Interregionale valorisatie van houtverwerkende industrie en ontsluiting van de houtstromen
1.2.82 - Project 4 - Competentieontwikkeling - Verwerven van de juiste technische
vaardigheden
FormaWood

1. PROJECTLEIDER

LIGNE BOIS
Postcode: 5020
Stad: Namur
Land: België

2. PROJECTPARTNERS EN BUDGET

PROJECTPARTNERS

GEBIEDSDEEL

TOTAAL BUDGET

EFRO

427 820,66 EUR

235 301,36 EUR

LIGNE BOIS

WA

ARCAD

FR

Savoir Faire et Faire Savoir

WA

Codem Picardie

FR

Centre de Formation du Bois

WA

155 951,49 EUR

85 773,32 EUR

Hout Info Bois

WA

346 359,80 EUR

190 497,89 EUR

Nord Picardie Bois

FR

294 188,25 EUR

161 803,53 EUR

FFB Picardie (Fédération Française du
Bâtiment de Picardie)

FR

TOTAAL

Geassocieerde PP

274 802,51 EUR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

1 499 122,71 EUR

Geassocieerde PP

151 141,38 EUR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

824 517,48 EUR

3. OVERZICHT

Algemeen wil het FormaWood-project bedrijven en vakmensen uit de houtbouw ondersteunen.
Houtbouw wordt algemeen immers beschouwd als een sector waarin extra werkgelegenheid kan
worden gecreëerd en waarin met succes een antwoord wordt geformuleerd op essentiële economische
en ecologische uitdagingen.
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In die context willen de FormaWood-projectpartners tools ontwikkelen en omstandigheden creëren die
vakmensen meer vertrouwd maken met de technische aspecten van het gebruik van hout als
bouwmateriaal. Het project werd opgestart omdat bedrijven uit de sector unaniem tot de vaststelling
kwamen dat het vormingsaanbod (zowel in België als in Frankrijk) erg versnipperd was en nauwelijks
rekening hield met de realiteiten van het beroep. In die omstandigheden werd de houdbaarheid van
projecten in hout in vraag gesteld, net als de ontwikkelingen in en de duurzaamheid van de houtbouw.
In die optiek werkten de projectpartners een actieplan uit: ze wilden een allesomvattend
opleidingsprogramma aanbieden met aandacht voor de steeds terugkerende problemen binnen de
houtbouw, om het onevenwicht tussen het aanbod en de vraag naar vorming te verhelpen en bedrijven
en vakmensen binnen de houtbouw te bestendigen.
In een eerste "diagnostische' fase moeten de vormingsmodules worden bijgestuurd in functie van de
reële behoeften van vakmensen om zo een beeld te krijgen van de gemeenschappelijke thema's die in
de loop van het opleidingsprogramma aan bod moeten komen in het licht van de geformuleerde
verwachtingen. Het programma dat op die manier wordt samengesteld zal na overleg met het
doelpubliek nauw aansluiten bij de verwachtingen op het terrein. Het moet een antwoord bieden op de
technische uitdagingen binnen de sector en verankerd zijn in de huidige nationale en regionale
dynamiek.
Daartoe bundelen de projectpartners hun kennis en pedagogische methodes, aan de hand waarvan
gemeenschappelijke tools kunnen worden uitgewerkt, afgestemd op de eigenheid van de doelgroepen
en de verhoopte competenties.
Om vakmensen de kans te geven hun kennis uit te diepen en hun netwerk aan contacten uit te breiden,
wordt er in het opleidingsprogramma ruimte voorzien voor studiereizen buiten de zone en werfbezoeken
aan gespecialiseerde projecten en bedrijven. Op die manier zien de vakmensen het resultaat van de
gemaakte technische keuzes en de gehanteerde technieken in de praktijk.

4. BEGIN- EN EINDDATUM VAN HET PROJECT

Begindatum: 01/10/2016
Einddatum: 30/09/2020

5. NAAM VAN DE CATEGORIE STEUNVERLENING

Ontwikkeling en bevordering van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van diensten
die bijdragen aan de koolstofarme economie en aan de weerbaarheid tegen de klimaatverandering (met
inbegrip van steun aan dergelijke diensten)

6. DATUM VAN DE LAATSTE BIJWERKING

17 mei 2016
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