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inhoud

BUILDING HEROES 2018,  
waar de bouwsector jongeren voor zich wint!

n totaal hebben 2.000 leerlingen uit het zesde leerjaar 
van ongeveer 60 Waalse scholen de verschillende stands 
rond bouwberoepen bezocht en er verschillende tech-
nieken kunnen uitproberen: dakdekken, steenhouwen, 
metselen, schilderen, timmeren, betegelen, bestraten, 

enzovoort. Heel wat lesgevers en federaties waren opnieuw 
van de partij om hun beroep uit te leggen aan de kinderen 
en om het hen veilig in de praktijk te laten brengen. 
Daarna hebben de kinderen, na een korte veiligheidsopleiding 
van de Constructiv-adviseurs, de omvangrijke bouwplaats 

China-City in Louvain-la-Neuve kunnen bezoeken. Uitgerust 
met helmen en fluohesjes konden ze deze bouwplaats op 
een veilige manier ontdekken en zien hoe de bouw van 
dergelijke gebouwen eraan toe gaat. De kinderen waren erg 
enthousiast bij hun terugkeer, en misschien dromen ze er 
wel van om op een dag ook een van deze mooie, waardevolle 
beroepen uit te oefenen. 
We hopen in elk geval dat deze editie van Building Heroes 
kinderen warm gemaakt heeft voor een beroep in de 
bouwsector! 

De achtste editie van Building Heroes heeft op 19 en 20 april plaatsgevonden in het 
Parc à Mitrailles in Court-Saint-Etienne in Waals-Brabant. Het Parc à Mitrailles is een 
oude industriële site die omgevormd werd tot een magnifieke evenementenlocatie 

en die voor de gelegenheid twee dagen lang dienst deed als bouwtempel! 

I
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e Oosterweelverbinding is het langverwachte infra-
structuurproject dat de Antwerpse Ring (R1) volledig 
rond moet maken. Er wordt gewerkt in Merksem en 
de omgeving van het Sportpaleis, de haven en het 

Eilandje. Dit jaar wordt de grote, nieuwe werf Linkeroever/
Zwijndrecht opgestart. Al deze stadsdelen worden met elkaar 
verbonden door nieuwe wegen en tramlijnen, tunnels en 
sleuven. Dat hangt uiteraard samen met arbeidsintensieve 
werken, zoals funderings- en beschoeiingswerken, grond-
verzet, bekisting, betonnering en asfaltering, riolerings-
werken en omgevingsaanleg. Dit alles moet ook gepland 
en gecoördineerd worden en logistiek mogelijk gemaakt 
worden. Dat is werk voor zeer veel handen. 

Zijn de bouwbedrijven hier 
voldoende op voorbereid?

 Openstaande vacatures en een stijgende krapte op de 
arbeidsmarkt zijn op dit moment een hindernis voor veel 
bedrijven. Bovendien kampt de sector in zijn geheel al 
langer met vergrijzing en een dalende instroom van jonge 
bouwvakkers. Alle inspanningen om extra talent aan boord 
te krijgen, zijn dus welkom.

Werkplekleren via aanbesteding 
als hefboom naar werk

BAM heeft de handen in elkaar geslagen met Talentenwerf, 
het samenwerkingsverband in Antwerpen tussen VDAB, de 
Stad en de Provincie enerzijds en de sociale partners van de 
bouwsector, vertegenwoordigd in Constructiv, anderzijds. De 
bedoeling is dat Talentenwerf tijdens de werken samen met 
de opdrachtnemers competentieversterkende projecten orga-
niseert voor verschillende doelgroepen, op en naast de werf. 
Het gaat daarbij om uiteenlopende initiatieven rond tewerk-
stelling, werfopleidingen en -stages en diverse werfbezoeken. 

Dieter Carré, coördinator van Talentenwerf:
“Grote werven zoals deze bieden de kans om nieuwe en innovatieve 
technieken, of technieken die in een school of opleidingscentrum 
moeilijk aan bod kunnen komen, toch te integreren in bouw-
opleidingen. Functioneren op een echte werf helpt potentiële bouw-
vakkers bewuster te kiezen voor een bouwberoep. Tegelijkertijd 
krijgen opdrachtnemers de kans om vanuit hun eigen ervaring 
nieuwe werknemers aan te trekken. Deze kansen wil Talentenwerf 
samen met de opdrachtnemers maximaal benutten.”

D
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Talentenwerf benut 
Oosterweelwerf als kweekvijver  

voor competenties
De voorbereidende werken zijn al een tijdlang aan de gang, en de grote werven die deel uitmaken 
van de Oosterweelverbinding, starten dit jaar. In de komende jaren zullen er veel extra handen 
nodig zijn in de bouwsector om dit omvangrijke project tot een goed einde te brengen. In 
samenwerking met de opdrachtgever, de nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de 
aannemers op de werf neemt Talentenwerf hierbij een ondersteunende rol op door de bouwwerf 
in te zetten als opleidingswerf.
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Cijfers voor Linkeroever
Voor de werf Linkeroever/Zwijndrecht zijn er didactisch 
begeleide werfbezoeken ingekocht voor zestig groepen van 
tien tot twintig deelnemers: dertig algemene werfbezoeken 
voor uiteenlopende doelgroepen, waarbij dieper ingegaan 
wordt op de voortgang en fases van de werf; twintig spe-
cifieke werfbezoeken voor leerlingen uit het voltijds en 
deeltijds onderwijs, waarbij theorie gekoppeld wordt aan 
een praktisch werfbezoek over een beroep of een techniek; 
vijf werfbezoeken met de focus op veiligheid op de werf 
en vijf werfbezoeken met de focus op werfbedienden 
(hogeschoolstudenten landmeten, bachelors integrale 
veiligheid, …).
Verder staan er werfstages voor verschillende arbeiders-
profielen ingepland voor in totaal 160 stageweken. Het zijn 
korte, competentieversterkende stages van één tot vier weken 
waarbij de deelnemers ervaring opdoen en de bedrijven 
onder meer attitudes en leervermogen kunnen observeren. 
Het gaat onder meer om stages voor werkzoekenden en 
cursisten uit beroepsopleidingen (bij de mobiele breker, 
als bouwplaatsmachinist of bij groenaanleg) en leerlingen 
uit het deeltijds bouwonderwijs (tijdens betonnerings- of 
rioleringswerken). Voor werfbedienden van verschillende 
niveaus zijn er zeventig stageweken gereserveerd, onder 
meer voor hogeschoolstudenten landmeten.
Er zijn ook opleidingen op de werf voorzien voor werk-
zoekenden en leerlingen uit het deeltijds en voltijds onder-
wijs, onder meer tijdens het aanbrengen van de signalisatie 
en wegmarkeringen op de werf, werken bij tramsporen, 
rioleringswerken en betonnerings-, wegenbeton- en bekis-
tingswerken. Deze trajecten worden voorafgegaan door een 
vooropleiding in een VDAB-opleidingscentrum of ergens 
anders, zodat de deelnemers een aantal basiscompetenties 
verwerven vooraleer ze op de werf komen.

Kan Talentenwerf dit engagement aan?
Dankzij zijn moederorganisaties heeft Talentenwerf de 
knowhow en expertise aan boord om verschillende doel-
groepen te bereiken en samen met bouwbedrijven oplei-
dingsinhouden uit te werken die zinvol zijn voor zowel het 
bouwbedrijf als de cursisten. Talentenwerf begeleidt het 
bouwbedrijf in dit traject, en de combinatie van de exper-
tise van Talentenwerf en de specifieke technische expertise 
van de opdrachtnemers op de werf leidt tot interessante 
en vernieuwende praktijkgerichte opleidingen. Ook de 
deelnemers aan de opleidingen worden hierbij begeleid, 
van het behalen van hun VCA- en andere attesten over 
coaching tot de werfevaluatie.

Sinds zijn oprichting acht jaar geleden werkt Talentenwerf 
deze expertise als werfopleider verder uit op drie sporen: 
opleiden met bouwheren, opleidingen en werkplekleren 
in samenwerking met bouwbedrijven en versterken van 
het bouwonderwijs, onder meer door werfervaring. In de 
dienstverlening aan de opdrachtnemers op de Oosterweel-
werf komen deze drie sporen uiteindelijk samen. 
Zo kon Talentenwerf het afgelopen anderhalf jaar in 
samenwerking met bouwheer BAM en de tijdelijke handels-
verenigingen THV Besix-Stadsbader en THV Schijnpoort 
en de aannemers op de werven IJzerlaan en Schijnpoort 
bijvoorbeeld al de eerste resultaten boeken via de methodiek 
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Alle inspanningen om 
extra talent aan boord
te krijgen, zijn welkom.

“Deze en andere 
inspanningen bewijzen 
dat we de taak die ons 
wacht, aankunnen. We 
kijken vol verwachting uit 
naar het echte werk, en we 
nodigen alle bouwbedrijven, 
opdrachtnemers en 
opdrachtgevers die denken 
dat we een zinvolle 
samenwerking kunnen 
opzetten, uit om contact 
met ons op te nemen.”

Coördinator talentenwerf Dieter Carré



van de stelpost. Ruim twintig werfstages voor werkzoeken-
den werden al tot een goed einde gebracht. Van de eerste 
stagiairs zijn er inmiddels acht aangeworven door de 
aannemers op de werf, hoewel deze aannemers hier geen 
enkele verplichting toe hadden. Verder zijn er op deze eerste 
werven werfbezoeken voor ruim 200 deelnemers gehouden 
en stuurden verschillende Antwerpse scholen leerlingen 
naar de werven IJzerlaan en Schijnpoort om mee te werken 
in een reële context.

Voordien bouwde Talentenwerf – mede omwille van het 
uitstel van de Oosterweelwerken – ervaring op in vacature-
gedreven opleidingen in samenwerking met bouwbedrijven. 

Daarbij stellen bedrijven die op zoek zijn naar personeel 
hun werven open voor kandidaten van Talentenwerf. Bij een 
succesvolle opleiding staan de bedrijven op de eerste rij om 
“hun” deelnemers aan te werven. Vorig jaar organiseerde 
Talentenwerf maar liefst zestien opleidingstrajecten met en 
voor bedrijven. In totaal zijn daarin 82 kandidaten gestart, 
van wie er 70 effectief zijn aangeworven in de deelnemende 
bedrijven. Een aantal van deze trajecten zijn bijzonder rele-
vant voor de Oosterweelwerf, zoals die voor wegenbouwers 
en stratenmakers (o.a. voor Aannemingen Van Wellen, Wil-
lemen Groep en Lareco), betonmixerchauffeurs (o.a. voor 
Transportbeton en Inter-Beton), groenwerkers (voor ELM en 
Baken) en bullmachinisten (voor De Ceuster). 
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BAM en Talentenwerf hebben een doeltreffende methodiek uitgewerkt om deze initiatieven mogelijk te maken tijdens de 
volledige duur van de werken. Via een “stelpost” in het bestek verplicht de bouwheer de aannemers die intekenen op een 
deel van de werken, om zich te engageren als werkplekopleider. Hoe ze dat concreet moeten doen, hoe lang en voor hoeveel 
mensen, is in detail opgenomen in de stelpost. De kostprijs van deze activiteiten ligt dus vast in de aanbesteding en is identiek 
voor iedereen die intekent en speelt dus niet mee bij de concurrentie. Deze methodiek verstrekt duidelijkheid en transpa-
rantie aan de bouwbedrijven die uiteindelijk aan de slag gaan. Zij weten immers wat hen te doen staat en dat Talentenwerf 
hen daarbij begeleidt.

Vorig jaar organiseerde 
Talentenwerf maar liefst 

zestien opleidingstrajecten 
met en voor bedrijven.



e collectieve beschermingsmiddelen bij uitstek die 
gebruikt worden in de bouw, zijn uiteraard valbescher-
mingsmiddelen (leuningen, veiligheidsnetten, …).  In 
een vorig nummer meldden we al dat Constructiv 

een gemoduleerde opleiding opgesteld heeft om bedrijven 
te helpen zich aan te passen aan deze regelgeving. Intussen 
werd het opleidingsaanbod flink uitgebreid.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is niet bedoeld voor alle bouwvakarbeiders, 
maar enkel en alleen voor de bevoegde personen, met 
andere woorden de werknemers die door de werkgever 
zijn aangeduid om erop toe te zien dat de collectieve val-
beschermingsmiddelen (leuningen, veiligheidsnetten, …) 
in goede staat zijn en correct gebruikt worden.

Waaruit bestaat de opleiding?
Naast een toelichting van de opdrachten die de wetgever 
voor deze bevoegde personen heeft voorzien, wordt inge-
gaan op de verschillende types collectieve valbescherming, 
afhankelijk van de gekozen module. Momenteel zijn er vier 
modules beschikbaar. Elk van deze modules duurt een dag 
en is opgedeeld in een theoretisch gedeelte in de voormiddag 
en een aantal praktijkoefeningen in de namiddag.
Module 1: Deze module richt zich tot bevoegde personen die 
enkel te maken krijgen met leuningen die aan horizontale 
werkvloeren worden aangebracht (leuningen van klasse A). 
Module 2: Deze module is bedoeld voor bevoegde personen 
die leuningen moeten plaatsen aan niet-horizontale werk-
vloeren (leuningen van klasse B en C). De praktijkoefeningen 
hebben betrekking op de verschillende types van leuningen. 
Een van de oefeningen bestaat uit het op hoogte monteren 
van een leuning aan een hellende werkvloer.
Module 3: Deze module handelt uitsluitend over het gebruik 
van veiligheidsnetten (onder andere horizontale veiligheids-
netten, zoals bij het monteren van steeldeck). 
Module 4: Deze laatste module is bedoeld voor bevoegde 
personen bij dakwerken. In deze module komen de ver-
schillende leuningsystemen voor hellende en platte daken 
aan bod. 

De regelgeving met betrekking tot het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen 
die sinds 2013 van kracht is, bepaalt dat elke werkgever een of meerdere 

bevoegde personen moet aanstellen die erop toezien dat de gebruikte collectieve 
beschermingsmiddelen in goede staat zijn en correct gebruikt worden. 

OPLEIDING VOOR BEVOEGDE PERSONEN 
COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN

D

MEER WETEN OVER DIT OPLEIDINGSAANBOD?
Voor de concrete details van de modules van dit opleidingsaanbod kunt u contact opnemen met  

training@constructiv.be of met uw regionale Constructiv-kantoor. 
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e nodigden alle mentoren in 
de drie provincies uit voor 
de basketbaltopper tussen 
de Leuven Bears en Limburg 

United. Al in de namiddag gingen we van 
start met een verdiepings- en inspiratie-
sessie. Terwijl de mentoren deze sessie 
volgden, konden hun partners genieten 
van het mooie weer tijdens een geleide 
wandeling door Leuven.
Een vijftiental mentoren, onder wie zowel 
arbeiders als zaakvoerders, nam deel 
aan de verdiepingssessie, die in goede 
banen geleid werd door scheidsrechter 
van dienst Inge Melotte. Zij leidde het 
gesprek in goede banen en zorgde voor 
tips en nieuwe inzichten. De mentoren 
spraken over het motiveren van de 
‘nieuwe’ generatie, het belang van hel-
dere communicatie en het verschil in 
aanpak bij werknemers, schoolverlaters 

en stagiairs. Iedereen is immers anders, 
dus hoe pak je de verschillende types 
aan en waar moet je dan vooral rekening 
mee houden? 
In de bouwsector is het niet alleen moei-
lijk om geschikte arbeiders te vinden, 
maar ook om hen aan boord te houden 
en te begeleiden. Daarbij speelt de men-
tor een belangrijke rol. In de loop der 
jaren hebben in de provincies Antwerpen, 
Vlaams-Brabant en Limburg zowat 1.000 
mentoren de mentoropleiding gevolgd. 
Deze mentoren zetten zich in om stagi-
airs en (nieuwe) collega’s de kneepjes van 
het vak te leren en de cultuur van het 
bedrijf te leren kennen. Dat is immers 
een zeer belangrijk onderdeel van het 
onthaal van nieuwe arbeiders.
Bij het fluitsignaal dat het einde van de 
verdiepingssessie aangaf, was het na 
de inspanning tijd voor ontspanning. 

Naar aanloop van de match werd er 
samen met zowat 120 andere genodig-
den gezellig gekeuveld bij een hapje 
en een drankje. Omdat Constructiv de 
nadruk wilt leggen op het belang van 
goed mentorschap, werden zeven van 
de aanwezige mentoren genomineerd 
voor een kleine attentie. Tijdens een 
officieel moment mochten drie van hen 
een prijs in ontvangst nemen. Proficiat 
Dekempeneer HFW, Vrancken bvba, 
algemene bouwonderneming Vincent 
Tits en alle andere bedrijven die zich 
inzetten om (toekomstige) jonge bouw-
vakkers op te leiden.
Om 20.30 uur werd dan de aftrap van 
de match gegeven, en ondanks dat er bij 
elke wedstrijd een verliezer moet zijn, 
kunnen we stellen dat alle bedrijven die 
investeren in opleiding en mentorschap 
winnaars zijn!

Ook dit jaar kunnen we weer terugblikken op een geslaagd mentorevent dat georganiseerd werd 
in combinatie met een avondje basketbal. Deze succesformule werd al voor het derde jaar op rij 
toegepast. Ditmaal werd gekozen om de krachten van de Constructiv-teams van Vlaams-Brabant, 
Limburg en Antwerpen te bundelen om er een topeditie van te maken.

MENTOREVENT TIJDENS EEN AVONDJE BASKETBAL:  

dé succesformule!

W
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Wie doet wat?
De Belgische wetgeving bepaalt dat elke werkgever verant-
woordelijk is voor de veiligheid van zijn werknemers. Er is 
echter meer. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
(welzijnswet) stelt onomwonden dat ook andere tussen-
komende partijen, zoals de opdrachtgever en de veiligheids-
coördinator, verplichtingen hebben.

Verplichtingen van de opdrachtgever
In artikel 9 van de welzijnswet staat dat de opdrachtgever de 
nodige informatie moet verstrekken aan de aannemers ten 
behoeve van de werknemers van de aannemers of onderaan-
nemers en met het oog op de preventiemaatregelen inzake 
welzijn op het werk die genomen moeten worden.
Met betrekking tot het thema van dit artikel betekent dit dat 
de opdrachtgever de plicht heeft aan de aannemer te laten 
weten welke energieleidingen al dan niet afgesloten zijn.
Verder bevat artikel 9 ook de volgende verplichting:
“Met elke aannemer een overeenkomst te sluiten waarin 
inzonderheid volgende bedingen zijn opgenomen: 
a)  de aannemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen 

inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij 
werkzaamheden komt uitvoeren, na te leven en door zijn 
onderaannemers te doen naleven

b)  indien de aannemer zijn onder a) bedoelde verplichtin-
gen niet of gebrekkig naleeft, kan de werkgever in wiens 

inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, zelf de 
nodige maatregelen treffen, in de bij de overeenkomst 
bepaalde gevallen, op kosten van de aannemer”

Ten slotte verplicht artikel 9 van de welzijnswet de opdracht-
gever om elke aannemer te weren waarvan hij kan weten 
of vaststelt dat deze de verplichtingen die door deze wet en 
haar uitvoeringsbesluiten opgelegd worden met het oog op de 
bescherming van de werknemers, niet naleeft. De opdracht-
gever heeft met andere woorden ook de plicht erop toe te zien 
dat de aannemer de nodige preventiemaatregelen neemt.

Verplichtingen van de aannemer
Dezelfde welzijnswet bepaalt in artikel 10 dat de aannemer de 
verplichting heeft om de informatie die hij van de opdracht-
gever heeft verkregen, door te geven aan zijn werknemers. 
Daarnaast heeft de aannemer, net als de opdrachtgever, de 
verplichting onderaannemers te weren die de reglementering 
niet volgen. Als de onderaannemer zijn verplichtingen niet 
of gebrekkig naleeft, moet de aannemer desgevallend zelf 
de nodige maatregelen nemen.

Besluit
De problematiek van niet-afgesloten energieleidingen en de 
risico’s die hieruit voortvloeien, wordt steeds acuter. Het is 
echter belangrijk dat alle tussenkomende partijen beseffen 
dat niet alleen de aannemer, maar ook de opdrachtgever 
en de veiligheidscoördinator hierin een belangrijke verant-
woordelijkheid hebben.
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Tijdens sloopwerken en ingrijpende verbouwingswerken gebeurt het regelmatig dat werknemers 
op energieleidingen (van elektriciteit of gas) stoten die niet afgesloten zijn. Het spreekt voor zich 
dat hierdoor levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. De gasontploffingen van de voorbije 
maanden liggen nog vers in het geheugen.

Sloopwerken en niet-afgesloten 
energieleidingen



A
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Aan het einde van elk schooljaar worden over 
het hele land acties georganiseerd waar we als 
bouwsector aan deelnemen, soms als organi-
sator, soms als ondersteunende partner, maar 
telkens vanuit de optiek om jongeren te laten 
kiezen voor onze sector. 

ls de leerlingen 12 jaar zijn, informeren we hen over 
het technisch en beroepsonderwijs. Tussen 12 en 18 
jaar sensibiliseren we hen voor de bouwrichtingen 
in deze scholen. En als ze 18 zijn, helpen we hen 

bij hun eerste stappen naar werk. Op deze pagina vindt u 
foto’s van acties waar de jongeren kennismaken met onze 
beroepen en sector.

DE BOUW INVESTEERT IN ONDERWIJS!

Construkids, Grâce-Hollogne

Building The Future, Gent 

Building The Future, Gent 

Verruim je horizon, GenkProjectdag, Maaseik
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DE BOUW INVESTEERT IN ONDERWIJS!

Building The Future, Gent 

Actie van Construform te Grâce-Hollogne  “Découverte de métiers”  

Deutschsprachigen Gemeinschaft: Studienkreis, Schule & Wirtschaft 



Verplichte bijscholing voor 
BETONMIXERCHAUFFEURS

In de collectieve arbeidsovereenkomst van 2003 was al vastgelegd dat 
betonmixerchauffeurs die tot paritair Comité 124 behoren, verplicht een 

opleiding moeten volgen. Deze opleiding duurt vier dagen, met optioneel 
nog een vijfde opleidingsdag voor het bekomen van een VCA-attest.

inds 2014 heeft Be-Cert, dat instaat voor de certificatie 
binnen de betonsector, het BENOR-certificaat voor 
betoncentrales ingevoerd. Een van de voorwaarden 
voor certificatie is dat alle betonmixerchauffeurs over 

een geldig attest beschikken. Dit attest kan enkel bekomen 
worden door een opleiding te volgen die in overeenstemming 
is met de opleiding die door Constructiv werd samengesteld. 
Daarnaast moeten de chauffeurs ook slagen in het examen 
dat aan de opleiding verbonden is. 
Samen met de BENOR-certificatie voor betoncentrales werd 
ook een geldigheidsduur voor het attest voor betonmixer-
chauffeurs ingevoerd.

Een certificatieschema voor 
betonmixerchauffeurs

Constructiv heeft een schema opgezet voor de certificatie 
van betonmixerchauffeurs. Dat houdt in dat Constructiv 
de eind- en toetstermen van de opleiding bewaakt, instaat 
voor de afname van de examens en de lijst met de per-
sonen die over een geldig attest beschikken, bijhoudt en 
publiceert. Een chauffeur kan enkel een geldig attest ver-
krijgen als hij slaagt in het examen voor de verschillende 
disciplines (betonkwaliteit, rijden met en onderhoud van 
de mixer, specifieke veiligheid, communicatie met klanten 
en milieuproblematiek).

Het attest dat de chauffeur ontvangt, blijft vijf jaar geldig. 
Voor de einddatum van zijn attest moet de chauffeur een 
eendaagse bijscholing volgen. Als hij deze bijscholing niet 
tijdig volgt, vervalt zijn attest en moet hij de volledige 
vierdaagse opleiding opnieuw volgen en een nieuw attest 
behalen.

Momenteel beschikken ongeveer 2.500 betonmixerchauf-
feurs over een geldig attest. 

Overgangsregeling
Het spreekt voor zich dat niet al deze chauffeurs onmiddel-
lijk een bijscholing moeten volgen. Omwille van praktische 
redenen werd een overgangsregeling ingevoerd: 

• Chauffeurs die hun attest vóór 2010 hebben behaald, 
moeten al vóór eind 2017 een bijscholing gevolgd hebben.

• Chauffeurs die hun attest tussen 2010 en eind 2013 
hebben behaald, moeten vóór eind 2018 een bijscho-
ling gevolgd hebben.

• Chauffeurs die in 2014 een attest hebben behaald, 
moeten vóór eind 2019 een bijscholing gevolgd hebben.

• Chauffeurs die na januari 2015 een attest hebben 
behaald, moeten uiterlijk vijf jaar na het behalen van 
het attest een bijscholing gevolgd hebben.

Besluit

Voor de betonmixerchauffeurs van wie het attest eind dit 
jaar vervalt, kan best contact opgenomen worden met het 
regionaal Constructiv kantoor, om in te schrijven voor deze 
bijscholingen, die bij VDAB en FOREM worden georganiseerd. 
Zelfstandige betonmixerchauffeurs kunnen contact opne-
men met FEDBETON.

S

Dit attest kan enkel bekomen 
worden door een opleiding te 

volgen die in overeenstemming 
is met de opleiding die door 

Constructiv werd samengesteld.
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Het veiligheids- en gezondheidsplan  
op bouwplaatsen

De reglementering betreffende de tijdelijke 
of mobiele bouwplaatsen bestaat inmiddels al 
zeventien jaar, maar blijft nog steeds voor heel wat 
discussies zorgen. Een belangrijk discussiepunt 
betreft het veiligheids- en gezondheidsplan. Op 
de bouwplaats wordt vaak ook gesproken over 
een specifiek veiligheids- en gezondheidsplan, 
wat de verwarring nog groter maakt.

Wat zegt de regelgeving?
Het koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen spreekt enkel en alleen over het veiligheids- 
en gezondheidsplan dat door de veiligheidscoördinator 
wordt samengesteld. De inhoud van dit plan is vastgelegd 
in de regelgeving. De minimale inhoud is afhankelijk van 
het type bouwplaats.
Waar komt de verwarring dan vandaan? In artikel 30 van 
het koninklijk besluit wordt bepaald dat de aannemer een 

document moet opstellen waarin hij beschrijft op welke manier 
hij rekening zal houden met de risico’s die de veiligheidscoör-
dinator in zijn veiligheids- en gezondheidsplan aanhaalt. Dit 
document wordt vaak het specifiek veiligheids- en gezond-
heidsplan genoemd, wat een vrij ongelukkige benaming is 
omdat ze alleen maar verwarring schept.
Er is slechts één veiligheids- en gezondheidsplan en dat is 
het plan dat door de veiligheidscoördinator wordt opgesteld.

Wat betekent dit in de praktijk?
We stellen vaak vast dat aan aannemers risicoanalyses 
worden gevraagd voor de werken die zij op de bouwplaats 
komen uitvoeren. Dat is echter absoluut niet wat in de 
reglementering wordt bedoeld. De veiligheidscoördinator 
moet geen risicoanalyse aan de aannemer vragen, maar 
wel een beschrijving van de maatregelen die hij zal nemen 
om de risico’s die de veiligheidscoördinator aangeeft voor 
de bouwplaats in kwestie, te reduceren of uit te schakelen 
(bv. beschrijving van de te hanteren werkmethode).
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GEBRUIK VAN EEN  
AUTOMATISCHE SLUITHAAK

Deze oplossing 
kan altijd en overal 
toegepast worden. 
De automatische 

sluithaak  
kan eenvoudig 

gemonteerd worden.

Problematiek
Om lasten zoals een evenaar, personenmanden, putdeksels 
of andere bouwmaterialen aan te slaan door middel van 
een hijshaak aan een heftoestel, is altijd een werknemer 
(rigger) nodig. 
De activiteit van de rigger is echter niet zonder risico’s. Hij 
loopt gevaar bij het vastmaken en losmaken van de last, 
bijvoorbeeld wanneer hij een opligger, een inhaalplatform of 
een gevaarlijke laad- en loszone betreedt. Als de kraanman 
geen zicht heeft op de last, moet de rigger bovendien ook 
de nodige signalen geven.

Oplossing
Als er een automatische hijshaak met sluit- en ontspansys-
teem gebruikt wordt, is er geen rigger nodig om bepaalde 
lasten te hijsen. Wanneer de hijshaak doorzakt tot 60°, gaat 
hij zich ontspannen, waardoor hij open gaat staan. Zodra 
de kraan of het hijstoestel de last begint te hijsen, wordt 
het sluitsysteem van de hijshaak opgespannen en zal de 
haak zich sluiten. 

Deze oplossing kan altijd en overal toegepast worden. De 
automatische sluithaak kan eenvoudig gemonteerd wor-
den, maar is wel onderworpen aan een driemaandelijkse 
keuring door een externe dienst voor technische controles.

Technische gegevens

• Vijf modellen beschikbaar, gaande van 2 tot 20 ton

• Gewicht van de hijshaak: van 3 tot 37 kg
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inds jaar en dag programmeren 
welzijnsadviseurs hun werfbezoe-
ken hoofdzakelijk op basis van 
de aangiftes van werken. Op de 

werf doen ze een rondgang in aanwe-
zigheid van de werfverantwoordelijke. 
Tijdens deze rondgang worden adviezen 
gegeven, goede praktijken toegelicht en 
oplossingen geboden voor situaties die 
kunnen leiden tot arbeidsongevallen 
of incidenten. Na het bezoek neemt 
de welzijnsadviseur zijn vaststellingen 
op in een adviesverslag in de vorm 
van standaardadviezen die zijn onder-
verdeeld in dertien rubrieken. Deze 
onderverdeling in rubrieken geeft de 
aannemer een overzicht van de werk-
punten binnen zijn onderneming. Op 
basis hiervan kan hij het preventiebeleid 
verder optimaliseren.
Vanaf september 2018 ontvangt de 
aannemer als bijlage bij het advies-
verslag een algemeen overzicht van 
de dertien rubrieken, met daaraan 
gekoppeld een score per rubriek. Ook 
werd de notie ‘aandachtspunt’ geïntro-
duceerd, die niet dezelfde quotering 

krijgt als een advies. Een toegekend 
advies zal altijd resulteren in een score 
NOK in de desbetreffende rubriek. 
Een vaststelling met de quotering 
‘aandachtspunt’ zal pas impact heb-
ben op de score als er voor dezelfde 
rubriek minstens drie aandachts-
punten werden vastgesteld.

•  OK: Voor deze rubriek werden visueel geen 
tekortkomingen vastgesteld tijdens de werf-
rondgang.

•  NOK: Voor deze rubriek werd minstens één 
tekortkoming vastgesteld of werden minstens 
drie aandachtspunten vastgesteld. 

•  NT: Voor deze rubriek waren geen elementen 
aanwezig op het moment van de werfrond-
gang en/of elementen uit deze rubriek werden 
niet behandeld.

Alle aannemers die actief waren op de 
werf op het moment dat de welzijns-
adviseur zijn rondgang deed, zullen het 
adviesverslag met scores ontvangen. 
De hoofdaannemer zal, naast een kopie 
van het adviesverslag, ook een overzicht 
ontvangen van de scores NOK van zijn 
onderaannemers. 

Met deze nieuwe aanpak hoopt Con-
structiv tegemoet te komen aan de 
vraag van de aannemers om in het 
adviesverslag ook aandacht te besteden 
aan de goede praktijken die op alle 
werven aanwezig zijn, maar waar in 
het verleden weinig of geen aandacht 
aan besteed werd in de verslagge-
ving. Ter illustratie vindt u een aantal 
voorbeelden van vaststellingen die 
mogelijks als aandachtspunt kunnen 
gequoteerd worden.

Constructiv bevraagt bouwbedrijven regelmatig over de kwaliteit van zijn dienstverlening. 
Naar aanleiding van deze kwaliteitsbevragingen hebben wij al meermaals de vraag gekregen 
om te zorgen voor een positievere weergave van het adviesverslag dat het bedrijf ontvangt 
na de werfrondgang van een welzijnsadviseur. Constructiv heeft dit voorstel ter harte 
genomen en sinds kort hebben de welzijnsadviseurs daarom de mogelijkheid om efficiënter 
en accurater te rapporteren.

Orde en netheid in de stockageplaatsBrandblusapparaat niet correct opgehangen

VERNIEUWD  
ADVIESVERSLAG 

Voor bijkomende informatie  
kunt u terecht bij uw regionaal 

Constructiv-kantoor.

 Voorbeeld resultaten Quick-Scan



Solidbeton is een firma in Flémalle, Luik, die werkt met vijf bedienden en dertig arbeiders  
en zich sinds 1978 specialiseert in vloerplaten in gepolijst beton. Haar hoofdactiviteit  
bestaat dus uit het plaatsen en polijsten van betonplaten. We hadden een ontmoeting met  
Jean-François Ravone, gedelegeerd bestuurder, en Adrien Dawans, directeur van de Chambre 
de la construction van Luik, in het kader van een interne opleidingsdag over veiligheid. 

SOLIDBETON: opleiding en veiligheid  als sleutel  
voor het succes van een onderneming!

Jean-François Ravone: 
We maken zowel betonplaten van 10.000 m² in industriële 
gebouwen als platen van 20 m² voor eengezinswoningen. 
We bieden een vrijwel oneindige hoeveelheid combinaties 
aan, waardoor we uiteraard kunnen inspelen op erg speci-
fieke verwachtingen. Daarvoor moeten we beschikken over 
gekwalificeerd personeel en over performant materiaal, 
volgens de normen die gelden voor dit soort werkzaam-
heden. Solidbeton heeft de certificaties ISO 9000, 14000 
en 18000 (QSE). 

Hoe organiseert u opleidingen in uw bedrijf? 
Minstens eenmaal per jaar hebben we een ontmoeting met 
de Constructiv-adviseur: we geven hem alle details van wat 
we nodig hebben en hij geeft ons informatie over de nieuwe 
opleidingen en over wat nuttig zou kunnen zijn voor ons 
bedrijf. Over het algemeen benutten we de winterperiode, 
want in onze activiteitssector is dat een gunstige periode 
voor opleidingen. Eind november spreken we af met de 
adviseur om alle opleidingen tussen die periode en 31 maart 
in te plannen. 

Zijn er specifieke opleidingsvragen van de werknemers? 
De werknemers kunnen het hele jaar door opleidingen 
aanvragen. We hebben een opleidingsaanvraag ontvangen 
voor werken in besloten ruimten. Het werk in onze activi-
teitssector houdt immers relatief veel risico’s in. We werken 
met schuurmachines en er is dus een risico op ernstige 
ongevallen als we niet de nodige voorzorgen nemen. 
Vandaag hebben we trouwens een opleidingsdag georga-
niseerd over dit thema. Zowel veiligheid in het algemeen 
als sensibilisering rond kwartsstof, de codex over welzijn 
op het werk en het gebruik van machines komen aan bod. 
Maar we gaan verder dan dat! We volgen ook opleidingen 
over EHBO, werken met een minigraver, ecologisch rijden, 
leiderschap, VCA, hanteren van lasten, en nog heel wat 
andere thema’s. 

Veiligheidsworkshops vinden we heel interessant, maar 
we organiseren ze in onze eigen lokalen, dankzij onze 
samenwerking met de Chambre de la construction van Luik. 
We hebben immers specifieke uurroosters (onder andere 
met nachtwerk), waardoor het moeilijk is om alle perso-
neelsleden op een vooraf vastgelegd moment op dezelfde 
plaats te laten samenkomen. Daarom hebben we gekozen 
voor een opleidingsdag rond de veiligheidsaspecten die 
specifiek zijn voor onze activiteit.

Er is een mooie samenwerking tussen de Chambre de la 
construction, uw bedrijf en Constructiv!
Het startpunt blijft voor ons de Constructiv-adviseur die 
bij ons komt wanneer we hem bellen en het opleidingsplan 
opstelt dat we volgen. We volgen dus het globale stelsel, 
dat ondersteund wordt door de Chambre de la construction. 
Maar er is een goede samenwerking tussen de verschillende 
actoren in ons gewest, en daardoor blijven we op de hoogte 
van de nieuwigheid, wat zeer belangrijk is voor de toekomst. 

Het soort werkzaamheden dat u verricht, is erg 
specifiek. Hoe vindt u geschikt personeel?
Er is niet zo veel verloop bij ons, maar we hebben wel altijd 
nood aan gekwalificeerd personeel. Onze sector is zo specifiek 
dat we zeer moeilijk gekwalificeerd personeel vinden. Ofwel 
werven we dus mensen aan die ergens anders ervaring opgedaan 
hebben, ofwel moeten we ons personeel zelf intern opleiden. 

Vraagt het personeel naar opleidingen in verband met 
welzijn en veiligheid ?
Het personeel vraagt niet vaak zelf naar specifieke opleidingen, 
maar wij kiezen bepaalde opleidingen voor hen, in functie 
van ongevallen of incidenten die gebeurd zijn en die we in de 
toekomst willen vermijden. Daardoor gebeuren er minder en 
minder ongevallen, maar het aantal opleidingsuren stijgt. We 
hechten veel belang aan alles wat te maken heeft met risico’s.  
Ook werknemers zijn meer en meer bezig met veiligheid. Hun 
reacties op de veiligheidsdagen die we tegenwoordig organiseren, 
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SOLIDBETON: opleiding en veiligheid  als sleutel  
voor het succes van een onderneming!

zijn veel positiever dan vroeger, want toen vonden ze dat 
soort dagen langdradig. Vandaag komen ze er zelfs naartoe 
met verwachtingen en vragen. Ze willen er hun ervaringen 
delen en bespreken wat ze meemaken op de bouwplaatsen. 

Adrien Dawans, als directeur van de Chambre de la 
construction van Luik bent u zich bewust van de noden 
en het belang van opleidingen voor bedrijven!
Zeker. Bedrijven worden geconfronteerd met allerlei 
nieuwigheden op het vlak van knowhow, vragen van klan-
ten, risico’s, enz. We vinden het dan ook belangrijk om ze 
te stimuleren om hun personeel zo goed mogelijk op te 
leiden, en dat doen we door te zorgen dat de kostprijs van 
opleiding aanvaardbaar blijft. Vandaar het belang van een 
nauwe samenwerking tussen Constructiv, de Chambre de la 
construction en de bedrijven. Kostenbeheersing is immers een 
belangrijke factor in elk bedrijf dat goed beheerd wordt en 
dat zelf zijn werkingsmiddelen moet genereren. 
Als we de frequentiegraad van ongevallen in de sector willen 
blijven verlagen, moet eenieder van ons ook alle mogelijke 
maatregelen nemen om de risico’s te beperken en te zorgen 
dat de mensen op het terrein zich bewust zijn van de gevaren. 
Iedereen wint bij dit systeem: de arbeiders vermijden alle 
ongemakken die een ongeval met zich meebrengt voor hen 
en hun families, en het bedrijf beschikt over goed werkende 
teams en vermijdt problemen. Dat is een prioriteit waarop 
we moeten blijven hameren in de bouwsector.

Jean-François Ravone : 
In ons activiteitsdomein is opleiding een grote kostenpost, 
want we moeten ons personeel zelf opleiden voor het beroep 
dat we uitoefenen. Er bestaat niet echt een opleiding polijsten. 
Maar als we kunnen rekenen op mensen die gemotiveerd 
zijn om het beroep aan te leren, zorgen wij daarvoor, en dat 
lukt. Je moet er ook rekening mee houden dat het werk in 
onze sector handarbeid blijft en dat niet alles gebeurt met 
computers en tablets. Er is heel wat knowhow die aangeleerd 
moet worden, en er is werk. Maar de omgeving van jongeren 

speelt nog vaak een te grote rol bij hun beroepskeuze. Ouders 
duwen hun kinderen vaak in richtingen die zogenaamd 
hoger aangeschreven staan en waarin ze slechts met veel 
moeite werk vinden. Er moet dus iets veranderen aan dat 
denkpatroon! Bovendien is het in de huidige context zo dat 
jongeren die afstuderen, nog voorbereid moeten worden 
op het werk in een bedrijf! We moeten er echt voor zorgen 
dat de opleidingen afgestemd zijn op het beroep zoals het 
vandaag uitgeoefend wordt en op alle vereisten van het werk 
in een bedrijf met specifieke verplichtingen en beperkingen. 
Als een jongere te veel zaken opnieuw moet aanleren als hij 
begint te werken, raakt hij gedemotiveerd. Als hij daaren-
tegen een kwaliteitsvolle algemene opleiding gevolgd heeft 
die kan dienen als basis en die we kunnen aanvullen met 
de ontbrekende elementen, hebben we al een heel deel van 
het traject afgelegd. De instructies begrijpen, interpreteren 
en toepassen zijn essentiële elementen.
Ook al is het niet altijd eenvoudig, we zien toch dat mensen 
die beslissen om in onze sector te komen werken, over het 
algemeen houden van het beroep dat ze uitoefenen en dat we 
zeer vaak vooruitgang kunnen boeken met hen. We moeten 
ook stoppen met de nadruk te leggen op “spitstechnologie” 
en het beeld van werken met een witte schort. In de bouw 
wordt er inderdaad veel vooruitgang geboekt op het vlak van 
veiligheid, welzijn, materialen en de arbeidsomstandigheden 
in het algemeen. Maar we mogen de realiteit op het terrein 
ook niet ontkennen, want anders lopen we het risico dat 
kandidaten gedemotiveerd raken. 

Een woordje advies? 
Als er een ongeval gebeurt, is er natuurlijk het menselijke 
aspect waar rekening mee gehouden moet worden. De 
werknemer draagt er de gevolgen van, en er kunnen ook 
gevolgen zijn voor het team. Maar het wordt ook moeilijker 
om de oplevertermijnen na te komen, wat kan leiden tot 
sancties en problemen door fouten in het werk. Het is dus 
cruciaal om te investeren in opleiding, zowel op het gebied 
van veiligheid als in andere domeinen. 
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V.l.n.r.: Adrien Dawans, directeur 
van de Chambre  de la Construction 

van Luik, Jean-François Ravone, 
gedelegeerd bestuurder van 

Solibeton  en Patrick Vandermoeten, 
Constructiv-adviseur.
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Wat zegt de wetgeving?
De wetgeving is op dit vlak zeer duidelijk: jongeren mogen 
geen gemotoriseerde voertuigen (vorkheftruck, verreiker, 
hoogwerker, …) bedienen. Wel is een belangrijke uitzondering 
op deze regel voorzien: als de werkzaamheden kaderen in 
het opleidingsprogramma dat de jongere volgt, dan mag 
het wel, zij het onder strikte begeleiding van een ervaren 
werknemer. De ervaren werknemer moet hiervoor door de 
werkgever worden aangeduid.

Wat betekent dit in de praktijk?
De wetgever staat dus toe dat een jongere een hoogwerker 
bedient, voor zover dit past in zijn opleiding en voor zover 
dit gebeurt onder het toezicht van een werknemer met een 
gedegen ervaring op dit vlak. 
Dat betekent dat de jongere zonder begeleiding op het 
werkplatform van de hoogwerker mag plaatsnemen en 
de hoogwerker alleen mag bedienen, maar uitsluitend op 
voorwaarde dat zijn begeleider op elk moment kan ingrij-
pen als de jongere een verkeerde handeling dreigt uit te 
voeren. In de praktijk betekent dit dat een jongere enkel 
zonder begeleider op het werkplatform mag plaatsnemen 
als de hoogwerker ook vanaf de begane grond bediend kan 
worden. In alle andere gevallen moeten de jongere en de 
begeleider samen op het werkplatform plaatsnemen.

Belangrijke opmerking
Zelfs nadat de jongere een opleiding heeft gevolgd, mag hij 
nooit zonder begeleiding een hoogwerker bedienen. Dat is 
pas toegestaan wanneer hij meerderjarig is.

Besluit
Minderjarige jongeren mogen alleen, dus zonder een erva-
ren werknemer, op het werkplatform van een hoogwerker 
plaatsnemen, maar enkel onder de strikte voorwaarde dat 
de bediening van de hoogwerker gebeurt onder het toezicht 
van deze werknemer, die te allen tijde vanaf de begane 
grond kan ingrijpen indien nodig.

Heel wat scholen weten niet goed wat het antwoord is op de vraag of minderjarige jongeren een 
opleiding mogen volgen voor het bedienen van een hoogwerker.

Jongeren en de opleiding  
voor het gebruik van hoogwerkers



Een unieke website: www.constructiv.be
Constructiv houdt de vinger aan de pols van thema’s als welzijn, opleidingen 
en sociale voordelen. Naast concrete adviesverlening en gedrukte publicaties 
bieden wij ook zoveel mogelijk informatie online aan. 

Vers van de pers
Handboeken 

• Nieuw handboeken 
 - in de reeks “HOUT- sterkteleer en balklagen”

• Geactualiseerd, versie 2018 (wijziging van de normen)
 - Warmtebelasting (warmteverliezen) voor woningen
 - GAS installaties: verbranding en toestellen
 - GAS installaties: leidingaanleg

Deze handboeken zijn te bestellen via de e-shop of te 
downloaden op BUILDINGyourLEARNING.

Deze modulaire handboeken zijn bedoeld om informatie 
te verstrekken over de veiligheidsregels, de goede prak-
tijken en de gebruiksadviezen, of om deze in herinnering 
te brengen.
Ze kunnen dienen als geheugensteuntje na de opleiding, 
en de inhoud blijft exhaustief. U kunt deze handboeken 
ook zelf aanvullen met eigen notities, want de techno-
logie van machines evolueert voortdurend en ook de 
reglementering kan veranderen.

BUILDINGyourLEARNING
Nieuwe publicaties op BUILDINGyourLEARNING:

• Nieuwe technische voorschriften voor drinkwater  
binnen installaties

• Bestanden over Rationeel Watergebruik

• VCA Basis voor leerlingen

Nieuwe Constructiv dossiers
• Arbeidsongevallen in de bouw (dossier 148)

• Welzijn op het werk - Gids voor bouwbedrijven  
(dossier 149)
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Constructiv wordt beheerd door:

Constructiv adviseert u over alle opleidingen waar bouwbedrijven om vragen.  
Enkele voorbeelden:

1. Bouwtechnische opleidingen

•  Metselen, bekisten, ijzervlechten, …
•  Schilderen, restauratietechnieken, …
•  Cv, sanitair, …
•  Torenkranen, bouwplaatsmachines, …

 2. Andere opleidingen

•  Veiligheid, kwaliteit, talen, informatica, 
EHBO, rijbewijs C,  …

Constructiv ondersteunt u als bouwbedrijf bij 
het opstellen van uw opleidingsplan. Bovendien 
kunt u rekenen op financiële ondersteuning.

Contact 
Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor.

De Constructiv-publicaties vertellen u wat u wil 
weten over opleidingen en welzijn in de bouw.

Enkele publicatiereeksen: constructiv info, 
constructiv flash vindt u op www.constructiv.be. 

Zoekt u preventie- en toolboxfiches en 
welzijnsdossiers of welzijnspublicaties rond 
werken op hoogte? Bent u op zoek naar een 
geschikt handboek in het kader van een 
specifieke opleiding of naar ander didactisch 
materiaal? Surf dan naar onze digitale bibliotheek 
www.buildingyourlearning.be.

Opleidingen en examens Publicaties

Constructiv zorgt voor de kwaliteit van verschillende veiligheidsopleidingen en organiseert 
veiligheidsexamens, o.a. VCA Basisveiligheid (B-VCA) en VCA Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA).

Meer info   
www.constructiv.be

http://navb.constructiv.be/nl/Examinering_opleidingen_en_accreditatie/Opleidingen/VCA%20Opleidingen/Data%20en%20inschrijving.aspx

