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Persbericht 
 

De Koning kent een ereteken toe aan de Laureaten van de Arbeid 
van de sector: 

Architect – Ingenieur-Architect 
 

Het Organiserend Comité kent hen de labels Innoverende kijk – Bruggenbouwer – 
Engagement toe. 

 
 
 
 
Op zaterdag 21 mei 2016 om 10u30 in het congrescentrum Dolce La Hulpe, chaussée de Bruxelles 135 
te 1310 Terhulpen, worden de 104 eretekens van Laureaat van de Arbeid uitgereikt in de sector 
Architect – Ingenieur-Architect in aanwezigheid van de heer Kris PEETERS, Vice-Eerste Minister 
en Minister van Werk, en de heer Willy BORSUS, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, 
Landbouw en Maatschappelijke integratie. 
 
 
De selectie van de Laureaten van de Arbeid gebeurde onder toezicht van een Organiserend Comité met 

als Voorzitter, de heer Jos LEYSSENS, Past Voorzitter van de Orde van Architecten en samengesteld 

uit vertegenwoordigers van  de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, de Faculteit architectuur KUL, de 

Bond van Vlaamse Architecten, het Nationaal Architectenverbond, de “Conseil Francophone et 

Germanophone de l’Ordre des Architectes”,  de “Union Wallonne des Architectes”, de “Fédération Royale 

des Sociétés d’Architectes de Belgique”, het “département architecture UCL”, de Architects in Brussels, 

de G30 Association of Architects, alsook uit vertegenwoordigers van de vakbondsorganisaties.  

 
Een Eredeken  van de Arbeid werd voorgedragen door zijn gelijken.  
- De heer Jos LEYSSENS, Ingénieur-Architect, Zaakvoerder van Licence to Build. 
Hij krijgt het halssnoer van deze onderscheiding en wordt de ambassadeur van zijn beroep.  
Hij volgt zijn voorganger op die toetreedt tot het emeritaat: 
- de heer Pierre-Paul GYSELINCK, Gewezen Secretaris-generaal van de NAV – Vlaamse  

               beroepsvereniging architecten”. 
 

 
 
 
 

 
De pers is hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement dat zal gevolgd worden 

door een receptie.  

Gelieve uw aanwezigheid vóór 19 mei 2016 te melden per e-mail: c.lombat@iret-kiea.be of per 

telefoon: 02/233.89.93. 
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BIJLAGE 
 

Welke opdrachten heeft het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid? 
 

Het KIEA is ervan overtuigd dat: 

 Arbeid de identiteit van de mensen ondersteunt; hij maakt het leven zinvol.  

 Arbeid ons maatschappelijk model in stand houdt. 

 Arbeid een integratiefactor in de gemeenschap is. 
 
De kwaliteit van de arbeid is essentieel voor de persoonlijke en collectieve ontplooiing.  
 
De ondersteuning van de arbeid impliceert met name: 
 

 Voorwaarden voor werkgelegenheid creëren. 

 Beschikken over een wettelijk kader dat ieders rechten en plichten bepaalt. 

 Beschikken over ruimte voor overleg om over de arbeidsomstandigheden en het 
ondernemerschap te onderhandelen alsook om conflicten op te lossen. 

 Beschikken over middelen die de kwaliteit van de tewerkstelling en bijgevolg ook van de 
prestaties helpen stimuleren (opleiding, welzijn …). 

 Bovenop een gerechtvaardigd loon, komt het er ook op aan de verdiensten van de mensen 
die de arbeid verrichten, te erkennen en aan te moedigen. Het is hen een erkenning 
betuigen.  

1. Hoe dragen de activiteiten van het KIEA bij tot de ondersteuning van de 

arbeid?  
Hierin vindt men het doel van het KIEA terug: 
 
Het stimuleren en erkennen van de persoonlijke verdienste voor en in alle beroepen door: 

a.  het permanent verwerven van kennis en inzichten 

b. het voortdurend bijscholen 

c. een focus gericht op het leveren van uitmuntend werk 

d. het opnemen van maatschappelijk engagement. 

2. Hoe gaat het KIEA te werk? 
 Het KIEA voert een selectie uit op basis van kwalitatieve criteria die o.a. betrekking hebben 

op kennis, knowhow, bekwaamheid, vorming, welzijn op het werk, eerbiediging van het 

leefmilieu, kennisoverdracht, sociaal engagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 Op sectoraal niveau werkt het KIEA samen met de sociale, professionele of institutionele 

partners. Geselecteerd worden betekend dat men door zijn gelijken erkend wordt. Dankzij 

de sectorale aanpak kan men de criteria op de prioriteiten van de sectoren afstemmen. 

 Het KIEA werkt op een niet-discriminerende wijze. Het beoogt alle categorieën, sociale 

statuten en functies. Het werkt hoofdzakelijk met de federale partners, maar ook met de regionale 

en lokale. 
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 Om haar opdracht te verwezenlijken kan het KIEA rekenen op de vrijwillige en onontbeerlijke 

samenwerking van de partners van de sector. Dit zijn de vakbonden en naargelang het geval 

de werkgeversorganisaties, beroepsorganisaties, publieke overheid, sectorale instellingen of 

deskundigen die zetelen te midden van het Organiserend Comité.  

3. Hoe gebeurt de selectie? 
 

 Het Comité organiseert een informatiecampagne om de selectie aan te kondigen 

 De kandidaten dienen een kandidatuurdossier in  

 Het Comité maakt een selectie gebaseerd op: de elementen van het dossier, het advies van de 
werkgever en/of derde(n)-getuige(n). De kandidaten worden op een onderhoud uitgenodigd 
wanneer het Comité bijkomende informatie wenst of wanneer de kandidaat de beslissing betwist 
die genomen werd door het Comité. 

 De selectie wordt door de Commissaris-generaal bekrachtigd en door de Ministers van werk en 
economie voorgesteld aan de Koninklijke goedkeuring. Het label wordt door het Organiserend 
Comité toegekend.  

4. Wie mocht deelnemen? 
 

De georganiseerde selectieprocedure in de sector “Architect –Ingenieur-Architect” wil eer bewijzen 
aan de houders van het diploma dat toegang geeft tot het beroep van architect en die ingeschreven 
zijn bij de Orde van Architecten of die waren ingeschreven of die aan de voorwaarden voldoen om 
ingeschreven te zijn. 
 
De procedure 2015 werd volledig herzien. Ze is flexibeler en legt de meer de nadruk op de 
professionele kwaliteiten van de kandidaat. De officiële titel van Laureaat van de Arbeid wordt 
aangevuld met het label dat door het Organiserend Comité wordt toegekend. Dit label geeft een 
bijzondere schakering en een meer persoonlijk kenmerk aan de erkenning. De toekenningscriteria 
van de labels worden centraal tijdens de selectie. Het label zal op het brevet en tijdens 
uitreikingsceremonie van de eretekens worden vermeld. 

5. De toegekende eretekens en labels. 
 

Toekenningscriteria van de labels 
 

- De titel van Laureaat van de Arbeid – Label “INNOVERENDE KIJK” kan worden 

toegekend aan elke architect die beschikt over een nuttige beroepservaring als architect 

en van wie de kandidatuur aantoont dat hij een nieuwe, innoverende kijk op de wereld van 

de architectuur heeft met een eigen technische, artistieke, filosofische, theoretische of 

praktische benaderingswijze. 

 

- De titel van Laureaat van de Arbeid – Label “BRUGGENBOUWER” kan worden 

toegekend aan elke architect die beschikt over een nuttige beroepservaring als architect 

en van wie de kandidatuur aantoont dat hij in staat is om bruggen te slaan tussen diverse 

disciplines of beroepen.  

 

- De titel van Laureaat van de Arbeid – Label “ENGAGEMENT” kan worden toegekend 

aan elke architect die beschikt over een nuttige beroepservaring als architect en van wie 

de kandidatuur aantoont dat hij heeft bijgedragen tot de verdediging en de promotie van de 

architectuur en het beroep van architect.  
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Toekenningscriteria van de labels 
 
De beoordeling gebeurt in functie van het beroep, de uitgeoefende functie en het sociaal statuut 

van de kandidaat. 

- De Laureaten van de Arbeid, Label “INNOVERENDE KIJK”, “BRUGGENBOUWER” en 

“ENGAGEMENT” zullen een bronzen, zilveren of gouden ereteken ontvangen al naar gelang 

hun kandidatuur voldoet aan volgende criteria:  

 

 Label “INNOVERENDE KIJK” 

- Bronzen ereteken 

 Blijk geven van professionele beroepskennis 

 Zijn/ Haar professionele beroepskennis hebben aangevuld met opleidingen en 

opzoekingen 

- Zilveren ereteken 

 Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis 

 Aantonen dat men een positieve evolutie heeft afgelegd in zijn/haar carrière en/of 

de uitgeoefende functie. 

 Deelnemen aan de overdracht van knowhow, competenties, specifieke waarden van 

het beroep op de volgende generatie 

- Gouden ereteken 

 Het hoogste niveau van beroepskennis aantonen en/of beschikken over een 

erkende expertise 

 Erkenning krijgen van zijn gelijken zowel voor de kwaliteit van zijn werk, als voor zijn 

morele en ethische waarden 

 Een autoriteit zijn boven zijn gelijken 
 

 Label “BRUGGENBOUWER” 

- Bronzen ereteken 

 Blijk geven van professionele beroepskennis 

 Zijn/ Haar professionele beroepskennis hebben aangevuld met opleidingen en 

opzoekingen 

- Zilveren ereteken 

 Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis 

 Aantonen dat men een positieve evolutie heeft afgelegd in zijn/haar carrière en/of 

de uitgeoefende functie. 

 Deelnemen aan de overdracht van knowhow, competenties, specifieke waarden van 

het beroep op de volgende generatie 

- Gouden ereteken 

 Het hoogste niveau van beroepskennis aantonen en/of beschikken over een 

erkende expertise 

 Erkenning krijgen van zijn gelijken zowel voor de kwaliteit van zijn werk, als voor zijn 

morele en ethische waarden 

 Een autoriteit zijn boven zijn gelijken 
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 Label “ENGAGEMENT” 

- Bronzen ereteken 

 Blijk geven van professionele beroepskennis 

 Zijn/Haar engagement en motivatie in het beroep kunnen aantonen  

 Zijn/ Haar professionele beroepskennis hebben aangevuld met opleidingen en 

opzoekingen 

- Zilveren ereteken 

 Blijk geven van een uitgebreide beroepskennis 

 Aantonen dat men een positieve evolutie heeft afgelegd in zijn/haar carrière en/of 

de uitgeoefende functie. 

 Deelnemen aan de overdracht van knowhow, competenties, specifieke waarden van 

het beroep op de volgende generatie 

 Blijk geven van engagement in voor zijn beroep, zowel van maatschappelijke, 

professionele, culturele of politieke aard.  

- Gouden ereteken 

 Het hoogste niveau van beroepskennis aantonen en/of beschikken over een 

erkende expertise 

 Erkenning krijgen van zijn gelijken zowel voor de kwaliteit van zijn werk, als voor zijn 

morele en ethische waarden 

 Een autoriteit zijn boven zijn gelijken 
 

6. De Eredekens van de Arbeid 
 

De Eredekens van de Arbeid zijn personaliteiten uit de sector die voor deze titel voorgesteld 

worden door de organisaties die lid zijn van het Comité. Zij zijn tegelijkertijd een referentie op 

professioneel gebied maar ook personen die zich hebben ingezet voor hun beroepssector tijdens 

hun beroepsloopbaan en voorbeelden op ethisch vlak. 

Ze werden gekozen om de “ambassadeurs van de sector” te worden gedurende de volgende  

5 jaar. 

De Eredekens onder mandaat (gekozen tijdens de vorige procedure) staan dit mandaat af aan de 

nieuwe Eredekens. Zij krijgen de titel en het brevet van Emeritus-Eredeken van de Arbeid. 

 

Alle Eredekens van de Arbeid samen vormen het Koninklijk College van Eredekens van de 

Arbeid, een stichting van openbaar nut die de erkenning van de arbeid ondersteunt en die haar 

bijdrage levert aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het KIEA.  


