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Constructiv Plan Building on People (BoP) 2017-2018 
DIT DOCUMENT IS VOOR UW BOUWBEDRIJF NOODZAKELIJK OM O.A. FINANCIËLE TUSSENKOMSTEN TE VERKRIJGEN VAN 

CONSTRUCTIV - ORIGINEEL ONDERTEKEND TERUGSTUREN NAAR CONSTRUCTIV (geen kopie/mail) 

Constructiv is een paritair fonds voor de bouwsector waarvan de opdrachten bepaald worden aan de hand van sectorale cao’s 
voor de arbeiders (paritair comité 124). Constructiv bouwt samen met u mee aan de aantrekkelijkheid om te ondernemen en te 
werken in de bouw. Wij ondersteunen u op 3 domeinen: opleiding, welzijn en toeleiding van de bouwvakkers. Elke provincie 
heeft zijn eigen adviseurs, dichtbij en tot uw dienst!  
 
 
 
 
Naam bedrijf:  
Straat + nr:  
Postcode:  Gemeente:  
Telefoon:  e-mail bedrijf:  
KBO-nummer (btw):  RSZ-code + nr:  
Nace-codes:    
Aantal arbeiders  Aantal bedienden  Totaal Werknemers  
Zaakvoerder: e-mail  
 GSM/tel:  
Preventieadviseur: e-mail  
 GSM/tel:  
Contactpersoon boekhouding: e-mail  
 GSM/tel:  
 
Ik, zaakvoerder of gemandateerde,  
1. verklaar dat ik mijn vakbondsafvaardiging of arbeiders geïnformeerd heb over het Plan BoP: 

☐ De arbeiders hebben geen opmerkingen geformuleerd. 
☐ De arbeiders hebben opmerkingen geformuleerd die als bijlage bij dit plan BoP gevoegd zijn. 
 

2. geef mijn goedkeuring aan het plan BoP.  
 

3. verklaar mij akkoord met de voorwaarden in het kwaliteitscharter en verzeker kwaliteit bij het organiseren van 
bedrijfsinterne opleidingen door: 
- het opmaken van een goed voorbereid dossier, het laten plaatsvinden van de opleiding op een daarvoor geschikte 

bouwplaats, het aanduiden van een mentor die de inhoud goed beheerst en het achteraf indienen van aanwezigheden 
en evaluaties. 
 

4. machtig Constructiv, Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht bij KB dd. 25/10/’60, Koningsstraat 132/1, 1000 Brussel, 
om voor mij en namens mij: 
- te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd door de wetgeving betreffende de toekenning van het Betaald 

Educatief Verlof (BEV), en in het bijzonder de aanvragen tot terugbetaling van het toegekende verlof in te dienen; 
- de terugbetalingen van de bedragen waarop hij recht heeft te vorderen bij de bevoegde gewestelijke administraties van 

Betaald Educatief Verlof. 
- alle voordelen uit te betalen op het vermelde rekeningnummer: 

 

BIC                  
 

IBAN                                            
 

Aangezien Constructiv mij deze bedragen heeft uitbetaald na afloop van de opleiding waarop ze betrekking hebben, doe ik 
uitdrukkelijk afstand van de terugvorderbaarheid en inning ervan. 
 

PRIVACY-FORMULE: Deze gegevens worden door Constructiv op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt.  
Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke betrokkene het recht om deze 
gegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten verwijderen. 

 
 
 

Datum: 
 
 

Naam, functie en handtekening  

 

Onderneming met vakbondsafvaardiging – Handtekening van de vakbondsafgevaardigde 
Naam Organisatie Handtekening 
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Opleiding & competentiebeleid 
De bouwsector heeft niet alleen nood aan voldoende bouwvakkers, deze dienen ook goed opgeleid te zijn. Constructiv 
helpt u van bij de ontwikkeling van de opleiding tot bij de organisatie ervan, én zorgt voor zowel inhoudelijke als 
financiële ondersteuning. 
 
☐ Zijn er gewenste OPLEIDINGEN? 

Welke opleiding? Aantal? Gewenste periode? Opleidingscentrum? 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
→ De opleidingsafspraken moeten uiterlijk 2 weken vóór het begin van de opleiding aan uw Constructiv-
regio worden meegedeeld! 
 
☐ Ik wens gecontacteerd te worden door een adviseur ikv mijn opleidingsintenties en 

competentiebeleid. 

 

Welzijn 
De bouwsector wenst een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan wie werkzaam is op een bouwplaats. Door 
middel van een doorgedreven sectoraal preventiebeleid wordt er naar gestreefd om één van de veiligste industriële 
sectoren te worden. Onze adviseurs staan tot uw dienst om samen te werken aan een groeiend welzijns- en 
preventiebeleid in uw onderneming. 
 
☐  Ik wens begeleiding bij het opmaken van een actieplan omtrent Welzijn. 
☐  Ik wens gecontacteerd te worden door een adviseur ikv mijn veiligheids- en welzijnsaanpak. 
 
Contactpersoon WELZIJN: e-mail  
 GSM/tel:  
 

Toeleiding 
De bouwsector is voortdurend op zoek naar gekwalificeerde bouwvakkers. Nieuw bouwtalent moet deze vacatures 
invullen. Via opleiding en sectorale begeleiding van jongeren en werkzoekenden wenst Constructiv de instroom te 
stimuleren. 
 
☐  Ja, ik heb een STAGEPLAATS voor (duid aan): 

Onderwijs Leren en werken (OAO) Werkzoekende 
 
☐  Ja, ik heb vooruitzichten voor bijkomende AANWERVINGEN in mijn onderneming: 

Aantal Vacature voor beroep: Ervaring nodig of niet? 
  

 
 

  
 

 

 
☐ Ik wens gecontacteerd te worden door een adviseur ikv mijn mogelijke vacatures en/of 

aanwervingen. 
 
Contactpersoon TOELEIDING: e-mail  
 GSM/tel:  
 

Contactpersoon OPLEIDING: e-mail  
 GSM/tel:  
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