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Wie is het FVB

FVB staat voor Fonds voor de Vakopleiding in de
Bouwnijverheid:
een paritair opleidingsfonds voor de bouwsector
voor alle bouwvakarbeiders van ondernemingen die actief
zijn in de ruwbouw-, hout-, schilder- en sanitaire sector –
volgens Paritair Comité 124
met een Raad van Bestuur waarin vertegenwoordigers uit
werkgevers- en werknemersorganisaties zetelen
opdrachten aan de hand van sectorale cao’s
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Wat doet het FVB
Opleidingen voor bedrijven en arbeiders
Het FVB biedt u vele opleidingsmogelijkheden met sectorale steun. De
meeste opleidingen worden financieel ondersteund.
Samenwerking met het onderwijs
De sector vindt het belangrijk dat het bouwonderwijs afgestemd is op de
praktische realiteit van een bouwwerf. Het FVB werkt daarom samen met
het bouwonderwijs.
Tewerkstellingsadvies
We kennen allemaal het probleem in de bouw: openstaande vacatures,
maar u vindt geen geschikte kandidaat. Laat de sector u een handje
toesteken in uw zoekproces met de sectorale tewerkstellingsprojecten!
Administratieve ondersteuning
Het FVB neemt een groot deel van de administratie op zich.
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TIJDSTIP
•

Tijdens de werkuren
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Op zaterdag
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‘s Avonds

• Winteropleidingen
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TIJDENS DE WERKUREN

BUITEN DE WERKUREN

•De loonkost wordt gedeeltelijk terugbetaald: € 15 per uur per
arbeider (max 120 uur per jaar en per arbeider)

Op Zaterdag : Premie van € 50 per zaterdag 8 u voor de arbeider

•Inhoud op maat van het bedrijf

S’ Avonds: Premie van maximaal € 6.25 per uur voor de arbeider
(maximaal € 250/jaar per arbeider)

•In bepaalde gevallen komt het FVB ook tegemoet in de
opleidingskost ( max € 10 per uur)

In bepaalde gevallen komt het FVB ook tegemoet in de
opleidingskost ( max € 10 per uur en max 40 u bij avondopleiding)
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WINTEROPLEIDINGEN
OPLEIDINGSCENTRA
Via het FVB kunnen uw bouwvakarbeiders tijdens de wintermaanden
van 1 december tot 31 maart een opleiding van maximaal 160 uur
volgen bij Confederatie Bouw, Syntra, Bouwunie, VDAB, BRC Bouw,
FOREM, IAWM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IFAPME en EFPME

• Publiek: FOREM, Bruxelles-Formation, VDAB,
SYNTRA, EFPME, IFAPME, IAWM, Arbeitsamt
• Prive: Rode-Kruis, Confederatie Bouw,
Autorijschool VAB, Bouwunie, … etc

• Geen loonkost

• Fabrikanten of leveranciers: (geen
tussenkomst in de opleidingskost)

• De arbeider, in tijdelijke werkloosheid voor slecht weer krijgt een
premie van € 36 /dag 8h bovenop zijn uitkering

• Bedrijfsinterne opleidingen door ervaren werknemers op de
werkvloer (een mentor opleiding van 1 dag is verplicht)

In bepaalde gevallen komt het FVB ook tegemoet in de
opleidingskost ( max € 10 per uur)
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MEER INFO
FVB.CONSTRUCTIV.BE

HET FVB BIEDT U
•EEN WAAIER AAN OPLEIDINGEN

FVB – Antwerpen
FVB – Limburg
FVB – Vlaams-Brabant
FVB – Brussel
FVB – Oost-Vlaanderen
FVB – West-Vlaanderen

•OPLOSSINGEN OP MAAT
•SERVICE VAN A TOT Z
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03 224 78 10
011 30 12 40
02 210 03 91
02 210 03 93
09 338 55 10
056 24 55 40

fvb.ant@constructiv.be
fvb.lim@constructiv.be
fvb.vlb@constructiv.be
fvb.bru@constructiv.be
fvb.ovl@constructiv.be
fvb.wvl@constructiv.be
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