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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Bouw (PC 124) 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw; 
 
hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Bouw, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Karl Neyrinck, Voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw; 
- De heer Jean-Pierre Waeytens, Gedelegeerd Bestuurder Bouwunie; 
- De heer Marnix Van Hoe, Bestuurder, FeMa; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Sandra Lamote, Federaal Secretaris ACV-Bouw, Industrie & Energie; 
- De heer Gianni De Vlaminck, Federaal Secretaris ABVV-AC; 
- De heer Johan Vandycke, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Bouw (PC 124) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 196.000,00 euro aan Constructiv, 
Koningsstraat 132 bus 1 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0406.466.622 - 
bankrekeningnummer: BE34 3101 2389 8590) voor de financiering van 8 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Digitalisering leerkrachtenopleidingen: Het 
aanbieden van ten minste 5 online bijscholingen 
voor leerkrachten per schooljaar. 

Opzetten van 5 Train The Trainer opleidingen 
(telkens minstens één sessie, 3 vernieuwde 
opleidingen en 2 nieuwe) met de focus op 
digitalisering en duurzaam bouwen. 
 

 

PRIORITEIT 1: Voorzien van voldoende instroom 

Actie 1: Sensibiliseren van jongeren en kinderen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Verderzetten van instroom- en 

communicatie-acties die een objectieve en 
geïnformeerde studie- en beroepskeuze 
ondersteunen. Hierbij kan aandacht 
uitgaan naar de meerwaarde van STEM-
competenties en -opleidingen. 

- Lokale initiatieven blijven ondersteunen 
- Aanbieden van digitale en virtuele aspecten 

aan onze sensibiliserende evenementen 
naar evenementen met kinderen en 
leerlingen (zoals VR-brillen en simulatoren 
van een torenkraan en diverse 
bouwplaatsmachines). 
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PRIORITEIT 2: Aandacht voor STEM 

Actie 2: Uitrol van ‘mijnSTEMcheck.be’ 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Blijvende promotie van het instrument 

naar onderwijs, kinderen, leerlingen en 
ouders 

- In de eerste helft van 2023 werkt men 
samen verder: de uitbreiding naar de 
tweede graad van het SO wordt 
onderzocht en (indien positief) voorbereid. 

 

Actie 3: Bouwaandachtig maken van 
leerkrachten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
De uitbreiding van de doelgroep naar 
lerarenopleiders en begeleiders van STEM-
academies is niet gebeurd. We plannen dit ook 
niet in voor de eerste helft van 2023. 
 
We zetten extra in op het aanbieden van de 
nodige handvaten aan leerkrachten om de 
thema’s ‘digitalisering in de bouwsector’ en 
‘duurzaam bouwen aan de leerlingen aan te 
brengen’ via 5 TTT’s (zie resultaatsverbintenis). 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opzetten van 5 Train The Trainer opleidingen 
(telkens minstens één sessie, 3 vernieuwde 
opleidingen en 2 nieuwe) met de focus op 
digitalisering en duurzaam bouwen. 

 
PRIORITEIT 3: Ondersteuning van het bouwonderwijs 

Actie 4: Strategische samenwerking met het 
bouwonderwijs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Het huidige samenwerkingsakkoord 

voorziet in een gratis opleidingsaanbod 
voor leerlingen en leerkrachten, alsook 
sectorale kortingen op handboeken voor 
het bouwonderwijs, aangevuld met enkele 
andere voordelen. 

- Opmaak van, communicatie over en de 
uitvoering van de sectorale ondersteuning 
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- Nieuw vanaf schooljaar 2022-23: scholen 
die een innovatief project indienen, 
kunnen mits goedkeuring project door de 
Vlaamse sociale partners, een extra 
financiële ondersteuning vanuit 
Constructiv ontvangen. 

 

Actie 5: Uitrollen van nieuwe leervormen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Blijven organiseren van digitale 

opleidingen naar leerkrachten. 
- Via projectwerking en met verschillende 

partners (RTC, Innovet, …): ontwikkelen van 
moderne, domein-overschrijdende 
leermiddelen (webinars, blended learning, 
virtual/augmented reality etc.). 

 

Actie 6: Ondersteuning van de stage in het 
voltijds onderwijs 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Proactieve communicatie over deze 

bestaande ondersteuningsacties; 
- Uitvoeren van de genoemde acties 

 

Actie 7: Samenwerking met RTC 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Huidige samenwerking met RTC behouden, 
samen events organiseren, elkaar 
ondersteunen bij uitvoering van regionale 
acties. 

 
 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Jaarlijkse toename van 5 % van het aantal 
bereikte ondernemingen die opleiding voorzien 
in het opleidingsjaar 2022-2023 t.o.v. 2021-2022, 

Het aantal ondernemingen met arbeiders dat 
een opleiding inplant in de periode januari 
t.e.m. juni 2023 stijgt met 1800 t.o.v. het aantal 
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met een specifieke focus op de bedrijven met 1-
5 en 6-19 arbeiders. 

ondernemingen dat in de periode september-
december 2022 een opleiding heeft ingepland. 
 

 

PRIORITEIT 1: Versterking van de arbeidsmarkt 

Actie 1: Ondersteunen van bouwbedrijven met 
het invullen van hun openstaande vacatures 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Op Vlaams niveau is in najaar 2022 samen met 
VDAB een kader afgesloten waarbinnen de 
provinciale niveaus binnen Constructiv en 
VDAB de komende tijd concrete acties moeten 
uitwerken. 
De Bildr-app wordt in de eerste helft van 2023 
geëvalueerd. Erna wordt duidelijk of er extra in 
de app wordt geïnvesteerd, of dat deze wordt 
stopgezet. 
Betrokken partners:  
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Uitwerken van acties op provinciaal niveau 

in samenwerking met VDAB. 
- Evalueren en eventueel bijsturen van de 

Bildr-app. 
  
PRIORITEIT 2: Bevorderen van duurzame doorstroming 

Actie 2: Inzetten op duurzame instroom 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Communiceren van de mogelijkheden aan 

de leerlingen, jongeren, scholen en 
ondernemingen 

- Ondersteuning van de nieuwe arbeiders 
ouder dan 25 jaar 

 
PRIORITEIT 3: Samenwerking VDAB 

Actie 3: Kennisdeling 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Op Vlaams niveau is in najaar 2022 samen met 
VDAB een kader afgesloten waarbinnen de 
provinciale niveaus binnen Constructiv en 
VDAB de komende tijd concrete acties moeten 
uitwerken. 
Betrokken partners:  
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Uitwerken van acties op provinciaal niveau in 
samenwerking met VDAB. 
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Actie 4: Ondersteunen van de sectorale VDAB-
werking inzake werkzoekenden-werking 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Op Vlaams niveau is in najaar 2022 samen met 
VDAB een kader afgesloten waarbinnen de 
provinciale niveaus binnen Constructiv en 
VDAB de komende tijd concrete acties moeten 
uitwerken. 
Betrokken partners: 
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Uitwerken van acties op provinciaal niveau in 
samenwerking met VDAB. 

 
PRIORITEIT 4: Kennisopbouw en netwerk innovatie 

Actie 5: Opstart netwerk innovatie en 
kennisopbouw 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
PRIORITEIT 5: Competentiebeheer op sectorniveau 

Actie 6: STEM-toets 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- De beroepskwalificatiedossiers aanpassen 

waar nodig om hen STEM-proof te maken, 
met aandacht voor de competenties van de 
toekomst 

- Intersectorale samenwerking opzetten 
wanneer extra kennis nodig is (linken met 
houtberoepen, installatieberoepen, e.d.) 

- Samen met de andere STEM-sectoren 
draagt de sector bij tot de totstandkoming 
en de uitvoering van het STEM-actieplan 
2030 

 

Actie 7: Competentieprognose 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Verderzetten van het lerend netwerk dat 

werd opgericht binnen het ESF-project 
SCOPE2020, ook indien we niet indienen 
op fase drie van de oproep. 

- Verderzetten van de VR-ontwikkelingen, 
hetzij binnen de aangegane 
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samenwerkingen, hetzij met eigen 
middelen. 

- Vanuit de resultaten van het ESF-project 
wordt een voorbereiding opgezet specifiek 
rond het opleidingsaanbod voor 
leerkrachten en leerlingen m.b.t. renovatie. 

 

Actie 8: Aandacht voor de competenties van de 
toekomst in het opleidingsaanbod 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Monitoren of het opleidingsaanbod 

voldoende aandacht heeft voor de nieuwe 
competenties en de competenties van de 
toekomst; 

- Opleidingen creëren die hierop focussen. 
 
PRIORITEIT 6: Levenslang leren op bedrijfs- en werknemersniveau 

Actie 9: Iedereen leergretig maken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Sensibiliseren van ondernemingen over de 

noodzaak van opleidingen; 
- Communiceren van de 

opleidingsmogelijkheden en financiële 
tussenkomsten via bedrijfsbezoeken, 
videocalls (als Coronaproof alternatief), 
telefonische acties, enz. 

- Opzetten acties naar zaakvoerders en 
bedrijfsleiders om de nieuwe competenties 
voldoende onder de aandacht te brengen; 

- Voldoende momenten voorzien om de 
eigen sectorconsulenten op de hoogte te 
brengen van innovaties en de toepassing in 
de sector. 

 

Actie 10: Leren toegankelijk maken voor 
iedereen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Monitoring van het marktaanbod 
- Verder werken aan de digitalisering van de 

omkadering 
- Uittesten van verschillende mogelijkheden 

om de mentoren van interne opleidingen te 
ondersteunen 
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Actie 11: Aanbod en vraag afstemmen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Matchen van vraag en aanbod 
- Op maat werken 
- Monitoring van de kwaliteit van de 

opleidingen 
 

Actie 12: Kennisretentie in de strijd tegen 
vergrijzing 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De studie is gebeurd en wordt ter kennisgeving 
aan de federale sociale partners voorgesteld. 
Zij hebben beslist om momenteel geen 
actieplan op te zetten. 

 

Actie 13: Traject werkplekleren bij lokale 
overheden 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Opleiden van leerlingen, werkzoekenden en 

arbeiders via deze weg 
- Onderzoeken of deze samenwerking ook 

met andere lokale overheden kan opgezet 
worden. 

 
PRIORITEIT 7: Begeleiding van ondernemingen bij strategische keuzes 

Actie 14: Begeleiding van ondernemingen bij 
strategische keuzes 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
De openbare aanbesteding ‘Competentie-
checks in Vlaamse ondernemingen’ paste 
perfect binnen deze actie. Samen met Educam, 
Volta en Woodwize hebben we ons hiervoor 
kandidaat gesteld. Indien de opdracht aan ons 
wordt gegund, zullen wij de gedane 
engagementen binnen die opdracht uitvoeren. 
Om redenen van dubbele financiering zitten 
hierin geen taken voor de sectorconsulenten. 
Betrokken partners: Departement WSE 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Geen 
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PRIORITEIT 8: Werkbaar werk 

Actie 15: Verschaffen van eerstelijnsinformatie 
m.b.t. welzijn en veiligheid 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Het opleiden van sectorconsulenten tot 

preventieadviseur niveau 3 
- Het geven van eerstelijnsinformatie over 

welzijn- en veiligheidsmaterie op de 
bouwplaats door de sectorconsulten; 

- Doorverwijzen naar de gespecialiseerde 
collega’s voor verdere ondersteuning. 

 

Actie 16: Aanpakken risicofactoren werkbaar 
werk 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 17: Informeren over de Coronamaatregelen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Afhankelijk van de sanitaire situatie: 
- Sectorconsulenten op de hoogte houden 

van de Coronamaatregelen, specifiek over 
de toepassing ervan in de bouwsector; 

- Ondernemingen informeren over de 
maatregelen, en doorverwijzen naar de 
Constructiv-adviseurs die gespecialiseerd 
zijn in welzijns- en veiligheidsthema’s. 

- Ontwikkelen van de nodige preventie-
fiches, toolboxen,… ter ondersteuning van 
het bouwbedrijf  

 

Actie 18: Sensibiliseren over Vlaamse 
initiatieven 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Sectorconsulenten op de hoogte houden 

van beleidsbeslissingen m.b.t. het 
bestaande instrumentarium; 

- Ondernemingen en/of partners informeren 
over de mogelijkheden. 
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Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.  
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
 
 
Nieuwe thema’s: 
Thema Activering niet-beroepsactieven 

Actie: Bedrijven sensibiliseren en ondersteunen 
richting inclusief ondernemen 

Omschrijving:  
De sector sensibiliseert en ondersteunt 
werkgevers bij het inzetten van inclusief 
ondernemen als antwoord op hun 
bedrijfsuitdagingen. Hiervoor werkt de sector 
mee aan de initiatieven van het intersectorale 
netwerk.  
 
Binnen de verlengingsperiode zetten we in op:  
- Het verder verspreiden van de 

intersectorale handleiding non-
discriminatiecode 

- Het verder verspreiden van de ontwikkelde 
videoteasers die bewustzijn creëren rond 
discriminatie op basis van gender, 
beperking, leeftijd en migratieachtergrond 

- Het ontwikkelen en verspreiden van 3 
ondersteuningsfiches met tips om als 
onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen.  

 
Binnen de samenwerking met VDAB is het 
mogelijk dat er specifiek rond bepaalde 
groepen van de niet-beroepsactieven wordt 
ingezet. Dit kadert dan in de provinciale 
samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB 
en Constructiv. Deze moeten bij het schrijven 
van dit addendum nog onderhandeld worden. 
Timing:  
Januari 2023 tot juni 2023 
Betrokken partners: 
SERV, andere sectorfondsen, VDAB 
Inspanningsverbintenis: 
De sector werkt actief mee aan de 
werkgroepen binnen het intersectorale 
netwerk en verspreidt de ontwikkelde tools 
richting de bedrijven binnen de sector. 
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Initiatieven samen met VDAB volgens de 
afspraken die in 2022 op provinciaal niveau 
gemaakt zullen worden tussen Constructiv en 
VDAB. 

 

Actie: Intersectorale samenwerking: Organisatie 
van een intersectoraal netwerkmoment voor 
begeleiders van niet-beroepsactieven. 

Omschrijving:  
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
 
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.  
 
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen in 
de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen. 
Timing:  
Voorjaar 2023, geschikt moment te bepalen 
door de sector en de deelnemende partners 
Betrokken partners:  
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV 
 
Mogelijke andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, 
dienst inburgering en integratie, dienst 
activering OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering, … 
Inspanningsverbintenis:  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de tewerkstellings-
mogelijkheden binnen de sector. 
 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels tot 
tewerkstelling binnen de sector op basis van 
de noden van niet-beroepsactieven. 

 

Actie: verspreiden van goede praktijken en 
geleerde lessen m.b.t. raamakkoord tussen 
Fedasil en Constructiv 

Omschrijving:  
Fedasil en Constructiv hebben op initiatief van 
toenmalig staatssecretaris van Asiel en 
migratie Sammy Mahdi een raamovereenkomst 
opgezet om asielzoekers tijdens hun procedure 
toe te leiden naar een job in de bouwsector. 
Dit via het informeren van de werkcoaches, 
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informeren van de asielzoekers in de asiel- en 
VDAB-centra, sensibiliseren en informeren van 
bouwbedrijven, voorzien van ondersteunende 
tools (zoals onthaal en opleiding). 
 
Binnen dit convenant willen we goede 
praktijken en geleerde lessen delen met andere 
sectoren. 
 
Omdat Fedasil blijft geconfronteerd worden 
met een hoge toestroom en de daarbij horende 
uitdagingen, houden we een slag om de arm 
wat de periode van uitvoering betreft. 
Timing: 
Januari 2023 tot juni 2023 
Betrokken partners:  
Fedasil, VDAB 
Inspanningsverbintenis:  
Binnen dit convenant willen we goede 
praktijken en geleerde lessen delen met andere 
sectoren. 

 
 
Thema Preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk 

Actie: Zicht krijgen op data en situatie in de 
sector  

Omschrijving:  
Over welke data van bouwvakarbeiders m.b.t. 
afwezigheid, langdurige zieken, 
arbeidsongevallen, enz. beschikt Constructiv, 
wat beschrijven deze data, en welke zijn de 
conclusies? Tijdens de periode van de 
verlenging wensen we hier intern zicht op te 
krijgen. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis: 
- Onderzoeken welke gegevens interessant 

kunnen zijn, welke gegevens 
(intern/Extern) beschikbaar zijn 

- Analyseren van deze gegevens: wat is de 
stand van zaken in de sector? Dit met het 
oog op het voorzien van een actieplan in 
het sectorconvenant 2023-2024. 

 

Actie: bevordering van de veiligheid op de 
bouwplaatsen en het welzijn op het werk: 
opvolgen en verspreiden van innovaties m.b.t. 
de arbeidsomstandigheden 

Omschrijving:  
De wereld staat niet stil: verschillende 
innovaties hebben een positieve impact op de 
werkbaarheid, veiligheid en het welzijnsniveau 
in de sector. Als sectorfonds volgen we deze 
ontwikkelingen op (via bedrijfsbezoeken, 
infosessies (bv. van fabrikanten en verdelers), 
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expo’s, WTC, ..). We sensibiliseren en 
informeren werkgevers over deze innovaties. 

Betrokken partners:  
Fabrikanten, expo’s, WTCB en sociale partners 
Inspanningsverbintenis:  
- Impact innovatie op realiteit werf opvolgen 

( bijvoorbeeld exoskelet,…) 
- Informeren van werkgevers (bijvoorbeeld 

via infosessies) 
 

Actie: Sectorconsulenten en werkgevers 
informeren over niet-sectoreigen initiatieven 
rond werkbaar werk en preventie van 
langdurige ziekte 

Omschrijving:  
De Vlaamse overheid lanceert regelmatig 
initiatieven rond dit thema en verwacht dat de 
sectorfondsen via het sectorconvenant deze 
initiatieven mee communiceren. Ook is er een 
sterke intersectorale werking, waarover we 
onze eigen sectorconsulenten en de 
bouwondernemingen willen informeren. 
Betrokken partners: Vlaamse overheid, andere 
sectoren, … 
Inspanningsverbintenis:  
Ondernemingen informeren over: 
- Vlaamse initiatieven 

o Werkbaarheidscheque, KMO-
portefeuille, campagnes, initiatieven 
VDAB, … 

- Intersectorale initiatieven 
o (evenementen, infomomenten, 

documenten, …). 
En dit op de meest aangewezen manier : 
nieuwsbrief, netwerkmoment, bedrijfsbezoek,… 

 

Actie: Intersectorale samenwerking  Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een 

afgesproken periode (drie weken à een 
maand) zetten we de gezamenlijke focus 
op het thema werkbaar werk in 
gesprekken met en communicatie richting 
bedrijven. Hiervoor gebruiken we cijfers 
rond ziekteverzuim om het gesprek aan te 
gaan rond preventie van (langdurige) 
ziekte via werkbaar werk. 
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2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 
8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: 
achtergrondinformatie, opleidingen, 
webinars, getuigenissen, instrumenten 
zoals scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren 
we de bedrijven opnieuw en beluisteren of 
er nog verdere ondersteuning, hulp, etc 
nodig is. 

Betrokken partners: 
SERV, andere sectorfondsen 
Inspanningsverbintenis:  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk. 

 
Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  

 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
Namens de Vlaamse Regering, 

 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 

Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Bouw (PC 124), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Karl NEYRINCK, 
Voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-Pierre WAEYTENS, 
Gedelegeerd Bestuurder Bouwunie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Marnix VAN HOE, 
Bestuurder, FeMa  
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Sandra LAMOTE, 
Federaal Secretaris ACV-Bouw, Industrie & Energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gianni DE VLAMINCK, 
Federaal Secretaris ABVV-AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VANDYCKE, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 

 


	Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector Bouw (PC 124)
	Verbintenissen van de Vlaamse Regering
	Verbintenissen van de sector

