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DEEL WERKGEVER1

Goed begonnen is half gewonnen! Dat geldt zeker bij het begin van een nieuwe job. Wanneer een aannemer
een nieuwkomer (bouwvakarbeider, leerjongere en 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, …
U als werkgever bent de belangrijkste schakel 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
uw nieuwkomer en de sociale overlegorganen, wegwijs in het onthaal. De map kan gebruikt worden als
basis voor een onthaalbeleid binnen uw bouwbedrijf, of als aanvulling op het bestaande onthaalbeleid. We raden u aan om voor elke nieuwkomer die u wilt aanwerven, de volledige onthaalmap te downloaden en af te
drukken, en elke betrokkene zijn of haar deel te bezorgen. Zo bent u er zeker van dat uw onthaalmap volledig
actueel is, in overeenstemming met de recentste regelgeving op het vlak van het onthaal.
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
overlegorganen. 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 onthaalkader, met extra details, verduidelijkingen en wettelijke verwijzingen. Op het volgende blad
vindt u meer details over de verschillende delen van de map.
Veel succes!

1

bij uitzendkrachten bedoelt men met “werkgever” de werkgever gebruiker die een beroep doet op een uitzendkracht.
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U als werkgever bent de belangrijkste schakel in het onthaaltraject. Wij raden u aan voor elke nieuwkomer die
u aanwerft, de volledige onthaalmap te downloaden via www.constructiv.be en af te drukken. U kan deze
dan doornemen en aan elke betrokkene zijn of haar respectievelijk deel bezorgen.

Deel Werkgever

Deel Bouwvakarbeider

Eerst en vooral is er het identificatie- en het opvolgingsdocument, een handig hulpmiddel om als werkgever snel
de informatie over de nieuwkomer op te zoeken. U kan ze
het best samen met uw pas aangeworven bouwvakarbeider,
leerjongere of uitzendkracht invullen en hem daarna een
kopie bezorgen.
Om zeker aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, moet
u uw nieuwkomer de nodige informatie over welzijn op het
werk doorspelen, waarna u het document “verklaring inzake het verstrekken van inlichtingen en instructies over
welzijn op het werk” ondertekent en bijhoudt in uw map.
Dankzij het onthaaltraject, dat een overzicht geeft van
welke fases u en uw (toekomstige) werknemers doorlopen voor en tijdens die eerste dagen, en de bijbehorende
checklist, kunnen u, de nieuwkomers en de sociale overlegorganen makkelijk het overzicht behouden en het verloop
van het onthaal precies opvolgen. U kan per fase aanvinken
welke stappen, acties en formaliteiten ondernomen moeten
worden. Alle partijen worden op die manier actief betrokken.
Het laatste deel van de map is de bedrijfseigen informatie.
Hier kan u de eigen onthaaldocumenten en de officiële documenten (kopie (arbeids)overeenkomst, arbeidsreglement,
functiebeschrijving, cv van de nieuwkomer, opleidingsplan,...)
een plaats geven. Bezorg de nieuwkomer een kopie van de
bedrijfseigen informatie. Geef ook enkele handige preventiefiches met informatie over arbeidsomstandigheden en materiaal mee, van toepassing op het werk van de nieuwkomer.

Het deel voor uw bouwvakarbeider loopt grotendeels gelijk
met uw eigen deel voor werkgevers.
Het bevat naast het onthaaltraject onder meer een kopie
van het identificatie- en het opvolgingsdocument. Als
werkgever bewaart u de enige officiële documenten.
De bouwvakarbeider beschikt over een eigen checklist om
het verloop van zijn onthaal precies te kunnen opvolgen.
Het deel bedrijfseigen informatie dat u hem gaf, is erg
belangrijk voor de bouwvakarbeider.

Onthaalkader
Het onthaalkader, dat u vindt op www.constructiv.be, geeft
het onthaaltraject in detail weer en verduidelijkt de checklisten waar nodig met de nodige verwijzingen naar de wetgeving. Het staat ter beschikking van alle betrokkenen die meer
informatie of verduidelijking wensen.

Deel Sociale overlegorganen
Het deel dat bestemd is voor de sociale overlegorganen
bevat naast het onthaaltraject onder meer een eigen
checklist om het verloop van het onthaal precies te kunnen
opvolgen en bij te sturen waar nodig. Ook zij kunnen een
kopie van de bedrijfseigen informatie bijhouden.

Deel Leerjongere

(leerling, stagiair en jobstudent)

Deel Uitzendkracht
Het deel voor de uitzendkracht bevat naast het onthaaltraject 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.

Het deel voor de leerjongere bevat naast het onthaaltraject
onder meer een kopie van het identificatie- en het opvolgingsdocument.
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.

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

ONTHAALKADER

ONTHAALTRAJECT - INHOUD VAN DE ONTHAALMAP

I. Checklist Overlegorganen
II. Bedrijfseigen info:
- Kopie (arbeids)overeenkomst
- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving
- Preventiefiches
-…

I. Identificatiedocument
II. Opvolgingsdocument
III. Verklaring verstrekking Welzijnsinfo
IV. Checklist Werkgever
V. Bedrijfseigen info:
- Kopie (arbeids)overeenkomst
- KopieI.arbeidsreglement
Kopie Identificatiedocument
- Functiebeschrijving
II. Kopie Opvolgingsdocument
- Preventiefiches
III. Checklist Bouwvakarbeider
-…
IV. Bedrijfseigen info:
- Kopie (arbeids)overeenkomst
- Kopie arbeidsreglement
- Functiebeschrijving
- Preventiefiches
-…
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I. IDENTIFICATIE
1.

Gegevens bedrijf

Naam bedrijf:
Adres:
Tel./Fax:
E-mail:
Naam werkgever of afgevaardigde:
Begeleider in het kader van het onthaal (mentor):
Preventieadviseur:
Syndicaal afgevaardigde:

2.

Gegevens nieuwkomer (bouwvakarbeider, leerjongere en uitzendkracht)

Naam:
Adres:
Tel./gsm:
E-mail:
Rijbewijs:
Contactpersoon school/centrum/uitzendbureau:
2.1.

Statuut nieuwkomer

Arbeider
Leerling duaal leren
IBO (individuele beroepsopleiding)
Andere: (vul aan)
2.2.

Stagiair
Jobstudent
Uitzendkracht

Opleiding

Huidig opleidingsniveau:

Technisch
Beroeps
Andere: (vul aan)
Gevolgde welzijns-, veiligheids- en gezondheidsopleidingen:

Basisopleiding veiligheid VCA
EHBO
Veilig werken op hoogte
Attesten bouwplaatsmachines
Veiligheidsopleiding uitzendkrachten
Veiligheid voor sectorintreders
Andere: (vul aan)
2.3.

Gezondheidstoezicht (vul altijd de laatste datum in)

Algemeen medisch onderzoek _____/_____/__________
Inentingen:

Tetanus _____/_____/__________
Hepatitis B _____/_____/__________
Tuberculose _____/_____/__________
Andere: (vul aan)		

ONTHAALTRAJECT - IDENTIFICATIEDOCUMENT

_____/_____/__________
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II. OPVOLGING
1.

Opleiding
Kopies van eventueel behaalde attesten

2.

Mentor in het kader van het onthaal

Naam:
Functie:
Omschrijving begeleiding:
Begeleiding loopt van _____/_____/__________ tot _____/_____/__________

3.

Gezondheidstoezicht
Gezondheidstoezicht

Specificeer

Voorafgaande
gezondheidsbeoordeling
(leerjongeren
		 en uitzendkrachten: nagaan of deze
gezondheidsbeoordeling reeds gebeurd is via de
			
school of het uitzendbureau)

			
			

Periodieke
gezondheidsbeoordeling
		

Veiligheidsfunctie
Functie met verhoogde waakzaamheid
Activiteit met welbepaald risico:
Blootstelling aan chemisch, fysisch of biologisch agens
Manueel hanteren van lasten
Psychosociale belasting (nachtarbeid/ploegenarbeid)

Veiligheidsfunctie
Functie met verhoogde waakzaamheid
Activiteit met welbepaald risico:

			
			
			

4.

Datum

Blootstelling aan chemisch, fysisch of biologisch agens
Manueel hanteren van lasten
Psychosociale belasting (nachtarbeid/ploegenarbeid)

Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Soort

Specificeer

Opvolging

Werkkledij
Veiligheidsschoenen
Handschoenen
Helm
Veiligheidsbril
Ademhalingsbescherming
Gehoorbescherming
Veiligheidsharnas
Andere
		

ONTHAALTRAJECT - OPVOLGINGSDOCUMENT
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5. Onthaaltraject: De 5 fases
Het onthaal van een leerjongere of uitzendkracht omvat slechts fase 1 tot en met fase 4.

		

Afgehandeld op datum:

Fase 1. Sollicitatie en aanwerving		

_____/_____/__________

Voorbereiding en sollicitatie		

_____/_____/__________

Eerste contact: sollicitatie		

_____/_____/__________

Beslissing aanwerving en onthaalmoment

_____/_____/__________

Fase 2. De eerste werkdag		

_____/_____/__________

Informatie over taakinhoud en praktische informatie

_____/_____/__________

Informatie over veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

_____/_____/__________

Treffen van bijzondere maatregelen		

_____/_____/__________

Informatie over overlegorganen (OR en Comité PBW ) en vakbondsafvaardiging _____/_____/__________
*

Fase 3. Begeleiding en opvolging		

_____/_____/__________

Opvolging in bedrijf en eventueel externe bijstand

_____/_____/__________

Opleidingsbehoefte in kaart brengen		

_____/_____/__________

Fase 4. Afronding van het onthaal		

_____/_____/__________

Fase 5. Evolutie en opleidingen		

_____/_____/__________

Naam & voornaam

Datum

Handtekening

Nieuwkomer

(bouwvakarbeider,
leerjongere, uitzendkracht)

Werkgever

Mentor

*

OR = Ondernemingsraad, Comité PBW = Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

ONTHAALTRAJECT - OPVOLGINGSDOCUMENT
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III.	VERKLARING INZAKE HET VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN
EN INSTRUCTIES OVER WELZIJN OP HET WERK

NAAM NIEUWKOMER:

Krachtens boek I.2 codex over het welzijn op het werk is de werkgever verplicht het onthaal van
een nieuwkomer te organiseren en een ervaren werknemer (mentor) aan te duiden die belast
wordt met de begeleiding van de nieuwkomer. De werkgever kan eventueel zelf de begeleiding
op zich nemen.
De werkgever of een door hem aangeduid lid van de hiërarchische lijn, belast met het onthaal, tekent onder zijn naam onderhavig document waaruit blijkt dat in het kader van zijn taken de nodige
inlichtingen en instructies werden verstrekt met betrekking tot welzijn op het werk.
Deze taken houden in:
• waken over de naleving van de instructies die in toepassing van de wetgeving inzake welzijn op
het werk moeten worden verstrekt;
• zich ervan vergewissen dat de nieuwkomers de ontvangen inlichtingen over welzijn op het
werk goed begrijpen en in praktijk brengen.

Datum:
Handtekening werkgever of afgevaardigde:

ONTHAALTRAJECT - VERKLARING
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IV. Checklist Werkgever

Het onthaaltraject geeft visueel weer
hoe het onthaal het best kan verlopen

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST WERKGEVER

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 voorbereiding, zowel van de werkgever als van de bouwvakarbeider.1

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

Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt.
Het zal u verder helpen om het onthaal te stroomlijnen.
1

Doorloop de checklist met de nieuwkomer en de sociale overlegorganen 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.

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

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
Sollicitatiebrief en cv geanalyseerd
Bouwvakarbeider geantwoord
Bouwvakarbeider uitgenodigd voor gesprek

Door deze checklist correct op te volgen, kan u op elk moment nagaan
hoe ver het onthaal gevorderd is voor elke nieuwkomer. Voor leerjongeren en uitzendkrachten stellen we voor om fase 1 tot en met fase 4
te doorlopen.

Selectiegesprek gevoerd
Praktische selectietest uitgevoerd indien voorzien

bod gekomen tijdens
gesprek:
Vink zo veel mogelijkAanstappen
aan
in de checklist.
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
ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST
WERKGEVER
Verantwoordelijke voor de coördinatie van het onthaal aangeduid
Peter of meter aangeduid (al voorgesteld of op eerste werkdag)
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Tijdens de eerste fase van het onthaaltraject moet u natuurlijk bepalen
aan welke vereisten de nieuwkomer moet voldoen en op welke manier uw
eerste contact zal verlopen. Dit vergt een gepaste voorbereiding, zowel van de
werkgever als van de nieuwkomer.
Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt.
Het zal u verder helpen om het onthaal te stroomlijnen.
Taakinhoud opgemaakt
Vacature en preventiefiches opgesteld
Arbeidsvoorwaarden en loonkost of leervergoeding ingeschat
Aanwerving aangekondigd in bedrijf en op afdeling
Vacature geplaatst
Gecontroleerd welke attesten en documenten nodig zijn
Cv’s opgevraagd
Mentor aangeduid: persoon in de onderneming die de bouwvakarbeider, de leerjongere of de uitzendkracht
begeleidt en opvolgt tijdens onthaaltraject 1
Leerling duaal leren: erkenning onderneming in orde + erkenningsvoorwaarden mentor (zie pagina 15)
Stagiair: werkpostfiche opgemaakt
Uitzendkracht: attest veiligheidsopleiding van ten minste 16 uur 2
C3.2A werkloosheidsdocument
Sollicitatiebrief en cv geanalyseerd
Nieuwkomer geantwoord
Nieuwkomer uitgenodigd voor gesprek
Selectiegesprek gevoerd
Praktische selectietest uitgevoerd indien voorzien
Aan bod gekomen tijdens gesprek:
taakinhoud
welzijn op het werk
opleidingsbeleid in het bedrijf
startdatum
verloning, arbeidsvoorwaarden en (arbeids)overeenkomst 3
Aanwerving: beslissing onmiddellijk of later meegedeeld
meedelen bij beslissing tot aanwerving: afspraak onthaalgesprek en afhandeling overeenkomst

Volgen
de
fase

Nieuwkomer uitgenodigd voor onthaalgesprek:
Onthaaltraject toegelicht
De onthaalmap - deel bouwvakarbeider, deel leerjongere of deel uitzendkracht overhandigd
Afspraken voor eerste werkdag (waar, wanneer, bij wie) en medisch onderzoek gemaakt
Mentor aangeduid (al voorgesteld of op eerste werkdag)
Overeenkomst overlopen 3 / leerling: zie voor model van overeenkomst bijlage 1
Arbeidsvoorwaarden: verdere toelichting via arbeidsreglement (kopie te voorzien voor nieuwkomer)
Voorwaarden rond verloning, uurregeling en verplaatsingsonkosten 3
Toepasbare wettelijke en cao-normen
Berekeningswijze en onderdelen van het loon of de leerling duaal leren: leervergoeding
loon bouwvakarbeider volgens de barema's van het PC 124
leervergoeding voor leerling: volgens barema's van bevoegde overheid (informatie bij onderwijsverstrekker)
specifieke elementen voor de bouwsector: weerverlet, getrouwheidszegels, legitimiteitskaart,
hospitalisatieverzekering, C3.2A-kaart (Uitzendkracht krijgt kaart van Constructiv op naam uitzendbureau)
Welzijn op het werk:
voorafgaande gezondheidsbeoordeling voor veiligheidsfuncties en functies met verhoogde waakzaamheid
aspecten van welzijn op het werk
uitzendkrachten en stagiairs: opmaak werkpostfiche
maatregelen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen
Opleidingsbeleid in het bedrijf
(Arbeids)overeenkomst ondertekend 3
Aanwerving van jonge, onervaren arbeider: voor hefbomen ter ondersteuning: zie www.constructiv.be/BouwIngroeiBanen
Dit attest is niet vereist indien de uitzendkracht een attest van Constructiv heeft, afgeleverd bij het einde van zijn leertijd of die tenminste 5 jaar ervaring
heeft in de bouwsector in de laatste 15 jaar of die een bewijs kan voorleggen dat hij reeds een veiligheidsopleiding bouw heeft genoten.
3
Uitzendkrachten: het uitzendbureau neemt deze stap op zich
1
2

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST WERKGEVER
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De arbeider is aangeworven, de leerjongere of uitzendkracht kan starten. De eerste werkdag staat op het programma. Weet dat deze eerste werkdag veel bepaalt voor het verdere verloop van het onthaal. Als de nieuwkomer wordt onthaald op de werf, maak dan voldoende tijd vrij om hem te
verwelkomen. Overloop met hem ook de nodige aspecten van veiligheid en welzijn op het werk, zaken zoals praktische afspraken en communicatie, en wie zich als
mentor over hem ontfermt in deze onthaalperiode. Laat de nieuwkomer zeker al
enthousiast meedraaien met de ploeg, zodat hij de dag erna met volle moed aanvat.
Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt.
Het zal u verder helpen om het onthaal te stroomlijnen.

De nieuwkomer meer informatie gegeven over:
takenpakket
arbeidspost
ploeg
afspraken en voorschriften rond zijn taak
De nieuwkomer nieuwe informatie gegeven over:
praktische afspraken (pauzes, drankvoorzieningen, maaltijden, …)
plaats van de sociale voorzieningen (kleedkamer, sanitair, refter, parking, opbergruimte, …)
De nieuwkomer heeft kennisgemaakt met directe collega’s, mentor, chef
Nodige materiaal en klein gereedschap bezorgd (werkkledij, badge, …)
Bouwplaats en onmiddellijke omgeving ervan bezocht
De nieuwkomer informatie gegeven over: 1
Mogelijke risico’s en preventiemaatregelen:
taakspecifieke veiligheid
medisch onderzoek		

gezonde leefgewoonten

gevaarlijke of chemische producten

rookverbod

orde en netheid			

alcohol en drugs op het werk (cao 100)

Aanpak van preventie:
algemeen veiligheidsbeleid
maatregelen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen
brandpreventie			

organisatie van EHBO

Betrokken personen bij preventiebeleid:
interne dienst			

externe dienst

preventieadviseurs		

leden van de vakbondsafvaardiging

hiërarchische lijn			

vertrouwenspersoon

Gebruik van beschermingsmiddelen
Werkkledij
Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
Noodprocedures bij brand
Procedure bij ongevallen en incidenten, bij ernstig en onmiddellijk gevaar
Veiligheidsinstructies en concrete demonstraties aan de werkpost

Nodige bijzondere maatregelen getroffen:
voor anderstalige bouwvakarbeider: maatregelen om taalproblemen te vermijden en
positieve acties met betrekking tot zijn integratie in de ploeg
voor jeugdige bouwvakarbeider: startbaanovereenkomst, afsluiten van een BouwIngroeiBaan (BIB) 2,
externe begeleiding mogelijk maken, …
voor uitzendkracht: medisch onderzoek, beschermingsmiddelen, werkpostfiche, …
voor leerjongere: medisch onderzoek, beschermingsmiddelen, werkpostfiche (stagiair)

Volgen
de
fase

1

 oor meer informatie over veiligheid en welzijn op het werk kunt u contact opnemen
V
met uw regionale Constructiv (welzijns)adviseur, zie www.constructiv.be

2

Voor meer informatie over BIB kunt u contact opnemen met uw regionaal Constructiv-kantoor: www.constructiv.be

ONTHAALTRAJECT - CHECKLIST WERKGEVER
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In deze fase is de aanwerving al enkele dagen geleden gebeurd en is het werk
volop bezig. Maar de begeleiding van de nieuwkomer moet zeker in de gaten
gehouden worden. De rol van de mentor in het bedrijf is erg belangrijk. Ga na of
de begeleiding goed verloopt en de aanwerving overgaat in een vlotte werking.
In deze fase zal u, de mentor of andere collega’s ook kunnen vaststellen waar de
nieuwkomer eventueel nood heeft aan bijsturing/bijscholing. Stel vorming zeker
niet uit en ga ook na of de nodige veiligheidsopleidingen zijn gevolgd.
U kan hieronder deze en de andere stappen verder aankruisen om het overzicht
te bewaren.

Opvolging van onthaal en integratie in het bedrijf
Kennisgemaakt met bedrijfsleider en personeelsverantwoordelijke
In een eerste periode samengewerkt met mentor
waar nodig de kwaliteit van de werken, attitude, werken in groep, luisterbereidheid bijgestuurd.
Indien externe begeleiding is voorzien: regelmatig overleg, contact en werfbezoek met
externe begeleider

Informatie gegeven over: 1
Mogelijkheden en verplichtingen rond opleiding:
verplichte opleidingen (veiligheidsfuncties, bouwplaatsmachines, werken op hoogte, asbest, EHBO)
opleidingen in functie van benodigde attesten
vaktechnische opleidingen (in centrum of bedrijfsintern)
bedrijfsopleidingsplan (met evt. persoonlijk opleidingsplan)
Praktische afspraken:
vergoeding
aanvragen bouwvakarbeider beantwoord: mogelijkheden op korte en lange termijn, opleidingen
tijdens werkuren en mogelijkheden van avond- en zaterdagopleidingen
educatief verlof / rol van Constructiv
Bouwvakarbeider voorgesteld aan opleidingsverantwoordelijke
Voor meer informatie over opleidingen kunt u contact opnemen met uw regionale Constructiv-kantoor,
zie www.constructiv.be

1

Volgen
de
fase
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Het onthaal moet altijd afgerond worden. Een gesprek om deze onthaalperiode
af te sluiten, creëert de hefbomen om het verdere werk aan te pakken. Bespreek
evolutie, opleiding en groei met de nieuwkomer en zijn engagement en resultaten zullen verbeteren.
Vink aan welke stappen u afgewerkt hebt.
Het zal u verder helpen om het onthaal te stroomlijnen.

Met de nieuwkomer of de mentor de onthaalperiode besproken en het onthaaltraject overlopen
Basis gelegd voor verdere evolutie van de nieuwkomer. Uitvoering van de werken besproken en
geëvalueerd. Eventuele bijsturing meegegeven en positief gemotiveerd.
 aktechnische evolutie, evolutie veiligheid en sociale vaardigheden: opleidingsplan besproken met
V
de bouwvakarbeider en opleidingen ingepland (korte termijn; binnen 6 maanden)
Opvolgingsdocument ondertekend

Volgen
de
fase
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Deze fase omvat de verdere opvolging van het geleverde werk: is de ingeslagen
weg de goede of moet er nog bijgestuurd worden? Plan met uw bouwvakarbeider een evolutiegesprek en maak een opleidingsplan op (planning over één jaar
in het kader van het bedrijfsopleidingsplan: www.constructiv.be).
Overschouw tijdens dit gesprek ook zeker de verplichte certificaten en attesten
(Werken op hoogte, EHBO, asbest, bouwplaatsmachinist).
Neem het opvolgingsdocument nog eens bij de hand om de onthaalfases te overlopen en te evalueren waar de bouwvakarbeider staat.
Deze fase van het onthaaltraject
geldt enkel voor bouwvakarbeiders.

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

Opleidingsplan uitgestippeld met bouwvakarbeider (lange termijn; op 1 jaar tijd1)
Opleiding gerealiseerd of ingepland om verplichte certificaten of bekwaamheidsattesten te behalen
(Werken op hoogte, EHBO, asbest, bouwplaatsmachinist, …)
Nodige opleidingen en omkadering voorzien om de verdere integratie (functioneren, veiligheid en
sociale vaardigheden, intern en met klanten) en de toekomstige werkzaamheden tot een goed einde
te brengen
Mogelijkheid tot bedrijfsinterne opleiding met mentor
Voor meer informatie over opleidingen kunt u contact opnemen met uw regionale Constructiv-kantoor,
zie www.constructiv.be

1

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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V. Bedrijfseigen informatie
In dit deel bedrijfseigen informatie kunt u een kopie opnemen van:
• de (arbeids)overeenkomst
• het arbeidsreglement
• de functiebeschrijving
• het cv van de nieuwkomer
• het opleidingsplan voor de nieuwkomer
Dit deel is erg belangrijk voor uw nieuwkomer. Bezorg hem daarom een kopie van deze documenten.
Geef hem ook enkele handige Constructiv-preventiefiches (zie www.constructiv.be) mee.
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VI. Erkenningsvoorwaarden
Erkenningsvoorwaarden duale werkplek
Om erkend te kunnen worden als aanbieder van werkplekken moet de onderneming minimaal aan een aantal voorwaarden voldoen, zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de mentor.

Erkenningsvoorwaarden voor de onderneming
De onderneming:

• moet op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van
een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.
• moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen.
Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de
onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.
• mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang
brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan
waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.

Erkenningsvoorwaarden voor de mentor(en)
Om erkend te worden als leerwerkplek moet de onderneming één of meerdere mentor(en) aanduiden die instaat voor
de opleiding en begeleiding van de lerende(n) op de werkplek.
De mentor:

• is van onberispelijk gedrag. Hieronder wordt verstaan dat de mentor geen veroordelingen mag hebben
opgelopen die van die aard zijn dat geen kwalitatieve en veilige leeromgeving kan gewaarborgd worden.
• is minstens 25 jaar.
• heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep.
Het partnerschap dat de erkenning verleent kan de minimumleeftijd terugbrengen tot 23 jaar en/of een afwijking op de vereiste
praktijkervaring verlenen indien een bewijs van vooropleiding voorgelegd wordt. Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs is aanmerking dat uitgereikt is door een reguliere onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de
onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren, alsook elk bewijs van elders verworven competenties of kwalificaties
dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren.
Model van overeenkomst duaal leren (zie volgende pagina’s)
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Bijlage 1. Model van een overeenkomst van alternerende opleiding

Overeenkomst van alternerende opleiding
GESLOTEN MET TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 10 juni 2016
TOT REGELING VAN BEPAALDE ASPECTEN VAN ALTERNERENDE OPLEIDINGEN

Tussen
de onderneming: ..............................................................................................
maatschappelijke zetel: .......................................................................................
ondernemingsnummer: ........................................................................................
vertegenwoordigd door:
..........................................................................................................................

de leerling:
voornaam

:

....................................................................................

achternaam

:

....................................................................................

Rijksregisternummer

:

....................................................................................

adres

:

....................................................................................

nationaliteit

:

....................................................................................

wettelijk vertegenwoordiger: ................................................................................

en de onderwijs- of opleidingsinstelling:
naam:
..........................................................................................................................
adres van de hoofdvestigingsplaats of maatschappelijke zetel:
..........................................................................................................................
vertegenwoordigd door:
..........................................................................................................................
hierna de opleidingsverstrekker te noemen,

wordt overeengekomen wat volgt:
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Artikel 1
De overeenkomst heeft als doel de jongere de competenties van de opleiding
…………………………………………......................................…………………………………...
te laten verwerven vastgelegd in het opleidingsplan opgemaakt door de
opleidingsverstrekker in samenspraak met de onderneming.
De opleiding omvat deels een opleiding op de werkplek en deels contactonderwijs bij de
opleidingsverstrekker.
De onderneming en de opleidingsverstrekker maken afspraken voor de opvolging van de
vordering van de leerling op de werkvloer.
De onderneming en de opleidingsverstrekker geven regelmatig feedback aan de leerling
over zijn vorderingen op de werkplek en bij de opleidingsverstrekker.
Artikel 2
De overeenkomst begint op ………………………... en eindigt op………...............
De einddatum van de overeenkomst kan worden gewijzigd als gevolg van een beslissing
van de klassenraad als het om een opleiding in het secundair onderwijs gaat, of van het
begeleidingsteam als het om een opleiding in de leertijd gaat. In dat geval wordt de
gewijzigde einddatum als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.
Artikel 3
De opleiding op de werkplek vindt plaats in:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
De onderneming wijst de volgende mentor voor de opleiding van de leerling aan:
……………………………………………………………………………………………………………………..;
De onderneming zorgt voor een aanspreekpunt voor de leerling bij afwezigheid van de
mentor.
Artikel 4
De lessen vinden plaats in volgende vestigingsplaats of lesplaats van de
opleidingsverstrekker:
……………………………………………………………………………….……………………………………………………
De opleidingsverstrekker wijst de volgende trajectbegeleider voor de leerling aan:
..........................................................................................................................
De opleidingsverstrekker zorgt voor een aanspreekpunt voor de jongere bij afwezigheid
van de trajectbegeleider.
Artikel 5
De wekelijkse arbeidsduur bedraagt …………. uren per week. Dit stemt overeen met de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van toepassing op de onderneming.
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De lesuren en de met lessen gelijkgestelde activiteiten zijn daarin inbegrepen en worden
gelijkgesteld met een arbeidsuur van 60 minuten.
De overeenkomst wordt uitgevoerd volgens volgend uurrooster:

dagen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

onderneming
voormiddag
van … tot

namiddag
van … tot

opleidingsverstrekker
voormiddag
namiddag
van … tot
van … tot

Als het alterneringsschema of de uren op de werkplek niet iedere lesweek identiek zijn,
worden de verschillende uurroosters als bijlage bij de overeenkomst gevoegd.
In periodes dat er geen alternering is tussen de opleiding op de werkplek en de opleiding
bij de opleidingsverstrekker wordt de overeenkomst voltijds uitgevoerd in de
onderneming onverminderd de van toepassing zijnde vakantieregeling.
De totale duur (uren opleiding in de onderneming en opleiding bij de
opleidingsverstrekker) mag nooit meer bedragen dan de normale voltijdse arbeidsduur
die in de onderneming van toepassing is.
Artikel 6
De onderneming betaalt een leervergoeding aan de leerling. De leervergoeding bedraagt
bij de aanvang van de overeenkomst …………………………… euro per maand 1.
Dat bedrag wordt verhoogd overeenkomstig artikel 10 van het besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde
aspecten van alternerende opleiding.
De onderneming betaalt de leervergoeding op het rekeningnummer dat de leerling
opgeeft.

Op basis van het GGMMI van toepassing op 1 juni 2016 bedragen de leervergoedingen:
1°
29% van het GGMMI (444,30 euro) tijdens het eerste opleidingsjaar van de
alternerende opleiding;
2°
32% van het GGMMI (490,30 euro) als de leerling een van de volgende jaren of
graden met succes heeft beëindigd:
a)
het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding;
b)
de tweede graad van het secundair onderwijs;
3°
34,50 % van het GGMMI (528,60 euro) als de leerling een van de volgende jaren,
kwalificatiefases of opleidingen met succes heeft beëindigd:
a)
het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding;
b)
het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs;
c)
de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs
(opleidingsvorm 3);
d)
een alternerende opleiding van minstens twee jaar.
1
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Artikel 7
De onderneming zal zich schikken naar alle wettelijke en conventionele bepalingen die van
toepassing zijn op de onderneming.
Artikel 8
Als de leerling bij de uitvoering van de overeenkomst aan de onderneming of derden
schade berokkent of gebrekkig werk aflevert, is hij alleen aansprakelijk in geval van
bedrog of zware schuld. Voor lichte schuld is hij alleen aansprakelijk als die schuld
eerder gewoonlijk dan toevallig bij hem voorkomt.
De leerling is niet verantwoordelijk voor de beschadigingen of de sleet die toe te
schrijven is aan het regelmatige gebruik van het voorwerp, noch voor het toevallige
verlies ervan.
Artikel 9
De onderneming sluit een arbeidsongevallenverzekering waarbij de volgende risico’s
verzekerd zijn:
- ongevallen in de onderneming;
- ongevallen bij de opleidingsverstrekker;
- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de onderneming;
- ongevallen op de weg tussen de woonplaats en de lesplaats of de plaats waar met
lessen gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden;
- ongevallen op de weg tussen de onderneming en de lesplaats of de plaats waar met
lessen gelijkgestelde activiteiten plaatsvinden;
De onderneming sluit een verzekering die zijn/haar burgerlijke aansprakelijkheid en die
van zijn/haar aangestelden dekt.
Artikel 10
Deze overeenkomst wordt geregeld door de bepalingen van het decreet van 10 juni 2016
tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.
De bepalingen van het decreet betreffende de rechten en plichten van de partijen en
betreffende de schorsing en beëindiging van de overeenkomst, het opleidingsplan en het
arbeidsreglement maken deel uit van deze overeenkomst en worden als bijlage bij de
overeenkomst gevoegd.
Opgemaakt op, …………………………………., in drie exemplaren waarvan:
- één exemplaar bestemd is voor de leerling en zijn wettelijke vertegenwoordiger;
- één exemplaar bestemd is voor de onderneming;
- één exemplaar bestemd is voor de opleidingsverstrekker.
De onderneming bezorgt een kopie van de overeenkomst aan het Vlaams Agentschap
voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel,
duaalleren@syntravlaanderen.be.
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De onderneming

De opleidingsverstrekker

De leerling

De wettelijke vertegenwoordiger
van een minderjarige leerling
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De onthaalmap op de website
U kan op onze website alle informatie en de verschillende formulieren vinden om het onthaal vlot te laten verlopen.

www.constructiv.be
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