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Sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van sector 
Betonindustrie (PsC 106.02) 

 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 
- Mevrouw Hilde Crevits, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie 

en Landbouw,  

- De heer Ben Weyts, De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Betonindustrie, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Maas Stef, Directeur FEBE/ Secretaris SFBI; 

- Mevrouw Bulcke Sophie, voorzitster SFBI; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

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

- De heer Dupanloup Sébastien, Federaal Secretaris Algemene Centrale – ABVV; 

 

hierna “de sector” genoemd,  
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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 2021 tot en met 31 december 2022 een maximale toelage 98.000,00 
EUR uit te betalen aan het Sociaal Fonds van de Betonindustrie, Vorstlaan 68, te 1170 Watermaal-
Bosvoorde (ondernemingsnummer: 0422.711.251 - bankrekeningnummer: BE37 2100 4421 9928) ter 
financiering van 1 VTE sectorconsulent. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst door het organiseren van : 

1. ad hoc-overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 
2. klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend 

beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 
3. netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten die fungeren als doorgeefluik van 

informatie en die in het teken staan van onder meer ervaringsuitwisseling, opbouw van 
expertise, en sectoroverschrijdende samenwerking.  

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe om conform artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 
betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein werk en 
sociale economie een kwaliteitsregistratie op organisatieniveau aan te tonen. De wettelijke 
verplichtingen op het vlak van de kwaliteitsregistratie dient uiterlijk op 31 maart 2021 vervuld te 
zijn.  

 

Artikel 4. De sector Betonindustrie verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-
partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2021-2022, een sectorale 
omgevingsanalyse en 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 5. 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 
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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. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerkgesteld 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 6. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 31 januari 2022 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2023 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 resultaatsverbintenissen 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 de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Omgevingsanalyse 

1. Sector in cijfers en trends 
 
Tewerkstelling 

De periode 2014 – 2019 resulteert in een tewerkstellingskrimp van 3,2% voor het aantal 
werknemers tewerkgesteld in het Vlaamse gewest (groepssectorfoto 2020, Departement Werk 
en Sociale Economie). Dit komt overeen met de meest recente eigen sectorale gegevens van 
januari 2020. Het Steunpunt Werk stelt in het projectiemodel voor sectoren voorop dat er 
zich tegen 2025 een verdere krimp van 2,5% voltrekt in de betonsector. 
 
Over een periode van vijf jaar is de uitstroomgraad dus groter dan de instroomgraad en die 
trend zet zich de komende vijf jaar door. Gemiddeld genomen kromp de sector in de periode 
2014 – 2019 met 0,64% per jaar, waar de prognose 2019 – 2025 zich kenmerkt door een krimp 
die gemiddeld genomen afneemt ten opzichte van de vorige periode, met name een 
gemiddelde jaarlijkse krimp van een halve procent. 
 
Kenmerken werknemers 

De werknemers die het kenmerk uitmaken van bovenstaande cijfers benaderen we 
achtereenvolgens op basis van gender, afkomst, leeftijd en anciënniteit. 
 

Gender 

Wat gender betreft, is er een scheve verdeling met een sterke ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de sector. Procentueel bedraagt het aandeel tewerkgestelde vrouwen 
1,1%. In absolute aantallen geven de laatst beschikbare cijfers van januari 2020 aan dat 
er op dat moment 56 vrouwen tewerkgesteld waren binnen het Paritair Sub-Comité 
106.02. 
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Een onderzoek dat het Sociaal Fonds reeds in 2011 heeft laten uitvoeren door Tempera 
rond die genderkloof, brengt verschillende drempels langs de vraag- en aanbodzijde in 
kaart.  
 
Aan de vraagzijde is een eerste drempel de gendernorm die geldt in de sector en duidt 
op mannelijke werknemers als maatstaf (2011). Een tweede zijn praktische drempels zoals 
het ontbreken van aangepaste infrastructuur. Een derde en laatste drempel is de beperkte 
mogelijkheid van deeltijds werken, een systeem waarin vrouwen oververtegenwoordigd 
zijn. De eigen sectorale cijfers bevestigen dit. De laatst beschikbare cijfers van januari 
2020 tonen aan dat er 74 werknemers deeltijds werken in de sector, dit is 1,5% van het 
totaal aantal werknemers, waaronder 29 vrouwen van de in totaal 56 tewerkgestelde 
vrouwen. 
 
Langs de aanbodzijde gaat het om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM 
opleidingen, de beperkte aanwezigheid van vrouwen en het gebrek aan kennis over de 
sector die leidt tot een stereotype voorstelling van de sector als een sector waarin fysiek 
zwaar en vuil werk centraal staat. Dit sluit aan bij de vaststelling dat de perceptie van 
een job in de sector vaak afwijkt van de werkelijke inhoud. Die perceptie heeft ook 
betrekking op andere actoren zoals onderwijs- en begeleidingsinstanties. Bijgevolg vraagt 
deze drempel om een actieplan waarbij meerdere actoren betrokken zijn. Samenwerking 
met die actoren achten we noodzakelijk om die kloof op sectorniveau kleiner te maken. 
 
Het wegwerken van bovenstaande drempels vraagt om inspanningen op meerdere 
domeinen. Het onderzoek geeft als prioriteit aan om in te zetten op het niveau van 
beeldvorming in ieder domein. De voorbije convenantperiodes is hier niet actief op 
ingezet, het Sociaal Fonds poneert om dit in de periode 2021-2022 wel te doen, in eerste 
instantie door gender positief te promoten via beeldmateriaal in de volgende sectorale 
opleidingsgids. Daarnaast worden opties onderzocht om vanuit het Sociaal Fonds een 
positieve bijdrage te leveren aan de instroom van meisjes in STEM onderwijs. 

 

Afkomst 

De diversiteit naar afkomst in de samenleving weerspiegelt zich in onze sector, waar 
19,9% van de werknemers een andere etnische afkomst als de Belgische heeft. Het 
departement Werk en Sociale Economie heeft deze cijfers in kaart gebracht 
(Groepssectorfoto, 2020). De drie sterkst vertegenwoordigde regio’s zijn Oost-Europa 
(20%), de Maghreb (18,7%) en de rest van Europa (21,5%), gedefinieerd als zijnde alle landen 
behalve de buurlanden en de Oost-Europese landen. 
 

 

 

 
 
Uit die cijfers blijkt dat de sector toegankelijk is voor werknemers met diverse kenmerken. 
Werkgevers ervaren weinig drempels bij het aanwerven van deze werknemers, die op hun 
beurt kansen zien en grijpen om aan de slag te gaan in de sector. 
 

Leeftijd 

De vergrijzing is een maatschappelijke transitie die zich ook in onze sector voltrekt. Zowel 
de sectorale cijfers (2020) als de cijfers aangeboden via de groepssectorfoto (2020) tonen 
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aan dat 1 op 3 werknemers 50 jaar of ouder is. Een gevolg hiervan is dat ondanks de 
voorspelde krimp, de vervangingsvraag in 2025 9,8% zal bedragen. We kunnen dus 
verwachten dat de vraag naar instroom zal toenemen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemiddelde anciënniteit in onze sector bedraagt volgens de laatst beschikbare cijfers 
11,7 jaar (2020). Het is uitermate belangrijk dat ervaring en kennis geïnventariseerd en 
doorgegeven worden alvorens de werknemer uit dienst treedt. Ondergeschikt aan die 
vervangingsvraag, laat dit cijfer zien dat een loopbaan in de prefab betonindustrie 
duurzaam van aard is. De mediaan, die op een anciënniteit van 17 jaar ligt, bevestigt dit. 

 
De leeftijd van werknemers speelt een rol bij de mate waarin het lichaam herstelt van 
een werkdag. Zelfs met aandacht voor de fysieke arbeidsinspanning, blijft de doorsneejob 
in onze sector een fysieke job. Dat aspect, in combinatie met de wil van werkgevers om 
werknemers langer in dienst te houden en de wil van werknemers om langer in dienst te 
blijven, resulteert in een andere prioriteit: werkbaar werk. Het Sociaal Fonds heeft de 
afgelopen convenantperiode een sectorale werkbaarheidsanalyse uitgevoerd. Op basis 
van die resultaten bekijken de sociale partners welke mogelijkheden er zijn om met die 
werkbaarheid aan de slag te gaan in de vorm van innovatieve arbeidsorganisatie. Het 
Sociaal Fonds wil zijn kennis en expertise op dit gebied verdiepen om naast het aanreiken 
van handvaten ook ondersteuning te kunnen bieden aan bedrijven die met werkbaar 
werk aan de slag willen. 

 
Functies in de sector 

Er zijn een tiental functies in de sector die onder te verdelen zijn in functies gekoppeld aan 
het productieproces en functies met betrekking tot het ondersteunen van de productie. 
 
Binnen het productieproces wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
• productiemedewerkers (voornamelijk betonoperatoren en bekisters); 
• machineoperatoren; 
• werknemers verantwoordelijk voor de logistiek en transport.  
 
Veruit het meest voorkomende profiel is de betonoperator. Een betonoperator werkt in een 
omgeving die gekenmerkt wordt door massaproductie. Voorbeelden van zulke producten zijn 
welfsels, buizen, straatstenen en tegels. Deze processen worden sterk geautomatiseerd en de 
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producten gestandaardiseerd. De betonoperatoren kunnen, afhankelijk van hun  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 
is maar ze kunnen of mogen niet altijd de nodige herstellingen uitvoeren. 
 
De tweede grote groep binnen het profiel van de productiemedewerkers is die van de 
‘bekisters’. Deze functie is ook welbekend in de bouwsector maar het verschil tussen beide 
sectoren is groot. In de prefab betonsector dienen de bekisters specifieke bekistingstechnieken 
en -materialen aan te wenden die eigen zijn aan een geïndustrialiseerde fabrieksomgeving 
waarbij er veel belang wordt gehecht aan de graad van afwerking. Een bekistingsplan in de 
prefab sector is vaak complex en moeilijker om te begrijpen. Wij kunnen stellen dat een 
ervaren bekister tewerkgesteld in de bouwsector doorgaans niet de vaardigheden bezit om 
de functie van bekister in de prefab sector te vervullen. Een kandidaat-bekister moet 
beschikken over een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht om de plannen te kunnen begrijpen 
en om de mallen te kunnen vervaardigen. 
 
Machineoperatoren, de tweede functiegroep binnen het productieproces, bedienen machines 
van allerlei aard die aangewend worden bij de productie van geprefabriceerde betonnen 
elementen. Het type van machines dat voorkomt in een bedrijf is, uiteraard, sterk afhankelijk 
van het product waarin het bedrijf gespecialiseerd is. Veel voorkomende machines zijn 
betoncentrales, stortkubels, stenen- en blokkenpersen, buizen- en puttenmachines, extruders 
en slipformers, carrouselsystemen, wapeningsmachines, slijpstraten…. 
 
Naast productiemedewerkers en machineoperatoren zijn er in onze sector heel wat 
werknemers actief binnen de logistiek en het transport. Het gaat hier doorgaans om 
heftruckchauffeurs, pakketteerders, rolbrugbestuurders, magazijniers… Ze zorgen voor het 
lossen  en laden van inkomende en uitgaande transporten alsook voor de 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. 
 
Tenslotte zijn er de productie-ondersteunende functies zoals mecaniciens, lassers en 
elektriciens. 
 

 

Economische en maatschappelijke transities en de impact ervan op menselijk kapitaal 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de transities die een invloed hebben op de sector. Er 
wordt achtereenvolgens stilgestaan bij vergrijzing, de opkomst van technologie en 
digitalisering, de omslag naar een circulaire en koolstofarme economie en de coronacrisis. 
 
Vergrijzing 

Een arbeidspopulatie die veroudert, is een arbeidspopulatie die kennis en ervaring 
accumuleert. Het verankeren van die kennis en ervaring is cruciaal voor de continuïteit van 
de manier van werken. Peter-/meterschap en werken in diverse teams met aandacht voor de 
leeftijdsvariatie stelt zowel de organisatie als de werknemer in staat om die kennis en ervaring 
door te geven aan de nieuwe werknemers. Dit gebeurt via een proces waarbij de werknemer 
met ervaring, ongeacht hij/zij zich in de rol van peter/meter of collega bevindt, deze 
doorgeeft aan nieuwe werknemers tijdens het samenwerken. De nieuwe werknemer brengt 
op zijn/haar beurt de eigen ervaring en kennis binnen in het bedrijf. De dynamische 
wisselwerking tussen het delen van ervaring en kennis opent leer- en 
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ontwikkelingsmogelijkheden om het talent van beide werknemers te faciliteren. Het belang 
van taalvaardigheid en communicatie is hierbij niet te onderschatten. 
 
 
Opkomst van technologie en digitalisering 

Wat de opkomst van technologie, digitalisering en automatisering betreft, is het continuüm 
waarop bedrijven zich bevinden breed. De verwachting is dat de opkomst van nieuwe 
technologieën en digitalisering zich zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelen in de 
sector. In de breedte zullen steeds meer bedrijven schakelen naar een (meer) digitaal gestuurd 
productieproces. In de diepte zal het digitale aspect van het productieproces en de 
technologie die dit ondersteunt een steeds prominentere plaats innemen. 
 
Als we digitale - en automatiseringsprocessen centraal stellen om te kijken in welke mate deze 
een vernieuwing van (vaktechnische) vaardigheden via een leerproces vragen, kunnen we met 
zekerheid zeggen dat competentieontwikkeling nodig zal zijn en blijven. Het gaat daarbij niet 
enkel over vaktechnische vaardigheden, maar ook over communicatieve – en 
probleemoplossende vaardigheden. 
We merken hierbij op dat er een spanningsveld tussen de maatschappelijke transitie en de 
economische transitie kan ontstaan. Het uitgangspunt achter die redenering is de volgende: 
indien er werknemers zijn die hun job kunnen blijven uitoefenen zonder dat er een noodzaak 
is om de digitale vaardigheden te verbeteren, verkleint noch vergroot de digitale kloof op de 
arbeidsmarkt (in de huidige functie). Ten opzichte van de steeds verder evoluerende 
maatschappij wordt de kloof echter steeds groter. Op die manier dreigt een bepaald segment 
van werknemers onherroepelijk uit de boot te vallen in die steeds verder digitaliserende 
samenleving. Zoals hoger aangegeven, wil de sector zich in de volgende convenantperiode 
over dat spanningsveld buigen en een antwoord vinden op de vraag of ze op dit vlak een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt en zo ja, hoe we die maatschappelijke 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 
 
 
Omslag naar een circulaire en koolstofneutrale economie 

Omslag naar een circulaire economie 

Bedrijven in de sector zijn bewust bezig met de beperking tot het minimum van de 
afvalstromen. Water wordt hergebruikt, eindproducten die niet aan de 
kwaliteitsvereisten voldoen worden opnieuw verwerkt tot granulaten, het transport van 
grondstoffen wordt zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Daarnaast produceert de sector 
producten gericht op duurzaamheid. Ze hebben een lange levensduur en zijn op het einde 
volledig recycleerbaar. De impact die een product op het milieu heeft, moet daarom ook 
in de tijd bekeken en geëvalueerd worden. Werknemers en werkgevers horen zich bewust 
te zijn van het feit dat ze de meest circulaire bouwproducten vervaardigen die de 
maatschappij kent. 
 

Omslag naar een koolstofneutrale economie 

Wanneer men over een koolstof-arme economie spreekt, wijst men vaak naar de 
cementindustrie. Die industrie levert een van de voornaamste grondstoffen van onze 
sector (het cement). De prefab betonindustrie is voor haar carbon-footprint dan ook sterk 
afhankelijk van die cementindustrie. Die sector is echter sterk begaan met het reduceren 
van haar uitstoot en stelt duidelijke doelen voorop. Onze sector zelf tracht ook haar 
milieu impact te verminderen en volgt de ontwikkeling van cementvervangers met een 
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positieve impact op de uitstoot op. Daarnaast stelt de sector EPD’s (Environment Product 
Declarations) op voor haar producten. Deze stellen de sector in staat om stappen en 
processen te identificeren die bijgestuurd kunnen worden om de milieu impact, en bij 
uitbreiding de C02-uitstoot te verminderen. 

Impact op tewerkstelling en competenties 

De linken met tewerkstelling zijn meervoudig. Een eerste is de invloed van de 
beeldvorming over de sector op de instroom. Jongeren maken vandaag vaker een keuze 
op basis van ideologie waarbij de mate waarin ze kunnen bijdragen aan een 
maatschappelijke uitdaging een rol speelt. Een juiste representatie van de sector kan in 
dit kader bijdragen aan een bewuste keuze voor de betonindustrie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de ‘Betonstop’. Het woord geeft de indruk dat we niet langer met beton 
kunnen werken.  Het doel was echter de inname (volbouwen) van de beschikbare ruimte 
tegen te gaan.  Een nobele doelstelling die alleen maar gerealiseerd kan worden door 
beton aan te wenden en de steden meer in de hoogte te ontwikkelen. 
 
Naast deze algemene beeldvorming vinden we het belangrijk dat werknemers in onze 
sector zich met onze producten kunnen en willen identificeren. Werknemers mogen fier 
zijn op de bijdrage die ze leveren in de evolutie naar een duurzamere samenleving, want 
beton is een duurzaam product. Vandaag lijkt dat fier zijn echter minder aanwezig, wat 
een rol kan spelen bij de keuze om over te stappen naar een andere sector. 
 
Een tweede kenmerk is de perceptie over een job in de sector als een fysiek zware job. 
Zoals hoger aangehaald is de sector wat dat betreft enorm geëvolueerd de voorbije jaren 
met minder fysiek zware jobs als gevolg van de toegenomen automatisering van het 
productieproces. Dit beeld kan bijdragen aan de keuze om in de betonsector aan de slag 
te gaan. 
 
Ook de benodigde competenties staan niet los van deze transitie. Wanneer bedrijven 
bijvoorbeeld nieuwe machines aankopen die bijdragen aan een lagere uitstoot, moeten 
werknemers de bijhorende soft- en hardware begrijpen, kennen en kunnen bedienen. Ook 
wat mogelijke nieuwe grondstoffen betreft (vb. cementvervangers) is er een invloed op 
de competenties. Nieuwe grondstoffen vragen om een nieuwe manier van omgaan met 
die grondstoffen, mogelijks zelfs het volgen van een nieuw productieproces. 
Veiligheidsvoorschriften zullen evolueren en de ervaring met het beton van 10 jaar 
geleden wordt misschien zelfs irrelevant. Deze innovaties zullen ook langs de kant van 
de werknemers veranderingen met zich meebrengen. Het Sociaal Fonds heeft een 
projectvoorstel goedgekeurd gekregen voor het ESF project SCOPE 2020 om op basis van 
een strategische competentieprognose met aandacht voor die transities in kaart te 
brengen welke competenties werknemers nu en in de toekomst nodig hebben om in de 
sector aan de slag te gaan en te blijven. 
 
 

De coronacrisis 

In vergelijking met andere sectoren is de impact van de coronacrisis op de betonsector 
voorlopig beperkt. Bij aanvang van de crisis liep de gemiddelde activiteit in de sector terug, 
voornamelijk door het feit dat aannemers besloten om hun werven stil te leggen, 
bouwmaterialenhandelaars besloten om niet meer te leveren en betoncentrales besloten om 
te sluiten.  De bedrijven in de sector speelden echter zeer kort op de bal door onmiddellijk 
maatregelen te nemen waardoor onze werknemers op veilige wijze hun werk konden (blijven) 
uitvoeren. 
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Leidraden hierbij zijn de generieke gids ‘Veilig terug aan het werk’ en algemene principes 
geformuleerd door de arbeidsinspectie, die de werkgever vertaalde naar de eigen context. Er 
is tijdens sociaal overleg nagegaan of het relevant was om bovenop die generieke gids een 
eigen sectorprotocol te ontwikkelen, maar uit het overleg bleek dat de overgrote meerderheid 
van bedrijven op een correcte en gewenste manier aan de slag is gegaan met de generieke 
gids en algemene principes. 
 
Wel wordt verwacht dat er een vertraging op de economische impact zit, gelijklopend met de 
bouwsector, die zich in het voorjaar van 2021 zal manifesteren en tot twee jaar een invloed 
kan hebben op de sector. Momenteel worden contracten van voor de coronacrisis uitgevoerd, 
het is nog maar de vraag of de nieuwe aanbestedingen en contracten hierop aansluiten en, 
zo niet, hoelang de onzekere periode zal duren. 
 
Om die moeilijke periode te overbruggen, kijkt de sector ook naar de overheid. Die impact op 
de sector en hoe deze op te vangen wordt immers deels verklaard door het beleid dat de 
overheid voert, en voerde, en de steunmaatregelen die hiermee gepaard gaan. Datzelfde beleid 
kan een prominente plaats innemen voor bedrijven die in financiële moeilijkheden komen als 
gevolg van de sanitaire crisis en hier niet met eigen middelen uitkomen. De rol van de overheid 
gaat dan immers zowel over het overeind houden van een bedrijf als het behouden van 
tewerkstelling. Het coronaproof maken van bedrijven draagt bij aan het coronaproof maken 
van de maatschappij via de continuering van tewerkstelling. De richting van het beleid is te 
benaderen als een onzekerheidsfactor vanuit die redenering. 
 

Welke lessen neemt de sector mee naar de toekomst? 

De sector heeft in eerste instantie geleerd dat ze voldoende robuust en veerkrachtig is 
om een sanitaire crisis het hoofd te bieden. De oefening die de bedrijven maakten om 
veilig te werken (waaronder het coronaproef maken van werk- en lunchplek, de sanitaire 
infrastructuur, het aanpassen van werkroosters binnen en tussen ploegen…) zal ook bij 
een volgende sanitaire crisis haar nut bewijzen.   
 
De betonindustrie is voor het behoud van de werkgelegenheid tijdens een sanitaire crisis 
in grote mate afhankelijk van de andere actoren in de waardeketen die vaak minder 
robuust en veerkrachtig zijn. De bedrijven in onze sector kunnen een aangepast beleid 
voeren langs de kant van de grondstoffen (aangepaste stocks) om op die manier 
verstoringen langs leverancierszijde op te vangen. Bij standaardproducten kan ook op 
basis van een aangepast stockbeheer een verstoring langs de afnamekant voor een deel 
worden opgevangen. 
 
De voornaamste les die we leerden is dan ook dat een continuïteit in de werkgelegenheid 
tijdens een sanitaire crisis pas gegarandeerd is indien de activiteiten van onze afnemers 
(en in minder mate onze leveranciers) niet stilvallen. Hier ligt een taak voor de overheid 
om met de sectoren (en hun sociale partners) afspraken te maken opdat er van 
overheidswege geen noodzaak is om deze sectoren stil te leggen. 

 
 

Competentie- en loopbaangericht werken 

Vorige hoofstukken tonen het belang aan van een bewustwording bij zowel werknemers als 
werkgevers met betrekking tot het omgaan met competenties. Dit lijkt een noodzakelijke 
voorwaarde om met de veranderende context om te kunnen gaan. Het Sociaal Fonds heeft 
hierbij de verantwoordelijkheid om die bewustwording te ondersteunen, de gepaste tools en 
dienstverlening aan te bieden en de ontwikkelingen in de sector mee te faciliteren. 
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Naar werknemers toe dient het opleidingsaanbod kenbaar gemaakt te worden. Hierbij dient, 
zoals hoger aangegeven, aandacht uit te gaan naar de drempels voor deelname en de invloed 
van transities op de benodigde competenties om de job te kunnen (blijven) uitvoeren. 
 
Naar werkgevers toe dient het opleidingsaanbod kenbaar gemaakt te worden naast 
bewustwording rond het belang van opleiding. De werkgever heeft de beslissing in handen 
om werknemers al dan niet opleiding te laten volgen. 
 
Het Sociaal Fonds vertegenwoordigt de belangen van de sector door in gesprek te gaan met 
opleidingsaanbieders, opleidingsinstanties, overheidsinstanties … om naast het aanbod ook 
de inhoud te bespreken. 
 
Instrumenten zoals werkplekleren en duaal leren vinden moeilijk ingang in de betonindustrie, 
maar dit is niet noodzakelijk negatief. Een van de oorzaken is namelijk dat werkgevers de 
termijn waarop de meeste functies worden ingevuld niet als problematisch ervaren. Een 
andere oorzaak is voldoende instroom voor een aantal functies, waardoor er geen nood of 
behoefte is aan alternatieve kanalen om die functie duurzaam in te vullen. Daarnaast zijn 
werkgevers algemeen genomen overtuigd van de leerbaarheid on the job. Ze bieden kansen 
aan kandidaten met basiscompetenties en leiden hen zelf op. 
Drempels die de werkgevers ervaren hebben betrekking op de administratie en 
tijdsinvestering op de werkvloer van de werkgever en andere werknemers die nodig is tijdens 
een traject duaal leren of werkplekleren. De productiecontext die onze sector kenmerkt speelt 
hierbij een rol. Functies die moeilijk worden ingevuld hebben daarenboven eerder betrekking 
op hoger geschoolde profielen. Storingstechniekers bijvoorbeeld hebben idealiter een 
Bachelor diploma elektromechanica. Voor onze sector zijn de ontwikkelingen van duaal leren 
in het hoger – en volwassenenonderwijs daarom interessant om op te volgen omwille van de 
mogelijkheden die het biedt voor moeilijker in te vullen functies. 
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2. Sterkte-zwakte analyse 
 
Het vertrekpunt van onderstaande SWOT-analyse is ‘een loopbaan in de sector’. Deze analyse is 
het resultaat van een overleg tussen sociale partners in de schoot van het Sociaal Fonds. We 
hebben hiervoor gekeken naar kenmerken van een tewerkstelling in de sector, de invloed van 
maatschappelijke – en economische transities in de sector en de impact hiervan op menselijk 
kapitaal. 

 

Interne analyse 

Sterktes Zwaktes 
Goede sectorale loonvoorwaarden Onderbenut vrouwelijk arbeidspotentieel 
Laagdrempelige toegang People management skills 
Interne opleidingsmogelijkheden Concentratie georganiseerde opleidingen 
Diverse instroomprofielen Taalvaardigheid 
Aanwezigheid beroepsfederatie FEBE Versnipperd karakter van de sector 
Constructief sociaal overleg Kleine sector 
Gevarieerde aard van de arbeid Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Veilige werkomgeving Onvoldoende zicht op problematieken bij 

kleine bedrijven 
Gecontroleerde werkomgeving  

Externe analyse 
Opportuniteiten Bedreigingen 

Uitrol duaal leren in het hoger onderwijs Seizoenskarakter productie 
Toenemende man-vrouw gelijkheid Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Toenemend inclusief denken Sociaal zekerheidsstelsel 
Toenemend bewustzijn rond levenslang leren Perceptie van de sector 
Digitalisering Verlies van opleidingsinvestering 
Aandacht voor het klimaat Onvermogen van het loonperspectief 
Digitalisering en automatisering Beschikbare arbeidspoule 
Leermogelijkheden rond taal Loyaliteit van werknemers 
 Digitalisering en automatisering 

Perceptie van het materiaal beton 
Perceptie van het werk in de sector 
Omzet naar een CO2 arme maatschappij  
Kloof tussen maatschappelijke – en 
economische transities 

 
• Sterktes 

• De goede loonvoorwaarden die de sector biedt (instroom); 
• De laagdrempelige toegang tot de sector voor potentiële werknemers zowel naar profiel 

als naar aanbod van functies en takenpakketten. Het gevolg is dat het merendeel van 
de vacatures ingevuld raakt binnen een termijn die als redelijk ervaren wordt (instroom, 
diversiteit); 

• De interne opleidingen die nieuwe werknemers (kunnen) volgen om de competenties 
en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de functie uit te voeren (instroom, 
retentie, diversiteit); 

• Het openstaan voor diverse profielen (instroom, diversiteit); 

• De aanwezigheid van FEBE omwille van de expertise, kennis en netwerk in de sector 
(retentie, maatschappelijke – en economische transities); 
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• Het constructief sociaal overleg tussen de sociale partners dat de sector mee in staat 
stelt om zich positief te ontwikkelen (instroom, retentie en maatschappelijke – en 
economische transities); 

• De veilige en gecontroleerde arbeidsomgeving: werknemers werken het hele jaar in een 
beschermde arbeidsomgeving waarin veel aandacht naar veiligheid gaat. 

 
 

• Zwaktes 
• Onderbenut vrouwelijk arbeidspotentieel (instroom, diversiteit); 
• De beperkte aanwezigheid van ‘people management skills’ in veel bedrijven (retentie, 

instroom, uitstroom, diversiteit); 
• Het aantal bedrijven dat jaarlijks opleidingen organiseert voor werknemers 

concentreert zich rond een groep bedrijven (retentie, economische – en 
maatschappelijke transities); 

• De taalvaardigheid van bepaalde werknemers, op de werkvloer heeft dit een invloed op 
de veiligheid en opleidingsmogelijkheden (instroom, retentie, economische – en 
maatschappelijke transities); 

• Het versnipperd karakter van de sector naar grootte van het bedrijf, graad van 
automatisering, graad van digitalisering, mate van innovatie en de geografische 
spreiding. Dit bemoeilijkt het ageren als sector; 
o De sector bestaat uit veel kleine bedrijven naast een aantal grote bedrijven. Die 

kleine bedrijven bereiken we als Sociaal Fonds heel moeilijk tot niet. Dit wordt als 
prioriteit opgenomen in het convenant; 

o De graad van automatisatie en digitalisatie is af te meten aan de grootte van de 
bedrijven. Kleine bedrijven werken vaak lang met dezelfde machines en hetzelfde 
aansturingssysteem. Daardoor is de bereikbaarheid van arbeiders naar opleiding 
toe ook anders; 

o De geografische spreiding en de lokale problematieken die in andere regio’s 
niet/minder voorkomen. Uitdagingen met betrekking tot geletterdheid komen niet 
in alle regio’s in dezelfde mate voor. 

• De betonsector is een kleine sector; 

• De beperkte aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt, mede daardoor is het 
gebruik van werkplekleren en duaal leren in de sector beperkt; 

• Het Sociaal Fonds heeft onvoldoende zicht op de noden en behoeftes van kleine 
bedrijven. 

 
De zwaktes waar het Sociaal Fonds deze convenantperiode op inzet, zijn het onderbenut 
vrouwelijk arbeidspotentieel door in te zetten op STEM-onderwijs. De concentratie van 
bedrijven die opleiding organiseren met ondergeschikt het versnipperd karakter van de 
sector en het onvoldoende zicht op problematieken bij kleine bedrijven door van het leren 
kennen van die bedrijven door middel van een bezoek een prioriteit te maken. En de 
beeldvorming over een job in de sector bij toeleiders en werkzoekenden op basis van een 
samenwerking met VDAB en de uitzendsector.  
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3. Sectorale uitdagingen 
 

De uitdagingen waar de sector voor staat zijn meervoudig en divers. Onderstaand worden zeven 
uitdagingen besproken waar de sector voor staat. 
 

• Vergrijzing 
De omgevingsanalyse toont aan dat de sector erg divers is naar kenmerken van 
werknemers, ook naar leeftijd. Op dit moment is 1 op 3 werknemers vijftig jaar of ouder, 
vergrijzing is met andere woorden een transitie die zich voltrekt in de sector en dit brengt 
uitdagingen met zich mee. Zo daalt de leerbaarheid en het aanpassingsvermogen aan een 
veranderende (arbeids)context bij oudere werknemers. Dit kan een effect hebben op het 
welzijn en kan een aanpassing van de taakinhoud tot gevolg hebben. Dit brengt ons bij 
het competentieprofiel van de werknemer. De sector moet aandachtig blijven voor signalen 
van werknemers en werkgevers enerzijds, en hen anderzijds bewustmaken van de 
noodzaak om tijdig met retentie aan de slag te gaan. 
Een tweede uitdaging die dit met zich meebrengt is het belang van retentie verankeren in 

de sector. Wie inzet op retentie, krijgt namelijk een zicht op wie welke competenties en 

kennis (niet) bezit. Daarnaast kan het ook als signaalfunctie gebruikt worden om tijdig aan 

de slag te gaan met de vervangingsvraag van (oudere) werknemers om te voorkomen dat 

kostbare ervaring en kennis het bedrijf verlaten zonder dat deze geborgen of doorgegeven 

is. 

 
• Opleidingsparticipatie 

Als we binnen de sector naar opleidingsparticipatie kijken op bedrijfsniveau, is deze 
ongelijk verdeeld. 
Er zijn bedrijven die jaarlijks (meerdere) opleiding(en) organiseren voor werknemers. Daar 
tegenover staan bedrijven die dit niet of nauwelijks doen. Een vaak aangehaald argument 
bij bedrijven die geen of nauwelijks opleidingen organiseren, is het productiviteitsverlies 
dat optreedt tijdens de uren dat werknemers een opleiding volgen. Levenslang leren moet 
de norm worden en zich uiten in het volgen van (in)formele opleidingen door meer 
werknemers, de sector voorziet hier een groeipad voor. Het Sociaal Fonds zet hierbij in op 
het bewustmaken van werkgevers, met betrekking tot het belang en de voordelen van 
opleidingen. Daarnaast zet het Sociaal Fonds ook in op de bewustwording bij de 
werknemers zelf.  Ook zij horen het belang en de voordelen in te zien. Het wordt een 
uitdaging om werknemers op termijn meer handelingszin en -vermogen te bieden om hun 
loopbaan meer in handen te nemen. 
 
Op werknemersniveau is er ook veel variatie in de bereidheid om deel te nemen aan 
opleiding. Binnen de groep werknemers zijn er daarenboven andere kenmerken die de 
drempel om deel te nemen aan een opleiding verhogen zoals de geletterdheid. Wie 
onvoldoende Nederlands of Frans spreekt/begrijpt, zal minder geneigd zijn een opleiding 
in die taal te volgen. 
 
Naast het verhogen van de participatiegraad aan opleidingen, dient er aandacht te gaan 
naar de drempels die werknemers ervaren om deel te nemen aan een opleiding en hoe 
deze weggewerkt kunnen worden. 
 

 
• Geletterdheids- en digitale vaardigheden 

De definitie van geletterdheid die we hanteren is die van de Centra voor Basiseducatie, 
namelijk “de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te 
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gebruiken.”. De centra voor Basiseducatie geven aan dat dit naast taal en cijfers ook doelt 
op het kunnen omgaan met grafische gegevens en het gebruik kunnen maken van ICT. 
 
Die geletterdheidsvaardigheden hebben in de betonsector vooral betrekking op de 
veiligheid op de werkvloer. Onderlinge communicatie en het begrijpen van woordenschat 
en symbolen met betrekking tot de veiligheid zijn cruciaal voor de eigen veiligheid en die 
van de collega’s. Uit de SWOT-analyse blijkt dat werkgevers hier reeds op inzetten, onder 
meer via toolbox meetings, maar dat het een aandachtspunt blijft. 
 
Geletterdheid vormt daarnaast ook een uitdaging als we kijken naar de opkomst van 
nieuwe technologieën en digitalisering. Omwille van het versnipperd karakter van de 
sector, realiseert het digitaliseringsproces zich in de sector met verschillende snelheden. 
Dat verschil vormt echter een uitdaging op zich voor een bepaalde groep werknemers. In 
de samenleving zet de digitalisering zich verder op alle domeinen terwijl dit in de sector 
niet voor iedereen in dezelfde mate het geval is. De coronacrisis was, en is nog steeds, een 
gebeurtenis die het verschil tussen zij die mee zijn en zij die achterop (dreigen te) raken 
pijnlijk accentueert. Zo zijn opleidingsinstanties overgeschakeld naar een digitale 
leeromgeving. Voor werknemers met beperkte geletterdheidsvaardigheden is die digitale 
leeromgeving echter te hoog gegrepen. Daar komt bij dat niet iedere werknemer over een 
computer en/of internet beschikt. 
 
In de omgevingsanalyse bespraken we het spanningsveld tussen de maatschappelijke - en 
de economische transitie dat op deze wijze ontstaat. Voor een groep werknemers zal de 
digitaliseringskloof in de arbeidsmarkt misschien stagneren, maar voor diezelfde mensen 
vergroot de maatschappelijke digitale kloof waardoor zij een grotere achterstand oplopen. 
De sector staat voor de uitdaging om een prognose te maken met betrekking tot de 
opkomst van nieuwe technologieën en de verderzetting van de digitalisering in de sector.  
Daarnaast moet de sector een inschatting maken van de invloed op de benodigde 
competenties van werknemers. Dit moet toelaten om in een volgende convenantperiode 
een antwoord te formuleren op de vraag of en hoe de sector een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid kan opnemen om de maatschappelijke kloof voor zijn werknemers 
niet te laten toenemen of zelfs te verkleinen. 

 
• Beeldvorming 

We maken hierbij een onderscheid tussen de interne beeldvorming over de 
maatschappelijke rol van de eindproducten en de externe beeldvorming over wat een job 
in de sector inhoudt. Wat de interne beeldvorming betreft, is het een uitdaging om 
werknemers terug fier te laten zijn op de bijdrage die ze leveren aan, en voeling te laten 
krijgen met, het eindproduct. Wat de externe beeldvorming betreft, onderscheidt de 
betonsector zich in de perceptie moeilijk tot niet van de bouwsector, terwijl er 
fundamentele verschillen zijn. Zo zijn de jobs geëvolueerd doorheen de tijd waarbij de 
zware fysieke kenmerken zijn afgenomen, de werkomgeving properder en veiliger 
geworden is. Desondanks is de perceptie nog te vaak dat het een vuile sector is waarin 
zwaar fysiek werk de norm is. De uitdaging hierbij is om de sector realistisch voor te stellen 
aan potentiële en toekomstige werknemers opdat zij een job in de sector een kans geven. 

 
• Bereiken van kmo’s 

Het uitbouwen van een netwerk met inbegrip van micro-ondernemingen en kmo’s in de 
sector wordt een prioriteit. Momenteel heeft het Sociaal Fonds onvoldoende zicht op de 
noden en behoeften in deze bedrijven. Het zijn deze bedrijven die het minst bereikt worden 
en bereikbaar zijn voor acties en projecten georganiseerd door het Sociaal Fonds. 
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• Instroom garanderen 

Binnen een termijn van tien jaar wordt het garanderen van voldoende instroom een 
uitdaging. Deze is niet onafhankelijk van transities zoals vergrijzing en de opkomst van 
technologieën en digitalisering. Omwille van de vergrijzing kan de nood aan voldoende 
instroom gradueel stijgen, terwijl de beschikbare arbeidsreserve dit niet in dezelfde mate 
doet, wat kan resulteren in een tekort. Daarnaast is het van belang dat de potentiële 
werknemers over de juiste competenties beschikken om de job uit te voeren. Interne 
opleidingen zijn mogelijk, maar indien de complexiteit van de jobs toeneemt, bijvoorbeeld 
omwille van nieuwe technologieën en digitalisering, moet de potentiële werknemer ook 
over voldoende leervermogen beschikken om deze competenties aan te leren. De sociale 
partners geven bijvoorbeeld nu al aan dat nodige competenties niet of onvoldoende 
aanwezig zijn bij schoolverlaters, terwijl de prognose is dat het belang van onmiddellijke 
of snelle inzetbaarheid nog zal toenemen. 
Instroom diversifiëren kan ook bijdragen aan het garanderen ervan. Daarom zal het Sociaal 
Fonds kennis en expertise opdoen over hoe bij te dragen aan de verhoging van meisjes en 
vrouwen in STEM onderwijs. 

 
• Omslag naar een koolstofarme industrie 

Een laatste uitdaging heeft betrekking op de omslag naar een koolstofarme industrie. 
Beton is een duurzaam product met een lange levensduur dat tal van voordelen oplevert 
ten opzichte van andere producten. Bijdragen aan een duurzame samenleving met 
aandacht voor het klimaat is hierbij een drijfveer. Zoals in de omgevingsanalyse besproken, 
is de prefab betonindustrie verbonden met de cementindustrie wat productinnovatie 
betreft. Beide sectoren zijn bezig met de zoektocht naar – en/of ontwikkeling van 
cementvervangers met een positieve impact op de uitstoot, dit kan leiden tot verandering 
van het productieproces, veiligheidsprotocollen, eindproducten... wat op zijn beurt de 
arbeidsomgeving en competenties beïnvloedt. 

 
 

Intersectorale toets De omgevingsanalyse en SWOT-analyse tonen aan dat het voor 
de betonsector aangewezen is om intersectoraal aan de slag te 
gaan rond de perceptie met betrekking tot job inhoud. We 
willen komen tot een grotere instroom in STEM 
onderwijsrichtingen, met bijzondere aandacht voor meisjes en 
vrouwen. 
Daarnaast wordt in samenwerking met de uitzendsector 
gezocht naar initiatieven die toelaten om toeleiders een 
correcter beeld van de sector te geven, wat zich kan vertalen in 
een betere toeleiding van profielen die vandaag niet worden 
bereikt door de sector. 

 

Relancetoets In vergelijking met andere sectoren is de impact van de 
coronacrisis op de betonsector voorlopig beperkt. Bij aanvang 
van de crisis liep de gemiddelde activiteit in de sector terug, 
voornamelijk door het feit dat aannemers besloten om hun 
werven stil te leggen, bouwmaterialenhandelaars om niet meer 
te leveren en betoncentrales om te sluiten.  De bedrijven in de 
sector speelden echter zeer kort op de bal door onmiddellijk 
maatregelen te nemen waardoor onze werknemers op veilige 
wijze hun werk konden (blijven) uitvoeren. 
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Leidraden hierbij zijn de generieke gids ‘Veilig terug aan het 
werk’ en algemene principes geformuleerd door de 
arbeidsinspectie, die de werkgever vertaalde naar de eigen 
context. Er is tijdens sociaal overleg nagegaan of het relevant 
was om bovenop die generieke gids een eigen sectorprotocol te 
ontwikkelen, maar uit het overleg bleek dat de overgrote 
meerderheid van bedrijven op een correcte en gewenste manier 
aan de slag zijn gegaan met de generieke gids en algemene 
principes. 
 
Een uitdaging die met de coronacrisis gepaard gaat is de 
omschakeling naar een digitale leeromgeving. Een bepaalde 
groep werknemers beschikt niet over voldoende vaardigheden 
om in die omgeving een (deel van de) opleiding te volgen. Hierbij 
hebben we ook aandacht voor de thuissituatie, waar het niet 
voor iedereen vanzelfsprekend is om over een computer en/of 
internet te beschikken. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

Op basis van bovenstaande analyses, willen de sociale partners 
via het Sociaal Fonds nagaan in welke mate maatschappelijke 
en economische transities zoals de opkomst van nieuwe 
technologieën, de verdere digitalisering en de vergrijzing van de 
sector een invloed hebben op de competenties die nodig zijn om 
nu en in de nabije toekomst een job in de sector uit te voeren. 
Bij dat onderzoek betrekken we instanties zoals AHOVOKS, de 
beroepsfederatie FEBE, innovatieve bedrijven uit de sector om 
te bepalen wat het Sociaal Fonds kan doen om werknemers 
veerkrachtiger te maken en hen op die manier in staat te stellen 
om met die veranderende context om te gaan. Hiervoor gaat 
het Sociaal Fonds verkennen of en wat het VLAIO netwerk rond 
‘Industrie 4.0’ kan betekenen. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

Uit de analyses blijkt opnieuw het gegeven dat zowel 
werknemers als werkgevers bewust moeten omgaan met 
competenties, willen ze op een gepaste manier met de 
veranderende context omgaan. Het Sociaal Fonds heeft hierbij 
de verantwoordelijkheid om hen hier bewust van te maken, de 
gepaste tools en dienstverlening aan te bieden en de 
ontwikkelingen in de sector mee te faciliteren. 
 
Naar werknemers toe dient het opleidingsaanbod kenbaar 
gemaakt te worden. Hierbij dient aandacht te gaan naar de 
drempels voor deelname aan opleiding en de invloed van 
transities op de benodigde competenties om de job te kunnen 
(blijven) uitvoeren. 
 
Naar werkgevers toe dient het opleidingsaanbod kenbaar 
gemaakt te worden. Daarnaast moeten we steeds blijven 
drukken op het belang van opleiding. De werkgever heeft de 
beslissing in handen om werknemers al dan niet opleiding te 
laten volgen. 
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Het Sociaal Fonds vertegenwoordigt de belangen van de 
werknemers en werkgevers in de sector door in gesprek te gaan 
met opleidingsaanbieders, opleidingsinstanties, 
overheidsinstanties… om naast het aanbod ook de inhoud te 
bespreken. 
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Visie – prioriteiten 

 

Overzicht prioriteiten en acties 
 
1. Aansluiting 

onderwijs en 
arbeidsmarkt  

Prioriteit 1: Actieve interactie met de intersectorale adviseur die zich 
bekommert om onderwijsgerelateerde thema’s 

• Actie: Aanwezig zijn tijdens intersectorale overlegmomenten en 
zo kennis en expertise opdoen en andere sectoren die dezelfde 
vragen of problematieken hebben leren kennen. Daarom zal het 
Sociaal Fonds kennis en expertise opdoen over hoe bij te 
dragen aan de verhoging van het aantal meisjes en vrouwen in 
STEM onderwijs. 

Prioriteit 2: Duaal leren en werkplekleren 
• Actie: Uitrol duaal leren in het hoger onderwijs opvolgen. 
• Actie: Correcte informatie verspreiden via de beschikbare 

communicatiekanalen (website, opleidingsfolder). 
• Actie: Bedrijven ondersteunen wanneer zij een vraag stellen 

over een stageplek of leerwerkplek. 
• Actie: Inzicht verkrijgen in de beweegredenen van 

ondernemingen om een duaal leertraject op te starten. 

Prioriteit 3: Evaluatie van de beroepskwalificaties voor de opleidingen 
ijzervlechter en bekister-betonneerder 

• Actie: ESF-project SCOPE 2020: Op basis van de resultaten het 
project in samenwerking met AHOVOKS nagaan of de 
beroepskwalificaties voor de beroepen van ijzervlechter en 
bekister-betonneerder voldoende gedekt zijn door de 
competenties die (potentiële) werknemers in de sector nodig 
hebben om de job uit te kunnen oefenen. 

2. Levenslang leren 
en werkbaar 
werk 

Prioriteit 1: Bereiken van kmo’s 
• Actie: 50 bedrijfsbezoeken per jaar. 
• Actie: Dienstverlening van het Sociaal Fonds kenbaar maken. 
• Actie: Een terugkoppeling versturen met de besproken thema’s 

en een verwijzing naar tools die het Sociaal Fonds aanbiedt met 
betrekking tot die thema’s. 

• Actie: Inzicht krijgen in de noden en behoeften van deze 
bedrijven. 

Prioriteit 2: Bekomen van een correcte beeldvorming over een job in de 
sector bij toeleiders en werkzoekenden 

• Actie: Contact leggen met VDAB en de uitzendsector om goede 
praktijken te verkennen over hoe we een correctere 
beeldvorming over een job in de sector bij toeleiders en 
werkzoekenden kunnen realiseren. 

• Actie: Op basis van inzichten uit de bovenstaande actie een 
project in samenwerking met VDAB en een project in 
samenwerking met de uitzendsector uitvoeren. 
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 Prioriteit 3: Werkbaar Werk 
• Actie (onder voorbehoud van de eigenlijke realisatie tijdens de 

vorige convenantperiode): Resultaten van de sectorale 
werkbaarheidsanalyse kenbaar maken in de sector. 

• Actie: Bedrijven ondersteunen die met Werkbaar Werk aan de 
slag willen. 

• Actie: Opvolgen van het Exskallerate project rond het gebruik 
van exoskeletten. 

Prioriteit 4: strategische competentieprognose 
• Actie: Voorwaardelijk: organiseren van een sectoraal onderzoek 

naar strategische competenties nu en in de toekomst op basis 
van ESF project 511: Strategische competentieprognose. 

• Actie: Het opleidingsaanbod afstemmen op de resultaten van 
het onderzoek. 

3. Non-
discriminatie en 
inclusie 

Voor 2021 – 2022 sluit de sector een addendum af voor sensibiliserende, 
informerende en ondersteunende acties. 
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1. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
 

Visie 
 
Het is de visie van het Sociaal Fonds om acties op te zetten die bijdragen aan de ontwikkeling van 
een leercultuur op organisatieniveau. Dit gebeurt door als Sociaal Fonds zelf expertise en ervaring 
op te doen op basis van goede praktijken en inzichten in andere sectoren om die vervolgens te 
vertalen naar de eigen sectorspecifieke context. Een tweede pijler is de meerwaarde die een goede 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan zijn voor zowel de sector als voor de 
samenleving. Om daar aan bij te dragen zet het Sociaal Fonds in op acties die de eigen sector 
overstijgen zoals het verhogen en verbreden van de instroom in STEM onderwijs, met aandacht 
voor meisjes en vrouwen. 
 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
2021-2022: 
Inzicht verkrijgen in de beweegredenen van ondernemingen om een duaal leertraject 
op te starten om vanuit die inzichten het instrument te promoten in de sector. 
 
 
Betrokken partners 
De betrokken partners waar het Sociaal Fonds mee zal samenwerken binnen dit thema 
zijn het Departement Werk en Sociale Economie met betrekking tot duaal leren en 
AHOVOKS om de beroepskwalificaties te bekijken in functie van de gevraagde 
competenties in de sector. 

 

 
 
 
Prioriteiten en acties 
 

Prioriteit 1: Actieve interactie met de intersectorale adviseur die zich bekommert om 
de onderwijsgerelateerde thema’s. 

 

Actie: Aanwezig zijn tijdens 
intersectorale 
overlegmomenten 

Omschrijving:  
Het Sociaal Fonds wil actief interageren met de intersectorale 
adviseur die zich bezighoudt met onderwijsgerelateerde 
thema’s door aanwezig te zijn tijdens intersectorale 
overlegmomenten. Het doel is om kennis en expertise op te 
doen enerzijds en sectorale imput te leveren anderzijds. De 
focus ligt op het verhogen van het aantal meisjes en vrouwen 
in STEM onderwijs. 

Timing: 
2021 – 2022 

Betrokken partners:  
WSE, de andere deelnemende sectoren. 
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Prioriteit 2: De sector informeren over duaal leren en werkplekleren, bedrijven die hier 
een vraag over hebben ondersteunen. 

 

Actie: De sector informeren 
over duaal leren en 
werkplekleren. 

Omschrijving:  
Het Sociaal Fonds blijft de sector informeren over de 
mogelijkheden van werkplekleren, duaal leren en de te volgen 
procedures. Bijzondere aandacht gaat uit naar het opvolgen 
van de uitrol van duaal leren in het hoger- en 
volwassenenonderwijs om na te gaan of dit mogelijkheden 
biedt voor het invullen van bepaalde functies. 

Timing: 2021 – 2022 

Betrokken partners:  
VDAB. 

Actie: Inzicht verkrijgen in de 
beweegredenen van 
ondernemingen om een duaal 
leertraject op te starten 

Omschrijving: 
Het Sociaal Fonds wil inzicht verkrijgen in de beweegredenen 
van ondernemingen die wel een duaal traject opstarten om de 
voordelen ervan kenbaar te maken in de gehele sector. Het 
doel hierbij is om andere ondernemingen aan te zetten om de 
optie te overwegen, waarbij ondersteuning gevraagd kan 
worden aan het Sociaal Fonds. Dit gebeurt door contact op te 
nemen met ondernemingen die een overeenkomst duaal leren 
hebben afgesloten de voorbij jaren en hen hierover te 
bevragen. 

Timing: 
2022. 

 

Prioriteit 3: Evaluatie van de beroepskwalificaties voor de opleidingen ijzervlechter en 
bekister-betonneerder 

 

Actie: (voorwaardelijk) In 
samenwerking met AHOVOKS 
de beroepskwalificaties voor 
de opleidingen ijzervlechter 
en bekister-betonneerder 
evalueren 

Omschrijving:  
De strategische competentieprognose die besproken wordt in 
het volgende hoofdstuk heeft een link met de aansluiting tussen 
onderwijs en de sector. Een vertegenwoordiger van het 
departement AHOVOKS zal deel uitmaken van de stuurgroep 
indien het project wordt goedgekeurd, waarbij we op basis van 
de resultaten samen nagaan of de beroepskwalificaties voor de 
beroepen van ijzervlechter en bekister-betonneerder voldoende 
gedekt zijn door de competenties die (potentiële) werknemers 
in de sector nodig hebben om de job uit te kunnen oefenen. Op 
die manier nemen we een eerste stap in de betere afstemming 
tussen het onderwijs en de sector vanuit opleidingsperspectief. 

Timing: 
2022. 

Betrokken partners:  
AHOVOKS 
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2. Levenslang leren en werkbaar werk 
 
Visie 
 
De visie op levenslang leren en werkbaar werk zoals opgenomen in het vorige sectorconvenant 
wordt verdergezet. Het Sociaal Fonds benadert levenslang leren en werkbaar werk als twee 
onderling verbonden domeinen die, wanneer er op een gepaste manier op wordt ingezet, bijdragen 
aan het welbevinden van werknemers, de werking van de onderneming en de samenleving. De 
grootste uitdaging hierbij is om de kleine kmo’s en micro-ondernemingen in de sector te bereiken. 
Aan hen verleent het Sociaal Fonds immers HR-dienstverlening op maat. Het kan hierbij gaan over 
het opzetten of moderniseren van een evaluatiebeleid, het opzetten of moderniseren van meter-
/peterschap, het ontwikkelen van een beleid gericht op retentie… In deze convenantperiode wordt 
daarom prioriteit gemaakt van bedrijfsbezoeken, om het overgrote merendeel van die 
ondernemingen te contacteren en te bevragen over de noden en behoeften op vlak van 
werknemersbeleid enerzijds, want daar heeft het Sociaal Fonds momenteel onvoldoende zicht op. 
Anderzijds kan de werking van het Sociaal Fonds toegelicht en uitgelegd worden. 
 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
Het Sociaal Fonds wil tijdens de periode 2021 – 2022 jaarlijks 50 ondernemingen uit de 
sector bezoeken met extra aandacht voor micro-ondernemingen en kmo’s, om zicht te 
krijgen op de noden en behoeften van deze bedrijven en de werking van het Sociaal 
Fonds kenbaarder te maken. 
 

 

Betrokken partners  
De sociale partners worden actief betrokken in het bereiken van micro-ondernemingen 
en kmo’s. Met de VDAB en de uitzendsector wordt samengewerkt om de beeldvorming 
over een job in de sector te verbeteren. Met de AP Hogeschool tenslotte, wordt samen 
een strategische competentieprognose uitgevoerd mits het ingediende ESF-project 
wordt goedgekeurd. Indien het project wordt uitgevoerd, doet het Sociaal Fonds beroep 
op de sectorale kennis, - expertise en het netwerk van FEBE. 

 
 
 
 
Prioriteiten en acties 
 

Prioriteit 1: KMO’s bereiken 
 

Actie: Ieder jaar 50 kmo’s 
bezoeken. 

Omschrijving:  
Om zicht te krijgen op de noden en behoeften van kmo’s in 
onze sector, zal de sectorconsulent jaarlijks 50 kmo’s bezoeken. 

Timing: 
2021 – 2022 

Betrokken partners: 
De sociale partners. 

Inspanningsverbintenissen: 
De bedrijfsbezoeken dienen naast het in kaart brengen van de 
noden en behoeften ook voor de dienstverlening en werking 
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van het Sociaal Fonds beter bekend te maken. Hierbij spannen 
we ons in om naast de resultaten van de sectorale 
werkbaarheidsanalyse ook informatie rond duaal leren, 
werkplekleren en het volgen van opleidingen te verschaffen. 
Daarnaast wordt op het einde van de convenantperiode 
opnieuw een opleidingsgids verstuurd naar alle werkgevers en 
werknemers van de sector, waarin we naast het 
opleidingsaanbod ook de dienstverlening kenbaar maken en het 
belang van het volgen van een opleiding accentueren. 

Actie: Terugkoppeling en 
opvolging van 
bedrijfsbezoeken. 

Omschrijving: 
Om de kans te verhogen dat er met de besproken thema’s en 
mogelijkheden ter ondersteuning aan de slag wordt gegaan 
door de onderneming, zal er na ieder bedrijfsbezoek een 
samenvattende e-mail naar de contactpersoon binnen het 
bedrijf gestuurd worden waarbij niet enkel verwezen wordt 
naar de besproken thema’s, maar ook de link gemaakt wordt 
naar de website in de verwachting dat, indien het bezoek aan 
de website als nuttig ervaren wordt, die contactpersoon bij het 
hebben van een nieuwe vraag zelf op de website zal kijken en 
contact opnemen met de sectorconsulent. 

 

Prioriteit 2: Werkbaar werk 
 

Actie: Resultaten van de 
werkbaarheidsanalyse 
kenbaar maken in de sector 

Omschrijving:  
Via de gebruikelijke communicatiekanalen van het Sociaal 
Fonds zullen de resultaten van de werkbaarheidsanalyse in 
samenwerking met Workitects verspreid worden in de sector. 
In overleg met de sociale partners wordt bekeken wat de 
mogelijkheden zijn om concreet met die resultaten aan de slag 
te gaan om bedrijven handvaten aan te bieden indien zij met 
werkbaar werk aan de slag willen. 

Timing: 
Januari – mei  2021. 

Betrokken partners: 
De sociale partners. 

Actie: Opvolgen van het 
Exskallarate project 

Omschrijving: Het Exskallarate project, een project gefinancierd 
door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds Interreg, heeft 
tot doel om de technologie van exoskeletten te verbeteren en 
standaardiseren enerzijds en anderzijds om het gebruik van die 
toepassing te introduceren in de industrie en bouwsector. Het 
Sociaal Fonds zal dit project actief opvolgen en informatie 
erover verspreiden in de sector om na te gaan wat de 
mogelijkheden van het gebruik ervan zijn voor onze sector. 
Hiermee benaderen we werkbaar werk niet enkel vanuit 
arbeidsorganisatie maar ook vanuit fysieke capaciteiten. Gezien 
een op drie werknemers ouder dan vijftigplusser is, kan dit 
bijdragen aan het langer aan de slag blijven van die 
werknemers. 

Timing: 
2021 – 2022: het project zit nog in de opstartfase. 
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Prioriteit 3: Beeldvorming over een job in de sector 

Actie: Samenwerking rond 
beeldvorming over een job in 
de sector opzetten met VDAB 
en de Uitzendsector 

Omschrijving:  
Het Sociaal Fonds gaat inzetten op beeldvorming, in eerste 
instantie bij toeleiders en werkzoekenden, door in 
samenwerking met VDAB en de uitzendsector na te gaan welke 
initiatieven het meest aangewezen zijn om die beeldvorming te 
verbeteren, waarna die inzichten vertaald worden in concrete 
acties. Hiervoor gaan we samen met VDAB en de uitzendsector 
op verkenning naar initiatieven die bijdragen aan een correcte 
beeldvorming over een job in de sector. Op basis van die 
verkenning worden concrete acties uitgewerkt die in 2022 
worden uitgevoerd. 

Timing: 
2021 – 2022 

Betrokken partners: 
De sociale partners, VDAB, de uitzendsector. 

 
Prioriteit 4: Strategische competentieprognose 
 

Actie: In samenwerking met 
AP Hogeschool een 
strategische 
competentieprognose 
uitvoeren 

Omschrijving:  
Via het ESF-project “SCOPE 2020”, zal in het jaar 2021 een 
strategische competentieprognose uitgevoerd worden in 
samenwerking met AP Hogeschool. Het doel is om in kaart te 
brengen welke competenties werknemers nu en in de toekomst 
nodig hebben om in de sector aan de slag te gaan of te blijven. 
De inzichten van die prognose vormen de basis om na te gaan 
wat de mogelijkheden van een digitale leeromgeving voor de 
sector zijn, om verder met AHOVOKS te bekijken of 
sectorspecifieke beroepskwalificaties een meerwaarde zijn en 
om samen met VDAB de opleidingen ‘bekister-betonneerder’ en 
‘ijzervlechter’ te evalueren 

Timing: 
2021. 

Betrokken partners: 
De sociale partners, AP Hogeschool, FEBE. 

 
 
3. Non-discriminatie en inclusie 
 
Visie 
 
Diversiteit en inclusie blijven belangrijke aspecten van de sectorale werking, we willen deze 
thema’s zichtbaarder maken en actoren in de sector bewustmaken en blijven sensibiliseren over 
de voordelen van een inclusieve benadering. Gelijktijdig met de nulmeting rond discriminatie, zet 
de sector in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering een aanvullende 
bevraging rond diversiteit op vanuit een brede, inclusieve benadering. Op die manier krijgt het 
Sociaal Fonds zicht op hoe actoren in de sector dit thema benaderen. Dit inzicht dient om concrete 
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cases te formuleren. Die cases zijn het uitgangspunt voor het Agentschap Integratie en Inburgering 
om een vorming uit te werken voor werknemers van de sector. 
 
Naast de eigen sectorale initiatieven, neemt het Sociaal Fonds een actie rol op bij de intersectorale 
evenementen rond non-discriminatie om de intersectorale non-discriminatiecode beter te 
verspreiden in de sector. In het kader van het laatste sectorconvenant hebben 21 sectoren de 
handen in elkaar geslagen om een ‘intersectorale handleiding non-discriminatie’ te ontwikkelen. 
Het belangrijkste nu is deze handleiding bij de bedrijven te krijgen. Via alle deelnemende sectoren 
is de handleiding reeds ruim beschikbaar, online en in brochurevorm. Maar de brochure blijkt nog 
steeds onvoldoende gekend bij onze bedrijven. Daarom willen we enkele intersectorale infosessies 
voor bedrijven organiseren, waar we samen de ‘intersectorale handleiding non-discriminatie’ nog 
ruimer kenbaar zullen maken. Zo willen we tijdens deze infosessies, op een ludieke manier, via 
sketches en bedrijfstheater, werkgevers en hun medewerkers sensibiliseren en informeren over de 
vele bewuste en onbewuste vormen van discriminatie. Academici kunnen studie- en cijfermateriaal 
voorstellen, maar we willen ook bedrijven laten getuigen hoe zij non-discriminatie in de praktijk 
brengen in hun bedrijf. Via de brochure ondersteunen we bedrijven ook in het concreet uitwerken 
van een bedrijfseigen non-discriminatie aanpak. Graag willen we met deze werkgroep input 
leveren aan de intersectorale adviseur. 
 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
2021: uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties  
2022: uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties  
 

 
Prioriteiten en acties 
 
Zie addendum 2021 – 2022. 
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Rode draden 

Intersectorale toets • Beeldvorming: samen met de uitzendsector gaan we op 
zoek naar goede initiatieven om tot een correctere 
beeldvorming van een job in de sector te bekomen. Op 
basis hiervan worden acties uitgevoerd; 

• STEM-onderwijs: mogelijkheden verkennen voor het 
bevorderen van sectorgerichte studie- en beroepskeuze 
gericht op het versterken van de keuzevaardigheden van 
de lerende; 

• Samen met de andere STEM – sectoren draagt de sector 
bij aan de totstandkoming en de uitvoering van het 
STEM – actieplan 2030. 

 

Relancetoets In vergelijking met andere sectoren is de impact van de 
coronacrisis op de betonsector voorlopig beperkt. Bij aanvang 
van de crisis liep de gemiddelde activiteit in de sector terug, 
voornamelijk door het feit dat aannemers besloten om hun 
werven stil te leggen, bouwmaterialenhandelaars besloten om 
niet meer te leveren en betoncentrales besloten om te sluiten. 
De bedrijven in de sector speelden echter zeer kort op de bal 
door onmiddellijk maatregelen te nemen waardoor onze 
werknemers op veilige wijze hun werk konden (blijven) 
uitvoeren. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

In kaart te brengen in welke mate de opkomst van 
technologieën en digitalisering een invloed heeft op de 
jobinhoud van werknemers, met ook de mogelijkheid om een 
(gedeeltelijk) digitaal opleidingsaanbod uit te werken voor 
werknemers. Om hiermee aan de slag te gaan, dient het Sociaal 
Fonds een project in voor het ESF-project ‘Scope 2020: 
strategische competentieprognose’. Het doel van het project is 
om de competenties in kaart te brengen die (toekomstige) 
werknemers nu en in de nabije toekomst nodig hebben om de 
job uit te voeren. Ondergeschikt kan het Sociaal Fonds het 
opleidingsaanbod afstemmen op die inzichten. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

• Samen met de andere STEM – sectoren draagt de sector 
bij aan de totstandkoming en de uitvoering van het 
STEM – actieplan 2030; 

• De sector draagt actief bij aan de werking van de 
intersectorale adviseurs; 

• (onder voorwaarde van een toegekend ESF-project): 
strategische competentieprognose; 

• Bereiken van micro-ondernemingen en kmo’s om zicht 
te krijgen op de noden en behoeften; 

• Informatie aanbieden over werkplekleren en duaal leren, 
ondersteuning bij de implementatie ervan indien 
bedrijven de vraag stellen; 

• Inzichten van de sectorale werkbaarheidsanalyse 
verspreiden in de sector. 
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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  
resultaatsverbintenis per decretaal thema is behaald. Als een resultaatsverbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 
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 richtlijnen 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 waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel 

op 

 

Namens de Vlaamse Regering, 

 

 

 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 

 

 



30-31 

 

 

 

 

 

 

Namens de sociale partners van de sector Betonindustrie, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Stef MAAS, 

Directeur FEBE/ Secretaris SFBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Sophie BULCKE, 

voorzitster SFBI 



31-31 

 

en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Justin DAERDEN, 

Federaal Secretaris ACV bouw – industrie & energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Sébastien DUPANLOUP, 

Federaal Secretaris Algemene Centrale - ABVV 


