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DEEL SOCIALE OVERLEGORGANEN

Goed begonnen is half gewonnen! Dat geldt zeker bij het begin van een nieuwe job. Wanneer een aannemer 
een een nieuwkomer (bouwvakarbeider, leerjongere of uitzendkracht) aanwerft, hopen ze allebei op een 
succesvolle samenwerking. Een goed onthaal is daarbij de eerste stap. Een heel belangrijke stap, want als het 
onthaal niet ernstig wordt genomen, bestaat het risico dat één van beiden afhaakt. Omdat de verwachtingen 
niet duidelijk waren, er geen duidelijke afspraken gemaakt werden, de gemaakte afspraken niet nageleefd 
werden, …

Als betrokkene bij het sociaal overleg speelt u een belangrijke rol in het onthaaltraject. Om u te helpen heeft  
Constructiv een onthaalmap opgesteld die u kunt downloaden op www.constructiv.be. Deze map maakt 
u, maar ook de werkgever en de nieuwkomer, wegwijs in het onthaal, zodat de nieuwkomer vanaf de eerste 
werkdag met succes aan de slag kan in het bouwbedrijf. De map kan gebruikt worden als basis voor een ont-
haalbeleid in het bouwbedrijf of als aanvulling op het bestaande onthaalbeleid.

De onthaalmap bevat voor elk van de vijf betrokken partijen een eigen deel: één voor de werkgever, één 
voor de bouwvakarbeider, één voor de leerjongere, één voor de uitzendkracht en één voor de sociale overleg-
organen. Het onthaaltraject bij het begin van elk deel vormt de leidraad door het onthaal. De checklist in elk 
van de vijf delen is de ultieme toetssteen voor elke partij. Het laatste deel van de onthaalmap is het onthaal-
kader, met extra details, verduidelijkingen en wettelijke verwijzingen. 

Op het volgende blad vindt u meer details over de verschillende delen van de map.
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Als betrokkene bij het sociaal overleg speelt u een belangrijke rol in het onthaaltraject. U hebt dit deel van de onthaal-
map ongetwijfeld ontvangen van de werkgever bij wie u lid bent van een sociaal overlegorgaan, naar aanleiding van de 
(toekomstige) aanwerving van de nieuwkomer, of u hebt het gedownload en afgedrukt via www.constructiv.be. U vindt 
hier alle nodige informatie om het onthaal van de nieuwkomer nauwgezet op te volgen.

Deel Sociale overlegorganen
Het onthaaltraject biedt u een overzicht van de fases die de 
nieuwkomer  en zijn werkgever moeten doorlopen vóór en 
tijdens die eerste dagen. Met de checklist die bij het traject 
hoort, behoudt u makkelijk het overzicht over het onthaal en 
kan u het verloop ervan precies opvolgen en bijsturen waar 
nodig. U kan per fase aanvinken welke stappen, acties en 
formaliteiten ondernomen moeten worden.

Het laatste deel van de map is de bedrijfseigen informatie. 
Hier kan u de onthaaldocumenten en de officiële documen-
ten (kopie (arbeids)overeenkomst, arbeidsreglement, functie-
beschrijving, cv van de nieuwkomer, opleidingsplan, preven-
tiefiches, …) een plaats geven.

Deel Bouwvakarbeider
Het deel voor de bouwvakarbeider loopt grotendeels gelijk 
met dat voor de werkgever.

Het bevat naast het onthaaltraject onder meer een kopie 
van het identificatie- en het opvolgingsdocument.

De bouwvakarbeider beschikt over een eigen checklist om 
het verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen. 

Van de werkgever heeft hij een kopie ontvangen van het 
deel bedrijfseigen informatie, dat voor hem erg belangrijk 
is.

Onthaalkader
Het onthaalkader, dat u vindt op www.constructiv.be of via 
uw werkgever, geeft het onthaaltraject in detail weer en ver-
duidelijkt de checklisten waar nodig met de nodige verwij-
zingen naar de wetgeving. Het staat ter beschikking van alle 
betrokkenen die meer informatie of verduidelijking wensen.

Deel Werkgever
Het deel voor de werkgever bevat naast het onthaaltraject 
onder meer het originele identificatie- en het opvolgings-
document, waarmee hij snel de informatie over de nieuwko-
mer kan opzoeken. 

Het document “verklaring inzake het verstrekken van 
inlichtingen en instructies over welzijn op het werk” on-
dertekent de werkgever om aan te geven dat hij de nieuw-
komer de nodige informatie over welzijn op het werk heeft 
bezorgd.

Hij beschikt over een eigen checklist om het verloop van 
het onthaal precies te kunnen opvolgen. Ten slotte houdt hij 
ook de bedrijfseigen informatie bij.

Deel Leerjongere  
(leerling, stagiair en jobstudent)
Het deel voor de leerjongere bevat naast het onthaaltraject 
onder meer een kopie van het identificatie- en het opvol-
gingsdocument.

De leerjongere beschikt over een eigen checklist om het 
verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen. Van 
de werkgever heeft hij een kopie ontvangen van het deel 
bedrijfseigen informatie, dat voor hem erg belangrijk is.

Deel Uitzendkracht
Het deel voor de uitzendkracht bevat naast het onthaal-
traject onder meer een kopie van het identificatie- en het 
opvolgingsdocument.

De uitzendkracht beschikt over een eigen checklist om het 
verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen. Van de 
werkgever gebruiker heeft hij een kopie ontvangen van het 
deel bedrijfseigen informatie.

I. Identificatiedocument
II. Opvolgingsdocument

III.  Verklaring verstrekking Welzijnsinfo
IV. Checklist Werkgever

V. Bedrijfseigen info:
- Kopie (arbeids)overeenkomst

- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving

- Preventiefiches
- …

I. Kopie Identificatiedocument
II. Kopie Opvolgingsdocument

III. Checklist Bouwvakarbeider
IV. Bedrijfseigen info:
- Kopie (arbeids)overeenkomst

- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving

- Preventiefiches
- …

I.  Checklist Overlegorganen
II. Bedrijfseigen info:
- Kopie (arbeids)overeenkomst

- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving

- Preventiefiches
- …

ONTHAAL-
KADER

Volledige onthaalmap
Dankzij de documenten die we  
ter beschikking stellen, kunnen  
alle betrokkenen het onthaaltraject  
opvolgen.

Alle documenten om de  
volledige onthaalmap samen  
te stellen, kan u terugvinden  
op www.constructiv.be
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Het onthaaltraject geeft visueel weer 
hoe het onthaal het best kan verlopen

Gebruik de checklist om er zeker van te zijn dat alle stappen van het 
onthaaltraject doorlopen worden. 

Doorloop de checklist met de werkgever en probeer zo veel mogelijk 
stappen af te handelen en aan te vinken. De checklist is zo opgesteld 
dat deze stappen elkaar chronologisch opvolgen, maar u hoeft niet  
te wachten tot een stap is afgehandeld om te beginnen met de  
volgende stap.

Door deze checklist correct op te volgen, kan u op elk moment nagaan 
hoe ver het onthaal gevorderd is voor elke nieuwkomer. 

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST WERKGEVER

   Functiebeschrijving opgemaakt

   Vacature en preventiefiches opgesteld

   Arbeidsvoorwaarden en loonkost ingeschat

   Aanwerving aangekondigd in bedrijf en op afdeling

   Vacature geplaatst

   Gecontroleerd welke attesten nodig zijn

   Cv’s opgevraagd

   Verantwoordelijke onthaal aangeduid

Tijdens de eerste fase van het onthaaltraject moet u natuurlijk bepalen aan welke 
vereisten uw nieuwe bouwvakarbeider moet voldoen en op welke manier uw  
eerste contact zal verlopen. Elke nieuwe aanwerving vergt een gepaste voorbe-
reiding, zowel van de werkgever als van de bouwvakarbeider.1

Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt. 
Het zal u verder helpen om het onthaal te stroomlijnen.

1  Voor het onthaal van stagiairs, stellen we voor om een beroep te doen op navb dossier 133 ‘Stagegids – Gidst de aannemer, de school en de stagiair naar een kwaliteitsvolle stage’  dat u vindt 
op navb.constructiv.be

   Sollicitatiebrief en cv geanalyseerd

   Bouwvakarbeider geantwoord

   Bouwvakarbeider uitgenodigd voor gesprek

   Selectiegesprek gevoerd

   Praktische selectietest uitgevoerd indien voorzien

   Aan bod gekomen tijdens gesprek:

    Taakinhoud en functiebeschrijving

    Verloning, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst

    Welzijn op het werk

    Opleidingsbeleid in het bedrijf

    Datum van indiensttreding

    Aanwerving: beslissing onmiddellijk of later meegedeeld

    Meedelen bij beslissing aanwerving: afspraak onthaalgesprek en afhandeling overeenkomst

Nieuwe bouwvakarbeider uitgenodigd voor onthaalgesprek:

   Onthaaltraject toegelicht

   De onthaalmap - deel bouwvakarbeider overhandigd

   Afspraken voor eerste werkdag (waar, wanneer, bij wie) en medisch onderzoek gemaakt

   Verantwoordelijke voor de coördinatie van het onthaal aangeduid

   Peter of meter aangeduid (al voorgesteld of op eerste werkdag)

   Overeenkomst overlopen 

   Arbeidsvoorwaarden: verdere toelichting via arbeidsreglement (kopie te voorzien voor nieuwe bouwvakarbeider)

   Voorwaarden rond verloning, uurregeling en verplaatsingsonkosten

   Toepasbare wettelijke en cao-normen

   Berekeningswijze en onderdelen van het loon

   Bouwvakarbeider Paritair comité 124: Bouw

     specifieke elementen voor de bouwsector: weerverlet, getrouwheidszegels, legitimiteitskaart, 
hospitalisatieverzekering, C 3.2.a.-kaart

   Welzijn op het werk:

     voorafgaande gezondheidsbeoordeling voor veiligheidsfuncties en functies 
met verhoogde waakzaamheid

    aspecten van welzijn op het werk

    maatregelen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen

   Opleidingsbeleid in het bedrijf

   Arbeidsovereenkomst ondertekend

Volgende
fase

werkgever - IV - 2



Vink zo veel mogelijk stappen aan in de checklist.
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Volgende
fase

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR / Comité PBW

Informatie gekregen over:

   vacatures

   in- en uitdiensttredingen in het bedrijf

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR / Comité PBW

Informatie gekregen over:

   het aantal kandidaten

   leerlingen die binnen onderneming worden opgeleid. 

A. Uitwerking onthaal

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR 

Aandacht voor de volgende punten:

   informatie die aan de nieuwkomer zal worden verstrekt

   inhoud eerste werkdag

   wie coördineert onthaal?

   wie staat in voor het onthaal? (mentor)

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als Comité PBW

   Uitwerken maatregelen (inhoudelijk en praktisch) inzake info en opleiding op vlak van welzijn op het werk

B. Uitvoering onthaal

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR

   Overzicht van arbeidsvoorwaarden verleend door werkgever 

   Toezicht op de opname van de arbeidsvoorwaarden en andere bepalingen in het arbeidsreglement

   Toezicht op de ontvangst door de nieuwkomer van een exemplaar van het arbeidsreglement

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR / Comité PBW

Informatie gekregen over:
   de taakinhoud van de nieuwkomer

   zijn afdeling

   het programma van zijn eerste werkdag

   het verdere verloop van het onthaal
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Tijdens de eerste fase van het onthaal, moet u er als Ondernemingsraad (OR) en/
of Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (Comité PBW) over waken 
dat het onthaal op een goede manier start. Heeft de nieuwkomer bijvoorbeeld 
informatie ontvangen over de arbeidsvoorwaarden en heeft hij een exemplaar 
van het arbeidsreglement gekregen?

Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt. 
Het zal u helpen door deze fase van het onthaal.
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A. Uitwerking onthaal
 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR 

Toezicht op volgende punten:
   welke info wordt aan de nieuwkomer verstrekt?

   bij wie kan hij terecht?

   nodige afspraken gemaakt om kennismaking mogelijk te maken/om materiaal te overhandigen?

B. Uitvoering onthaal
 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR/Comité PBW

   Indien nog niet gebeurd: 

    nagaan welke informatie  aan nieuwkomer wordt verstrekt

    informatie door werkgever over:

    taakinhoud    programma van de eerste werkdag

    afdeling    verder verloop van het onthaal

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR
   Indien nog niet gebeurd:

    overzicht door werkgever van de arbeidsvoorwaarden

    toezicht op de opname van de arbeidsvoorwaarden en andere bepalingen in het arbeidsreglement

    toezicht op de ontvangst door de nieuwkomer van een exemplaar van het arbeidsreglement

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR
    Toezicht op diverse punten (bv. voorzieningen integratie anderstaligen, …)

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als Comité PBW
    Signaleren of er bij bepaalde aanwervingen (leerjongeren, anderstaligen, uitzendkrachten, …) bijzondere  

maatregelen nodig zijn 

    Afspraken maken voor personen met beroepsrisico’s (medisch onderzoek, …)

A. Uitwerking onthaal
 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als Comité PBW

Uitwerken van maatregelen inzake onthaal, info en opleiding op vlak van veiligheid en gezondheid op het werk:

   inhoudelijk

   praktische aanpak

B. Uitvoering onthaal
 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als Comité PBW

   De verantwoordelijke voor de te verstrekken info betrekken bij het onthaaltraject

A. Uitwerking onthaal
 � Vakbondsafvaardiging 

   Binnen vakbondsafvaardigingen afspraken maken over wie welke informatie verstrekt

    Vakbondsafvaardiging heeft eigen rol rond syndicale aspecten van onthaal en sociale aanpassing van  
de nieuwkomer in zijn werkgroep

B. Uitvoering onthaal
 � Vakbondsafvaardiging 

   Toelichting van de taken en samenstelling van de overlegorganenVolgende
fase

De eerste werkdag is van groot belang. Als OR en/of Comité PBW moet u nagaan of 
de nodige informatie over de taakinhoud en veiligheid en gezondheid op het werk 
(welzijn op het werk) werd verleend. Er moet ook stilgestaan worden bij de vraag  
of er bijzondere maatregelen nodig zijn voor bepaalde nieuwkomers (anderstaligen, 
leerjongeren, ...). Tijdens deze fase wordt de nieuwkomer ook geïnformeerd over de rol  
van de OR/het Comité PBW en de vakbondsafvaardiging.

Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt. 
Het zal u helpen door deze fase van het onthaal.



Volgende
fase

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR 

   De informatie over structuur en activiteiten van de onderneming is actueel 

   Vakbondsafvaardiging is vertegenwoordigd bij rondleidingen

 

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR 

    Onderzoek van het onthaaltraject: is er in het opleidingsplan aandacht voor opleiding  
van de nieuwkomers?

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als Comité PBW

    Specifieke opleidingsnoden op het vlak van welzijn aangestipt die vertaald moeten worden  
in de organisatie van opleidingen

Tijdens deze fase staat de OR en/of het Comité PBW stil bij het aspect opleiding 
van de nieuwkomer. 

Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt. 
Het zal u helpen door deze fase van het onthaal.
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Volgende
fase

A. Uitwerking onthaal

 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als OR / Comité PBW

   Onthaal besproken en tijdig bijgestuurd

B. Uitvoering onthaal

 � Vakbondsafvaardiging

    Aanwezigheid vakbondsafvaardiging is mogelijk bij de bespreking van de diverse fases van  
het onthaal met de nieuwkomer

De OR en/of het Comité PBW bespreken het onthaalbeleid van de werkgever 
en sturen het bij waar nodig. De vakbondsafvaardiging kan aanwezig zijn bij  
de bespreking van de diverse fases van het onthaal met de nieuwkomer.
Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt. Het zal u helpen door deze fase van  
het onthaal.
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 � Werkgever - Vakbondsafvaardiging als Comité PBW

    Globaal opleidingspakket in het kader van welzijn op het werk besproken en bijgestuurd

Tijdens deze fase zal het Comité PBW het opleidingspakket in het kader van  
welzijn op het werk nader bespreken en waar nodig bijsturen.

Het onthaal is afgewerkt. 
Werkgever en nieuwkomer hebben nu een goede basis om
de verworven stabiliteit, het vertrouwen, het werkplezier  

en hun samenwerking te versterken.
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In dit deel bedrijfseigen informatie kunt u, als betrokkene bij het sociaal overleg, een kopie opnemen van:

• de (arbeids)overeenkomst

• het arbeidsreglement

• de functiebeschrijving

• de preventiefiches (beschikbaar op www.constructiv.be)

• het opleidingsplan voor de bouwvakarbeider (zie www.constructiv.be of vraag meer info aan  
uw regionale Constructiv-adviseur)

Ga na of de nieuwkomer een kopie van deze documenten heeft ontvangen.

II. Bedrijfseigen informatie

ONTHAALTRAJECT - BEDRIJFSEIGEN INFORMATIE sociale overlegorganen II - 10



U kan op onze website alle informatie en de verschillende formulieren vinden om het onthaal vlot te laten verlopen.

www.constructiv.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Bruno Vandenwijngaert • Constructiv
Koningsstraat 132 bus 1 • 1000 Brussel
t +32 2 209 65 65 • f +32 2 209 65 00
E-mail: info@constructiv.be
Website: www.constructiv.be

PERSOONSGEGEVENS
Voor het uitoefenen van zijn wettelijke opdrachten, verwerkt Constructiv uw persoonsgegevens. 
Voor elke info betreffende de verwerking van uw gegevens kan u onze website consulteren of een mail sturen naar privacy@constructiv.be.

REDACTIECOMITÉ
Veerle De Saedeleer, Jean-Yves Duyts, Tatjana Samaey, Patrick Splingaire, Emmy Streuve

AANSPRAKELIJKHEID
De uitgever streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en  
de techniek. De uitgever kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze brochure ontslaan 
de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven.

COPYRIGHT
Copyright 2012 © Constructiv
De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en duidelijke bronvermelding.

De onthaalmap op de website
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een stevig fundament voor de Belgische bouwsector
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