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Neem contact met uw regionaal Constructiv-kantoor 
of raadpleeg de opleidingscatalogi op onze website:

Uw voordeel bij bijscholing
In deze snel evoluerende sector is het belangrijk bij te blijven om nieuwe opdrachten binnen 
te halen. Voor sommige opdrachten bent u verplicht om bepaalde attesten of certifi caten voor te leggen. 
Voor beide zaken is bijscholing aan te raden. U kan echter zelf het tijdstip bepalen: tijdens de werkuren, ‘s 
avonds, op zaterdagen of tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet.

OPLEIDING
LOONT! 

 Constructiv biedt u:
• een waaier aan opleidingen
• oplossingen op maat
• service van A tot Z
• hulp bij aanwervingen

Doelgroepen:
• bouwbedrijven met arbeiders 

onder PC 124 
+ RSZ-codes 024, 026, 044  en 054

• werkzoekenden bouw

TEWERK
STELLINGS
PROJECTEN

De toeleidingsadviseurs 
begeleiden werkzoekenden 

met interesse in een bouwberoep 
via opleiding naar een vacature 

in de bouw. 

Informeer u over 
de Tewerkstellingsprojecten 

via uw regionaal 
kantoor!



Tijdens de werkuren
• Opleiding op maat van uw onderneming
• U kan aanspraak maken op sectorale tussenkomsten van 15€/opleidingsuur in de loonkost van 

uw bouwvakarbeider via Constructiv (tot 31u opleiding per arbeider op schooljaarbasis) of op de 
subsidies van het Vlaams Opleidingsverlof (vanaf 32u opleiding per arbeider op schooljaarbasis).

Buiten de werkuren
• Op zaterdag: premie van € 50 euro/zaterdag (8u) voor de arbeider
• ’s Avonds: premie van maximaal € 6,25/uur voor de arbeider (max. € 250/jaar/arbeider)

Winteropleidingen
Via Constructiv kunnen uw bouwvakarbeiders tijdens de wintermaanden, van 1 december 
tot en met 31 maart, bij Confederatie Bouw, Bouwunie, VDAB, BRC Bouw, FOREM, 
Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IAWM, IFAPME, Fema en EFPME een winteropleiding volgen. Deze 
opleiding vindt steeds plaats tijdens de week (max. 160u per winterperiode en per arbeider) in een periode 
van tijdelijke werkloosheid wegens weerverlet.

• Als werkgever betaalt u geen loonkost
• Uw arbeider krijgt een premie van € 40/dag (8u) bovenop de aanvullende vergoeding bouw
• Eventuele examen- en certifi ceringskosten blijven ten laste van uw bouwbedrijf

V.U.: Bruno Vandenwijngaert, Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel

Wenst u meer informatie? Heeft u nog vragen? Contacteer uw regionaal Constructiv-kantoor!

Regionale Constructiv-kantoren in Vlaanderen en BrusselRegionale Constructiv-kantoren in Vlaanderen en Brussel

AntwerpenAntwerpen t 03 224 78 10  -  f 03 224 78 19t 03 224 78 10  -  f 03 224 78 19 ant@constructiv.beant@constructiv.be

BrusselBrusselBrusselBrusselBrussel t 02 209 67 63  -  f 02 210 03 37t 02 209 67 63  -  f 02 210 03 37t 02 209 67 63  -  f 02 210 03 37 bru@constructiv.bebru@constructiv.bebru@constructiv.bebru@constructiv.bebru@constructiv.be

LimburgLimburgLimburgLimburgLimburgLimburgLimburg t 011 30 12 40  -  f 011 22 63 19t 011 30 12 40  -  f 011 22 63 19t 011 30 12 40  -  f 011 22 63 19t 011 30 12 40  -  f 011 22 63 19 lim@constructiv.belim@constructiv.belim@constructiv.belim@constructiv.belim@constructiv.be

Oost-VlaanderenOost-VlaanderenOost-Vlaanderen t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19t 09 338 55 10  -  f 09 338 55 19 ovl@constructiv.beovl@constructiv.beovl@constructiv.beovl@constructiv.be

Vlaams-BrabantVlaams-BrabantVlaams-BrabantVlaams-Brabant t 016 27 04 00  -  f 016 27 04 09t 016 27 04 00  -  f 016 27 04 09t 016 27 04 00  -  f 016 27 04 09 vlb@constructiv.bevlb@constructiv.bevlb@constructiv.bevlb@constructiv.bevlb@constructiv.be

West-VlaanderenWest-Vlaanderen t 056 24 55 40  -  f 056 24 55 45t 056 24 55 40  -  f 056 24 55 45t 056 24 55 40  -  f 056 24 55 45 wvl@constructiv.bewvl@constructiv.bewvl@constructiv.be

TIJDENS ARBEIDSTIJD BUITEN ARBEIDSTIJD
De arbeider 

volgt een WEEKDAGOPLEIDING AVONDOPLEIDING ZATERDAGOPLEIDING WINTEROPLEIDING

van 1 sep tem 31 aug 1 sep tem 31 aug 1 sep tem 31 aug 1 dec tem 31 maa

Het bedrijf
betaalt uurloon 

en opleidingskost
betaalt geen uurloon, 

wel opleidingskost
betaalt geen uurloon, 

wel opleidingskost

plaatst de arbeider in tijdelijke 
werkloosheid voor slecht weer 

en betaalt opleidingskost
Tussenkomst

loonkost 
voor bedrijf

15€/u/arbeider
(min. 4u tot max. 120u) 1

Tussenkomst
opleidingskost 

voor bedrijf

max. €10/u/arbeider 2 max. €10/u/arbeider 2

(voor max 40u/module)
max. €10/u/arbeider 2 max. €10/u/arbeider 2

Premie
voor arbeider

€6,25/u 
(max. €250/schooljaar)

€50/dag 
(dag = 8u)

€40/dag 
(max. 20 dagen = 160u)

1 Arbeiders tewerkgesteld in een Vlaamse vestigingseenheid op het moment van de opleiding: indien het totaal van de door hun gevolgde 
opleidingen op schooljaarbasis de duurtijd van 32u bereiken, gelden er andere voorwaarden. 

2 Tussenkomsten in opleidingskost: Constructiv betaalt ook tussenkomst in opleidingskost aan het bedrijf volgens CAO voorwaarden. 
Ook geldig voor een zaakvoerder die samen met minimum 1 arbeider dezelfde opleiding gaat volgen op hetzelfde tijdstip. Voor meer 
informatie neem contact op met uw Constructiv adviseur.

1. Bedrijfsinterne opleidingen vallen onder het systeem van weekdagopleiding.
2. Tijdens de winterperiode (01/12-31/03) kan u uw arbeiders (pc 124) in tijdelijke werkloosheid o.w.v. slecht weer plaatsen én hen tegelijkertijd 

een opleiding laten volgen. Om deze winteropleidingen mogelijk te maken hebben we partnerschappen met opleidingscentra, waaronder 
onze “excellente opleidingspartners”: Confederatie Bouw, Bouwunie en Fema.


