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Sectorconvenant 2018-2019 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de sector van de betonindustrie (PC 106.02) 

 
 
 
Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
98.000,00 EUR uit te betalen aan het Sociaal Fonds van de Betonindustrie (Vorstlaan 68 – 1170 
Watermaal-Bosvoorde; BE37 2100-4421-9928; ondernemingsnummer: 0422711251) ter financiering van 
1 VTE sectorconsulent. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De sector van de betonindustrie verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-
partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie 
te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te 
koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die 
betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 
2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 1 VTE- sectorconsulent 
ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken onder paritair 
toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en ondersteunende taken 
ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering 
gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de 
periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, tenzij 
wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 1 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 
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Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een eindrapport aan 
het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld in 
het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 
het eindrapport). 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake 
de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
 
Richtlijnen: 
De sectorale visie dient:  

• te vertrekken van een omgevingsanalyse (de sector in cijfers en trends) waar een 
analyse op vlak van diversiteit en KMO-aandeel deel van uitmaken;  

• oog te hebben voor toekomstige uitdagingen in de sector en de daarbij veranderende 
competentienoden en de hieraan gekoppelde, noodzakelijke, engagementen (de 
uitgevoerde VLAMT-projecten kunnen hier o.a. inzichten verschaffen); 

• vanuit de omgevingsanalyse te komen tot een sterkte-zwakte analyse met daaraan 
gekoppeld de uitdagingen m.b.t. de sectorale arbeidsmarkt op korte en lange termijn 
(m.b.t. instroom, doorstroom, uitstroom, diversiteit,…). De omgevingsanalyse wordt 
hierbij ruim opgevat. Ook de effecten van economische transformaties en trends op 
de sectorale arbeidsmarkt dienen meegenomen te worden; 

• waar mogelijk intersectorale aanknopingspunten of aanknopingspunten met clusters 
aan te geven 

• bijzondere aandacht te spenderen aan de 7 thema’s (of ruimer 3 decretale thema’s) en 
aan te geven welke rol de sector hierin zal opnemen, welke uitdagingen zich binnen 
deze thema’s voordoen. De sector spreekt zich uit over hoe men zal trachten werk te 
maken van de geschetste uitdagingen. 
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Sectorale visie 
 
Analyse/schets van de sector 
 
Prefab beton lijkt het ideale materiaal om de behoeften van de komende decennia in te vullen.   
 
In de nabije toekomst zullen me minder ruimte in kunnen/mogen nemen en zijn we genoodzaakt 
om steden verticaal te ontwikkelen (cfr. Betonstop).  Prefab beton biedt de oplossingen om in de 
hoogte te bouwen, de nieuwe stadsruimte aan te kleden en te voorzien in oplossingen om 
overstromingen in de dichtbebouwde ruimte te voorkomen. 
 
De bouw ondergaat langzaam een verregaande transitie.  Het klassieke ‘bouwen’ evolueert naar 
snelle ‘montage’.  Bouwcomponenten worden in gespecialiseerde fabrieken vervaardigd om 
vervolgens als een geheel naar de werf gebracht en geassembleerd te worden.  
 
Het aantal werknemers op werf zal de komende jaren drastisch teruglopen.  Dit wil niet zeggen dat 
de arbeid weg valt.  Deze zal zich verplaatsen van de ruwe werfomstandigheden naar de 
gecontroleerde fabrieksomstandigheden.  De vaardigheden waarover een arbeider in de fabriek moet 
beschikken zijn niet de vaardigheden waarover hij op de werf moet beschikken.  De sector en de 
opleidingspartners moeten zich vandaag voorbereiden op deze transitie.  In onze sector is er nog 
steeds veel ruimte voor laaggeschoolde arbeiders maar een (aan-)gepaste opleiding is noodzakelijk. 
 
Ook de fabrieken ondergaan een transitie.  De digitalisering is niet meer weg te denken en laat zich 
voelen binnen alle afdelingen van het bedrijf. Of het nu gaat om communicatie tussen tekenaar en 
productie, de voortellingswijze van een (digitaal) plan, de bediening van hoogtechnologische 
machines,… iedereen wordt langzaam met deze digitalisering geconfronteerd en moet leren om met 
deze transitie om te gaan. 
 
Evoluties zijn eigen aan een sector in beweging.  Levenslang leren is een noodzaak.  
 
Tewerkstelling 
 
De werknemers, uitsluitend arbeiders, die betrokken worden bij de productie van prefab 
betonelementen, worden tewerkgesteld in het PSC 106.02. In totaal werken er  5.116 arbeiders in onze 
sector (cijfers 2017).   
 
In de fabrieken worden ook mensen tewerkgesteld die ressorteren onder andere paritaire comités. 
In de productieruimte vinden wij, naast de arbeiders, eveneens bedienden die tewerkgesteld worden 
in functies zoals productieverantwoordelijke, preventieadviseur of labobediende. Vaak worden ook 
de ploegleiders als bediende tewerkgesteld.  
Daarnaast zijn er bedrijven die ook actief zijn binnen andere domeinen waardoor de 
arbeiderspopulatie tot een mix van diverse PC’s behoort.  
 
De tewerkstelling van arbeiders is in onze sector sinds enkele jaren redelijk stabiel. We onderscheiden 
twee profielen: de betonoperator (meest voorkomende profiel) en de bekister.  De cao’s maken dit 
onderscheid niet, daar spreekt men enkel van ‘werklieden’ van verschillende categorieën. Het 
hanteren van deze profielen helpt om meer inzicht te verschaffen in het niveau van ervaring, de 
benodigde competenties en vaardigheden.  
 
Een betonoperator werkt in een omgeving die gekenmerkt wordt door massaproductie. Voorbeelden 
van zulke producten zijn: welfsels, buizen, straatstenen of tegels, ... Deze processen worden sterk 
geautomatiseerd en de producten gestandaardiseerd. De operatoren kunnen, afhankelijk van hun 
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ervaring, soms ook specifiekere taken uitvoeren. Deze mensen zorgen ervoor dat de productie blijft 
doorlopen en signaleren wanneer de productie dreigt onderbroken te worden omwille van een 
probleem.    
 
Bij een storing kunnen ze doorgaans aangeven wat de vermoedelijke oorzaak was maar ze kunnen 
(mogen) niet altijd de nodige herstellingen uitvoeren. Ze zorgen voor verplaatsing van de net 
geproduceerde elementen met daarvoor bestemde hef- en hijstoestellen en waken over de 
verhardingstijden. Kortom, ze ondersteunen een strak afgelijnd productieproces en volgen 
nauwgezet de instructies van de verantwoordelijke.   
 
Het tweede profiel, dat van bekister, komt minder vaak voor. Enkele jaren geleden werd de bekister 
opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen. Het is niet duidelijk hoeveel vacatures voor dit profiel 
openstaan. Tijdens de laatste adviesbevraging van onze sector, georganiseerd door de VDAB, werd 
er beslist om het profiel van een bekister voorlopig niet terug te plaatsen op de lijst van de 
knelpuntberoepen.  
 
Bekisters vinden wij ook terug in de bouwsector maar het verschil tussen beide sectoren is redelijk 
groot. In de prefab betonsector dienen de bekisters meer specifieke technieken te hanteren. Een 
bekistingsplan is vaak complex om te begrijpen. Wij kunnen stellen dat de bekisters tewerkgesteld 
in de bouwsector ervaren zijn op het vlak van planlezen maar niet noodzakelijk ervaren zijn in het 
lezen van een bekistingsplan voorbestemd voor de productie van prefabelementen.  
 
Bekisters werken niet in een ploegensysteem omdat het productieproces een heel ander ritme heeft. 
Deze arbeiders produceren in opdracht van de klant, volledig op maat.  
Een voorbeeld van zo’n product is een trap. Trappen worden op maat gemaakt, er zijn dus geen 
grote series van een en dezelfde trap.  Daar komt bij dat prefab beton vaak in het zicht blijft waar 
dat bij ter plaatste gestort beton zelden het geval is.  Ontwerp en vervaardiging van een prefab 
element vragen om veel meer ervaring, competenties en vaardigheden.  
Fabrikanten hebben vaak een specifiek team in dienst dat het product voor de klant ontwerpt. Het 
ontwerp gebeurt meestal door bedienden. Bekisters maken de mallen overeenkomstig de plannen 
die hun collega’s opstelden in overleg met de klant.   
 
Een kandidaat-bekister moet beschikken over een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht om de plannen 
te kunnen begrijpen en om de mallen te kunnen vervaardigen. Plan leren lezen zonder een goed 
ontwikkeld ruimtelijk inzicht is zeer moeilijk of bijna onmogelijk.  
Producten op maat maken vraagt dus veel meer complexe competenties.  
Het profiel van beksister (voor onze sector) is nauwelijks te vinden op de arbeidsmarkt en bijgevolg 
worden deze mensen opgeleid op de werkvloer met (doorgaans) eigen middelen en kennis. Externe 
partners hebben onvoldoende kennis om deze gevorderde opleidingen te geven en de fabrikanten 
willen uiteraard hun knowhow beschermen.   
 
Bekisters komen het meest voor in bedrijven die architectonisch beton vervaardigen.  Hier worden 
ook de hoogste eisen aan gesteld.  We vinden ook bekisters in de bedrijven die zich naast 
massaproductie ook toeleggen op maatproducten. 
 
Eens geproduceerd en voldoende verhard, worden de elementen vervoerd naar de klant (bouwwerf). 
Sommige bedrijven beschikken over eigen vrachtwagens voor dit transport.  In dat geval behoren 
de chauffeurs doorgaans tot een ander paritair comité.  
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Verdeling van bedrijven per provincie 
 
In totaal telt de sector 206 bedrijven in België. In het Vlaams gewest hebben wij 160 bedrijven, in het 
Waals gewest zijn er 45 en het Brussels Hoofdstedelijk gewest telt 1 bedrijf. 
 
 
 

 
 
 
De grootste concentratie van bedrijven bevindt zich in Limburg (21,84%), gevolgd door Antwerpen 
(20,39%) en West-Vlaanderen (16,99%).  
 

 
  
 
Diversiteit in de sector 
 
Het opleidingsniveau 
 
Vrij algemeen kan er gesteld worden dat het opleidingsniveau van de werknemers relatief laag is. Er 
zijn geen specifieke opleidingen die de arbeiders rechtstreeks kunnen leiden naar onze sector. Er zijn 
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weinig cijfers beschikbaar om deze conclusie te staven en daarom baseren wij ons op de uitspraken 
van de werkgevers.  
 
De meeste werkgevers appreciëren het als de kandidaat-werknemer een technische middelbare 
opleiding heeft genoten. Opleidingen in mechanica of elektriciteit geven de kandidaten een goede 
voorsprong. Indien deze kandidaten niet beschikbaar zijn voor de openstaande vacature, zal de 
werkgever geneigd zijn om een gemotiveerde kandidaat aan te werven en een passende opleiding 
op de werkvloer te organiseren.  
 
Het SFBI investeert op permanente basis in de opleiding van deze eerder laaggeschoolde populatie 
van medewerkers.  
Enerzijds bieden wij de werkgevers uit de sector een significante financiële steun, anderzijds een 
actieve hulp bij de organisatie van die opleidingen.  
 
Financiële hulp betekent dat wij iedere werkgever die bij ons een bedrijfsopleidingsplan (BOP) 
indient, gemiddeld 1 dag opleiding per arbeider bieden ter waarde van maximum €150,00 per dag. 
Voor werkgevers t.e.m. 20 VTE’s - het gaat specifiek over de arbeiders en niet over bedienden - 
reserveren wij zelfs €300,00 per volle dag van opleiding. Kleine bedrijven hebben het vaak veel 
moelijker om een opleiding te organiseren. Wij willen hen de kans bieden om de leeractiviteiten bij 
hen op de werkvloer te laten plaatsvinden. Ons opleidingsaanbod is zeer uitgebreid en wij proberen 
het jaarlijks te vernieuwen met veel aandacht voor nieuwe wettelijke verplichtingen of andere 
nieuwe tendensen.  
 
Wij adviseren de werkgevers ook over de keuze van de leeractiviteiten en de thema’s. Een voorbeeld 
hiervan is de verplichte preventie van stress en burn-out.  
In een fabriek met kort-cyclische arbeid waar bovendien in een ploegensysteem wordt gewerkt, 
komen de slaapproblemen vermoedelijk vaker voor en dat kan mogelijk aanleiding geven tot meer 
arbeidsongevallen met zware arbeidsmiddelen.  Wij hebben de werkgevers een “slaaptraining” 
aangeboden en wij trachten hen te sensibiliseren om hier meer aandacht aan te besteden op de 
werkvloer.   
 
In bijna elk bedrijf is een toestel aanwezig uit de categorie van hef- en hijswerktuigen. De arbeiders 
die zulke toestellen moeten besturen, hebben een geldig certificaat nodig. Daarom worden in eerste 
instantie juist dat soort opleidingen georganiseerd. Het zijn vaak dure en soms ook langere 
opleidingen.   
 
Bovendien is het zo dat een bestuurder van bijvoorbeeld een heftruck of een rolbrug een 
veiligheidsfunctie uitoefent. Deze is niet alleen wettelijk gekaderd, maar verdient ook voldoende 
aandacht omwille van de daarmee gepaard gaande gevaren. In de sector worden veelal juist die 
zwaardere machines gebruikt.   
Onze opleidingspartners bieden standaardtrajecten aan maar de sector tracht de werkgevers bewust 
te maken van het feit dat het organiseren van gerichte leeractiviteiten (op maat) veel meer voordelen 
biedt. Zulke opleidingen zijn doorgaans korter en hebben een veel hoger leerrendement.  
 
Een voorbeeld van deze ondersteuning vindt u op de website van SFBI in vorm van een matrix met 
alle competenties en vaardigheden die noodzakelijk zijn om de zware hef- en hijstoestellen te 
kunnen/mogen besturen: http://www.fondsbeton.be/nl/veiligheid.  
 
Wij willen de arbeiders uit onze sector alle mogelijke kansen geven om nieuwe competenties te 
verwerven om mee te kunnen met de technologische evolutie maar ook met de algemene 
digitalisering. Wij hopen hiermee een duurzame tewerkstelling te kunnen genereren.  

http://www.fondsbeton.be/nl/veiligheid
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Met een aantal van de acties die wij bepaald hebben voor de periode 2018-2019 hebben wij ook 
getracht de aandacht te vestigen op de invloeden van de digitalisering op de arbeidersjobs.  
Ons volledige aanbod vindt u op onze website: http://www.fondsbeton.be/nl/opleidingen.  
 
 
De leeftijd 
 
Sinds enkele jaren balanceert de gemiddelde leeftijd in de sector rond de 42 jaar.  
 
De meeste ondernemingen worden zeer binnenkort geconfronteerd met een belangrijke uitstroom 
van hun werknemers. In de onderstaande grafiek zien wij dat er heel weinig jongeren werkzaam zijn 
in de sector.  
 
Bijna 57% van de arbeiders werkzaam in de sector bevindt zich in de categorie van 40 jaar en ouder. 
Liefst 29% is zelfs ouder dan 50 jaar. Gezien de aard van de werkzaamheden betekent dit dat de 
uitstroom - verlies van kennis en ervaring - voor significante problemen kan zorgen in de nabije 
toekomst.    
 
 

 
 
 
 
Deze grafiek toont aan dat wij op termijn een stijging van het aantal vacatures kunnen verwachten. 
Het is uiteraard moeilijk te bepalen wanneer de stijging effectief zichtbaar zal worden. Vooral 
kleinere bedrijven zullen de aanwervingen trachten uit te stellen gezien de hoge kosten ervan. Wij 
verwachten dat de grote noden zich pas nadien zullen manifesteren. Ondertussen willen wij aan de 
hand van de overeenkomsten met zowel de VDAB (wij zetten de samenwerking verder) als met de 
Werkplekarchitecten (een nieuwe overeenkomst) alvast beginnen om de leertrajecten bij de 
werkgevers beter bekend te maken.  
 
In eerste instantie willen wij de sector ondersteunen bij de uitbouw van ‘competentiemanagement’. 
Hierbij vestigen wij de aandacht op het behoud van kennis en ervaring maar ook op de zeer praktisch 
georganiseerde kennisoverdracht. Hier zullen de leertrajecten van diverse aard een mogelijke 
oplossing vormen. Deze leertracjecten richten zich tot volwassenen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt maar ook tot jongeren (duaal leren). Op vlak van duaal leren moet de sector de eerste 
stappen nog zetten. Wij hebben een light overeenkomst met Syntra Vlaanderen opgenomen in onze 
acties.  

http://www.fondsbeton.be/nl/opleidingen
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SFBI wil zich blijven inzetten om de bedrijven te sensibiliseren om alle mogelijke hulp op vlak van 
instroom effectief te gebruiken. Tools zoals peter-/meterschap, competentiemanagement en  
trajecten voor leidinggevenden om hun coachende vaardigheden te ontwikkelen, kunnen eveneens 
in een klein bedrijf worden geïntroduceerd.      
 
  
Het geslacht 
 
Volgens onze cijfers werken slechts 53 (1,04%) vrouwen in onze sector in een arbeidersfunctie. Wij 
hebben echter geen zicht op de specifieke taken die ze uitoefenen. De meeste werkgevers geven aan 
dat ze bijna nooit vrouwelijke sollicitanten over de vloer krijgen.  
 
Enkele jaren geleden heeft de sector een onderzoek laten uitvoeren door Tempera. Onze doelstelling 
was om te peilen naar de bereidheid van de werkgevers uit de sector om (meer) vrouwen te 
introduceren. De conclusies van het onderzoek hebben uitgewezen dat de meeste werkgevers 
positief staan tegenover meer vrouwelijke werknemers op de werkvloer. Tegelijk is het duidelijk 
geworden dat deze introductie ook investeringen zal vragen in de personeelsfaciliteiten zoals 
kleedkamers, douches en toiletten. Deze logistieke aanpassingen vragen om een budget terwijl er 
nauwelijks vrouwen bereid zijn om aan de slag te gaan in een betonfabriek.  Het feit dat in deze 
prefab omgeving ook regelmatig fysieke kracht vereist is, schrikt mogelijkerwijze kandidaten af.   
 
Ongeacht de resultaten van het onderzoek zijn de werkgevers al heel tevreden met een gemotiveerde 
sollicitant en willen zij het nodige doen om de start van de loopbaan zo goed mogelijk te begeleiden.  
 
 
Verdeling per nationaliteit  
 
Populatie van arbeiders werkzaam in de sector is zeer divers wat uiteraard zeer positief is.  
 

  
 
 
 
 

Nationaliteit Aantal %

Belgische 4 412 86,24

Franse 225 4,40

Poolse 128 2,50

Nederlandse 64 1,25

Italiaanse 61 1,19

Marokkaanse 35 0,68

Turkse 34 0,66

Portugese  27 0,53

Spaanse 22 0,43

Roemeense 11 0,22

Duitse 10 0,20

Tunesische 4 0,08

Andere nationaliteiten 83 1,62

Totaal 5 116 100%
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Doorstroom en uitstroom 
 
De gemiddelde anciënniteit in de sector bedraagt 13 jaar. Volgens de cijfers aangeleverd door de 
sectorale verzekeraar Federale Verzekering kunnen wij stellen dat het grootste gedeelte van de 
arbeiders een anciënniteit heeft tussen de 1 en de 10 jaar.  
 
Wij hebben geen beschikbare cijfers die meer informatie kunnen verschaffen over verloop binnen de 
sector. Ook uit de bedrijfsbezoeken kwam naar voren dat de werknemers ofwel meteen vertrekken, 
kort na hun indiensttreding, ofwel voor een heel lange periode blijven.  
Dat geeft de werkgevers uiteraard een groot voordeel, namelijk de op de werkvloer opgeleide mensen 
blijven in de organisatie. Een lange loopbaan, vooral in de organisaties met een eerder vlakke 
leeftijdspiramide betekent ook dat, eens de werknemers de pensioenleeftijd hebben bereikt, zij bijna 
allemaal tegelijk de organisatie zullen verlaten.  
Dat kan grote gevolgen hebben indien de organisatie geen voorzorgen heeft genomen om de kennis 
te borgen. Indien wij de leeftijdspiramide van de sector bekijken, zien wij dat deze gevaarlijke trend 
steeds zichtbaarder aan het worden is.  
 
Onze sector neemt het engagement op om de evoluties rond duaal leren van nabij op te volgen en 
mogelijk actief deel te nemen aan het gebeuren in het kader van een “light” overeenkomst met 
Syntra Vlaanderen.  
Het is een nieuw gegeven voor ons en ondanks onze beperkte mogelijkheden willen wij zoveel 
mogelijk inspanningen leveren op vlak van promotie van duaal leren en de ondersteuning van de 
leerplekken in de sector. Wij hopen dat de jongeren via deze leertrajecten onze sector beter zullen 
leren kennen en later, wanneer ze een beslissing moeten nemen om gericht te solliciteren, ertoe 
aangezet zullen worden om in onze sector aan de slag te gaan. 
 
Het verspreiden van informatie zal gebeuren via onze eigen communicatiekanalen en via onze 
opleidingsfolder. De sectorconsulente zal de werkgevers bij ieder bedrijfsbezoek persoonlijk inlichten 
over de voordelen van het Duaal leren.   
 
Bij deze actieve hulp leggen wij de nadruk op het belang van goed opgeleide mentoren of 
peters/meters. Wij bieden een opleiding “Peterschap” aan en geven de werkgevers ook een financiële 
tussenkomst als hulp via onze gebruikelijke procedure. De sectorconsulente is voldoende ervaren om 
naast een opleiding Peterschap die gegeven wordt door een externe partner, zelf de coaching-
momenten te organiseren op vraag van de kleinere werkgevers indien de opleiding uit het open 
aanbod omwille van een bepaalde reden niet haalbaar is.  
Deze hulplijn kadert in ons kosteloze HR-service op maat van kleine bedrijven. De volledige 
beschrijving van deze ondersteuning hebben wij gepubliceerd op onze website: 
http://www.fondsbeton.be/nl/tools/hr-ondersteuning-op-maat.   
    
Genereren van instroom dankzij werkplekleren en duaal leren.  
 
Leren op de werkvloer of werkplekleren kent vele vormen. Naast het Duaal Leren, willen wij de 
instroom naar onze sector bevorderen door middel van leertrajecten voor mensen met een lange 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor zullen wij onze overeenkomst met de VDAB verderzetten met 
meer nadruk op diverse vormen van trajecten en stages. Met diverse vormen stages bedoelen wij 
trajecten zoals IBO, een opleidingsstage, instapstage of BIO, afhankelijk van het profiel van de 
kandidaat-werknemer. Naast de samenwerking met de VDAB zullen wij ook een overeenkomst 
aangaan met de Werkplekarchitecten.  
 
Het is een moeilijke opdracht om de openstaande vacatures in kaart te brengen. De werkgevers 
hebben niet altijd de reflex om deze vacatures kenbaar te maken aan SFBI. Ze maken ook niet altijd 

http://www.fondsbeton.be/nl/tools/hr-ondersteuning-op-maat
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gebruik van de mogelijkheden om hun aanbod te publiceren op de website van het Sociaal Fonds. 
Zowel de werkwinkelconsulenten van de VDAB als van de Werkplekarchitecten kunnen onze 
inspanningen dus versterken. Er zullen op deze manier meer sensibiliserende bedrijfsbezoeken 
kunnen gebeuren en mogelijk vinden ook meer leertrajecten plaats. Het doel dat wij daarbij voor 
ogen houden, is het bevorderen van de instroom naar de sector.   
 
Het SFBI zal uiteraard alle nodige support verlenen in de vorm van informatieverstrekking over de 
profielen en over de meest belangrijke competenties en vaardigheden.  We verstrekken tevens  
technische informatie met betrekking tot de productieprocessen en bieden hulp bij het leggen van 
contacten met de juiste personen binnen de fabriek.  
 
In de overeenkomst met beide partners vermelden wij dat het SFBI de nieuwkomers een opleiding 
Basiskennis Beton op maat van de arbeiders zal aanbieden indien deze opleiding hun leertraject kan 
bevorderen. Ook hier verwijzen wij graag naar de mogelijke ondersteuning in het kader van onze 
HR-service die hierboven reeds werd toegelicht.  
 
 
Belangrijkste uitdagingen  
 
KMO-prioriteit 
Bedrijven uit de sector zijn overwegend KMO’s. Van de 206 ondernemingen zijn er 134 die minder 
dan 20 arbeiders in dienst hebben.  
 
Kleine bedrijven hebben een specifiek kenmerk: ze zijn moeilijk bereikbaar voor externe partners. Wij 
zijn ons ervan bewust dat het voornaamste doel bij zulke bedrijven erin bestaat zoveel mogelijk 
opdrachten te verwerken op een kwalitatieve manier en in een zo kort mogelijke tijd.  
 
Er blijft weinig tijd over voor een bewust HR-beleid maar tegelijk is er vaak ook nauwelijks een 
budget beschikbaar. Mede daarom hebben wij gekozen om de KMO’s op twee niveaus te 
ondersteunen.  
 
Wij hebben veel tijd geïnvesteerd in en aandacht besteed aan het vertalen van de HR-tools naar een 
eenvoudig gebruik. Op onze website hebben wij een selectie van thematieken gepubliceerd met een 
zeer eenvoudige uitleg over hoe de voorgestelde tools ingezet kunnen worden: 
http://www.fondsbeton.be/nl/tools 
 
Telkens de sectorconsulente een bedrijf heeft bezocht, krijgen de contactpersonen nadien een mail 
toegestuurd met een link naar de desbetreffende pagina’s waar alle eerder besproken thema’s nog 
geraadpleegd kunnen worden indien nodig. Is er nood aan specifieke hulp, dan kunnen de werkgevers 
gebruik maken van onze kosteloze HR-ondersteuning waarvan reeds sprake was in dit document.  
 
Het feit dat wij jaarlijks een zeer uitgebreide opleidingsfolder per post opsturen naar het thuisadres 
van iedere arbeider werkzaam in de sector en uiteraard naar alle bedrijven uit de sector is vrij uniek.    
Opleiding volgen in een klein bedrijf is vaak minder vanzelfsprekend dan in een groot bedrijf. KMO’s 
hebben vaak geen HR-dienst. Dat betekent ook dat er geen verantwoordelijke is die een 
gestructureerd opleidingsbeleid heeft.  
Met onze opleidingsfolder willen wij de arbeiders sensibiliseren om ook zelf de verantwoordelijkheid 
over hun eigen groei in handen te nemen.  Eens ze op de hoogte zijn over de mogelijkheden, kunnen 
ze de gewenste opleiding zelf vragen aan hun verantwoordelijke. 
   
Een regelmatige communicatie en persoonlijk contact met zulke bedrijven blijft belangrijk. Dit komt 
neer op maatwerk. Daar zetten wij sinds ons eerste sectorconvenant op in en daar willen wij nog 

http://www.fondsbeton.be/nl/tools
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meer inspanningen voor doen dankzij de samenwerkingsverbanden met zowel de VDAB als met de 
Werkplekarchitecten.   
  
Toekomstige competenties 
 
Een van de engagementen opgenomen in het sectorconvenant 2016-2017 was het bepalen van een 
actie om de werkbaarheid van onze jobs te verhogen.  De sector zal met de hulp van Flanders Synergy 
een analyse uitvoeren. In die context zullen we een aantal bedrijven een organisatiescan aanbieden.  
Van deze analyse verwachten wij uiteraard meer dan alleen informatie over de werkbaarheid. Wij 
hopen ook te leren of de huidige processen efficiënter georganiseerd kunnen worden met veel meer 
aandacht voor de problematieken als het behoud van werkvermogen in tijden van sterk toenemende 
digitalisering.  
Hoe kunnen wij de werking van een fabriek aanpassen aan de technische vooruitgang waarbij de 
werknemerspopulatie voornamelijk samengesteld is uit laaggeschoolde mensen?  
Wij hopen ook meer te leren over de evoluties op vlak van de technische vooruitgang en invloed 
ervan op de mensen. Hoe beleven de arbeiders hun job vandaag en wat hebben ze nodig naar de 
toekomst toe om hun job te kunnen blijven uitoefenen?  
  
Wij weten nu al dat de werknemers die instromen niet noodzakelijk hoger opgeleid moeten zijn. Een 
basiskennis in algemene techniek is vaak al voldoende. Daar kunnen wij uiteraard als sector op 
inspelen mede dankzij de samenwerking met de twee partners die de leertrajecten in de sector zullen 
organiseren, zelfs wanneer een nieuwe werknemer volledig opgeleid moet worden op de werkvloer.  
Afhankelijk van de organisatie en de toekomstige functie binnen die organisatie zullen wij als sector 
trachten een maatoplossing te organiseren. Dit gebeurde reeds tijdens de samenwerking met de 
VDAB die wij in de periode van het sectorconvenant 2016-2017 hebben aangevat. Door middel van 
bedrijfsbezoeken en daar bijhorende rondleidingen in de fabrieksruimte waar telkens een expert 
meer uitleg gaf over de werkzaamheden, hebben de verschillende VDAB-medewerkers een beter zicht 
gekregen op de profielen werkzaam in onze sector.   
 
De resultaten die voortvloeien uit de analyse uitgevoerd door Flanders Synergy willen we bundelen 
in een praktische gids met aanbevelingen op maat van de sector. Wij hopen dus te kunnen detecteren 
welke nieuwe competenties in de nabije toekomst belangrijk zullen worden voor de arbeiders 
werkzaam in de sector. Wij zullen deze analyse aanvullen met een bevraging die specifiek zal peilen 
naar de toekomstige competenties. Om de bevraging te kunnen realiseren, willen wij de komende 
maanden de sectoren die reeds een onderzoek van deze aard hebben laten uitvoeren, vragen naar 
hun ervaring en bevindingen.  
 
Op de website www.werk.be werden de handleidingen met betrekking tot de reeds uitgevoerde 
onderzoeken  gepubliceerd en deze zullen wij gebruiken om de eerste stappen zelf te kunnen zetten 
in de richting van een gestructureerde maar wel eenvoudige bevraging van de werkgevers. Dit zal 
een uitdaging vormen voor een kleine sector met relatief weinig middelen.    
 
De bevraging zal door de sectorconsulente tijdens alle bedrijfsbezoeken afgenomen worden.  
Tegelijk zullen wij de bevraging ook digitaal verspreiden om op deze manier de bedrijven te kunnen 
bereiken die niet bezocht kunnen of willen worden.  
 
Ondertussen blijven wij ons inzetten om een zo breed mogelijke scala aan maatopleidingen te 
kunnen aanbieden aan de werknemers uit de sector. Wij blijven ons daarenboven inzetten om het 
duaal leren en andere vormen van werkplekleren in de sector te promoten en blijven hulp bieden bij 
het organiseren ervan.  
 

http://www.werk.be/
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Wij blijven de tendensen op vlak van techniek en leren in het algemeen opvolgen en wij zullen deze 
informatie trachten te vertalen naar bruikbare oplossingen voor onze werkgevers.  
 
Duurzaam personeelsbeleid 
 
De sector wil zich eveneens engageren om op alle mogelijke manieren de voordelen van duurzaam 
personeelsbeleid te promoten. Bedrijven hebben vaak de indruk dat een duurzaam personeelsbeleid 
enkel mogelijk is in grote bedrijven met een groot budget terwijl het ook perfect op maat van een 
kleine organisatie kan. Met eenvoudige middelen kan dit verwezenlijkt worden.  Wij zullen hiervoor 
onze gebruikelijke communicatiemiddelen blijven inzetten, zoals de nieuwsbrief van de sectorale 
federatie, de website van SFBI en de sectorale opleidingsfolder. 
Uiteraard communiceren wij met de werkgevers ook persoonlijk tijdens de bedrijfsbezoeken of 
tijdens de maatprojecten. 
De sector wil zich blijven inspannen om bedrijven over diverse bestaande 
ondersteuningsmaatregelen te informeren. Veel oudere werknemers uit de sector zullen de volgende 
jaren uitstromen. De sector zal trachten de ondernemingen de nodige steun en begeleiding te geven 
op vlak van kennisoverdracht.  
 
Werkbaar werk  
 
De vergrijzing zal ertoe leiden dat een groot aantal werknemers de sector zullen verlaten. Het is dan 
ook belangrijk om tijdig hun kennis in het bedrijf te borgen. Tegelijk is het ook belangrijk om de 
nodige analyses te maken om uit te zoeken of het werk niet beter georganiseerd kan worden. Een 
productieproces kan niet zomaar veranderd worden. Anderzijds werd er nog nooit een analyse op 
sectorniveau  uitgevoerd. Talrijke voorbeelden van diverse industriële bedrijven laten echter zien dat 
men met de aanpassing van hun structuur effectief een innovatieve arbeidsorganisatie tot stand 
kan brengen: een organisatie waar mensen zeer zelfstandig, met meer plezier maar tevens efficiënter 
kunnen werken.  
Op basis van de uitgevoerde analyse kunnen wij bepalen welke acties nodig zijn om de jobs 
werkbaarder te maken. Er zijn sectoren die reeds ervaring hebben op dat vlak, de voedingsindustrie 
is er een voorbeeld van. Wellicht kunnen wij ook leren uit ervaringen van deze sectoren.      
 
 
Diversiteit en non-discriminatie initiatieven in de sector 
 
De totale arbeiderspopulatie in onze sector is reeds relatief divers samengesteld. Sinds enkele jaren 
gingen onze inspanningen voornamelijk naar het organiseren van opleidingen op maat van onze 
arbeiders en liefst op de werkvloer. Het convenant 2018-2019 zal een stap verder gaan op vlak van 
bevordering en bescherming van diversiteit.  
  
De sector heeft zeer recent een non-discriminatie charter opgesteld en de woordvoerders van zowel 
het SFBI als de voorzitter van de werkgeversfederatie FEBE hebben het document ondertekend.  
Tijdens de periode 2018-2019 willen wij dit sectorale charter onder de aandacht brengen via een 
gerichte communicatie en via de bedrijfsbezoeken.  
Tevens hebben wij het charter gepubliceerd op de website van SFBI aangevuld met de algemene 
informatie rond de non-discriminatie wetgeving:  
www.fondsbeton.be/nl/tools/diversiteit-en-antidiscriminatiewetgeving.  
 
Wij zetten niet alleen in op de sensibilisering van de werkgevers maar ook op die van de werknemers. 
Iedereen dient waakzaam te blijven voor tekenen van discriminatie. De sector reikt de bedrijven 
hiertoe een aantal handvaten aan zoals tips bij het opstellen van vacatures en het werken met e-

http://www.fondsbeton.be/nl/tools/diversiteit-en-antidiscriminatiewetgeving
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Div.  We blijven deze laatste tool promoten bij de werkgevers. Die promotie loopt langs onze 
gebruikelijke communicatiekanalen.  
 
Via onze samenwerking met de Werkplekarchitecten vergroten wij de toegankelijkheid van onze 
sector voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 
  
Het SFBI biedt al ondersteuning op maat maar onze middelen zijn eerder beperkt.  
De samenwerking zal beide partners dus versterken. Leertrajecten vormen ook een zeer interessante 
en voordelige manier van rekruteren.  
Beide partijen, zowel de sollicitant als het bedrijf, krijgen alle kansen om elkaar beter te leren kennen, 
met een veel grotere kans op een duurzame samenwerking.  
 
De komende maanden willen wij de voor ons beschikbare gegevens analyseren en de mogelijke 
trends detecteren die ons meer informatie zullen geven over het bereik van onze inspanningen. Zijn 
er acties die specifieke doelgroepen bereiken? Zijn onze opleidingen toegankelijk voor iedereen of 
enkel voor specifieke doelgroepen? Hoe zit het dan met de oudere werknemers?  
Welke doelgroep wordt aangesproken met de leertrajecten die in de sector effectief hebben 
plaatsgevonden?  
 
Indien wij erin slagen om de oorzaken te detecteren, kunnen wij ook passende maatregelen treffen.  
 
Intersectorale samenwerking 
 
Als kleine sector is het belangrijk om goede samenwerkingen aan te gaan om van elkaar te leren, 
dus ook met andere sectoren.  
 
De contacten verlopen uiteraard niet altijd op een gestructureerde en officiële manier. Sinds meer 
dan een jaar komen sectoren samen dankzij de zelf georganiseerde netwerkmomenten. De 
sectorconsulente uit de prefabbetonindustrie is een van de initiatiefnemers die bijgedragen heeft 
tot het ontstaan van het netwerk. Concreet betekent dit dat de sectoren voeding, dienstencheques 
en chemie gezamenlijk de netwerkmomenten trachten te ondersteunen.  
Er werden reeds verschillende netwerken georganiseerd. Meestal door een grotere sector en op eigen 
locatie met eigen middelen. Dankzij de gerichte communicatie via e-mail maar ook via een netwerk-
website, slagen wij erin om een relatief goed bereik te genereren.  
Er worden telkens andere thema’s besproken en ervaringen uitgewisseld. Voor een kleinere sector 
met één sectorconsulente betekent dit een grote inspanning maar tevens worden er kansen 
gegenereerd om te leren van de grotere spelers.  
 
De voedingssector heeft een methodiek ontwikkeld om de HR-scans uit te voeren en sinds bijna 
twee jaar mag onze sector de methodiek gebruiken. De sectorconsulente werd ondersteund met alle 
mogelijke informatie om dat soort projecten zelf te kunnen uitvoeren.  
 
Op aanraden van WSE zullen wij tijdens de komende convenantsperiode contacten leggen met  
andere kleinere sectoren, zoals bijvoorbeeld de textielsector. Wij zullen trachten meer te leren over 
hun acties gericht naar instroom en analyses en over hun onderzoeken naar de competenties van 
de toekomst.  
 

 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
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Richtlijnen: 
Hier vermeldt u welke prioriteiten de sector definieert. Hou hierbij rekening met het volgende:  

• Inhoudelijk moet er rekening gehouden worden met de 3 decretale kapstokken. 
Daarnaast zijn de inzet op duaal leren en werken, de aandacht voor competenties van 
de toekomst en het tegengaan van discriminatie binnen elke sectorconvenant 
verplichte thema’s om rond te werken (dit kan zowel op actieniveau als op 
prioriteitenniveau worden opgenomen). Van sectoren die niet op duaal leren en 
werken kunnen inzetten, verwachten we versterkte aandacht naar stages en 
leerwerkplekken. 

• Op één of meerdere prioriteiten uit de convenant moet een diversiteitsmonitoring 
uitgevoerd worden die zowel de beoogde kwantitatieve als kwalitatieve effecten 
oplijst en verduidelijkt langs welke weg deze zullen gerealiseerd worden (zichtbaar 
maken van actie m.b.t. diversiteit). 
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PRIORITEIT 1: Werkbaarheid van de jobs: sectorale analyse  
 
 
Motivatie  
 
In de prefabbetonsector volgen wij veel regels en procedures, zowel op het vlak van technische 
specificaties die verbonden zijn met het productieproces als op het vlak van de veiligheid. Dat 
maakt de arbeid in een fabriek complexer. Maar hoe dan ook… werken in de productie is 
gewoonweg vaak zwaar en soms ook gevaarlijk. Werken tot het einde van de loopbaan zal dus 
een grote uitdaging vormen. De sector toont duidelijke tekenen van vergrijzing maar wij hebben 
al die ervaring en vaardigheden nog nodig.  
 
Er bestaan talrijke voorbeelden van industriële bedrijven die succesvol het concept van een 
innovatieve arbeidsorganisatie hebben kunnen introduceren met fantastische resultaten op het  
vlak van verhoogde motivatie en verhoogde productiviteit. Ze vinden op die wijze een evenwicht 
tussen werkbaarheid en voldoende rendement.  
 
Kunnen wij dat ook realiseren in onze sector? Er is ongetwijfeld ruimte voor verbetering maar 
waar moeten wij beginnen? Daarom hebben wij besloten om Flanders Synergy in te schakelen 
voor een sectorale analyse. Het is belangrijk om deze analyse vanuit een centraal punt te laten 
vertrekken. Het SFBI is een paritair samengesteld overlegorgaan en is volgens ons het meest 
geschikt om deze taak op zich te nemen.  
Op basis van de resultaten kunnen wij onze verdere acties definiëren.   
 
Deze analyse is het grootste project dat tot op heden door het SFBI werd uitgerold. Dit project 
zal veel inspanningen vragen maar de sector zal hier nieuwe inzichten ontwikkelen en veel 
informatie verwerven.  
 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Analyse van de sector op vlak van werkbaarheid van de jobs 

 

In samenwerking met Flanders Synergy gaan wij een aantal representatieve bedrijven selecteren 
en daar zal een organisatiescan uitgevoerd worden.  

 
Een groot deel van de productie van prefab beton heeft een kortcyclisch karakter met telkens min 
of meer dezelfde taken en handelingen. Het hele dagen moeten uitvoeren van dit soort werk maakt 
de jobs weinig uitdagend en brengt tegelijk risico’s met zich mee voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid van de medewerkers. Vaak gaat het gepaard met veel ziekteverzuim en verloop. Alle 
analyses en cijfers beschikbaar op de arbeidsmarkt geven deze conclusie. Wij kennen de gevaren 
maar vragen ons af hoe wij kunnen voorkomen dat die risico’s reëel worden en wat nog 
belangrijker is, hoe kunnen wij het anders aanpakken?    
 
Deze analyse zal ons nieuwe inzichten verschaffen die de sector zullen helpen om de toekomstige 
acties beter te organiseren. De werkbaarheid van de jobs verhogen is hier uiteraard het eerste 
doel maar er zijn nog andere interessante aspecten aan verbonden. Eén daarvan is meer te weten 
te komen over de toekomst van de jobs. De transitie van de arbeid die we hoger bescchreven zal 
ongetwijfeld invloed hebben op de vereiste competenties en vaardigheden van de arbeiders. De 
analyse kan ons helpen om die evoluties te voorspellen.  
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Indien wij de processen en hun invloed op de mensen in kaart kunnen brengen, kunnen wij 
misschien ook de leeractiviteiten die wij via het SFBI organiseren nog beter afstemmen op de 
behoeften van de sector.      
 
De bevindingen die voortvloeien uit de analyse, zullen gebundeld worden in een globale gids. Wij 
zullen de conclusies ook communiceren naar de sector tijdens één of meerdere roadshows.  
Deze actie zal vanaf het eerste kwartaal 2018 kunnen starten, afhankelijk van de vorderingen van 
Flanders Synergy.  

 

Doelstelling: informatie verwerven over de voordelen van een innovatieve arbeidsorganisatie 
voor de sector prefabbeton. Wij willen een antwoord geven aan de werkgevers op de vraag of 
dit concept effectief het verschil kan maken voor bedrijven.     

Betrokken partners: ondernemingen die het ons mogelijk maken om bij hen een organisatiescan 
uit te voeren, sociale partners en Flanders Synergy.    

 

Actie 2: Een praktische gids voor bedrijven realiseren met bevindingen uit de uitgevoerde analyse 
aangevuld met bruikbare tips.  

Ondernemingen bewust maken van het algemeen belang van werkbaar werk vormt hier de 
grootste prioriteit. Het concept van een innovatieve arbeidsorganisatie is bij vele ondernemingen 
nog ongekend.  

Bedrijven die het concept kennen, vinden het redelijk moeilijk om het in de eigen organisatie te 
introduceren. Eén van de meest aangehaalde tegenargumenten is het feit dat de 
prefabbetonsector toch zeer specifiek is en dat onze bedrijven zulke veranderingen niet kunnen 
integreren.  

De praktische gids met tips zal bedrijven meer zicht geven in de mogelijke voordelen. 
Geïnteresseerde bedrijven kunnen de tips gebruiken om in eerste instantie zelf aan de slag te gaan. 

Naar het voorbeeld van de voedingsindustrie, zullen wij de gids volledig afstemmen op de 
specificaties typisch voor de industriële omgeving en, meer specifiek, voor de productie van 
prefabbetonelementen. 

Om de gids op te stellen, moeten wij uiteraard eerst over de resultaten van de organisatiescans 
beschikken. Zoals beschreven in deze prioriteit/actie 1, zijn de eerste voorbereidingen van de 
scans voorzien voor de eerste helft van 2018. Vermoedelijk kunnen wij starten met de 
voorbereidingen van de gids in de tweede helft van 2018.      

 
Doelstelling: een draagvlak creëren voor innovatie in bedrijven, hulp bieden bij de eerste stappen 
naar verandering.  

Betrokken partners: ondernemingen, sociale partners en Flanders Synergy. Indien nodig zullen wij 
advies vragen aan Alimento (Voedingsindustrie) gezien de voedingssector reeds een gelijkaardige 
gids heeft opgesteld.  

 
Actie 3: Promotie van de tools die werkbaar werk onder de aandacht brengen.  

Weinig KMO’s in onze sector hebben een HR-afdeling. Vaak zijn dat zelfs preventieadviseurs die 
bepaalde HR-activiteiten op zich nemen.  

Daardoor hebben bedrijven vaak veel minder zicht op de problematieken die zich beginnen te  
manifesteren op de werkvloer. Het in kaart brengen van de informatie is op zich al erg belangrijk 
om de strategie van het bedrijf te kunnen bepalen of bijsturen.  
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Op de website van SFBI hebben wij sinds enkele jaren een kleine bibliotheek ter beschikking 
gesteld met allerlei interessante tools en handleidingen. De informatie werd verdeeld in thema’s 
en dat verhoogt de leesbaarheid van de informatie. Bedrijven kunnen op deze manier efficiënter 
een keuze maken.    

Er worden jaarlijks mooie methodieken ontwikkeld met ESF-tussenkomst, die nadien vaak ook 
gratis beschikbaar worden gesteld. Uit ervaring weten wij dat het gebruik van deze tools voor 
niet HR-experten vaak te moeilijk is en daarom proberen wij de tools op een zeer gemakkelijke 
manier voor te stellen.  Wij bieden uiteraard ook hulp aan via onze service “Coaching op maat 
van kleine bedrijven”.  

Wij proberen samen te werken met de andere sectoren die de tools hebben ontwikkeld. Een 
voorbeeld daarvan is de methodiek van de voedingsindustrie om een HR-scan uit te voeren. De 
sectorconsulente heeft alle nodige uitleg gekregen en de bijhorende handleidingen.  

 

Wij zullen onze website aanvullen met bijkomende informatie:   

- http://www.innovatiefaandeslag.be/  

- www.disability-management.be  

Doelstelling: naast alle sensibiliserende acties kunnen wij via deze tools ook effectief hulp bieden. 
Wij bevorderen met de praktische ondersteuning ook de zelfredzaamheid in bedrijven zonder 
een HR-verantwoordelijke.   

Diversiteitsmonitor: wij willen de gegevens die wij krijgen dankzij de analyse bestuderen met als 
doel mogelijke trends en tendensen te detecteren. Het doel is voornamelijk onze acties gericht 
naar het bevorderen van diversiteit in de sector te versterken.  

Betrokken partners: werkgevers, sociale partners en partners uit andere sectoren die hulp en advies 
kunnen geven.   

 
PRIORITEIT 2: Opleiden met het oog op instroom en retentie 
 
Motivatie  
 
De werkgelegenheid in de sector is sinds enkele jaren stabiel gebleven. Bedrijven hebben   mensen 
in dienst die vaak een significant aantal jaren ervaring hebben opgebouwd. Dat is bijzonder 
waardevol voor iedere organisatie. De gemiddelde leeftijd in de sector herinnert er ons wel aan 
dat wij de bedrijven moeten sensibiliseren om aandacht te hebben voor de cruciale competenties 
en vaardigheden van hun meest ervaren medewerkers.  
Op dat vlak kunnen de bedrijven echt het verschil maken ten opzichte van hun concurrenten. De 
hoger wordende gemiddelde leeftijd betekent ook dat wij op korte termijn een grote uittocht 
kunnen verwachten. Ervaren arbeiders die hun loopbaan zullen beëindigen, moeten op alle 
mogelijke manieren gemotiveerd worden om hun kennis en ervaring te delen met de jongere 
collega’s zodat die niet zouden verdwijnen. Wij willen de bedrijven ondersteunen, zowel door 
acties die de instroom bevorderen (door middel van leertrajecten op de werkvloer), als door acties 
om de kennis te borgen in hun organisatie.        
 

 

 

 

Actie 1: Verderzetten van de samenwerking met de VDAB op vlak van leertrajecten van diverse aard 

http://www.innovatiefaandeslag.be/
http://www.disability-management.be/
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In de overeenkomst hebben wij specifiek aangegeven op welke manier wij elkaar wensen te 
ondersteunen. Deze overeenkomst voegen wij als bijlage toe bij het sectorconvenant.  

Wij willen nog meer nadruk leggen op de leertrajecten van diverse aard en wij zullen deze trajecten 
gewoon naast het concept van duaal leren handhaven.  

Onze sectorale leeftijdspiramide geeft aan dat de bedrijven binnen enkele jaren een piek in de 
uitstroom kunnen verwachten. De instroom naar de sector bevorderen is dus één van de 
kortetermijndoelen.  

Daarnaast willen wij bedrijven laten zien dat zulke trajecten een zeer efficiënte manier van 
rekruteren vormen. Op deze manier krijgen beide partijen, zowel de kandidaat-werknemer als de 
werkgever, meer tijd om elkaar beter te leren kennen. Volgt nadien een langdurige tewerkstelling, 
dan zal deze tewerkstelling veel duurzamer worden.  

De overeenkomst begint opnieuw te lopen vanaf januari 2018 en blijft lopen tot het einde van dit 
sectorconvenant. In het kader van deze overeenkomst willen beide partijen zich blijven  focussen 
op de organisatie van diverse leertrajecten op de werkvloer. Om dat mogelijk te maken zullen 
beide partijen elkaar versterken door de uitwisseling van kennis en ervaring.   

Afgelopen twee jaar hebben wij regelmatig informatie uitgewisseld en ook enkele bedrijfsbezoeken 
georganiseerd voor de VDAB-consulenten. In dit kader kunnen wij nog meer ondernemen.   

De sector biedt ondersteuning bij het opmaken van de opleidingsplannen en zal op vraag van de 
VDAB ook helpen om de nodige kennis te vergaren.  

SFBI zal instaan voor de organisatie van betonopleidingen voor de stagiairs die via een 
leertraject aan de slag zijn gegaan in bedrijven uit de sector.  
Deze opleidingen zijn tevens toegankelijk voor de VDAB-begeleiders van deze stagiairs indien dit 
de organisatie van de leertrajecten zal bevorderen. In de situaties waarin de instructeurs zullen 
aangeven dat ze nood hebben aan extra kennis of dat zij hun verworven vaardigheden willen 
aanscherpen in de praktijk, zal de sector telkens een maatoplossing trachten te organiseren.   
 
SFBI engageert zich om actief informatie uit te wisselen met de consulenten van VDAB en om 
bedrijven te motiveren om hun vacatures kenbaar te maken aan SFBI alsook aan VDAB. 
Momenteel hebben wij te weinig informatie over de beschikbare vacatures. Dat maakt het 
bieden van de ondersteuning allesbehalve evident.  

SFBI engageert zich om bedrijven te motiveren om een bezoek van de consulenten van VDAB 
mogelijk te maken bij openstaande vacatures. Op deze manier kunnen de leertrajecten voor 
werkzoekenden beter afgestemd worden op de noden van de werkgevers.  

Doelstelling: Werkzoekenden via werkplekleren prioritair opleiden in het beroep 
productieoperator en bekister in de betonindustrie. Het aantal beschikbare werkplekken 
verhogen.  
  
Betrokken partners: de werkgevers uit de sector, SFBI en VDAB.  
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Actie 2: Inzetten op (kennis)retentiebeleid 

 
Kennis borgen in de bedrijven waar de gemiddelde leeftijd boven de 50 ligt, is één van de 
belangrijkste aspecten en het valt vaak op dat de bedrijven niet voldoende besef hebben hoe 
belangrijk dit voor hen is.  

Bedrijven hebben vaak geen structuur wat betreft evaluatie- of functioneringsgesprekken. Op deze 
manier missen ze vaak de eerste signalen van ontevredenheid of verveling, althans een verveling 
die gepaard gaat met het ontbreken aan groeimogelijkheden. Deze verveling leren wij steeds beter 
kennen onder de naam bore-out en die draagt vaak bij tot het ontstaan van een burn-out.  

Het is dus vooral van belang dat problemen en verwachtingen van werknemers en werkgevers 
bespreekbaar worden in een bedrijf.  

De eerste stappen werden reeds gezet door onze sector maar wij kunnen nog verder gaan. Op de 
website hebben wij een zeer eenvoudige handleiding gezet als naslagwerk voor de 
sectorconsulente. Na een bedrijfsbezoek wordt telkens aan de contactpersoon van het bedrijf nog 
een mail gestuurd met bijkomende informatie. Zo krijgt de uitleg of coaching nog een bijkomende 
opfrissing. Deze eenvoudige handleiding vindt u op deze pagina: 
www.fondsbeton.be/nl/tools/voeren-van-evaluatie-beoordelings-of-functioneringsgesprekken  

De organisatiescans waarvan sprake is in de prioriteit 1 / actie 1 zullen ons veel informatie 
bezorgen maar het blijft belangrijk om de specifieke problematieken ook in het eigen bedrijf beter 
te kunnen opvolgen.  

De sector zal een workshop aanbieden aan de werkgevers over het voeren van zinvolle 
functioneringsgesprekken. 

Wij willen de theoretische kennis die wij reeds aanbieden via onze website 
(http://www.fondsbeton.be/nl/tools/voeren-van-evaluatie-beoordelings-of-
functioneringsgesprekken) versterken en nadien nog aanvullen met een specifieke workshop waar 
wij meer nadruk kunnen leggen op de gesprekstechnieken.  

 
Wij zullen de deelnemers vragen om eigen cases en voorbeelden te brengen zodat er ook een 
uitwisseling van ervaring kan ontstaan.   

De sector zal de werkgevers hiermee ondersteunen om ook zelf stappen te ondernemen en via een 
systematiek van functioneringsgesprekken, verbeteringen te kunnen aanbrengen op vlak van 
werkbaarheid.  

 
Retentiebeleid betekent vaak ook het behouden of bijschaven van competenties en dat zullen wij 
blijvend promoten via onze maatprogramma’s.  

Deze workshop zal in eerste instantie worden opgenomen in de opleidingsfolder 2018 en op de 
website van SFBI.  

Doelstelling: creëren van een draagvlak voor een retentiebeleid en de voordelen ervan voor de 
werkgevers maar ook voor de werknemers. Tot stand brengen van inzichten in de ondernemingen 
van de voordelen van een gestructureerde communicatie op de werkvloer.   

 

Betrokken partners: SFBI, de werkgevers, sociale partners en de deelnemers aanwezig in de sessie.   

 

  

http://www.fondsbeton.be/nl/tools/voeren-van-evaluatie-beoordelings-of-functioneringsgesprekken
http://www.fondsbeton.be/nl/tools/voeren-van-evaluatie-beoordelings-of-functioneringsgesprekken
http://www.fondsbeton.be/nl/tools/voeren-van-evaluatie-beoordelings-of-functioneringsgesprekken
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Actie 3: Voorbereiding van een onderzoek naar competenties van de toekomst 

 
Prioriteit 1 “Werkbaarheid van de jobs: sectorale analyse” beschrijft dat wij in onze sector een 
analyse wensen uit te voeren naar de werkbaarheid van de jobs in het kader van een innovatieve 
arbeidsorganisatie. Deze analyse zal eveneens peilen naar de jobbeleving van de arbeiders enerzijds 
en de mogelijke evoluties van de jobs in onze sector anderzijds.  
 
Consultants van Flanders Synergy zullen tijdens de geplande bedrijfsscans de productieprocessen 
analyseren en dat zal waardevolle informatie verschaffen die het onderzoek kan vervolledigen.  
Deze actie is de meest omvangrijke tot nu toe. De analyse zal op vlak van conclusies bijdragen tot 
de resultaten die wij hopen te verkrijgen via dit actiepunt.  
 
Gezien de budgettaire mogelijkheden van een kleine sector vaak ontoereikend zijn om alle acties 
te kunnen uitbesteden, willen wij creatief en zelfstandig aan de slag gaan met informatiebronnen, 
naslagwerken en instrumenten die reeds beschikbaar zijn op de markt.  
 
Diverse sectoren hebben reeds een onderzoek laten uitvoeren.  
Door middel van een bevraging tijdens de talrijke bedrijfsbezoeken, is het mogelijk om de twee 
belangrijkste profielen in de sector in kaart te brengen. Conclusies die wij daaruit kunnen trekken, 
zullen ons inzichten verschaffen over de mogelijke tendensen naar de toekomst toe.   
Wij willen eerst starten met een deskresearch. In eerste instantie willen wij de aanwezige bronnen 
analyseren en deze informatie gebruiken om een eigen bevraging op te stellen.  
 
Bronnen die wij gaan bestuderen in het kader van een deskresearch:  

- Rapport van Erasmus Hogeschool Brussel: 
https://www.erasmushogeschool.be/sites/default/files/Competenties%20van%20de%20
21e%20eeuw.pdf 

- De handleiding gepubliceerd op de website www.werk.be: 
https://www.werk.be/sites/default/files/Focusstudies-naar-competentienoden_2012.pdf  

 

In tweede instantie willen wij deze informatie aftoetsen bij de sectoren die reeds de analyse 
hebben uitgevoerd. Verschillende sectoren hebben ondertussen ervaring en kunnen ons daar 
ongetwijfeld bij helpen.   

In de eerste periode van het jaar 2018 willen wij starten met de analyse samen met Flanders 
Synergy.  
Tegelijk zal de sectorconsulente starten met de deskresearch via de aangegeven 
informatiebronnen. Wij zullen via het netwerk van sectorconsulenten de vraag stellen welke van 
de eerder kleinere sectoren bereid zijn de bevindingen over de uitgevoerde analyse met ons te 
delen. 

In 2019 willen wij de bedrijven uit de sector effectief bevragen tijdens de bedrijfsbezoeken maar 
ook online.    

 

Doelstelling: wij engageren ons om in eerste instantie een deskresearch uit te voeren en een 
bevraging in de vorm van een vragenlijst tot stand te brengen. In tweede instantie willen wij 
minimum 20 bedrijven bevragen tijdens een bedrijfsbezoek maar ook online.   

 

https://www.erasmushogeschool.be/sites/default/files/Competenties%20van%20de%2021e%20eeuw.pdf
https://www.erasmushogeschool.be/sites/default/files/Competenties%20van%20de%2021e%20eeuw.pdf
http://www.werk.be/
https://www.werk.be/sites/default/files/Focusstudies-naar-competentienoden_2012.pdf
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Betrokken partners: Flanders Synergy (voornamelijk op vlak van bevindingen na het uitvoeren van 
de analyse), bedrijven uit de sector, een sector die reeds een onderzoek heeft laten uitvoeren en 
sociale partners.   

 

Actie 4: Competentiemanagement en opleiding ondersteunen in prefab betonbedrijven.  

 
De sector engageert zich om bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van hun 
competentieprofielen.  

Zowel de analyse in het kader van de werkbaarheid als het onderzoek naar de competenties van 
de toekomst zullen voor alle nodige informatie zorgen over de profielen werkzaam in de sector. 
Een gestandaardiseerd leerplan kan ingezet worden bij de aanvang van een leertraject. Dat zorgt 
voor meer efficiëntie bij het opstarten van een leertraject of stage.  
   
Bedrijven die op punt staan om een stagiair, ongeacht het type van leertraject, aan te werven 
kunnen de algemene templates gebruiken als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

Naast deze templates willen wij nog meer promotie maken voor Competent.  

Op de website van SFBI hebben wij reeds alle nodige informatie voorzien inclusief een praktische 
handleiding.  

Doelstelling: de sectorconsulente zal minstens 20 bedrijven bezoeken met een aanbod om actief 
gebruik te maken van de kosteloze service “coaching op maat van kleine bedrijven om op deze 
manier de eerste stappen richting competentiemanagement te ondersteunen.  

Betrokken partners: VDAB en Werkplekarchitecten   (bij het opstellen van een template geschikt 
als basis voor een leertraject), werkgevers uit de sector en sociale partners als ondersteuning.   

 

Actie 5: Sensibiliseren van de werkgevers m.b.t. laaggeletterdheid maar ook actief ondersteunen 
van hun acties op de werkvloer.  

 
Wie laaggeletterd is, loopt onvermijdelijk een informatieachterstand op. Dit heeft gevolgen op 
allerlei vlakken, thuis maar ook op vlak van sociale activiteiten en uiteraard op de werkvloer.  

Werken in de productieomgeving vraagt om strenge veiligheidsmaatregelen en daarom wordt de 
thematiek nog belangrijker.  

Lezen, begrijpen en toepassen van de veiligheidsmaatregelen is een van de meest voorkomende 
problematieken. Gevolgd door het gebruik van een computer maar tevens ook een modern hef-en 
hijstoestel. Wij willen dus nog meer inzetten op sensibilisering en ondersteuning. 

Wij zullen de volgende acties verderzetten of opstarten:   

- Maatopleiding opgenomen in onze folder “Iedereen mee” die wij in samenwerking met de 
Federatie Basiseducatie hebben aangeboden aan de werkgevers blijven promoten. 
Tegelijk zullen wij trachten een infosessie aan te bieden aan de werkgevers om te laten 
zien dat er wel degelijk oplossingen bestaan voor deze delicate problematieken.   

- “Coaching op de werkvloer” bieden als hulplijn aan de nieuwe medewerkers die in 
aanmerking komen voor dit type begeleiding.   

- De website https://werkenaangeletterdheid.be/ blijven promoten via onze gebruikelijke 
communicatiekanalen (bedrijfsbezoeken, opleidingsfolder, website van SFBI en de 
nieuwsbrief van de Federatie van de Betonindustrie).  

https://werkenaangeletterdheid.be/
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- Workshop “duidelijke instructies voor laaggeschoolden / laaggeletterden / anderstaligen” 
aanbieden.   

 

Doelstelling: voornamelijk sensibiliseren omtrent de problematiek en aanzetten tot nemen van 
maatregelen bij de werkgevers. Creëren van draagvlak.  

Betrokken partners: Federatie van de Basiseducatie, ondernemingen en sociale partners.   

 
Actie 6: Nederlands op de werkvloer 

 
Grote diversiteit betekent voor ons meer inspanningen op vlak van veiligheid. Medewerkers met 
een andere moedertaal dan het Nederlands hebben vaak meer ondersteuning nodig op het vlak 
van veiligheidsinstructies of op het vlak van lezen van plannen en specificaties.       

Gezien wij de werkgevers uit de sector willen ondersteunen bij het organiseren van werkplekleren, 
zullen wij bijkomende inspanningen leveren op het vlak van sensibilisering rond de 
ondersteunende maatregelen. Maatregelen die wij zelf organiseren maar ook de maatregelen en 
tools die beschikbaar worden gesteld via diverse kanalen. 

In de voorbije periode, hebben wij in het kader van het sectorconvenant 2016-2017 diverse tools 
eenvoudig uitgelegd op de pagina’s van de website van onze sectorale organisatie. Wij willen deze 
werking verderzetten en aanvullen waar mogelijk. Voorbeelden van de thematieken dien wij verder 
uitwerken zijn:   

- Nederlands op de werkvloer: reeds een bijkomende financiële tussenkomst voor opleiding 
Nederlands op de werkvloer voorzien voor drie medewerkers en voorbehouden voor die 
bedrijven die jaarlijks een BOP indienen bij SFBI. Wij zetten nog meer in op de promotie 
van deze tool.    

- Wij zullen de Huizen van Nederlands promoten.  

- Wij voegen pagina’s toe op de website van SFBI zoals “Klare taal rendeert” 
(http://www.klaretaalrendeert.be/) en koppelen daar ook hulp aan in het kader van 
coaching van kleine bedrijven op de werkvloer. Het doel ervan is de werkgevers te tonen 
dat een (weliswaar eenvoudig) taalbeleid de moeite waard is om te integreren in hun 
personeelsbeleid.  

 

Doelstelling: sensibiliseren van de werkgevers op het vlak van het belang van Nederlands leren, 
ook als het gaat over de arbeiders. Sensibiliseren van de werkgevers op het vlak van 
laaggeletterdheid en verhogen van veiligheidsgerelateerd bewustzijn.   

Betrokken partners: Federatie van Basiseducatie, ondernemingen, sociale partners.  
 

 

  

http://www.klaretaalrendeert.be/
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PRIORITEIT 3: De afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt 
 
Motivatie  
 
Volgens een enquête uitgevoerd door Unizo, is voor 1 op 2 werkgevers de werkervaring van de 
sollicitant nog steeds doorslaggevend bij aanwerving. Het hebben van de juiste attitude of 
motivatie is voor 3 op 10 bepalend. Het hebben van een diploma komt pas op de laatste plaats 
(10%). Jongeren die pas hun opleiding hebben afgerond, hebben geen ervaring en vallen daardoor 
al te vaak uit de boot als het gaat over die eerste baan.  

Het voltooien van een opleiding is van cruciaal belang. Steeds meer onderzoeken wijzen 
voorzichtig richting de ontbrekende competenties als het één van de voornaamste oorzaken om 
burn-out te ontwikkelen. Gelukkig kunnen de werknemers de vaardigheden ook op de werkvloer 
verwerven en daardoor zichzelf ook verder ontwikkelen. 

Onze sector vertoont tekenen van vergrijzing en tegelijk zijn er geen specifieke opleidingen die de 
jongeren rechtstreeks kunnen leiden naar onze fabrieken. 

 

De overeenkomst die wij hebben met de VDAB in het kader van het werkplekleren zetten wij verder 
in de nieuwe convenantperiode. Wij willen blijven sensibiliseren om die leertrajecten nog beter 
bekend te maken bij de werkgevers en daarnaast gaan wij ook de eerste stappen zetten in de 
richting van het duaal leren via een “light” overeenkomst. Voornamelijk richting ondersteuning en 
promotie.    

 

Acties  

 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: “Light” overeenkomst met Syntra Vlaanderen m.b.t. duaal leren.  

 
Regelmatige deelname aan de bijeenkomsten van de klankbordgroep sectoren in de schot van 
Syntra Vlaanderen in het kader van duaal leren heeft geleid tot nieuwe inzichten omtrent het 
werkplekleren in het algemeen.  

De sector zal een lightversie van de overeenkomst met Syntra Vlaanderen ondertekenen.  
Binnen deze overeenkomst zullen wij trachten om het concept van werkplekleren bekend te maken 
en de werkgevers te sensibiliseren om zich te laten erkennen als leerbedrijf.   

De werkgevers actief in de productie van prefabbeton zijn bijna allemaal KMO-bedrijven. Deze 
kleine bedrijven hebben nood aan ondersteuning op maat en dat is tevens onze filosofie als het 
aankomt op het organiseren van onze activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn onze opleidingen die 
vrijwel altijd op de werkvloer plaatsvinden maar ook onze HR-service “Coaching op maat van 
kleine bedrijven”.    

Telkens op maat van het bedrijf werken is onze beproefde methodiek die wij ook in het kader van 
duaal leren willen inzetten. We willen steeds opnieuw in samenwerking met Syntra Vlaanderen, 
het onderwijs, VDAB of De Werkplekarchitecten (zie actie 3 van deze prioriteit) de situatie 
evalueren. Zo kunnen wij gericht hulp bieden. Voorbeelden van de mogelijke maatregelen:  

- Opleidingen voor peters/meters.  

- Opleiding basiskennis beton op maat van de deelnemers indien deze opleiding relevant is 
voor het leertraject.  
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- Organiseren van bedrijfsbezoeken.  

- Begeleiding of hulp bij het opmaken van de opleidingsplannen / functieprofielen / 
competentieprofielen, …     

- Promotie van duaal leren bij de bedrijven uit onze sector.  

 

Doelstelling: het duaal leren bekend maken in de sector en hulp bieden bij de organisatie van de 
leerplek in het bedrijf.     

Betrokken partners: Syntra Vlaanderen, onderwijsinstellingen, ondernemingen en sociale partners.  

 

Actie 2: Samenwerking tussen SFBI en De Werkplekarchitecten 

 
Naast het duaal leren zetten wij tijdens deze sectorconvenant-periode nog meer in op andere 
vormen van werkplekleren. Naast onze samenwerking met de VDAB zullen wij ook samenwerken 
met De Werkplekarchitecten.  

In het voorstel tot een overeenkomst hebben wij alvast nadruk gelegd op allerlei vormen van 
leertrajecten versterkt door de bijkomende ondersteuning zoals jobcoaching of taalcoaching.  

De samenwerking zal starten vanaf de eerste helft van het jaar 2018. Wij zien deze samenwerking 
als een doorlopende activiteit. 

Onze kleine sector beschikt in vergelijking met de andere en grotere sectoren over weinig 
resources om op alle terreinen tegelijk actief te kunnen blijven. De sectorconsulente kan dus alle 
hulp van de sectorale partners gebruiken om werkplekleren als algemeen concept te promoten en 
te ondersteunen.  

Binnen deze samenwerking trachten wij als sector zoveel mogelijk bedrijven te sensibiliseren om 
zich aan te bieden als leerplek. Dit stimuleren wij aan de hand van een aantal bedrijfsbezoeken of 
infosessies afhankelijk van de noden. Tevens geven wij ondersteuning op het vlak van de 
praktische organisatie van die leerplekken.  

Doelstelling: het werkplekleren in allerlei vormen bij de werkgevers bekend maken en tegelijkertijd 
ook actief hulp aanbieden bij het organiseren van die trajecten. De sector bekender maken bij de 
consulenten die in naam van De Werkplekarchitecten projecten uitvoeren in bedrijven uit de 
prefab betonsector.  

 

Diversiteitsmonitor: de sector zal trachten informatie te verzamelen over de doelgroep die wordt 
aangesproken met dat soort leertrajecten. Mogelijke trends en tendensen kunnen ons helpen om 
de samenwerkingen met beide partners, de VDAB en de Werkplekarchitecten op termijn nog te 
verbeteren.  

Betrokken partners: De Werkplekarchitecten, sociale partners en ondernemingen.   
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PRIORITEIT 4: Sensibiliseren van bedrijven op vlak van non-discriminatie en 
ondersteunen van de acties op de werkvloer.  
 
Motivatie  
 
De reeds in de sector aanwezige diversiteit geeft aan dat de werkgevers hun bedrijven al 
opengesteld hebben voor iedereen die gemotiveerd is om het vak te leren, ongeacht de afkomst.  

Toch is er nog ruimte voor verbetering, discriminatie gebeurt ook vaak onbewust. Daarboven is 
de wetgeving onvoldoende gekend. Bedrijven beseffen vaak niet dat de discriminatie op andere 
vlakken ook kan voorkomen.  

De eerste stappen werden gezet. Wij hebben een sectoraal non-discriminatiecharter opgesteld en 
de sociale partners hebben hun handtekening gezet als teken van steun.  

Wij willen zeer concreet helpen op basis van ondersteuning en brede sensibilisering.  

 

Acties  

 
De sector engageert zich om de volgende acties op te zetten om werk te maken van de gekozen 
prioriteiten: 

 

Actie 1: Discriminatie tegengaan door sensibilisering en coaching  

 
De sector heeft non-discriminatiecharter ondertekend. Deze actie werd uitgevoerd als aanvulling 
van de engagementen opgenomen in het sectorconvenant 2016-2017.  

Het document werd ondertussen ter beschikking gesteld op onze website waar wij tevens ook de 
aanvullende informatie hebben gepubliceerd over de non-discriminatie wetgeving: 
www.fondsbeton.be/nl/tools/diversiteit-en-antidiscriminatiewetgeving.  

In de bijlage vindt u het door de sociale partners ondertekende document.   

Wij zullen ons inzetten om dit charter te promoten bij de werkgevers en hen te sensibiliseren om 
het integraal of gedeeltelijk op te nemen in het arbeidsreglement. Wij zullen de informatie over 
ons charter opnemen in de opleidingsfolder en tegelijkertijd publiceren op de website.  

De sociale partners hebben een engagement uitgesproken om in de komende maanden na te 
denken over hoe wij ons non-discriminatiecharter nog beter kunnen promoten bij de bedrijven 
uit de sector.  

 

Doelstelling: de non-discriminatiewetgeving onder de aandacht brengen en het opnemen van het 
sectoraal non-discriminatiecharter in het arbeidsreglement stimuleren.    

Betrokken partners: werkgevers, sociale partners en eventueel Unia voor specifieke vragen en 
opleidingen rond eDIV.  

 

Actie 2: promotie van de eDIV tool aangevuld met een infosessie over het gebruik van de tool.   
 
De antidiscriminatie- en antiracismewetgevingen zijn complex en vaak weten de werkgevers 
helemaal niet dat er in hun communicatie verkeerde formuleringen werden opgenomen.  

De sector zal meer inspanningen leveren om de eDIV tool te promoten.  

http://www.fondsbeton.be/nl/tools/diversiteit-en-antidiscriminatiewetgeving
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Op de website werd er reed basisinformatie gepubliceerd. 

Wij willen de werkgevers een sessie aanbieden over eDIV en het gebruik ervan en dit naargelang 
de behoeften.  

Doelstelling: de werkgevers sensibiliseren op vlak van de antidiscriminatie wetgeving en via 
voorbeelden van specifieke situaties waarin (vaak onbewuste) discriminatie voorkomt.  

Promotie van deze sessie zal gebeuren via onze beschikbare communicatiekanalen, namelijk onze 
opleidingsfolder 2018, de website en de nieuwsbrief van de beroepsfederatie FEBE.  

Betrokken partners: Unia, ondernemingen en sociale partners.     

 

Actie 3: workshop “Hoe stel ik een vacature op”.  
 
Discriminatie op basis van leeftijd is effectief verboden. De meeste bedrijven weten dit heel goed 
maar toch maken wij vaak fouten bij het opstellen van een vacature. Daarnaast zijn de gestelde 
eisen vaak gewoonweg te hoog in vergelijking met de taken die binnen die functie uitgevoerd 
moeten worden. Dat maakt de zoekcirkel significant kleiner en dat is jammer voor bedrijven die 
mensen dringend nodig hebben.  

Gezien wij tijdens deze sectorconvenantperiode veel nadruk willen leggen op het werkplekleren in 
alle vormen, zal de sector een workshop aanbieden i.v.m het opstellen en publiceren van een 
vacature. Via deze actie komen verschillende doelstellingen samen. Wij kunnen bedrijven helpen 
om efficiënter te rekruteren wat uiteraard de instroom naar de sector zal bevorderen. Tegelijk 
kunnen wij de voordelen van een divers werknemersbestand nog meer onder de aandacht 
brengen. Wij helpen onze bedrijven ook om de non-discriminatiewetgeving beter te leren kennen 
en sluiten hiermee de onbewuste discriminatie op vlak van aanwerving uit.   

Bij het opstellen van de workshop nemen wij ook de elementen mee van de anti-
discriminatiewetgeving en stellen wij ook de databank Competent voor als een efficiënt bron van 
informatie.  

Doelstelling: draagvlak creëren voor competentiegericht maar ook efficiënt rekruteren. Tevens 
meer bekendheid creëren voor alle mogelijke leertrajecten op de werkvloer.  

Betrokken partners: VDAB, ondernemingen en eventueel een opleidingspartner.  
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Resultaatsindicatoren 
Richtlijnen: 
Per decretale kapstok in het convenant (aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, competentiebeleid 
en evenredige arbeidsdeelname) wordt er minstens één resultaatsindicator afgesproken. Er zullen 
dus minimaal 3 resultaatsindicatoren bepaald worden.  
De gekozen indicatoren zijn een weerspiegeling van de acties waar in de werking van het 
convenant het meest aandacht en tijd aan zal worden besteed. Deze indicatoren worden gekozen 
uit het keuzemenu bijgevoegd bij het inhoudelijk kader. Hierin vindt men per decretale kapstok 
een aantal resultaatsindicatoren. De sector kiest per decretaal thema minstens één 
resultaatsindicator uit deze keuzelijst. Het bereik of de waarde dat gekoppeld wordt aan deze 
indicatoren is uiteraard sectorspecifiek en vormt verder onderwerp van de onderhandeling. Indien 
er voor de sector geen indicator beschikbaar is die aansluit bij de belangrijkste acties uit het 
convenant, kan in het onderhandelingsproces een andere indicator die niet op de keuzelijst staat 
worden afgesproken. Deze indicator dient wel outputgericht te zijn en gericht op bereik. 
 

 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

jaarlijks of 2 
jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte 
databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

(geef minstens 1 
indicator op) 
Aantal leertrajecten 
zoals IBO in de 
sector verhogen.  

Wij streven naar 
een verhoging 
met 10 trajecten 
in de sector in de 
totale periode van 
twee jaar.   

Tweejaarlijk
s 

We nemen het 
gemiddelde van het 
jaar 2015 en 2016, dat 
zijn 16 trajecten. 

Maandelijks
e cijfers van 
VDAB  

Competentiebelei
d 

(geef minstens 1 
indicator op) 
Aantal 
begeleidingen in 
bedrijven met als 
focus 
competentiebeleid 
te verfijnen of tot 
stand te brengen  

5 bedrijven  Tweejaarlijk
s  

Betreft een bestaand 
aanbod met een 
specifieke focus. Tot 
nu toe werden er +/- 
3 langdurig lopende 
begeleidingstrajecten 
per jaar uitgevoerd 
met als doel een HR-
scan.  

Eigen 
monitoring 
door de 
sector.  
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Evenredige 
arbeidsdeelname 

(geef minstens 1 
indicator op) 
Deelname van 
bedrijven in de 
workshop rond 
retentiebeleid via 
evaluatie/loopbaan 
gesprekken 

Deelname van 
minstens 10 
bedrijven aan de 
workshop en 
effectief 
begeleiding 
verlenen aan 5  
bedrijven bij het 
invoeren of 
aanpassen van 
hun 
evaluatiesysteem.     

Tweejaarlijk
s  

Betreft een nieuw 
aanbod.  

Eigen  
monitoring 
door de 
sector.  

  
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 
niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment het 
sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint te 
lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de Vlaamse 
Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat het 
aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 
Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale 
partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop bijsturingen of 
wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant tijdens de looptijd 
worden doorgevoerd. 

 
Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 
Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de naleving 
van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten ervan. De 
Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector van de betonindustrie, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 
 
 
 
 

De heer Stefaan Maas  
Directeur FEBE / secretaris SFBI 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

De heer Justin Daerden,  
Federaal Secretaris ACV bouw – industrie & energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Andrea Della Vecchia, 
 Federaal Secretaris Algemene Centrale - ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




