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Kwaliteit van de arbeid

De kwaliteit van de arbeid in de groene 
bouwsector
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van de werkgelegenheid hebben 
laten optekenen (Vandekerckho-
ve, Capéau & Ramioul, 2010) en 
dat ondanks de wereldwijde eco-
nomische recessie. De Belgische 
partner van het WALQING-on-
derzoeksteam, het HIVA (Onder-
zoeksinstituut voor Werk en Sa-
menleving, KU Leuven) kreeg de 
opdracht om meer in detail twee 
activiteitssectoren te onderzoe-
ken, waarvan er één de ’groene‘ 
bouwsector betrof. Een belangrijk 
onderdeel van de onderzoeksop-
zet behelsde de grondige explo-
ratie van drie ondernemingen 
actief in de energievriendelijke 
bouwsector: een klein bedrijf, een 
eerder grote werkgever en een 
middelgrote firma. Deze drie be-
drijven werden aanbevolen door 
gesprekspartners uit beroepsfede-
raties en vakbonden. In deze on-
dernemingen werden een aantal 
leden van het hoger, midden- en 
lager kader, evenals commerciële 
en technische stafmedewerkers 
geïnterviewd. Daarnaast werden 
ook grondige gesprekken gehou-
den met een aantal arbeiders, en 
werd schriftelijke informatie inge-
wonnen. Hoewel de drie bestu-

deerde bedrijven niet representatief zijn geven zij 
een, zij het partieel, zicht op de recente ontwik-
kelingen in arbeid en organisaties in de sector van 

WALQING (Work and Life Quality in New and Growing Jobs – Kwa-

liteit van Werken en Leven in Nieuwe en Groeiende Banen) is een 

onderzoeksproject betoelaagd in het zevende Kaderprogramma van 

de Europese Unie. Het project, dat loopt tot eind 2012 en waaraan 

elf Europese partners deelnemen, heeft rechtstreeks te maken met 

de Europese doelstellingen om “meer en betere banen te schep-

pen”. Hoewel er sinds 2001 in vele sectoren bijkomende banen 

het daglicht gezien hebben in Europa, situeert een belangrijk deel 

van dit groeitraject zich in sectoren die algemeen gekenmerkt zijn 

door problematische arbeidsomstandigheden, precaire tewerkstel-

lingsvoorwaarden en lage lonen. Er is echter weinig bekend over de 

kenmerken van deze banen en de impact daarvan op de levenskwa-

liteit van de werknemers, en al evenmin over de organisationele en 

institutionele randvoorwaarden die de ontwikkeling van ’betere‘ 

banen van hoge kwaliteit binnen de EU moeten ondersteunen. 

WALQING had de ambitie om de kruisverbanden te onderzoeken 

tussen nieuwe en groeiende banen, de hiermee gepaard gaande 

arbeidsomstandigheden en – voorwaarden, en de effecten hiervan 

op het werk en het leven van de werknemers.1 Het onderzoek in-

tegreerde verschillende analyseniveaus en combineerde kwantita-

tieve analyses met kwalitatieve onderzoeksmethodieken.

In de loop van het project werden een aantal eco-
nomische (sub)sectoren geïdentificeerd die gedu-
rende de laatste decennia een belangrijke groei 
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de huizenbouw. De case studies werden vooraf-
gegaan door een grondige sectorstudie waarin so-
ciale partners en middenveldorganisaties werden 
bevraagd over de impact van de vergroening in de 
bouw (Pauwels, Opdenkamp & Ramioul, 2012). 
Verder werden de bevindingen teruggekoppeld 
naar en besproken met de betrokken werkgevers, 
de sectorale sociale partners en een focusgroep met 
andere belanghebbenden. Dit maakte het mogelijk 
een aantal onderzoekshypothesen te valideren. Het 
vervolg van deze tekst beperkt zich tot de sector 
van de huizenbouw: de ’groene‘ renovatie van be-
staande gebouwen, die in kwantitatieve termen 
veel belangrijker is, is niet onderzocht.

Het bouwproces: recente 
ontwikkelingen

Een aantal specifieke kenmerken

Het bouwproces kent een aantal bijzonderheden 
die erg bepalend zijn voor de manier waarop het 
werk is georganiseerd (Gieskens, 2012b). Ten eerste 
is het bouwen van een woning een projectgebon-
den activiteit. Elk bouwproject is eenmalig en zelfs 
wanneer met gestandaardiseerde plannen of onder-
delen wordt gewerkt moet rekening gehouden wor-
den met de specifieke (lokale) omstandigheden van 
de bouwplaats. Bij een bouwproject zijn zeer veel 
verschillende vakmensen betrokken die al dan niet 
rechtstreeks voor de hoofdaannemer werken. Het 
werk van de ene beïnvloedt sterk het werk van de 
andere. Een huis bouwen gebeurt dus door de op-
eenvolging van kleine teams volgens de verschillen-
de vakgebieden die meestal bestaan uit twee tot vier 
personen. Deze teams hebben elk hun specialiteit: 
metselwerk, schrijnwerkerij, dakbedekking, pleis-
terwerk, sanitair, centrale verwarming, ... en worden 
aangestuurd door een eerstelijnsverantwoordelijke, 
de ploegbaas. Die heeft als opdracht de dagelijkse 
gang van zaken van nabij op te volgen: de verschil-
lende taken op de werf verdelen, waken over de 
goede kwaliteit van de afwerking en de ploegle-
den voorzien van de nodige werkmiddelen en het 
nodige materiaal. Daarenboven blijft de ploegbaas 
vaak zelf ook uitvoerend werk verrichten.

Een tweede kenmerk is dat bij elk bouwproject 
de locatie waar gewerkt wordt, wijzigt. Bouwen is 
werfgebonden en het is buitenwerk. Dat betekent 

dat moet rekening worden gehouden met de na-
tuur (het weer, de grond) en de omgeving (het ver-
keer) en dat er belangrijke logistieke inspanningen 
nodig zijn om alle nodige mensen, materialen en 
gereedschappen op het juiste moment op de juiste 
plaats te krijgen.

Ten derde is bij het bouwen van een woning (of 
een andere constructie) het ontwerp gescheiden van 
de productie en beide stappen worden doorgaans 
door andere partijen uitgevoerd (Gieskens, 2012a). 
Het ontwerp wordt gemaakt door de opdrachtge-
ver of door zijn architect, terwijl de aannemer de 
plannen uitvoert. Traditioneel is er sprake van een 
driehoeksverhouding ’klant, architect, aannemer‘. 
Dat betekent onder meer dat de snelheid waarmee 
er meer energiezuinige huizen of passiefhuizen 
worden gebouwd ook ten dele afhankelijk is van 
de mate waarin architecten zelf vertrouwd geraken 
met groene constructies. Het is echter hoe langer, 
hoe belangrijker voor de kwaliteit van het bouw-
project en van het bouwproces dat het ontwerp re-
kening houdt met de uitvoerbaarheid. Anders ver-
groot het risico op fouten en moet er ter plaatse te 
veel worden bijgesteld.

In elk van deze drie typische kenmerken van het 
bouwproces doen zich een aantal structurele veran-
deringen voor. Sommige daarvan worden duidelijk 
beïnvloed door de technologische veranderingen 
in product en proces die zijn ingeleid door de ver-
groening. Vooraleer in te gaan op deze wijzigin-
gen wordt eerst de globale marktsituatie van het 
energiezuinig bouwen, zoals gepercipieerd door de 
geïnterviewde bedrijfsleiders en sectorale gespreks-
partners, kort toegelicht.

De markt van energiezuinige en passieve 
woningbouw

Als gevolg van het uitvaardigen van EU-richtlijnen 
zal de markt van passieve of milieuvriendelijke 
bouwtechnieken2 geleidelijk de ganse bouwsector 
overnemen. Bouwbedrijven zijn in regel geïnfor-
meerd over de toenemende energievereisten en 
verwacht wordt dat alle marktspelers op de ene 
of andere manier wel de nodige kennis van zaken 
zullen verwerven. Toch is het de verwachting dat 
kleine, traditionele aannemersbedrijfjes met weinig 
intrinsieke knowhow het moeilijk krijgen en de 
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markt zullen verlaten of geïncorporeerd worden 
in bestaande ondernemingen die daardoor groter 
worden. Daarnaast is er ook groei te verwachten 
van zeer kleine bedrijfjes, gespecialiseerd in be-
paalde technieken of deelmarkten zoals zonnepa-
nelen, ventilatiesystemen, warmtepompen, enzo-
voort. Die specialisering kan erg ver gaan en leidt 
onder meer tot een beduidende toename van het 
aantal zelfstandigen zonder personeel die worden 
ingehuurd door (onder)aannemers. Door de be-
drijfsleiders uit het onderzoek wordt geschat dat 
bouwfirma’s die nog volop in de leercurve zitten 
bij hun overschakeling naar milieuvriendelijke con-
structies hun klanten ongeveer 20% hoger moeten 
factureren dan gebruikelijk. Na verloop van tijd, zo 
leert de ervaring van één van de betrokken on-
dernemers, kunnen ’groene‘ activiteiten efficiënter 
worden georganiseerd waardoor die extra tijd kan 
wegvallen. Dat is de reden waarom men in het al-
gemeen van mening is dat, zelfs in deze moeilijke 
economische omstandigheden, de specifieke markt 
van energiezuinige of passieve huizen nog steeds 
groeimogelijkheden kent. De onzekerdere groei-
perspectieven in de marktniche van nieuwe wo-
ningen moeten worden gecompenseerd door het 
aanbod te verbreden en zich aan te bieden op de 
renovatiemarkt. Daarnaast zal ook in de marktni-
che van de renovatie de vergroening verder door-
dringen. Verwacht wordt dat de vergroening in de 
nieuwbouwsector en in de renovatiesector aan een 
verschillende snelheid gebeurt, waarbij de vergroe-
ning in de renovatie nu nog in de kinderschoenen 
staat.

Ontwerp en uitvoering

Een ingrijpende ontwikkeling op de markt van de 
woningbouw lijkt te zijn dat met name in grotere 
bouwbedrijven conceptbouwen een steeds belang-
rijker plaats inneemt. Hier valt de klassieke drie-
hoeksverhouding bouwheer-architect-hoofdaanne-
mer weg en biedt het bouwbedrijf zelf gestandaar-
diseerd woningen aan, vaak inclusief bouwgrond. 
Daardoor worden ontwerp en uitvoering samenge-
bracht. Ook in bijvoorbeeld het segment van de 
houtskeletbouw lijken ontwerp en uitvoerbaarheid 
dichter bij elkaar te komen omdat de aannemer zelf 
ontwerpen aanbiedt, maar meer nog omdat de uit-
voering van ontwerpen gedetailleerd wordt voor-
bereid in een eigen technisch bureau. Zo’n centraal 

technisch departement bevat een tekenkantoor dat 
bouwplannen uittekent tot in het kleinste detail, 
met inbegrip van onder meer de plaatsing van ver-
warmingselementen en van verluchtingsschachten. 
Ook op die manier worden ontwerp en uitvoe-
ring dichter bij elkaar gebracht. Daardoor is bij de 
(hoofd)aannemer een strikte interne controle mo-
gelijk op de uitvoerbaarheid van het plan vanuit 
het perspectief van de vereisten van een groene 
constructie.

Standaardisatie en prefabricatie

Bij energievriendelijke bouwprocessen zijn een 
aantal zaken essentieel. Ten eerste zijn nauwkeurig-
heid in de afwerking en zin voor detail erg belang-
rijk. Ten tweede is er een toenemende technische 
specialisatie voor een aantal specifieke bouwas-
pecten. Ten derde is de coördinatie van het proces 
en de onderlinge afstemming van de verschillende 
bouwfasen delicater en daardoor storingsgevoeli-
ger. Die eisen worden op verschillende manieren 
in het bouwproces opgevangen. Standaardisatie 
en prefabricatie zijn een eerste belangrijke trend.
Meer en meer worden bouwelementen aangele-
verd die vervaardigd worden in centrale werkhui-
zen, of die ter plaatse gebracht worden door ge-
specialiseerde onderaannemers. Een gevolg van de 
standaardisering, centrale werkvoorbereiding en 
prefabricage van onderdelen is dat de bouwwerf 
meer en meer een kwestie wordt van het assemble-
ren van door vrachtwagens ter plaatse geleverde 
standaardelementen. Het traditionele teamwerk 
waarbij een gevarieerd samengestelde ploeg het 
gehele eindproduct verzorgt, dreigt te verdwijnen. 
Er wordt verondersteld dat deze evolutie naar mo-
dularisering en standaardisering van bouwonderde-
len zich zal blijven doorzetten. Het is een algemene 
tendens die kan waargenomen worden voor het 
geheel van de bouwsector, maar lijkt nadrukkelijk 
meer aanwezig in het ’groene‘ segment: de hogere 
graad van nauwkeurigheid die er vereist wordt en 
het belang van een bedrijfszekere afwerking heb-
ben er deze evolutie versneld.

Toenemende specialisatie

Naast standaardisering en arbeidsdeling is ook spe-
cialisatie een belangrijke trend, ook ten dele los 
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van de vergroening. De toenemende complexiteit 
van de materialen, technieken en gereedschappen 
en de striktere eisen van het groene bouwproject 
leiden tot een groter belang aan gespecialiseerde 
vakmensen die onder meer in staat zijn om met 
nieuwe types gereedschap om te gaan (bijvoor-
beeld spuitinstallaties voor het inbrengen van pol-
yurethaanisolatie) of nieuwe materialen (hoogtech-
nologische lijmen op basis van nano-materialen).

Belangrijke consequenties zijn in de eerste plaats 
het ontstaan van nieuwe beroepen. Waar vroeger 
een gediplomeerde elektricien en een loodgieter 
samen in staat waren om het geheel van de techni-
sche infrastructuur van een modaal woonhuis aan 
te brengen, moet er nu een beroep gedaan wor-
den op gespecialiseerde vaklui, bijvoorbeeld voor 
mechanische ventilatie gekoppeld aan een warmte-
wisselaar, warmtepompen, domotica. Hier ontstaan 
nieuwe beroepen maar deze technici maken niet 
langer deel uit van klassieke bouwondernemingen: 
ze worden op een gegeven moment ingehuurd via 
een onderaannemer voor het leveren van een spe-
cifieke prestatie. Daarnaast worden binnen geves-
tigde bouwbedrijven bijkomende beroepsprofielen 
gecreëerd, afsplitsingen van bestaande taken die 
langzaamaan als specialistisch worden beschouwd 
en dus aanleiding geven tot nieuwe sub-beroepen 
(bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatiemateria-
len of plastieken folies voor het realiseren van de 
luchtdichtheid).

Onderaanneming, nevenaanneming en 
bouwteams

In verband met onderaanneming zijn verschillende 
organisatiemodellen mogelijk (Gieskens, 2012a). 
Het kan zijn dat de hoofdaannemer het proces 
maximaal zelf coördineert en centraal aanstuurt en 
de onderaannemers minutieus controleert en op-
volgt: er worden gedetailleerde instructies gegeven 
en de onderaannemers moeten die strikt opvolgen. 
Dat blijkt hoofdzakelijk het geval te zijn voor de 
grotere bouwondernemingen, die vaak ook de rol 
van studie- en architectenbureau op zich kunnen 
nemen. Een ander model is dat hoofd- en onder-
aannemers nauw samenwerken in meer evenwaar-
dige relaties in bouwteams, waarbij de verschil-
lende partners op een bepaalde bouwwerf continu 
met elkaar in contact zijn en overleggen over de 

voortgang van het bouwproces. De relaties evolu-
eren naar ‘nevenaanneming’ gebaseerd op langdu-
rigere cont(r)acten, ook met studiebureaus of ar-
chitecten.

Opnieuw lijkt de situatie dus niet te evolueren naar 
een algemeen beeld. In grootschalige renovatiepro-
jecten zal wellicht de architect het aanspreekpunt 
blijven voor de bouwheer, terwijl voor nieuwbouw 
de hoofdaannemer het voortouw zal nemen, zeker 
wanneer deze nieuwbouwactiviteiten grotendeels 
worden uitgevoerd door (middel)grote onderne-
mingen. Ook bij dergelijke middelgrote onderne-
mingen doet zich stilaan een specialisatie voor: 
sommige beperken zich tot de ruwbouw, andere 
tot de afwerking en nog andere bieden uitsluitend 
de ‘technieken’ aan.

Tot slot blijft ‘klassieke’ capaciteitsonderaanneming 
voor sommige ondernemingen nog belangrijk, ze-
ker in functie van schaalvergroting: “Indien we de 
werkbelasting van ons personeel constant willen 
houden, zijn we wel verplicht om gebruik te maken 
van onderaanneming”, zegt een productiemana-
ger, zeker wanneer men vaststelt dat de bouwsec-
tor slechts node gebruikt maakt van interimarbeid, 
hoewel de reglementering daarvoor een opening 
heeft geboden.

Het belang van coördinatie en integratie

Elke bouwwerf blijft gekenmerkt door een grote 
organisatiecomplexiteit, en die vergroot nog door 
de toename van het aantal specialisaties. Indien je 
een milieuvriendelijke constructie wil opzetten, is 
een goede organisatie van de bouwwerf van het 
hoogste belang. En hoe complexer een gegeven 
product wordt, hoe belangrijker een vlotte samen-
werking tussen de verschillende partners is.

Algemeen kan men stellen dat door de hoge eisen 
inzake precisie in het energiezuinig en passief bou-
wen het hele proces veel storingsgevoeliger is. De 
gevolgen van fouten en van een slechte coördinatie 
zijn bovendien veel groter. Een fout kan niet meer 
zomaar door de volgende in de rij worden hersteld 
en wordt pas laat ontdekt, bijvoorbeeld bij de lucht-
dichttest. Enerzijds is het globale overzicht moeilijk 
te houden voor de individuele bouwvakker, ander-
zijds is het belang van een goede afstemming van 
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het geheel en de onderdelen groter omdat er meer 
verschillende partners, met elk hun specialisatie, bij 
het bouwproces betrokken zijn. Die grotere nood 
aan permanent overleg tussen architect, werfleider 
en de verschillende onderaannemers is kenmer-
kend voor het groene bouwproces.

Algemeen is de tijdsdruk voor de bouwvakker toe-
genomen. De doorlooptijd voor een nieuwe wo-
ning is merkelijk korter geworden. Wanneer een 
bouwovereenkomst wordt getekend, is het begin-
punt het aanbrengen van de funderingen. Daarna 
volgen de andere fasen elkaar snel op. Daar waar, 
tot enkele jaren geleden, het afwerken van de ruw-
bouw (met inbegrip van het dak) al snel meerdere 
weken vergde en de betrokken bouwvakkers een 
brede beslissingsruimte hadden in het inplannen 
van de verschillende taken, duurt de ruwbouwfase 
in sterk gestructureerde bouwondernemingen die 
maximaal werken met gestandaardiseerde bouw-
technieken nu minder dan een week, en volgen de 
uit te voeren taken, en de arbeiders die ze moeten 
uitvoeren, elkaar snel op.

De grotere complexiteit van product en proces lei-
den in de onderzochte ondernemingen tot een gro-
ter gebruik van formele managementstechnieken, 
die reeds langer in de industrie en in andere sectoren 
zijn doorgedrongen. Het gaat onder meer om kwa-
liteitszorgsystemen, monitoring- en opvolgingstools 
en HRM-technieken en lean production. Het belang 
van coördinatie blijkt ook uit de grotere rol van de 
werfleiders in het proces wat zich weerspiegelt in 
een hoger opleidingsniveau (ingenieurs, architecten, 
gespecialiseerde bachelors) van deze groep.

Ook in verband met de organisatie van het glo-
bale bouwproces zien we dat er verschillende 
organisatie-oplossingen worden gehanteerd. Aan 
de ene kant zie je bedrijven die werken met een 
sterke processturing, centralisering, procedures en 
formele beheerstechnieken. Het werk wordt maxi-
maal gestandaardiseerd en bewerkingsgericht ge-
organiseerd waardoor er een grote arbeidsdeling 
optreedt, taken monotoner worden (bijvoorbeeld 
alleen nog voegen slijpen) en bouwvakkers sneller 
van de ene naar de andere werf trekken. Aan de 
andere kant zijn er bedrijven die stellen dat de be-
heersing van het bouwproces en het minimaliseren 
van fouten beter gediend zijn door de sturing zo 
laag mogelijk in de organisatie te leggen met name 

op de werf zelf in plaats van achter het tekenbureau. 
Het bouwproces wordt uiteindelijk door mensen-
handen ter plekke gerealiseerd, ook al werkt men 
met prefabelementen. Men streeft eerder naar een 
kleine span of control en teamwerk. Men gaat er 
daarbij van uit dat accuratesse en kwaliteit niet al-
tijd fysisch tastbaar zijn, maar ook een kwestie zijn 
van het ter plekke aanpassen en oplossen op basis 
van de concrete omstandigheden en randvoorwaar-
den. Dit vergt feeling en ervaring. De ploegbaas is 
daarbij een essentiële schakel omdat die ter plek-
ke kan zorgen voor het gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen voor technische problemen met alle 
betrokken vakmensen. Hij moet misschien minder 
dan vroeger beschikken over concrete handvaar-
digheid maar des te meer over technische kennis, 
coachingsvaardigheden en sociale competenties. 
Communicatie, logistieke activiteiten en administra-
tie worden belangrijker op de werf (Manshanden, 
2012).. Ook deze organisatiekeuze vergt de nodige 
professionalisering met een meer planmatige en ge-
structureerde managementstijl en dito technieken, 
zoals het gebruik van functiebeschrijvingen en het 
regelmatig herbekijken van hun inhoud.

Kwaliteit van de arbeid

Taakinhoud

De overschakeling op ’groenere‘ gebouwen heeft 
zeker een invloed op de taakinhoud van de arbei-
ders, maar alles in acht genomen mag deze impact 
ook niet overschat worden.

Het belang van sommige traditionele banen die 
een gedegen vakmanschap vereisten, neemt lang-
zaam af (behalve bij renovatie). Een typisch voor-
beeld is het dakwerk. In het verleden vereiste het 
opbouwen van een dakgebinte de inzet van tim-
merlui met een lange beroepservaring die in staat 
waren om ter plaatse oplossingen te vinden voor 
allerlei technische moeilijkheden. Vandaag kunnen 
dakstructuren in hun geheel worden geprefabri-
ceerd; zij moeten alleen vastgemaakt worden op 
de bestaande bakstenen muren, en de taken van 
de dakwerkers worden beperkt tot het bedekken 
van de naakte structuur, de isolerende lagen inwer-
ken en de plastieken bedekkingen aanbrengen om 
de luchtdichtheidstesten3 te overleven. Hetzelfde is 
van toepassing op bijvoorbeeld muurelementen.
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De kwaliteit van de arbeid in de bouwsector heeft 
zijn goede en slechte kanten. De meest recente 
bevraging van de arbeidende bevolking in het ka-
der van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor (2010) 
toonde aan dat de scores voor psychische ver-
moeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijk-
heden en werk-privébalans gunstiger uitvielen dan 
de gemiddelde scores geldig voor het geheel van 
de Vlaamse werknemers. Wanneer deze vier para-
meters worden opgerold tot een globale score (de 
werkbaarheidsgraad), komt de bouwsector positief 
naar voren. Anderzijds is het wel zo dat de werk-
baarheidsgraad abstractie maakt van fysieke belas-
ting, die in de bouwsector traditioneel een van de 
pijnpunten is. Want het werken in de bouwsector 
blijft een zware job die echter ook kan leiden tot 
een grote beroepsfierheid. Zoals een ploegleider 
het stelt: “Ik ben volledig uitgeput wanneer ik ’s 
avonds naar huis ga, maar wanneer ik achterom 
kijk naar het pleisterwerk dat ik in de loop van de 
dag heb afgewerkt, dan ben ik daar altijd tevreden 
over. Ik doe mijn job echt graag. Ik verkies pleis-
teren boven metselen: dat is veel zwaarder werk. 
Metselaars zingen het zelden uit in hun job tot hun 
65ste, die hebben allemaal rugproblemen – overi-
gens net zoals ik.”

Veiligheid en gezondheid

Over het algemeen heeft de vergroening van de 
bouwsector een positief effect op de veiligheid 
op het werk, zeggen vele geïnterviewden. Omdat 
meer en meer bouwelementen vervaardigd worden 
in centrale werkplaatsen, worden op de werf al-
lerlei rechtzettingen van het laatste moment, die 
aan de basis liggen van veel van de ongevallen in 
de bouwnijverheid, zoveel mogelijk vermeden. Mi-
lieuvriendelijke constructietechnieken hebben ver-
der ook een invloed op de aard van de gebruikte 
materialen: natuurlijke bouwelementen bevatten 
minder solventen of minerale vezels. Maar ook hier 
lijken de arbeidsomstandigheden niet ingrijpend te 
zijn veranderd bij de overgang naar passieve con-
structies: het enige negatieve punt dat werd aange-
stipt was het zwaardere gewicht van de ramen en 
de deuren die moeten worden gemonteerd door 
de timmerlui. Werken in de bouwsector zal altijd 
heel wat manueel verplaatsen van lasten met zich 
meebrengen, alsook werken op hoogte. ’Groe-
ne‘ bouwtechnieken gaan dat niet veranderen. 

Mogelijk kunnen nieuwe veiligheidsrisico’s ook 
ontstaan wanneer zelfstandigen of werknemers in 
een nieuwe specialistische niche onvoldoende op-
geleid zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van de 
installatie van zonnepanelen.

Kijken we iets ruimer naar de impact van de ver-
groening op het welzijn op het werk, dan komen 
een aantal nieuwe risico’s naar voor. De standaar-
disering en strakkere planning hebben immers ge-
volgen op de arbeidsinhoud. Nu de productiecycli 
korter en korter worden (op een moderne bouw-
werf duurt de ruwbouwfase nog slechts enkele 
dagen), moeten arbeiders vrij frequent verhuizen 
van de ene naar de andere werf: soms worden zij 
slechts de avond ervoor op de hoogte gebracht van 
de plaats waar ze de dag daarna verwacht wor-
den. Alleen dakwerkers blijven gewoonlijk een 
ganse week lang op dezelfde bouwwerf actief. Een 
ruwbouwwerker wordt op deze wijze veel meer 
’geleefd‘ dan traditioneel het geval is en zijn taak 
verschraalt in deze gevallen tot die van een produc-
tiearbeider aan de lopende band: het routinema-
tig assembleren van maximaal gestandaardiseerde 
halffabricaten. Met andere woorden: het werken 
met gestandaardiseerde en geprefabriceerde modu-
les betekent ook dat de taken bij de productie kort-
cyclisch en repetitief kunnen worden. Voeg daarbij 
de werkdruk en de strakke planning, en de globale 
uitkomst in termen van stressrisico’s en leermo-
gelijkheden op de job oogt niet positief. Wanneer 
werken in de bouwsector kwalitatief duurzaam 
moet zijn om voldoende gegadigden op de arbeids-
markt aan te blijven trekken en de werkbaarheid 
moet vergroten om een langere beroepsloopbaan 
(zie verder) mogelijk te maken, zijn dit evidente 
aandachtspunten.

Werkuren

Het lijkt onvermijdelijk dat actief zijn in de bouw-
sector lange werkdagen in de hand werkt. Een 
ploegleider verwoordt het als volgt: “Het op en 
af rijden tussen de hoofdzetel en de bouwplaat-
sen kan veel tijd vragen, en het feit dat wanneer 
nodig overwerk moet worden verricht, zorgt voor 
lange dagen: elke dag twaalf uur weg zijn van huis 
is geen zeldzaamheid.” Dit mobiliteitsaspect is een 
belangrijke factor in de globale fysieke belasting 
van de bouwvakarbeider en bijgevolg ook een 
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aandachtspunt in het debat over de vergrijzing en 
de verlenging van de loopbaan.

De meeste bedienden in de bouwnijverheid genie-
ten van een grote vrijheidsgraad. Overuren worden 
nooit gecompenseerd, extra uren worden gezien 
als onvermijdelijk behorende tot de job. Vooral 
projectmanagers lijken lange dagen te maken, in 
de eerste plaats zij die commercieel actief zijn. Uit 
de gesprekken met sectorvertegenwoordigers en 
vakbonden blijkt het bestaan van onbetaalde over-
uren, vooral bij kleinere bouwbedrijven, een blij-
vend probleem te zijn en voor een deel mee aan de 
basis te liggen van een vervroegde uitstroom van 
jonge nieuwkomers in de sector, waardoor deze 
dan weer met rekruteringsproblemen kampt.

Uitdagingen voor de sector

Aanwerving en promotie

Enkele decennia geleden had de bouwnijverheid 
nauwelijks een rekruteringsprobleem. In die dagen 
wierven bedrijven nagenoeg uitsluitend werkne-
mers aan die in de onmiddellijke omgeving van de 
onderneming woonden. Sinds pakweg twintig jaar 
evenwel, lijken kandidaten voor de bouwsector 
met een potentieel om uit te groeien tot volwaardi-
ge vakmensen schaarser. Zelfs in die mate, zegt een 
geïnterviewde bedrijfsleider, dat het grote knelpunt 
voor een verdere groei van zijn bedrijf niet zozeer 
de marktevoluties zijn, maar de “beschikbaarheid 
van geschikte kandidaat-werknemers en de tijd die 
nodig is om ze vertrouwd te maken met onze ma-
nier van werken”. Hier wordt ook naar voor ge-
bracht dat de sector op de korte termijn aankijkt 
tegen een grote uitstroom van ervaren en vakbe-
kwame bouwvakkers. Dat zal het knelpuntkarakter 
van de vacatures in de bouw quasi zeker vergroten.

Bouwbedrijven lijken langzaamaan minder formele 
eisen te gaan stellen bij de aanwerving van nieu-
welingen. In geen van de drie bezochte onderne-
mingen wordt een technische vooropleiding ver-
plichtend gesteld, evenmin als een bepaald niveau 
van basisopleiding, alhoewel een diploma van tim-
merman of metselaar zeker tot aanbeveling strekt. 
Persoonskenmerken worden evenmin gehanteerd 
bij de rekrutering van nieuwe werknemers, laten de 
gesprekspartners weten: “Mannelijk of vrouwelijk, 

echte Belgen of migranten, het is voor ons niet be-
langrijk. Wij willen duidelijk lager geschoolde men-
sen aanwerven, omdat onze arbeiders niet over-
matig intelligent moeten zijn. Maar ze moeten wel 
in staat zijn om autonoom te functioneren en ze 
beschikken best over een minimum aan leervermo-
gen”, zegt een HR-verantwoordelijke. Anderzijds is 
het wel zo dat bouwondernemingen verwachten 
dat nieuw aangeworvenen onmiddellijk inzetbaar 
zijn op de werf. Doorgaans ontbreekt de nodige 
tijd én investering voor de vereiste on-the-job op-
leiding/instructies en het inwerken van jonge re-
kruten, waardoor die soms gedemotiveerd geraken 
en de onderneming verlaten. Het door bedrijven 
gerapporteerde gebrek aan capaciteiten moet van-
uit die optiek worden gerelativeerd.

Carrièreperspectieven voor uitvoerenden zijn in 
de modale bouwonderneming beperkt. Het is de 
bedoeling om de baan van ploegbaas te zien als 
een loopbaanperspectief voor loyale en bekwame 
bouwvakkers. Maar deze bevordering leidt niet tot 
het verwerven van het begeerde bediendenstatuut, 
en ploegbazen blijven verder ingezet worden voor 
uitvoerende taken gedurende het grotere gedeelte 
van hun werkdag. Dit zal ook zo blijven, voorspel-
len nagenoeg alle gesprekspartners, maar ze voe-
gen eraan toe dat ook aan deze ploegbazen hogere 
eisen gaan gesteld worden op het vlak van coa-
ching, technisch inzicht en communicatievaardig-
heden. De functie van werfleider, die tot voor enige 
tijd een verder loopbaanperspectief bood voor de-
gelijke ploegbazen, wordt thans vaker voorbehou-
den voor hoger geschoolde technici die meestal 
van buiten de onderneming komen.

Opleiding en bijscholing

De ontwikkeling van de bouwtechnologie en van 
de bijbehorende technische infrastructuur (ver-
warming, ventilatie, verlichting, riolering) gaat zo 
snel dat bouwbedrijven moeten investeren in op-
leiding en bijscholing. Afgaande op wat meerdere 
leidinggevenden vertelden, is veruit de belangrijk-
ste manier om arbeiders duidelijk te maken hoe 
de verschillende taken moeten worden uitgevoerd, 
de on-the-jobtraining. “Maar het duurt wel vijf jaar 
vooraleer een bouwvakker kan beschouwd wor-
den als een echte vakman”, zegt een bedrijfslei-
der. In alle gevallen bestaan er weinig geschreven 
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instructies in de bouwnijverheid. De ’groene‘ im-
pact beperkt zich meestal, in vergelijking met klas-
sieke werkwijze, tot bescheiden verschuivingen in 
de praktijken van goed vakmanschap: “Eenmaal 
dat ze het te pakken hebben kunnen de arbeiders 
net zo autonoom blijven functioneren als vroeger”, 
zegt een technicus uit één van de ondernemingen.

De cijfers wijzen echter onomstotelijk op een erg 
beperkt gebruik van opleidingsinitiatieven door 
bouwbedrijven. De Vlaamse bouwsector scoort op 
dit vlak significant lager dan het nationale gemid-
delde, en liet in 2006 alleen de landbouwsector en 
de horeca achter zich op qua opleidingsinvesterin-
gen. Het lijkt derhalve duidelijk dat de bestaande 
opleidingsmogelijkheden onvoldoende benut wor-
den door de bouwondernemingen, en waar toch 
wordt geïnvesteerd in opleiding, lijkt deze in de 
praktijk voornamelijk georiënteerd te worden naar 
technische en leidinggevende functies. Nochtans 
werd in de bedrijven die meewerkten aan het on-
derzoek erg veel belang gehecht aan een degelijk 
opleidingsaanbod. Opleiding wordt er beschouwd 
als een element van retentiebeleid. Dit is bij uitstek 
van belang voor de eerste en de tweede lijn, waar 
zoals gezegd coachingsvaardigheden en communi-
catie belangrijk geworden zijn.

Verloop

Het verloop in bouwondernemingen is hoog en be-
draagt volgens sommige gesprekspartners tot 20% 
op jaarbasis. Dat lijkt in mindere mate te wijten aan 
het niet voldoen aan de eisen van de werkgever, 
maar wel aan de mogelijkheden die de arbeids-
markt biedt aan ervaren bouwvakkers. In de sinds 
kort openbloeiende subsector van passieve gebou-
wen waar inhoudelijke kennis schaars is, hebben 
sleutelfiguren, ploegleiders en zelfs uitvoerende 
arbeiders een hoge marktwaarde. Metselaars en 
schrijnwerkers met een bewezen ervaring in laag-
energetische bouwwijzen hebben een aanzienlijke 
knowhow verworven die tot nog toe alleen kan 
verkregen worden via een langdurige loopbaan op 
de werven. Zoals een bedrijfsleider van een van 
de kleinere ondernemingen het stelde: “Onze best 
presterende medewerkers hebben een ervaring van 
tien jaar achter de rug. Indien we hen verliezen, 
is dat een groot drama”. Dat is deels het gevolg 
van het feit dat de bouwsector niet gewoon is om 

procedures uit te schrijven en praktijken van goed 
vakmanschap aan papier toe te vertrouwen: “Het 
grootste deel van de verworven ervaring bevindt 
zich in het hoofden van onze medewerkers”, biech-
ten alle hogere kaderleden op.

In deze omstandigheden is het dan ook logisch dat 
een efficiënt retentiebeleid vitaal is voor de toe-
komst van de onderneming. Dit op zichzelf is al 
een tegenargument voor een verdere groei: “Om 
deze reden denk ik dat we niet verder gaan groei-
en. Als je te groot wordt in de bouwsector wordt je 
kwetsbaar”, zegt een bedrijfsleider. Bouwbedrijven 
zijn dan ook zelden grootschalig, en nergens is er 
veel redundantie in de hiërarchie. “Onze techni-
sche bedienden en leidinggevenden worden goed 
betaald en krijgen nogal wat vrijheid in hun be-
roepsuitoefening”, zegt een bedrijfsleider: “tot nog 
toe is het verloop van onze specialisten, verkopers 
en leidinggevenden erg laag”. De vakbonden be-
nadrukken hier dat bedrijven die voldoende inves-
teren in opleiding en een correct verloningsbeleid 
toepassen, in regel kunnen rekenen op erg loyale 
werknemers.

De uitstroom van oudere werknemers

Een eerder verborgen aspect van het verloop is het 
geleidelijk verdwijnen van oudere werknemers uit 
de bouwondernemingen. “Veel van de arbeiders 
boven de 50 jaar zijn versleten”, zegt een bedrijfs-
leider: “Wanneer je dertig jaar lang gewerkt hebt als 
bouwvakker in een klassieke setting, dan eindig je 
onvermijdelijk met een aantal fysieke beperkingen. 
Dat is minder het geval voor technische beroepslui, 
maar het is maar al te vaak het geval met metselaars 
en aanverwante”. Vele arbeiders uit deze leeftijdsca-
tegorie laten dan ook hun baan staan of eindigen in 
het socialezekerheidsstelsel: zij worden dan werkon-
geschikt verklaard door de arbeidsgeneesheer of val-
len gewoon uit, bijvoorbeeld wegens rugklachten.

Dat beeld vinden we deels terug als resultaat van 
de bevragingen in het kader van de Vlaamse werk-
baarheidsmonitor. Hieruit blijkt dat slechts 6,5 op 
de 10 van de werknemers in 2010 aangaven te kun-
nen doorwerken tot de wettelijke pensioenleeftijd. 
De hoofdredenen die hiervoor worden aangevoerd 
zijn de werkdruk, de fysieke arbeidsomstandighe-
den en de lange werkdagen.



 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Uitgeverij Acco  3/2012 89

Nochtans moet dit plaatje worden genuanceerd. 
Erg fysiek belastende arbeid zit vooral geconcen-
treerd bij werknemers die actief zijn in de ruw-
bouwfase: metselaars, dakbedekkers, vloerders en 
bezetters. Technici (verwarming, loodgieterij, elek-
triciteit) en beroepen die meer betrokken zijn bij 
de afwerkingsfase (schilderen, behangen, schoon-
maak) zouden langer beroepsactief zijn en gemak-
kelijker kunnen doorwerken tot op de pensioen-
leeftijd.

Als gevolg van de voortschrijdende standaardise-
ring en de snel toenemende mechanisering (en de 
overeenkomstige beperking van fysieke inspannin-
gen), is het mogelijk dat toekomstige metselaars in 
de toekomst ook langer zullen kunnen werken – 
maar het blijft een belangrijke uitdaging voor de 
sector. Te meer omdat vooral de kleinere bouw-
ondernemingen te kampen hebben met een ver-
grijzend personeelsbestand waarbij een belangrijke 
fractie van de arbeiders ouder is dan veertig jaar. 
Wel is het duidelijk dat ondernemingen het wil-
len vermijden om deze mensen te laten gaan: zij 
beschikken vaak over een degelijke vakkennis en 
hebben een loyale ingesteldheid. In de onderzoch-
te ondernemingen wordt dan ook benadrukt dat 
precies deze oudere generatie van belang is om-
wille van de stielkennis en ervaring, die nu dreigt 
verloren te gaan door hun uitstroom.

Bij wijze van besluit: algemene 
toekomstperspectieven voor de sector

De vergroening van de bouwsector is een evolutie 
die onvermijdelijk op de Westerse wereld afkomt. 
In elk geval is het een geleidelijk proces dat in 
verschillende fasen verloopt. Energie- en milieu-
vriendelijke bouwtechnieken zullen hoogstwaar-
schijnlijk tot volle rijpheid komen in de sector van 
de bouw van nieuwe eengezinswoningen. Daarna 
zal de appartement- of woonblokconstructie vol-
gen en in een nog latere fase de industrie- en kan-
toorbouw. Het zal vermoedelijk nog een aantal 
jaren duren vooraleer de renovatiemarkt ten volle 
zal opkomen. Maar het is duidelijk dat de sector 
zich momenteel op een kantelmoment bevindt. De 
bouwondernemers die niet bij machte zijn om zich 
de ’groene‘ bouwtechnieken eigen te maken lopen 
allicht grote risico’s.

De vergroening van de sector heeft in deze optiek 
eerder een katalysatoreffect dat bestaande ontwik-
kelingen heeft versneld. In elk geval is het duidelijk 
dat bouwbedrijven momenteel minstens ten dele 
evolueren naar kennisondernemingen waarbij de 
kwaliteit van de processen en de inhoudelijke des-
kundigheid een belangrijke voorwaarde zijn om te 
overleven. In tegenstelling tot het verleden, verlo-
pen deze evoluties de laatste tijd snel: de bouwsec-
tor bevindt zich momenteel dan ook in een cruciale 
overgangsfase.

Alle geïnterviewden beklemtonen dat het werken 
in de bouw in se een aantrekkelijk beroep is. De 
techniciteit evolueert snel, het contact met de klan-
ten wordt veelvuldiger en de banen zijn stabiel en 
goed betaald. Een bekwaam metselaar, en bij uit-
breiding iedereen die in de bouwsector tewerkge-
steld is, vindt altijd wel een job. In deze zin heeft 
werkzekerheid hier altijd bestaan. Aan de andere 
kant maakt het fysieke aspect, het werken in open 
lucht, de combinatie van frequent overwerk en lan-
ge werkdagen wegens het op en af rijden tussen 
de woonplaats, de hoofdzetel en de verschillende 
werven, de job van bouwvakker zwaar. Op deze 
aspecten heeft de verschuiving naar ’groene‘ bouw-
technieken weinig directe impact. Het kan één van 
de oorzaken zijn waarom jongere sollicitanten de 
bouwsector enigszins lijken te mijden. Het is echter 
duidelijk dat indien de tendens naar meer arbeids-
deling, meer monotone taken, minder teamwerk 
en grote tijdsdruk nog toenemen, de aantrekkelijke 
kanten van de job – die nu precies in de arbeids-
inhoud te vinden zijn – een betere retentie kan 
hypothekeren, zowel van jongere als van oudere 
bouwvakkers.

In dit verband is het van belang rekening te hou-
den met de langere loopbanen van de nieuwe ge-
neratie instromers, wat betekent dat er bijzondere 
aandacht moet zijn voor die factoren die momen-
teel de grootste fysieke belasting opleveren én voor 
die nieuwe risico’s waarvan geweten is dat ze lei-
den tot vervroegde uitstroom. De mate waarin die 
nieuwe risico’s zich voordoen worden vooral be-
paald in de concrete werkorganisatie en het prak-
tische bedrijfsbeleid ten aanzien van de kwaliteit 
van de arbeid. Hiervoor hebben vooral de bedrij-
ven zelf de sleutels in handen. Voorts moet actief 
worden gezocht naar manieren om de stielkennis 
in de sector te behouden én door te geven aan 
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de nieuwe generaties door middel van voldoende 
on-the-job opleiding, coaching en dergelijke. Een 
laatste beleidsvraag is of, en onder welke voor-
waarden, de bouwsector een prominentere rol zou 
kunnen  spelen in de inschakeling van mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De positieve 
arbeidsmarktkansen die werkervaring in de bouw 
met zich meebrengt kunnen een grote rol spelen 
bij een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt. 
Positieve ervaringen die er op dit moment zijn met 
dergelijke initiatieven tonen dat dit best mogelijk is.

Jan Van Peteghem
Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven

Monique Ramioul
HIVA – KU Leuven

Noten
1. Voor meer informatie over het WALQING project, zie www.

walqing.eu
2. In de ‘groene’ nieuwbouw worden de termen ‘passief, ener-

gievriendelijk, ecologisch’ vaak nogal door elkaar gehaald. 
Deze termen hebben evenwel een specifi eke betekenis, 
waarop binnen het bestek van dit artikel niet kan inge-
gaan worden.

3. Een belangrijke parameter in energievriendelijke woningen 
is de luchtdichtheid: beletten dat warmte in de construc-
tie ontsnapt via kieren en spleten.
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