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Hoe kunnen bouwbedrijven samen met de overheid de instroom van
kansengroepen bij overheidsopdrachten vergroten?
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De uitdagingen van MVO en de snel veranderende arbeidsmarkt vragen dergelijke
innovatieve concepten en een multistakeholdersamenwerking. Bedrijven en organisaties die oplossingen zoeken voor de maatschappelijke uitdagingen zijn de bruggenbouwers waarnaar de titel van deze publicatie verwijst.
De titel verwijst ook naar het Masterplan Mobiliteit Antwerpen en de brug ‘Lange
Wapper’ die het symbool is geworden van deze belangrijke infrastructuurwerken. Het
Masterplan vormt ontegensprekelijk een bijzondere uitdaging voor de tewerkstelling
in de bouwsector de komende jaren.
In de eerste twee hoofdstukken schetsen we het ruimere kader van het BPA-W project.
Niet alleen de doelstellingen en een schets van de bouwsector, maar ook het ruimere
kader van MVO bij de bouwsector en de overheid komen aan bod.
In hoofdstukken 3 en 4 worden de in het project ontwikkelde methodieken en concepten voorgesteld, zowel algemeen als specifiek. Door hun schaalgrootte vereisen de
werken van het Masterplan immers een specifieke aanpak.
In hoofdstuk 5 stellen we dan de mogelijkheden voor die aanbestedende overheden
hebben binnen de wetgeving op de overheidsopdrachten om dit in de toekomst mee
vorm te geven bij andere grote infrastructuur- en bouwprojecten.
De nota sluit af met conclusies en aanbevelingen voor alle betrokken partners bij dit
BPA-W project – zowel de bouwbedrijven en de ruimere sector als de overheid – om
verder werk te maken van de instroom van kansengroepen bij overheidsopdrachten en
het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Bruggen bouwen, doe je immers van beide kanten tegelijkertijd.
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Achtergrond van het BPA-W project
De stad Antwerpen kampt met een werkloosheidsgraad van ongeveer 12,1%. Dat is
ongeveer dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde van 6,1%, wat een specifiek stedelijk arbeidsmarktbeleid vereist. Een gezamenlijke aanpak met bijzondere aandacht
en inspanningen voor groepen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt vertonen, zoals jongeren, allochtonen en kortgeschoolden, is een absolute noodzaak om voor deze
groepen nieuwe en betere kansen op de arbeidsmarkt te creëren. De stad wil daarbij
nagaan hoe het in haar eigen werking en in samenwerking met het bedrijfsleven en
andere actoren, stimulansen voor tewerkstelling, opleiding, werkervaring en begeleiding van deze doelgroepen kan uitwerken. Met andere woorden, hoe kunnen de diverse
actoren hierin hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen?
De stad wenst dit ondermeer te doen door haar leveranciers van diensten en werken of
uitvoerders van grootschalige infrastructuurwerken en stedelijke bouwprojecten hierin
een actieve rol te laten opnemen.
De stad Antwerpen en haar districten zijn de voorbije jaren één van de eersten geweest
in Vlaanderen om zogenaamde sociale doelstellingen te koppelen aan overheidsopdrachten.
Dat werd ondermeer gedaan door de uitbouw van een samenwerkingsverband (op convenantbasis) met de bouwsector om optimale doorstromingsmogelijkheden voor kansengroepen in de bouw te bieden. Dit samenwerkingsverband, Bouwpool Antwerpen,
werd opgestart in 2001 en is een initiatief van de stad Antwerpen en de Antwerpse
7

sociale partners bouw vertegenwoordigd in het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) Antwerpen. In Bouwpool stemt de stad haar arbeidsmarktmiddelen af
op de opleidingsmogelijkheden van het FVB en de bundeling van de publieke en private
middelen zorgt voor extra slagkracht om kortgeschoolde werkzoekenden toe te leiden
naar een functie in de bouwsector.
Bouwpool Antwerpen is een voorloper en een sterk voorbeeld van de promotie van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is niet alleen een instrument
voor screening, opleiding, toeleiding, bemiddeling en jobcoaching, maar ook een
nieuw dienstverleningsconcept, zowel naar werkzoekenden als werkgevers, waarbij
een optimale afstemming van kansengroepen en knelpuntberoepen in de bouwsector
gerealiseerd wordt.
Bouwpool is het resultaat van de wil van de sociale partners in de bouwsector en de
lokale arbeidsmarktactoren om kansen te geven aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en werkgevers te sensibiliseren tot aanwerving ervan.
Bouwpool Antwerpen is er door haar unieke samenwerkingsverband in geslaagd om
diverse kansengroepen over te schakelen naar een baan in de bouwsector (899 tewerkstellingen over zes jaar, in de periode van 2001 tot 2007).
In een aantal overheidsopdrachten voor renovatie van woningen doet de stedelijke
woondienst ook al een aantal jaren beroep op sociale opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. In enkele marktniches, waarvoor de reguliere markt op dit moment minder
interesse toont en bij werken waar de snelheid van uitvoering iets lager mag liggen en
die iets goedkoper begroot worden, kan zo ook een sociale meerwaarde worden gerealiseerd bij stedelijke overheidsopdrachten.
Het Bijzonder Plan van Aanleg naar Werk project kadert in het Europees Sociaal Fonds
(ESF), zwaartepunt 6. Dat ondersteunt innovatieve experimenten en pilootprojecten
binnen de domeinen werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Onder impuls van Vlaams
minister Van Brempt worden de centrumsteden, betrokken in de jeugdwerkloosheidsplannen, opgeroepen extra in te zetten op MVO. Doel was op zoek te gaan naar manieren om bij grote investeringswerken de instroom van kansengroepen pro-actief te
faciliteren. De stad Antwerpen koos voor een mogelijke toepassing bij de werken van
de Oosterweel, met specifieke aandacht voor jongeren. Aldus kon het ‘Antwerk!’-plan
versterkt worden met het ‘BPA-W’-project en kon het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren door het introduceren van sociale doelstellingen in het beleid
voor overheidsopdrachten voor werken. In het kader van het Antwerps stedelijk actieplan jeugdwerkloosheid ‘¡Antwerk!’ heeft de stad Antwerpen, dit ESF-project opgestart
samen met de volgende partners: Confederatie Bouw Antwerpen, Bouwunie, Fonds
voor Vakopleiding Bouw, Bouwpool Antwerpen, Algemene Centrale ABVV, ACV Bouw en
Industrie en ACLVB. Tijdens het project is ook de VDAB erbij gekomen. Het project liep
van 1 september 2006 tot 30 april 2008.

�.�.�

BPA-W projectdoelstelling
De centrale vraag voor dit project was:
Hoe kunnen bouwbedrijven en overheden samen bij overheidsopdrachten voor bouwof infrastructuurwerken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om de
instroom van kansengroepen naar de arbeidsmarkt te vergroten?
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Het project omvatte zowel strategische als operationele doelstellingen. De strategische
doelstelling was na te gaan hoe de instroom en begeleiding van (Antwerpse) kansengroepen en vooral van jongeren bij grote infrastructuurwerken kon worden bevorderd.
Hierbij werd ook gekeken naar de mogelijkheden bij de komende grote infrastructuurwerken van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen, met als meest in het oog springende
project de zogenaamde Oosterweelverbinding. Het Masterplan omvat een geheel van
werken voor een geschat totaalbedrag van 3,5 miljard euro met een looptijd tot 2016,
aanbesteed door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) NV van publiek
recht en met investeringen van het Vlaams Gewest.

—
—
—
—

De daaruit voortvloeiende operationele doelstellingen werden als volgt beschreven:
het koppelen van sociale doelstellingen en criteria aan overheidsopdrachten en dan specifiek voor werken en nagaan wat dit betekent voor de verschillende betrokken actoren;
het toepassen en toetsen van de ontwikkelde inzichten en methodes in concrete pilootprojecten;
de maatschappelijke meerwaarde of ‘social return’ van de investeringen zichtbaar maken;
het opstellen van een nota voor het toepassen van de ontwikkelde inzichten methoden
bij toekomstige overheidsopdrachten.

�.�

Profielschets van de bouwsector
De bouwsector is een grote werkgever. In Europa vertegenwoordigt die 10,4% van het
BBP van de EU. De sector bestaat uit ongeveer 2,7 miljoen bedrijven, waarvan 95%
KMO’s met minder dan twintig werknemers�. Daarmee is de bouwsector in de EU goed
voor 7,2% van de totale tewerkstelling en meteen de grootste industriële werkgever.
In de vijftien oude lidstaten is alleen de sector van gebouwen in 2004 al goed voor een
omzet van 910 miljard euro met 11,7 miljoen werknemers (VTE). In 2005 waren de tien
toetredende landen nog eens goed voor een omzet van 45 miljard euro en een tewerkstelling van 1,5 miljoen (VTE).
In België vertegenwoordigt de bouwsector bijna 5% van het BNP en zorgt rechtstreeks
voor meer dan 7% van de werkgelegenheid in de privé-sector. De omzet in 2006 bedraagt ongeveer 40 miljard euro�, met een onderverdeling van 38% particuliere woningbouw, 6% sociale woningbouw, 13% openbare niet-residentiële gebouwen, 25%
niet-residentiële gebouwen en 18% burgerlijke bouwkunde. In België zijn het vooral de
gewesten en lokale overheden die de investeringen doen. Onderstaand nemen we een
aantal kerncijfers en -aspecten van de bouwsector nader onder de loep.

�.�.�

Veel tewerkstelling in kleine bedrijven
De tewerkstelling in de bouw fluctueert, net als in andere sectoren. Het totale aantal
loontrekkenden ligt in 2006 op 202.340 en het aantal werkgevers op 25.930. In december 2007 bedroeg het aantal arbeiders 163.511 en het aantal werkgevers 31.788.
Daarnaast telt de sector nog een groot aantal zelfstandigen (in hoofd- en bijberoep,
zelfstandigen en helpers). In 2005 bedroeg hun aantal 50.000�.
Volgens de bedrijfsgrootte zijn kleine ondernemingen veruit de grootste werkgevers.
Voor 2006 werd in België maar liefst 84% van de totale tewerkstelling gecreëerd door
9

bedrijven met minder dan tien werknemers. Zie ook bijlage 1 (tabel 1 t/m 4)� voor de
cijfers over bedrijfsgrootte en tewerkstelling.

Deze Hermesstudie� naar het personeelsverloop in de bouwsector in Vlaanderen verschaft eveneens een aantal interessante inzichten.
Uit de studie blijkt ondermeer dat de overstap naar een ander bedrijf binnen de bouwsector, het grootst is in de ruwbouw en ruwbouwafwerking en het laagst in de bagger
(er zijn in België slechts twee baggerbedrijven en de kennis is zeer sectorspecifiek). Als
men dit koppelt aan leeftijd blijkt dat de overstap het vaakst bij jonge en oudere werknemers gebeurt.

�.�.�

Groot personeelsverloop
De bouwsector kent al veel jaren een groot verloop van personeel. Onderzoek van Maes
& Sels (2002)�, in opdracht van het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB),
toont aan dat na één jaar nog 75% van de bouwarbeiders bij dezelfde werkgever werkt.
Na twee jaar is dit percentage al teruggelopen tot 60%, na vijf jaar zelfs tot net geen
40%.
Dit betekent dat een gemiddelde bouwonderneming over een periode van vijf jaar zeker
60% van haar arbeiders moet vervangen, met alle gevolgen van dien, zoals kosten van
werving en selectie, opleiding en productiviteitsverlies. Het is opmerkelijk dat in de
bouwsector 65% van alle uitstroombewegingen toe te schrijven is aan vrijwillig verloop.
Figuur 1 geeft een overzicht voor 2005 (uit de Hermesstudie van FVB).

De Hermesstudie constateert dat de uitstroom (naar een andere werkgever buiten de
sector, pensioen, overlijden, werkloosheid, veranderd statuut, …) gemiddeld rond de
10% ligt. De uitstroom is het grootst bij bedrijven met minder dan zes werknemers
(16,4%), gevolgd door bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers (12,6%). Ook
bij de sectorverlaters is de uitstroom het grootst bij bedrijven met minder dan 6 werknemers. Bij grote bedrijven (meer dan 500 werknemers) is het aantal sectorverlaters
zeer laag.
De instroom is redelijk stabiel over de subsectoren heen. Volgens leeftijd zijn jongeren
duidelijk oververtegenwoordigd. Naar bedrijfsgrootte zijn het procentueel de bedrijven
met meer dan vijfhonderd werknemers die de grootste instroom kennen (40%), gevolgd
door de kleine bedrijven met minder dan zes werknemers (14%).
In aantallen is de grootste instroom echter te zien bij kleine bedrijven.

Figuur 1 - Overzicht arbeidersverloop in de bouwsector in Vlaanderen:

tewerkstelling

totale verloop
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verloop

93.632
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Profielen werkzoekenden: jong en kortgeschoold

10%

Uit een analyse van vraag en aanbod binnen de Vlaamse bouwsector (2007)� gebaseerd op VDAB-gegevens over vacatures en profielen van niet-werkende werkzoekenden
(nwwz) in 22 bouw- en aanverwante beroepsgroepen, blijkt dat de bouwsector een groter aandeel jongere werkzoekenden dan andere sectoren aantrekt. Van die nwwz is:
— 31,5% jonger dan 25 jaar, tegen 19,5% van het totaal in Vlaanderen;
— 33,8% ouder dan 40 jaar, tegen 46,9% van het totaal in Vlaanderen.
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Bron: FVB ‘Onderzoek naar het personeelsverloop in de bouwsector: Vlaanderen, gegevens 2006’

10

—
—
—
—

Naar beroepsgroepen kiezen jongeren vooral een job als metselaar, loodgieter, schilder
en dakdekker. Het omgekeerde geldt voor kraanbestuurders, bouwmachinisten, wegenwerkers, bouwmachinisten, ijzervlechters en bekisters. Daar is gemiddeld de helft ouder dan 40 jaar. Volgens etnische afkomst is voor deze groep werkzoekenden:
78,3% van Europese afkomst (vijftien oude lidstaten);
0,5% van de nieuwe EU-lidstaten;
14,6% van Maghrebijnse of Turkse afkomst;
6,6% andere etniciteit.
In termen van geschooldheid blijkt uit deze gegevens dat 66,5% van alle werkzoekenden in de bouw laaggeschoold� is. Voor alle andere sectoren in Vlaanderen is dat 52,1%.
Voor de 22 beroepsgroepen zijn de ‘nwwz’ met een diploma lager onderwijs en eerste
graad secundair onderwijs het sterkst vertegenwoordigd met 28,9%. De ‘nwwz’ met
tweede graad secundair beroepsonderwijs is 21,9% en met derde en vierde graad secundair beroepsonderwijs is dat 22,5%.
Van alle ‘nwwz’ in de bouw in Vlaanderen blijkt slechts 8,9% een beroepsopleiding te
hebben gevolgd.
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—
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Wat betreft de werkervaring van de ‘nwwz’ in de bouw in Vlaanderen heeft:
37,1% geen werkervaring
23,5% een tot twee jaar ervaring
12,7% twee tot vier jaar ervaring
26,7% meer dan vijf jaar ervaring

�.�.�

Conclusies
De belangrijkste kenmerken van de bouwsector:
— De sector is een belangrijke werkgever en is in België goed voor 7% van de werkgelegenheid in de privé-sector.
— Zo’n 84% van de tewerkstelling komt van kleine bedrijven met minder dan tien werknemers.
— De bouwsector kampt met een aanzienlijk verloop, vooral bij kleine bedrijven, met een
grote uitstroom van jongeren en ouderen.
— Er is een relatief grote groep werkzoekenden met lage opleiding en weinig of geen werkervaring.
— De instroom van gekwalificeerde jongeren in de sector is ontoereikend, aangezien hun
aantal zelfs niet volstaat om de ervaren vertrekkers te vervangen. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich in de bouw sterk voelen.

� 	
�
�
�
�
�
�
� 	

FIEC, www.fiec.eu
FOD Economie, afdeling statistiek
RSVZ
De bijlagen zijn beschikbaar op www.antwerpen.be ; doorklikken naar Welkom > Algemene site > Werken > Regelgeving en
beleid > Europese projecten ESF
Maes, J. & Sels, L. (2002). Onderzoek naar de omvang en de determinanten van personeelsverloop in de bouwsector. Departement TEW – CTEO: Leuven.
FVB/FFC: Hermes – ‘Onderzoek naar het personeelsverloop in de bouwsector: Vlaanderen’ (gegevens 2006).
FVB: ‘Arbeidsmarktanalyse van de Vlaamse bouwsector’, deel 2 analysenota, maart 2007
Idem
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UITDAGINGEN
VOOR SECTOR
EN SOCIALE
PARTNERS
Zoals de kerncijfers van de bouwsector laten zien, kent de sector specifieke noden. Er is
nood aan goed geschoold personeel, maar ook aan het vermogen van de sector om dat
personeel beter aan zich te binden. Toenemende vergrijzing maakt de noodzaak tot het
werven, ontwikkelen en behouden van personeel steeds belangrijker.
Daarnaast zijn er maatschappelijke uitdagingen die op de sociale partners afkomen. Er
bestaat immers een groep werkzoekenden die met de huidige instrumenten niet aan
de bak komt. Dat is niet alleen een maatschappelijke kost (uitkeringen, sociale exclusie)
maar ook een verspilling van eigen talent. Hier zit een potentieel voor de bouwsector.
Zeker ook in het licht van andere maatschappelijke uitdagingen zoals terugdringing van
broeikasgassen, vermindering van energieverbruik en duurzaam ruimtegebruik, die ook
nieuwe kansen op werkgelegenheid bieden.
De uitdagingen centreren zich rond:
— het opnemen van de bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid;
— urgenties inzake klimaat en energie helpen innovatie en bieden nieuwe kansen voor
werkgelegenheid en opleiding, ook voor kansengroepen;
— vergrijzing en ontgroening;
— continue vorming en ontwikkeling, kwaliteitsvol werk en behoud van personeel;
— kansengroepen een betere kans en voorbereiding op een baan geven.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

�.�.�

MVO-uitdagingen in de bouwsector

De centrale vraag is hoe de verschillende actoren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen om de instroom van kansengroepen naar de arbeidsmarkt te
vergroten. Dit past bij de veranderde verwachtingen van de samenleving en de diverse
nieuwe uitdagingen waar we voor staan.
De economische, sociale, culturele en ecologische complexiteit van de globalisering
plaatst allen in de samenleving voor nieuwe uitdagingen. Bekend zijn de klimaatverandering, versnelde afname van de biodiversiteit, groeiende sociale ongelijkheid en
uitsluiting en beperkte beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen, energie en water.
De planeet toont ons de grenzen van haar draagkracht en veerkracht.
In een proces van enkele decennia, met als belangrijke mijlpaal de VN top van Rio in
1992 over Duurzame Ontwikkeling (DO), is een groeiend bewustzijn ontstaan dat het
terugdringen van de negatieve effecten van ons handelen, inspanningen en veranderingen vragen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de bijdrage die ondernemingen
kunnen leveren aan DO waarbij de drie dimensies, of ook wel de drie pijlers economie,
milieu en sociaal, in rekening worden genomen bij de bedrijfsvoering.
De urgentie neemt toe, zowel voor het individuele bedrijf, de bedrijfssectoren, als de
maatschappij als geheel. Een enorme bevolkingsgroei (nu 6 miljard, tegen 2050 ruim
9 miljard mensen) met als gevolg migratiestromen, zorg om voedselkwaliteit en veiligheid, armoede en sociale desintegratie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, grote
energiebehoeftes en achteruitgang van ecosystemen, vragen dringend om oplossingen. We bevinden ons in een veranderingsproces naar een samenleving die duurzame
oplossingen schept.
Het begrippenkader rond MVO is in de internationale context ontstaan en sluit aan bij
de centrale vraag over de rol van het bedrijf in de samenleving, ‘Business & Society’. De
term MVO is pas sinds 2000 echt in opmars in Vlaanderen. Voordien werd vaker de term
duurzaam ondernemen gehanteerd.
De kern van MVO is het maatschappelijke gedrag van organisaties. Centraal daarbij
staan de verantwoordelijkheid die zij opnemen voor hun omgeving, voor de impact van
hun bedrijfsactiviteiten en de relaties die zij aangaan met diverse belanghebbenden.
Het Belgisch MVO Referentiekader van 2006� definieert MVO als volgt: “Een proces
waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen
op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen,
waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”.
MVO vervangt geen wetgeving en normering. MVO is een proces en geen toestand.
Een onderneming integreert MVO in de hele bedrijfsvoering, met een systematische en
samenhangende toepassing van economische, sociale en milieuoverwegingen.
MVO is geen toevoeging van hier en daar wat elementen van die dimensies, maar het
consequent toepassen ervan in alle facetten van de bedrijfsvoering en de kernactiviteiten van de onderneming. Dat betekent een waardecreatie in de drie dimensies (economie, milieu en sociaal), die niet los van elkaar staan, elkaar aanvullen en beïnvloeden
en soms met elkaar in conflict kunnen komen. Steeds meer wordt het MVO concept ook
gebruikt door andere types organisaties, zoals overheden.
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Als we over het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de bouwsector en de duurzaamheid van alle elementen die bij bouwen een rol spelen spreken, dan
hebben deze uiteraard betrekking op een veelvoud van actoren, zoals opdrachtgevers
(privaat of publiek), bouwheren, architecten, investeerders, overheid, bouwbedrijven
en sectorale structuren (sociaal overleg). Zij zijn bij het opzetten van om het even welk
bouwproject met elkaar verbonden en de bouwactiviteiten hebben effecten op langere
termijn en verderop in de keten.
Als ontwerpers, projectontwikkelaars, investeerders en opdrachtgevers van bouwprojecten niet met MVO bezig zijn en geen rekening houden met de gevolgen van (onduurzame) bouw en ruimtegebruik komen de risico’s, lasten en kosten onherroepelijk
op de gebruikers en/of de samenleving (en de bouwbedrijven) terecht. Vandaar dat
men bij grote bouwprojecten nu steeds meer het systeem van ‘design, build, finance
and maintenance’ toepast, waarbij de verantwoordelijkheid voor de latere effecten al
in het begin kan worden opgenomen.

Wat betekenen de maatschappelijke urgenties voor de bouwsector?

—
—
—
—

De bouwsector levert belangrijke bijdragen aan het inrichten van onze gemeenschappelijke leefruimte door infrastructuren en bouwwerken en heeft daarmee een grote impact op de omgeving. De sector is één van de grootste grondstofgebruikers. Gebouwen
en hun uitrusting zijn in België de tweede grootste bron van uitstoot van broeikasgassen (23% van de totale uitstoot). Daarnaast zijn er effecten op het vlak van:
gezondheid (bijvoorbeeld luchtkwaliteit en binnenklimaat);
water- en energieverbruik (46% van de totale energieconsumptie);
belasting op het gebruik van de ruimte t.o.v. andere ruimtefuncties voor natuur, groenvoorziening, landbouw of recreatie;
het verbeteren van de gemiddelde bouwkwaliteit.
De bouw is een essentiële partner in de strijd tegen klimaatverandering. Onderzoek
heeft ruimschoots bewezen dat het energie- en waterverbruik in onze gebouwen, de
uitstoot van broeikasgassen en de niet-duurzame inrichting en gebruik van de ons
beschikbare ruimte om dringende ingrepen vragen. Daarnaast stellen consumenten,
opdrachtgevers en ook de wetgever steeds meer eisen aan energiezuinige gebouwen
en het gebruik van bouwmaterialen die geen schade toebrengen aan mens en milieu.
Nieuwe regelgeving, zoals de Europese richtlijn van 2002 voor de energieprestatie van
gebouwen (EPB in België vanaf 1 januari 2006 van kracht), biedt de bouw- en aanverwante sectoren nieuwe mogelijkheden om producten, processen en technologieën te
ontwikkelen die het rendement verhogen, de druk op het milieu verlagen en beantwoorden aan de steeds hogere eisen van comfort, veiligheid en onderhoud.
Dit vraagt om innovatieve designconcepten en engagementen van de sociale partners.
Niet alleen het constant verbeteren van producten, processen en prestaties is noodzakelijk, maar ook het continu bijleren van werknemers om de nieuwe toepassingen te
kennen.
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Enkele belangrijke initiatieven inzake MVO

— ‘design for all’, toegankelijkheid voor allen in gebouwen;
— gezonde luchtkwaliteit in gebouwen.

Europa
Op Europees niveau bestaan diverse engagementen waar de bouwsector aan meewerkt.
Zo heeft de FIEC, de Federatie van de Europese Constructie-industrie, in juni 2007 het
‘Leipzig Charter voor Duurzame Europese Steden’, opgesteld door de EU-lidstaten��,
onderschreven. Dit charter, ondersteund door Europese beleidsmakers, architecten en
maatschappelijk middenveld, is de uitkomst van een proces van initiatieven en resoluties voor meer duurzame architectuur, ruimtelijke ordening en regionaal cohesiebeleid.
Het Charter streeft ondermeer naar hoogwaardig en geïntegreerd ruimtegebruik en
beleid, kwaliteitsvolle en energiezuinige gebouwen, innovatie, duurzaam transport, lokale werkgelegenheid en cohesie. Het gaat hier om een combinatie van de drie pijlers.
De uitdagingen krijgen een extra stimulans met het nieuwe Europese Klimaatplan van
januari 2008 en de daaraan gekoppelde doelstellingen van hernieuwbare energie en
CO2-reductie. De bouwsector in België is vragende partij voor meer maatregelen om de
Belgische doelstelling voor CO2-uitstootreductie van 15% tegen 2020 te kunnen halen.
Dit betekent dat er jaarlijks ongeveer 90.000 (bestaande) woningen moeten worden
geïsoleerd. Vandaag wordt hiervan nauwelijks een vijfde gerealiseerd. De nadruk is hier
sterk ecologisch en economisch.
Een uitgebreide EU-studie van de ETUC (European Trade Union Confederation)�� toont
dat er voor de bouwsector in de komende decennia, met de eisen die aan energieefficiënt bouwen en CO2-reductie worden gesteld, zeer goede perspectieven zijn voor
tewerkstelling. Voorwaarde is volgens de studie wel, dat men de vereiste opleiding en
innovaties op het gebied van duurzaam bouwen goed oppakt. Overigens geeft de studie
ook aan dat de investeringen voor deze noodzakelijke werkzaamheden (om gewenste
doelstelling van 50KWh/m² te bereiken) in België, na Finland, het hoogste zullen zijn
(berekend voor zestien lidstaten). Hier wordt ecologie gekoppeld aan kansen voor werkgelegenheid en innovatie.

—
—
—
—

In het kader van de toenemende initiatieven voor duurzame overheidsopdrachten van
overheden in Europa, heeft de Europese Commissie in 2007 het RESPIRO-project ‘Responsibility in Procurement’ (verantwoordelijkheid bij aankopen), via multipartijsamenwerking voor twee productgroepen of -sectoren, de bouw en de textiel, uitgevoerd. In
twee multistakeholder werkgroepen, met vertegenwoordigers van de bouw- en textielsector, lokale overheden, werknemers, middenveld en experts uit diverse EU-landen,
zijn twee praktische gidsen opgesteld. Hierin staat hoe publieke autoriteiten kunnen
omgaan met het toepassen van sociale criteria bij bouwopdrachten en aankopen van
textiel en bedrijfskleding��.
Bij de bouwwerkgroep waren ondermeer betrokken: de constructiesector (FIEC), architecten (ACE en ‘Build for All’), werknemersvertegenwoordigers (EFBWW en ILO), diverse
publieke autoriteiten, ngo’s en experts.
De sociale criteria in de bouwgids hebben ondermeer betrekking op:
het bevorderen van gelijke kansen voor kansengroepen en hen meer inschakelen bij
bouwwerken en opleiding naar de arbeidsmarkt;
het respecteren van internationale arbeidsnormen in de keten; onder andere de wijze
waarop bouwmaterialen zijn gemaakt (bijvoorbeeld bakstenen zonder kinderarbeid);
het gebruik van gezonde en milieuvriendelijke bouwmaterialen;
gezondheid en veiligheid van de werknemers;
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In Frankrijk worden duurzaamheidseisen aan ontwerp en bouw van gebouwen gesteld,
via het Haute Qualité Environnementale (HQE)��. Deze methode wordt al sinds 1994
toegepast in gebouwen en op alle fasen van het bouwen: van planning en ontwerp tot
beheer en gebruik. Aan het eind van elke fase wordt een audit verricht. De HQE Associatie wil bovendien het ecologisch denken bij bouwheren, bouwbedrijven en gebruikers
verder stimuleren.

—
—
—
—
—

In Duitsland hebben in juni 2007, voortkomend uit de ‘Ronde Tafel voor Duurzame Constructie’ van de Federale regering (2001), de bouwindustrie, architecten, ingenieurs,
makelaars, wetenschappers én investeerders de Duitse Associatie voor Duurzaam Bouwen opgericht��. Doel is de vele initiatieven, ervaringen en kennis beter te stroomlijnen
en te benutten, waarbij men vertrekt van duurzaamheid (alle drie pijlers) in de hele
keten, van ontwerp en planning tot en met gebruik, zowel bij gebouwen, als bij ruimtelijke ordening. Verder wil de Associatie:
wetenschappelijke inzichten beter vertalen naar concrete instrumenten en planningspraktijken;
certificeringsystemen opzetten, waarin de bescherming van natuurlijke grondstoffen,
het behoud van de natuurlijke omgeving en gezondheid in gebouwen centraal staan;
verantwoordelijkheid opnemen en waarden respecteren;
duidelijke basisindicatoren voor duurzame materialen formuleren;
communicatie over duurzame materialen in de bouw bevorderen.
Duitsland is al enkele jaren actief om de innovatie naar duurzame technologieën te koppelen aan nieuwe werkgelegenheid, onder andere in de bouw.
In Nederland heeft de bouwsector, na een crisis van bouwfraudes begin 2000 en de kritiek die de sector daarmee ten deel viel, MVO actief opgepakt. Bouwend Nederland ��, de
grootste vereniging van bouw- en infrabedrijven, helpt haar leden met het opzetten en
integreren van MVO in de bedrijven door voorlichting, uitwisseling en training. Behalve
training en opleiding van (nieuwe) vakmensen, ondersteunt de vereniging haar leden
bij het trainen en behouden van personeel. Verder treedt ze actief naar buiten, ondermeer naar de overheid, om mee te denken met en werk te maken van duurzaamheid
bij bouw- en infrastructuurwerken. Dit sluit aan bij de doelstelling van de Nederlandse
Rijksoverheid om vanaf 2010 100% duurzaam aan te kopen. In januari 2008 hebben
de zeven grootste bouwbedrijven, goed voor bijna de helft van de omzet in de sector,
gedragsregels opgesteld om beter in te spelen op de vraag naar meer maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering in de bouw en willen daarmee een impuls geven aan
duurzame samenwerking in de sector.
Vlaanderen
De MVO-activiteiten van de bouwsector in Vlaanderen zijn eerder nog op afzonderlijke
aspecten gericht. Naast de sociale dialoog binnen de SERV Hout & Bouw, is de sector
betrokken bij initiatieven rond diversiteit (bijvoorbeeld het Vlaams sectorconvenant) en
bezig met initiatieven als bouwpools, invoegbedrijven en dit BPA-W project. Wat betreft
milieu gaat de aandacht vooral naar energiezuinig bouwen (relatie met de nieuwe regelgeving), het gebruik van FSC-gelabeld hout, mobiliteit, zoals groepsvervoer naar de
werf en meer gebruik van waterwegen bij levering en afvoer van bouwmaterialen.
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Eind 2007 is, in opdracht van de stad Antwerpen en in samenwerking met Unizo, VKW
en de lokale Kamer van Koophandel, een MVO-scan bij ondernemingen in het arrondissement Antwerpen�� uitgevoerd. Doel was na te gaan hoe Antwerpse ondernemers nu
al MVO in hun bedrijfsvoering integreren en welke vragen en noden zij op dit vlak hebben. De bevraagde sectoren waren de zakelijke dienstverlening, groot- en kleinhandel,
bouwnijverheid en industrie. De steekproef bevatte vooral bedrijven met minder dan
vijftig werknemers, waarvan een groot deel met minder dan tien werknemers. Hoewel
de steekproef relatief beperkt was, sluiten de bevindingen aan bij andere onderzoeken
en geeft het inzicht in hoe bedrijven dit zelf zien.
Enkele conclusies:
van alle sectoren heeft de bouwnijverheid het laagste percentage bedrijven met een
uitgeschreven MVO-beleid en dit geldt ook voor het verstrekken van continue vorming
en opleiding;
de impact van klanten, consumenten, werkgeversorganisaties, … en eigen werknemers
op de besluitvorming rond MVO is het laagst in de bouwsector;
kleine bedrijven (0-10 werknemers) staan minder ver dan grotere als het gaat om MVObeleid en -acties en voorgenomen prestatieverbeteringen;
bedrijven uit de bouwsector scoren minder goed dan andere sectoren. Dit vooral op
competentieontwikkeling, loopbaankansen voor mensen uit kansengroepen, grondstofefficiëntie, innovatie en ontwikkeling en uitvoering van MVO-beleid in de breedte;
ongeveer zeven op de tien ondernemingen wensen rond minstens één MVO-kwestie
ondersteuning te krijgen;
aspecten waar veel bedrijven zich op willen verbeteren zijn de loopbaankansen voor
kansengroepen en ontwikkeling en uitvoering van MVO beleid in de breedte.
Een belangrijk MVO initiatief is dit BPA-W project. Het is uniek, omdat hier alle sociale
partners uit de bouw samen mogelijkheden hebben uitgewerkt om die maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet vorm te geven.

�.�.�

MVO bij de overheid
Een overheid kan deze verantwoordelijkheid vanuit haar verschillende rollen opnemen.
Namelijk als beleidsmaker, wetgever en controleorgaan, werkgever, investeerder, partner,
en als klant en consument. Als beleidsmaker kan zij, in samenspraak met anderen, bijvoorbeeld duurzaam beleid voor ruimtelijk ordening, mobiliteit en transport formuleren.
In de eigen werking en bedrijfsvoering kan de overheid een voorbeeldfunctie vervullen
naar anderen en dat vooral via haar aankopen; de zogenaamde overheidsopdrachten.
Bij duurzame overheidsopdrachten betrekt de opdrachtgever ook sociale, ethische en
ecologische wensen en overwegingen. Dit werkt op twee manieren. Aan de ene kant is
dit onderdeel van een breder beleid voor DO van de overheid. Overheden zijn bij aankoop
in omvang grote klanten (gemiddeld rond de 16% van het BNP) en de effecten op omgeving, mens en milieu kunnen aanzienlijk zijn. Aan de andere kant kan de overheid door
middel van duurzame overheidsopdrachten haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Het wordt dan een belangrijke hefboom voor zowel het verder professionaliseren en verduurzamen van de eigen interne bedrijfsvoering en het verminderen
van de negatieve impact, als het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de leveranciers (bedrijven) van allerhande producten, diensten en werken.
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Europa
Dit laatste past in de sterke stimulans vanuit de EU om het eigen handelen van publieke autoriteiten op alle niveaus duurzamer te maken. De nieuwe EU-richtlijnen op
de overheidsopdrachten�� bieden hier juist kansen. Overheden kunnen een opdracht,
behalve op het criterium van ‘de laagste prijs’, ook op basis van ‘de economisch meest
voordelige regelmatige offerte’ gunnen. Het staat overheden toe sociale, ethische en
ecologische overwegingen mee te betrekken.
Er is in Europa een hele dynamiek op gang gekomen rond duurzame overheidsopdrachten en dit biedt mogelijkheden voor zowel de publieke als de private sector om samen
te werken aan duurzame producten, processen en diensten.
Via het Geïntegreerd Productbeleid (IPP 2003) werkt de Europese Commissie een strategie uit om groene producten te stimuleren. Eén van de acties is het opstellen door alle
lidstaten tegen eind 2006 van een nationaal actieplan duurzame overheidsopdrachten.
Dit plan dient zowel een evaluatie van de huidige situatie te bevatten, als een ambitieus
actieplan met doelstellingen, inclusief te nemen maatregelen en te gebruiken instrumenten.
Voor België stelt de federale werkgroep van de Interdepartementale Commissie voor
Duurzame Ontwikkeling (ICDO) samen met het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) en de gewesten dit Nationaal Actieplan op��.
Nederland heeft in haar actieplan de doelstelling vastgelegd, om vanaf 2010 alle overheidsopdrachten van de Rijksoverheid 100% duurzaam te maken (voor lagere overheden 50%). In een vierjarig voorbereidingstraject investeert de Rijksoverheid tussen de
11 en 12 miljoen euro. Dit gaat ondermeer naar het ontwikkelen van (minimale) duurzaamheidscriteria voor alle productgroepen in samenspraak met industrie en andere
stakeholders, training van en kennisopbouw bij het overheidspersoneel en sensibilisering van verschillende stakeholders.
De herziene EU-strategie voor DO (26 juni 2006) wil tegen 2010 een gemiddeld niveau
van duurzame overheidsopdrachten hebben dat gelijk is aan dat van de huidige best
presterende lidstaten. Tevens zal de EC met de lidstaten een proces ontwikkelen om
beste praktijken en ervaringen uit te wisselen. Verder zal het een benchmarking van de
prestaties opzetten en onderzoeken hoe men duurzame aankopen van productgroepen
kan promoten.
Ook het Europese Parlement vraagt in de MVO-resolutie van 13 maart 2007 aan de Commissie én alle EU-regeringen op nationale en lokale niveaus om serieuze inspanningen
te doen en de mogelijkheden, die de EU-richtlijnen voor overheidsopdrachten bieden
om MVO te stimuleren door sociale en milieucriteria, te benutten en, indien noodzakelijk, bedrijven die daar niet aan voldoen, uit te sluiten. Deze inspanningen worden ook
gevraagd op het niveau van alle bilaterale, regionale of multilaterale handelsovereenkomsten van de EC en bij investeringen en het verstrekken van leningen aan de private
sector.
België
Behalve het Belgische actieplan duurzame overheidsopdrachten heeft de federale overheid in het Federaal Actieplan MVO��, dat de uitwerking is op het Belgisch Referentiekader MVO, bij Actie 1 - ‘Verduurzaming van de overheidsaankopen’, o.a. geformuleerd:
— het initiatief tot het oprichten van een steunpunt voor duurzame overheidsopdrachten,
het aanpassen van de gids voor duurzame aankopen��;
21

— en een onderzoek op welke manieren innovatief aanbesteden binnen de huidige wetgeving kan gebeuren.

hiervan op de gemiddelde leeftijd van de bouwvakker. Die is van 35 jaar en 7 maanden
in 1996 opgeschoven naar 38 jaar en 1 maand in 2005. Tegen 2011 zal dat op 39 jaar en
6 maanden liggen.
Bijzondere aandacht vraagt de vervanging van arbeidskrachten. Gaandeweg wordt
de groep jongeren die zich aandient op de arbeidsmarkt kleiner dan de groep die de
pensioenleeftijd bereikt. Waar Wallonië en Brussel in de nabije toekomst nog kunnen
rekenen op een groeiende instroom, is dit voor Vlaanderen niet langer het geval. Integendeel, vanaf 2010 zakt de potentiële instroom verder, terwijl de potentiële uitstroom
thans al toeneemt.

Vlaanderen
Binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse administratie werd in 2007 een studie uitgevoerd naar duurzaamheidscriteria bij een aantal
productgroepen: kantoormaterialen, dienstvoertuigen en werk- en bedrijfskledij. Tevens zijn er initiatieven om groene aankopen te stimuleren, zoals de milieukoopwijzer
en de actie Groen Bestek.
Naast dit BPA-W project, een Bijzonder Plan van Aanleg naar Werk, heeft Minister van
Brempt in het kader van MVO diverse ESF-projecten in Vlaanderen (2006-2008) ondersteund, waar de relatie tussen het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het toepassen van sociale criteria bij overheidsopdrachten worden uitgewerkt.
Zoals het project ‘Lokale besturen verankeren MVO’ van de Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten (VVSG), waar samen met aankopers en beleidsmedewerkers van
diverse Vlaamse steden, gemeenten en OCMW’s een leidraad is ontwikkeld (maart
2008)��, over hoe deze sociale overwegingen kunnen opnemen in overheidsopdrachten.
De Vlaamse regering zal in 2008 een actieplan Duurzame Overheidsopdrachten opstellen.
Daarnaast bestaan nog andere initiatieven waarin de Vlaamse overheid haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Zoals de oprichting (najaar 2006) van de
Competentiepool Productontwikkeling & Industrieel Design, Flanders InShape. Dit is
een samenwerking tussen Industrie Vlaanderen, dienstverlenende bedrijven, hogescholen en gespecialiseerde kenniscentra. De competentiepool zal het integrale proces
van productontwikkeling bestrijken
En het initiatief van de Energiesnoeiers (november 2006). De sociale economie vervult
een rol bij werkzaamheden rond rationeel energiegebruik en energiebesparende maatregelen. Zulke bedrijven kunnen niet ontstaan zonder nauwe samenwerking met de
opleidings- en bouwsector. De stad Antwerpen heeft als uitwerking van haar bestuursakkoord 2007-2012 een beleid voor ‘Energiebesparing in de Breedte’ uitgewerkt.

�.�

Continue vorming en opleiding
Een belangrijke pijler voor Europa, in het kader van de Lissabonstrategie, is de permanente inspanning voor opleiding en competentieontwikkeling van de (werkzame) bevolking. Het Belgische Generatiepact (2005) formuleert als gekwalificeerde opleidingsdoelstelling dat tegen 2010 één op de twee werknemers een opleidingstraject moet
volgen, met bijzondere nadruk op het scholen van jongeren en het opleiden van oudere
werknemers. In 2002 bedroeg dit nog 35%, nog een heel eind onder de doelstelling.
In dit Generatiepact wordt tevens als gekwantificeerde doelstelling geformuleerd, dat
werkgevers uit de privé-sector 1,9% van de loonsom in formele opleiding van werknemers moeten investeren.

—

—

�.�

Vervanging van arbeidskrachten— vergrijzing en ontgroening
—
In een verkenning van de Vlaamse administratie voor Planning en Statistiek naar de
demografische ontwikkelingen tot 2050�� geven projecties voor 2020 aan dat de veroudering van de bevolking in elk van de gewesten voortschrijdt. Er is zowel vergrijzing
als ontgroening. In het Vlaamse Gewest is de volkrijkste leeftijdsgroep in 2020 naar
verwachting de groep van 55-59 jaar, eind 2003 was dit nog de groep van 40-44 jaar. Van
de drie gewesten behoudt het Vlaams Gewest de meest verouderde leeftijdsopbouw.
Mede door de fysieke belasting van het werk en de daaraan gekoppelde mogelijkheden
om vervroegd uit te treden (op 56 jaar), heeft de bouwsector te maken met een groot
personeelsverloop. De bouwsector ervaart meer problemen met een onvoldoende instroom en een grotere uitstroom dan andere bedrijfssectoren.

—
—

De vijfjaarlijkse Europese enquête naar voortgezette beroepsleidingen (CVTS)��, die in
alle EU-lidstaten wordt uitgevoerd, brengt de inspanningen van bedrijven (vanaf 10
werknemers) uit diverse sectoren op het vlak van voortgezette en initiële beroepsopleidingen in beeld en maakt het mogelijk de voortgang tussen sectoren te vergelijken.
De belangrijkste uitkomsten van deze enquête over 2005 voor België zijn:
62,5% van de Belgische ondernemingen organiseert één of andere vorm (formeel en
meer informeel) van opleiding voor haar werknemers. Hoe groter de onderneming, hoe
groter de kans dat zij opleiding organiseert. Overigens lag dit in 1999 nog op 70%. De
daling manifesteert zich uitsluitend bij KMO’s (tussen 10 en 249 werknemers);
vier op tien werknemers nemen deel aan een opleiding. Daarvoor investeren ondernemingen gemiddeld 1,6% van de salarismassa. Ook hier stijgt het percentage bij toenemende grootte van de onderneming;
de sectoren waar het meest in opleiding geïnvesteerd wordt en werknemers de meeste
kans maken op deelname aan opleiding zijn de financiële sector, post- en telecommunicatie en chemie. De houtindustrie, bouwnijverheid, textiel, horeca en kleinhandel
scoren het laagst;
jongeren en 55-plussers maken minder kans op bijkomende opleiding;
bedrijven kiezen nu meer dan in 1999 voor interne dan externe opleidingen.

Hoe doet de bouwnijverheid het hier ten opzichte van andere sectoren?

De vergrijzing zet door. In 1990 was één Belg op vijf zestig jaar of ouder, in 2010 is dat
één op vier en voor 2030 zal dat één op drie zijn. Studies van de FVB tonen het effect

Uit de enquête blijkt dat, van de onderzochte sectoren, de bouwsector voor externe
opleidingsuren het meest beroep doet op het publieke opleidingsaanbod en het minst
op private opleidingsverstrekkers.
Naar sector zijn er grote verschillen in het aandeel ondernemingen dat vorming organiseert. De hoogste percentages treft men bij de financiële (bijna 100%) en de energie-
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sector (85%) aan. De bouwnijverheid zit op 46,3% en de horeca is het laagst met 43%.
Een gedeelte van het verschil is, volgens de enquête, mogelijk te verklaren doordat
in deze sectoren veel kleinere ondernemingen actief zijn, maar ook na controle van
ondernemingsgrootte scoren deze sectoren het laagst.

�.�

Kwaliteitsvol werk
Een andere belangrijke uitdaging in de bouwsector is de kwaliteit van het werk.
In het Pact van Vilvoorde (november 2001) hebben de Vlaamse regering en de sociale
partners, in navolging van de Europese Lissabonstrategie, afgesproken er niet alleen
naar te streven dat meer mensen op actieve leeftijd een volwaardige baan hebben,
maar dat ook de kwaliteit van de jobs verbetert.

Wat betreft de opleidingsparticipatiegraad (het aantal deelnemers aan opleiding ten
opzichte van totaal aantal werknemers) én de vormingsinvestering (percentage van
de totale salarismassa van een onderneming) behoort de bouwnijverheid, samen met
houtindustrie, kleinhandel, horeca en textielsector, tot de sectoren die het laagst scoren. Elk van deze sectoren investeert minder dan 1,2% van de salarismassa in vorming
en minder dan één op drie werknemers neemt deel aan vorming.
Gemiddeld (zowel in 1999 als 2005) voor alle sectoren, nemen vier op de tien werknemers deel aan één of andere vorm van opleiding en is de investering in opleiding stabiel gebleven, namelijk 1,6% van de totale salarismassa. Voor de bouwsector bedraagt
de opleidingsinvestering 0,6% van de salarismassa.
Berekeningen van de studiedienst van het FVB (2005-2006) wijzen voor de vormingsinvestering op een hoger percentage, vooral omdat de sector veel informele vormingsmomenten organiseert (bv. toolboxmeetings), men opleiding bij de leveranciers van
producten volgt en er een lange traditie van opleiding van leerlingen en nieuwkomers
bestaat. Een voorzichtige schatting gaat in de richting van een opleidingsinvestering
van 2,63 % op de loonmassa en dit voor arbeiders (bedienden niet meegerekend).
Naar leeftijdscategorie valt, volgens de enquête, op dat groepen, waarvan verwacht
wordt dat die de meeste behoefte hebben aan bijkomende vorming om hun inzetbaarheid en aanpassingsvermogen te verhogen, er juist het minste toegang toe hebben.
De participatiegraad bij oudere werknemers ligt maar liefst 12% lager dan het globale
gemiddelde van 39,9%. Ook jongeren blijken maar liefst 6% minder kans te maken een
opleiding te volgen dan hun 25-54 jarige collega’s.
Ook cijfers van het FVB (2005) bevestigen de lage deelnamegraad aan opleiding van
45-plussers ten opzichte van min 45-jarigen. Overigens zijn er verschillen per subsector. In sommige ‘risicovolle’ subsectoren, bijvoorbeeld stellingbouw en dakdekken, zijn
relatief minder oudere werknemers actief. Bij beroepen als bouwplaatsmachinist of
metselaar, meent men de stiel reeds terdege onder de knie te hebben en ervaart men
geen noodzaak om nieuwe technieken aan te leren. Bij knelpuntberoepen, zoals metselaars, is de idee dat men weinig baat heeft bij extra opleiding, omdat men toch wel
aan werk geraakt.
De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW)�� wijst nog op het feit dat in België
laag- en gemiddeld geschoolden niet alleen minder dan hoog opgeleiden profiteren
van opleiding bij de werkgever, maar dat ook de procentuele toename in opleiding
van deze groepen sterk achteropblijft tegenover de toename in opleiding van hooggeschoolden.
De HRW constateert verder dat de doelstelling inzake de financiële opleidingsinspanning, zoals de Belgische sociale partners in 1998 op 1,9% vastlegden, niet wordt gehaald. Die bedroeg in 2004 slechts 1,14% en is sinds 2000 zelfs ononderbroken gedaald.
Een factor die hier meespeelt is, aldus de HRW, dat de overheid haar uitgaven voor
opleiding op de werkvloer bij bedrijven heeft verhoogd (via subsidies en opleidingscheques).
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Een studie van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV)�� naar de werkdruk in
de bouwsector t.o.v. veertien andere sectoren in Vlaanderen (uit de industrie, voeding,
textiel, confectie, chemie en metaal) geeft goed inzicht in de factoren die hier een rol
spelen. In de bouwsector zijn vooral werkstress en gebrek aan leermogelijkheden belangrijke knelpunten, daarna volgen motivatie en werk-privébalans.
In vergelijking met andere sectoren zijn in de bouwsector de hoge werkdruk (34,6%),
belastende werkomstandigheden (33%) en onvoldoende autonomie (27,2%) duidelijk
hoger. Eén op de drie werknemers in de bouw werkt onder hoge druk en één op de vijf
ervaart problemen met motivatie en/of leermogelijkheden. Wat betref de emotionele
belasting, routinematig werk en onvoldoende steun van leiding scoort de bouwsector
beter dan het Vlaamse gemiddelde.

�.�

Kansengroepen
In dit BPA-W project zijn de sociale partners nagegaan hoe bij bouwwerken mensen
met een ‘grotere afstand tot de arbeidsmarkt’ beter geïntegreerd kunnen worden. Men
spreekt in dit verband van kansengroepen. Dit betreft categorieën van mensen waarbij
de werkzaamheidgraad, zijnde het procentuele aandeel van de personen uit de betrokken categorie op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) die effectief werken, lager ligt dan
het gemiddelde bij de totale Vlaamse beroepsbevolking. Hiertoe worden gerekend: allochtonen, langdurig en laaggeschoolde werklozen, ouderen en arbeidsgehandicapten.
De Vlaamse regering en sociale partners hebben bij het pact van Vilvoorde een duidelijk
engagement opgenomen voor een meer evenredige arbeidsdeelname: “In 2010 is de
achterstand van vrouwen enerzijds en van kansengroepen (onder meer allochtonen,
arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden) anderzijds inzake deelname aan het arbeidsproces in belangrijke mate weggewerkt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat zij niet
langer oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid”.
Het pact van Vilvoorde formuleert ook de volgende doelstelling: “In het Vlaanderen
van 2010 heeft elke persoon op actieve leeftijd de gelegenheid om een volwaardige job
uit te oefenen. De werkzaamheidsgraad ligt tegen 2010 zo dicht mogelijk bij de 70%.
(doelstelling 3)”.
Om deze norm van 70% te halen zouden er in Vlaanderen jaarlijks 32.300 werkenden
moeten bijkomen. Deze verdere toename van de werkzaamheidsgraad heeft kans op
slagen indien er vooral gefocust wordt op de kansengroepen.
Uit cijfers van de VDAB (januari 2008) blijkt dat 74,4% van alle Vlaamse werkzoekenden tot minstens één van de kansengroepen behoorde, dus laaggeschoold, allochtoon,
50-plusser en/of arbeidsgehandicapt. Hun werkloosheid daalt minder snel dan van andere groepen op de arbeidsmarkt. Niet minder dan een derde van alle niet-Europese
werkzoekenden in het Vlaams Gewest woont in de stad Antwerpen.
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Training en opleiding in de Vlaamse bouw
—
Personeel en vorming zijn de rode draad in dit verhaal. Voor de sector is het een belangrijke uitdaging om goed opgeleid personeel te krijgen én te houden. Alvorens in te gaan
op wat hierin kan gebeuren, geven we een overzicht van de belangrijkste bestaande
initiatieven om gerichte opleiding dicht(er) bij de vraag, het bouwbedrijf, te brengen.

�.�.�

—
—
—
—

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
Het FVB is in 1965 door de sociale partners opgericht als Fonds voor Bestaanszekerheid
(FBZ) met als opdracht de opleiding van de huidige en toekomstige arbeiders in de
bouw te bevorderen en te ondersteunen en de kwaliteit en het resultaat van hun opleiding te waarborgen. Alles bij elkaar gaat het om meer dan dertig beroepen, want naast
woningbouw (ruwbouw en voltooiing) omvat de sector ook industriebouw, burgerlijke
bouwkunde en wegenwerken.

De samenwerking met het deeltijds onderwijs spitst zich toe op de ondersteuning van
het stelsel van alternerend leren voor jongeren tussen 16-24 jaar met behulp van JLWen ABO-contracten. Dit zijn contracten van de bouwsector waarin staat wat de school
én de werkgever op vlak van opleiding aanbieden, opdat de jongere de nodige competenties kan verwerven en een door de sector erkend beroepsattest krijgt. JLW is voor
jongeren jonger dan 18 jaar, ABO voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar. 60 tot 80
procent van de opleiding vindt plaats op de werf, de rest in het opleidingscentrum. Het
FVB biedt financiering, zowel voor de school (doorstromingspremie) als voor de leerling
(jaarlijkse premie). De werkgever betaalt de jongere een leervergoeding.
Op basis van het convenant erkent het Paritair Leercomité de bouwschool voor de uitvoering van alternerende opleidingen. Zo heeft de bouwsector impact op de kwaliteit
van het opleidingsgedeelte in de school. Voor de ABO-contracten is ook de VDAB erkend
om het opleidingsgedeelte in het centrum te verzorgen.

De opdracht van het FVB wordt vastgelegd in een CAO. Het FVB is aanspreekpunt, schakel en adviesverlener voor de opleidingsmarkt in de bouwsector. Het zorgt voor de opleiding van de toekomstige en huidige bouwvakarbeiders. Het Paritair Comité in de Bouw
is de uiteindelijke opdrachtgever van het FVB. Het benoemt de leden van de Raad van
Beheer van het FVB, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd
zijn. Het FVB werkt samen met opleidingspartners zoals het bouwonderwijs, de VDAB,
Edutec en andere.
Naast een centrale dienst in Brussel is het FVB ook aanwezigheid op het terrein in de
gewesten. Een team van opleidingsmedewerkers zorgt voor nauw contact met scholen
en opleidingscentra, aannemers, werkzoekenden en jongeren. De basisfinanciering van
het FVB geschiedt door een bijdrage op de lonen; ongeveer 0,6% op de totale loonmassa van arbeiders in bouwbedrijven. Deze som wordt aangevuld met extra middelen
via onder andere het ESF en betaald educatief verlof. Dit is de collectieve bijdrage van
de sector voor arbeiders. Daarnaast investeert de sector in veiligheidsopleidingen via
het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in de Bouw (NAVB).

Omscholing werkzoekenden
De premie basisopleiding voor werkzoekenden wordt uitgekeerd aan bouwvakarbeiders
die, na het volgen van een basisopleiding bouw, werken in de bouwsector. Basisopleiding bouw wil zeggen een praktische opleiding bouw van minimaal 344 uren die door
de VDAB, FOREM, Bruxelles-Formation of het Arbeitsamt aan werkzoekenden wordt verstrekt in hun eigen centra, of in een door henzelf en door het FVB erkend opleidingscentrum.
De premie basisopleiding wordt toegekend aan bouwvakarbeiders die voldoen aan een
aantal voorwaarden.
Er bestaat ook een premie voor deze erkende opleidingscentra. Het bedrag waarop het
opleidingscentrum recht heeft , bedraagt 250 euro per tewerkgestelde afgestudeerde.
Het opleidingscentrum besteedt het berekende bedrag aan de verbetering van zijn infrastructuur en zijn uitrusting.

Bijscholing van arbeiders
Het doel is bouwondernemingen de mogelijkheid te bieden hun arbeiders, tijdens of
buiten de werkuren, bijscholing te laten volgen. Zo betaalt het FVB onder andere gedeeltelijk de opleidingskost voor bouwvakarbeiders. Het FVB doet ook een gedeeltelijke  
terugbetaling van de loonkost indien de opleiding wordt gevolgd tijdens de arbeidstijd
en het betaalt een premie aan arbeiders die opleiding volgen buiten de werkuren. Dit
gebeurt als een aantal voorwaarden vervuld is. Op jaarbasis verwacht de sector in 2009
672.000 cursisturen te realiseren.

voor de realisatie van de doelstellingen van de school. Via deze convenanten biedt de
bouwsector aan het onderwijs ondermeer:
gratis opleidingen voor leerkrachten en leerlingen voor specifieke en/of dure technieken voor een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
meting van de doorstroming naar de bouwsector;
middelen om extra initiatieven te ondernemen via de doorstromingspremies;
premies aan leerlingen in alternerende leercontracten en aan afgestudeerden die in de
bouw werken;
handboeken, organisatie VCA-examens (veiligheid en gezondheid) en advies over leerplannen.

�.�.�

FVB Antwerpen en Bouwpool

Op lokaal niveau zijn convenanten afgesloten, zowel met scholen uit het deeltijds onderwijs als met het voltijds technisch, beroeps- en buitengewoon onderwijs. Het doel
is een structurele samenwerking te realiseren met bouwscholen die deeltijdse opleidingen en dagonderwijs organiseren en die deze samenwerking als een meerwaarde zien

Het FVB Antwerpen heeft een actief klantenbestand van 1.340 bedrijven voor werknemersopleidingen en alternerende leercontracten samen. Jaarlijks volgen 3.900 arbeiders 126.000 opleidingsuren. In 2007 hadden 63 Antwerpse scholen met in totaal 1.660
leerlingen in bouwafdelingen een convenant met de bouwsector.
In de schoot van het FVB situeert zich sinds 2000 het project Bouwpool Antwerpen dat
zich richt op werkzoekenden voor de bouwsector. Dit project kent sindsdien uitbreiding naar meerdere plaatsen in Vlaanderen. De Bouwpools functioneren dankzij lokale
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Samenwerking met het onderwijs

(stedelijke) en/of VDAB-middelen en/of ESF-middelen. Bouwpool werkt aanvullend aan
VDAB-derdenorganisaties en neemt hierbij de rol van dispatcher op.
Bouwpool is actief op:
— oriëntering, selectie en toeleiding van werkzoekenden naar arbeidsmarktgerichte
bouwopleidingen;
— bemiddeling van werkzoekenden na een bouwopleiding, of met voldoende ervaring
naar bedrijven;
— het aanbieden van jobcoaching van nieuwkomers in bedrijven.

Met gezamenlijke inspanningen van de sociale partners voor gerichte training en omkadering in het bedrijf kunnen ook kansengroepen beter naar werk worden geleid. Bovendien biedt dit mogelijkheden om oudere werknemers en hun kennis beter te behouden
voor de sector.
Kortom, de bouwsector kan een actieve bijdrage leveren. Deze duurzame uitdagingen
vragen dan wel van de sociale partners, zoals ook de ETUC studie naar toekomstige
werkgelegenheidskansen bij duurzaam bouwen benadrukt, dat zij zich hierop voorbereiden door te innoveren en vooral ook te investeren in continue vorming en (op maat
gesneden) opleiding van huidige en toekomstige werknemers.
Dit BPA-W project heeft hiervoor de piste van het werkplekleren op de werf ontwikkeld.

�.�

Conclusies
Het is duidelijk dat de bouwsector specifieke noden kent. Er is nood aan een jonge gekwalificeerde instroom, een retentiebeleid en intensiever beleid voor opleiding en competentieontwikkeling van arbeiders. Vooral KMO’s, de grote meerderheid in de bouw,
blijken grotere moeite te hebben met het vormgeven van competentieontwikkeling en
loopbaankansen voor mensen uit kansengroepen, grondstofefficiëntie, innovatie en
ontwikkeling en uitvoering van MVO-beleid in de breedte.

—
—
—
—
—
—

Daarnaast zijn er de duurzame uitdagingen en verwachtingen vanuit de samenleving,
van verschillende stakeholders. Deze zijn meervoudig, waarbij milieu, gezondheid, sociale en economische aspecten hand in hand gaan.
Deze duurzame uitdagingen bieden tegelijk ook kansen voor de sector en mogelijkheden om juist de specifieke noden aan te pakken:
innovatie van nieuwe duurzame technieken, producten en processen die de negatieve
milieueffecten en CO2-uitstoot terugdringen;
een beleid voor hoogwaardig en geïntegreerd ruimtegebruik ontwikkelen,
kwaliteitsvolle en energiezuinige gebouwen maken die het comfort en veiligheid verhogen en de gezondheid bevorderen;
opdrachtgevers en overheden om samen met de bouwsector en andere betrokkenen bij
bouwopdrachten de duurzame wensen via overheidsopdrachten;
meer en nieuwe banen in de lokale en regionale context en dat ook voor mensen met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt;
verder investeren in opleiding en competentieontwikkeling van huidig personeel en
nieuwkomers en te zorgen dat ze mee zijn met de nieuwe duurzame toepassingen en
met het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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www.poddo.be/uploads/documentenbank/23cb4d0dab11dd7333db285c885b94c1.pdf
www.eu2007.de/en/News/download_docs/Mai/0524-AN/075DokumentLeipzigCharta.pdf en de ‘FIEC Declaration in support of the Leipzig Charter’: www.fiec.org/Content/Default.asp?PageID=31
Changement Climatique et emploi – Impact sur l’emploi du changement climatique et des mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’Union européenne à 25 à l’horizon 2030” ETUC, février 2007
Zie voor RESPIRO project en het downloaden van de beide gidsen: www.respiro-project.eu.
Zie www.assohqe.org
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, www.dgnb.de
Zie www.bouwendnederland.nl
MVO-scan Antwerpen, december 2007, op initiatief van het MVO platform Antwerpen en met steun van de Vlaams minister
voor Sociale Economie.
2004/17 EG voor de nutssectoren en 2004/18 EG voor de klassieke sector.
Op moment van publicatie van deze nota bestaat er een ‘ontwerp’ Actieplan.
“Federaal Actieplan MVO”, ICDO, 25 oktober 2006. Zie: www.icdo.be/NL/publicaties/specifieke_actieplannen, goedgekeurd
op 21 december 2006 door federale regering.
www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Leidraadpublicatie verkrijgbaar via de VVSG
“Ontgroening en vergrijzing in Vlaanderen 1990-2050, verkenningen op basis van de NIS bevolkingsvooruitzichten”, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Planning en Statistiek, Edwin Pelfrene, Oktober 2005
Zie http://statbel.fgov.be/cvts (enquête uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de FOD Economie, KMO, middenstand en
energie)
HRW verslag 2006; http://www.statbel.fgov.be/studies/ac649_nl.pdf
Informatiedossier SERV- STV-Innovatie & Arbeid: ‘Werkdruk in de bouw’, Patrick Roelandt, Brussel, juni 2006

Hier liggen uitdagingen voor de bouwsector om in nieuwe innovatieve partnerschappen en met nieuwe partners (zie het voorbeeld van Duitsland), duurzame bouwpraktijken te ontwikkelen. Dit vraagt ook een (meer) leeftijds- en levensfasebewust personeelsmanagement in de bedrijven, dat erop gericht is goede en tevreden werknemers
aan te werven en te behouden. Volgens de Confederatie Bouw betekent dit ondermeer
ook het organiseren van de beroepsloopbaan, het afstemmen van werkaanbieding in
de onderneming op de wensen van de werkzoekenden, het integreren van jongeren en
beroepsopleidingen en regels voor werkplanning in de ondernemingen. Bovendien is
bijscholing van werknemers van groot belang voor bouwondernemingen om sneller
mee te zijn met nieuwe duurzame technieken en producten en deze ook toe te passen
bij bouwwerken.
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�.
WERKPLEKLEREN OP
DE WERF
Wat kan een bedrijf doen om deze uitdagingen aan te pakken en de sociale aspecten
van MVO en permanente competentieontwikkeling van personeel verder te verankeren
in het bedrijf en daarmee het bedrijf te versterken?
De sociale partners hebben in dit BPA-W project het concept van werkplekleren verder
ontwikkeld. Dit heeft zowel een meerwaarde voor het integreren van kansengroepen
als voor het verder versterken van het personeelsbeleid en de competentieontwikkeling
in het bedrijf.

Personeelsbeleid en permanente competentieontwikkeling
Personeelsbeleid of Human Resource Management (HRM) kent veel facetten: selectie,
opleiding, beoordeling, beloning en jobdesign, competenties, motivatie en het versterken van betrokkenheid, bevoegdheden en zeggenschap van werknemers. De integratie
van al deze elementen bepaalt in sterke mate het effect op de competentieontwikkeling
van de werknemers.
Een SERV-studie naar de werkdruk in de bouw (2006)�� benadrukt naast de specifieke
aspecten van hoge werkdruk van het bouwproductieproces zelf en de wijze waarop deze
kunnen worden verbeterd, ook het belang van een goed uitgebouwd HRM-beleid, waarbij de kwaliteit van arbeid de sleutel is.
Competentiemanagement is het geheel van activiteiten met als doel de aanwezige en
noodzakelijke competenties bij werknemers in kaart te brengen, te ontwikkelen en af te
stemmen op interne en externe ontwikkelingen in de organisaties om zo haar missie en
doelstellingen te helpen verwezenlijken. In tegenstelling tot het (klassieke) opleidingsbeleid gaat het hier om permanente ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes.
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Voor een goed HRM-beleid zijn ondermeer van belang:
�. Het toepassen van participatief leiderschap. De leiding ondersteunt medewerkers door
hen zoveel mogelijk informatie en verantwoordelijkheid te geven, te betrekken bij de
planning en het vinden van oplossingen en problemen in overleg op te lossen. Tevreden
en betrokken medewerkers verbeteren bovendien de bedrijfsresultaten.
�. De noodzaak aan opleiding en ontwikkeling. De behoefte hieraan kan duidelijk worden
via functioneringsgesprekken. De opzet van een intern opleidingsbeleid is gewenst en
vooral ook het scheppen van een leerklimaat om medewerkers te sensibiliseren rond
vorming en hen de nodige kansen te geven.
�. Het opstellen van een loopbaanbeleid en loopbaanmogelijkheden. Dit omvat diverse
elementen. Zo kan beloning op basis van beroepsbekwaamheid (en niet enkel op basis van prestaties) werknemers stimuleren tot het behalen van kwalificaties. Men kan
oudere werknemers op een andere wijze in het bedrijf inzetten. Bijvoorbeeld door hen
in te schakelen (met aanvullende vorming) als begeleider en opleider van jonge of onervaren nieuwkomers in het bedrijf. Zo blijft ook hun kennis beter behouden voor het
bedrijf. Ook kan een systeem van peterschap worden toegepast om jonge of onervaren
werknemers te begeleiden.
�. Goede communicatie doorheen alle aspecten van het bedrijf. Dit kan door regelmatig overleg, waarin mensen geïnformeerd worden, hun zeg kunnen doen en kunnen
meedenken. Medewerkers dienen geïnformeerd te zijn over de doelstellingen op lange
termijn van het bedrijf en bijtijds op de hoogte te zijn van nieuwe opdrachten.

Een bouwbedrijf wordt aantrekkelijker voor nieuwkomers als het mogelijkheden voor
vorming, competentievergroting en groei biedt. Het vinden van gekwalificeerd personeel is een knelpunt voor de sector. Een manier om daar beter op in te spelen en voor
de toekomst goede werknemers te behouden is het bedrijf zelf actief betrekken bij de
scholing van deze nieuwe werknemers op de werf. Deze zelf mee opleiden tot volwaardige en competente arbeiders, die binnen het bedrijf passen.
Dit kan met leren op de werf. In dit BPA-W project is het concept van werkplekleren zo
ontwikkeld, dat individuele bouwbedrijven zelf werkzoekenden verder kunnen opleiden
en begeleiden op de werf, met als doel de instroom naar de arbeidsmarkt te vergroten.
Hiermee maakt een bedrijf haar maatschappelijk engagement concreet. Werfplekleren
is een vorm van werkplekleren.

Algemene kenmerken van werkplekleren

Instrumenten en managementsystemen
—
Als toepassing van MVO en het verder professionaliseren van het sociale beleid en competentieontwikkeling in de organisatie kan men ook managementinstrumenten gebruiken. Er bestaat een brede waaier aan (internationale) normen, kwaliteitszorg- en managementsystemen voor milieu, veiligheid en gezondheid, zoals ISO-normen, EFQM,
EMAS, OHSAS en SA8000. Er zijn ook systemen waar de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat. In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond het
concept ‘social audit’ dat nauw verbonden is met de ontwikkeling van MVO. Een social
audit is een proces waarbij:
— een organisatie reflecteert over haar sociale én maatschappelijke impact en haar ethische gedrag;
—  dit gaat meten, evalueren en bijsturen in functie van de eigen doelstellingen en waarden én die van haar stakeholders (belanghebbenden);
— men stakeholders betrekt;
— men rapporteert en communiceert.

—
—

—

—

—
Dat wil dus zeggen dat het niet alleen over de sociale, maar ook over de milieu- en
economische dimensie gaat, zoals bij MVO. Voorbeelden van deze instrumenten staan
in bijlage 2��.

Werkplekleren betreft formeel leren door doelgerichte en gestructureerde leertrajecten
met didactische ondersteuning via coaching, peterschap, mentorschap of instructie.
Het gaat om taak- en probleemgericht leren in de dagelijkse context van de arbeid en
het bedrijf en wordt gedragen door de beroepsgroep of de organisatie. Er zijn reeds
praktijkervaringen, projecten en instrumenten in diverse sectoren ontwikkeld��.
Werkplekleren is op zich niet nieuw. Zo bestaat ook het eerder genoemde systeem van
alternerend leren in het deeltijds onderwijs. Er zijn verschillende redenen waarom een
verfijning van het werkplekleren voor de bouwsector gewenst is:
de ervaring leert dat de afstand voor de leerling tot het echte werk in het bedrijf vaak
nog te groot is;
de nood aan (en het behoud van) gekwalificeerd personeel vraagt om een sterkere inbreng van het bouwbedrijf zelf;
tevens bestaat niet voor alle functies (asfalteerders, …) direct een specifieke reguliere
opleiding of zijn taken zo specifiek dat on-the-job-training de enige plek is waar de noodzakelijke competenties kunnen worden aangeleerd en geoefend;
de didactische vorm van ‘leren door doen’ blijkt veel effectiever (betere omzetting van
kennis naar toepassing) en schoolse kennis is snel verouderd bij de toenemende omvang van informatie die verwerkt moet worden en de toepassing van nieuwe (duurzame) producten;
de bestaande instrumenten zijn ofwel beperkt naar doelgroep, leeftijd, duur en inhoud
van het traject, ofwel is de inbreng bij het leer- en selectieproces vanuit het bedrijf beperkt. Daardoor is echt maatwerk en een goede afstemming tussen vraag en aanbod,
zeker in de bouwsector, veel lastiger;
de bestaande instrumenten spreken te weinig de maatschappelijke verantwoordelijkheid en inbreng van het bedrijf aan en bieden onvoldoende mogelijkheden om juist
kansengroepen op te leiden naar werk.

Werfplekleren bij bouwprojecten

�.�

Concept werfplekleren
Competentieontwikkeling is onmisbaar, niet alleen om bijtijds te kunnen inspelen op
nieuwe verwachtingen en ontwikkelingen vanuit de markt en de samenleving, maar
ook om tevreden en betrokken werknemers te hebben.
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Het werfplekleren gaat dan ook verder en kenmerkt zich als volgt:
�. De verantwoordelijkheid van het opleidingsproces wordt in handen van een bouwbedrijf
gelegd. Met andere woorden: de bouwfirma stelt een opleider aan, bepaalt in grote
mate wat er moet aangeleerd worden en stelt daarvoor ook ruimte en middelen ter
beschikking. De bouwfirma draagt de eindverantwoordelijkheid voor een kwalitatieve
opleiding van de werkzoekenden.
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�. De doelgroep hier is werkzoekenden en specifiek kansengroepen. Het gaat hier vooral
om laaggeschoolde werkloze jongeren zonder beroepservaring die met extra opleiding
en concrete on-the-job begeleiding klaargemaakt kunnen worden voor een job in de
bouw, zogenaamde instappers.
�. Het gaat hier om formeel leren, vergelijkbaar met wat er in een beroepsopleiding van
een opleidingscentrum gebeurt. Dit impliceert dat er een combinatie van theorie en
oefeningen op een gestructureerde wijze (op basis van een opleidingsplan) wordt overgebracht.
�. Het leeuwendeel van de opleiding vindt plaats op de werf. Voor bepaalde onderdelen
van het opleidingsprogramma is het aangewezen om deze elders te trainen, bijvoorbeeld de VCA-opleiding, maar het gros van de opleiding wordt gegeven op de werf.
�. Het gaat om een opleiding voor meerdere werkzoekenden in een groep. Werkplekleren
zoals hier beschreven is ook mogelijk voor individuele opleidingen, maar qua kostprijs,
‘return on investment’ en de mogelijkheid van het bedrijf om begeleiding in te zetten
is dit een weinig wenselijk scenario.
�. Het bedrijf krijgt externe ondersteuning bij de werving en selectie van de werkzoekenden en bij de opzet en opvolging van het leertraject in het bedrijf.
�. Het wordt concreet toegepast bij bouwwerken via overheidsopdrachten en een bedrijf
kan hier vrijwillig aan meedoen.
Voor deze vorm van werkplekleren is een methodiek met een opleidingsplan, het Maatschappelijk Verantwoord Opleidingsplan - MVOP, ontwikkeld en tevens getoetst in twee
pilootprojecten in de Antwerpse regio. Het doel is via opleiding op de werf werkzoekenden, specifiek kansengroepen, klaar te maken voor de arbeidsmarkt.

�.�

Werfplekleren toegepast in pilootprojecten
Het concept werfplekleren met de opzet van een opleidingsplan (MVOP) is uitgetest in
twee pilootprojecten bij bouwbedrijven met ondersteuning van Bouwpool Antwerpen.
De voorbereidingen met de beide bedrijven zijn in september 2007 gestart. Bij beide
pilootprojecten is dezelfde procedure voor selectie en voorbereiding gevolgd. Aan de
hand van een in dit project ontwikkelde matrixmethode (zie hoofdstuk 4 en bijlage 5��)
werd gekeken naar de noodzakelijke competenties bij de betreffende beroepsprofielen.
Dit is een belangrijke voorwaarde voor het opstellen van het opleidingsplan.

Pilootproject Building
De firma Building doet algemene aanneming en heeft een werf in Antwerpen voor de verbouwing van Hotel Min, een Openbaar Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Het pilootproject
ontstond door een concrete vraag van het bedrijf aan Bouwpool Antwerpen naar metsers.
Zo kwam het werkplekleren in het kader van het BPA-W project ter sprake. In plaats van
tot metsers opgeleide werkzoekenden aan te werven was Building bereid om mee te werken om vier werkzoekenden, zonder enige metselervaring, zelf op te leiden op de werf.
Het bedrijf stelde hiervoor een ploegbaas halftijds vrij, die het opleidingsgedeelte voor
zijn rekening nam. De ploegbaas had een getuigschrift pedagogische bekwaamheid (aggregaatsdiploma) waarmee hij in staat was de leerstof op een gestructureerde manier
te brengen en oefeningen in te bouwen.
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Bouwpool deed een eerste selectie van zes mogelijke kandidaten. De kandidaten waren
bij voorkeur jonger dan 26 en hadden geen ervaring als metser en behoorden tot de
zogenaamde kansengroepen.
Voortraject en planning vervolgtraject
Het voortraject besloeg vier weken. De kandidaten kregen een vooropleiding van twee
weken in het VDAB-competentiecentrum in Schoten. De inhoud van de vooropleiding
werd opgesteld door Bouwpool en de lesgever van het bedrijf Building. Na de vooropleiding liepen de zes cursisten twee weken stage op de werf. Zij kregen theorie en
oefeningen op een afgescheiden opleidingsplek. Na deze twee weken besliste Building
welke vier kandidaten het verder wenste op te leiden.
De voortgang van elke cursist werd tijdens dit voortraject goed bijgehouden en gecommuniceerd naar de kandidaten, zodat men duidelijk kon beargumenteren waarom
iemand al dan niet werd weerhouden voor het vervolgtraject.
De vier geselecteerden kregen een IBO-contract, waarin ze verder werden opgeleid en
tegelijk mee productie konden leveren. Het opleidingsplan van het opleidingsgedeelte in het bedrijf werd samengesteld door Bouwpool in samenspraak met de lesgever
van het bedrijf. De twee ‘afvallers’ zijn direct gestart met de opleiding metselen in het
VDAB-competentiecentrum van Schoten.

Pilootproject De Medts
De firma De Medts is gespecialiseerd in fijn- en industrieel schilderwerk. Voor de afdeling industriële schilderwerken beschikt het over een atelier waar stukken worden
behandeld vooraleer ze naar de werven gaan voor montage. Drie factoren gaven aanleiding tot het project werkplekleren:
�. het atelier bestaat uit een vaste kern van vier personen, aangevuld met extra arbeiders
in drukke periodes. Op dat moment waren er enkele van deze mensen in langdurig ziekteverlof met beperkte kans tot terugkeer.
�. er was net een groot contract afgesloten waarbij een groot volume van pipe-spools in
het atelier moest worden voorbehandeld.
�. de ploegbaas op deze locatie nadert het brugpensioen en zijn kennis moet worden overgedragen naar volgende generaties.
Dit én het feit dat het atelier een perfecte leeromgeving biedt met allerlei faciliteiten
tot lesgeven vormden een zeer geschikte basis voor een interessant opleidingsproject.
Selectie en voortraject
Vijf cursisten, vooraf geselecteerd door Bouwpool, zonder of met een beperkte voorkennis, maakten begin oktober kennis met het bedrijf en haar werkzaamheden. In de firma
kregen zij uitleg over het beroep, de omstandigheden en het project werkplekleren.
De vijf werkzoekenden startten eind oktober met een vooropleiding van acht dagen
bij de VDAB Schoten. Deze vooropleiding was maatwerk. Nadien liepen deze cursisten
twee weken stage in de werkplaats van De Medts. Aan de hand van het verloop van deze
stage nam De Medts de definitieve beslissing en vier cursisten mochten deelnemen aan
het leertraject en kregen een IBO-contract. De duur ervan werd bepaald in functie van
een inschatting van de aan te leren competenties. In februari werd besloten met één
cursist niet verder te gaan. De begeleider van het bedrijf werd deeltijds ingezet.
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De Methodiek
Op basis van de ervaringen van de directe betrokkenen, van de sociale partners in het
BPA-W project en de inzichten uit deze pilootprojecten heeft de methodiek voor dit
werfplekleren duidelijke contouren gekregen.
De projectstuurgroep ontwikkelde een matrix voor het in kaart brengen van personeelsinzet bij (grote) werken. De matrix is een kruising van de fases in een bouwproject en
het soort bedrijven dat de werken uitvoert (obv Nace-code). De koppeling van beide levert als resultaat de inzet van welk soort beroepen nodig zijn om het werk uit te voeren
(meer uitleg in bijlage 5)��. Als men weet welke vakmensen (beroepscategorie) zullen
worden ingezet om een bepaald werk uit te voeren en men het volume kent (en de
duurtijd van de werf voldoende is) kan dit perspectieven bieden op het organiseren van
werfplekleren zoals hierboven beschreven. Idealiter wordt samen met het bouwbedrijf
gekeken wat de mogelijkheden zijn om zelf mensen op te leiden.
Nadat bekeken is bij welke beroepsprofielen er opleidingsmogelijkheden zijn voor deze
instappers wordt een opleidingsplan opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagdossier voor dit zogenaamde Maatschappelijk Verantwoorde Opleidingsplan,
MVOP (zie bijlagen 3 en 4)��.
Diverse aspecten, zowel aangaande de inhoud van de begeleiding en de opzet van het
opleidingsplan, als de organisatorische en financiële kanten van de zaak worden doorgenomen. Wat betekent dit voor de begeleiding en de locatie, welke afspraken worden
gemaakt, hoe gebeurt de opvolging, wie is aanspreekpersoon, enzovoort?

— vrijmaken van vakmannen en oefeningen inlassen;
— een opleider vrijstellen voor de lessen (inclusief voorbereiding), ondersteuning van de
cursisten, verzorgen van de opvolging, verslaglegging en financiële afhandeling van de
dossiers;
— eventueel coachen van de opleider, zodat hij/zij het werk goed kan doen;
— informeren van het eigen personeel over het hoe en waarom en de aanpak.

—
—
—
—
—
—

Daar waar een firma niet zelf over deze specificaties beschikt, is het raadzaam dat zij
weten waar men deze deskundigheid eventueel kan inhuren (Bouwpool, VDAB, …)
Goodwill en geduld
Zelf het heft in handen nemen om mensen op te leiden vraagt van een firma dat ze
rekening houdt met een leerproces en een leertijd, zowel van de cursisten, de opleider, als van het personeel. Een leerproces impliceert fouten maken en daarvan leren.
Dit vraagt de nodige goodwill en flexibiliteit.

Wat is er nodig voor een succesvol opleidingstraject?
Strategisch denken op lange termijn
Bij een openbare aanbesteding is een firma gewend om te denken in termen van bestaand personeel, extra aanwerving van vakmannen of te werken met onderaannemers.
De mogelijkheid om mensen zelf op te leiden en te behouden is minder voor de handliggend. Het incorporeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij aanbestedingen en meer bepaald werfplekleren, vereist strategisch denken op lange termijn
met betrekking tot personeelsbehoeften en –planning. Welke mensen worden op welk
moment ingezet, waar zijn mogelijkheden om taken af te splitsen, om nieuwkomers op
te leiden, om ongeschoolde nieuwkomers in te zetten, vanaf wanneer verwacht ik welk
rendement van nieuwkomers, enzovoort?
Het werfplekleren geeft de firma de kans vanuit de praktijk een visie te ontwikkelen op
een intern loopbaanbeleid en de plaats van training en opleiding daarin. Een bedrijf dat
hier nog niet over nagedacht heeft of hiermee niet vertrouwd is, zal niet zo makkelijk
(realistische) leerdoelstellingen voor nieuwkomers kunnen formuleren, of een leerprogramma uitwerken, een evaluatie doen en successen boeken met de betrokkenheid van
alle werknemers.

Deskundigheid
Een bedrijf of tenminste enkele personen in een bedrijf dienen op een aantal vlakken
over een specifieke deskundigheid beschikken, een deskundigheid die niet noodzakelijk
tot de core-business behoort van een bedrijf, zoals:
kennis van opleiden en het kunnen opstellen van een lesinhoud;
omgaan met cursisten (die vaak nog geen voorkennis hebben);
feedback geven op een gestructureerde en begrijpelijke manier;
het opleiden zelf en coachen van de cursisten;
coachen van de opleider;
bekend zijn met de diverse stage- en tewerkstellingmogelijkheden die het kader en statuut kunnen vormen voor de cursisten.

�.�.�

Bevindingen uit de pilootprojecten
Samen met de beide bedrijven waar de pilootprojecten zijn uitgevoerd, is gekeken wat
de ervaringen waren en welke aandachtspunten er zijn om dit concept en de methodiek
verder te verankeren.
Zonder enige twijfel is de voornaamste meerwaarde van het werfplekleren dat het bedrijf zelf de verantwoordelijkheid voor het opleiden opneemt. De opleiding is volledig
op maat van het bedrijf én de cursisten. Cursisten worden van meet af aan ondergedompeld in de bouwrealiteit. De beide bedrijven gaven aan dat ze deze vorm van leren
(cursusmateriaal, opleiding mentoren, takenpakket lesgever, …) willen inbouwen in het
bedrijf en er een blijvend instroomkanaal van maken voor hun bedrijf.
De SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen) van de proefprojecten leverde volgende bevindingen op:

Sterktes
Tijdsinvestering
Opleiding geven aan nieuwkomers vraagt natuurlijk ook tijd en men moet zich anders
organiseren binnen het bedrijf. Denk aan het:
— opmaken van een opleidingsplan, inclusief een begroting;
— organiseren van de werf;
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�. Betere en snellere integratie van nieuwkomers in de groep.
�. Betere voorkennis van de kandidaten en een vooraf opgesteld opleidingsplan zorgen
voor een goed onthaal in het bedrijf.
�. Specifieke werkzaamheden, eigen aan het bedrijf, kunnen vlugger worden aangeleerd.
�. Door zelf de kandidaten op te leiden is er beter zicht op hun competenties nog vóór de
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eigenlijke aanwerving. Dat vergroot de kans op een succesvolle aanwerving.
�. Aanpak op maat van de cursist en een snelle bijsturing als er iets misloopt.
�. De cursist wordt meteen geconfronteerd met de echte werkrealiteit.
�. Doordat iedereen bij het opleidingsproces is betrokken, ook de andere arbeiders, begint
het integratieproces al bij de start van de opleiding.
�. Cursisten werken aan iets dat overeind blijft. Ze moeten niet alles nadien terug afbreken, wat extra motivatie voor de opleiding geeft.
�. Wekelijkse zelfevaluatie van de cursisten in afstemming met de lesgever zorgt voor realistische kijk op eigen kunnen.
��. Cursisten kunnen via dit werfplekleren unieke leerervaringen opdoen en de langere inlooptijd op de werf zorgt in de praktijk voor extra kansen op bijsturing en mogelijkheden
zich te bewijzen.
��. Deze directe investering in mensen levert goede werkkrachten op voor de bouw.

AANDACHTSPUNTEN
Statuut deelnemer
Met de huidige beschikbare instrumenten is er bij deze pilootprojecten voor gekozen de
kandidaten in de opleiding te plaatsen via een IBO-contract. Enkele mogelijke nadelen
hiervan zijn:
�. Het IBO-statuut kent een aanwervingsplicht voor het bedrijf. Echter het uitgangspunt
van werfplekleren is juist opleiding. Bovendien heeft het bedrijf geen garantie dat ze de
opleiding zullen afmaken, dan wel bij het bedrijf zullen blijven. Dus de kandidaat zou
eerder een statuut van stagiair of leerling moeten hebben.
�. Dit project stelt extra eisen aan de opleiding dat voor het bedrijf een meerkost betekent
t.o.v. een klassiek IBO-contract. De meerkosten werden in deze pilootprojecten gefinancierd. Zonder deze middelen zou dit project niet mogelijk zijn geweest.

KRITISCHE SUCCESFACTOREN
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.
�.

Het bouwbedrijf
Het vrijwillige engagement van het bedrijf hieraan mee te werken en ondersteuning
van het management.
Goede interne opleider die beschikt over de nodige competenties (of die deze op korte
termijn kan en mag verwerven).
Een intern draagvlak op alle niveaus: de doelstelling van het project werd goed gecommuniceerd naar de groep op de werf.
Grote betrokkenheid van de opleider voor de cursisten. Bijvoorbeeld de begeleider verkende vooraf de toekomstige werven van de cursisten.
Een goede werforganisatie (projectleider).
Goede opvolging door en rapportering aan het management en de HR-dienst.
De kosten voor het bedrijf waren tot een minimum beperkt.

De opleiding en de externe begeleiding
�. Begeleiding van een externe partner, in deze FVB-Bouwpool, is onontbeerlijk bij het
hele proces. Dit gaat van de preselectie van de kandidaten, het opstellen van het opleidingsplan, de bewaking van het proces, de coaching en opvolging van de kandidaten
en de praktijkbegeleider in het bedrijf tijdens de opleiding op de werkvloer. De externe
partner fungeert als een ‘neutrale derde’ en brengt ervaring en kennis in die niet aanwezig is in de firma.
�. Een opleidingsorganisatie, in deze VDAB, is nodig voor het verstrekken van een vooropleiding met het oog op het behalen van een minimaal instapniveau.
�. Goede voorbereiding en een uitgeschreven opleidingsplan.
�. Specifieke werkzaamheden, eigen aan het bedrijf, kunnen vlugger worden aangeleerd.
�. Werfplekleren voorziet een langere inlooptijd van nieuwkomers in het bedrijf. Dat is in
het voordeel voor minder sterke kandidaten. Via het opleidingstraject op de werf krijgen
ze een langere periode om zich de vaardigheden eigen te maken en zich in te werken in
het productieproces.
�. Opleiding op de werf geeft de cursisten goed (echt) werkmateriaal, ze vormen zich een
realistisch beeld van de werkvloer en worden meteen geconfronteerd met het productieproces.
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�.

�.

�.

�.

�.

�.

Afstemming en randvoorwaarden
Eerst en vooral moet de opdracht voldoende lang in tijd zijn om werfplekleren te kunnen
organiseren. Ongeveer de helft van de totale duur kan, volgens onze inschattingen, maximum worden besteed aan opleiding, om het productieproces niet te zeer te verstoren.
Voordat het werfplekleren van start gaat moet het management volledig instemmen
met het project en de arbeidsorganisatie aanpassen naar de concrete noden van het
werfplekleren (vrijstellen lesgever, productie en personeel anders plannen, enzovoort).
Op de werf moet een draagvlak gecreëerd worden. Het is belangrijk dat de eigen arbeiders door de werfleiding op de hoogte gebracht worden van wat er staat te gebeuren.
De begeleider kan hier op een informele manier veel aan bijdragen.
Een goede afstemming rondom de voorbereidingsfase (stage), opvolging en opmaak
van de (IBO-)contracten van alle betrokken partijen moet vanaf de start worden geregeld. De actoren dienen van dichtbij betrokken te worden bij het vastleggen van het
traject en het in kaart brengen van de formaliteiten die vervuld moeten worden. Zo kan
vermeden worden dat op het moment dat de contracten afgesloten worden partijen
niet voorbereid of afwezig zijn, of de nodige formaliteiten nog niet vervuld zijn. De
overgang van vooropleiding en korte stage, naar het vervolgtraject moet zonder onderbreking verlopen.
Werfplekleren legt een grote verantwoordelijkheid bij de opleider en het bedrijf, effectieve controlemechanismen zijn gewenst om eventueel misbruik (leerling volledig
inzetten op productie, verdringing van arbeidskrachten) te voorkomen.
Er moet voldoende oog zijn voor het economische proces van de firma, dat wil zeggen
de administratieve aspecten en tijdsinvesteringen (bijvoorbeeld vergaderingen) tot een
minimum beperken.
De opleider uit het bedrijf moet zijn eigen taken (bijvoorbeeld als ploegbaas) kunnen
combineren met het opleiden van nieuwkomers.

Inhoud en opvolging van het opleidingsplan
�. De opzet van een opleidingsplan vraagt een nauwkeurige analyse van de gevraagde
noodzakelijke competenties.
�. Al naargelang de aan te leren vaardigheden is een korte vooropleiding in een opleidingcentrum gewenst, met inbegrip van een realistische presentatie van het beroep en de
werkomgeving aan de cursisten.
�. Het invullen van de te verwerven vaardigheden dient voldoende gedetailleerd te zijn.
�. Het opstellen van de opleidingsinhoud en –planning vraagt externe ondersteuning, zoals van het FVB, en tijd van de begeleider van het bedrijf.
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�. Externe opvolging van het opleidingstraject is gewenst. Ook om te zien of het aantal
uren dat voor opleiding staat gepland ook inderdaad wordt gegeven. De inschatting is
dat de duur van de opleiding de helft van de totale tijd in beslag kan nemen. De opleiding dient plaats te vinden op een afgescheiden plek (in verband met de veiligheid).
�. Bij werfplekleren is de rol van de (deeltijds) vrijgestelde instructeur cruciaal. Hij of zij
moet voldoende tijd krijgen om voorbereidingen te treffen. Door regelmatig overleg
met een externe raadgever kan er snel ingespeeld worden op ontluikende problemen.
De externe raadgever heeft een relatief neutrale positie tussen de instructeur en zijn
werkgever.
�. Het opleidingsplan vraagt maatwerk, vooral als het gaat om beroepen, zoals industrieel schilder, of asfalteerder, waarvoor (nog) geen specifieke opleiding bestaat, of deze
onvoldoende op de praktijk aansluit. Indien er onvoldoende informatie is om een opleidingsplan uit te werken, moet veel van de input van het bedrijf zelf komen.
�. De groep van op te leiden personen mag niet te groot zijn, zodat het niet het verdere
productieproces verstoort.

voor opleiding naar behoefte van het bedrijf, op maat van de cursist en vergemakkelijkt
een snelle integratie in de firma.

��
��
��

��
��
��

SERV Informatiedossier: “Werkdruk in de bouw”, Patrick Roelandt, Brussels, juni 2006
De bijlagen zijn beschikbaar op www.antwerpen.be ; doorklikken naar Welkom > Algemene site > Werken > Regelgeving en
beleid > Europese projecten ESF
Zie algemene handleiding over werkplekleren bij VDAB: www.vdab.be/werkplekleren. Voorbeeld uit de technologische industrie, zie www.agoria.be/werkplekleren. Of: SERV Informatiedossier: “Leren op de werkplek – Goede praktijkvoorbeelden uit
de textielsector”, Gert Verdonck. Brussel, November 2006
De bijlagen zijn beschikbaar op www.antwerpen.be ; doorklikken naar Welkom > Algemene site > Werken > Regelgeving en
beleid > Europese projecten ESF
De bijlagen zijn beschikbaar op www.antwerpen.be ; doorklikken naar Welkom > Algemene site > Werken > Regelgeving en
beleid > Europese projecten ESF
De bijlagen zijn beschikbaar op www.antwerpen.be ; doorklikken naar Welkom > Algemene site > Werken > Regelgeving en
beleid > Europese projecten ESF

Kostenstructuur
�. In deze beide pilootprojecten is vanuit het BPA-W project door de stad Antwerpen financiële tussenkomst geleverd. Alle kosten samen, lesgever, grondstoffen, cursisten,
externe begeleiding van FVB, VDAB, voorzien van infrastructuur, vormen een aanzienlijke som. Indien men voor de toekomst dit werfplekleren een meer structurele invulling
wenst te geven zal er een verdeelsleutel voor de kosten tussen betrokkenen partners
wenselijk zijn.
�. Bij de opvolging van het MVO-opleidingstraject moet worden toegezien op een gezond
evenwicht tussen opleiding en productie. Bij het indienen van een MVOP wordt er immers uitgegaan van een model met een calculatie van te presteren opleidingsuren. In realiteit lopen opleiding en productie wel eens door elkaar en moet er bijgevolg kort op de
bal geëvalueerd worden door een derde (hier was dat Bouwpool) of het opleidingsplan
wordt gevolgd. Bij een toekomstig project door een aanbestedende overheid moet rekening gehouden worden met opvolging van de opleiding en de inzet van de middelen.
Informatieverstrekking
Voor de opvolging van het hele opleidingstraject in het kader van een overheidsopdracht (en de daarmee gepaard gaande bindende afspraken tussen uitvoerder en opdrachtgever) is het wenselijk dat één actor de coördinatie heeft voor de hele organisatie
en de inzet van de middelen en zorgt dat de informatiestromen tussen de verschillende
betrokkenen goed verlopen.

CONCLUSIES
De pilootprojecten bleken een succes. Opvallend was dat de aanvankelijke scepsis tegenover het concept en de haalbaarheid om mensen zonder ervaring zelf inzetbaar te
maken al heel snel plaats maakt voor enthousiasme op alle niveaus. Zowel management, projectleider, lesgever, collega-arbeiders, als cursisten zien de meerwaarde van
dit project.
Ingrediënten voor succes zijn: een goede screening van kandidaten, een goed opleidingsplan (met hulp van externe partner), draagvlak binnen het bedrijf, een geschikte
werf, voldoende middelen, een geknipte interne opleider, begeleiding van het bedrijf,
een goede samenwerking tussen verschillende partners en een correcte opvolging zowel intern als extern van het hele project. Dit opleidingstraject op de werkvloer zorgt
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�.
OPLEIDINGSCENTRUM
MASTERPLAN
MOBILITEIT
ANTWERPEN
Het Masterplan Mobiliteit Antwerpen is een belangrijke motor voor de werkgelegenheid in de bouw voor de komende jaren. Naar omvang verreweg het grootste infrastructuurproject in Vlaanderen voor de komende jaren, worden de werken van dit Masterplan aanbesteed door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, BAM, nv van publiek
recht, met middelen van het Vlaams Gewest.
De werken, die uit verschillende fasen en deelprojecten bestaan, gaan in 2008 van start.
Deze werken bieden een unieke kans om het concept van werkplekleren op de werf toe
te passen. Gezien de omvang en duur van de werken van het Masterplan Mobiliteit
Antwerpen zijn er grote opportuniteiten naar bijkomende tewerkstelling. De instroom
vanuit de huidige beschikbare opleidingscapaciteit (VDAB, opleidingscentra, derdenpartners via VDAB-uitbesteding, onderwijs) zal niet volstaan om hierop optimaal in te
spelen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de grote nood aan nieuwe werknemers
zijn er innovatieve en efficiënte instroomtrajecten nodig voor die doelgroepen die momenteel te weinig bereikt worden via de klassieke instroomkanalen. Antwerpen bezit
nog een belangrijke arbeidsmarktreserve waarbij naast het reguliere aanbod, ook een
meer innovatieve aanpak aangewezen kan zijn.
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Wegenwerken

Openbaar vervoer

Oosterweelverbinding
Stedelijke Ringweg
Groene Singel

Tramlijn Deurne-Wijnegem
Tramlijn Mortsel-Boechout
Tramlijn Noorderleien-Ekeren
Tramlijn St-Bernardsesteenweg
fase 2 en 3 naar Hemiksem
Tramlijn Mortse-Kontich
Tramlijn Linkeroever Noord
Tramlijn Borsbeek-Wommelgem
Tramlijn Nieuw-Zuid

Natuurprojecten
Middenvijver
Burchtseweel
Sint-Annabos

Sluizen en bruggen
over het Albertkanaal
Kattendijksluis
Van Cauwelaertsluis
Royerssluis
Noorderlaanbrug
Spoorwegbrug Luchtbal
Ijzerlaanbrug
Gabriël Thuinisbrug
Brug Deurne-BAL
Nieuwe fiets- en voetgangersbrug
Kruiningenstraat
Hoogmolenbrug

�.�

Tewerkstellingsprognoses en verfijning van de vraag-analyse
Wegen

Natuur en
recreatie

totale nood aan arbeidskrachten bij de realisatie van elk onderscheiden project in het
Masterplan. Bij de Oosterweelverbinding bijvoorbeeld werd zo geschat dat 65% van het
totaalbedrag materiaalkosten betreft, de overige 35% loonkosten. Dit zou betekenen
dat gemiddeld zo’n 2.500 personen fulltime tewerkgesteld kunnen worden gedurende
een periode van vier jaar tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding. Met de Design,
Build, Finance and Maintain’-contractvorm die men voor dit project hanteert, dient de
aannemer nog gedurende een periode van 35 jaar in te staan voor het onderhoud, wat
ook weer tewerkstelling in het onderhoud van de infrastructuur genereert.
De projectpartners hebben daarop de matrixmethode uitgewerkt die het mogelijk
maakt om het potentieel aan tewerkstelling van laaggeschoolden in de diverse soorten
van infrastructuur- en bouwwerken te identificeren. De nadruk ligt specifiek op tewerkstellingsmogelijkheden voor laaggeschoolde jongeren.
Hiervoor zijn bestaande bestekken en lastenboeken voor verschillende vergelijkbare
typen van infrastructuurwerken onderzocht en is de expertise van de projectpartners
ruimschoots benut.

vooral voor die van de Oosterweelverbinding, hebben de projectpartners van bij de
start van het BPA-W project samengewerkt met de BAM. Via haar studiebureau TV SAM
(Studiegroep Antwerpen Mobiel) beschikte de BAM over een globale tewerkstellingsprognose voor de verschillende projecten van het Masterplan (inclusief de Oosterweelverbinding)��. Deze prognose, in feite een raming van het aantal installatie-uren op
basis van de ervaring bij vroegere projecten, geeft een eerste beeld van de mogelijke

De in dit project ontwikkelde matrixmethode, die het mogelijk maakt bij werken het
potentieel van tewerkstelling en soorten beroepsprofielen in beeld te brengen, verdient
nog verdere verfijning en afstemming, maar biedt duidelijk een vernieuwende kijk op
tewerkstellingskansen bij infrastructuur- en bouwprojecten van de grootte-orde van het
Masterplan (zie bijlage 5)��. De matrix blijkt immers bij bouw- en infrastructuurwerken
van enige omvang een nuttig instrument om een verdere kwantificering mogelijk te
maken. Zo kunnen de actoren en regisseurs op het vlak van arbeidsmarkt en opleiding
tijdig aan de slag op basis van een meer gedetailleerde inschatting van het tewerkstel-
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Sluizen en
Om zicht te krijgen op het potentieel aan werkgelegenheid bij de komende werken,
tkanaal

Openbaar
voer

lingspotentieel onderverdeeld naar de verschillende job- en competentieprofielen.
De omvang van deze werken is immers van die aard dat een tijdige planning noodzakelijk is. Ten eerste om te garanderen dat de randvoorwaarden kunnen worden verduidelijkt met de uitvoerder eens de opdrachten zijn gegund, ten tweede om te bepalen wat
het realiseren van de opleiding op de werf betekent in termen van kosten en partnerschapstructuren.

algemene cordinatie
& logistiek beheer

logistiek beheer en cordinatie
infopunt – beeldvorming beroepen

�.�

Concept Tijdelijk Jobcenter - Opleidingcentrum Masterplan
Met de bouwpartners en individuele bedrijven werd gezocht naar een gezamenlijk antwoord op de vraag hoe de instroom verbeterd kan worden op een ‘maatschappelijk
verantwoorde’ manier en hoe de in het BPA-W project ontwikkelde methodieken daarin
een plaats kunnen vinden. Uit het onderzoek groeide het concept voor de installatie van
een tijdelijk opleidingcentrum (TOM) op één van de werven van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen gekoppeld aan een tijdelijk te installeren ‘Jobcenter’. Daarmee kunnen
technische kennis en het kunnen omgaan met specifieke doelgroepen (o.a. jongeren,
…) onder één dak en zo dicht mogelijk bij de reële werkvloer worden samengebracht.

�.
�.
�.
�.
�.

De koppeling van een tijdelijk Jobcenter aan een tijdelijk opleidingscentrum op de werf
zou de mogelijkheid scheppen om op een efficiënte manier vraag en aanbod te matchen. De werking zou dan gericht worden op:
de toeleiding, screening en bemiddeling van geschikte kandidaat werknemers, jobmatching;
de organisatie van werkervarings-, opleidings- en vormingstrajecten;
de begeleiding en coaching van kandidaat werknemers (op de werf) via o.a. de methodiek van werfplekleren;
de inzet van tewerkstellingsbevorderende maatregelen (individuele beroeps-opleiding,
IBO, Activa, Startbanen, invoegbanen, e.a.);
de ontwikkeling van sociale economieprojecten gerelateerd aan eventuele taakafsplitsingen.
Dergelijk initiatief creëert voor specifieke doelgroepen, waaronder nog vele werkzoekende jongeren, meerdere ‘sporen’ naar werk. Sporen naar andere bouwberoepen,
maar bijvoorbeeld ook tijdelijke ‘time outs’, waarbij jongeren van de werf (tijdelijk) worden teruggetrokken naar het opleidingscentrum of naar een sociaal economieproject.
De pilootprojecten in het kader van BPA-W project tonen ondermeer aan dat opgeleid
worden op de werf niet alleen kortgeschoolde werkzoekenden of jongeren aanspreekt,
maar dat ook de bouwbedrijven hiervoor openstaan. Bouwbedrijven willen en kunnen
hun verantwoordelijkheid rond MVO opnemen als hen hiervoor de nodige ondersteuning en omkadering geboden wordt. De service van een jobcenter zou dan zijn de betrokken bouwbedrijven de nodige hulp te bieden bij de voorbereiding en uitvoering van
hun opleidingsproject. MVO wordt dan een gedeelde verantwoordelijkheid.
Het Masterplan Antwerpen is een unieke gelegenheid om bouwbedrijven hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheid tot opleiden van werkzoekenden te laten opnemen
en hen via een tijdelijk jobcenter en mobiel opleidingcentrum te ondersteunen met de
knowhow van partnerorganisaties.
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arbeidsmarkt
begeleiding

competentieversterking

tewerkstellingsbevordering

—screening en oriëntering
—trajectbegeleiding
—matching
—inzet tewerkstellingsbevorderende
		 maatregelen
—jobcoaching

—opleiding: op de werkplek
		 of op aparte opleidingsvloer’
—coaching
—peterschap
—‘coach the coach’

—werkervaringsplaatsen
—stageplaatsen
—sociale economie in de bouw
		 & afgeleide diensten (opruiming,
		 veiligheid, onderhoud, bewaking, …)
– via PPS
– taaksplitsing
– invoeg
– diversiteitsplannen’

�.�

Werfplekleren in het Tijdelijk Opleidingscentrum Masterplan
Algemene doelstelling is werkzoekenden in een TOM de nodige bouwopleiding te geven
om ze op korte termijn inzetbaar te maken op werven van het Masterplanproject. Het
TOM richt zich naar werkzoekenden uit kansengroepen en jonge werkzoekenden.
Het aanbod van het TOM speelt in op de behoeften opgenomen in de vraag- en aanbodanalyse (mede op basis van de matrixmethode) van de Oosterweelwerken via een
anticiperende monitoring en is afgestemd met de betrokken regisseurs.
Het TOM is de uitwerking van de nieuwe invalshoek van het werkplekleren dicht bij de
werf. Het vernieuwende zou zich dan situeren op vijf vlakken:
�. De directe link met de bedrijven. In tegenstelling tot een klassiek opleidingcentrum zijn
het hier de bedrijven zelf die werkzoekenden gaan opleiden in functie van hun vacatures. Ze worden daarbij gecoacht door de opleidingspartners.
�. Als direct betrokken partij nemen bouwbedrijven een stuk van de verantwoordelijkheid
op zich, ze krijgen daardoor een beter zicht op de arbeidsmarkt en kunnen hun personeelsbeleid aanpassen.
�. De kennis van verschillende opleidingspartners, VDAB, CDO’s, derden, … en FVB worden
onder één dak ondergebracht. De VDAB is partner nummer één voor wat betreft de regie
voor het opleiden van werkzoekenden. De Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) zijn
specialist in het begeleiden van en omgaan met jongeren in het kader van ‘afwisselend
werken en leren’. Het FVB is de organisator en financier van werknemersopleidingen.
Door deze partners aan elkaar te koppelen en in synergie te brengen, krijgen jongeren
een kwalitatieve technische opleiding en worden ze op een op hen afgestemde manier
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Werking, activiteiten en taakverdeling

begeleid en bijgestuurd. Hun verankering in het bedrijf wordt verzekerd door het aanbieden van vervolmakingsopleidingen.
�. Het is een tijdelijk opleidingcentrum, verbonden aan de werken in het kader van het
Masterplan Antwerpen. Nieuw is de idee om in een tijdelijke en deels mobiele opleidingsinfrastructuur te investeren op de plaats waar de tewerkstellingsmogelijkheden
zich voordoen. De opleidingsplaats volgt de vacatures.
�. Deze onderwijsvorm verkleint de kloof tussen opleiding en tewerkstelling voor de afgestudeerde leerlingen.
Door bepaalde taken of jobs af te  splitsen en te hergroeperen (bijvoorbeeld opruimen
van werven, beveiliging van werven en andere deeltaken…) wordt er tevens de opening gecreëerd om sociale economie projecten op te zetten in samenwerking met de
bouwbedrijven. Zo kan ook een bepaalde groep mensen, die via opleiding niet alle op
de arbeidsmarkt noodzakelijke competenties kunnen verwerven, op een kansenverhogende manier ingeschakeld worden bij deze werken.

Voor de uitvoering van de verschillende activiteiten dienen verschillende aspecten in
rekening genomen te worden in functie van de rol en taken van elke actor.
Zo zullen de aantallen en de minimale profielen waaraan kandidaten moeten voldoen
vooraleer ze de werf op kunnen, in kaart worden gebracht.

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—
—

Zoals in hoofdstuk 3 besproken zijn er diverse voordelen aan het opleiden van werkzoekenden in de directe nabijheid van de werf en met dit TOM zijn dat:
�����������������������������������������������������������������������������������
de cursisten zitten dichter op de werkrealiteit en vraag en aanbod worden beter afgestemd doordat ook het bedrijf meewerkt aan de opleiding;
verder ontstaat via werfplekleren een betere en snellere integratie van nieuwkomers in
de groep en verhoogt de opleidingscapaciteit en instructiepersoneel;
����������������������������������������������������������������������������������
door de uitstraling van dit bouwproject en het TOM zullen werkzoekenden gemakkelijker aangetrokken worden om in een bouwopleiding in te stappen;
����������������������������������������������������������������������������������
door de korte afstand tussen opleidingcentrum en werf en het opstellen van een mobiliteitssysteem voor alle cursisten wordt het verplaatsingsprobleem opgelost;
�����������������������������������������������������������������������������������
geconcentreerd ter beschikking stellen van een breed aanbod van arbeidsmarktinstrumenten in functie van matching vraag en aanbod;
kennisdeling en competentieversterking tussen de verschillende betrokken partners
(Onderwijs – VDAB – bouwsector –bedrijven –promotoren).

�.�

Operationalisering van TOM en Jobcenter
Er kan meerwaarde en synergie gecreëerd worden door samenwerking tussen de verschillende direct betrokken actoren. Dit betekent dat verschillende initiatieven tot een
totaal pakket van screening, toeleiding, opleiding, lessen Nederlands en VCA, arbeidsbemiddeling en jobcoaching in elkaar worden geschoven.
Bedrijven zijn direct betrokken partij en nemen een stuk van de verantwoordelijkheid
op zich. Ze vergroten daardoor hun zicht op de arbeidsmarkt, kunnen hun personeelsbeleid daar naar vormgeven en capaciteit van personeel optimaal benutten. Tevens is
er directe uitwisseling van kennis en professionele bouwtechnieken en een gecontroleerde introductie van werfplekleren in de bedrijven.
Dit betekent dat de mogelijke partners, zoals de diverse opleidings- en tewerkstellingsactoren, opdrachtgever, sociale partners en de bouwbedrijven die werken uitvoeren
voor het Masterplan, worden samengebracht.

48

—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Tot de mogelijke doelgroepen behoren ondermeer:
jongeren in het kader van ‘afwisselend werken en leren’;
werkzoekenden, met nadruk op kansengroepen;
beperkt inzetbare personen via een sociale economieproject;
nieuwe werknemers.
De hoofdactiviteiten hebben betrekking op zowel het opleidingsprogramma, alle coördinerende taken op dat gebied en verdere toeleiding. Dit betreft ondermeer:
de screening, oriëntering, competentiemeeting, selectie en coaching van de kandidaten en aanbieden van diensten aan bedrijven via sociale economie;
ondersteuning van de bedrijven in het opleidingsproces;
de activiteiten op de werf opvolgen;
opleiden van werkzoekenden naar verschillende beroepen die gevraagd worden in het
kader van de uitvoering van het Masterplan.
Daarnaast zijn er ook andere functies, die vooral met de zichtbaarheid naar buiten te
maken hebben en met het vervolgtraject van de kandidaten. Zoals:
bemiddeling naar werk;
opleiden van de lesgevers van bedrijven;
coachen van de lesgevers uit de bedrijven;
informatiepunt werken op de werf, waar de communicatie naar buiten wordt verricht
en bouwberoepen worden gepromoot, met onder andere:
informatieve bezoeken voor werkzoekenden en leerlingen;
specifieke acties naar het onderwijs;
een werkwinkel Bouw;
vergadergelegenheid.
De verdere uitwerking, implementatie, begroting en financiering hiervan wordt in een
vervolgonderzoek op dit BPA-W project vormgegeven. Deze projectvoornemens en de
vereiste engagementen moeten in overleg met alle betrokken partijen genegocieerd
worden in functie van de timing van de werken van de Oosterweelverbinding.

��
��

Tewerkstellingsprognose Masterplan. Tijdelijke vereniging STUDIEGROEP ANTWERPEN MOBIEL, november 2006.
De bijlagen zijn beschikbaar op www.antwerpen.be ; doorklikken naar Welkom > Algemene site > Werken > Regelgeving en
beleid > Europese projecten ESF
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�.
WERFPLEKLEREN IN
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Dit hoofdstuk reikt een concept aan voor de implementatie van werfplekleren bij overheidsopdrachten. Daartoe wordt stilgestaan bij enkele belangrijke aandachtspunten bij
het opnemen van werfplekleren bij overheidsopdrachten voor werken��.
Wat betekent werfplekleren voor de voorbereiding van de aanbestedende overheid,
voor de bestekken en de procedures, wat zijn de gevolgen voor de leiding en de controle
op de uitvoering van de opdracht, voor de termijnen,enzovoort?
Het was in het kader en tijdpad van dit project niet mogelijk een concrete ‘sociale clausule’ uit te werken die het werfplekleren algemeen toepasbaar maakt. Toch geven we
hier een aantal, naar onze mening belangrijke, overwegingen en afwegingen mee.

�.�

Het juridische kader
België heeft sinds lange tijd een gedetailleerd uitgewerkte regelgeving voor overheidsopdrachten, die zich dient in te passen in het Europese wettelijk kader. Zelfs indien
geen specifieke wettelijke bepalingen bestaan op nationaal vlak, bijvoorbeeld inzake
concessies van openbare diensten, dan nog dienen de verrichtingen verenigbaar te zijn
met in het bijzonder het Verdrag van Rome tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de daaruit afgeleide beginselen.
Bij het plaatsen van opdrachten, zowel overheidsopdrachten als andere opdrachten
(bijvoorbeeld de concessies van openbare dienst) moeten de beginselen van het Verdrag van Rome geëerbiedigd worden, ondermeer:
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— het vrije verkeer van goederen;
— de vrijheid van vestiging;
— het vrij verlenen van diensten, alsmede de daarvan afgeleide beginselen, zoals gelijke
behandeling, het discriminatieverbod, de wederzijdse erkenning, de evenredigheid en
de transparantie.

Belgische regelgeving
De bepalingen inzake de gunning van overheidsopdrachten uit de Europese richtlijnen
zijn ingevoerd in het Belgisch recht met de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten en haar uitvoeringsbesluiten. De Europese regels zijn daarbij verder aangevuld met gedetailleerde nationale bepalingen, zowel wat betreft de gunningsprocedures, als wat betreft de uitvoering van de na de gunning tot stand gekomen verbintenis.
Deze wettelijke regeling bepaalt de spelregels voor het aanbestedingsproces�� dat kan
onderverdeeld worden in drie fases:
�. het voorbereidingstraject met als resultaat een goedgekeurd bestek;
�. de gunningsprocedure of het aanbestedingstraject, met als resultaat één of meerdere
overeenkomsten onder bezwarende titel met aannemers voor het uitvoeren van werken;
�. het uitvoeringstraject, waarin de overeengekomen prestaties worden uitgevoerd en het
werk gerealiseerd.

Het gunnen van de opdrachten
Voor de opdrachten die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 24 december 1993 worden de gunningsprocedures die moeten leiden tot het afsluiten van een
contract voor het uitvoeren van opdrachten voor werken geregeld door de volgende
Koninklijke besluiten:
— het koninklijk besluit (KB) van 8 januari 1996�� betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in de klassieke sector.
— het KB van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten,
voor wat betreft de nutssectoren.
— het KB van 18 juni 1996 betreffende bepaalde opdrachten�� van werken, leveringen
diensten.

bevoegdheidsregeling

wet van 24 december 1993

KB 08 jan 1996

KB 10 jan 1996

KB 18 jan 1996

wet
erkenning

wet
motivering

KB
erkenning

KB 26 sept 1996 (aur) en bijlage (aav)

voorbereiden

bepalen
behoefte

opstellen bestek
(voorwaarden)

Op de overheidsopdrachten van werken is bovendien nog de erkenningsreglementering
van toepassing, bestaande uit de Wet van 20 maart 1991 (B.S. van 6.4.1991) houdende
regeling van de erkenning van aannemers van werken en de uitvoeringsbesluiten van
deze wet.

“vaststellen voorwaarden”
“kiezen gunningswijze”

De uitvoering van de opdrachten
De uitvoeringsfase start bij het tot stand komen van de verbintenis. Dat is ook het ogenblik waarop definitief een einde komt aan de gunningsprocedure van een bepaalde opdracht.

aanbesteden

bekend maken
opdrachten

openen
offertes

evalueren
offertes

gunnen
opdrachten

informeren
leveranciers
wachttijd!

notificeren
opdrachten

uitvoeren van
de opdracht

starten
opdracht

opvolgen
borgtocht
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keuren en
voorlopig
opleveren

betalen

definitief
opleveren

teruggeven
borgtocht

De uitvoeringsfase van overheidsopdrachten en concessies wordt voor de klassieke sector geregeld door het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels (AUR) van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken (B.S. 18 oktober 1996) met in bijlage de Algemene Aannemingsvoorwaarden
(AAV).
Voor de uitvoering van de overheidsopdrachten, die gegund worden onder het regime
van het KB van 10 januari 1996, gelden dezelfde regels als in de klassieke sector. Voor
de uitvoering van de opdrachten die gegund worden onder het regime van het KB van
18 juni 1996 gelden geen specifieke regels.
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Bevoegdheidsregeling
Hoe de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten worden uitgeoefend binnen een
aanbestedende overheid wordt geregeld in specifieke bepalingen�� van toepassing op of
eigen aan de aanbestedende overheid.

tiële inschrijvers reeds vroeg in het aanbestedingstraject zich zo goed mogelijk kunnen
voorbereiden.

�.�.�

Overeenkomsten onder bezwarende titel

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten��

De overheidsopdrachten zijn overeenkomsten onder bezwarende titel die worden gesloten tussen één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners en één of meer
aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en die betrekking hebben op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.
Dit betekent, dat voor deze opdrachten een wilsovereenstemming tot stand komt tussen de partijen, namelijk de aanbestedende overheid en de aannemer, leverancier of
dienstverlener, en dat de tot stand gekomen wederzijdse relatie betrekking heeft op de
realisatie van prestaties in ruil voor een in geld uit te drukken vorm van vergoeding.
Er is dus een uitwisseling van prestaties, waarbij rechten en verplichtingen voor de
contractpartijen in het leven worden geroepen. De verplichting van de aanbestedende
overheid bestaat er dan in om de overeengekomen prestaties, ook deze met betrekking
tot het werfplekleren, te vergoeden overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden.
De verplichting van de aannemer bestaat dan uit het leveren van de prestaties in overeenstemming met de overeengekomen voorwaarden.

Intussen is een beperkt aantal bepalingen van de nieuwe wetten op de overheidsopdrachten in werking getreden:
— De wet�� overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 15 juni 2006.
— De wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten.
In deze nota wordt uitgegaan van de mogelijkheden in de Europese richtlijnen (2004),
de bepalingen uit de bestaande wetgeving en de opportuniteiten die de nieuwe wetgeving kan bieden.

�.�

Basisprincipes en uitgangspunten bij overheidsopdrachten

�.�.�

Gelijkheidsbeginsel en non-discriminatie
De aanbestedende overheden behandelen de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze.
De verplichtingen die voortvloeien uit het werfplekleren, namelijk opleidingsterrein ter
beschikking stellen op de werf, begeleiding verzekeren van het werfplekleren, meewerken aan de uitvoering van dit onderdeel van de opdracht en indienen van een MVOP,
lijken geen verplichtingen te zijn waardoor sommige aannemers door het feit dat ze een
andere nationaliteit zouden hebben, zouden worden benadeeld. Bij het mededingen
in een ander land is er nog steeds een concurrentienadeel, dat moeilijk volledig kan
worden vermeden, bijvoorbeeld kennis van de taal, de lokale gewoonten, de specifieke
rechtspraak en rechtsleer. De bepalingen inzake werfplekleren lijken op dit gebied niet
van de andere gewone besteksbepalingen te verschillen.
Wel dient rekening gehouden met het feit dat de bijkomende aspecten met betrekking
tot werfplekleren in ieder geval voor elke inschrijver, en zeker ook voor de buitenlandse
inschrijvers, de voorbereiding van de opdracht enigszins verzwaren, en dat de aanbestedende overheid wordt aanbevolen voldoende tijd ter beschikking te stellen voor het
voorbereiden van de offerte en de wettelijk bepaalde minimumtermijnen ook dienovereenkomstig te verlengen. Ook is het nuttig dat de aankondiging van de opdracht de
juiste adressen vermeldt waar inlichtingen over het werfplekleren en de ermee samenhangende aspecten en verplichtingen kunnen worden verkregen. Een synthese van de
verplichtingen inzake werfplekleren dient, gelet op het bijzonder karakter ervan, te worden vermeld in de aankondiging van opdracht.
Ook kan een vooraankondiging van opdracht, waarbij de principiële verplichtingen inzake werfplekleren in deze aankondiging worden vermeld, ertoe bijdragen dat de poten54

�.�.�

Administratieve mededingingsvoorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden
Administratieve verplichtingen waaraan de kandidaat of inschrijver dient te voldoen
tijdens de gunningsprocedure noemen we in deze tekst gemakshalve administratieve
mededingingsvoorwaarden. Bijvoorbeeld het tijdig indienen van een offerte of het indienen van een MVOP tijdens de gunningsprocedure. Betreft het een verplichting waaraan de aannemer (of zijn onderaannemers) dienen te voldoen tijdens het uitvoeren van
de opdracht, dan wordt de term uitvoeringsvoorwaarde gebruikt.
Zo is het indienen van het MVOP een uitvoeringsvoorwaarde indien in het bestek wordt
bedongen dat de aannemer deze verplichting dient na te komen tijdens de uitvoering
van de opdracht.
Het niet voldoen door de inschrijver aan administratieve mededingingsvoorwaarden
maakt de offerte van de inschrijver tot een onregelmatige offerte. De aanbestedende
overheid is in dat geval verplicht de ernst van de onregelmatigheid te beoordelen en te
beslissen tot nietigheid of aanvaarden van de offerte, dit op basis van een deugdelijke
en afdoende motivering.
Het niet voldoen aan een uitvoeringsvoorwaarde tijdens de uitvoering van de opdracht
wordt gesanctioneerd met de daartoe in de voorwaarden van de opdracht voorziene
sancties, die worden opgelegd volgens de toepasselijke procedure. In geval een inschrijver zou weigeren om aan de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit het werfplekleren te voldoen, zal dit eveneens het voorwerp uitmaken van een onderzoek naar
regelmatigheid van de betrokken offerte. Zo zal het weigeren door een inschrijver om
mee te werken aan het werfplekleren, volgens de voorwaarden van het bestek, in de
regel leiden tot de nietigheid van de offerte voor de betrokken opdracht.
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maken van het voorwerp van de opdracht indien zij de vertolking zijn van behoeften
van de aanbestedende overheid. Dit heeft verregaande gevolgen, aangezien in dat geval ook de mogelijkheid wordt geschapen dat gunningscriteria worden gedefinieerd
die ermee in verband staan. Dit laatste is echter geen verplichting en voorlopig niet
aangeraden (zie verder), maar indien de omstandigheden zich zouden wijzigen, in de
toekomst ook niet uitgesloten.

Resultaatsverbintenis versus middelen verbintenis
Er is een brede consensus dat de verbintenis tot het realiseren van een bouwwerk een
resultaatsverbintenis betreft.
Bij werfplekleren heeft een beperkt aantal onderdelen van de verbintenis�� die moet
worden aangegaan, een karakter van resultaatsverbintenis. Hiertoe behoren bijvoorbeeld:
— het ter beschikking stellen van een afgescheiden zone voor werfplekleren op de werf;
— het ter beschikking stellen van bekwaam en geschikt personeel voor de begeleiding.
Andere elementen hebben daarentegen het karakter van een inspanningsverbintenis.
Het uiteindelijke resultaat van het werfplekleren zal immers niet enkel afhangen van de
aannemer, maar ook van factoren die buiten de omgeving liggen waarop de aannemer
een beslissende invloed kan uitoefenen, bijvoorbeeld het volume en de kenmerken van
de instroom aan kandidaten.
Maar het is duidelijk dat de participatie van de aannemer en zijn onderaannemers aan
het werfplekleren, het ter beschikking stellen van tijd en middelen en de verplichtingen
tot een gedetailleerde kostenopvolging deel uitmaken van de contractuele verplichtingen en dus niet vrijblijvend kunnen zijn. Dit laatste zou kunnen leiden tot het vertekenen van de mededinging en speculatie. De aannemer zal ook tijdens het opstellen van
zijn offerte rekening moeten houden met de vereisten tot werfplekleren op basis van de
op dat ogenblik reeds beschikbare informatie.

�.�.�

Budgettaire aanrekening en raming van de waarde van de opdracht
De vergoeding aan de aannemer voor de prestaties met betrekking tot het werfplekleren wordt mee opgenomen in de raming van de waarde van de opdracht, evenals de
waarde van de middelen die hem ter beschikking gesteld worden voor het werfplekleren. Er dient daartoe door de aanbestedende overheid voldoende budgettaire ruimte te
worden voorzien om te voorkomen dat hetzij het werfplekleren, hetzij de uitvoering van
het werk zouden leiden onder een te krappe raming.
Of de budgettaire aanrekeningsregels er toe nopen de prestaties ‘werfplekleren’ op een
afzonderlijk begrotingsartikel aan te rekenen of daarentegen het principe kan gehanteerd worden: ‘res accessoria sequitur rem principalem’ werd in het kader van BPA-W
nog niet onderzocht.

�.�

Bestekscomponenten
Deze paragraaf bevat enkele belangrijke aandachtspunten bij het voorbereiden van de
opdracht voor het opnemen van werfplekleren in een bestek.

�.�.�

Het voorwerp van de opdracht

�.�.�

De wijze waarop de prijzen voor werfplekleren worden bepaald
De wijze waarop de prijzen worden bepaald is een verplicht onderdeel van het bestek.
Het forfaitair karakter van de prijzen is daarbij een basisprincipe in de nationale wetgeving overheidsopdrachten. In het openbaar belang worden door het toepassen van het
mechanisme van forfaitaire prijzen de risico’s van de opdracht in hoofdzaak gedragen
door de uitvoerders.
De reglementering onderscheidt twee vormen van gunning tegen vaste prijsbepaling:
�. De opdracht voor een globale prijs: dit is een opdracht waarvoor een forfaitaire prijs het
geheel van de prestaties dekt of die uitsluitend forfaitaire posten omvat (artikel 86 van
het KB van 8 januari 1996).
�. De opdracht volgens prijslijst: dit is een opdracht waarvan alleen de éénheidsprijzen
voor de prestaties forfaitair zijn. Door de éénheidsprijzen op de hoeveelheden van de
verrichte prestaties toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld (artikel 86
van het KB van 8 januari 1996). In dit geval wordt het risico met betrekking tot de te
presteren hoeveelheden gedragen door de aanbestedende overheid.
De wet (artikel 7 §2 van de wet van 24 december 1993) voorziet dat enkel in uitzonderlijke gevallen een opdracht mag gegund worden zonder forfaitaire prijsbepaling:
— voor werken, leveringen of diensten die ingewikkeld zijn of die een nieuwe techniek
inluiden, met belangrijke technische risico’s die ertoe nopen de uitvoering van de prestaties aan te vatten, terwijl alle uitvoeringsvoorwaarden en verplichtingen ervan niet
volledig kunnen worden bepaald;
OF
— in buitengewone en onvoorziene omstandigheden wanneer hij betrekking heeft op
spoedeisende werken, leveringen of diensten waarvan de aard en de uitvoeringsmogelijkheden moeilijk kunnen worden omschreven.
In dergelijke gevallen worden de opdrachten gegund (artikel 87 van de wet van het KB
van 8 januari 1996):
— hetzij op grond van werkelijke uitgaven;
— hetzij eerst tegen voorlopige prijzen en vervolgens tegen forfaitaire prijzen, zodra de
voorwaarden van de opdracht goed gekend zijn;
— hetzij deels op grond van werkelijke uitgaven, deels tegen forfaitaire prijzen.
In deze gevallen wordt niet alleen het risico met betrekking tot de hoeveelheid maar
evenzeer dit met betrekking tot de intensiteit van de prestaties gedragen door de aanbestedende overheid.
Voor een opdracht op basis van de werkelijke uitgaven, worden bij betaling de voor
aanrekening toegelaten kostenbestanddelen van de uitgevoerde prestaties verhoogd
met de als winst overeengekomen verhogingen.

De prestaties die geleverd worden in het kader van het werfplekleren kunnen deel uit56
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Dit vergt dus het in het bestek vooraf bepalen van:
— de kostenbestanddelen die mogen worden aangerekend;
— de wijze waarop de kostprijzen zullen worden berekend;
— de omvang van de als winst toegepaste verhogingen.
De wijze waarop de prijzen worden bepaald heeft ook een grote invloed op het niveau
van controle en toezicht tijdens de uitvoering van de opdracht.
controle niveau bij uitvoering

informatie en onzekerheid

globale prijs

kwaliteit van de prestatie

risico op hoeveelheid en intensiteit van de prestaties beperkt en
voorzienbaar
aard van de prestatie bepaald

prijslijst

kwaliteit van de prestaties
tegensprekelijk vaststellen van de voor elke post tegen eenheidsprijzen daadwerkelijk aantal gepresteerde hoeveelheden

risico op intensiteit van de prestaties beperkt en voorzienbaar
aard van de prestatie bepaald

tegen
werkelijke
uitgaven

kwaliteit van de prestaties
aard en duur van de prestaties
opvolging van de omvang en de aard van de kosten (uitgaven)

risico op intensiteit van de prestaties groot
en/of onvoorzienbaar
aard van de prestatie onbepaald of onzeker

Een stelpost is een post die een uitzondering vormt op het basisprincipe van het forfaitair karakter van de prijzen. Hij wordt in de opmetingsstaat van het bestek voorzien om
de niet te voorspellen wisselvalligheden, die horen bij een opdracht, tijdig op te vangen. Bij werfplekleren lijkt de formule ‘tegen werkelijke uitgaven’, gelet op het afwezig
zijn van voorlopige prijzen, de formule die zich aandient.
Voor een post tegen werkelijke uitgaven��, zullen enkel de bewezen kosten voor activiteiten die betrekking hebben op deze post, kunnen worden vergoed.
Aangezien de huidige stand van zaken met betrekking tot de kennis, ervaring en de,
tijdens het opmaken van de offerte, beschikbare informatie, het niet mogelijk maakt
vooraf de aard van de prestaties van werfplekleren voldoende precies te omschrijven
om, hetzij forfaitaire eenheidsprijzen, hetzij forfaitaire totaalprijzen te bedingen, mag
men ervan uitgaan dat er weinig bezwaar zal rijzen van de bevoegde controle organismen (bijvoorbeeld het Rekenhof, de Controleur van de vastleggingen, de Inspectie van
financiën), als een stelpost werfplekleren beperkt blijft in omvang. Bijvoorbeeld met
een orde van grootte van 5% van de waarde van de opdracht.
Bij een opdracht van werken klasse zes betekent dit een stelpost met ongeveer een
waarde tussen de 90.500 en 161.250 euro.
Een correcte mededinging vereist dat het bestek bepaalt welke uitgaven op de betrokken post kunnen worden aangerekend en welke kosten deel uitmaken van de algemene
kosten. Zo lijkt het bijvoorbeeld op het eerste gezicht weinig zinvol en efficiënt, dat
het elektriciteits- en waterverbruik voor de activiteit werfplekleren afzonderlijk worden
gemeten en aangerekend op de post werfplekleren van het bestek.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

de vereisten aan de inrichting van de afzonderlijke opleidingsplek;
het voorzien in een, aan de voorwaarden van het bestek beantwoordende, begeleiding;
wat is inbegrepen in de activiteiten bedoeld door de (stel)post werfplekleren;
wat is inbegrepen in de andere posten en in de algemene kosten;
timing en aard van voor te leggen documenten of voortgangsrapporten tijdens de uitvoering en de overeenstemmende keuringen;
de toepasselijke sancties (20§4 AAV e.a.);
het beding tot verificatie van de boekhoudkundige stukken ter plaatse tijdens de uitvoering, om de realiteit en omvang van de uitgaven te kunnen controleren;
desgevallend de kosteninventaris die voor de stelpost als basis zal dienen voor de opmaak van de schuldvorderingen;
desgevallend de lijst met kosten die niet zullen worden aanvaard voor betaling;
de mandaten en meer bepaald de precieze verantwoordelijkheden, die de aanbestedende overheid toekent aan de partnerorganisaties (bijvoorbeeld Bouwpool of VDAB) in het
kader van de controle op en de leiding van de uitvoering van de opdracht;
de bestemmelingen van de in te dienen documenten;
de documenten die de schuldvorderingen dienen te vergezellen;
de te respecteren procedure bij de aanvraag tot aankoop van specifieke opleidingsmiddelen;
desgevallend de voorwaarden waartegen de aannemer, de tijdens de opleiding aangekochte opleidingsmiddelen, kan verwerven;
de vereisten met betrekking tot de bijkomende dekkingen inzake verzekering.

�.�.�

De leidende ambtenaar
Beschrijving van de bevoegdheden van de partners bij de uitvoering van de opdracht.
De ambtenaar of ieder persoon die leiding heeft over en toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht, wordt door de aanbestedende overheid aangewezen. Indien
dit geheel of gedeeltelijk zou worden toevertrouwd aan een persoon buiten de aanbestedende overheid, bijvoorbeeld de VDAB of Bouwpool, wordt de draagwijdte van het
eventuele mandaat in de betekening van de opdracht bepaald tenzij dit in het bestek
gebeurd is. Zo zou de VDAB eventueel mandaat kunnen krijgen tot het uitvoeren van
controles, ontvangen van verslagen, het vaststellen van feiten, die de dienst meldt aan
de aanbestedende overheid.
De specifieke bevoegdheidsregelingen�� van toepassing op de aanbestedende overheid
staan niet altijd toe dat belangrijke beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de controle en het toezicht op de uitvoering van de opdracht wordt overgedragen aan entiteiten die geen deel uitmaken van de aanbestedende overheid.

�.�.�

Keuze van de procedure en het gunningsmechanisme

�.�.�

Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden
Elementen die deel uitmaken van het voorwerp van de opdracht kunnen verder worden
uitgewerkt in technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden.
In dit luik van het bestek dienen de dwingende prestatie- of functionele eisen die de
opdrachtgever stelt te worden vermeld. Daarbij wordt gedacht aan:

De invoering van het werfplekleren heeft geen invloed op de methode waarop de procedure en de gunningswijze�� (zie onderstaande tabel gunningswijzes in de klassieke
sector) worden gekozen.
Gezien de actuele beperkte mogelijkheden�� om voor de onderhandelingsprocedure met
bekendmaking (OMB) te kiezen in de klassieke sector, is de keuze in deze sector veelal
beperkt tot de open of de beperkte procedure. Dit heeft tot gevolg dat de mededingings-
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voorwaarden niet onderhandeld kunnen worden tussen partijen en dat zij bijgevolg
vooraf voldoende precies bepaald dienen te worden en aan alle mededingers moeten
worden meegedeeld.
Bij de nieuwe wetgeving zal het (eventueel) mogelijk zijn om voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking te kiezen bij werken tot een bedrag van 300.000 euro
(excl. BTW). In de nutssector is de OMB geen uitzonderingsprocedure en is ze dan ook
de meest aan te bevelen procedure.

Ten aanzien van de specificaties laat het bestek in dit geval ruimte voor initiatief aan de
inschrijvers, maar bepaalt wel de minimale eisen waaraan de oplossingen moeten voldoen. Dit om te voorkomen dat een inschrijver een oplossing voorstelt, die kwalitatief
te zwak is om te gebruiken voor de bedoelde toepassing.
Indien het voorwerp van de opdracht het werfplekleren omvat, waarbij voor dit onderdeel minimale specificaties werden uitgewerkt, dan is er geen principieel wettelijk
bezwaar dat gunningscriteria gedefinieerd worden die betrekking hebben op dat werfplekleren.

Overheidsopdrachten, raamovereenkomsten en -contracten worden gegund volgens
één van de volgende vooraf gekozen mechanismen:

Conclusie
gunningswijzes in de klassieke sector
open procedure

beperkte procedure

laagste prijs

openbare aanbesteding

beperkte aanbesteding

emvo

algemene (open) offerte-aanvraag beperkte offerte-aanvraag

OMB art. 17,§3

OMB art. 17,§3

x

x

x

x

Het heeft evenwel slechts zin om de inschrijvers in mededinging te stellen op het aspect werfplekleren (prijs, kwaliteit van de prestaties inzake werfplekleren), indien zij in
de eerste plaats de minimaal gewenste prestaties vooraf voldoende nauwkeurig kennen
en daarenboven in staat zijn daadwerkelijk effectief hun offertes op deze aspecten te
differentiëren van deze van de mededingers.
Met effectief wordt bedoeld, dat wat zij aan initiatief nemen om in hun offerte aan
meerwaarde voor de betrokken post aan te bieden, overeenstemt met een reële en
realiseerbare meerwaarde ten aanzien van de aanbieding van de andere mededingers
en niet enkel beperkt blijft tot relatief ‘vrijblijvend proza’.
Bij de huidige stand van zaken, dienen ook de aannemers nog heel wat aspecten te
doorgronden vooraleer zij het werfplekleren zullen integreren als een factor waarmee
zij in de offerte concurrentieel voordeel kunnen realiseren.
Er zijn momenteel dan ook weinig garanties dat aan beide voorwaarden op korte termijn zal worden voldaan. Aldus lijkt het bij de huidige stand van zaken, maar dit kan
in de toekomst wijzigen, niet opportuun om in het bestek een kwalitatief of financieel
gunningscriterium op te nemen dat betrekking heeft op werfplekleren.

— de opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte (laagste
prijs, LP), heeft ingediend;
— de opdracht wordt gegund aan de inschrijver, die de, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, economisch meest voordelige regelmatige offerte (EMVO) heeft
ingediend.

LAAGSTE PRIJS
In geval van de LP moet het bestek voldoende nauwkeurige specificaties bevatten die
het niveau van de gewenste prestaties beschrijven, zodat de offertes van geschikt bevonden inschrijvers met toegang tot de markt enkel nog met elkaar in mededinging
zijn op het aspect prijs. Wil men bijgevolg een mededinging toestaan op het financieel
vlak voor de post werfplekleren (de prijs) en de inschrijvers dus toelaten zelf een forfaitaire prijs te bedingen voor deze prestaties, dan dient bij dit gunningsmechanisme de
prestatie vooraf en voldoende precies te worden omschreven en in geval van forfaitaire
eenheidsprijzen, een relevante hoeveelheidsmaateenheid te worden bepaald. Vooralsnog lijkt dit niet mogelijk gezien het gebrek aan informatie terzake op het ogenblik van
het opmaken van het bestek en de experimentele fase waarin het werfplekleren zich
bevindt. Het is echter niet uitgesloten dat na enige ervaring, dit wel mogelijk wordt.

�.�.�

Keuze van de selectiecriteria
De geschiktheid van de inschrijvers wordt onderzocht aan de hand van de selectiecriteria. Inzake werfplekleren is het criterium ‘technische bekwaamheid’ het meest relevant. In de klassieke sector bepaalt de wetgever exhaustief welke bewijzen daartoe
van de inschrijver kunnen worden gevraagd, bovendien kan de aanbestedende overheid
terzake minimale eisen stellen.

EMVO
Bij gebruik van de EMVO, zijn er meerdere criteria vooraf bepaald aan de hand waarvan de economisch meest voordelige offerte wordt gekozen. Dit zijn de zogenaamde
gunningscriteria. Deze criteria dienen verband te houden met het voorwerp van de
opdracht, in overeenstemming te zijn met de beginselen van het Verdrag van Rome en
geen onbeperkte keuzevrijheid toe te laten.
Gunningscriteria bieden inschrijvers de mogelijkheid zich te onderscheiden in hun aanbod op de in de criteria vermelde aspecten. Zo kan elke inschrijver een voorstel doen dat
naar zijn oordeel het economisch meest voordelig tegemoet komt aan de in de specificaties van de opdracht vermelde behoeften van de aanbestedende overheid.
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Bewijzen die zouden kunnen bijdragen tot het nagaan van de geschiktheid inzake werfplekleren bij overheidsopdrachten voor werken:
�. studie- en beroepskwalificaties van de aannemer en/of van het ondernemingskader en
in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van het werfplekleren;
�. de lijst van de werken uitgevoerd met werfplekleren tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze
getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de
werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de
kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. In voorkomend geval zullen deze getuigschriften door de bevoegde overheid rechtstreeks aan de
aanbestedende overheid toegezonden worden;
�. door een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting ver61

meldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werfplekleren;
�. door een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die,
al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de
aannemer voor de uitvoering van het werfplekleren.

�.�

Na de gunning van de opdracht

�.�.�

Het tot stand komen van de verbintenis
De aanbestedende overheid dient wel zorgvuldig de opportuniteit na te gaan van het
stellen van dergelijke eisen aan de inschrijvers, vooral gelet op het feit dat het werfplekleren, hoewel niet onbelangrijk, ook niet de hoofdopdracht is van de aannemer. Bij de
huidige stand van zaken zullen dergelijke eisen ertoe leiden dat de mededinging (te)
drastisch zal worden beperkt tot een kleine groep aannemers die al voldoende ervaring
heeft met de betrokken opdrachten.
Vermits het de bedoeling is om een zo ruim mogelijk veld van aannemers te betrekken
in de initiatieven lijkt het op dit moment niet aangewezen in dit domein (te strenge)
eisen te stellen aan de inschrijvers. Dit doet evenwel geen enkele afbreuk aan de draagwijdte van de verplichtingen inzake werfplekleren bepaald door het bestek, die een
inschrijver op zich neemt door het indienen van de offerte.

�.�.�

Andere besteksbepalingen
In het bestek zullen nog een aantal andere verplichtingen en verduidelijkingen opgenomen moeten worden om het werfplekleren mogelijk te maken.
Zo is er de contractuele aansprakelijkheid. Ook al beroept de aannemer zich op middelen van derden die hem ter beschikking worden gesteld of werkt hij samen met onderaannemers, de aannemer blijft aansprakelijk�� ten opzichte van de aanbestedende
overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan
derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. Maar vermits het de aannemer is die ten aanzien
van de aanbestedende overheid contractueel aansprakelijk is voor de verplichtingen
met betrekking tot werfplekleren, zal hij in de onderaannemingscontracten afdwingbare bepalingen dienen in te voeren, ingeval onderaannemers met een geheel of een
deel van deze verplichtingen worden belast.
Het aanwezig zijn op de werf van personen, ook al is dit op een afgescheiden deel van
de werf, zal ongetwijfeld een bijkomend risico met zich meebrengen.
De aannemer moet instaan voor de orde op de bouwplaats tijdens de duur van de werken en hij is er toe gehouden, in het belang van de ambtenaren van de aanbestedende
overheid en van derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle nodige maatregelen te treffen om hun veiligheid te waarborgen. Het lijkt dan ook opportuun na te
gaan in welke mate de verzekeringscontracten van de aannemer dienen aangepast ten
einde de aansprakelijkheden die voortvloeien uit het werfplekleren te dekken. Desgevallend zal een passende bepaling moeten worden toegevoegd aan het bestek en de
bijkomende kost voor dekking van dit risico dient te worden vergoed.

In de open en beperkte procedures (de procedures waarin niet kan worden onderhandeld over de voorwaarden van de opdracht) komt de overeenkomst tot stand door de
betekening van de goedkeuring van de offerte: de notificatie van de opdracht.
Voorafgaand aan de betekening van de goedkeuring van de offerte en na het nemen
van de gunningsbeslissing door de bevoegde overheid verloopt dikwijls nog enige tijd,
ondermeer deze nodig om:
— de nodige kredieten te oormerken (vast te leggen);
— de andere deelnemers aan de procedure te informeren over de beslissingen die op hen
betrekking hebben;
— toe te laten dat inschrijvers die menen dat zij daartoe een belang hebben, beroep aantekenen bij de bevoegde administratieve of justitiële rechter��.
Of en in welke mate deze periode gebruikt kan worden om bijkomende afspraken te maken met de aannemer aan wie in de gunningsbeslissing de opdracht werd toegewezen
is lang het voorwerp geweest van debat.
De richtlijn�� verwoordt de ruimte daartoe nu als volgt:
“Op verzoek van de aanbestedende dienst kan de inschrijver die is aangewezen als de
economisch voordeligste verzocht worden aspecten van zijn inschrijving te verduidelijken of in de inschrijving vervatte verbintenissen te bevestigen, op voorwaarde dat dit
de inhoudelijke aspecten van de inschrijving of van de oproep tot mededinging ongewijzigd laat en niet dreigt te leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie”.
In geval gekozen wordt om het indienen van het MVOP als een administratieve mededingingsvoorwaarde te stellen, die geen impact heeft op de plaats in de rangschikking,
en waarbij het enige doel van deze mededingingsvoorwaarde is om tijdig en zo vroeg
mogelijk de betrokken partijen (bijvoorbeeld VDAB of Bouwpool) te informeren over het
potentieel dat de opdracht aan werfplekleren inhoudt, is het dus niet onmogelijk om in
het bestek te bepalen dat het MVOP pas dient ingediend door de inschrijver die in het
gunningsverslag wordt aangewezen als opdrachthouder, na daartoe door de aanbestedende overheid te zijn opgeroepen.
Deze werkwijze laat toe de administratieve last voor de andere inschrijvers te beperken
tot wat functioneel noodzakelijk is, bovendien komt aldus toch meer tijd ter beschikking voor het selecteren en voorbereiden van de kandidaten.

De aannemer mag op het werk geen personen toelaten�� die niet tot zijn bedienden
en arbeiders behoren, tenzij de door hem opgeroepen deskundigen, raadslieden en inspecteurs en de behoorlijk gemachtigde leden-werknemers van het betrokken paritair
comité. Ten aanzien van het werfplekleren dient bijgevolg de aanbestedende overheid
de passende toelatingen te verlenen.

Er dient opgemerkt dat de wetgeving de gunning onder voorbehoud niet uitsluit, maar
dat de Belgische wetgeving voor wat betreft de open of beperkte procedures de betekening van goedkeuring offerte onder voorbehoud of onder voorwaarden verbiedt. Dit
zou enerzijds zijn toepassing vinden indien een gekozen inschrijver alsnog zou weigeren
een MVOP in te dienen na hiertoe door de aanbestedende overheid te zijn verzocht. De
weigering zal er dan immers toe leiden dat de inschrijver tekort schiet in het naleven
van een essentiële mededingingsvoorwaarde. Het is evenwel niet mogelijk in een open
of beperkte procedure een opdracht te betekenen onder de opschortende voorwaarde
dat de inschrijver of aannemer het MVOP alsnog zou indienen, waardoor in die omstandigheden de gunningsbeslissing zal dienen te worden herzien.
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Dienstbevel en termijnen

��

De algemene aannemingsvoorwaarden bevatten strikte bepalingen voor het starten van
de overheidsopdrachten voor werken vanaf een waarde van 22.000 euro, excl. BTW.

��
��

Behoudens voor de gedurende de winterperiode gegunde werken en waarvan de uitvoering tot het gunstige seizoen moet worden uitgesteld, dient de aanbestedende overheid de aanvang van de werken binnen de volgende perken vast te stellen:
�. voor gewone werken waarvan de aannemingssom overeenstemt met of lager ligt dan
klasse 5��: tussen de vijftiende en vijfenveertigste kalenderdag volgend op de dag van
de betekening van de goedkeuring van de offerte;
�. voor de werken waarvan de aannemingssom overeenstemt met of hoger ligt dan klasse
6: tussen de dertigste en de zestigste kalenderdag volgend op de dag van de betekening
van de goedkeuring van de offerte;
�. op de werken voor een kleinere aannemingssom dan klasse 5 doch waarvoor bijzondere
technieken of materialen moeten worden aangewend, zijn de modaliteiten van 2) van
toepassing. Het bestek vermeldt duidelijk of dat geval op de opdracht toepasselijk is.

��

��
��
��
��
��
��

In de regel moet er bovendien een minimum van vijftien kalenderdagen verlopen tussen het zenden van de brief waarbij de aanvang van de werken wordt vastgesteld en de
datum bepaald voor de aanvang van de werken.
��

Wanneer de gestelde termijnen van 45 en 60 kalenderdagen verstrijken zonder dat de
aanbestedende overheid een datum voor de aanvang van de werken heeft vastgesteld,
of indien zij die datum buiten deze termijnen heeft bepaald, is de aannemer gerechtigd de verbreking van de opdracht te eisen en/of het herstel van de hierdoor geleden
schade te vorderen.

eventueel 10 kd

��

��
��
��

15 kd

��
��

De analyse spitst zich toe op overheidsopdrachten voor werken boven de 22.000 € (excl. BTW) die gegund worden onder het
regime van het koninklijk besluit van 08 januari 1996 of het koninklijk besluit van 10 januari 1996 en waarop bijgevolg de
algemene aannemingsvoorwaarden volledig van toepassing zijn op de opdracht.
De figuur schetst ter illustratie het typisch verloop van het aanbestedingsproces bij een open procedure en waarbij het bestek
geen betalingen in mindering voorziet.
De meeste overheidsopdrachten van lokale overheden vallen onder het strenge regime van de “klassieke sector” (Het eerste
Boek, titel II van de wet van 24 december 1993 of de Titel II van de nieuwe wet van 15 juni 2006) . Daarnaast kunnen opdrachten van lokale overheden ook onder het ander stelsel van de zgn. nuts-of speciale sectoren vallen (de sectoren water, energie,
vervoer of postdiensten), voor opdrachten die aansluiten bij activiteiten die zij uitvoeren in die sectoren (b.v. voor opdrachten
betreffende de productie of distributie van drinkwater) (Eerste Boek, titel IV van de wet van 1993 of Titel III van de nieuwe wet
van 2006).
Met de andere opdrachten dan de overheidsopdrachten bedoelt de wetgever ondermeer de opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten zoals sommige opdrachten van privé-ondernemingen, die genieten van speciale of exclusieve
rechten, verleend door de overheid.
Artikel 6 van de wet van 24 december 1993.
Deze wetten zullen ten volle in werking treden nadat de uitvoeringsmaatregelen ervan zijn uitgewerkt en goedgekeurd. Het
is te verwachten dat zij ook nog een coördinatie zullen ondergaan door de Koning.
De Koning stelt voor titels I, II, III en IV en voor iedere bepaling van titel V van de wet van 15 juni 2006 de datum van inwerkingtreding vast.
In tegenstelling met de verplichtingen die voortvloeien uit de klassieke tewerkstellingsclausules overheidsopdrachten, gaat
het werfplekleren niet gepaard met een contractuele verplichting voor de aannemer tot aanwerven van de kandidaten.
De term “Te besteden som” die soms wordt gebruikt, wekt bij sommigen verkeerdelijk de indruk dat het op de post te voorziene bedrag MOET verbruikt worden.
Voor wat betreft bijvoorbeeld de steden en gemeenten is de uitoefening van de bevoegdheden inzake overheidsopdrachten
geregeld in het gemeentedecreet en de delegatiebesluiten van de bevoegde organen. Zo bepaalt het gemeentedecreet dat
het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de uitvoering van de opdracht. Dit orgaan kan deze bevoegdheden overdragen aan de gemeentesecretaris. Het college van burgemeester en schepenen kan bij de delegatie van deze
bevoegdheid bepalen dat de gemeentesecretaris de uitoefening van die gedelegeerde bevoegdheid kan toevertrouwen aan
andere personeelsleden van de gemeente.
Uit deze delegatieregeling blijkt dat bijgevolg de uiteindelijke beslissingen inzake de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld
de beslissing tot ingebrekestelling bij proces-verbaal, enkel genomen kunnen worden bij steden en gemeenten door het bevoegde orgaan of de krachtens de delegatie bevoegde persoon van de gemeente. Van deze regeling kan een stad dan ook niet
afwijken door middel van een besteksbepaling.
Sommige combinaties van het gunningsmechanisme met het type procedure hebben in België een specifieke benaming (zie
tabel). Zo heet de gunningswijze bestaande uit een combinatie van een open procedure en het gunningsmechanisme de
laagste prijs (LP): een openbare aanbesteding (de benaming wijzigt in ‘open aanbesteding’ onder de nieuwe wetgeving).
In de klassieke sector kan vrij gekozen worden uit de vier combinaties tussen enerzijds de open of beperkte procedure en
anderzijds de twee gunningsmechanismen.
Deze uitzonderlijke gevallen zijn exhaustief bepaald in artikel 17,§3 van de wet van 24 december 1993. De onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking zijn in het kader van deze tekst buiten beschouwing gelaten gelet op hun beperkte toepassingsmogelijkheden (zie artikel 17, §2 van de wet van 24 december 1993) bij overheidsopdrachten van werken van enige
omvang.
Artikel 10, §1 van de algemene aannemingsvoorwaarden.
Artikel 30, §1 van de algemene aannemingsvoorwaarden.
Het betreft de zogenaamde “wachttijd” die de aanbestedende overheid hetzij uit eigen initiatief hetzij in naleving van toepasselijke wettelijke bepalingen in acht neemt en die minstens tien kalenderdagen bedraagt.
In de richtlijn wordt deze bepaling vermeld in het kader van de concurrentiegerichte dialoog maar er is geen reden om aan te
nemen dat het principe niet ook bij de andere procedures geldt.
Het gaat hier om de klassen uit de reglementering houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken:
maximumbedrag van de opdracht (eur)

gunnen

informeren

notificeren opdrachten

dienstbevel

starten opdracht

Nu is het niet onmogelijk in het bestek een uitzondering op deze bepalingen te bedingen gelet op de specificiteit van de opdrachten met werfplekleren��, maar het verder
verlengen van de in de AAV bepaalde termijnen vergemakkelijkt de planningen van de
aannemers natuurlijk niet .
Het is dan ook nuttig zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen van het opstellen en
uitwerken van het MVOP te starten, zodat tijd voor de toeleiding van de kandidaten
en hun voorbereiding, althans voor de activiteiten die zich in de eerste fases van de
uitvoering situeren (bijvoorbeeld asbestverwijdering, bekisting, …) zich kan inpassen in
de normale termijnen.
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maximumbedrag van de gelijktijdige werken (eur)

klasse 1

.000

682.000

klasse 2

275.000

2.200.000

klasse 3

500.000

4.000.000

klasse 4

900.000

7.000.000

klasse 5

1.810.000

14.500.000

klasse 6

3.225.000

26.000.000

klasse 7

5.330.000

43.000.000

klasse 8

X

260.000.000

��

Artikel 3, KB van 26 september 1996
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6.
ALGEMENE
CONCLUSIES
EN AANBEVELINGEN
Het werfplekleren is een nieuwe methodiek. Het biedt de sociale partners in de bouw
een concrete mogelijkheid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen,
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en actief deel te nemen aan de opleiding en
vorming van (toekomstige) werknemers. De methodiek van het MVOP is een heel concrete manier om bouwbedrijven direct te ondersteunen bij het verder vormgeven van
een opleidings- en personeelsbeleid in de onderneming. Het biedt een unieke mogelijkheid om de noden van de sector te koppelen aan de maatschappelijke uitdagingen. De
nood aan goed gekwalificeerd personeel, dat ook behouden blijft voor de sector en een
leeftijdsbewust personeelsmanagement zijn onderdeel van het opnemen van de bredere
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarmee kan de sector bovendien meer gericht
investeren in continue vorming en competentieontwikkeling.
Werfplekleren bij overheidsopdrachten is een mes dat aan twee kanten snijdt. Het instrument kan ingezet worden om kansengroepen en dan vooral laaggeschoolde jongeren,
betere kansen op werk te geven door een gericht opleidingstraject met werkervaring op
de werkvloer en uitstroom naar werk. Dat past bij de bredere doelstellingen van de overheid en het bedrijfsleven (Generatiepact, Pact van Vilvoorde) tot een grotere arbeidsparticipatie en het garanderen van voldoende opleiding en competentieontwikkeling binnen
de onderneming. Daarnaast biedt het ondernemingen de mogelijkheid om oudere werknemers en hun kennis anders in te zetten en te behouden voor het bedrijf en het bedrijf
krijgt de eerste keus voor nieuwe werknemers. Het mag duidelijk zijn dat dit concept alleen werkt dankzij de multipartijsamenwerking van de verschillende partners. Een eerste
aanzet is hiertoe alvast gegeven via dit BPA-W project. Er zijn echter nog uitdagingen om
specifieke elementen hiervan verder uit te bouwen en te verankeren.
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�. Het competentierapport dat de kandidaat, die het leertraject succesvol heeft afgelegd,
verkrijgt.
�. De begeleider van het bedrijf dient een aantal minimum competenties te bezitten opdat de kwaliteit van de opleiding en begeleiding is gewaarborgd.
�. Afstemming en inhoudelijke opvolging. De kwaliteitscontrole van de inhoudelijke uitvoering, begeleiding en opvolging van het hele opleidingstraject is van belang, opdat
de werkzoekende ook werkelijk kans maakt op de arbeidsmarkt.
�. De kostenstructuur. Hoe de kosten van het hele traject verdeeld kunnen worden en
welke engagementen de verschillende betrokkenen hierin gaan opnemen dient nog
verder te worden uitgewerkt.
�. De mogelijke pistes vanuit de wettelijke kaders voor overheidsopdrachten.

Conclusies
De SWOT-analyse die gemaakt is van de toepassing van de hele methodiek van werfplekleren in de beide pilootprojecten (zie ook § 3.2.2) toont dat werfplekleren voordelen
biedt vanuit een meervoudig perspectief van duurzame ontwikkeling en MVO en dat
het bovendien meerwaarden oplevert (return on investment) voor deelnemers, bouwondernemingen, overheid en samenleving.

Voordelen

�.
�.
�.

�.
�.

�.
�.

�.

�.

��.

Werfplekleren bij overheidsopdrachten biedt diverse voordelen en geeft mede antwoord
op enkele specifieke noden van en uitdagingen voor de sector.
Bedrijf en opdrachtgever (overheid) nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
op. Het bedrijf werkt zelf actief mee aan de opleiding van de werkzoekende(n).
Het is een antwoord op de specifieke noden inzake doorstroom, opleidingsbehoeften &
competentieontwikkeling en personeelsbeleid.
Doordat de opleidingsvorm maatwerk levert, brengt het de vraag van de markt naar
geschoolde arbeidskrachten dichter bij het bedrijf en kan men flexibeler inspelen op
wensen en behoeften vanuit het bedrijf. Men kan direct op de bal spelen en snel bijstellen in het opleidingstraject. Het bedrijf krijgt potentieel goede werknemers, waarbij het
ook ‘eerste’ keus heeft.
Het bedrijf kan structureel personeels- en opleidingsbeleid vormgeven, doordat het met
externe ondersteuning een opleidingsplan (MVOP) opmaakt.
Het bedrijf kan hiermee ook een loopbaanbeleid voor oudere werknemers ontwikkelen
en hen als opleider of begeleider inzetten. Daarmee kan het ook diens opgebouwde kennis beter voor het bedrijf behouden.
Het bedrijf kan externe en nieuwe kennis over bouwopleidingen rechtstreeks benutten.
Het bedrijf krijgt beter zicht op het eigen arbeidspotentieel en werfplekleren stelt het
bedrijf in staat om personeelsbeleid beter te gaan vormgeven, zodat het de nodige
kennis en tevreden werknemers in huis heeft. Bovendien wordt vanuit de vraag naar
personeel naar het opleidingspotentieel gekeken.
De jonge werkzoekende (uit de kansengroepen) leert, via heel directe ondersteuning, in
de concrete bouwpraktijk en krijgt zo een realistischer beeld van de job. Het verhoogt
de kansen van de deelnemer op een job in de bouw.
Opdrachtgever en uitvoerend bouwbedrijf hebben één contactpunt voor ondersteuning
en opvolging van het opleidingsplan. Dit maakt het eenvoudiger voor bedrijf en opdrachtgever.
Kansengroepen krijgen hiermee betere kansen op de arbeidsmarkt.

Aandachtspunten
De beide pilootprojecten waar het concept werfplekleren is uitgetest hebben enkele
belangrijke aandachtspunten naar voren gebracht. Deze zijn van belang voor de randvoorwaarden en de verdere verankering van dit concept bij overheidsopdrachten:
�. De aard van de werf.
�. Het statuut, het contract, van de deelnemer is met de huidige beschikbare instrumenten, zoals IBO, niet afdoende verzekerd. Een degelijk statuut is een belangrijke pijler
voor dit concept.
�. De duur en inhoud van het leerprogramma en het scheiden van leren en werken op de werf.
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Aanbevelingen
Het ontwikkelde concept van werfplekleren op de werf bij overheidsopdrachten is een
concrete invulling voor het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Om dit concept meer structureel toe te passen zullen verschillende randvoorwaarden
vervuld moeten worden. De pilootprojecten waren experimenten, waarbij de inzet en
steun van de lokaal betrokken partners uit het BPA-W project verzekerd waren. De investering van de deelnemende bedrijven en de wederzijdse goodwill vormden een belangrijke basis voor de leerervaringen met dit concept.
Het concept gaat uit van deelname van bouwbedrijven om werfplekleren bij overheidsopdrachten toe te passen zonder verplichting tot aanwerving. Echter dit betekent natuurlijk niet dat het vrijblijvend is. Zodra een bedrijf hieraan meewerkt, vraagt dit ook
engagementen op het vlak van de kwaliteit van begeleiding, tijd en investering. Het
bedrijf krijgt de kans om zelf het mogelijke toekomstige personeel te selecteren (eerste
keus) en op te leiden.
Om dit werfplekleren in Vlaanderen te kunnen verankeren is het wenselijk dat er structurele afspraken worden gemaakt tussen de sociale partners van de sector en de overheid. Onderstaande aanbevelingen betreffen zowel het werfplekleren als de bredere
toepassing van MVO.
De afspraken voor het verder verankeren van werfplekleren situeren zich zowel op het
operationele niveau als op het organisatorische, financiële en juridische niveau.

�.�.�		

Operationele randvoorwaarden voor werfplekleren
Statuut van de deelnemers
Eén van de mogelijkheden is dat de kandidaat in de eerste maand van het traject (introductie opleiding en stage) zijn uitkering behoudt. Aansluitend krijgt de kandidaat een
contract waarin deze ook vergoed wordt voor de prestatie. Dit kan een vorm van IBO
zijn, maar dan zonder de verplichting tot in dienst nemen, of een stagecontract. Tevens
dient een oplossing gevonden te worden voor de additionele kosten, als vervoer, werkkledij, medisch onderzoek, gereedschap, …
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Het creëren van een gepast statuut voor de kandidaten is een materie waarvoor de VDAB
bevoegd is. Wat de modaliteiten voor jongeren betreft, kan dit worden gekoppeld aan
het overleg over de bouwleerplicht tussen de sociale partners van de bouwsector via de
Vlaamse oriëntatiegroep Bouw met de minister van onderwijs en de onderwijspartners.

Duur en inhoud van de opleiding
De opleiding bestaat uit een ‘vooropleiding’, lang of kort, in functie van de minimale
vereiste vaardigheden om via een ‘rijpheidstage’ door te stromen naar een vervolgopleiding op de werf, waar deze vervolgopleiding zich voor een gedeelte buiten en voor
een ander gedeelte binnen de productie zal afspelen.
De samenstelling van het opleidingsprogramma en de duur van de verschillende fases
worden bepaald in functie van het startniveau van de werkzoekende, zijn/haar leervermogen en de eisen van de werf. De VDAB-programma’s zijn hierbij een richtsnoer,
waarbij voldoende oog voor maatwerk versterkend kan zijn.
De deelnemer die het traject succesvol afsluit, ontvangt een competentierapport.

maken dat een verankering en een voldoende uitgewerkt systeem van dit werfplekleren
gewenst zijn.
In de reglementering op de overheidsopdrachten zijn termijnen bepaald tussen het betekenen van de goedkeuring offerte en de eigenlijke aanvangsdatum van de werken.
Dit heeft gevolgen voor de termijnen waarin de voorbereiding en opleiding van start
kunnen gaan. Bij werken van:
— klasse 6 bedraagt deze periode 30 tot maximaal 60 kalenderdagen;
— klasse 5 of lager bedraagt deze periode 15 tot maximaal 45 kalenderdagen.
Het is van belang na te gaan hoe de verschillende actoren zich hierop kunnen organiseren, zodat niet alleen de screening van de kandidaten en de opleiding op tijd kunnen
beginnen, maar dat men ook tijdig voldoende zicht heeft op de beroepsprofielen die bij
aanvang van de werken van belang zijn (bijvoorbeeld voor grondwerken, inrichten werf,
bekisting, enzovoort), om te voorkomen dat deze termijnen in het bestek nog verder
dienen te worden verlengd.
Bij ‘kleinere’ opdrachten kan dan enkel in latere activiteiten op de werf iets zinvol gebeuren. Dan betreft het meestal wel taken en jobprofielen die technischer zijn en daarmee wellicht minder geschikt zijn voor het werfplekleren.

Kwaliteit van de begeleiding vanuit het bedrijf
Belangrijke voorwaarde voor succes van het werfplekleren voor zowel de deelnemer,
de aanbestedende overheid, als de bouwfirma is de kwaliteit. Dit betreft zowel de inhoud van het programma, als de begeleiding die vanuit het bedrijf wordt geboden. Het
vernieuwende aan dit concept is dat ook het bouwbedrijf zelf actief bijdraagt aan de
opleiding van de jongere. Er bestaan momenteel (nog) geen gekwalificeerde opleiders
binnen het bouwbedrijf. Om de kwaliteit voldoende te waarborgen, is het wenselijk te
investeren in het coachen en trainen van de opleiders.

De (geschatte) totaalduur van een project wordt in dat opzicht ook belangrijk. Evaluatie van de pilootprojecten geeft aan dat die dubbel zo lang zou moeten zijn van de
opleidingsduur.
De matrix die zicht geeft op het tewerkstellingspotentieel en de beroepsprofielen, kan
dan al bij het uitschrijven en plaatsen van de aanbesteding aan de inschrijvers worden
verstrekt. Die kunnen dan tijdens de gunningsprocedure de gevraagde informatie verstrekken, zodat zowel de aanbestedende overheid als de latere (mogelijke) uitvoerder(s)
van de opdracht en de opleidingsactoren zich kunnen voorbereiden.

Omvang werk
Niet elke overheidsopdracht komt in aanmerking voor werfplekleren. Duurtijd van een
project, de technische complexiteit, de personeelsinzet en de werkdruk zijn elementen
waarmee rekening moet worden gehouden.

�.�.�		

Organisatorische randvoorwaarden voor werfplekleren
Voorbereiding bij opstellen van een overheidsopdracht

Een bouwbedrijf kent een gemiddelde jaarlijkse vervangingsbehoefte van om en nabij
de 10%, wat een indicatie geeft voor het aan te werven personeel.
In de praktijk lijkt een kritische drempel te liggen bij de werken waarvoor een aannemer
over een erkenning klasse 5 (werken vanaf 1.810.000 tot 3.225.000 euro), of allicht zelfs
eerder klasse 6 of hoger (werken vanaf 3.225.000 euro) moet beschikken.
Als we rekening houden met een stelpost van maximaal 5% op het ganse project, lijkt er
slechts bij projecten van deze omvang voldoende nood aan personeelsinzet op de werf
te zijn om werfplekleren toe te laten. Uiteraard is dit ook projectspecifiek. Zo vermindert
een hoog prefabricatiepercentage (bij werken waar veel voorgefabriceerde elementen
worden verwerkt) het aantal montage-uren op de werf en maakt deze kritische drempel
dus nog hoger. Ook het type van de activiteiten (en jobprofielen) is relevant, maar die
nuances kunnen juist met de uitgewerkte matrix in kaart worden gebracht.

Indien een overheid besluit een overheidsopdracht voor werken uit te schrijven
waarbij het werfplekleren wil overwegen, is het wenselijk dat er voorafgaand overleg
plaatsvindt met de betrokken arbeidsmarktregisseur (VDAB voor het Vlaams Gewest)
als aftoetsing van de noodzaak aan deze opleidingscapaciteit via het werfplekleren
enerzijds en het aanbod van werkzoekenden en specifiek kansengroepen anderzijds.

Opvolging van en ondersteuning bij het opleidingstraject

Een andere reden om dit concept toe te passen bij werken van genoemde omvang ligt
bij de voorbereidingstijd die nodig is voor de start van de opleiding. De wettelijke kaders

Voor het goede verloop van werfplekleren bij aanbestedingen dient er liefst één lokaal
aanspreekpunt te zijn dat de inhoudelijke opvolging van het opleidingstraject coördineert en ondersteuning geeft aan het bedrijf bij de opzet en uitvoering van de opleiding. Het is bij voorkeur een partner die goed vertrouwd is met de (lokale) bouwsector
en vanuit kennis van zaken kan inspelen op vragen en wensen. In de concrete testcases
van dit project was Bouwpool Antwerpen de meest aangewezen partner om die rol te
vervullen. Hoewel Bouwpool in de verschillende provincies aanwezig is, kan het momenteel niet overal in Vlaanderen dit aanbod bieden.
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Timing voor de start van de opleiding

Zoals in hoofdstuk 5 beschreven, dient de uitoefening van de bevoegdheden inzake leiding van en controle op de uitvoering van de werken en de specifieke afbakening van de
bevoegdheden van de partners terzake in het bestek of in de betekening goedkeuring
offerte te worden bepaald, waarbij deze regeling zich dient in te passen in de specifieke
bevoegdheidsregeling toepasselijk op de aanbestedende overheid. Het is dan ook aangewezen dat de aanbestedende overheid met de VDAB, waarbij deze laatste optreedt
binnen haar statutaire bevoegdheden, schriftelijke afspraken maakt over de modaliteiten met betrekking tot de samenwerking, taken en wijzen van optreden. Die afspraken
kunnen bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst worden vastgelegd. Deze
samenwerkingsovereenkomst kan dan ook de afspraken bevatten betreffende de eventuele andere bijdragen van de VDAB in het proces, bijvoorbeeld de ontvangst en de beoordeling van opleidingsplan (MVOP), de inhoud van het advies aan de aanbestedende
overheid over het MVOP, enzovoort. Ook de mogelijke inzet van een derde partij voor
externe begeleiding kan hierin worden voorzien.

gelet op het afwezig zijn van voorlopige prijzen, de aangewezen wijze om de prijzen
voor deze prestaties te bepalen. Voor een post tegen werkelijke uitgaven, zullen enkel
de bewezen kosten voor activiteiten die betrekking hebben op deze post, kunnen worden vergoed. Het bestek dient daartoe ondermeer duidelijk te bepalen welke kosten
kunnen worden aangerekend. Een post tegen werkelijke uitgaven maakt ook een zorgvuldige controle van de kosten door de aanbestedende overheid onontbeerlijk.
Wat de omvang betreft van de post werfplekleren wordt een orde van grootte van 5%
van de waarde van de opdracht gesuggereerd. Voor deze post dienen budgettaire middelen te worden voorzien en de raming van de waarde van de opdracht omvat deze
post.
Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat de bijkomende aspecten met
betrekking tot werfplekleren sowieso voor elke inschrijver, en zeker ook voor de buitenlandse inschrijvers, de voorbereiding van de opdracht enigszins verzwaren, en dat
de aanbestedende overheid wordt aanbevolen voldoende tijd ter beschikking te stellen voor het voorbereiden van de offerte en de wettelijk bepaalde minimumtermijnen
ook dienovereenkomstig te verlengen. Ook is het nuttig dat de aankondiging van de
opdracht de juiste adressen vermeldt waar inlichtingen over het werfplekleren en de
ermee samenhangende aspecten en verplichtingen kunnen worden verkregen.

Kostenstructuur en verdeelsleutel

—
—
—
—

Het engagement dat nodig is voor dit werfplekleren is het concreet vormgeven van
de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de sociale partners. Die wordt concreet
ingevuld door:
een betere instroom en het behoud van werknemers in de bouw;
een betere kans op integratie van kansengroepen in de arbeidsmarkt;
grotere inspanningen om te investeren in opleiding van personeel (jong en oud);
meer mogelijkheden, ook voor KMO’s, om met ondersteuning het personeels- en opleidingsbeleid in de onderneming te ontwikkelen,
Het is duidelijk dat er aan de inzet van alle betrokken actoren bij het werfplekleren
bij overheidsopdrachten voor werken natuurlijk ook een kostenplaatje hangt. Behalve
het verduidelijken van het statuut van de cursisten (en de kostendekking voor kleding,
gereedschap, verzekeringen, enz.) zijn er ook kosten voor de accommodatie op de werf
bij het bedrijf, de opleider van het bedrijf (en het percentage dat deze niet zelf aan productie deelneemt), enz.
De aanbestedende overheid zal in overleg met de verschillende betrokken actoren (in
eerste instantie de sociale partners in de bouwsector en de VDAB) verder moeten uitklaren wie daarin welk engagement kan opnemen.
Indien werfplekleren als stelpost zou worden opgenomen in de meetstaat van een overheidsopdracht, dient in het bestek ook te worden aangegeven welke kosten de aannemer mag aanrekenen.

Praktische implementatie in de overheidsopdrachten
Het werfplekleren kan deel uitmaken van het voorwerp van de opdracht�� en zal een
aantal resultaatsverplichtingen en middelenverplichtingen opleggen aan de aannemer
aan wie de overheidsopdracht wordt toegewezen.
Het lijkt bij de huidige stand van zaken weinig zin te hebben om de inschrijvers in mededinging te stellen op het aspect werfplekleren (prijs, kwaliteit van de prestaties inzake
werfplekleren).
In dezelfde lijn lijkt, voor de post werfplekleren, de formule ‘tegen werkelijke uitgaven’,
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Het is nuttig zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen van het opstellen en uitwerken
van het MVOP te starten, zodat de tijd nodig voor de toeleiding van de kandidaten en
hun voorbereiding, althans voor de activiteiten die zich in de eerste fases van de uitvoering situeren (bijvoorbeeld asbestverwijdering, bekisting, …) kan worden ingepast in de
normale termijnen.

�.�.�		

Pistes voor breder MVO in de bouwsector
Werfplekleren is een concrete invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
MVO gaat, zoals we hebben gezien, niet alleen over werfplekleren. Naast dit sociale
aspect kunnen bouwbedrijven ook een ruimere MVO verantwoordelijkheid opnemen.
Vooral KMO’s hebben behoefte aan ondersteuning en kennis bij het invullen van die
bredere maatschappelijk verantwoordelijkheid, waarbij juist ook de ecologische uitdagingen bij de bouw groot zijn.
Om enkele pistes te noemen:
�. Zo kan de bouwsector zelf komen tot een vrijwillig engagement van MVO gedragsregels, waarbij het de eigen achterban ondersteunt met instrumenten, sensibilisering,
training, enzovoort. Daarmee kan de sector zelf inspelen op duurzame overheidsopdrachten en de wensen van de overheid. Dit kan het beste in een stakeholderoverleg
met hogere overheidsniveaus worden opgenomen (cf. actieplannen op Vlaams en federaal niveau).
�. Een andere mogelijkheid, zoals in Duitsland is opgezet, is dat alle actoren die bij bouwwerken en ruimtelijke inrichting betrokken zijn zich verenigen om zo op verschillende
niveaus een invulling te geven aan het concept duurzaamheid in alle facetten bij bouwen. Dit vraagt een multiactorsamenwerking, met aanverwante beroepssectoren en
vooral ook financiers.
�. Bedrijven kunnen hun eigen expertise versterken en zich minder afhankelijk maken van
derden om opleidingsplannen op te maken. Dit kan door bijvoorbeeld ‘train de trainer’trajecten te voorzien vanuit de sector, bijvoorbeeld in het kader van de CAO. Vanuit de
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aangetoonde sterktes van het systeem kunnen bedrijven gemotiveerd worden om ook
een financieel engagement te nemen inzake de financiering van werfplekleren. In het
kader van het personeelsbeleid in de bedrijven kan het systeem van peter- of meterschappen worden versterkt, waarbij oudere werknemers en hun ervaring beter behouden worden voor de sector en ten goede komen aan nieuwe generaties werknemers.
�. Het verder experimenteren met het MVOP bij concrete overheidsopdrachten van enige
omvang en dit in eerste instantie op een wijze waarbij het werfplekleren buiten de
mededinging wordt gehouden. Dit kan bijdragen aan het nader specificeren voor welke
omvang van opdrachten, rekening houdend met de klassen, dit voorgestelde concept
van werfplekleren het beste werkt.
�. Aanbestedende overheden kunnen dan de matrix als instrument verder uitwerken en
toepassen voor de identificatie van de type werken die in aanmerking komen voor werfplekleren (hangt af van de profielen, de nood aan dat type arbeiders bij het bedrijf en
de timing van de opdracht). Ook kan op basis van deze matrix gekeken worden naar
andere systemen en mogelijkheden voor toeleiding van kansengroepen via bijvoorbeeld
de sociale economie. Ook kunnen VDAB en de bouwsector de matrix gebruiken om opleidingsprogramma’s te voorzien voor beroepen waarvoor die nog niet bestaan.

��

Het is niet uitgesloten dat in de toekomst bij overheidsopdrachten het werfplekleren, zoals dit ook geldt voor andere MVO
elementen, milieuaspecten, gebruik van duurzame materialen, die bij bouwen van belang zijn, ook het voorwerp kan uitmaken van mededinging (zie hoofdstuk 5).
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