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Inleiding 

 
1. Wat is een instapcompetentieprofiel? 

 Een instapcompetentieprofiel  

 is een doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend werfleider-

wegenbouw. 

 komt tot stand op basis van twintig gestandaardiseerde interviews met bedrijven. 

 is geen opleidingsprofiel. 

 biedt ondersteuning bij het inhoudelijk en structureel uitwerken van opleidingen.  

 kan gelezen worden als een verzameling leerdoelstellingen. 

 is kwantitatief onderbouwd. 

 

 

 

2. Concrete uitwerking 

 Een instapcompetentieprofiel  

 deelt de competenties voor een werfleider-wegenbouw in volgens het tijdstip waarop 

ze van een beginnend beroepsbeoefenaar verwacht worden. 

 geeft per competentie een indicatie van belang voor de dagelijkse uitoefening van het 

beroep, gebaseerd op tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. 

 peilt naar mogelijke evoluties in het beroep die een impact kunnen hebben op het 

profiel. 

 

 Dit rapport bevat verder de analyse van de antwoorden op enkele supplementaire vragen 

die belangrijk zijn voor de opleidingsverantwoordelijke. Het betreft: 

 de gangbare functiebenamingen voor werfleider-wegenbouw; 

 het al dan niet bestaan van een verschil in het leertraject van een werfleider-

wegenbouw en een assistent-werfleider-wegenbouw. 
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Advies 

Onderzoek laat geen eenduidig opleidingsadvies toe — Het onderzoek naar het 

instapcompetentieprofiel van een werfleider-wegenbouw levert een bevreemdend beeld op. In 

tegenstelling tot de resultaten van gelijkaardige bevragingen bij andere beroepen, komt er niet 

zoiets als een gemiddeld leertraject of een consensus over het belang van competenties naar 

voren. De resultaten werden grondig getoetst op mogelijke conceptuele fouten of vertekeningen 

door de interviewer, maar alles lijkt erop te wijzen dat de resultaten in feite een werkelijke 

variatie in opinies bij bedrijven weerspiegelen. Dit gebrek aan eensgezindheid bij bedrijven 

maakt een eenduidig advies over de wenselijke inrichting van een opleiding voor de werfleider-

wegenbouw ineens onmogelijk. 

Een conferentiegesprek met sectorvertegenwoordigers als volgende stap — De opvallende 

resultaten nodigen uit tot een verdere analyse. Waarom is de sector zo verdeeld over het te 

volgen leertraject? Waarom schatten bedrijven het belang van bepaalde competenties zo 

verschillend in? Vinden bedrijven die aangeven alle wenselijke competenties voor hun 

werfleiders reeds bij aanwerving te verwachten ook zulke profielen? Een conferentiegesprek 

met vertegenwoordigers van de sector waarop de resultaten van dit onderzoek worden 

voorgesteld en besproken, levert wellicht dieper inzicht. Een inzicht dat wellicht ook de keuzes 

omtrent opleiding kan inspireren. 
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1. Een instapcompetentieprofiel 

1.1. Concept 

Doorlichting van de noodzakelijke competenties voor een beginnend medewerker — Dit 

onderzoek peilt naar de instapcompetenties van een werfleider-wegenbouw. De 

instapcompetenties zijn de competenties die bedrijven gemiddeld verwachten van een 

beginnend medewerker. Een beginnend medewerker wordt gedefinieerd als een persoon 

zonder specifieke beroepservaring tijdens het eerste jaar voltijdse tewerkstelling in de nieuwe 

functie. Bij instapcompetenties gaat het enerzijds om een pakket competenties die werkgevers 

verwachten vanaf de eerste werkdag, en anderzijds om competenties die de beginneling 

gaandeweg aanleert, terwijl hij het beroep in kwestie al uitoefent. Samen vormen zij het geheel 

van competenties dat gedurende het eerste jaar noodzakelijk is. 

Geen geïdealiseerd beeld — De meting van de instapcompetenties peilt niet naar een 

ideaalbeeld of het wens-scenario van werkgevers. De uitkomst beschrijft de realistische 

verwachtingen die in de praktijk door bedrijven gehanteerd worden. 

Het belang van competenties op basis van tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad — Sommige 

competenties vergen in de uitoefening van het beroep van werfleider-wegenbouw meer tijd dan 

andere of zijn moeilijker. De mate waarin een werfleider-wegenbouw precies deze competenties 

vlot beheerst is bepalend voor zijn rendement binnen het bedrijf. Dit onderzoek rapporteert dan 

ook de gemeten tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de verschillende competenties. 

Deze informatie vormt in het kader van opleiding een belangrijke aanvulling op de meting van 

het leertraject. Waar het leertraject enkel de volgorde van aanleren van de diverse competenties 

blootlegt, geeft geven tijdsintensiteit en moeilijkheidscores bijkomende informatie. 

Geen statisch gegeven — Instapcompetentieprofielen evolueren, net zoals competentie-

profielen evolueren. Innovatie, herdefiniëring van de functie en evoluties in de vraag en het 

aanbod op de arbeidsmarkt, kunnen ervoor zorgen dat het instapcompetentieprofiel wijzigt. 
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Daarom peilt dit onderzoek ook naar toekomstige ontwikkelingen. De analyse wijst uit welke 

competenties in de nabije toekomst waarschijnlijk in belang zullen afnemen dan wel toenemen. 

Convergerend antwoordpatroon is voorwaarde — Onderliggend aan dit concept geldt de 

veronderstelling dat de antwoorden van bedrijven zich min of meer concentreren rond 

bepaalde waardes. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een ‘gemiddeld leertraject ‘ af te 

bakenen, of het ‘gemiddelde belang’ van een competentie te bepalen. Immers, wanneer de 

respondenten het grondig oneens zijn over bijvoorbeeld de plaats van competenties in het 

leertraject, verliest deze gemiddeldes zijn betekenis. Een voorbeeld verduidelijkt: Een 

competentie krijgt van zes geïnterviewden de volgende scores: 

 

0 maanden  

 

Rekenkundig gemiddelde = 6 

Mediaan = 6 

 

 

0 maanden 

0 maanden 

12 maanden 

12 maanden 

12 maanden 

 

Noch het rekenkundig gemiddelde, noch de mediaan — dat bij het afbakenen van een 

leertraject traditioneel de voorkeur geniet ten aanzien van het rekenkundig gemiddelde 

omwille de geringere afhankelijkheid van extreme waarden — is representatief voor de reële 

leerverwachtingen zoals die in de zes bedrijven gelden. De waarden zijn immers niet 

gegroepeerd rond een centrale waarde, maar spreiden zich daarentegen over de lengte van het 

leertraject met een concentratie aan beide extremen.  
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1.2. Gebruikswaarde 

Basis voor opleiding — Een instapcompetentieprofiel is een basisinstrument voor het 

uitwerken en verfijnen van een opleidingsaanbod voor kandidaat- of beginnende 

beroepsbeoefenaars. Het baseert zich op de huidige verwachtingen op de arbeidsmarkt ten 

aanzien van een beginnend beroepsbeoefenaar om de noodzakelijke competenties tegenover 

elkaar af te wegen en te rangschikken. Het overzicht van welke competenties op welk ogenblik 

in het leertraject belangrijk zijn, biedt een uitgebreide basis voor het uitstippelen van een nieuw 

opleidingsaanbod of het evalueren en actualiseren van een bestaand programma. 

Het bevat informatie die helpt bij het beantwoorden van volgende vragen: 

 Is het zinvol een onderscheid te maken tussen een basis- en een vervolmakingsopleiding?; 

Kiest men best voor een intensief totaalpakket?; Moet men de opleiding beperken tot een 

selectie van competenties?; … 

 Welke competenties verdienen aandacht in een (eventuele) basisopleiding? 

 Welke competenties dienen in een (eventuele) vervolmakingsopleiding aan bod te komen? 

 Op welke competenties moet een (eventuele) totaalopleiding de nadruk leggen? 

 Met welke trends moet de opleider rekening houden bij het uitstippelen van het aanbod? 

Instrument voor screening — Een instapcompetentieprofiel is eveneens een handig instrument 

bij het screenen van werkzoekenden en het detecteren van opleidingsbehoeftes bij beginnende 

beroepsbeoefenaars. Ook bij het evalueren van startende werknemers kan het 

instapcompetentieprofiel een nuttige controlelijst zijn. 

Geen opleidingsprogramma 

 
Een instapcompetentieprofiel is geen opleidingsprogramma. De 

doorlichting van de noodzakelijke competenties levert informatie over 

wanneer welke competenties belangrijk zijn, maar zegt niets over hoe 

dergelijke competenties aangeleerd moeten worden. Het instap-

competentieprofiel helpt bij het bepalen van de leerdoelstellingen. Het 

omzetten van leerdoelstellingen in een opleidingsprogramma is het 

werk van pedagogen. 
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1.3. Gegevensverzameling 

Stap 1: competentielijst gebaseerd op kwalificatieprofiel van de werfleider — Dit instapcom-

petentieprofiel vertrekt vanuit eerder onderzoek van Tempera in opdracht van Cevora (zie 

margetekst). Het kwalificatieprofiel van de werfleider omschrijft competentie per competentie 

het profiel van een volleerde werfleider. De competenties zijn op een geijkte wijze beschreven 

via een vaste syntaxis. Dat maakt de formuleringen zonder verdere omzetting bruikbaar bij de 

bevraging van het instapcompetenties. De beschrijvingen zijn herkenbaar en haast in één 

oogopslag te begrijpen door de respondent. 

Stap 2: interview met expert leidt tot afstemming op de sector wegenbouw — De 

competentielijst uit het kwalificatieprofiel van de werfleider is echter niet specifiek afgestemd 

op het profiel van een werfleider in de wegenbouw. Om de lijst optimaal te laten beantwoorden 

aan de specifieke verwachtingen van de werfleider in de wegenbouw, werd deze voorgelegd 

aan een expert. Dit leidde tot een verfijning en vervollediging van de competentielijst. Het 

resultaat is een lijst van 54 competenties. Deze vormt de basis voor de analyse van de 

instapcompetenties. 

Stap 3: steekproef van twintig Belgische bedrijven — Het onderzoek selecteerde twintig 

Belgische bedrijven, tien Nederlandstalige en tien Franstalige ondernemingen (zie bijlage). De 

bedrijven werden gekozen in functie van hun geografische spreiding en hun uiteenlopende 

werknemersaantal. Op aangeven van de expert werd de doelgroep van te bevragen bedrijven 

verder afgebakend: 

 de doelgroepbedrijven leggen wegen aan op het openbaar domein.  

 ‘Wegenbouwers’ die voornamelijk garageopritten ed. voor particulieren aanleggen 

vallen buiten de scope. 

 Wegmarkerings- en wegsignalisatiebedrijven vallen buiten de doelgroep. 

 Bedrijven die spoorwegen aanleggen worden evenmin opgenomen in de bevraging. 

Bedrijven die tramsporen aanleggen kunnen wel, wegens hun nauwe verwantschap 

met klassieke wegenbouw. (bedding geïntegreerd in gewone wegeninfrastructuur) 

Basis voor de competentielijst 

 
De gehanteerde lijst van competenties ontstond op basis van het 

‘Kwalitificatieprofiel van de werfleider’ (Albertijn, M., Hoefnagels, K., in 

opdracht van Cevora, 2008). 

 

Dit algemene kwalificatieprofiel werd verder afgestemd op maat van 

een werfleider-wegenbouw via een interview met expert Chris Slaets 

(Directeur Confederatie Bouw Vlaams-Brabant). 
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Stap 4: gestandaardiseerde interviews — Het onderzoek steunt op kwantitatieve 

gegevensverzameling. Dit gebeurde aan de hand van gestandaardiseerde interviews in de 

twintig geselecteerde bedrijven. Elk interview leverde soortgelijke gegevens op rond het 

leertraject, en de relatieve tijdsintensiteit en de moeilijkheidsgraad van de verschillende 

competenties. Dit verzekert de onderlinge vergelijkbaarheid van de interviews. De interviews 

vonden plaats in januari en februari 2010. Ze werden afgenomen bij de zaakvoerder of het 

hoofd van de dienst waaronder de werfleiders ressorteren. 
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2. De instapcompetenties doorgelicht 

2.1. Het profiel van een volleerde werfleider-wegenbouw 

Nauwelijks ondersteuning voor 4 van de 54 competenties — Tabel 1 bevat de vier 

competenties die slechts een kleine minderheid van de bevraagde bedrijven verwacht van een 

volleerde werfleider-wegenbouw. Een kleine minderheid van de bevraagde bedrijven werd 

gedefinieerd als niet meer dan één derde van de bedrijven. Maximaal zes van de twintig 

bedrijven achten de onderstaande competenties dus als behorend tot het profiel van een 

werfleider-wegenbouw. Ze worden afgebeeld op een donkergrijze achtergrond.  

Tabel 1: Competenties die bij één derde of minder van de bedrijven verwacht worden van 

een werfleider-wegenbouw 

Categorie Competentie 
 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

23. kan zich infomeren over de markt van onderaannemers en leveranciers 
(financiële situatie, erkenning, …) om bij gelegenheid snel en efficiënt 
onderaannemers of  leveranciers te selecteren 

JURIDISCHE ZAKEN 29. kan de clausules van een verzekeringscontract lezen en het belang van 
de specifieke clausules (bvb. i.v.m. aansprakelijkheid) onderscheiden om 
na te gaan of alle juridische vereisten zijn vermeld in het contract 

JURIDISCHE ZAKEN 30. kan juridische status van de werf controleren (bv. kadastrale situatie, 
erfdienstbaarheden, bodemgebruik, recuperatie grond en materialen, etc.) 
om de uitvoeringswerken conform de wet te laten verlopen 

COMMERCIËLE 
CONTACTEN 

49. kan over kortingen bij leveranciers of onderaannemers onderhandelen 
om een groter rendement te halen 

 

Matig draagvlak voor twaalf andere competenties — Tabel 2 biedt een overzicht van de 

competenties die weliswaar een substantieel aandeel van de respondenten tot het profiel van 

een werfleider – wegenbouw rekent, maar toch ook geregeld uit het profiel geweerd worden. 
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Van de onderstaande competenties geldt voor minstens zeven bedrijven dat ze tot het profiel 

van een volleerde werfleider-wegenbouw behoren, voor minstens evenveel bedrijven geldt 

echter het omgekeerde. In het vervolg van dit rapport worden ze op een lichtgrijze achtergrond 

gepresenteerd. Het samenleggen van tabel 1 en 2 leert dat de competenties die ter discussie 

staan, zich grotendeels laten groeperen. Zo blijken alle competenties in de categorieën 

‘briefwisseling’, ‘nacalculatie’, ‘juridische zaken’, ‘welzijn’ en ‘leerbereidheid en –vermogen’ ter 

discussie . Ook de competenties onder de noemer ‘bestellingen en facturatie’ krijgen relatief 

weinig ondersteuning. In alle andere categorieën samen zijn daarentegen slechts vijf 

competenties die minder ondersteuning krijgen.  

Tabel 2: Competenties die bij meer dan één derde, maar niet meer dan twee derde van de 

bedrijven verwacht worden van een werfleider-wegenbouw 

Categorie Competentie 
 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

6. kan voor het (preventief) onderhoud van het materieel zorgen om te 
zorgen voor de duurzaamheid van het materieel 

DOSSIERKENNIS 15. kan vorderings- en eindstaten opstellen om (tussentijdse) facturen op 
te stellen 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

17. kan een omleidings-, signalisatie-, en verkeerscirculatieplan opstellen 
om de werf (in verschillende fases) af te sluiten om de veiligheid van 
interne en externe betrokkenen met de werf te garanderen 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

21. kan e-mails en brieven (bv. met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, 
onderaannemers, …) verwerken (opstellen, beantwoorden, versturen, 
doorsturen en ontvangen) voor een efficiënte werkorganisatie 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

22. kan in- en uitgaande post en andere documenten (bv. vorderingsstaten, 
technische fiches) in verband met de werf systematisch verzamelen, 
ordenen en bewaren (zowel op papier als digitaal) in een klassement om 
specifieke brieven of documenten snel terug te vinden; om verloop van een 
communicatie te kunnen aantonen en reconstrueren 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

24. kan offertes analyseren en vergelijkende tabellen opstellen om 
onderaannemers of leveranciers te selecteren 
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BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

25. kan een factuur begrijpen om de facturen te controleren op basis van 
de leveringen en de prestaties 

NACALCULATIE 28. kan (aan de hand van vorderings- en eindstaten) het rendement 
evalueren en vergelijken met het verwachte rendement in de 
kostprijsberekening om het financieel beheer van de werf verzekeren 

JURIDISCHE ZAKEN 31. kan de wetgeving naleven en de wettelijke procedures toepassen: 
sociale wetgeving; aangaande de werfuitvoeringen; 
registratiereglementering; veiligheidswetgeving (verslag bij ongevallen,…); 
regelgeving i.v.m. transport om de uitvoeringswerken conform de wet te 
laten verlopen 

STUREN 34. kan een vergadering leiden om werken op de werf te bespreken; om de 
veiligheid tijdens een ‘toolbox meeting’ te bespreken 

WELZIJN 51. kan een risico-analyse opstellen en analyseren om de risico’s op de 
werf in te schatten, te voorkomen en te bestrijden 

LEERBEREIDHEID EN –
VERMOGEN 

52. kan aan de hand van nieuwsbrieven, opleidingen, ed. externe evoluties 
met betrekking tot het eigen werkdomein (bvb. nieuwe materialen, nieuwe 
toepassingen, nieuwe regelgeving, …) opvolgen om de eigen 
werkzaamheden ermee in overeenstemming te brengen, erop af te 
stemmen of er op een andere manier rekening mee te houden 

 

Resterende 38 van 54 competenties krijgen ruimschoots ondersteuning — Van 38 van de 54 

competenties, of net iets meer dan 70 procent van de competenties vinden minstens veertien 

van de twintig bevraagde bedrijven dat ze behoren tot het profiel van een werfleider-

wegenbouw. Er kan gesteld worden dat er over deze competenties een brede consensus bestaat 

dat ze tot het profiel van de werfleider-wegenbouw behoren. Tabel 3 zet ze op een rijtje. Ook in 

het vervolg van het rapport staan ze tegen een witte achtergrond. 
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Tabel 3: Competenties die bij meer dan twee derde van de bedrijven verwacht worden van 

een werfleider-wegenbouw 

Categorie Competentie 
 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

1. kan kwaliteit, rendabiliteit en veiligheid van diverse werkmethodes 
vergelijken om de optimale werkmethode toe te passen 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

2. kan de tijd om de werken uit te voeren inschatten om de werf te 
organiseren, op te volgen en te controleren  

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

3. kan aanwijzingen en raad aan de werknemers geven om de efficiëntie 
op de werf te bevorderen 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

4. kan alternatieven voor materiaal, materieel en personeel voorstellen 
om de rendabiliteit en de kwaliteit van de werken te optimaliseren  

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

5. kan bepalen welk materieel wordt ingezet op de werf om de werf op 
een efficiënte wijze te leiden  

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

7. kan alleen of samen met de landmeter niveaus uitzetten en eventuele 
problemen met betrekking tot de site opsporen om de uitvoeringswerken 
voor te bereiden 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

8. kan zorgen voor de uitvoering van tests die voorgeschreven zijn in het 
lastenboek (bv. bodemcontroles, dichtheidstest, etc.) om de werken 
conform de normen te laten verlopen 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

9. kan de rapporten van het studiebureau en de lastenboeken begrijpen 
en kritisch analyseren om de werken conform de normen te laten 
verlopen 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

10. kan een (periodieke) controle van de werken verzekeren om de 
werken conform de normen te laten verlopen 

DOSSIERKENNIS 11. kan aan de hand van het lastenboek uit te voeren taken, materiaal en 
andere eisen van de bouwheer post per post identificeren en hieruit de 
uit te voeren taken afleiden om de opdracht voor te bereiden en te 
plannen 
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DOSSIERKENNIS 12. kan plannen (situatieplan, installatieplan, kadasterplan, 
architectuurplan, etc.) lezen om de opdracht te begrijpen, te plannen en 
voor te bereiden om incoherenties op te sporen en uit te klaren; om 
aanpassingen in kaart te brengen 

DOSSIERKENNIS 13. kan eenvoudige plannen (bv. situatieplan, installatieplan) schetsen 
om aanpassingen in kaart te brengen; om het as-built plan te schetsen; 
om de opdracht aan de werfploeg uit te leggen 

DOSSIERKENNIS 14. kan aan de hand van het lastenboek de meetstaat opstellen en 
vergelijken met het lastenboek om de hoeveelheden benodigde 
materiaal te berekenen om de gegevens voor de begroting te 
verzamelen, voor de werkvoorbereiding 

DOSSIERKENNIS 16. kan de gepresteerde taken kwantificeren om de voortgang op de werf 
te kunnen evalueren en te vergelijken met de planning 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

18. kan beschikbare ruimte (opslagruime van materiaal, plaats voor 
gereedschap, parkeerterreinen,…) plannen om de werf te organiseren 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

19. kan zichtbare en onzichtbare (ondergronds en in de lucht) leidingen 
en energiebronnen situeren aan de hand van het algemeen gemeentelijk 
plan van riolen of elektriciteitsvoorziening om te bepalen waar de nodige 
energiebronnen geplaatst moeten worden 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

20. kan de reservatie van benodigdheden op de werf (toiletten, refter, 
vestiaire, opslagterreinen, torenkranen, etc. ) tijdig doorgeven aan de 
verantwoordelijke in het bedrijf om de site voor te bereiden conform het 
installatieplan 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

26. kan relevante informatie over de werf doorgeven om gepresteerde 
werken te kunnen factureren 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

27. kan een bestelbon/leveringsbon begrijpen voor het aanvaarden van 
de bestelling; voor het controleren van de bestelling op kwaliteit en 
kwantiteit 

STUREN 32. kan duidelijke en eenduidige instructies geven om de 
verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering te delegeren aan 
onderaannemers en eigen ploegen 

STUREN 33. kan de arbeiders motiveren om het rendement en de kwaliteit van het 
werk van de ploegen te bevorderen 
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STUREN 35. kan erop toezien dat de andere partijen (bv. onderaannemers) de 
afspraken nakomen om de werken volgens plan te laten verlopen 

STUREN 36. kan erop toezien dat de andere werknemers en de ploegbazen de 
afspraken nakomen en het werk op een bevredigende wijze uitvoeren, 
zonder zijn permanente aanwezigheid voor een efficiënte 
werkorganisatie 

EXTERNE 
COMMUNICATIE 

37. kan een effectieve externe communicatie voeren op een taalniveau 
dat het imago van het bedrijf niet schaadt (telefonisch, in face-to-face 
gesprekken, per brief of mail) om resultaten te boeken in de contacten 
met opdrachtgevers (overheden), leveranciers, en onderaannemers 

EXTERNE 
COMMUNICATIE 

38. kan duidelijke afspraken maken en die naleven om op een efficiënte 
manier samen te werken met de verschillende partijen (opdrachtgevers, 
leveranciers, etc.) 

INTERNE 
COMMUNICATIE 

39. kan de intermenselijke relaties met collega’s beheren om een vlotte 
communicatie en samenwerking met andere afdelingen van het bedrijf 
(bv. calculator, materieeldienst, aankoopdienst etc. ), niet te verhinderen 

PLANNING 40. kan de uitvoeringsfasen en –taken onderscheiden om projectmatig te 
werken  

PLANNING 41. kan het organigram van de werf betreffende arbeiders, chauffeurs, 
machinisten; materieel en materiaal; onderaannemers schematisch 
voorstellen en aanpassen in functie van de vorderingen van de werken 
en onvoorziene omstandigheden om projectmatig te werken; om 
deadlines na te leven 

BEHEER VAN 
MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

42. kan materiaal afroepen om het materiaal tijdig op de werf te hebben 

BEHEER VAN 
MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

43. kan de voorraad materiaal beheren om onvoldoende of te veel 
voorraden te voorkomen 

BEHEER VAN 
MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

44. kan de beschikbaarheid van gepast materieel waarborgen om de 
werken op een efficiënte manier te kunnen laten verlopen 
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WERK DELEGEREN AAN 
ONDERAANNEMERS 

45. kan de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering verdelen onder de 
diverse onderaannemers om de werf te organiseren 

HUMAN RESOURCES 46. kan potentiële en nieuwe medewerkers inschatten om deel te nemen 
aan eventuele aanwerving 

HUMAN RESOURCES 47. kan nieuwe medewerkers opvangen en onthalen om hun snelle 
integratie in het bedrijf te bevorderen 

COMMERCIËLE 
CONTACTEN 

48. kan klantencontacten (bvb. met controleurs van de aanbestedende 
overheid) onderhouden om nieuwe opdrachten te krijgen 

WELZIJN 50. kan toezien op de naleving van de reglementering met betrekking tot 
welzijn op het werk om de veiligheid en de hygiëne op de bouwplaats te 
verzekeren 

FLEXIBILITEIT 53. kan buiten de traditionele werkuren, met name ’s nachts en tijdens 
het weekend werken om de werven die op deze tijdstippen actief zijn op 
te volgen 

STRESSBESTENDIGHEID 54. kan adequaat omgaan met eventuele negatieve reacties van 
externen aan de werf (buurtbewoners, voorbijgangers, passerend 
verkeer) om escalaties te vermijden en de vlotte voortgang van de 
werken niet in het gedrang te brengen 

 

Mate van overeenstemming over het profiel van een volleerde werfleider-wegenbouw 

hypothekeert resultaten niet— De overkomst over het profiel van een werfleider-wegenbouw 

ligt iets lager dan bij andere beroepen waarvan Cevora een instapcompetentieprofiel liet 

opstellen. Toch halen de resultaten het voorgelegde profiel niet onderuit. De competenties die 

minder ondersteuning krijgen laten zich immers voor het grootste deel terugbrengen tot een 

beperkt aantal categorieën die in functie van de arbeidsverdeling effectief het eerst in 

aanmerking komen om aan andere medewerkers in het bouwbedrijf te worden toegewezen. De 

variatie in de antwoorden lijkt de weerspiegeling van een normale variatie in arbeidsorganisatie 

en werkgeversverwachtingen. De mate van consensus over het profiel van werfleider dat in 

2008 werd opgesteld, en zoals dat bleek uit de bevraging van het leertraject, was immers erg 

vergelijkbaar. 

Mate van overeenstemming in vergelijkend perspectief 

Onderstaand overzicht illustreert dat de consensus over het 

voorgelegde profiel voor werfleider-wegenbouw lager is dan wat 

gemeten werd bij het opstellen van een aantal andere 

instapcompetentieprofielen voor Cevora. De aard van de 

competenties waarover discussie is, en de vergelijking met de 

destijds gemeten ondersteuning voor het profiel van werfleider 

geeft echter aan dat de geringere consensus de resultaten niet 

hypothekeert. 

 

BEROEP 
WITTE 

ACHTERGROND 

GRIJZE 

ACHTERGROND 

DONKERGRIJZE 

ACHTERGROND 

Werfleider-

wegenbouw 
38 12 4 

Adm. Bediende 

personeelszaken 
25 7 0 

Calculator 33 6 0 

Callcenter-

operator 
36 6 0 

Magazijnier 42 5 0 

Management-

assistent 
29 12 1 

Werfleider 37 8 6 
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2.2. Op zoek naar een gemiddeld leertraject 

Geen doorsnee leertraject te definiëren — De bevraagde bedrijven bakenen elk voor zich heel 

eigen leertrajecten af voor beginnende werfleiders-wegenbouw in hun bedrijf. Twee indicaties 

voor de mate waarin de antwoorden uiteenlopen illustreren de onenigheid. De gemiddelde 

standaardafwijking wat betreft de plaats in het leertraject bedraagt 3,6 over alle 54 competenties 

heen. Maar liefst 24 van de 54 competenties laten een standaardafwijking van meer dan 4 

optekenen.  

Onenigheid over leervolgorde loopt doorheen volledig profiel — Tabel 4 zet de 24 

competenties met een standaardafwijking van meer van 4 in oplopende volgorde op een rij. 

Competenties tegen een witte achtergrond horen volgens minstens 14 van de 20 bedrijven tot 

het profiel van de werfleider-wegenbouw, competenties tegen een lichtgrijze achtergrond 

vinden bij 7 tot 13 bedrijven ondersteuning, de competenties met een donkergrijze achtergrond, 

worden bij maximaal 6 van de 20 bedrijven tot het profiel gerekend. Uit het overzicht blijkt dat 

bedrijven het niet alleen oneens zijn over de plaats van competenties in het leertraject die 

sowieso meer ter discussie staan. De lijst bevat immers meer competenties tegen een witte 

achtergrond, dan tegen een grijze. Bovendien blijkt het gebrek aan consensus over de plaats van 

de competenties in het leertraject zich niet te beperken tot specifieke categorieën van 

competenties. Veertien van de negentien categorieën die de competenties groeperen zijn 

vertegenwoordigd in de lijst. De onenigheid doorkruist dus de volledig competentielijst. 

Tabel 4: Competenties met een standaardafwijking van meer dan 4 

Categorie Competentie 
Standaard
afwijking 

 

EXTERNE 
COMMUNICATIE 

37. kan een effectieve externe communicatie voeren op een 
taalniveau dat het imago van het bedrijf niet schaadt (telefonisch, in 
face-to-face gesprekken, per brief of mail) om resultaten te boeken 
in de contacten met opdrachtgevers (overheden), leveranciers, en 
onderaannemers 

4,004 

Parameter van spreiding  

Dit rapport beschrijft het diffuse antwoordpatroon waarin de 

bevraging resulteerde, op twee niveaus. Telkens vormt de 

standaardafwijking het vertrekpunt. De standaardafwijking is 

de vierkantswortel van het gemiddelde van de gekwadrateerde 

afwijkingen van het gemiddelde. Hoe meer de individuele 

waarden verschillen van het gemiddelde, hoe groter de 

standaardafwijking is.  

Bij normaalverdelingen geldt dat het gemiddelde plus en min 

één standaardafwijking samen iets meer dan 68% van de 

waarden of antwoorden dekt. Gezien de antwoorden wat betreft 

de leerverwachting, niet normaal verdeeld zijn, biedt de 

volgende verduidelijking wellicht meer houvast. 

Alle waarden voor de situering van een competentie in het 

leertraject variëren noodzakelijkerwijs tussen 0 (te beheersen 

bij aanwerving) en 13 (te beheersen na meer dan één jaar 

tewerkstelling). Deze twee waarden leveren een rekenkundig 

gemiddelde van 6,5 op, waar beide waarden respectievelijk 6,5 

en -6,5 van afwijken. De gekwadrateerde afwijking is in beide 

gevallen, en dus ook gemiddeld: 42,25. 

De standaardafwijking van deze denkbeeldige verdeling is de 

vierkantswortel van 42,25, ofte opnieuw 6,5. Bij een maximale 

spreiding zou de standaardafwijking dus 6,5 zijn. Ter 

volledigheid: mochten alle respondenten hetzelfde antwoord 

gegeven hebben, was de standaardafwijking 0. 

In de volgende alinea’s wordt op de volgende manieren aan de 

standaardafwijking gerefereerd. 

a) door in te zoomen op de gemiddelde 

standaardafwijking geregistreerd voor de 

verschillende competenties samen 

b) door aan te geven hoeveel competenties een 

standaardafwijking van meer dan vier lieten 

optekenen. 

c) door de individuele competenties met een grote 

standaardafwijking van dichter bij te bekijken  

Beschrijving van de spreiding als alternatief 

Indien de waarden zich niet concentreren rond een centrale 

waarde, maar verdeeld liggen over twee extremen is een maat 

van spreiding een relevantere presentatie van het 

antwoordpatroon. Deze illustreert hoe sterk de antwoorden 

uiteenlopen. 
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KWALITEITSZORG 
EN CONTROLES 

10. kan een (periodieke) controle van de werken verzekeren om de 
werken conform de normen te laten verlopen 

4,014 

STUREN 33. kan de arbeiders motiveren om het rendement en de kwaliteit 
van het werk van de ploegen te bevorderen 

4,043 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

23. kan zich infomeren over de markt van onderaannemers en 
leveranciers (financiële situatie, erkenning, …) om bij gelegenheid 
snel en efficiënt onderaannemers of  leveranciers te selecteren 

4,123 

STUREN 34. kan een vergadering leiden om werken op de werf te 
bespreken; om de veiligheid tijdens een ‘toolbox meeting’ te 
bespreken 

4,232 

INTERNE 
COMMUNICATIE 

39. kan de intermenselijke relaties met collega’s beheren om een 
vlotte communicatie en samenwerking met andere afdelingen van 
het bedrijf (bv. calculator, materieeldienst, aankoopdienst etc. ), 
niet te verhinderen 

4,291 

WERK DELEGEREN 
AAN ONDER-
AANNEMERS 

45. kan de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering verdelen 
onder de diverse onderaannemers om de werf te organiseren 4,345 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

22. kan in- en uitgaande post en andere documenten (bv. 
vorderingsstaten, technische fiches) in verband met de werf 
systematisch verzamelen, ordenen en bewaren (zowel op papier 
als digitaal) in een klassement om specifieke brieven of 
documenten snel terug te vinden; om verloop van een 
communicatie te kunnen aantonen en reconstrueren 

4,416 

COORDINATIE VAN 
DE 
WERFUITVOERING 

2. kan de tijd om de werken uit te voeren inschatten om de werf te 
organiseren, op te volgen en te controleren  4,427 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

24. kan offertes analyseren en vergelijkende tabellen opstellen om 
onderaannemers of leveranciers te selecteren 

4,437 

HUMAN RESOURCES 47. kan nieuwe medewerkers opvangen en onthalen om hun snelle 
integratie in het bedrijf te bevorderen 

4,600 

COORDINATIE VAN 
DE 
WERFUITVOERING 

1. kan kwaliteit, rendabiliteit en veiligheid van diverse 
werkmethodes vergelijken om de optimale werkmethode toe te 
passen 

4,669 
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LEERBEREIDHEID EN 
–VERMOGEN 

52. kan aan de hand van nieuwsbrieven, opleidingen, ed. externe 
evoluties met betrekking tot het eigen werkdomein (bvb. nieuwe 
materialen, nieuwe toepassingen, nieuwe regelgeving, …) 
opvolgen om de eigen werkzaamheden ermee in overeenstemming 
te brengen, erop af te stemmen of er op een andere manier 
rekening mee te houden 

4,763 

NACALCULATIE 28. kan (aan de hand van vorderings- en eindstaten) het 
rendement evalueren en vergelijken met het verwachte rendement 
in de kostprijsberekening om het financieel beheer van de werf 
verzekeren 

4,807 

WELZIJN 51. kan een risico-analyse opstellen en analyseren om de risico’s 
op de werf in te schatten, te voorkomen en te bestrijden 

4,918 

KWALITEITSZORG 
EN CONTROLES 

9. kan de rapporten van het studiebureau en de lastenboeken 
begrijpen en kritisch analyseren om de werken conform de normen 
te laten verlopen 

4,934 

WELZIJN 50. kan toezien op de naleving van de reglementering met 
betrekking tot welzijn op het werk om de veiligheid en de hygiëne 
op de bouwplaats te verzekeren 

4,966 

HUMAN RESOURCES 46. kan potentiële en nieuwe medewerkers inschatten om deel te 
nemen aan eventuele aanwerving 

5,083 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

21. kan e-mails en brieven (bv. met opdrachtgevers, klanten, 
leveranciers, onderaannemers, …) verwerken (opstellen, 
beantwoorden, versturen, doorsturen en ontvangen) voor een 
efficiënte werkorganisatie 

5,192 

JURIDISCHE ZAKEN 31. kan de wetgeving naleven en de wettelijke procedures 
toepassen: sociale wetgeving; aangaande de werfuitvoeringen; 
registratiereglementering; veiligheidswetgeving (verslag bij 
ongevallen,…); regelgeving i.v.m. transport om de 
uitvoeringswerken conform de wet te laten verlopen 

5,196 

COMMERCIËLE 
CONTACTEN 

49. kan over kortingen bij leveranciers of onderaannemers 
onderhandelen om een groter rendement te halen 

5,385 
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COORDINATIE VAN 
DE 
WERFUITVOERING 

4. kan alternatieven voor materiaal, materieel en personeel 
voorstellen om de rendabiliteit en de kwaliteit van de werken te 
optimaliseren  

5,416 

COMMERCIËLE 
CONTACTEN 

48. kan klantencontacten (bvb. met controleurs van de 
aanbestedende overheid) onderhouden om nieuwe opdrachten te 
krijgen 

5,434 

DOSSIERKENNIS 14. kan aan de hand van het lastenboek de meetstaat opstellen en 
vergelijken met het lastenboek om de hoeveelheden benodigde 
materiaal te berekenen om de gegevens voor de begroting te 
verzamelen, voor de werkvoorbereiding 

5,527 

 

Uitzonderlijke situatie blijkt uit vergelijking met andere beroepen — Een vergelijking van de 

gemiddelde standaardafwijking over de verschillende competenties heen en het aantal 

competenties dat per profiel een standaardafwijking van meer dan 4 oplevert voor een reeks 

andere beroepen waarvan reeds instapcompetentieprofiel werd bepaald, beklemtoont het 

uitzonderlijke resultaat van de bevraging, nog meer. Slechts de calculator liet een even grote 

standaardafwijking optekenen, het aantal en aandeel competenties met een zeer hoge 

standaardafwijking van meer dan 4, is ongezien. 

Tabel 5: De onenigheid over het leertraject in vergelijkend perspectief 

BEROEP 
GEMIDDELDE 

STANDAARDAFWIJKING  

AANDEEL COMPETENTIES 

MET EEN 

STANDAARDAFWIJKING > 4  

Werfleider-wegenbouw 3,6 24/54 

Werfleider 2,6 6/53 

Calculator 3,6 16/39 

Magazijnier 2,3 7/47 

Callcenter-operator 2,3 3/42 

Adm bediende personeel 3,1 9/32 

Management Assistant 2,2 5/42 
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Ook geen consensus binnen hypothetische deelgroepen — Juist omwille van de uitzonderlijke 

spreiding van de antwoorden werden enkele hypothetische deelgroepen afgebakend om 

mogelijke fouten in het conceptueel model op te sporen. Geen van de tests leverde echter een 

consistenter patroon op. Een overzicht: 

 Vlaanderen vs Wallonië: is er een verband tussen de regio en het verwachte leertraject? 

Een verschil tussen Vlaanderen en Wallonië zou kunnen samenhangen met de 

verschillende arbeidsmarkt in beide landsgedeelten. 

SPREIDINGSPARAMETER VLAANDEREN WALLONIË TOTAAL 

Gemiddelde 

standaardafwijking 
3,1 3,6 3,6 

Aantal competenties met 

een standaardafwijking >4 
20 24 24 

 

 Grote vs kleine bedrijven: kan de grote variatie herleid worden tot verschillende 

arbeidsorganisaties in kleine ten aanzien van grotere bedrijven. Er werd een groep 

bedrijven afgebakend met meer dan 50 werknemers, en een groep met bedrijven tot 50 

werknemers. Eventueel vertonen alleen grotere bedrijven meer samenhang in hun 

inschatting van het leertraject? 

SPREIDINGSPARAMETER KLEINE BEDRIJVEN GROTE BEDRIJVEN TOTAAL 

Gemiddelde 

standaardafwijking 
3,6 2,8 3,6 

Aantal competenties met 

een standaardafwijking >4 
23 21 24 

 

 

Toetsen op consistentere antwoordpatronen voor bepaalde 

deelgroepen  

Een courante oorzaak van een onverwacht grote spreiding is 

een fout in het conceptueel model van de analyse. Zo is het 

mogelijk dat de onderzochte doelgroep (in dit geval bedrijven in 

de wegenbouw) in feite uiteenvalt in twee of meer deelgroepen 

die elk op zich wel een consistenter antwoordpatroon 

vertegenwoordigen. Door verschillende hypothetische 

deelgroepen afzonderlijk te analyseren en hun 

antwoordpatroon onderling te vergelijken, kan een dergelijke 

conceptuele fout aan het licht gebracht worden. Telkens 

worden ook spreidingsmaten gebruikt om een sterkere 

concentratie van antwoorden in bepaalde deelgroepen te 

onderkennen. 
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 Bedrijven met één werfleider vs bedrijven met meerdere werfleiders: de eventuele 

verschillende arbeidsorganisatie van de bedrijven geldt opnieuw als uitgangspunt. Dit 

maal geldt de dichotomie tussen bedrijven met één versus bedrijven met meerdere 

werfleiders als indicatie.  

SPREIDINGSPARAMETER EEN WERFLEIDER 
MEERDERE 

WERFLEIDERS 
TOTAAL 

Gemiddelde 

standaardafwijking 
3,5 3,3 3,6 

Aantal competenties met 

een standaardafwijking >4 
26 19 24 

 

 Bedrijven met assistent-werfleiders vs bedrijven zonder assistent-werfleiders: eens te meer 

een toets die rekening houdt met een mogelijk verschillende arbeidsorganisatie in 

respectievelijke types ondernemingen. Naarmate er een meer doorgedreven arbeidsdeling 

is, gelden misschien ook meer gestructureerde leertrajecten. 

SPREIDINGSPARAMETER 
MET ASSISTENT –

WERFLEIDER 
TOTAAL 

Gemiddelde 

standaardafwijking 
3,5 3,6 

Aantal competenties met 

een standaardafwijking >4 
30 24 

 

De voorgaande opdelingen vertrokken telkens van een a priori verschil in bedrijven. Daarnaast 

werd ook gepoogd een afzonderlijke analyse op deelgroepen te doen die zich lieten afbakenen 

op basis van hun antwoordpatroon zelf. Zo konden vier bedrijven geïdentificeerd worden die 

hun competentieverwachtingen ten aanzien van een werfleider-wegenbouw reeds bij 

aanwerving beheerst wilden zien. Noch deze vier bedrijven, noch de resterende zestien 

bedrijven laten echter een meer gelijklopende opinie over het leertraject registreren. Ook het 

afzonderen van één extra bedrijf met opvallend weinig competentieverwachtingen bij 
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aanwerving en in de eerste maanden tewerkstelling, doet de spreidingsmaten voor het 

leertraject nauwelijks terugvallen. 

SPREIDINGSPARAMETER 
ALLES BIJ 

AANWERVING 

ALLES BIJ AANWERVING 

ZONDER BEDRIJF MET LATE 

COMPETENTIEVERWACHTINGEN 

Gemiddelde 

standaardafwijking 
3,6 3,3 

Aantal competenties met 

een standaardafwijking >4 
24 20 
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2.3. Het relatieve belang van de competenties 

Uitdieping gebaseerd op belang — Als uitbreiding op de beschrijving van de leertraject biedt 

een instapcompetentieprofiel in principe ook een overzicht van het relatieve belang van de 

verschillende competenties. Dit belang is gebaseerd op de tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad 

van de competenties. Aan bedrijven werd immers gevraagd een ‘tijdsscore’ en een 

‘moeilijkheidsscore’ toe te kennen aan de verschillende competenties (zie bijlage). Net zoals 

voor het gemiddelde leertraject geldt echter dat dé tijdsintensiteit, of dé moeilijkheidsgraad van 

een competentie slechts gevat wordt door een gemiddelde als de waarden voldoende 

geconcentreerd zijn rond dat centrum. Bij te uiteenlopende resultaten is ook hier een 

overzichtelijke weergave van de spreiding te verkiezen. 

Evenmin eensgezindheid over belang van competenties – De scores die de bedrijven aan de 

competenties toekenden voor tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad wijzen, net zoals bij het 

leertraject, geen gedeelde volgorde aan. De twintig muntjes die de respondenten telkens 

verdeelden, kwamen niet keer op keer bij min of meer dezelfde competenties terecht, maar 

werden daarentegen relatief gelijkmatig verdeeld. Dit uit zich in weinig competenties met een 

hogere score, en een lage maximale score voor de hoogst scorende competentie op elk van beide 

indicatoren. Van in totaal 54 competenties kregen er slechts 4 gemiddeld één of meer 

tijdsmuntjes, voor moeilijkheidsgraad waren dat er zelfs slechts 2. De hoogst scorende 

competentie in termen van tijdsintensiteit kreeg gemiddeld 1,2 muntjes, de moeilijkste 

competentie gemiddeld 2 muntjes. Een vergelijking met een reeks andere beroepen illustreert 

hoe zeer dergelijke scores afwijken. 
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BEROEP* 

TIJDSINTENSITEIT MOEILIJKHEIDSGRAAD 

Aantal 

competenties 

met score ≥ 1 

Score van hoogst 

scorende 

competentie 

Aantal 

competenties 

met score ≥ 1 

Score van hoogst 

scorende 

competentie 

Werfleider-wegenbouw (54) 4 1,2 2 2,0 

Calculator (39) 6 1,9 8 1,9 

Magazijnier (47) 6 3 5 3,1 

Administratief bediende 

personeelszaken (32) 
10 2 

7 
4,8 

Management Assistant (41) 9 2,7 5 3,1 

*Tussen haakjes is telkens het totaal aantal competenties van het volledige profiel. 

Anderzijds wekken deze resultaten niet echt verwondering. Na de onenigheid over de plaats 

van competenties in het leertraject, zou een consensus over de tijdsintensiteit en de 

moeilijkheidsgraad eerder verbaasd hebben. 
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2.4. Evoluties in het beroepsprofiel 

Verwachte evoluties — De respondenten werd ook gevraagd naar mogelijke evoluties in het 

belang van de verschillende competenties. Op die manier peilde het onderzoek naar trends 

binnen het competentieprofiel van een werfleider-wegenbouw. De respondenten duidden met 

een pijl de competenties aan die volgens hen in de nabije toekomst in belang zullen afnemen 

dan wel toenemen. De nabije toekomst werd gedefinieerd als de komende vijf jaar. 

Afnemend belang: geen trends — Slechts één bedrijf duidde een competentie aan die naar 

verwachting in belang zou dalen de komende vijf jaar. Geen enkel ander bedrijf verwachtte een 

dalend belang van welke competentie dan ook. De resultaten verraden dus geen betekenisvolle 

trends. 

Drie competenties stijgen volgens een minstens een vierde van de bedrijven aan belang — 

Dertien van de twintig bedrijven voorspelden een toenemend belang van in totaal achttien 

competenties. Van deze achttien werden er acht minstens twee maal genoemd. Vooral de 

competenties ‘naleving van wetgeving en wettelijke procedures’, ‘motvieren van de ploeg’ en 

‘toezien op de naleving van de welzijnsreglementering’ vallen op als te verwachten trends. Ze 

vinden respectievelijk bij 6, 6 en 5 bedrijven ondersteuning. Tabel 5 geeft een overzicht de meest 

genoemde competenties 

Tabel 6: Competenties die volgens minstens twee bedrijven in belang zullen toenemen 

   Categorie                             Competentie   Aantal pijlen 

   

JURIDISCHE ZAKEN 31. kan de wetgeving naleven en de wettelijke procedures toepassen: sociale wetgeving; 
aangaande de werfuitvoeringen; registratiereglementering; veiligheidswetgeving (verslag bij 
ongevallen,…); regelgeving i.v.m. transport om de uitvoeringswerken conform de wet te 
laten verlopen 

6 

STUREN 33. kan de arbeiders motiveren om het rendement en de kwaliteit van het werk van de 
ploegen te bevorderen 

6 
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WELZIJN 50. kan toezien op de naleving van de reglementering met betrekking tot welzijn op het werk 
om de veiligheid en de hygiëne op de bouwplaats te verzekeren 

5 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

21. kan e-mails en brieven (bv. met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, onderaannemers, 
…) verwerken (opstellen, beantwoorden, versturen, doorsturen en ontvangen) voor een 
efficiënte werkorganisatie 

2 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

22. kan in- en uitgaande post en andere documenten (bv. vorderingsstaten, technische 
fiches) in verband met de werf systematisch verzamelen, ordenen en bewaren (zowel op 
papier als digitaal) in een klassement om specifieke brieven of documenten snel terug te 
vinden; om verloop van een communicatie te kunnen aantonen en reconstrueren 

2 

INTERNE 
COMMUNICATIE 

39. kan de intermenselijke relaties met collega’s beheren om een vlotte communicatie en 
samenwerking met andere afdelingen van het bedrijf (bv. calculator, materieeldienst, 
aankoopdienst etc. ), niet te verhinderen 

2 

PLANNING 
40. kan de uitvoeringsfasen en –taken onderscheiden om projectmatig te werken  

2 

STRESSBESTENDIGHEID 54. kan adequaat omgaan met eventuele negatieve reacties van externen aan de werf 
(buurtbewoners, voorbijgangers, passerend verkeer) om escalaties te vermijden en de vlotte 
voortgang van de werken niet in het gedrang te brengen 

2 
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2.5. Andere bijzonderheden 

Een werfleider-wegenbouw wordt in zijn bedrijf gewoon werfleider genoemd — In zeven op 

de tien Vlaamse bedrijven die bevraagd werden, wordt de werfleider-wegenbouw gewoon als 

‘werfleider’ betiteld. In twee bedrijven wordt de specificatie toch in de titel opgenomen. Andere 

functiebenamingen die gebruikt worden zijn ‘conducteur’ en ‘projectleider’.In Franstalig België 

is de functiebetiteling mogelijk nog eenduidiger. Alle tien bevraagde bedrijven duidden hun 

werfleiders-wegenbouw aan als ‘chef de chantier’.  

Verschil tussen leertraject voor  werfleider en zijn assistent — Zeven bedrijven hebben 

behalve de volwaardige werfleider(s)-wegenbouw nog één of meerdere ‘assistent werfleiders-

wegenbouw’. In zes van deze zeven bedrijven verschilt het leertraject van deze medewerkers 

ook van dat van de eigenlijke werfleider-wegenbouw. In één bedrijf daarentegen gelden de 

assistent-werfleiders-wegenbouw’ als de toekomstige werfleiders in opleiding. Voor hen volgt 

het leertraject dus hetzelfde stramien als dat van de werfleider. Gezien de grote onenigheid 

over hét leertraject van de werfleider-wegenbouw leert deze vaststelling ons echter weinig met 

het oog op de organisatie van opleidingen. 
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3. Besluit 

Consensus over goed 70 procent van de competenties — Over 38 van de 54 competenties uit 

het voorgestelde profiel van werfleider-wegenbouw zijn bedrijven het eens dat een volleerd 

werfleider in de wegenbouw deze moet beheersen. Deze matige ondersteuning voor het profiel 

is echter geen reden om de relevantie van de opgelijste competenties in vraag te stellen..De 

resterende competenties laten zich immers grotendeels groeperen in een beperkt aantal 

categorieën die afhankelijk van de arbeidsdeling het eerst in aanmerking komen om aan andere 

functies toegekend te worden. 

 

Geen eenduidig advies in functie van opleiding mogelijk — Er heerst geen overeenstemming 

over de wenselijke leervolgorde van de verschillende competentie. Ook over het relatieve 

belang van competenties zijn bedrijven het oneens. Ook een toetsing voor een resem 

hypothetische deelgroepen levert geen consistentere resultaten op. Het gebrek aan een 

consensus hypothekeert de mogelijkheid om vanuit deze studie eenduidig adviezen te 

destilleren in functie van opleiding. De peiling naar de instapcompetenties levert geen info over 

de optimale indeling van een opleidingstraject of de af te bakenen prioriteiten.  

 

Variatie lijkt sectoreigen — De resultaten geven aanleiding om de gemeten variatie nader te 

onderzoeken. In theorie komen drie hypotheses in aanmerking om de – schijnbaar- 

onsamenhangende resultaten te verklaren: 

 De interviewers maakten fouten bij het afnemen van de interviews of het registreren van 

de antwoorden 

 De onderzoeksmethode, en meer bepaald de voorgelegde competentielijst, voldoet niet. 

 De gemeten variatie weerspiegelt de werkelijke variatie in opinies van de bedrijven.  

De eerste twee opties lijken echter onwaarschijnlijk. De toetsing per interviewer leverde immers 

nauwelijks andere resultaten op dan een loutere toevallige tweedeling van de steekproef. De 

mogelijkheid dat de competentieomschrijvingen aanleiding geven tot meervoudige 

interpretaties, en op die manier een éénduidige beoordeling in de weg staan, zou verrassend 

zijn gezien de consistentere resultaten met gelijkaardige competentiebeschrijvingen voor andere 

Controle op eventuele bias door interviewer 

Ter controle op een eventuele afwijking als gevolg van een 

interviewereffect werden de resultaten voor de beide betrokken 

interviewers met elkaar vergeleken (= vergelijking Vlaanderen-

Wallonië) en gesteld tegenover een volledig willekeurige 

opdeling van de steekproef. Elk van de deelverzamelingen 

leverde gelijkaardige, onconsistente antwoordpatronen op. De 

kans dat het opvallende totaalbeeld het gevolg is van een fout 

bij het interviewen of de registratie nadien lijkt dus 

onwaarschijnlijk. 

 

DEELVERZAMELING 
GEMIDD. 

STANDAARDAFWIJKING 

# COMP./ST.DEV. 

>4  

Interviewer 1 20 3,1 

Interviewer 2 24 3,6 

Even interviews 23 3,2 

Oneven interviews 20 3,5 
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beroepen. In het bijzonder de betere resultaten die het instapcompetentieprofiel voor werfleider 

– met een grotendeels identieke competentielijst – opleverde, vormen in dat opzicht een 

tegeninidicatie. Rest dus de mogelijkheid dat de gemeten variatie, overeenstemt met een 

werkelijke diversiteit in competentieverwachtingen in de sector van de wegenbouw. Deze 

conclusie zou overigens in de lijn liggen van de vaststellingen die de aanleiding vormden voor 

dit onderzoek. Een conferentievergadering waarop de resultaten van het onderzoek besproken 

worden met sectorvertegenwoordigers kan mogelijks dieper inzicht opleveren. 
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Bijlage 1: Lijst van competenties die werden voorgelegd aan de 

respondenten  

     Categorie                                    Competentie 
 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

1. kan kwaliteit, rendabiliteit en veiligheid van diverse werkmethodes vergelijken om de optimale werkmethode 
toe te passen 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

2. kan de tijd om de werken uit te voeren inschatten om de werf te organiseren, op te volgen en te controleren 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

3. kan aanwijzingen en raad aan de werknemers geven om de efficiëntie op de werf te bevorderen 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

4. kan alternatieven voor materiaal, materieel en personeel voorstellen om de rendabiliteit en de kwaliteit van 
de werken te optimaliseren 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

5. kan bepalen welk materieel wordt ingezet op de werf om de werf op een efficiënte wijze te leiden 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

6.  kan voor het (preventief) onderhoud van het materieel zorgen om te zorgen voor de duurzaamheid van het 
materieel 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

7. kan alleen of samen met de landmeter niveaus uitzetten en eventuele problemen met betrekking tot de site 
opsporen om de uitvoeringswerken voor te bereiden 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

8. kan zorgen voor de uitvoering van tests die voorgeschreven zijn in het lastenboek (bv. bodemcontroles, 
dichtheidstest, etc.) om de werken conform de normen te laten verlopen 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

9. kan de rapporten van het studiebureau en de lastenboeken begrijpen en kritisch analyseren om de werken 
conform de normen te laten verlopen 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

10. kan een (periodieke) controle van de werken verzekeren om de werken conform de normen te laten 
verlopen 
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DOSSIERKENNIS 11. kan aan de hand van het lastenboek uit te voeren taken, materiaal en andere eisen van de bouwheer post 
per post identificeren en hieruit de uit te voeren taken afleiden om de opdracht voor te bereiden en te 
plannen 

DOSSIERKENNIS 12. kan plannen (situatieplan, installatieplan, kadasterplan, architectuurplan, etc. ) lezen om de opdracht te 
begrijpen, te plannen en voor te bereiden om incoherenties op te sporen en uit te klaren; om aanpassingen 
in kaart te brengen 

DOSSIERKENNIS 13. kan eenvoudige plannen (bv. situatieplan, installatieplan) schetsen om aanpassingen in kaart te brengen; 
om het as-built plan te schetsen; om de opdracht aan de werfploeg uit te leggen 

DOSSIERKENNIS 14. kan aan de hand van het lastenboek de meetstaat opstellen en vergelijken met het lastenboek om de 
hoeveelheden benodigde materiaal te berekenen; om de gegevens voor de begroting te verzamelen; voor 
de werkvoorbereiding 

DOSSIERKENNIS 15. kan vorderings- en eindstaten opstellen om (tussentijdse) facturen op te stellen 

DOSSIERKENNIS 16. kan de gepresteerde taken kwantificeren om de voortgang op de werf te kunnen evalueren en te vergelijken 
met de planning 

INRICHTEN VAN DE WERF 17. kan een omleidings-, signalisatie-, en verkeerscirculatieplan opstellen om de werf (in verschillende fases) af 
te sluiten; om de veiligheid van interne en externe betrokkenen met de werf te garanderen 

INRICHTEN VAN DE WERF 18. kan beschikbare ruimte (opslagruime van materiaal, plaats voor gereedschap, parkeerterreinen,…) plannen 
om de werf te organiseren 

INRICHTEN VAN DE WERF 19. kan zichtbare en onzichtbare (ondergronds en in de lucht) leidingen en energiebronnen situeren aan de 
hand van het algemeen gemeentelijk plan van riolen of elektriciteitsvoorziening om te bepalen waar de 
nodige energiebronnen geplaatst moeten worden 

INRICHTEN VAN DE WERF 20. kan de reservatie van benodigdheden op de werf (toiletten, refter, vestiaire, opslagterreinen, torenkranen, 
etc. ) tijdig doorgeven aan de verantwoordelijke in het bedrijf om de site voor te bereiden conform het 
installatieplan 

BRIEFWISSELING BEHEREN 21. kan e-mails en brieven (bv. met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, onderaannemers, …) verwerken 
(opstellen, beantwoorden, versturen, doorsturen en ontvangen voor een efficiënte werkorganisatie 
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BRIEFWISSELING BEHEREN 22. kan in- en uitgaande post en andere documenten (bv. vorderingsstaten, technische fiches) in verband met 
de werf systematisch verzamelen, ordenen en bewaren (zowel op papier als digitaal) in een klassement om 
specifieke brieven of documenten snel terug te vinden; om verloop van een communicatie te kunnen 
aantonen en reconstrueren 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

23. kan zich infomeren over de markt van onderaannemers en leveranciers (financiële situatie, erkenning, …) 
om bij gelegenheid  snel en efficiënt onderaannemers of  leveranciers te selecteren 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

24. kan offertes analyseren en vergelijkende tabellen opstellen om onderaannemers of leveranciers te 
selecteren 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

25. kan een factuur begrijpen om de facturen te controleren op basis van de leveringen en de prestaties 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

26. kan relevante informatie over de werf doorgeven om gepresteerde werken te kunnen factureren 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

27. kan een bestelbon/leveringsbon begrijpen voor het aanvaarden van de bestelling; voor het controleren van 
de bestelling op kwaliteit en kwantiteit 

NACALCULATIE 28. kan (aan de hand van vorderings- en eindstaten) het rendement evalueren en vergelijken met het verwachte rendement 
in de kostprijsberekening om het financieel beheer van de werf verzekeren 

JURIDISCHE ZAKEN 29. kan de clausules van een verzekeringscontract lezen en het belang van de specifieke clausules (bvb. ivm 
aansprakelijkheid) onderscheiden om na te gaan of alle juridische vereisten zijn vermeld in het contract 

JURIDISCHE ZAKEN 30. kan juridische status van de werf controleren (bv. kadastrale situatie, erfdienstbaarheden, bodemgebruik, 
recuperatie grond en materialen, etc.) om de uitvoeringswerken conform de wet te laten verlopen 

JURIDISCHE ZAKEN 31. kan de wetgeving naleven en de wettelijke procedures toepassen: sociale wetgeving; aangaande de 
werfuitvoeringen; registratiereglementering; veiligheidswetgeving (verslag bij ongevallen,…); regelgeving 
ivm transport om de uitvoeringswerken conform de wet te laten verlopen 

STUREN 32. kan duidelijke en eenduidige instructies geven om de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering te 
delegeren aan onderaannemers en eigen ploegen 

STUREN 33. kan de arbeiders motiveren om het rendement en de kwaliteit van het werk van de ploegen te bevorderen 
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STUREN 34. kan een vergadering leiden om werken op de werf te bespreken; om de veiligheid tijdens een ‘toolbox 
meeting’ te bespreken 

STUREN 35. kan erop toezien dat de andere partijen (bv. onderaannemers) de afspraken nakomen om de werken 
volgens plan te laten verlopen 

STUREN 36. kan erop toezien dat de andere werknemers en de ploegbazen de afspraken nakomen en het werk op een 
bevredigende wijze uitvoeren, zonder zijn permanente aanwezigheid voor een efficiënte werkorganisatie 

EXTERNE COMMUNICATIE 37. kan een effectieve externe communicatie voeren op een taalniveau dat het imago van het bedrijf niet 
schaadt  (telefonisch, in face-to-face gesprekken, per brief of mail) om resultaten te boeken in de contacten 
met opdrachtgevers (overheden), leveranciers, en onderaannemers 

EXTERNE COMMUNICATIE 38. kan duidelijke afspraken maken en die naleven om op een efficiënte manier samen te werken met de 
verschillende partijen (opdrachtgevers, leveranciers, etc.) 

INTERNE COMMUNICATIE 39. kan de intermenselijke relaties met collega’s beheren om een vlotte communicatie en samenwerking met 
andere afdelingen van het bedrijf (bv. calculator, materieeldienst, aankoopdienst etc. ), niet te verhinderen 

PLANNING 40. kan de uitvoeringsfasen en –taken onderscheiden om projectmatig te werken 

PLANNING 41. kan het organigram van de werf betreffende arbeiders, chauffeurs, machinisten; materieel en materiaal; 
onderaannemers schematisch voorstellen en aanpassen in functie van de vorderingen van de werken en 
onvoorziene omstandigheden om projectmatig te werken; om deadlines na te leven 

BEHEER VAN MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

42. kan materiaal afroepen om het materiaal tijdig op de werf te hebben 

BEHEER VAN MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

43. kan de voorraad materiaal beheren om onvoldoende of te veel voorraden te voorkomen 

BEHEER VAN MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

44. kan de beschikbaarheid van gepast materieel waarborgen om de werken op een efficiënte manier te kunnen 
laten verlopen 

WERK DELEGEREN AAN 
ONDERAANNEMERS 

45. kan de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering verdelen onder de diverse onderaannemers om de werf 
te organiseren 
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HUMAN RESOURCES 46. kan potentiële en nieuwe medewerkers inschatten om deel te nemen aan eventuele aanwerving 

HUMAN RESOURCES 47. kan nieuwe medewerkers opvangen en onthalen om hun snelle integratie in het bedrijf te bevorderen 

COMMERCIËLE CONTACTEN 48. kan klantencontacten (bvb. met controleurs van de aanbestedende overheid) onderhouden om nieuwe 
opdrachten te krijgen 

COMMERCIËLE CONTACTEN 49. kan over kortingen bij leveranciers of onderaannemers onderhandelen om een groter rendement te halen 

WELZIJN 50. kan toezien op de naleving van de reglementering met betrekking tot welzijn op het werk om de veiligheid 

en de hygiëne op de bouwplaats te verzekeren 

WELZIJN 51. kan een risico-analyse opstellen en analyseren om de risico’s op de werf in te schatten, te voorkomen en te 

bestrijden 

LEERBEREIDHEID EN –
VERMOGEN 

52. kan aan de hand van nieuwsbrieven, opleidingen, ed. externe evoluties met betrekking tot het eigen 

werkdomein (bvb. nieuwe materialen, nieuwe toepassingen, nieuwe regelgeving, …) opvolgen om de eigen 

werkzaamheden ermee in overeenstemming te brengen, erop af te stemmen of er op een andere manier 

rekening mee te houden 

FLEXIBILITEIT 53. kan buiten de traditionele werkuren, met name ’s nachts en tijdens het weekend werken om de werven die 

op deze tijdstippen actief zijn op te volgen 

STRESSBESTENDIGHEID 54. kan adequaat omgaan met eventuele negatieve reacties van externen aan de werf (buurtbewoners, 

voorbijgangers, passerend verkeer) om escalaties te vermijden en de vlotte voortgang van de werken niet in 

het gedrang te brengen 
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Bijlage 2: Geregistreerde leertrajecten per bedrijf 

De leertrajecten per bedrijf laten zich lezen in de kolommen 1 tot 20. De cijfers tussen 0 en 13 

geven de situering van de competentie op die rij  in het leertraject binnen het betreffende bedrijf 

aan. ‘0’ staat voor ‘verwacht bij aanwerving’, ‘1’ voor ‘na één maand voltijdse tewerkstelling’, 

‘2’ voor ‘na twee maand voltijdse tewerkstelling’, enz. ‘13’ staat voor ‘te verwerven na meer dan 

1 jaar voltijdse tewerkstelling’. Een lege cel betekent dat de competentie in dat bedrijf niet van 

de werfleider-wegenbouw wordt verwacht. 

 

Competenties 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

1. kan kwaliteit, rendabiliteit en 
veiligheid van diverse 
werkmethodes vergelijken om de 
optimale werkmethode toe te 
passen 6 3 0 12 6 12 4 1 2 3 0 0 13 6   0 0   12 0 

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

2. kan de tijd om de werken uit te 
voeren inschatten om de werf te 
organiseren, op te volgen en te 
controleren  6 0 0 12 3 12 0 1 2 3 13 0 6 0   0 0 0 6 0 

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

3. kan aanwijzingen en raad aan 
de werknemers geven om de 
efficiëntie op de werf te 
bevorderen 2 0 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

4. kan alternatieven voor 
materiaal, materieel en 
personeel voorstellen om de 
rendabiliteit en de kwaliteit van 
de werken te optimaliseren  13 3 12 12 12 12 0 1 0 6 6 0 13 6 0   0 0 12   

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

5. kan bepalen welk materieel 
wordt ingezet op de werf om de 
werf op een efficiënte wijze te 
leiden  9 1 0 12 0   0 1 0 3 0 0 6 6 0 0 0 0 3 0 



P A G I N A  3 7  

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

6. kan voor het (preventief) 
onderhoud van het materieel 
zorgen om te zorgen voor de 
duurzaamheid van het materieel 0           4   4   0   6 6 0     0   0 

COORDINATIE 
VAN DE 
WERF-
UITVOERING 

7. kan alleen of samen met de 
landmeter niveaus uitzetten en 
eventuele problemen met 
betrekking tot de site opsporen 
om de uitvoeringswerken voor te 
bereiden 0 6 0 0 0 1 0 1 4   0 0 6 0   0 0 0 6 0 

KWALITEITS-
ZORG EN 
CONTROLES 

8. kan zorgen voor de uitvoering 
van tests die voorgeschreven 
zijn in het lastenboek (bv. 
bodemcontroles, dichtheidstest, 
etc.) om de werken conform de 
normen te laten verlopen 6 6 3 6 3 1 4 13 4     6 6 12     12     0 

KWALITEITS-
ZORG EN 
CONTROLES 

9. kan de rapporten van het 
studiebureau en de 
lastenboeken begrijpen en 
kritisch analyseren om de 
werken conform de normen te 
laten verlopen 12 6 0   3 2 0 13 4 0 13 3 6 0   0 12 0 0   

KWALITEITS-
ZORG EN 
CONTROLES 

10. kan een (periodieke) controle 
van de werken verzekeren om 
de werken conform de normen te 
laten verlopen 3 1 0   0   0 13 4 3 0 3 6 0   0 12 0 0 0 

DOSSIER-
KENNIS 

11. kan aan de hand van het 
lastenboek uit te voeren taken, 
materiaal en andere eisen van 
de bouwheer post per post 
identificeren en hieruit de uit te 
voeren taken afleiden om de 
opdracht voor te bereiden en te 
plannen 3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 3 6 6   0 0 0 0   

 

 



P A G I N A  3 8  

DOSSIER-
KENNIS 

12. kan plannen (situatieplan, 
installatieplan, kadasterplan, 
architectuurplan, etc.) lezen om 
de opdracht te begrijpen, te 
plannen en voor te bereiden om 
incoherenties op te sporen en uit 
te klaren; om aanpassingen in 
kaart te brengen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

DOSSIER-
KENNIS 

13. kan eenvoudige plannen (bv. 
situatieplan, installatieplan) 
schetsen om aanpassingen in 
kaart te brengen; om het as-built 
plan te schetsen; om de 
opdracht aan de werfploeg uit te 
leggen 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0   0 0 0 0 

DOSSIER-
KENNIS 

14. kan aan de hand van het 
lastenboek de meetstaat 
opstellen en vergelijken met het 
lastenboek om de hoeveelheden 
benodigde materiaal te 
berekenen om de gegevens voor 
de begroting te verzamelen, voor 
de werkvoorbereiding 13 3 0     1 0 0 0   0 12 12 0   0 13     0 

DOSSIER-
KENNIS 

15. kan vorderings- en 
eindstaten opstellen om 
(tussentijdse) facturen op te 
stellen 1 3 0       0 0   0 0 3 6 0   0 0   6   

DOSSIER-
KENNIS 

16. kan de gepresteerde taken 
kwantificeren om de voortgang 
op de werf te kunnen evalueren 
en te vergelijken met de 
planning 13 3 3 0 3   4 0   5 0 2 6 6     0 0 6 0 
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INRICHTEN 
VAN DE WERF 

17. kan een omleidings-, 
signalisatie-, en 
verkeerscirculatieplan opstellen 
om de werf (in verschillende 
fases) af te sluiten om de 
veiligheid van interne en externe 
betrokkenen met de werf te 
garanderen 3 12 0   3   4   2   0 6 6 0 0   0   0   

INRICHTEN 
VAN DE WERF 

18. kan beschikbare ruimte 
(opslagruime van materiaal, 
plaats voor gereedschap, 
parkeerterreinen,…) plannen om 
de werf te organiseren 6 1 0 0 0 6 0 3 0   0 6 6 0 0 0 1 0 0 0 

INRICHTEN 
VAN DE WERF 

19. kan zichtbare en onzichtbare 
(ondergronds en in de lucht) 
leidingen en energiebronnen 
situeren aan de hand van het 
algemeen gemeentelijk plan van 
riolen of elektriciteitsvoorziening 
om te bepalen waar de nodige 
energiebronnen geplaatst 
moeten worden 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

INRICHTEN 
VAN DE WERF 

20. kan de reservatie van 
benodigdheden op de werf 
(toiletten, refter, vestiaire, 
opslagterreinen, torenkranen, 
etc. ) tijdig doorgeven aan de 
verantwoordelijke in het bedrijf 
om de site voor te bereiden 
conform het installatieplan 3 1 0   3 2 1   0 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 

BRIEF-
WISSELING 
BEHEREN 

21. kan e-mails en brieven (bv. 
met opdrachtgevers, klanten, 
leveranciers, onderaannemers, 
…) verwerken (opstellen, 
beantwoorden, versturen, 
doorsturen en ontvangen) voor 
een efficiënte werkorganisatie 6 12 12   0 0 2 3   0     13 0   0         
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BRIEF-
WISSELING 
BEHEREN 

22. kan in- en uitgaande post en 
andere documenten (bv. 
vorderingsstaten, technische 
fiches) in verband met de werf 
systematisch verzamelen, 
ordenen en bewaren (zowel op 
papier als digitaal) in een 
klassement om specifieke 
brieven of documenten snel 
terug te vinden; om verloop van 
een communicatie te kunnen 
aantonen en reconstrueren   12 12   0   3 3   0     6 0   0 0 0 0   

BESTEL-
LINGEN EN 
FACTURATIE 

23. kan zich infomeren over de 
markt van onderaannemers en 
leveranciers (financiële situatie, 
erkenning, …) om bij 
gelegenheid snel en efficiënt 
onderaannemers of  leveranciers 
te selecteren             3 3         6 12     0     0 

BESTEL-
LINGEN EN 
FACTURATIE 

24. kan offertes analyseren en 
vergelijkende tabellen opstellen 
om onderaannemers of 
leveranciers te selecteren   12 12       3     3     6 6   0 0       

BESTEL-
LINGEN EN 
FACTURATIE 

25. kan een factuur begrijpen om 
de facturen te controleren op 
basis van de leveringen en de 
prestaties 0 3 3   0   2 3   0   3 0 6   0 0   0   

BESTEL-
LINGEN EN 
FACTURATIE 

26. kan relevante informatie over 
de werf doorgeven om 
gepresteerde werken te kunnen 
factureren 3 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 3 12 6   0 0 0 0   

BESTEL-
LINGEN EN 
FACTURATIE 

27. kan een 
bestelbon/leveringsbon 
begrijpen voor het aanvaarden 
van de bestelling; voor het 
controleren van de bestelling op 
kwaliteit en kwantiteit 0 0 0 0 0   2 3 0 0 0 0 6 6 0 0 0   0 0 
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NACALCU-
LATIE 

28. kan (aan de hand van 
vorderings- en eindstaten) het 
rendement evalueren en 
vergelijken met het verwachte 
rendement in de 
kostprijsberekening om het 
financieel beheer van de werf 
verzekeren 3   0   12   4 13   6   6 13 6   0 0       

JURIDISCHE 
ZAKEN 

29. kan de clausules van een 
verzekeringscontract lezen en 
het belang van de specifieke 
clausules (bvb. i.v.m. 
aansprakelijkheid) 
onderscheiden om na te gaan of 
alle juridische vereisten zijn 
vermeld in het contract                   12     13 6     13       

JURIDISCHE 
ZAKEN 

30. kan juridische status van de 
werf controleren (bv. kadastrale 
situatie, erfdienstbaarheden, 
bodemgebruik, recuperatie 
grond en materialen, etc.) om de 
uitvoeringswerken conform de 
wet te laten verlopen         12       6       13 6     13       

JURIDISCHE 
ZAKEN 

31. kan de wetgeving naleven en 
de wettelijke procedures 
toepassen: sociale wetgeving; 
aangaande de werfuitvoeringen; 
registratiereglementering; 
veiligheidswetgeving (verslag bij 
ongevallen,…); regelgeving 
i.v.m. transport om de 
uitvoeringswerken conform de 
wet te laten verlopen 12       0   7 3 6 12     13 6 0 0 13     0 
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STUREN 32. kan duidelijke en eenduidige 
instructies geven om de 
verantwoordelijkheden m.b.t. de 
uitvoering te delegeren aan 
onderaannemers en eigen 
ploegen 6 0 0 0 0 9 1 1 1 0 0 3 13 3 0 0 0 0 0 0 

STUREN 33. kan de arbeiders motiveren 
om het rendement en de 
kwaliteit van het werk van de 
ploegen te bevorderen 2 1 0 12 0 9 1 1 1 6 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 

STUREN 34. kan een vergadering leiden 
om werken op de werf te 
bespreken; om de veiligheid 
tijdens een ‘toolbox meeting’ te 
bespreken 3 12     3 9 2 1 6     6 13 6   0 0       

STUREN 35. kan erop toezien dat de 
andere partijen (bv. 
onderaannemers) de afspraken 
nakomen om de werken volgens 
plan te laten verlopen 6 3 0 0 0 2 3 1 1 0 0 6 12 3 0 0 0     0 

STUREN 36. kan erop toezien dat de 
andere werknemers en de 
ploegbazen de afspraken 
nakomen en het werk op een 
bevredigende wijze uitvoeren, 
zonder zijn permanente 
aanwezigheid voor een efficiënte 
werkorganisatie 6 3 0 6 0 2 2 1 1 0 12 6 13 6 0 0 0 0 0 0 

EXTERNE 
COMMUNI-
CATIE 

37. kan een effectieve externe 
communicatie voeren op een 
taalniveau dat het imago van het 
bedrijf niet schaadt (telefonisch, 
in face-to-face gesprekken, per 
brief of mail) om resultaten te 
boeken in de contacten met 
opdrachtgevers (overheden), 
leveranciers, en 
onderaannemers 0 1 0   6 4 5 12 1 0 0 3 13 0   0 0 0 0 0 
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EXTERNE 
COMMUNI-
CATIE 

38. kan duidelijke afspraken 
maken en die naleven om op 
een efficiënte manier samen te 
werken met de verschillende 
partijen (opdrachtgevers, 
leveranciers, etc.) 6 3 0 6 0 7 2 12 1 6 0 0 6 3   0 0   0 0 

INTERNE 
COMMUNI-
CATIE 

39. kan de intermenselijke 
relaties met collega’s beheren 
om een vlotte communicatie en 
samenwerking met andere 
afdelingen van het bedrijf (bv. 
calculator, materieeldienst, 
aankoopdienst etc. ), niet te 
verhinderen 6 1 0 12 0   3 12 1 0 0 3 6 3 0 0 12 0 0 0 

PLANNING 40. kan de uitvoeringsfasen en –
taken onderscheiden om 
projectmatig te werken  6 3 0 12 0 6 2 1 1 0 0 6 6 3 0 0 0 0 6 0 

PLANNING 41. kan het organigram van de 
werf betreffende arbeiders, 
chauffeurs, machinisten; 
materieel en materiaal; 
onderaannemers schematisch 
voorstellen en aanpassen in 
functie van de vorderingen van 
de werken en onvoorziene 
omstandigheden om 
projectmatig te werken; om 
deadlines na te leven 6   0 6 0   6 1 2 0 0 0 12 6   0 0 0 6   

BEHEER VAN 
MATERIAAL 
EN 
MATERIEEL 

42. kan materiaal afroepen om 
het materiaal tijdig op de werf te 
hebben 

0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0   0 0 

BEHEER VAN 
MATERIAAL 
EN 
MATERIEEL 

43. kan de voorraad materiaal 
beheren om onvoldoende of te 
veel voorraden te voorkomen 

12 0   0 0   1 3 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 
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BEHEER VAN 
MATERIAAL 
EN 
MATERIEEL 

44. kan de beschikbaarheid van 
gepast materieel waarborgen om 
de werken op een efficiënte 
manier te kunnen laten verlopen 12 12 0 0 3   4 3 2 4 0 6 6 3 0 0 6 0   0 

WERK 
DELEGEREN 
AAN ONDER-
AANNEMERS 

45. kan de 
verantwoordelijkheden m.b.t. de 
uitvoering verdelen onder de 
diverse onderaannemers om de 
werf te organiseren 13 6 0 0 3 12 4 3 3 0 0 6 12 6   0 2 0   0 

HUMAN 
RESOURCES 

46. kan potentiële en nieuwe 
medewerkers inschatten om deel 
te nemen aan eventuele 
aanwerving 12 12 0   3   4   12 3 13   6 6     13 0 12 0 

HUMAN 
RESOURCES 

47. kan nieuwe medewerkers 
opvangen en onthalen om hun 
snelle integratie in het bedrijf te 
bevorderen 0 6   12 12   4   6 3 13 6 0 3     0 0 0 0 

COMMER-
CIËLE 
CONTACTEN 

48. kan klantencontacten (bvb. 
met controleurs van de 
aanbestedende overheid) 
onderhouden om nieuwe 
opdrachten te krijgen 13   0 12 3     12 12 0 6 6 12 0     0   0 0 

COMMER-
CIËLE 
CONTACTEN 

49. kan over kortingen bij 
leveranciers of onderaannemers 
onderhandelen om een groter 
rendement te halen               12         12 6   0 12     0 

WELZIJN 50. kan toezien op de naleving 
van de reglementering met 
betrekking tot welzijn op het 
werk om de veiligheid en de 
hygiëne op de bouwplaats te 
verzekeren 6 0 0 13 0 12 1 12 2 0 0   13 6 0 0 0 0 3 0 

WELZIJN 51. kan een risico-analyse 
opstellen en analyseren om de 
risico’s op de werf in te schatten, 
te voorkomen en te bestrijden         0 9 6 12 6   0   12 6 0   12 0   0 
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LEERBEREID-
HEID EN –
VERMOGEN 

52. kan aan de hand van 
nieuwsbrieven, opleidingen, ed. 
externe evoluties met betrekking 
tot het eigen werkdomein (bvb. 
nieuwe materialen, nieuwe 
toepassingen, nieuwe 
regelgeving, …) opvolgen om de 
eigen werkzaamheden ermee in 
overeenstemming te brengen, 
erop af te stemmen of er op een 
andere manier rekening mee te 
houden 0   0   0   7   1 0 0   13 0   0 12     0 

FLEXIBILITEIT 53. kan buiten de traditionele 
werkuren, met name ’s nachts 
en tijdens het weekend werken 
om de werven die op deze 
tijdstippen actief zijn op te 
volgen 0 0 0 13 0   7 1 1 0     0 0   0 0 0   0 

STRESS-
BESTENDIG-
HEID 

54. kan adequaat omgaan met 
eventuele negatieve reacties van 
externen aan de werf 
(buurtbewoners, voorbijgangers, 
passerend verkeer) om 
escalaties te vermijden en de 
vlotte voortgang van de werken 
niet in het gedrang te brengen 6 1 0 13 0 4 5 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 
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Bijlage 3: Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad van de competenties voor 

werfleider-wegenbouw (op basis van het twaalfmaandenprofiel). Volledige 

resultaten 

Elke respondent werd verzocht om twintig tijdmuntjes en twintig moeilijkheidsmuntjes over 

de competenties te verdelen. De gemiddelde scores voor tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad 

verwijzen naar het gemiddelde aantal ‘muntjes’ dat een competentie kreeg toegewezen door de 

bedrijven. Hoe hoger de scores, hoe tijdrovender en moeilijker de competentie. Onderstaande 

tabel geeft een overzicht. 

 

Tijdsintensiteit en moeilijkheidsgraad. Volledige resultaten. 
 

     Categorie                                    Competentie        Tijd Moeilijkheid 
 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

1. kan kwaliteit, rendabiliteit en veiligheid van diverse werkmethodes vergelijken om de 
optimale werkmethode toe te passen 

0,5 0,7 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

2. kan de tijd om de werken uit te voeren inschatten om de werf te organiseren, op te 
volgen en te controleren  

1,0 1,2 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

3. kan aanwijzingen en raad aan de werknemers geven om de efficiëntie op de werf te 
bevorderen 

2,0 0,4 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

4. kan alternatieven voor materiaal, materieel en personeel voorstellen om de rendabiliteit 
en de kwaliteit van de werken te optimaliseren  

0,8 0,8 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

5. kan bepalen welk materieel wordt ingezet op de werf om de werf op een efficiënte wijze 
te leiden  

0,9 0,5 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

6. kan voor het (preventief) onderhoud van het materieel zorgen om te zorgen voor de 
duurzaamheid van het materieel 

0,5 0,2 

COORDINATIE VAN DE 
WERFUITVOERING 

7. kan alleen of samen met de landmeter niveaus uitzetten en eventuele problemen met 
betrekking tot de site opsporen om de uitvoeringswerken voor te bereiden 

1,4 1,1 
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KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

8. kan zorgen voor de uitvoering van tests die voorgeschreven zijn in het lastenboek (bv. 
bodemcontroles, dichtheidstest, etc.) om de werken conform de normen te laten verlopen 

0,4 0,2 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

9. kan de rapporten van het studiebureau en de lastenboeken begrijpen en kritisch 
analyseren om de werken conform de normen te laten verlopen 

0,7 0,6 

KWALITEITSZORG EN 
CONTROLES 

10. kan een (periodieke) controle van de werken verzekeren om de werken conform de 
normen te laten verlopen 

0,9 0,4 

DOSSIERKENNIS 11. kan aan de hand van het lastenboek uit te voeren taken, materiaal en andere eisen van 
de bouwheer post per post identificeren en hieruit de uit te voeren taken afleiden om de 
opdracht voor te bereiden en te plannen 

0,6 0,5 

DOSSIERKENNIS 12. kan plannen (situatieplan, installatieplan, kadasterplan, architectuurplan, etc.) lezen om 
de opdracht te begrijpen, te plannen en voor te bereiden om incoherenties op te sporen en 
uit te klaren; om aanpassingen in kaart te brengen 

0,8 0,8 

DOSSIERKENNIS 13. kan eenvoudige plannen (bv. situatieplan, installatieplan) schetsen om aanpassingen in 
kaart te brengen; om het as-built plan te schetsen; om de opdracht aan de werfploeg uit te 
leggen 

0,3 0,3 

DOSSIERKENNIS 14. kan aan de hand van het lastenboek de meetstaat opstellen en vergelijken met het 
lastenboek om de hoeveelheden benodigde materiaal te berekenen om de gegevens voor 
de begroting te verzamelen, voor de werkvoorbereiding 

0,3 0,5 

DOSSIERKENNIS 15. kan vorderings- en eindstaten opstellen om (tussentijdse) facturen op te stellen 0,9 0,9 

DOSSIERKENNIS 16. kan de gepresteerde taken kwantificeren om de voortgang op de werf te kunnen 
evalueren en te vergelijken met de planning 

0,5 0,5 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

17. kan een omleidings-, signalisatie-, en verkeerscirculatieplan opstellen om de werf (in 
verschillende fases) af te sluiten om de veiligheid van interne en externe betrokkenen met 
de werf te garanderen 

0,5 0,5 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

18. kan beschikbare ruimte (opslagruime van materiaal, plaats voor gereedschap, 
parkeerterreinen,…) plannen om de werf te organiseren 

0,2 0,2 

 



P A G I N A  4 8  

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

19. kan zichtbare en onzichtbare (ondergronds en in de lucht) leidingen en energiebronnen 
situeren aan de hand van het algemeen gemeentelijk plan van riolen of 
elektriciteitsvoorziening om te bepalen waar de nodige energiebronnen geplaatst moeten 
worden 

0,8 0,7 

INRICHTEN VAN DE 
WERF 

20. kan de reservatie van benodigdheden op de werf (toiletten, refter, vestiaire, 
opslagterreinen, torenkranen, etc. ) tijdig doorgeven aan de verantwoordelijke in het bedrijf 
om de site voor te bereiden conform het installatieplan 

0,2 0,3 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

21. kan e-mails en brieven (bv. met opdrachtgevers, klanten, leveranciers, 
onderaannemers, …) verwerken (opstellen, beantwoorden, versturen, doorsturen en 
ontvangen) voor een efficiënte werkorganisatie 

0,7 0,2 

BRIEFWISSELING 
BEHEREN 

22. kan in- en uitgaande post en andere documenten (bv. vorderingsstaten, technische 
fiches) in verband met de werf systematisch verzamelen, ordenen en bewaren (zowel op 
papier als digitaal) in een klassement om specifieke brieven of documenten snel terug te 
vinden; om verloop van een communicatie te kunnen aantonen en reconstrueren 

0,5 0,2 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

24. kan offertes analyseren en vergelijkende tabellen opstellen om onderaannemers of 
leveranciers te selecteren 

0,3 0,4 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

25. kan een factuur begrijpen om de facturen te controleren op basis van de leveringen en 
de prestaties 

0,0 0,1 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

26. kan relevante informatie over de werf doorgeven om gepresteerde werken te kunnen 
factureren 

0,6 0,4 

BESTELLINGEN EN 
FACTURATIE 

27. kan een bestelbon/leveringsbon begrijpen voor het aanvaarden van de bestelling; voor 
het controleren van de bestelling op kwaliteit en kwantiteit 

0,2 0,1 

NACALCULATIE 28. kan (aan de hand van vorderings- en eindstaten) het rendement evalueren en 
vergelijken met het verwachte rendement in de kostprijsberekening om het financieel 
beheer van de werf verzekeren 

0,5 0,4 

JURIDISCHE ZAKEN 31. kan de wetgeving naleven en de wettelijke procedures toepassen: sociale wetgeving; 
aangaande de werfuitvoeringen; registratiereglementering; veiligheidswetgeving (verslag bij 
ongevallen,…); regelgeving i.v.m. transport om de uitvoeringswerken conform de wet te 
laten verlopen 

0,1 0,9 



P A G I N A  4 9  

STUREN 32. kan duidelijke en eenduidige instructies geven om de verantwoordelijkheden m.b.t. de 
uitvoering te delegeren aan onderaannemers en eigen ploegen 

1,2 0,8 

STUREN 33. kan de arbeiders motiveren om het rendement en de kwaliteit van het werk van de 
ploegen te bevorderen 

0,7 0,9 

STUREN 34. kan een vergadering leiden om werken op de werf te bespreken; om de veiligheid 
tijdens een ‘toolbox meeting’ te bespreken 

0,6 0,6 

STUREN 35. kan erop toezien dat de andere partijen (bv. onderaannemers) de afspraken nakomen 
om de werken volgens plan te laten verlopen 

0,3 0,3 

STUREN 36. kan erop toezien dat de andere werknemers en de ploegbazen de afspraken nakomen 
en het werk op een bevredigende wijze uitvoeren, zonder zijn permanente aanwezigheid 
voor een efficiënte werkorganisatie 

0,8 0,3 

EXTERNE 
COMMUNICATIE 

37. kan een effectieve externe communicatie voeren op een taalniveau dat het imago van 
het bedrijf niet schaadt (telefonisch, in face-to-face gesprekken, per brief of mail) om 
resultaten te boeken in de contacten met opdrachtgevers (overheden), leveranciers, en 
onderaannemers 

0,1 0,3 

EXTERNE 
COMMUNICATIE 

38. kan duidelijke afspraken maken en die naleven om op een efficiënte manier samen te 
werken met de verschillende partijen (opdrachtgevers, leveranciers, etc.) 

0,2 0,3 

INTERNE 
COMMUNICATIE 

39. kan de intermenselijke relaties met collega’s beheren om een vlotte communicatie en 
samenwerking met andere afdelingen van het bedrijf (bv. calculator, materieeldienst, 
aankoopdienst etc. ), niet te verhinderen 

0,1 0,9 

PLANNING 40. kan de uitvoeringsfasen en –taken onderscheiden om projectmatig te werken  0,2 0,3 

PLANNING 41. kan het organigram van de werf betreffende arbeiders, chauffeurs, machinisten; 
materieel en materiaal; onderaannemers schematisch voorstellen en aanpassen in functie 
van de vorderingen van de werken en onvoorziene omstandigheden om projectmatig te 
werken; om deadlines na te leven 

0,3 0,4 

BEHEER VAN 
MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

42. kan materiaal afroepen om het materiaal tijdig op de werf te hebben 0,6 0,4 
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BEHEER VAN 
MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

43. kan de voorraad materiaal beheren om onvoldoende of te veel voorraden te voorkomen 0,5 0,5 

BEHEER VAN 
MATERIAAL EN 
MATERIEEL 

44. kan de beschikbaarheid van gepast materieel waarborgen om de werken op een 
efficiënte manier te kunnen laten verlopen 

0,2 0,3 

WERK DELEGEREN AAN 
ONDERAANNEMERS 

45. kan de verantwoordelijkheden m.b.t. de uitvoering verdelen onder de diverse 
onderaannemers om de werf te organiseren 

0,4 0,5 

HUMAN RESOURCES 46. kan potentiële en nieuwe medewerkers inschatten om deel te nemen aan eventuele 
aanwerving 

0,0 0,5 

HUMAN RESOURCES 47. kan nieuwe medewerkers opvangen en onthalen om hun snelle integratie in het bedrijf 
te bevorderen 

0,1 0,0 

COMMERCIËLE 
CONTACTEN 

48. kan klantencontacten (bvb. met controleurs van de aanbestedende overheid) 
onderhouden om nieuwe opdrachten te krijgen 

0,2 0,6 

WELZIJN 50. kan toezien op de naleving van de reglementering met betrekking tot welzijn op het 
werk om de veiligheid en de hygiëne op de bouwplaats te verzekeren 

0,2 0,6 

WELZIJN 51. kan een risico-analyse opstellen en analyseren om de risico’s op de werf in te schatten, 
te voorkomen en te bestrijden 

0,2 0,8 

LEERBEREIDHEID EN –
VERMOGEN 

52. kan aan de hand van nieuwsbrieven, opleidingen, ed. externe evoluties met betrekking 
tot het eigen werkdomein (bvb. nieuwe materialen, nieuwe toepassingen, nieuwe 
regelgeving, …) opvolgen om de eigen werkzaamheden ermee in overeenstemming te 
brengen, erop af te stemmen of er op een andere manier rekening mee te houden 

0,1 0,3 

FLEXIBILITEIT 53. kan buiten de traditionele werkuren, met name ’s nachts en tijdens het weekend werken 
om de werven die op deze tijdstippen actief zijn op te volgen 

0,1 0,6 

STRESSBESTENDIGHEID 54. kan adequaat omgaan met eventuele negatieve reacties van externen aan de werf 
(buurtbewoners, voorbijgangers, passerend verkeer) om escalaties te vermijden en de 
vlotte voortgang van de werken niet in het gedrang te brengen 

0,3 0,9 
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Bijlage 4: Bevraagde bedrijven  

Bedrijf              Plaats        Provincie   # WN 
# werfleider-
wegenbouw 

# assist. 
werfleiders 

 

Bam Galère Malmédy Luik 1000 5 5 

Coorremans Marbais Waals-Brabant 12 2 0 

De Vuyst nv Grimbergen Vlaams-Brabant 32 1 3 

Entreprise Wilkin Andrimont Luik 71 3 0 

Etablissement Lecomte Chiny Luxemburg 20 2 0 

Etablissement Nonet Boi-de-Villers Namen 68 15 0 

Eurovia Drogenbos Brussel 125 5 5 

Heijmans Infra nv Schelle Antwerpen 366 35 0 

Les Enrobés du Gerny Marloie Luxemburg 20 1 0 

Lummense Wegenbouw Lummen Limburg 18 1 0 

Martens Wegenbouw  nv Genk Limburg 33 2 0 

Openbare werken Tavernier Letterhoutem Oost-Vlaanderen 22 3 0 

Persyn nv Zwevegem West-Vlaanderen 82 6 0 

Pyra Th. & Zonen bvba Oostende West-Vlaanderen 33 1 3 

Travaux publics Hubaut Havinnes Henegouwen 35 6 2 

Travaux Stéphanois Court Saint Etienne Waals-Brabant 8 1 0 

Vallons Nivelles Henegouwen 10 1 0 
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Verhaeren & co Zemst Vlaams-Brabant 254 14 4 

Vermetten Wegenbouw nv Merksplas Antwerpen 45 2 0 

Vormezeele bvba Gent Oost-Vlaanderen 38 2 0 

 

 


