Ondertekening van het tweede sectoraal
kaderakkoord: akkoord tussen de Brusselse
regeringen en de bouwsector
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Mevrouwen, Mijne Heren,

Ik dank mijn collega’s voor hun tussenkomsten en zal proberen
om kort te zijn.

Sta me eerst en vooral toe om de kwaliteit te onderstrepen van
de partnerships tussen de bouwsector en de Brusselse actoren
inzake opleiding en tewerkstelling, maar tevens – aangezien ik
voor deze materie bevoegd ben – op het vlak van onderwijs !

Weet dat ik de coherentie wil verzekeren van het beleid dat in
ons Gewest wordt gevoerd. Het feit, dat we vandaag het
aanhangsel

betreffende

ondertekenen,

is

een

bewijs

de
van

onderwijsbevoegdheden
de

maturiteit

van

de

samenwerking met deze sector.

De middelen, die we hierin investeren, zijn aanzienlijk.
De COCOF brengt van haar kant aanzienlijke middelen aan.
Financiële middelen, maar tevens op materieel vlak en inzake
human resources.
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Zo beschikt Bruxelles Formation over heel wat ruimte, met een
centrum van meer dan 12.000 m². Ook steunen we op dit vlak tal
van

organisaties

van

sociaalprofessionele

inschakeling

en

alternantie.

De publieke en associatieve actoren werken reeds lange tijd
samen met de organisaties van uw sector, en de echo’s, die ik
hierover ontvang, zijn zeer positief.

Het gaat om kwalitatieve vormen van samenwerking voor
kwaliteitsvolle jobs, zo zie ik het werk dat de laatste jaren samen
met de bouwsector is geleverd.

Het is nochtans geen geheim dat de werkgelegenheid de laatste
jaren heeft geleden, met name omwille van de toename van het
aantal gedetacheerde arbeidskrachten.

Recentelijk nog, terwijl er sprake is van een zekere tendens tot
stabilisatie van het aantal arbeidskrachten, heeft de Federatie
van de Bouw zich bezorgd getoond over de gevolgen van de
zogenaam-de “kleine werken” voor

de

organisatie

van de
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ondernemingen.

Het betreft nieuwe vormen van associatief werk en van diensten
van burger tot burger die door de federale regering worden
ingevoerd.

U kent de inspanningen die ik in naam van de Brusselse
Franstalige Regering heb verricht. Weet dat ik tot uw beschikking
sta

om

samen

met

u

de

constructieve

oplossingen

te

onderzoeken die we zouden kunnen aanreiken.

Wij - als overheid - en u - als private partners - gaan op al deze
uitdagingen

in

door

een

gecoördineerd

beleid

inzake

kwaliteitsvolle opleidingen en onderwijs dat oog heeft voor de
meest recente technologische en milieuevoluties.

Zo zullen we bijdragen tot een positief imago van de sector en
zijn beroepen, en zullen we de aanwezigheid van de Brusselaars
in deze sector versterken.

Ik dank u voor uw aandacht.
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