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Mijnheer de Minister-Voorzitter, 

Mevrouw de Minister van Leefmilieu en Energie, 

Mevrouw de Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie,  

Mijnheer de Minister van Economie en Tewerkstelling, 

Dames en heren, 

Het is voor mij een eer om hier vandaag in naam van alle sociale partners van de bouwsector, 

die in Constructiv, het voormalige sectoraal fonds van de bouw, verenigd zijn, ons 

enthousiasme te kunnen uitdrukken voor dit evenement. 

Immers, dit Brussels kaderakkoord is een unieke gelegenheid voor de sociale partners om hun 

vaste wil tot uitdrukking te brengen om zich nog meer in te zetten voor de fundamentele 

thema’s van de opleiding en de doorstroming naar onze sector. 

Deze ondertekening vormt tevens de gelegenheid voor onze sector om zich in te schrijven in 

synergiën en belangrijke gemeenschappelijke projecten met het Gewest teneinde aan de 

bouwsector zijn verdiende imago te geven!  

Dit kaderakkoord is het resultaat van een wederzijds voornemen, zowel van de Brusselse 

sociale partners als van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Gemeenschappen, om 

beter samen te werken. Het officiële vertrekpunt van dit proces zijn de rondetafelgesprekken 

geweest die in mei 2017 bij Constructiv werden gevoerd. 

Naar aanleiding hiervan hebben de bouwsector en de bevoegde overheden zich een 

gemeenschappelijk en dubbel prioritair doel willen stellen wat betreft het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: 

 Enerzijds, de verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en het bouwonderwijs 
door rekening te houden met de realiteit en de specifieke kenmerken van de sector, 
evenals door een verbetering van de infrastructuur;  

 Anderzijds, de doorstroming van een maximumaantal jongeren en ouderen naar de 
bouwsector. 



 
De wil van alle sociale partners van de bouwsector en Constructiv is tweeledig : 

 Eerst: een gezamenlijke wil om een visie van de ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in de bouwsector te versterken, zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak,  

 Ten tweede: de ontwikkeling van een unieke visie voor een coördinatie en afstemming 
van de acties gevoerd in de sector in het Brussels Hoofdstelijke Gewest door Actiris, 
Bruxelles Formation, VDAB Brussel, SFPME/efp, Syntra Vlaanderen, het Consortium de 
« Validation des Compétences », de onderwijsinstellingen die een optie “bouw” 
aanbieden te Brussel, Constructiv en alle sociale partners van de Bouwsector. 

Alle partners van dit kaderakkoord wensen dat het niet bij een gewone verbintenis blijft maar 

dat dit akkoord ook daadwerkelijk uitmondt in concrete acties op het terrein. Het is omwille 

van deze reden dat het belangrijk was dat het actieplan terzelfder tijd als de tekst van het 

akkoord zou worden goedgekeurd. 

We hebben vandaag bijgevolg alle troeven in handen om de acties te voeren die we samen 

hebben uitgewerkt. Denken we maar aan: 

 De ontwikkeling van een Opleidings- en Tewerkstellingspool voor de sector van de 
bouw. Deze Pool moet enerzijds een centralisatie van de middelen voor praktische 
opleidingen in de sector mogelijk maken, maar tevens de realisatie van de ambitie 
van een emblematisch project om aan de verschillende overheden aan te tonen dat 
de bouw een toekomstgerichte sector is waarin zowel de publieke als private actoren 
investeren! 

 De promotie van een positief imago van de sector en zijn beroepen en een betere 
proactieve en positieve oriëntatie van jongeren naar een opleiding in de bouw; 

 En, samen met de begeleiding van leerlingen en werkzoekenden, een versterking van 
de begeleiding van de ondernemingen die vaak KMO/ZKO zijn en waarvoor 
eenvoudige stappen soms te ingewikkeld lijken en de moeite niet waard zijn. 

We zijn er immers van overtuigd dat deze acties perfect zullen aansluiten bij een kwalitatief 

hoogstaande begeleiding naar duurzame tewerkstelling in onze sector; 

Inderdaad willen we actief deelnemen aan dit Actie Plan om richting te geven aan de acties 

die we samen zullen moeten voeren om de toegang tot de arbeidsmarkt voor Brusselaars te 

bevorderen en om tegemoet te komen aan de noden van de bouwondernemingen.  

We hopen van harte dat dit akkoord de banden tussen de publieke operatoren en de 

sectorale initiatieven op het vlak van opleiding en tewerkstelling verder zal aanhalen.  

Moge de opleidings- en tewerkstellingspool uitgroeien tot een hoeksteen van de bouwsector 

en een trefpunt zijn waar iedereen aan een beloftevolle toekomst met echte waarden kan 

bouwen.  



 
We danken tevens al diegenen die met enthousiasme en doeltreffendheid aan de 

voorbereiding van dit akkoord en het bijhorend actieplan hebben bijgedragen en aan de 

verwezenlijking ervan zullen deelnemen.  

 

Wij kijken met ongeduld uit naar de eerste resultaten van dit kaderakkoord op het terrein. Ik 

dank u voor uw aandacht. 

 


