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BOUWBEROEPEN

TRANSFORMEREN RAZENDSNEL
GROTE SCHAARSTE GEKWALIFICEERD PERSONEEL

Sociale dumping Jarenlang stond het met stip op één als
grootste bekommernis van de bouwsector Nu de
loonlastenverlaging en andere maatregelen vruchten
beginnen af te werpen komt echter een ander probleem aan
de oppervlakte er is niet voldoende gekwalificeerd
personeel Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van de
Vereniging der Belgische Aannemers VBA

vaak meer op de
tijdens hun opleiding
van langdurige
onderwijsvormen
geïntegreerd worden aldus Frédéric
Loriaux voorzitter van de VBA

EEN NIEUWE MARKT

Op 3 mei presenteerde de VBA

TRANSFORMATIE BEROEPEN

de resultaten van haar Barometer

Daarin peilt de vereniging jaar
lijks naar het vertrouwen van
aannemers van grote bouw
werken Dat blijkt bij de meesten
in ieder geval goed te zitten
34 zegt het volste vertrouwen te
hebben in de toekomst in 2017
was dat slechts 14
en 57

spreekt van een matig ver
trouwen Toch zagen sommige
bedrijven de voorbije jaren ook
een enorme terugval van de acti
viteiten
Gemiddeld was dat
tussen 2014 en 2017 weliswaar

een verlies van maar 7 a 9

maar voor sommigen betekende
dat een terugval van 20 tot zelfs
30
De markt neemt vandaag
gelukkig weer toe zegt VBA
bestuurslid Mare Peeters maar
wie in detail kijkt ziet dat het
vooral een optelsom is van een
beperkt aantal heel grote pro

Naast de markt zelf zijn ook de
bouwberoepen in volle transfor
matie De sector is volop aan het
digitaliseren aldus Peeters Dat
vraagt om nieuwe functies meer
bedienden en meer gespeciali
seerde arbeiders

Maar net daar wringt het
schoentje De opleidingen beant
woorden niet meer aan de noden

van de sector

stelt voorzitter

Frédéric Loriaux In plaats van
BIM leert men nog steeds
AutoCAD en het competentie
niveau van technici ligt veel te
laag Geen wonder dus dat
werkgevers zich zorgen maken
57 vreest geen gekwalificeerd
personeel te vinden
7owel het onderwijs als de sector
heeft volgens de VBA een taak

Werkgevers moeten de transfor

contractor en meer uit te besteden

matie begeleiden stelt Peeters
maar opleidingen moeten zich
aanpassen aan de realiteit
Met langdurige stages wordt de
band tussen opleiding en bedrij
ven gesterkt en leren studenten de
sector van dichtbij kennen stelt

aan kleinere spelers

Loriaux alvast voor

jecten Willen we daar als sector
het beste uit halen

dan zullen

onze leden zich anders moeten

organiseren door deze projecten
bv aan te nemen als general
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