Brussel, 23 november 2012

Geachte,
Betreft:

- Build Up Skills Belgium
- Uitnodiging voor de werkgroep vervanging van schrijnwerk.

Het project Build Up Skills Belgium start momenteel aan een nieuwe fase. In grote lijnen is het doel
van het project het ontwikkelen van een stappenplan om het competentieniveau van arbeiders in de
bouwsector op een dusdanig peil te brengen dat de uitdagingen van de Europese klimaatdoelstellingen
20-20-20 in België kunnen behaald worden.
Een eerste fase bestond uit het oprichten van een platform van belanghebbenden. In een tweede fase
werd een studie uitgevoerd rond de huidige situatie op het vlak van Energie Efficiëntie en
Hernieuwbare Energie binnen België (beleid, gebouwenpark, opleidingsmogelijkheden en -aanbod,
etc.). Het platform werd effectief opgericht en de studie is voltooid en beschikbaar.
Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om de derde fase te starten, met name het
opstellen van het stappenplan. Dit stappenplan identificeert en faseert de te nemen acties om de
arbeiders voor te bereiden op de uitdagingen die op het vlak van de klimaatdoelstellingen gesteld
worden. Om dit stappenplan te ontwikkelen worden werkgroepsessies rond verschillende
technologieën georganiseerd, meer bepaald: na-isolatie van muren, ventilatie, vervanging van
schrijnwerk, warmtepompen, zonthermisch en PV, zonwering, daken, luchtdichtheid en interactie
tussen bouwberoepen.

Om het stappenplan concreet in te vullen wordt per technologie een werkgroep opgericht die door
middel van twee resultaatsgerichte sessies de prioritaire acties zal inventariseren en verder uitwerken.
Hierbij rekening houdend met onder andere volgende aandachtspunten:
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Evolutie techniek: wat zijn de evoluties op vlak van technologie, welke innovatie kan
verwacht worden?



Kwaliteit: hoe kan verhoogde kennis en meer kwalitatieve uitvoering gevaloriseerd worden?



Actoren: welke beroepsgroepen zijn relevant voor de behandelde onderwerpen?



Instroom: wat is de situatie (kwantitatief en kwalitatief) op het vlak van instroom van
werknemers?



Opleidingsaanbod: Hoe dient het huidige opleidingsaanbod te evolueren naar 2020? Op vlak
van inhoud, benadering,…



Flankerende maatregelen: hoe kan een overheid deze nodige ontwikkelingen ondersteunen, al
of niet rekening houdend met een afbouwende overheid?



Best practices: welke voorbeelden uit binnen- en buitenland zijn inspirerend? Worden er
acties ondernomen in andere technologieën die interessant zijn?



Onderschrijving: Hoe kan een organisatie bijdragen tot het uitvoeren van de roadmap?

Wij nodigen u graag uit om deel uit te maken van de werkgroep “Vervanging van schrijnwerk”. Deze
werkgroep zal worden voorgezeten door B. Michaux (WTCB) en F. Caluwaerts (WTCB).
De eerste werkgroepsessie is voorzien op 18/12/2012 om 9:30 uur en gaat door en gaat door in de
kantoren van fvb-ffc Constructiv – Koningsstraat 132, 1000 Brussel. De besprekingen verlopen
tweetalig Nederlands-Frans waarbij ieder de taal naar keuze hanteert.
Mogen wij u vragen om op uw medewerking beroep te kunnen doen en op deze bijeenkomst aanwezig
te zijn? Om de kennismaking tussen de verschillende deelnemers zo vlot mogelijk te laten verlopen,
verzoeken wij u een foto of voorwerp mee te brengen dat voor u iets uitdrukt over de noodzaak in te
zetten op de competentieverhoging van de bouwmedewerker.
U kan uw aanwezigheid bevestigen via e-mail aan kristof.vanroy@constructiv.be. Gelieve ons te
verwittigen indien simultaanvertaling wenselijk is en indien een parkeerplaats dient voorzien te
worden.
Indien u bijkomende vragen heeft kan u steeds contact opnemen met Kristof Van Roy, 02/210.03.83.
Met de meeste hoogachting,
Kristof Van Roy, fvb-ffc

Steven Vercauteren, WTCB

Projectcoördinator

Projectpartner
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