voorzien worden.

  Bij het mechanisch losbeitelen moeten de mangaten 
vrijgemaakt worden, er moet verlichting en verluchting 
worden geïnstalleerd en er moet aanvoer van elektrici
teit en eventueel perslucht zijn.

•	Het geluidsniveau is aanzienlijk lager dan bij het mecha
nisch losbeitelen en het risico dat de kuip beschadigd 
wordt is kleiner.

•	Er moet niet gewerkt worden in een besloten ruimte en er 
is geen veiligheidswacht nodig.

•	Het personeel wordt niet blootgesteld aan vallende brok-
stukken of aan hoge stofconcentraties.

Besluit
Een betonmixer reinigen met een hogedrukreiniger houdt 
veel minder risico’s in dan op de klassieke manier, en het 
vraagt heel wat minder tijd! Redenen genoeg om deze 
nieuwe werkmethode eens te proberen. Meer info via  
navb.research@constructiv.be.

Andere goede praktijken
Zelf een goede praktijk voorstellen?  

Mail naar navb.research@constructiv.be !

mailto:navb.research@constructiv.be
http://navb.constructiv.be/nl/Acties_op_de_bouwplaats/Exemples%20de%20bonne%20pratique.aspx
mailto:navb.research@constructiv.be
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Dankzij het BedrijfsOpleidingsPlan dat het fvb voorstelt, kunt u 
niet alleen de opleidingen van uw arbeiders plannen, maar ook een 

aanzienlijke financiële ondersteuning van de sector krijgen.

m het kennisniveau van uw medewerkers op peil 
te houden, investeert u in hun opleiding. Dat is 
een van uw belangrijkste prioriteiten, want oplei
dingen verbeteren immers de prestaties van uw 
arbeiders en dus ook van uw bedrijf.
Om bouwbedrijven te helpen bij hun compe
tentiebeheer en hun opleidingsbeleid, stelt het 

fvb voor om een BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) uit te werken. 
Dankzij dit praktische hulpmiddel kunt u uw opleidingen 
proactief plannen.
Een goedgekeurd BOP is ook een absolute noodzaak om 
een sectorale financiering te kunnen genieten voor de 

opleidingen die uw arbeiders volgen. Via het fvb komt de 
sector immers tussen in de opleidingskosten en zelfs in de 
loonkosten van uw arbeiders, op voorwaarde dat u uw cor
rect ingevuld BOP tijdig aan uw fvbregio bezorgd heeft.
Op de fvbwebsite kunt u een model van BOP downloa
den. Uw fvbregio kan u informatie geven over de exacte 
deadlines en kan u bovendien helpen om de opleidingen 
die uw arbeiders zullen volgen, in te vullen in dit BOP. Ook 
als u nog niet exact weet wanneer de opleidingen die u wilt 
organiseren, zullen plaatsvinden, kan uw fvbregio u een 
planning voorstellen aan de best mogelijke voorwaarden, 
in een erkend centrum.

O
Uw opleidingsplan,   onze dienstverlening

1 BouwKan is een tewerkstellingsproject van fvb, de sociale partners van de bouw, VDAB 
en de stad Kortrijk . Naast BouwKan in West-Vlaanderen bieden ook andere regio’s u 
steun in uw zoektocht naar geschikte medewerkers. Hiervoor kunt u terecht bij uw fvb-
regio.

Deze bedrijven delen hun ervaringen met u

Stijn Bogaert, medezaakvoerder Saniroof bvba, 
een bedrijf met twaalf werknemers, gespecialiseerd 
in verwarming, sanitair en afdichting.
Voor welke opleidingen doet u een beroep op het fvb?
“We organiseren regelmatig een technische opleiding bij een van 
onze leveranciers, om mee te zijn met de nieuwste technieken 
qua verwarming of qua EPDM-afdichting, twee van onze spe-
cialiteiten. De installatie van warmtepompen en de verkleving 
van isolatieplaten zijn twee voorbeelden van opleidingen die we 
onlangs op ons lijstje gezet hebben. Daarnaast doen we af en toe 
intern een opleiding over het gebruik van tablets. Daar volgen 
we alles mee op: werkplanning, sanitaire plannen, notities, foto’s 
van de werken, … en hij dient ook als gps op weg naar de klant.”
Op het BOP vermeldt u ook de aanwervingsnoden van 
uw bedrijf. Kreeg u hulp van een fvb-adviseur om de 
juiste persoon te vinden?

“Absoluut! We hebben onlangs iemand definitief aangenomen die 
via BouwKan1 was aangebracht. Eerst heeft hij een week beroeps-
verkennende stage gelopen en dan zijn we overgestapt naar het 
IBO-stelsel via VDAB. We hebben van heel nabij begeleiding gekre-
gen bij zijn opleiding en aanwerving, zowel door VDAB als door 
het fvb. En nu hebben we er een goed personeelslid bij. Bovendien 
is zo’n opleidings- en instroomsysteem ook financieel interessant, 
onder meer dankzij BouwKan.”
Bent u tevreden over de opvolging door uw 
fvb-adviseur?
“Zeker en vast. Voor onze interne tablet-opleiding bijvoorbeeld 
werden we goed ondersteund met concrete tips kort op de bal, 

http://fvb.constructiv.be/~/media/Files/FVBFFC/Voor%20werkgevers/Administratieve%20documenten/BOP-formulier%202012-2013.pdf
http://fvb.constructiv.be/nl/Uw%20FVB%20regio.aspx


“ Het BOP is de 
financieringssleutel  

voor onze  
opleidingen ”
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toegang tot de juiste contactpersonen, formulieren, de diploma-
vereisten voor mezelf als lesgever, …” 
Hebt u nog tips voor bedrijven die willen beginnen 
met een opleidingsbeleid?
“Zeker eerst contact opnemen met jullie, met het fvb-regiokan-
toor. Het kost niets en de financiële tussenkomst is de moeite. 
En je moet niet zelf op zoek gaan naar die steunmaatregelen, 
want dat is niet gemakkelijk als ondernemer. Een goed oplei-
dingsbeleid zorgt voor een betere kwaliteit en ook voor een 
betere samenwerking tussen werkgever en werknemer.”

Christèle Perron, Training Coordinator en Nadia 
Hontoir, Recruitment & Development Manager 
bij de onderneming Holcim, een internationale 
groep die bouwmaterialen fabriceert
Voor welke opleidingen doet u een beroep op het fvb?
Christèle: "We beschikken over een pak-
ket vastgestelde opleidingen die we onze 
medewerkers laten volgen. De opleidin-
gen die we het vaakst organiseren, zijn 
het besturen van machines en verschil-
lende veiligheidsopleidingen (die met 
name intern gegeven worden door onze 
preventieadviseurs)."
Hoe gebruikt u het Bedrijfsoplei-
dingsplan (BOP)?
Nadia: "In onze onderneming werken we met een Opleidings-
plan, dat eenmaal per jaar opgesteld wordt op basis van de 
geïdentificeerde collectieve en individuele opleidingsbehoeften. 
In dit plan houden we rekening met de wettelijke verplichtin-
gen en de prioriteiten van onze onderneming, maar ook met 
de behoeften aan zelfontplooiing die besproken worden tijdens 
de jaarlijkse evaluatie van elke werknemer. Het plan bevat 
een overzicht van alle opleidingen die georganiseerd moeten 

worden. In het algemeen weten we dus heel goed welke oplei-
dingen we willen geven.
Het BOP is natuurlijk wel de financieringssleutel voor al onze 
opleidingen die gevolgd worden door werknemers die ressor-
teren onder het PC 124. Het helpt ons ook om te voldoen aan 
onze wettelijke verplichtingen op het vlak van opleiding. Om 
onze aanwervingen te plannen, rekenen we dan weer op andere 
hulpmiddelen."
Bent u tevreden over de opvolging door uw 
fvb-adviseur?
Christèle: "Ja, alles verloopt zeer goed. Eenmaal per jaar plan-
nen we een uitgebreider contact met onze fvb-adviseur om ons 
opleidingsbeleid en mogelijke financieringen te bespreken.
De medewerkers van het fvb denken mee met ons en helpen ons 
om efficiënte oplossingen te vinden die aangepast zijn aan de 
problemen waar we soms mee te maken krijgen, onder andere 

op het vlak van subsidies, wanneer een 
opleiding laattijdig gepland wordt."
Hebt u goede raad voor bedrijven 
die een opleidingsbeleid willen 
uitwerken?
Nadia: "Ik zou hen aanraden om te begin-
nen met de wettelijke verplichtingen, bij-
zondere aandacht te besteden aan veilig-
heidsopleidingen, en om hun opleidingen 
vervolgens te plannen in functie van de 

piekperiodes. Winteropleidingen zijn een ideale oplossing."
Hoe belangrijk is opleiding volgens u?
Christèle: "Opleiding is natuurlijk zeer belangrijk. We voor-
zien altijd een goed gevuld actieplan. De bedoeling daarvan is 
te kunnen garanderen dat de individuele competenties op een 
juiste manier bijgewerkt worden, deze competenties verder te 
ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de expertise van de ver-
schillende personen in onze teams complementair is."

Uw opleidingsplan,   onze dienstverlening
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Constructiv online
Constructiv informeert u ook via verschillende digitale kanalen!

Constructiv houdt de vinger aan de pols van thema’s als 
welzijn, opleidingen en sociale voordelen. Naast concrete 
adviesverlening en gedrukte publicaties bieden wij ook 
zoveel mogelijk informatie online aan. Constructiv lan
ceerde dit jaar ook een elektronische nieuwsbrief, construc-
tiv e-news. Het navb is bovendien sinds vorig jaar te vinden 
op Facebook en het fvb ontwikkelde het online spel Building 
Heroes voor jongeren.

Eén webadres: 
constructiv.be

Op deze portaalsite kan u rechtstreeks doorklikken naar 
de websites van het fvb, navb, fbz en fbz p. De website van  
pensio b is bereikbaar via de aparte url www.pensiob.be. Op 
deze sites vindt u onder andere de volgende informatie:
•	Constructiv: dienstverlening Constructiv, kerncijfers 

over de bouwsector, eshop, online publicaties, overzicht 
bouwberoepen, …

•	fvb: opleidingscatalogi, online handboeken, eshop, 
beroepscompetentieprofielen, tool sociale balans, admi
nistratieve documenten, link naar online spel, …

•	navb: online publicaties, eshop, formulier Unieke werf
melding, veiligheidscampagnes, concrete welzijnsadvie
zen, reglementering, statistieken, goede praktijken, online 
enquêtes, welzijnsopleidingen en examinering, …

•	fbz: overzicht vorstperiodes, hospitalisatieverzekering, 
wijziging rekeningnummer, einde loopbaan, …

•	fbz p en pensio b: aanvullend pensioenplan
Vragen of opmerkingen over de websites? Stuur ons een 
berichtje via het online contactformulier.

Gedrukte publicaties van Constructiv, navb en fvb kan u 
bestellen via de vernieuwde e-shop. Daarvoor moet u inge
logd zijn met uw gebruikersnaam en wachtwoord, die u een
voudig kunt aanvragen via de homepage van de eshop. De 
eshop kan u ook gemakkelijk bereiken via de speciale button 
op de Constructiv, navb en fvbwebsite.

De laatste nieuwtjes rechtstreeks in uw mailbox
U blijft graag op de hoogte van de laatste Constructivnieuw
tjes? Schrijf u dan in op constructiv e-news, onze driemaan-
delijkse elektronische nieuwsbrief voor bouwprofessionals 
en andere geïnteresseerden. De eerste enews ging in april de 
deur uit. Naar de inschrijvingstool en 
de online versie.

Navb op Facebook
Sinds september 2012 is het navb ook terug te 
vinden op Facebook met een eigen bedrijfs
pagina. Bijna een op de twee Belgen is actief 
op Facebook, wat van deze site meteen het 

populairste sociale netwerk van ons land maakt. Het navb 
vindt het namelijk niet alleen belangrijk om concrete wel
zijnsadviezen met u te delen, maar is ook zeer benieuwd 
naar uw eigen ervaringen en reacties. Ook de campagne 
Lever veilig komt uitgebreid aan bod. 
Surf naar de Facebookpagina van het navb en klik op 
“Vind ik leuk” om op de hoogte te blijven van nieuwe publi
caties, events, infosessies en wedstrijden.

Building heroes: een dynamisch 
en interactief online spel

Het online spel Building Heroes werd gelanceerd tijdens Euro-
Skills 2012 in SpaFrancorchamps en is een van de elementen 
uit een globale campagne om jongeren, hun leraars en hun 
ouders bewust te maken van de troeven van een bouwoplei
ding. Op de websites van het fvb en zijn part
ners staat een link naar het spel. Verder is 
er ook een promotiebrief voor Building Heroes 
verstuurd naar alle middelbare scholen in Bel
gië met een studierichting bouw. Bovendien 
wordt het spel geregeld voorgesteld tijdens 
evenementen waarop veel jongeren aanwe
zig zijn. Speel het spel.

http://www.constructiv.be/nl/Over_Constructiv/E-news.aspx
http://www.constructiv.be/
http://www.pensiob.be
eshop.constructiv.be
http://www.constructiv.be/nl/Over_Constructiv/E-news.aspx
http://www.constructiv.be/nl/Over_Constructiv/E-news.aspx
www.facebook.com/navb-cnac-constructiv
www.buildingheroes.be


De beroepscompetentieprofielen vormen het vertrekpunt voor de 
opleidingsprofielen en -programma’s.

!

De navb dossiers zijn een driemaandelijkse publicatie waarin een welbepaald 
bouwgerelateerd thema rond veiligheid en gezondheid aan bod komt.

!

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

!

Blijf op de hoogte en download gratis de laatste 

publicaties van Constructiv op constructiv.be.
Eén webadres
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Vers van de pers
De nieuwe publicaties van Constructiv

Fvb-handboeken
De volgende fvbhandboeken verschijnen binnenkort:

  Stukadoor:
•	 Natte binnenbepleistering: afwerking en oplevering
•	 Gipsblokken: plaatsen en afwerken

  Schilder-decorateur:
•	 Houtachtige ondergronden

  Centrale verwarming:
•	 Warmteverliesberekeningen, praktische uitvoering

  Hout:
•	 Plaatmeubel
•	 Houtverbindingen

  Duurzaam bouwen voor uitvoerders 

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

  Glaswerker
  Dekvloerlegger
  Betonmixerchauffeur
  Betonpompbedienaar
  Betonhersteller

De volgende beroepscompe
tentieprofielen verschijnen 
binnenkort:

  Natuursteenbewerker
  Industrieel 

isolatiewerker
  Monteur metalen gevel- 

en dakelementen 
  Tegelzetter
  Schilder-decorateur

Navb dossier
  Nr. 138: Uitzendarbeid in de bouwsector  

(verschijnt binnenkort)
Dossier nr. 138 gaat over de uitzendarbeid in de bouw
sector. Het kwam tot stand in samenwerking met Pre
ventie & Interim (PI), de centrale preventiedienst voor de 
uitzendarbeid.
Het dossier geeft eerst en vooral een overzicht van de 
reglementering inzake uitzendarbeid. Zo wordt aandacht 
besteed aan de voorwaarden en modaliteiten waaraan 
voldaan moet zijn om uitzendarbeid in een bouwbedrijf 
toe te laten en vervolgens aan de specifieke verplichtingen 
van zogenoemde ‘gebruikersbouwbedrijven’.
Vervolgens geeft het dossier een overzicht van de con-
crete welzijnsmaatregelen die zowel een ‘gebruiker
bouwbedrijf’ als een uitzendbureau moeten nemen. 
De idee is dat een uitzendkracht bij een gebruiker 
bouwbedrijf hetzelfde niveau van bescherming moet 
genieten als de andere werknemers van de onderneming. 
Dergelijke maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking 
op de opmaak van een preventiefiche, het gezondheids
toezicht en het onthaal van een uitzendkracht.
Het dossier besluit met een aantal praktische tools die 
een gebruikerbouwbedrijf kunnen helpen om uitzend
krachten een plaats te geven in zijn preventiebeleid.

Preventiefiches
  Gebruik van gevaarlijke agentia

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

!
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constructiv info

Constructiv wordt beheerd door:

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

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

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

EHBO, rijbewijs C, …

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

Meer info 
Zoekmotor opleidingen

Contact 
Contacteer uw fvb-regio

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

Meer info  
Data en inschrijving

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

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

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

Een volledige lijst vindt u in de zoekmodule 
Publicaties. De meeste publicaties kunt 
u daar ook gratis downloaden.

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

Opleidingen en examens Publicaties

Nieuw: sinds 15 april organiseert het navb 
in Brussel ook elke week een online examen 
VCA (B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU). Na het exa-
men weten de deelnemers onmiddellijk of ze 
ge slaagd zijn. In schrijven kan via de bestelbon 
op de link hiernaast, waar u ook alle data vindt.

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

