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Winteropleidingen
Bij Constructiv wintert het van 1 december 
tot 31 maart: dé periode voor een voordelige 
opleiding! Tijdens de winterperiode kunt u uw 
arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid 
plaatsen omwille van slecht weer én hen 
tegelijkertijd een opleiding laten volgen.

U draagt voor deze opleiding dus geen loonkost 
en bovendien ontvangen uw arbeiders van 
ons een bijkomende premie van 40 euro 
per opleidingsdag. En er is een financiële 
tussenkomst in de opleidingskost.

Om winteropleidingen mogelijk te 
maken, hebben we partnerschappen 
met opleidingscentra, waaronder onze 
excellente opleidingspartners: Confederatie 
Bouw, Bouwunie, FEMA, maar ook met de 
opleidingscentra VDAB, BRC Bouw, Le FOREM, 
Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IFAPME en 
EFPME.
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Winter is coming… 
en zoals gewoonlijk biedt Constructiv de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
deze periode om een gratis1 opleidings-/
veiligheidsdag te organiseren voor 
uw arbeiders en gebruik te maken van 
de premies die u binnen het stelsel 
Winteropleidingen kan krijgen.  

Hierdoor heeft u als werkgever recht op 
een tussenkomst in de opleidingskost 
en genieten uw arbeiders een 
opleidingspremie!

www.constructiv.be

U kan zelf het programma van uw gratis1 oplei-
dingsdag (afhankelijk van de gekozen modules, 
aantal deelnemers en bijkomende tussenkomst 
via KMO-portefeuille) samenstellen uit beschikbare 
modules en zo tot een ideale opleidingscombina-
tie komen voor uw onderneming en uw arbeiders!

Beschikbare modules 
• initiatie EHBO
• aanslaan van lasten
• blussen van branden
• heffen & tillen
• stofpreventie
• ongevalsbespreking
• welzijn op het werk
• gebruik van valharnassen
• werken met gevaarlijke producten
• kwartsstof
• efficiënte en aangepaste communicatie 

verkeersquiz
• veiligheidstheater
• evacuatie uit een lokaal met rook en reanimatie 
• risico’s van geluid 
• weg- en werfsignalisatie
• gebruik klein elektrisch gereedschap
• initiatie bouwplaatsmachines (vb hoogwerker, 

heftruck, …) 
• …

Er kan bijkomend op maat gewerkt worden 
voor bepaalde vaktechnische modules.

Enkele voorbeelden:

Scenario 1: 2
• Voormiddag: EHBO bijscholing  

of EHBO initiatie (4u)
• Namiddag: Heffen en tillen (4u)

Scenario 2: 3
• Voormiddag: EHBO initiatie (1,5u)  

+ Heffen en tillen (1,5u)
• Namiddag: Verkeersquiz (1,5u)  

+ Klantgerichtheid (1,5u)

Heeft u interesse in het  
organiseren van een gratis1 
opleidingsdag op maat  
tijdens de winterperiode?

Contacteer uw Constructiv-regio!

Volg het voorbeeld van  
o.a. Willy Naessens Group, 
Square Group, IBS en 
Vandenbussche  
(zie constructiv info 17,  
blz. 12-13  
www.constructiv.be) en 
stel een eigen gratis1 
opleidingsdag samen  
met Constructiv! 

Soms nemen bouwbedrijven zelf de leiding bij het samenstellen van een opleidingsdag voor 

hun personeel. Ook voor deze opleidingsdagen op maat biedt Constructiv de bedrijven advies 

en financiële tussenkomsten van de sector. Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk 

die inspirerend kunnen werken.

Willy Naessens Group
LOCATIE: bedrijf 
ORGANISATIE: bedrijf + Constructiv en Confederatie Bouw

• Tweedaagse opleiding, bewust geplaatst in het begin van de 

week na het bouwverlof, georganiseerd door het bedrijf in 

samenwerking met Constructiv en de Confederatie Bouw

• Twaalf verschillende opleidingen voor 182 arbeiders

• Vertrokken vanuit de visie van een maattraject dat voor 

alle arbeiders een groeipad op maat betekent 
Opleidingsmodules: • Aanslaan van lasten• Bedienen van een montage- en grondkraan

• Werken op hoogte met een valharnas
• Tillen van lasten• Blussen van een brand met kleine blusmiddelen

• Eerste hulp bij ongevallen• Hoogwerker
• Veiligheidstoneel door Klein Barnum in het kader van 

Sirk Sekuur
• …

De opleidingen werden gegeven in het Nederlands of Frans. 

Er waren ook een Poolse en een Russische tolk aanwezig, 

zodat iedereen de opleiding kon begrijpen. De volledige 

ploeg werd betrokken: grondwerkers, monteurs, afwerkers, 

landmeters, werfleiders en projectleiders. De werfleiders 

en projectleiders begeleidden de groepjes.
Er werd geëindigd met een luchtig onderdeel: tijdens een 

safety-tombola werden allerhande veiligheidsproducten 

verloot, waaronder EHBO-koffertjes, brandblusapparaten 

en rookmelders. De hoofdprijs was een antislipcursus. De 

dag werd afgesloten met een hapje en een drankje. 
Enkele tips: 
“Er moet heel wat vooraf gepland worden! Je hebt een geëngageerd 

team nodig om dit te trekken. Belangrijk is dat het initiatief gedra-

gen wordt door de directie. Bij Willy Naessens werd een stuurgroep 

opgericht met zowel de directie als HR, marketing en preventie.”

“Je moet altijd innoveren, zodat de veiligheidsdagen boeiend blij-

ven. De doelstelling is om innovatie te creëren waarbij veiligheid 

centraal staat.”
“Eindig met een luchtig gedeelte, waarbij de collega’s nog kunnen 

napraten met een hapje en een drankje.”“Koppel noodzakelijke en nuttige dingen aan deze opleidingsdag, 

aangezien iedereen verzameld is op één plaats. Bij Willy Naessens 

werd dit moment gebruikt om de nieuwe werkkledij uit te delen.” 

NIEUWE OPLEIDINGEN:  bedrijven geven er zelf vorm aan
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1:  afhankelijk van de gekozen modules, aantal deelnemers en bijkomende 
tussenkomst via KMO-portefeuille.

2. gratis opleiding vanaf 10 deelnemende arbeiders pc 124 (na tussenkomst 
Constructiv én KMO-portefeuille 40% én afhankelijk van locatie opleiding).

3. gratis opleiding vanaf 15 deelnemende arbeiders pc 124 (na tussenkomst 
Constructiv én KMO-portefeuille 40% én afhankelijk van locatie opleiding).


