Meer dan 400 deelnemers

Winter Trainingday:
innovatief en effectief
Verschillende lokale confederaties organiseren in het begin van het jaar een grote opleidingsdag. Zo ook Brussel – Vlaams-Brabant met zijn kosteloze Winter Trainingday op 11 januari. Meer
dan 400 arbeiders en bedienden namen deel. Er was veel enthousiasme over de formule van de
Trainingday, die praktijk en theorie verenigt.

H

et was de tweede keer dat de
Confederatie Bouw Brussel –
Vlaams-Brabant deze kosteloze
dag organiseerde voor leden van
onze beroepsorganisatie. Maar er waren dit
jaar verschillende nieuwigheden, vertelde
Jurgen Hamelryck (adjunct-directeur).
Jurgen Hamelryck: “De nadruk lag meer op
de praktische opleidingen. Wat verplicht
is, en dan vooral alles wat met veiligheid
te maken heeft, bleef de ruggengraat.
Maar om de arbeiders beter te bereiken en
de beroepsopleidingen te promoten, hebben we er nieuwe praktijkworkshops aan
toegevoegd.”
De Winter Trainingday vond plaats in het
Koning Boudewijnstadion en in Bruxelles
Formation (Neder-over-Heembeek). Op
deze laatste plaats waren de praktijkworkshops georganiseerd. Het startschot werd
gegeven in het stadion, waar de deelne-

mers bij een ontbijt kennis konden maken.
De taalkeuze was vrij, en indien nodig
werd dezelfde opleiding in het Nederlands
en het Frans gegeven. De groepen werden
zo klein mogelijk gehouden omdat het
niveau dan hoger ligt. In de praktijkworkshops ging de aandacht overigens niet
alleen naar de technische aspecten, vertelde Michel De Bes (Fecamo).
Michel De Bes: “Ook ergonomie en veiligheid kwamen aan bod. Als tegels heel
groot zijn, moet je bijvoorbeeld geschikte
werktuigen hebben, om zowel de kwaliteit
van het resultaat als de veiligheid en de
gezondheid van de bouwvakker te garanderen.”
TWEE DOELEN
De Winter Trainingday was doelbewust
kosteloos, zegt Jeroen Nevelsteen (voorzitter Brussel – Vlaams-Brabant). En ook de
aanwezigheid van het preventie-instituut
van de bouw navb Constructiv was niet
toevallig.

Jeroen Nevelsteen: “We wilden een groter
publiek bereiken. Bovendien wilden we ons

JEROEN NEVELSTEEN – De voorzitter van Brussel –
Vlaams-Brabant benadrukte op de nieuwjaarsreceptie
het belang van opleiding.

steentje bijdragen aan de inspanningen van
de sector om de veiligheid te verhogen.”
BOUWACADEMIE
De Winter Trainingday was een mooi visitekaartje voor de Bouwacademie van de CB
Bouw Brussel-Hoofdstad en de CB Brussel
– Vlaams-Brabant. Een aantal opleidingen
werden getest en zullen toegevoegd worden aan het aanbod. Q

“DE COMPETITIVITEIT OP PEIL HOUDEN DOOR TE INVESTEREN
IN MENSEN”
Op dezelfde dag als de Winter Trainingday organiseerde lokale kamer zijn nieuwjaarsreceptie in het Koning Boudewijnstadion. Robert de Mûelenaere (gedelegeerd
bestuurder Confederatie) beschreef in zijn toespraak de vooruitgang die in de voorbije maanden gemaakt is in de strijd tegen unfaire concurrentie. Jeroen Nevelsteens
(voorzitter Brussel – Vlaams-Brabant) ging dieper in op de uitdagingen van 2016.

ONTSPANNING – De bekende goochelaar Guinelli
vermaakte de 260 aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie.

Jeroen Nevelsteen: “Uw lokale confederatie is de ideale partner als u uw competitiviteit wilt versterken. Onze mensen blijven ons kostbaarste kapitaal. Door in te zetten
op hun vakkennis zullen we ons concurrentievermogen en de werkgelegenheid
veilig stellen.”

INFO
www.bouwacademie.net.
bo
ad
De bouwacademie organiseert ook opleidingen op maat van individuele bedrijven. Ze regelt daarbij alle
administratieve aspecten en garandeert dat de firma alle subsidies krijgt.
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