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De ConstruBus: een innovatieve tool ten dienste van de bouwsector in België! 
 
 
Vanaf januari 2020 zal een nieuw voertuig te zien zijn op de Belgische wegen, namelijk 
de ConstruBus. Deze nieuwe tool van de sectorale partners van de bouwsector werd 
ontworpen en ingericht om met fierheid zichtbaar te zijn voor de sector en om de 
aandacht te trekken. In die zin zal de ConstruBus concreet bijdragen tot een beter 
imago van de sector en een duidelijker onderscheid maken met andere sectoren. 
 
Met deze investering streven de sectorale partners meerdere doelstellingen na. Ze 
willen een verhoogde aanwezigheid van de bouw op het terrein en een betere 
zichtbaarheid genereren, maar ook werken aan een betere bekendheid van de tools, 
middelen en mogelijkheden die geboden worden aan de verschillende doelgroepen 
van de bouwsector. Dat zal gebeuren tijdens de vele acties ter promotie van 
Constructiv en de sociale partners van de bouw. 
 
 
Waarom een ConstruBus? 
 
De ConstruBus zal voornamelijk twee soorten opdrachten uitvoeren:  

 

• Promotie van de bouwsector via het verwelkomen van jongeren  
 

De ConstruBus zal proactief naar scholen gaan voor de organisatie van VCA-
examens voor leerlingen in bouwrichtingen, maar ook voor arbeiders die al in een 
bedrijf aan de slag zijn. Op basis van de cijfers van de voorgaande jaren is het de 
bedoeling om voor het schooljaar 2019-2020 300 VCA-examensessies te 
organiseren dankzij de ConstruBus. Dit is bijzonder belangrijk, want een werknemer 
die slaagt voor het VCA-examen, toont aan dat hij in staat is om de activiteiten 
waarvoor hij gemachtigd is, uit te voeren zonder risico. Het behalen van een VCA-
certificaat door de werknemer draagt dus bij aan een betere kwaliteit van de 
geleverde prestaties in veilige omstandigheden en dus ook aan een betere kwaliteit 
van de bedrijven en van de sector in het algemeen.   

 

• Promotie van de bouwsector via een verhoogde aanwezigheid tijdens 
bouwgerelateerde evenementen 

 

De ConstruBus zal ook dienen als promotiemiddel voor de sector en als 
ontmoetingsplaats voor acties die passen binnen het kader van de opdrachten van 
Constructiv en zijn partners. Daarbij gaat het in het bijzonder om acties van 
Constructiv of de sociale partners die bijdragen aan de zichtbaarheid van de sector, 
ondersteuning van het competentiebeheer door de promotie van diverse opleidingen, 
publicaties, enz., ondersteuning van beroepsinschakeling door deelname aan 
bouwbeurzen, initiatieven in samenwerking met andere sectorale partners en 
ondersteuning van het welzijn op het werk door de boodschappen van de 
welzijnscampagnes van Constructiv en de bijbehorende producten uit te dragen.  
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De ConstruBus: ontworpen om een warm welkom te bieden! 

 
In die context met een ruime waaier aan opdrachten werd de ConstruBus modulair 
ontworpen, zodat de binnenruimte aangepast kan worden in functie van het type opdracht. 
Met zijn tafels en comfortabele stoelen kan de ConstruBus immers ingericht worden als 
aangepaste examenruimte, vergaderruimte en ontmoetingsruimte voor evenementen, 
waarbij hij omgevormd kan worden tot een groot bureau waar de adviseurs infosessies 
kunnen organiseren waarbij bezoekers nuttige informatie kunnen krijgen over 
studierichtingen, toeleiding en welzijn op het werk in de bouwsector.  
 
Aangezien de bus uitgerust is met de nieuwste technologieën (schermen, informatica, VR-
brillen), is hij volledig klaar voor de uitdagingen die hem te wachten staan en zal hij mee het 
imago helpen verspreiden van een dynamische, innovatieve sector. 
 
Overigens werd ook gekozen voor een ecologisch verantwoord voertuig en werd rekening 
gehouden met de evoluties op het vlak van milieuvereisten in de grote steden.  


