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DE GROTE “WERVEN” VAN FEMA
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Beste Collega’s,
Beste Fabrikanten,

De wereld leefde in de hoop dat het vaccin dit jaar alles zou oplossen. Niets van dit alles. Mondmaskers, afstand nemen en houden,  
ontsmetten, het wordt een situatie waar we vrede moeten mee nemen.

De implicaties van dit kleine ding op onze en ook de wereldeconomie is daarentegen enorm. Storingen in de aanvoerketen,  
zéér hoge containerprijzen en gestegen vraag op wereldschaal zorgen voor breuk tussen vraag en aanbod.

2022 kondigt zich aan als een jaar vol uitdagingen. De Green Deal van Europa heeft ook zijn invloed op onze sector. Circulariteit 
wordt de nieuwe norm: wegwerp behoort tot het verleden, in alles moeten we circulair gaan denken. De terugname pallet is hierbij 
het uithangbord: nieuwe prijsstelling en afhandeling – ofschoon dit laatste slechts door een handvol spelers – zorgen voor onrust. 
Wegwerppalletten behoren tot een afgesloten hoofdstuk en worden vervangen door ‘circulaire’ palletten. Dit schept nieuwe  
uitdagingen die onze centrale positie in de keten nog meer in de verf zetten. Omarm deze nieuwe situatie: of we het nu willen of niet,  
het wordt het nieuwe normaal!

Digitalisering is een tweede belangrijk dossier. Samen met BMP en Feproma bouwen we aan een digitale snelweg. Ook in Europa 
wordt hier intens aan gewerkt. Langs deze weg mijn dank aan de werkgroep, en in het bijzonder Steven Vandevoorde, voor de  
geleverde inspanningen.

Een derde uitdaging vormen de energieprijzen en CO2 rechten. Voor veel fabrikanten vormt dit een serieuze uitdaging en geeft aan-
leiding tot heel wat prijsinstabiliteit. Waar tot in 2020 jaarafspraken tot de traditie behoorden, is dit niet meer het geval, integendeel. 
Ook hier gaan we mee moeten leren leven!

Een belangrijke uitdaging voor de Bouw vormt het vinden en houden van geschikte bouwvakarbeiders. Samen met onze  
Constructiv-bouwpartners (Confederatie Bouw, Bouwunie en de vakbonden van de bouw) starten we volgend jaar een tienjarige 
imagocampagne om een positief beeld van de bouw en werken in de bouwsector te promoten. De bouwhandel zal hierbij niet  
ontbreken. U zal er niet naast kunnen kijken!

Rest mij nog u allen en uw medewerkers een voorspoedig, gezond en energievol 2022 toe te wensen!

VOORWOORD
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VOORWOORD

MARNIX VAN HOE
BESTUURDER FEMA
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VOORWOORD
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Beschikbaarheid en prijzen van bouwmaterialen samen met de beschikbaar-
heid van bouwvakkers vormden in 2021 de grootste bekommernis van het 
jaar in de bouwsector. Niet alleen in België maar over gans Europa zien we  
‘double digit’ - omzetstijgingen, wegens een nooit geziene bouwkoorts in de 
slipstream van de sanitaire crisis sinds begin 2020.

Blijkbaar is gans Europa aan het renoveren van badkamers, keukens en 
dergelijke meer geslagen. Samen met de verloederde staat van bepaalde 
stadsgedeelten en publieke infrastructuur vormt dit een explosieve mix in het 
ecosysteem van de bouw.

Fema heeft niet stilgestaan en een overzicht van de Fema-werven  
oogt omvangrijk:
• Digitalisatie - unieke samenwerking met BMP
• Duurzame ontwikkeling - verpakkingen, producten
• Mobiliteitsuitdagingen, elektrificatie, consolidatiecentra,  
   waterwegen, charter werftransport
• Sociale onderhandelingen, sectoraal akkoord
• Opleidingsinitiatieven (Academy)
• Patronale vereveningskas

Om het te zeggen met de woorden van Magritte: 

“Ceci n’est pas une pipe”.
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VOORWOORD

Na het ‘annus horribilis’ 2020 waarin de coronapandemie de economische orde heeft verstoord, is 2021  
voor de bouwmaterialen-producenten een zeer turbulent jaar geweest.

De hoopvolle start van de vaccinaties hebben helaas niet geleid tot de nodige rust op economisch vlak.  
Integendeel, de ‘snel aantrekkende’ wereldeconomie heeft gezorgd voor nog meer onevenwicht:

• ongeziene stijging van de grondstofprijzen,

• transport-containerprijzen rijzen de pan uit, en erger nog: enorme vertraging leidt tot lange  
   levertermijnen (ook al betaal je meer, je krijgt je goederen niet op tijd),

• en bovenop alle ellende rijzen de energieprijzen de pan uit (aardgas voorop: 5x duurder dan  
   normaal!), een ramp voor de producent die zich niet of maar ten dele heeft ingedekt!

De enige troost in 2021 is de blijvende hoge bouwactiviteit: aan werk geen gebrek!

Maar de afwezigheden ten gevolge van corona maken het blijven voortproduceren almaar moeilijker.

Wat brengt ons 2022?
Onze orderportefeuilles zijn meer dan behoorlijk gevuld. Maar de huidige vooruitzichten m.b.t. de evolutie  
van corona en de gevolgen ervan zijn momenteel zeer onzeker.
Deze onzekerheid is een constante geworden de afgelopen 2 jaar, maar het heeft ons niet belet om met  
inventiviteit te blijven zoeken naar oplossingen.
Het feit dat we daarin geslaagd zijn, sterkt mij in de overtuiging dat ook in 2022 de bouwactiviteit in België 

eventuele nieuwe stormen zal trotseren.

“We keep going”!

11PDF DOWNLOAD https://bit.ly/3GQYjxY

https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/artexnieuw2020/OVERIG%20ANDERE%20KLANTEN/Werving_FPM_A5_v4.pdf?1642757232
https://shuttle-storage.s3.amazonaws.com/artexnieuw2020/OVERIG%20ANDERE%20KLANTEN/Werving_FPM_A5_v4.pdf?1642757232
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Om alles nu eens door een andere bril 
te zien vroegen we onze huiscartoonist 
Mawil enkele beelden van de voorbije 
turbulente ‘zwarte zwaan’-periode.

and then came The bad News:

“The IFA H6 and 
his truck friends 

during the  
pandemic”

until the Vaccination ...

working within social distance ...

... gave us back our freedom !
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The building trade has not abandoned 

its customers and has taken  

responsibility. AS A RESULT OF our  

resilience and the fact that we have 

continued to work in a responsible 

way, we look TO THE FUTURE  

WITH POSITIVITY! 

... or teleworking from home,

Wie is Mawil?
Mawil (Markus Witzel) is opgegroeid in 
voormalig Oost-Berlijn. Realiseerde zo-
wel kindertekeningen en verhalen voor de 
grote kinderen, en was onlangs voor een 
stripfestival in Brussel en tekende - uit de 
losse pols - enkele leuke plaatjes.

Het hoofdpersonage van de vijf tekeningen 
is een oerdegelijke, onverwoestbare IFA 
- LKW ... het verhaal van corona door zijn 
ogen gezien; de aankondiging, het afstand 
houden - de vaccinatie - terug samen ...
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Fema onderneemt enerzijds bilaterale initiatieven tegen-
over buitenlandse overheden om deze discriminatie op 
te heffen en zal eveneens een formele klacht hiertegen 
indienen bij de Europese Commissie.

Graag uw specifieke opmerkingen over leveren/afhalen 
in de grensgebieden? 

Contacteer marnix@fema.be

80% VAN DE  BELGISCHE PROVINCIES 
HEBBEN STAATSGRENZEN!

Fema krijgt regelmatiger klachten over grensoverschrijdende 
beperkingen van de handel in bouwmaterialen. 

Omwille van voornamelijk detacheringsproblemen (buiten-
landse tewerkstelling in een sociale schemerzone ...) wordt 
de bouwsector uitgesloten van specifieke faciliteiten die wel 
bestaan voor de transportsector.

In het kader van het Europees vrij verkeer van goederen is 
dit toch wel een groot probleem voor de bouwhandel. Dit 
terwijl de tewerkstelling bij de Belgische bouwhandel voor-
namelijk Belgische burgers betreft.

15
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MOBILITEIT!

1. CHARTER WEGTRANSPORT

In totaal tekenden reeds 91 gemeenten en 
steden het charter wegtransport.  
Veiligheid in de stad en meer bijzonder in 
de omgeving van schoolgebouwen ligt ons 

nauw aan het hart.

https://charterwerftransport.be/
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MOBILITEIT!

2. CONSOLIDATIECENTRA

De uitbouw van consolidatiecentra en samenwerking van meerdere 
bouwhandelaars in diverse steden is en blijft een belangrijk werkpunt. 
Initiatieven in Antwerpen, Gent, Brussel … 

Bouwhandelaar BMB Bouwmaterialen opent op het bedrijventerrein 
Blue Gate in Antwerpen een nieuwe vestiging, waar veel producten via 
schepen worden aangevoerd. “We willen zo duizend zware vracht-
wagens per jaar van de Antwerpse Ring halen”, zegt CEO Jef Huet.
https://www.bluegateantwerp.eu/

Het onderzoeksproject BCCC (Brussels Construction Consolidation 
Center), dat gecoördineerd wordt door het WTCB, heeft als doel om 
te experimenteren met nieuwe logistieke oplossingen voor de Brus-
selse bouwsector.

Uiteindelijk moeten bouwbedrijven en hun leveranciers over nieuwe 
instrumenten beschikken om hun toeleveringsketens betrouwbaarder 
en efficiënter te maken, maar ook om hun milieu-impact (vervuiling, 
lawaai, verkeerscongestie ...) te verminderen. In deze korte video  
bekijken we de activiteiten van het centrum na een jaar van  
experimenteren.

https://bccc.brussels/nl/homepage/

BCC - INNOVIRIS (Building Consolidation Center)
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3. ELEKTRISCHE BOTEN EN GEBRUIK BINNENSCHEEPVAART  
     BIEDT NOG UITGEBREIDE OPPORTUNITEITEN

De eerste elektrisch aangedreven urban boat voor stadsdistributie in Gent ‘Green wave’ geeft een boost aan emissieloze  
stadsdistributie. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een klein elektrisch binnenvaartschip ingezet voor stadsdistributie.  
De Groote-Houtboerke NV en Tesco BV bouwden het compacte schip van 14,95 meter lang en 4 meter breed volgens  
de laatste milieunormen. De Green Wave heeft een capaciteit van 20 ton en is ontwikkeld om allerlei soorten ladingen  
te vervoeren over kleine waterwegen, tot in de binnenstad.

https://urbanwaterwaylogistics.net/
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SECTORAAL AKKOORD BOUW  
AFGESLOTEN OM 06U00 @ 09.11.2021

De Patronale organisaties (Confederatie Bouw, Bouwunie 
en Fema) hebben wekenlang elke donderdag verga-
derd met de syndicale organisaties teneinde de loon- en 
arbeidsvoorwaarden in de bouwsector voor de periode 
2021-2022 vast te leggen.
 
De Sectorale Onderhandelaars hebben na slopende en 
lange onderhandelingen een evenwichtig akkoord bereikt 
in de vroege uren van dinsdag 9 november. Dank aan 
Bouwunie en Confederatie Bouw voor de gezamenlijke 
inzet om, samen met de vakbonden, de sociale vrede 
voor de volgende jaren in deze turbulente tijden te  
hebben gewaarborgd.
 
De bouwhandel zal zijn uiterste best doen om de  
SERVICE aan de aannemers verder MAXIMAAL  

te verzorgen.
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SECTORAAL AKKOORD BOUW  
AFGESLOTEN OM 06U00 @ 09.11.2021

SECTORAAL AKKOORD 
BOUWSECTOR 
 9 NOVEMBER 2021

Onderhandelaars voor Fema:

André De Groote
Marianne de Vroome
Marnix Van Hoe
Zellik, 9 november 2021

DE VOORNAAMSTE PUNTEN VAN HET AKKOORD ZIJN:

Koopkracht
     • Invulling van de 0,4 % loonaanpassing
     • Toekennen van een eenmalige premie van 130 euro in de vorm van ecocheques.  
     • Coronapremie:
        - basispremie van 150 euro aan alle arbeiders
        - supplementaire premie van 150 euro voor ondernemingen die geen verlies  
           hebben geleden in 2020 (zie details in het ontwerpakkoord)
     • Op 1 januari 2030 tot een geharmoniseerd sectoraal pensioenstelsel komen voor  
        arbeiders en bedienden. Zie stappenplan ontwerp sectoraal akkoord.

Opleiding & instroom
     • Verplichte veiligheidsopleiding voor alle statuten
     • Instroom: uitwerking nieuw instroommechanisme

Functieclassificatie en modernisering van de loontoeslagen
Huidige beroepsclassificatie naar een wetenschappelijk onderbouwde, analytische functieclassificatie 
brengen voor zowel arbeiders als bedienden.

Strijd tegen sociale fraude & deloyale concurrentie
De werkgroep rond de evaluatie van het Plan Eerlijke Concurrentie wordt geïntensifieerd om tegen 
eind januari 2022 tot een gemeenschappelijke evaluatie van het PEC-plan te komen.

BEROEPSVERENIGING VAN DE BOUWHANDELAAR
FEDERATION DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION
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Het waren me de onderhandelingen wel dit 
jaar! En waar de coronacrisis al een serieuze 
impact had op onze economische activiteit, 
had ze ook haar stempel gedrukt op het  
sociaal overleg. 

Normaal gezien starten we ons tweejaarlijks 
sectoraal overleg al in februari-maart, maar 
doordat we dit jaar moesten wachten op een 
interprofessioneel akkoord (van de vakbonden 
mag het niet zo heten, zij spreken steeds over 
een sociaal akkoord) dat er pas in juni kwam, 
en de vakbonden pas in september wilden 
onderhandelen, zijn we ook slechts eind  
september kunnen starten en pas geland 
begin november. 

Waarom was er maar een interprofessioneel 
akkoord in juni? Dat heeft (volgens de vak-
bonden althans) alles te maken met de veel 
te lage loonmarge van 0,4%. De vakbonden 
konden het niet laten om elke keer de 0,4%  
te omschrijven  als  ‘peanuts’, maar zij  
vergeten uiteraard steeds de automatische 
indexaanpassing, eerder dit jaar door de  
CRB nog geschat op 2,8% voor 2021-22,  
maar volgens de laatste prognoses eerder 
bijna 5%. Peanuts? Ik dacht het niet. 
Voor de werknemers van die kleine minder-
heid van bedrijven die het tijdens de crisis wel 
goed deden,  moest er nog iets extra gegeven 

worden, en zo ontstond de ‘coronapremie’. 
Gezien de regering er niet uitkwam te bepalen 
op basis van welk criterium bedrijven ‘goede 
resultaten’ boekten i.f.v. uitbetaling van deze 
premie, werd de hete aardappel doorgescho-
ven naar de sociale partners. 

We wisten al meteen dat het ging om een  
vergiftigd geschenk. En dat de vakbonden 
er alles aan zouden doen om sectoraal voor 
iedereen het maximum te laten toekennen 
(€ 500), ook al is er geen enkele sector die 
objectief gezien ‘goede resultaten’ bereikte. 
Ook de bouwsector niet, want de omzet lag 
in 2020 gevoelig lager dan in 2019.

Ook in de bouwsector waren de onderhan-
delingen dus moeilijk, onder andere over de 
coronapremie die we deels toch afhankelijk 
hebben gemaakt van de goede resultaten 
(door rekening te houden met een bedrijfs-
winst in boekjaar 2020), maar ook door de 
vakbondsvragen over mobiliteit (mobiltijd= 
arbeidstijd), de éénmaking van het paritair  
comité en de syndicale premie voor  
bedienden.

Toch denk ik dat we een billijk en evenwichtig 
akkoord hebben bereikt. We geven perspec-
tief aan onze bedrijven inzake de harmonise-
ring van het aanvullend pensioen, waarbij we 

JAN VOCHTEN
Directeur Sociaal Departement Confederatie Bouw
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starten met een sectoraal aanvullend pensioen voor 
bedienden vanaf 1 januari 2023, zonder kosten- 
verhoging voor onze bedrijven, en hebben we de 
ambitie om tegen 2030 een volledig geharmoniseerd 
sectoraal pensioenstelsel te bekomen. 
Belangrijk daarbij is ook dat het principe dat we  
streven naar kostenneutraliteit nu in de tekst staat,  
en door de vakbonden is aanvaard. 

Ook de tussenkomsten inzake opleidingen zijn  
vereenvoudigd, en dat is voor ons als werkgevers ook 
belangrijk gezien een kat haar jongen er niet meer in 
terugvond. Vanaf nu zijn er twee forfaits: één voor  
opleidingen waar de werkgever loonkost moet  
dragen, en één waar dit niet het geval is. Het forfait 
geldt voor alle bedrijven, in welk gewest ze ook  
gevestigd zijn. En een afrekening op het einde van het 
jaar waarvan de grootte afhankelijk is van de tussen-
komsten van het gewest waarin je bedrijf gevestigd is.

Kortom, een evenwichtig akkoord met eten en  
drinken voor zowel werkgevers als werknemers.
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VEREVENINGSKAS: 
TERUGBETALING VAN HET  
GEWAARBORGD LOON!

Een door ziekte of ongeval arbeidsongeschikte arbeider die 
minstens 1 maand ononderbroken in dienst is, heeft recht op 
gewaarborgd loon. De patronale vereveningskas betaalt dit 
door het bouwbedrijf (<20 werknemers) betaalde gewaar-
borgd loon terug.  

Wenst u informatie over deze dienstverlening?  
Contacteer Fema: marnix@fema.be

24



 PALLETTEN
HET ‘VOLDONGEN FEIT’- SYNDROOM 

Op vraag van de leden en ten gevolge van enkele 
belangrijke veranderingen op de markt organiseerde 
Fema op 25 augustus een brainstorming met  
aankoopgroeperingen en individuele bouwhandelaars 
inzake de pallettensituatie op de Belgische markt.
Uitgaande van de concepten van duurzaamheid  
en circulariteit staat de bouwhandel volkomen  
achter een coherente visie omtrent de omgang met 
de schaarse grondstoffen, zeker in het kader van de 
verpakking van bouwmaterialen.

VOLGENDE OBSERVATIES/PRINCIPES WERDEN WEERHOUDEN:

1. Verloren palletten verdwijnen meer en meer en worden vervangen door retourlogistieke oplossingen.

2. Verschillende fabrikanten hebben verschillende oplossingen zowel in de palletten zelf, als in de logistieke  
    afwikkeling hiervan.

3. Ook de financiële afwikkeling verschilt van fabrikant tot fabrikant, zelfs binnen dezelfde fabrikanten  
    bestaan verschillende systemen.

4. Bij de bouwhandel is de basisstelling dat elke handeling binnen de ‘afwikkeling’ van deze retourlogistiek  
    een kost heeft en dient vergoed te worden.

5. Meer in het bijzonder: degene die de ‘handeling’ uitvoert dient vergoed te worden.

6. Een eenzijdige doorschuiving van deze kosten naar de bouwhandelaar is te kort door de bocht en  
    een belangrijke aantasting van de - reeds bescheiden - marge van de bouwhandelaar.

7. Aangezien de verpakking van bouwmaterialen een essentieel kenmerk vormt van deze producten dienen  
    de kosten hiervan inbegrepen te zijn in de kostprijs ervan, dit maakt een meer transparante prijszetting     
    mogelijk en legt de kost bij de juiste partij, en niet bij de tussenhandel.

8. Gezien de bestelprocedures en daaropvolgende facturatie naar de aannemers en afzonderlijke posten  
     op de facturen voldoende redenen vormen tot niet-betaling en/of betwistingen en zeker laattijdige  
     betalingen, wordt er beter gewerkt met inclusieve productprijzen die dit verhinderen. 

9. Eender welke oplossing dient ook boekhoudkundig nagezien te worden in functie van bv. geldende  
    BTW-regeling.

25
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DIGITALISATIE

‘FEMADATACONNECT’:  DE ONTWIKKELING 
VAN EEN SECTORNEUTRALE DATAPOOL VOOR 
DE BELGISCHE BOUWSECTOR! 

Dit project werd ontwikkeld door de Fema-werkgroep ‘digitalisering’. 
Via dit overleg werden stappen gezet naar een convenant als basis 
voor verdere initiatieven ... 

Ons doel: één platform realiseren waarin alle betrokkenen in de 
bouwketen een meerwaarde vinden! 

27
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DIGITALISATIE

01/12/2020
GESPREK 
FESAH – FEMA

OVERLEG BMF/UFEMAT/
ETIM INTERNATIONAL

OVERLEG 2BA/INSTALLDATA – 
FEMA

07/12/2020 08/12/2020DE FEMA-WERKGROEP  
‘DIGITALISERING’ HEEFT 
ONDERTUSSEN NIET  
STILGEZETEN EN ER WERD 
REEDS INTENSIEF OVERLEG  
GEPLEEGD MET DE  
GECONSULTEERDE  
PARTIJEN.

09/12/2020
VERSLAG WERKGROEP OVERLEG DIGITALISATIE 

BMP – FEMA/FEPROMA
WERKGROEP DIGITALISERING

13/01/2021 25/02/2021
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OPLEIDINGEN

FEMA ALS STRUCTURELE OPLEIDINGSPARTNER IN HET BOUW ECOSYSTEEM.

30

Constructiv staat onder andere in voor de organisa-
tie van vakopleidingen voor bouwbedrijven, bouw-
handelaars en hun arbeiders (PC 124).  Constructiv 
vervult de rol van schakel tussen vraag en aanbod op 
de opleidingsmarkt. Deze opleidingsmarkt bestaat 
natuurlijk uit vele diverse actoren. 

Enerzijds zijn er publieke en private opleidingspart-
ners. Binnen de private opleidingspartners kunnen 
we bijvoorbeeld verschillende werkgeversorganisa-
ties binnen de bouwsector terugvinden (waaronder 
ook Fema), die een belangrijke rol vervullen met 
betrekking tot het aanbieden van een opleidings-
aanbod op maat en dit aan alle betrokkenen in de 
bouwsector. Al deze partners vervullen een zeer be-
langrijke rol in het kader van het uitbouwen van een 
opleidingsaanbod dat afgestemd is op de realiteit 
van de bouwsector en beantwoordt aan de noden 
van het terrein.

Anderzijds staan de individuele ondernemingen ook 
niet stil en streven ze ernaar om waar nodig leemtes 
in te vullen, en spelen ze in op zeer actuele trends 
en evoluties. Eén van de initiatieven die hierbij ge-
meld kan worden is het project dat ontstaan is in de 
schoot van Bouwpunt. Bouwpunt heeft namelijk een 
Bouwpunt Academy opgericht. In de verdere tekst 
lichten we dit initiatief graag kort toe en belichten 
we een belangrijk aandachtspunt.

De essentie van dit initiatief bestaat erin om op  
regelmatige tijdstippen (2 vaste momenten per 
maand, op identieke tijdstippen en met een korte 
duurtijd) online opleidingssessies te organiseren. 
Tijdens deze sessies hebben leveranciers de  
mogelijkheid om op een structurele en laagdrem-
pelige wijze aan partners van Bouwpunt de nodige 
vorming te bieden over hun producten.  
Dit kan betrekking hebben op demo’s van nieuwe 
producten, technische opleidingen … Dit initiatief 
creëert een korte opleidingsketen tussen de leveran-
ciers aan de ene kant en de bouwhandel anderzijds.  
Een voordeel van deze online aanpak is het vermijden 
van verplaatsingen van alle betrokkenen en beperking 
van de kosten met betrekking tot de organisatie van 
een dergelijke opleiding.

Dit concept, dat binnen deze specifieke bedrijfsgroep 
de roepnaam Bouwpunt Academy kreeg, heeft na-
tuurlijk tevens een belangrijke meerwaarde om laag-
drempelig, maar gestructureerd verschillende partijen 
(leveranciers, zaakvoerders, aankopers, verkopers …) 
in een opleidingscontext samen te brengen. Ook dit 
zorgt voor een competentieverhoging van de mede-
werkers in de bouwhandel. 
Het aandachtspunt en/of de uitdaging bestaat er 
wel in ervoor te zorgen dat dit vernieuwend project 
(en dit is zeker ook van toepassing op soortgelijke 
initiatieven) eveneens kan ingeschakeld worden in 
de meer algemene sectorale aanpak, aangezien sec-
torale ondersteuning voor opleidingsinspanningen 
momenteel meer georiënteerd zijn op klassiekere 

opleidingsvormen.
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OPLEIDINGSPARTNERS FEMA.

OPLEIDINGSLOCATIE MEDOH 
Parijsestraat 34
9800   Deinze

www.medoh.be

Praxis - Training to the point
Kruisstraat 16 – 8870 Izegem
0478/295618

www.praxistraining.beinfo@ATRIUMopleidingen.be
www.atriumopleidingen.be

Atrium Ham
Truibroek 51
3945 Ham

Atrium Zeebrugge
Kielstraat 1
8380 Zeebrugge

www.medoh.be
www.praxistraining.be
mailto:info%40ATRIUMopleidingen.be?subject=
www.atriumopleidingen.be
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20

Opleidingen / Formations

Formele doorstart FEMA als 
OPLEIDINGSPARTNER
Evolutie samen met Confederatie Bouw en Bouwunie

FOP – Fema Opleidings Platform FEMA 2.0

Constructiv streeft ernaar dat bouwbedrijven kunnen beschikken over de nodige bekwame bouwvakarbei-

ders, hetgeen een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op 

de bouwplaats impliceert. 

Constructiv, samen met de partners in de bouwsector - waaronder Fema -, zorgt ervoor dat: 

• jongeren hun weg naar een bouwopleiding vinden;

• voldoende bouwvakarbeiders hun weg naar de bouwsector vinden; 

• voor zover nodig, eventuele competentienoden tijdens de loopbaan kunnen verholpen worden;

• bouwvakarbeiders een volledige carrière kunnen ontplooien binnen de sector door de nodige aandacht te 

schenken aan welzijn en veiligheid op de werkplaats.

Constructiv staat dus onder andere in voor de organisatie van vakopleidingen voor bouwbedrijven, 

bouwhandelaars en hun arbeiders (PC 124).  Constructiv is de schakel tussen vraag en aanbod op de 

opleidingsmarkt. Deze schakelfunctie wordt gerealiseerd door middel van verschillende acties.

• Constructiv geeft gratis opleidingsadvies: samen met de klant gaan we op zoek naar de meest geschikte 

opleiding voor bouwvakarbeiders. 

• De sector financiert via Constructiv de opleidingen voor bouwvakarbeiders (PC 124). De werkgever betaalt 

een gunsttarief, terwijl de arbeiders specialist worden in hun vak. 

• Om nog beter in te spelen op de individuele noden van de bouwonderneming kunnen opleidingen binnen 

én buiten de klassieke werkuren georganiseerd worden. Bij opleidingen tijdens de werkuren is er een tus-

senkomst in de kost van de opleiding. Wanneer arbeiders ’s avonds of op zaterdag opleiding volgen, ont-

vangen zij een bijkomende sectorale premie. Naast deze klassieke weekdag-, zaterdag- of avondopleiding 

bestaat voor de bouwsector ook het stelsel van de ‘Winteropleiding’. In de volgende tekst wordt dit stelsel 

en de rol van Fema verder toegelicht.

OPLEIDINGEN
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WINTEROPLEIDING

Jammer genoeg stellen we vast dat het stelsel van 
de ‘Winteropleiding’ nog niet voldoende gekend is en 
daarom soms onbenut blijft. Onbekend is natuurlijk 
onbemind, vandaar dat we u via deze tekst graag op 
de hoogte brengen van de voordelen die er voor u aan 
verbonden zijn.

Bouwvakarbeiders kunnen tussen 1 december en 31 
maart een bouwopleiding volgen tijdens een periode 
van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. 
‘Omwille van slecht weer’ heeft hier betrekking op het 
feit dat het bedrijf weerverlet inroept voor de betrokken 
arbeiders om een opleiding te volgen, ook al is dit niet 
verantwoord door de weersomstandigheden. Het gaat 
dus om winteropleidingen die vooraf gepland zijn: de 
geprogrammeerde winteropleiding. Het PC 124 is het 
enige paritaire comité waar dit mogelijk is.  

Deze opleidingen worden aangeboden in samenwer-
king met onze ‘excellente opleidingspartners’. Fema 
werd formeel door de sector erkend als opleidings- 
centrum en is trouwens één van de ‘excellente  
opleidingspartners’.

Wat zijn de voordelen voor u als werkgever?
• Er is geen loon te betalen.
• Via Constructiv is er een sectorale tussenkomst in de 

kost van de opleiding: € 10 per opleidingsuur.

 

… en voor de arbeiders?
De arbeider ontvangt een premie van € 55 per  
opleidingsdag. Hij ontvangt de premie bovenop  
de werkloosheidsuitkering en andere aanvullende  
vergoedingen. Deze bijkomende premie compenseert 
daardoor elk loonverlies.
Voor ondernemingen behorend tot PC 124 is dit een 
aantrekkelijk systeem om de vakbekwaamheid van  
hun arbeiders op te krikken. Door de samenwerking 
tussen Fema en Constructiv kunnen opleidingen op  
het vlak van Veiligheid en Preventie (ADR, VCA, werken 
op hoogte …), intern transport mobiele arbeidsmiddelen 
(heftruck, hoogwerker, rolbrug …) en vakbekwaamheid 
voor beroepschauffeurs (rij- en rusttijden, lading- 
zekering, defensief rijgedrag …) gevolgd worden.  
Maar daartoe beperkt het aanbod zich natuurlijk niet. 

Conclusie
Het stelsel van de ‘winteropleiding’ is een belangrijke 
hefboom voor de bouwsector om de kennis en vaar-
digheid van de arbeiders te verhogen. De kwaliteit van 
de aangeboden opleiding is hiervoor natuurlijk van ui-
termate groot belang. Het betekent dan ook een grote 
meerwaarde dat de werking van Constructiv  
kan steunen op de bijdrage van ‘excellente opleidings-
partners’, waaronder ook Fema. 
 
Fabrice Meeuw
Directeur-generaal Constructiv
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Op het slotfeest voor de 75ste verjaardag van de Confederatie Bouw werd afscheid 
genomen van directeur-generaal Robert de Mûelenaere, die na meer dan 24 jaar met 
pensioen gaat. Fema bedankt Robert voor zijn serene inzet voor de bouw in België. De 
bouwhandel vond in Robert steeds een waardevolle partner die de belangen van alle 
betrokkenen in de bouwketen met hart en ziel verdedigde. 

Bedankt Robert,

André De Groote, Voorzitter Fema  

Marnix Van Hoe, Bestuurder Fema

IN DE BOUWOMGEVING STELLEN WE 
VIER ONTWIKKELINGSASSEN VAST:

1. nadruk op het lokale

2. duurzaamheid in producten en processsen

3. digitalisatie over de ganse bouwketen

4. industrialisatie

Met dank aan Niko Demeester voor deze inspiratie aan het begin 

van zijn loopbaan als gedelegeerd bestuurder van de Confederatie 

Bouw ter vervanging van Robert de Mûelenaere.

De Raad van Bestuur van de Confederatie Bouw heeft Niko Demeester met 
ingang van 1 december 2021 benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de 
Confederatie Bouw. Hij zal Robert de Mûelenaere opvolgen die op die datum, 
na het bereiken van de leeftijdsgrens (65 jaar), met pensioen gaat.
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België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Gewest 

2005 16.129 11.317 4.610 202
2010 17.369 (+7,7%) 12.565 (+11,0%) 4.681 (+1,5%) 123 (-39,1%)
2015 10.947 (-37,0%) 7.697 (-38,7%) 3.145 (-32,8%) 105 (-14,6%)
2016 13.659 (+24,8%) 10.406 (+35,2%) 3.140 (-0,2%) 113 (+7,6%)
2017 10.658 (-22,0%) 7.035 (-32,4%) 3.526 (+12,3%) 97 (-14,2%)
2018 16.341 (+53,3%) 12.831 (+82,4%) 3.425 (-2,9%) 85 (-12,4%)
2019 13.371 (-18,2%) 10.106 (-21,2%) 3.195 (-6,7%) 70 (-17,6%)
2020 14.394 (+7,7%) 11.037 (+9,2%) 3.281 (+2,7%) 74 (+5,7%)
2021* 16.715 (+16,1%) 12.462 (+12,9%) 4.152 (+26,5%) 102 (+37,8%)

(*) cijfers eerste 6 maanden - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

 1

7%

14%

17%

23%

36%

4%

Pakketjes aan huis 
Bouwmaterialen 
Grote leveringen aan winkelketens en huis
Voeding
Diensten bv. poetsbedrijven 
Afvalophaling

 1

LEVERINGEN IN DE STAD 7%

14%

17%

23%

36%

4%

Pakketjes aan huis 
Bouwmaterialen 
Grote leveringen aan winkelketens en huis
Voeding
Diensten bv. poetsbedrijven 
Afvalophaling

 1



“NUMBERS & GRAPHS”

38

GROOTSTE LOONSTIJGING IN TIEN JAAR 

Als gevolg van de inflatie zullen duizenden bedrijven hun loonkosten in januari met 
meer dan 3,5 procent zien stijgen. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar tijd en leidt 
tot nervositeit bij de werkgevers. “We rijden recht tegen een muur.” Het bedrijfsleven 
vreest voor de gevolgen van de inflatie. Het prijspeil in België lag in november 5,64 
procent hoger dan een jaar geleden. Een dergelijk hoog cijfer werd voor het laatst in 
juni 2008 opgetekend. Werkgevers maken zich toenemende zorgen over de impact 
daarvan op de loonkosten. Zo’n 400.000 bedienden die onder het paritair comité 
200 vallen, het grootste van het land, zullen vanaf januari bruto 3,56 procent meer 
op hun loonstrookje zien verschijnen. Dat voorspelt SD Worx, dat loonberekeningen 
uitvoert voor bedrijven op basis van het recentste indexcijfer. Een zo grote  
indexaanpassing heeft zich al tien jaar niet meer voorgedaan.

10 BUILDING ON PEOPLE-TEAMS  
OP 10 LOCATIES



Jan    Feb     Mar     Apr    May     Jun    Jul      Aug     Sep     Oct    Nov    Dec        Total 2020
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CONJUNCTUUR

Resultaten van de maandeljkse enquête betreffende het 
verloop van de omzet in de handel in bouwmaterialen.
Bron: National Bank of Belgium

“Dankzij de klussende Vlaming hebben wij geboomd.”
#betonproducten #ebema #terras #inrit #SonjaKuypers 
#detijd
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CONTRACTORS:  
TURNOVER-GROSS MARGIN-EBITDA: 
2019/2020

Increase ‘20 vs. ‘19 (#)

Decrease ‘20 vs. ‘19 (#)

Total 2019 (K€)

Total 2020 (K€)

Median EBITDA-margin 2019 (%)

Median EBITDA-margin 2020 (%)

Avg. Solvency 2019 (%)

Avg. Solvency 2020 (%)

Companies 
that report 
turnover

Companies 
that report 

EBITDA

Companies 
that report 

gross margin

1.250

528 (42%)

722 (58%)

24.731.204 

23.160.925

6,2 %

6,3 %

15.150

6.540 (43%)

8.610 (57%)

10.316.426 

9.167.524

15.155

6.618 (44%)

8.537 (56%)

2.780.006

2.403.061

41,1 %

44,0 %



41

BUILDING MERCHANTS: 
TURNOVER-GROSS MARGIN-EBITDA: 
2019/2020

Increase ‘20 vs. ‘19 (#)

Decrease ‘20 vs. ‘19 (#)

Total 2019 (K€)

Total 2020 (K€)

Avg. EBITDA-margin 2019 (%)

Avg. EBITDA-margin 2020 (%)

Avg. Solvency 2019 (%)

Avg. Solvency 2020 (%)

Companies 
that report 
turnover

Companies 
that report 

EBITDA

Companies 
that report 

gross margin

62

46 (74%)

16 (26%)

1.668.273 

1.631.802

3,4%

4,1%

180

125 (69%)

55 (31%)

327.063 

331.619

180

127 (71%)

53 (29%)

90.731 

115.957

49,3 %

52,2 %

  (1) Data source: BelFirst database of Bureau Van Dijk
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OPWAARTSE DRUK OP PRIJZEN VOOR BOUWMATERIALEN ZAL AFNEMEN IN 2022

De sterke stijging van sommige bouwmaterialen baart bouwbedrijven heel wat 
zorgen. De huidige situatie brengt ook veel onzekerheid met zich mee, niet in 
het minst door de opkomst van de nieuwe COVID-19-variant Omikron.  
Wat kunnen we op dit moment verwachten over de evolutie van de prijzen 
van bouwmaterialen?

Sterke vraag gekoppeld met aanbodbeperkingen stuwen de prijzen om-
hoog
In een vrije markt wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod. En de recente 
prijsstijgingen kunnen we dan ook op die manier verklaren. Wat de vraag betreft, 
herstelde de bouwsector relatief snel na de lockdowns van 2020. De order-
boeken voor bouwbedrijven in de Europese Unie zitten vandaag alweer op het 
niveau van vóór de crisis (zie figuur 1). De situatie voor Belgische bouwbedrijven 
is nog beter: de orderboeken zitten vandaag op een hoger niveau dan vóór de 
coronacrisis. Dit impliceert dat de vraag naar bouwmaterialen sterk steeg, wat 
opwaartse druk op de prijzen gaf. 

Wat het aanbod van bouwmaterialen betreft, zorgden de wereldwijde lock-
downs voor problemen in de toeleveringsketen. Zo waren er vertragingen in 
het productieproces van sommige bouwmaterialen en het transporteren van 
goederen werd flink duurder. 
De aanbodproblemen gekoppeld met een sterke vraag deed de prijzen dan ook 
toenemen. De prijsstijgingen waren echter niet voor alle bouwmaterialen even 
sterk. De prijs van metaalertsen en hout bijvoorbeeld gingen sterk de hoogte 
in, terwijl de prijzen voor beton en cement matigere prijsstijgingen kenden (zie 
figuur 2). Dit verschil in prijsstijging kan verklaard worden doordat de markt van 
staal en hout op wereldniveau werkt. De markt is erg competitief en transparant, 
wat ervoor zorgt dat prijsstijgingen van grondstoffen snel worden doorgere-
kend. De markt voor beton en cement is in tegenstelling meer lokaal, doordat 
het duurder is om deze producten te transporteren over grote afstanden. Het 
lokalere karakter maakt deze markt minder competitief.  
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Een verhoogde stand van de voorraden zou de prijsdruk  
moeten wegnemen
Voordat leveranciers van bouwmaterialen hun prijzen verlagen moeten ze 
een verbetering zien van hun voorraden. Een stijging van de voorraad ver-
groot de concurrentie, wat neerwaartse druk zet op de prijzen. Een verbe-
tering in de toeleveringsketen, wat we verwachten in de loop van 2022, zou 
ervoor moeten zorgen dat de voorraden makkelijker kunnen worden opge-
bouwd. 
De link tussen de stand van de voorraden en prijsdruk is echter niet gelijk 
voor alle bouwmaterialen. Voor bouwmaterialen die verhandeld worden op 
de wereldmarkt denken we dat dit relatief snel kan gebeuren. Op basis van 
historische correlaties zien we dat de stand van de voorraad sterk gelinkt is 
met de intenties om de prijzen te verhogen of te verlagen. Figuur 3 illus-
treert deze correlatie voor fabrikanten van hout en kurk. De meest recente 
data toont bovendien aan dat de voorraden bij deze fabrikanten wat aan het 
stijgen zijn (de grijze lijn gaat iets omhoog) en tegelijkertijd geven steeds 
minder fabrikanten aan dat ze de prijzen zullen verhogen (de oranje lijn gaat 
omhoog). We zien eenzelfde patroon bij fabrikanten voor basismetalen.
Voor bouwmaterialen waar de markt meer lokaal is, zien we een ander 
beeld. 

Figuur 4 illustreert dit voor fabrikanten van cement, beton en bakstenen. De 
correlatie analyse toont dat een hogere voorraad gemiddeld gezien pas na 6 
à 9 maanden voor een verlaagde prijsdruk zorgt. Een goed voorbeeld van dit 
fenomeen is de financiële crisis van 2008. We zien dat de voorraden groei-
en vanaf midden 2007, maar slechts een jaar later beginnen meer en meer 
fabrikanten aan te geven dat ze de prijzen zullen verlagen. De meest recente 
cijfers tonen een gelijkaardig patroon. We zien dat er meer voorraad is (de 
grijze lijn gaat omhoog), maar fabrikanten geven niet minder aan dat ze de 
prijzen zullen verlagen (de oranje lijn blijft zelfs zakken). Op basis van deze 

analyse, en in de verwachting dat er steeds meer voorraad wordt opge-
bouwd, zouden ook fabrikanten tegen midden 2022 steeds minder moeten 
aangeven dat ze de prijzen zullen verhogen.

Toegenomen gasprijs zorgt vandaag voor wat extra prijsdruk  
bij energie-afhankelijke bouwmaterialen
Onafhankelijk van bovenstaande correlatie analyse heeft de recente  
sterke stijging van de gasprijs een belangrijke impact op de prijzen van 
sommige bouwmaterialen. Het productieproces van basismetalen en van 
cement, beton en bakstenen vraagt bijvoorbeeld heel wat energie, en bedrij-
ven in deze sectoren gebruiken veel gas in hun productie. Dit impliceert dat 
voor deze bouwmaterialen de prijzen opnieuw wat opwaartse druk zullen 
ervaren. Voor 2022 verwachten we echter dat de gasprijs wat zal dalen, wat 
de prijsdruk opnieuw zal doen afnemen.

Steven Trypsteen PhD
Economist ING België, Economic Research
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Figuur 1: Orderboeken zijn goed hersteld in de bouwsector
Saldo van bedrijven in de bouwsector in de Europese Unie die zeggen dat de 
orderboeken voldoende/onvoldoende gevuld zijn. Bron: Europese Commissie

Figuur 2: Sommige bouwmaterialen kenden een enorme prijsstijging
Producentenprijzen EU, februari 2020 = 100. Bron: Eurostat

Figuur 4: Relatie tussen de stand van de voorraad en de intenties om  
de prijs aan te passen bij fabrikanten van cement, beton en bakstenen
Bron: Europese Commissie

Figuur 3: Relatie tussen de stand van de voorraad en de intenties  
om de prijs aan te passen bij fabrikanten van hout en kurk
Bron: Europese Commissie

.
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SOCIALE OF 
ASOCIALE MEDIA? 
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Als overzichtsboodschap van het jaar 
2021 hebben we ervoor gekozen om 
dit te doen op basis van de ‘views’ op 
onze Linkedin posts.

Fema telt meer dan 650 volgers en 
een kleine 100.000 views per jaar.
Het is dan ook relevant om op basis 
hiervan een wandeling te maken door-
heen het jaar middels posts die meer 
dan 1.000 views kregen.

Een belangrijke vaststelling is dat 
posts met een foto steeds meer views 
opleveren dan posts met enkel tekst, 
grafieken of tabellen.

De absolute topper van het jaar met 3.898 views 
was op 4 juli de foto van voorzitter André De  
Groote en Chantal Testaert n.a.v. haar pensione-
ring. We bedanken Chantal voor de jarenlange inzet 
voor Fema en wensen haar een welverdiende rust 
na vele jaren trouwe dienst. En we verwelkomen van 
harte Lucia Vandeputte!

Kort gevolgd door de drie geboortes (3.920 gezamen- 
lijke views) die we mochten aankondigen: we wensen Harvie 

(Barbara Leus van Bouwmaterialen Leus), Max (Sabine Cuyvers van 

Bouwpunt Kwanten) en Amélie (Liesbet Cuyvers van Bouwpunt 

Kwanten) een gezond en gelukkig leven, uiteraard ook hun ouders 

in hun inspanningen om de toekomst veilig te stellen!
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In het voorjaar nodigden we alle coördinatoren van de Belgische 

aankoopgroeperingen uit in Zellik, 7.255 views gezamenlijk, 

om te luisteren naar hun verwachtingen inzake het nakende sociale 

overleg, digitalisatie, mobiliteit en andere verwachtingen ten aanzien 

van producenten van bouwmaterialen.  

Deze gesprekken waren een goede graadmeter om de actualiteit van 

de bouwhandel te meten en informatie te bezorgen.
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Een andere absolute topper is de post omtrent de nieuwe voorzitter van Feproma: 

Jean-Pierre, Pirre, Wuytack (Steenbakkerijen Vandersanden) scoorde 1.846 
views op 8 april! 

In naam van alle Fema-leden, het directiecomité en het team bedankt Fema ook 
Piet Bogaert, van wie Jean-Pierre het mandaat overneemt, voor zijn inzet voor 

Feproma gedurende de voorbije jaren.

Een andere, inhoudelijke vaststelling is dat innovatieve investeringen  
en toepassingen eveneens goed scoren inzake views: de bijdrage over  

de cargoboot in het Gentse leverde 2.524 views op ... en de info over 

de nieuwe vestiging van BMB op de Blue Gate Site 1.716!
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Afsluiten doen we met Pyramid: de groep van ex-medewerkers van bouwhandelaars en producen-

ten op rust scoorde eveneens een respectabele 1.105 views naar aanleiding van hun samen-
komst in Antwerpen op 25 november.

U merkt een eigenzinnige selectie van de ‘kijkers’ - 
met zeer sterke nadruk op persoonlijke contacten 
en gebeurtenissen. Meer dan ooit kunnen we dus 

spreken van ‘Social’ Media in ons geval!

Marnix Van Hoe
Bestuurder Fema

https://www.linkedin.com/company/fema-feproma

https://www.linkedin.com/company/fema-feproma
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“Wij hebben steeds een positief gevoel na de 
Roadshow. Ik krijg élke ochtend na het event een 
bedankmail van de bouwhandel om ons te felicite-
ren met onze Roadshow, de professionele aanpak, 
de leerrijke demo’s, de super organisatie … Ook de 
enquête bij de aannemers op de avond zelf leert 
ons dat de demo’s enorm gesmaakt worden, dat 
we dit jaarlijks moeten herhalen, dat ze hier zeker 
mee aan de slag gaan en dat WTCB en Constructiv 
hen een beter beeld bezorgden over wat we voor 
hen kunnen betekenen … “Een tevreden aannemer, 
daarvoor doen we het!”

Mieke Verhoeven
Afdeling Communicatie en Vorming
Verantwoordelijke Marketing en DTP

Informatiezuilen Fema - WTCB - Constructiv
De veranderingen in de #bouwsector efficiënt communiceren!  
Hiertoe hebben #WTCB - #Constructiv en #Fema een project  
gelanceerd met digitale informatiezuilen bij de #bouwhandel.

In een eerste fase worden 25 zuilen geplaatst over gans het 
land. Hierbij screenshots van de informatiesessie met deze 
trendsetters. 

#digitaleinformatiezuilen



ROADSHOWS

52



53



JURIDISCH EN FISCAAL ADVIES

54

AANTAL BEDRIJVEN EN PERSONEN WAARVOOR FEMA 
IN PARITAIR COMITÉ EEN DOSSIER HEEFT INGEDIEND 
EN SUCCESVOL VERDEDIGD

BEGIN & EINDE ARBEIDSDAG

AANTAL BEDRIJVEN

22

AANTAL PERSONEN

66

AANTAL FLEXIBILITEITSAANVRAGEN - 2021

BESCHIKBAARHEIDSTIJD

AANTAL BEDRIJVEN

45

AANTAL PERSONEN

133

ZATERDAG

AANTAL BEDRIJVEN

48

AANTAL PERSONEN

91
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KAFKA

Eén van de gebeurtenissen van het jaar was voor mij de publicatie van deze tekeningen van Kafka.

Nadat ze bijna honderd jaar in een kluis verstopt waren, zijn de tekeningen van Franz Kafka vrijgegeven. 
Sommige daarvan frapperen mij bijzonder.

Het statische karakter van die bevroren gezichten contrasteert met het merendeel van zijn tekeningen: 
dynamische, zwierige schetsen die proberen een beweging op papier te vangen. Een ruiter die met zijn 
paard versmelt in een vliegende galop. Een schermer die zich met de degen vooruit in een uitval stort. Een 
caféganger die zich over zijn wijnglas buigt.
Het zijn soepele figuren, die worden gevat door middel van enkele snelle pennentrekken. Ze hebben iets 
ijls en gewichtloos, zwevend in de leegte van het papier, zonder context of omgeving. Fragiele gestalten 
en gezichten die naar het karikaturale neigen, disproportioneel en met zwaar aangezette trekken, of net 
uitgebeend en herleid tot een kromming, hoek of zuivere lijn.
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3 WEBINARS VOORJAAR 2021

21 JANUARI 2021

“ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOUWHANDEL” 
DOOR KAREN KELCHTERMANS 
(ASSOCIATE PARTNER GEVACO ADVOCATEN)

8 JUNI 2021 

TIJDENS ALGEMENE VERGADERING VAN FEMA I.V.M.  
“BOUWLOGISTIEK IN 2021: NOG STEEDS KORTER, GROENER EN DUURDER?” 
DOOR PROF. DR. ROEL GEVAERS EN PROF. DR. WOUTER DEWULF

10 JUNI 2021

“PRIJSSTIJGINGEN VAN BOUWMATERIALEN” 
DOOR ADVOCATENKANTOOR GEVACO

Voor meer info kunt u zich wenden tot Fema: 
T. 02/466 24 83 of fema@fema.beBEROEPSVERENIGING VAN DE BOUWHANDELAAR

FEDERATION DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION

mailto:fema%40fema.be?subject=


?57

TEASER

Het is de bedoeling van de sociale partners van de bouwsector 
om een lange termijn campagne (10 jaar) op te zetten teneinde 
een positief imago van de bouw en werken in onze sector te 
promoten.
 
De actuele evoluties (sociaal, duurzaam, economisch ...) zijn zo 
disruptief dat de bouw niet mag en kan achterblijven!
We hebben grote nood aan geschoolde en gemotiveerde 
bouwvakkers die de uitdagingen van de toekomst aankunnen, 
zoals kennis van digitale toepassingen, circulariteit van bouw-
materialen en -processen.
 
Recent stellen we een voorzichtige kentering vast van instroom 
in de bouw: we moeten dit versterken en een positief beeld van 
werken in de bouw stimuleren.
 
Precies daarom deze campagne via alle beschikbare media om 
onze doelgroepen te bereiken.
 

MEER INSTROOM van nieuwe bouwvakarbeiders

MEER MOTIVATIE van huidige bouwvakarbeiders

MEER BEHOUD van ervaren bouwvakarbeiders
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MEDIASPONSORS

MET DANK AAN

TOETREDENDE LEDEN
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FEMA POWERED BY FEPROMA

Mopac 
GOUTTIÈRES POUR LA VIE

DUURZAME DAKGOTEN
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