
U BoUwT aan Uw 
onderneming.
HeT FVB BoUwT 

aan VakmanscHap.

Uw regionale 
FVB-kantoor helpt 
u graag

Wilt u meer weten over een opleiding of over het FVB? 
Onze FVB-teams helpen u graag verder. 

FVB - Antwerpen
Theodoor Van Rijswijckplaats 8 bus 4 - 2000 Antwerpen    

Tel.: 03/224 78 10 - Fax: 03/224 78 19
E-mail: antwerpen@fvbffc.be

FVB - Brussel
Koningsstraat 45 - 1000 Brussel   

Tel.: 02/210.03.93 - Fax: 02/210.03.37
E-mail: brussel@fvbffc.be

FVB - Limburg
Prins Bisschopssingel 34 A - 3500 Hasselt

Tel.: 011/30.12.40 - Fax: 011/22.63.19
E-mail: limburg@fvbffc.be

FVB - Oost-Vlaanderen
Tramstraat 59 - 9052 Zwijnaarde  

Tel.: 09/338.55.10 - Fax: 09/338.55.19 
E-mail: oost-vlaanderen@fvbffc.be

FVB - Vlaams-Brabant
Koningsstraat 45 - 1000 Brussel 

Tel.: 02/210 03 91
Fax: 02/210 03 37 - Fax: 016/29 27 10
E-mail: vlaams-brabant@fvbffc.be

FVB - West-Vlaanderen
Kortrijksestraat 389 B - 8500 Kortrijk

Tel.: 056/24 55 40 - Fax: 056/24 55 45 
E-mail: west-vlaanderen@fvbffc.be

EEN succEsvol 
bouwbEdrijf?

Het FVB 
(Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid)

zorgt ervoor



Bijscholen brengt op 
met het FVB 
Opleidingen té duur? Integendeel! Een werkgever 
die zijn personeel laat bijscholen, wordt beloond:

Het FVB geeft financiële steun:

• U krijgt een groot deel van de loonkosten 
terugbetaald: 15 euro per uur.

• Volgt uw werknemer een winteropleiding – 
tussen 1 december en 31 maart? Dan betaalt u 
(bijna) geen opleidings- en loonkosten.

•  Volgen uw werknemers een zaterdagopleiding?
Dan krijgen zij een premie van 75 euro per dag. 
Een avondopleiding? Dan bedraagt de premie 
6,25 euro per uur, tot 250 euro per jaar. 

Het FVB analyseert uw opleidingsbehoeften.

Het FVB selecteert de beste opleidingen 
en opleidingscentra voor uw bedrijf.

Samen bouwen 
aan de bouwsector
Als bouwbedrijf bouwt u aan de dromen van anderen. 
Het FVB laat die van ú uitkomen: 

• Het FVB brengt de opleidingen tot bij de 
bouwbedrijven … én omgekeerd. 

• Het FVB zet zich in voor de toekomst van de 
bouwsector met premies en attesten.

• Het FVB laat actieve bouwvakkers, studenten 
uit het bouwonderwijs en werkzoekenden 
kennismaken met alle opleidingscentra en 
bouwbedrijven. 

Opleidingen: 
uw bedrijf wint erbij
Kwaliteitsvol werk afleveren? Dat kan alleen met 
betrouwbare, autonoom werkende arbeiders, die mee 
zijn met de nieuwste ontwikkelingen en materialen in 
de bouwsector. 

Uw werknemers omvormen tot zulke vakbekwame 
arbeiders? Dat doet u met de opleidingen van het 
FVB. Uw werknemer leert nieuwe vaardigheden en 
uw bedrijf plukt daarvan de vruchten:

•	 De kwaliteit van uw werk verbetert.

•	 Uw werknemers kunnen autonoom aan de slag. 

•	 Uw bedrijf beantwoordt aan de wettelijke
verplichtingen.


