Kaderakkoord Bouw
Officiële ondertekening 02/10/2018
Inleidende toespraak van de Voorzitter van de Economische en Sociale Raad

Mijnheer de Minister-president,
Mijnheer de Minister van Economie en Tewerkstelling,
Mevrouw de Minister van Leefmilieu en Energie,
Mevrouw de Minister-president van het College van de COCOF,
Beste vertegenwoordigers van de bouwsector in Brussel,
Beste collega’s, partners en medewerkers,
Beste genodigden,

Ik ben ten zeerste verheugd u te verwelkomen bij de Economische en Sociale
Raad voor de officiële ondertekening van het Kaderakkoord tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de bouwsector.
In 2016 werd er, in het kader van de « Strategie 2025 voor Brussel », binnen de
Economische en Sociale Raad een functie van sectorale facilitator gecreëerd.
Het doel dat met de instelling van deze functie wordt nagestreefd, is om ervoor
te zorgen dat de sectorale actoren op het Brussels grondgebied worden
gemobiliseerd,

door

het

sluiten

van

kaderakkoorden

tussen

de

beroepssectoren en de (gewestelijke en gemeenschappelijke) Regeringen.
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Deze ondertekening is dan ook de bekroning van de werkzaamheden tussen de
publieke en private partners voor het 2de sectorale kaderakkoord in Brussel, na
het kaderakkoord dat in februari van dit jaar met de sector van het Transport
en de Logistiek werd ondertekend.
Daarnaast wordt ook de laatste hand gelegd aan verschillende kaderakkoorden
met de betrokken sectoren, die in de komende weken en maanden zullen
worden geformaliseerd.
Samen zetten wij ons in voor een actieve samenwerking om deel te nemen aan
de versterking van de regionale beleidsvoeringen, door synergieën te
ontwikkelen tussen de actoren op het gebied van tewerkstelling, opleiding,
onderwijs en het bedrijfsleven.
Het kaderakkoord voor de bouwsector zet ons ertoe aan om de tewerkstelling
van de Brusselaars te versterken en om kwaliteitsbanen in deze belangrijke
Brusselse sector te behouden en te creëren, net zoals het ons ertoe aanzet om
het beleid inzake tewerkstelling, opleiding en onderwijs doeltreffender te
maken. Dit is de belangrijkste uitdaging van de toekomstige « Opleidings- en
tewerkstellingspool » gewijd aan de bouwsector, waarin het kaderakkoord
voorziet.
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Meer concreet zet de bouwsector zich in om - onder meer in samenwerking
met de Dienst Diversiteit van Actiris - met name de strijd tegen discriminatie op
te voeren, om zijn acties te voeren in overeenstemming met de vereisten van
het duurzaam bouwen en de circulaire economie en om het ondernemerschap
te bevorderen.
Om de kwaliteit van de opleiding van leerlingen en leerkrachten te verbeteren,
om de beroepen van de bouwsector in het onderwijs beter te promoten of om
jongeren op de werkplek op te leiden, .... zal de Federatie Wallonië-Brussel de
komende weken ook bij dit kaderakkoord worden betrokken en zou ze op
termijn moeten samenwerken met de Opleidings- en Tewerkstellingspool
waarin het kaderakkoord voorziet.
Namens de Economische en Sociale Raad wil ik alle personen en instellingen
bedanken die aan het sluiten van deze overeenkomst hebben meegewerkt.
Ik zal u niet langer ophouden en geef nu het woord aan de Minister-president,
Mijnheer Vervoort.
Ik dank u.

Jan DE BRABANTER
Voorzitter van de Economische en Sociale Raad
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