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Constru-wie?
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Bouwarbeidsmarkt
vacatures raken niet ingevuld
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Bouwarbeidsmarkt
weinig beschikbare starters
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Bouwarbeidsmarkt
weinig beschikbare starters



Bildr - It’s a match JOB!

BILDR maakt de match tussen werkzoekenden, jobstudenten of stagiairs & bouwbedrijven

SAMEN maken we BILDR bekend!
Hoe meer vacatures, leerlingen en werkzoekenden, hoe groter de matchingskans

E Helpen jullie mee??
-werfdoeken
-flyers/affiches
-in de les
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Imagocampagne

7



De Bouw Kijkt Verder

GEZOCHT:
40.000 SLIMME HANDEN



Doelstelling: meer werknemers in de bouwsector!
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Imago Overtuiging Activatie

Maatschappelijk  
belang

Persoonlijk  
belang

Doel: verhogen van de 
motivatie om in de 
bouwsector te komen 
werken

Doel: de obstakels 
wegwerken die 
verhinderen dat men in 
de bouwsector komt of 
dat men er blijft

Doel: mensen in de 
bouwsector aan de slag 
krijgen



CONSTRUBUS



WERFDOEKKEN



AFFICHES



Veiligheidshesjes



BEACHFLAGS /ROLL UP



De Bouw Kijkt Verder
Platform



debouwkijktverder.be



debouwkijktverder.be
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Het Bouwteam op het campagneplatform
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Maak een filmpje met je leerlingen!
En wordt zelf influencer!

- Imago
- Beroepsfierheid
- Nieuwe technieken
- …
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Infodag? Doedag?

Leen uit bij Constructiv!
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● Filmpjes met levensechte werven (Torenkraan, drones,...)
● Kunnen geleend worden en bezorgd op school

VR BRILLEN



SIMULATOR

● Toepassingen

● Torenkraan
● Graafmachine op rupsen
● Wiellader

● Documenten

● Gebruiksrichtlijnen
● “Overeenkomst Beschikbaarstelling Scholen”

 Opleiding TTT “Locatie Brussel”
 21/10/2022
 10/02/2023
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Construbus

● VCA examen
● De Bouw kijkt Verder,…

In de bus kan je,
● Play it safe
● VR brillen:

Werken op hoogte & 
Stellingbouw …
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Regionale acties instroom
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We gaan er samen voor!

Duurzame tewerkstelling van onze leerlingen binnen de sector

Contact tussen bedrijven en leerling
Realistisch beeld over (bouw)jobs
Voorbereiding sollicitatie
Ondersteuning en opvolging nadien
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Kiezen is verliezen

Infosessie stage

Infosessie ‘werken in de bouw’

Sollicitatietraining

Contact met bedrijven

Veiligheid op school 

Ondersteuning duaal leren

Veiligheid op de werkplek

Opvolging van leerlingen
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140 deelnemers

15 scholen

Doel: leerrijke, interactieve dag voor afstuderende leerlingen
4 workshops (bedrijven, innovatieve technieken, veiligheid)
Kennismaken met bedrijven uit de regio
Bouwmicrobe overbrengen
Frietjeslunch

ConstruLand ism RTC Vlaams-Brabant @ VDAB





CAO Basisveiligheid
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Belangrijkste oorzaken van ongevallen (Bron: Fedris)



Context – sectoraal akkoord ‘21-22

Verplichte veiligheidsopleiding voor arbeiders bouw
Nieuwkomers : opleiding binnen maand na begin tewerkstelling

Basisveiligheidsopleiding bouw – opleiding werd ontwikkeld door Constructiv

=> Basisprincipes werden vertaald in de CAO van 12/05/2022
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CAO – 12/05/2022 - Toepassingsgebied

Deze CAO geldt enkel voor arbeiders PC 124

Maar – wetgevend initiatief gevraagd vanuit sociale partners ter 
uitbreiding van dat toepassingsgebied: invoeging in Welzijnswet

… voor iedereen op onze werven: bedienden, (Belgische) 
zelfstandigen, arbeiders andere sectoren (vooral pc 111, 145 en 
149), gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, …
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Definitie:
Wat wordt verstaan onder “een basisveiligheidsopleiding?

Een opleiding die bedoeld is om de deelnemers bewust te maken van de 
risico’s waarmee zij op een bouwplaats kunnen worden geconfronteerd, 
ongeacht of deze risico’s voortvloeien uit hun eigen activiteit dan wel uit 
andere bouwactiviteiten die in hun omgeving worden verricht.

Maken ook steeds deel uit van een basisveiligheidsopleiding

basiskennis van de wettelijke preventieprincipes 
de toepassing van aangepaste preventiemaatregelen 
het veilig gedrag op een bouwplaats

Duurtijd: in totaal min 8u
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Uitzonderingen, vrijstellingen en gelijkstellingen

Reeds in het bezit zijn van een geldig VCA certificaat;
In de afgelopen 15 jaar min 5 jaar ervaring in de bouwsector hebben; 
Reeds een door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleiding voor de bouw 
gevolgd hebben of beschikken over dit gevalideerd getuigschrift/attest;
Reeds de basisveiligheidsopleiding van de uitzendarbeid in de bouw (16u) 
gevolgd hebben
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Timing – implementatie van deze CAO
Wanneer moet wie in orde zijn?

Inwerkingtreding CAO: 1 april 2022
Overgangsperiode: 6 maanden

Deadline om op te leiden wie nog op te leiden is: 31/09/2022
Maar

Extra periode van 6 maanden mogelijk

36

“als het om objectieve en/of
praktische organisatorische redenen voor de betrokkenen niet mogelijk is”

=> deadline wordt dan 31/03/2023
Belang om op Belgische werven aan te tonen dat arbeiders opgeleid
werden/worden of beschikken over ervaring



Timing
Bepalingen voor nieuwkomers / sectorintreders

Een basisveiligheidsopleiding is te volgen binnen 1 maand 
volgend op het begin van de tewerkstelling op de bouwplaats

Uitzondering: indien dit in juli of augustus is
=> dan ten laatste op 30 september
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Opleidingsmogelijkheden – Stand Van Zaken

Basisveiligheidsopleiding – werd ontwikkeld door Constructiv en wordt
aangeboden via erkende opleidingspartners.
Geïntegreerd in onderwijsaanbod (zie later) 
Volgens vereisten vanuit CAO:

8 uur - aangepast aan de sector (6u algemeen) met interactief slot (2u) 
Kan ook aangevuld worden met beroepsspecifieke inhoud (2u) 
gegroepeerd in volgende categorieën:

▪ Ruwbouw
▪ Afwerking
▪ Dakwerken
▪ Wegenbouw
▪ Schrijnwerken
▪ Overige bouwberoepen
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De keuze van uw school

U zet in op VCA? Groot gelijk!
Brede basis over veiligheidsprincipes. Nuttig voor tewerkstelling in diverse sectoren. Start
wel vanuit realiteit in de (petro)chemie & industrie
VCA is voor bedrijven vaak een toegangsticket om bepaalde opdrachten te kunnen binnen 
halen
Troef bij sollicitatie

U zet in op basisveiligheidsopleiding bouw? Groot gelijk!
Specifieke veiligheidsrisico’s in onze bouwsector komen aan bod! 
Geeft leerlingen een beter beeld over veiligheidsgedrag op de werf

Geen examinering bij basisveiligheidsopleiding bouw
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