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Mevrouw Greet Moerman, Directeur Sociale Zaken FEVIA; 
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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
637.000,00 EUR uit te betalen aan vzw IPV – Initiatieven voor Professionele Vorming van de 
Voedingsnijverheid, Birminghamstraat 225 te 1070 Anderlecht (ondernemingsnummer: 0442.973.363 
- bankrekeningnummer: BE05 3100 9024 7775) ter financiering van 6,5 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De sector voedingsnijverheid verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-
partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale 
visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te 
koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die 
betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 
mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 6,5 VTE- 
sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 
onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en 
ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in 
mindering gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop 
van de periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, 
tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 6,5 VTE op jaarbasis. Indien 
de sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de 
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maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 
de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 
consulenten tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een 
eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 
omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld 
in het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 
het eindrapport). 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier 
inzake de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
 

De voedingsindustrie staat in voor de verwerking van grondstoffen, vooral afkomstig uit de 
landbouw en de visvangst, tot voedingsproducten voor mens en dier. Tot de voedingsindustrie 
horen zeer diverse subsectoren als koekjesfabrieken, brouwerijen en frisdrankproducenten, de 
zuivelsector of de vleesverwerkende nijverheid. 
 
De Vlaamse voedingsindustrie telt in totaal 3.269 bedrijven die samen 62.265 werknemers 
tewerkstellen, van wie ongeveer twee derde arbeiders en één derde bedienden. 
 
Met een relatief constante tewerkstelling is de voedingsindustrie een sterkhouder binnen de 
totale Belgische industrie. Conjunctuurwisselingen hebben weinig impact op het globale niveau 
van de werkgelegenheid binnen de sector en ondanks de doorgedreven automatisering en 
informatisering blijven menselijke arbeid en knowhow een belangrijke factor in de ontwikkeling, 
productie en marketing van de producten. 
 

Uitdagingen 
 
De ervaringen van de sociale partners van de voedingsindustrie en het Alimento/IPV-team 
evenals een reeks toekomstverkenningen (piloottraject in het kader van VLAMT – 
Arbeidsmarktonderzoek van de Toekomst) leren dat de sector voor enkele belangrijke 
uitdagingen staat. 
 
Uitdaging 1 - Concurrentieel blijven op de krimpende arbeidsmarkt  
 
Al jaren hebben we in Vlaanderen te maken met knelpuntvacatures en een structureel krappe 
arbeidsmarkt. Vergrijzing en ontgroening zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt verder 
verkra(m)pt. Ook binnen de voedingsindustrie is dat proces volop aan de gang, bovenop de 
mobiliteit van werknemers die ook een vervangingsvraag genereert (uitstroom). Prognoses van 
het steunpunt WSE die de verwachte vervangingsvraag met de verwachte uitbreiding 
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confronteren laten evenwel een status quo van de totale tewerkstelling zien voor de komende 
jaren. Aangezien voedingsbedrijven het vandaag al moeilijk hebben om alle vacatures in te 
vullen, en de concurrentie met andere werkgevers alleen maar groter zal worden, is dit wel 
degelijk een uitdaging. 
 
Uitdaging 2 – Langer werken met goesting 

Het vergrijzingsproces is zich volop aan het voltrekken in de voedingsindustrie. Sinds 2000 is 

het aandeel 25 tot 34-jarigen constant gedaald en is het aandeel 45- en vooral 50-plussers in de 

tewerkstelling gestegen (CRB, Werkgelegenheidsrapport 2016). Leeftijdsprojecties van het 

Steunpunt WSE voorzien een verdere interne vergrijzing van het personeelsbestand, met een 

substantiële toename van het aandeel 55-plussers (voor arbeiders: van 10,6% in 2012 naar 13,9% 

in 2017 en 16,4% in 2022 – voor bedienden: van 10,7 in 2012 naar 14,3 in 2017 en 16,3 in 2022). 

Aandacht voor opleidingen, functionele mobiliteit, aanpassing van jobs en werkbaarheid zullen 

meer en meer nodig zijn om werknemers een loopbaan lang aan de slag te houden. 

De Werkbaarheidsmonitor (2017) laat zien dat er nogal wat werkbaarheidskwesties zijn, de top 

3: werkstress, motivatieproblemen en weinig leermogelijkheden. De belangrijkste oorzaken: 

stijgende werkdruk, fysiek belastend en routinematig werk. Ook de ondersteuning door 

leidinggevenden is een werkpunt. 

Uitdaging 3 – De ‘juiste’ competenties aantrekken, inzetten en ontwikkelen 

Meer kwalitatieve toekomstverkenningen (Baisier, 2006; Limbourg, 2011) leren dat er ook een 

uitdaging ligt op het vlak van het aantrekken, inzetten en ontwikkelen van de ‘juiste’ 

competenties. Onder druk van globalisering en een veeleisende markt nemen de eisen ten 

aanzien van de voedingsbedrijven toe. Dat is op de werkvloer te voelen. Klanten vragen nieuwe 

producten en eisen meer kwaliteit en meer controle op de voedselveiligheid. De automatisering 

en informatisering van de productie nemen toe. Er worden steeds snellere productiewissels 

doorgevoerd en er moet sneller en sneller geleverd worden. Zo veranderen ook de functies op 

de werkvloer; ze vergen andere en nieuwe competenties. 

Om competitief te zijn in deze omgeving zal het er voor de bedrijven van de voedingsindustrie 
de komende jaren op aankomen het menselijk kapitaal op peil te houden. Technische 
verbeteringen volstaan niet. Ook organisatorische verbeteringen zijn noodzakelijk en het 
aantrekken, vormen en efficiënt inzetten van competente mensen is een belangrijke 
succesfactor. 
 
De sector zal niet alleen moeten inzetten op productieoperatoren en technici die meekunnen in 
hightech-productieomgevingen. Ook specialisten als biochemici en ingenieurs worden kritieke 
jobs binnen de sector om de noodzakelijke innovaties, zowel op vlak van voedingstechnologie, 
als op vlak van duurzame productie, aan te trekken (Limbourg, 2011).  
 
De sector wijst erop dat duurzaamheid meer en meer aandacht krijgt en de vraag naar ‘andere’ 
competenties nog verder zal aanscherpen. Via de slogan ‘Small country, great food’ wil Fevia, in 
afstemming met alle stakeholders, streven naar een duurzame groei van de sector, met als 
kernelementen: kwaliteit, diversiteit en innovatie. Product- en ook procesinnovaties zijn 
essentieel om niet alleen een economische groei te realiseren, maar ook om de bredere 
maatschappelijke impact van de sector te vergroten. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan het 
verminderen van de ecologische voetafdruk. Met name het milieuneutraal produceren vraagt 
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een denken en handelen vanuit de keten van de bredere agrovoedingsindustrie, waar de 
voedingsindustrie haar eigen verantwoordelijkheid in dient op te nemen. Maar ook de rol van 
voeding in een gezonde levensstijl komt meer en meer op de voorgrond. Fenomenen als 
obesitas dwingen de sector om zich hierover te bezinnen en actie te ondernemen om de 
consument te helpen gezonder te leven. 
 
Uitdaging 4 – Met iedereen richting Industrie 4.0 
 
Aansluitend bij de vorige uitdaging vragen ontwikkelingen als automatisering en digitalisering, 
gelinkt aan Industrie 4.0, specifieke aandacht omdat zij van strategisch belang zijn voor de 
sector. 
Via Flanders’ FOOD zet de sector zich voluit in om de (agro)voedingsindustrie de sprong te 
laten maken naar industrie 4.0. Dat perspectief is uitdagend: een productiviteitssprong, nieuwe 
industriële activiteiten, een efficiënter gebruik van materialen en energie, een betere 
werkbaarheid, …  
 
Industrie 4.0 is een begrip dat ruim interpreteerbaar is. In de ruimste zin bevat het alle acties 
waarmee er sensoren en automatisatie in de fabrieken geintegreerd worden op een manier dat 
er digitale connectiviteit mogelijk is met leveranciers, klanten, service-providers enz. In het 
bijzonder op vlak van digitalisering zijn er belangrijke ontwikkelingen te verwachten. 
 
Het is duidelijk dat dergelijke ontwikkelingen belangrijke gevolgen zullen hebben voor de jobs 
en de profielen die hiervoor nodig zijn. De uitdaging zal er niet alleen in liggen de nodige 
competenties aan te trekken/te ontwikkelen om de sprong te realiseren, maar ook om de grote 
groep laaggeschoolden binnen de sector mee over de streep te krijgen en disrupties op te 
vangen. 
 

Hoe slagvaardig is de sector? 
 
In de loop der jaren heeft de sector met haar sectoraal opleidingsfonds een belangrijke 
hefboom ontwikkeld om bovenstaande uitdagingen aan te gaan. Bijna 30 jaar geleden startte 
de sector met opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen. Nadien evolueerde 
dit naar opleiding voor iedereen, en later is de werking breed opengetrokken naar 
ondersteuning van opleidingsplanning en leerbeleid:  

- Niet alleen formele opleidingen organiseren, maar ook informeel leren en 
leermogelijkheden op de werkvloer stimuleren 

- Niet alleen competenties ontwikkelen, maar verworven competenties ook zichtbaar 
maken om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen 

- Niet alleen investeren in huidige werknemers, maar ook in toekomstige werknemers, 
leerlingen en werkzoekenden, en werknemers die uit de boot dreigen te vallen, 
bijvoorbeeld in geval van collectief ontslag. 

 
Vijf jaar geleden werd de lijn verder doorgetrokken richting personeelsadvies. Om de 
tewerkstelling op langere termijn te garanderen, waren niet alleen meer opleidingsinspanningen 
nodig, maar moest er ook meer aandacht komen voor een meer lange termijnvisie op het 
beheer van competenties. 
 
Die evolutie heeft resultaat opgeleverd. In 2010 organiseerde Alimento/IPV opleiding voor 17,1% 
van de werknemers, in 2016 is dat geëvolueerd naar 19,5% van de werknemers. Om deze cijfers 
te realiseren bouwde het fonds een stevig en divers netwerk van lesgevers op. Daarnaast 
werden stevige partnerschappen uitgebouwd met het onderwijsveld,de VDAB en Syntra 
Vlaanderen in functie van instroom in de sector. De sector promootte en ondersteunde al 
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langer stages en alternerend leren, en gaat nu ook voluit voor het vernieuwde duaal leren. Om 
leerlingen vroeg genoeg warm te maken voor STEM ondersteunt de sector waar mogelijk ook 
STEM-initiatieven. 
 
Analyse van de resultaten laat echter ook enkele uitdagingen zien. 
 
Uitdaging 5 – Bedrijven nog meer stimuleren om strategisch om te gaan met hun menselijk 
kapitaal 
  
De sociale balansen van de voedingsbedrijven tonen een stijging van de opleidingsinspanningen 
na de crisisperiode van 2007-2009. Blijvende inspanningen zijn nodig om de cijfers nog meer op 
punt te krijgen en houden. De meest recente cijfers (2013): 

- % opleidingsuren/gepresteerde werkuren: 0,57% (formele opleidingen). De sociale 
partners stelden 1,30% voorop, en dit op bedrijfsniveau. Tellen we er de inspanningen 
op vlak van informele opleidingen bij, behaalt de sector de doelstelling wel bijna, 
namelijk 1,22%. 

- % werknemers die een opleiding genoten: 43,4% 
- % opleidingskosten/totale personeelskosten: 0,95% (formele opleidingen), 1,62% (formele 

en informele opleidingen) 

 
In de Werkbaarheidsmonitor scoort de sector een heel stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde: 
28% van de werknemers vindt de leermogelijkheden een probleem tegenover gemiddeld 18% in 
Vlaanderen. En slechts 42% van de werknemers in de sector nam het voorbije jaar deel aan een 
bijscholing of bedrijfstraining, tegenover 58% in alle sectoren. 
 
Ook bij de Alimento/IPV-dienstverlening zelf zijn er een aantal aandachtspunten: 

- Na een piek in het bereik in 2014 (20,7%) is er een lichte terugloop van de opleidingen 
sindsdien. 

- Ondanks de inspanningen om KMO’s te bereiken blijft het een constante uitdaging om 
hen nog beter te bereiken. 

 
Uitdaging 5 – KMO’s beter bereiken 
 
KMO’s blijven moeilijker te bereiken. Ongeveer 46,5% van de loontrekkende jobs in de Vlaamse 
voedingsindustrie vindt plaats in bedrijven met minder dan 100 werknemers: 12,6% in bedrijven 
met minder dan 10 werknemers (voornamelijk artisanale bakkerijen), 20,5% in bedrijven met 10-
49 werknemers en 13,4% in bedrijven met 50-99 werknemers. KMO’s mogen dan wel moeilijk te 
bereiken zijn, het is voor de sector essentieel om te blijven zoeken naar manieren om ook de 
kleinere bedrijven en hun werknemers in voldoende mate mee te nemen in een verhaal van 
competentieversterking. Zo biedt de sector via het systeem van de Alimento/IPV-adviescheques 
al bijna 15 jaar begeleiding op maat van bedrijven, in het bijzonder van KMO’s. Sinds enkele 
jaren zijn daar de HR-, organisatie- en ergonomiescan bijgekomen, alle drie erg nuttig voor 
KMO’s. Daarnaast kon binnen het kader van het sectorconvenant een consulent specifiek 
ingezet worden op het bereiken van bakkers, een belangrijk subsector van de voedingsindustrie, 
die grotendeels bestaat uit bedrijven met minder dan 10 werknemers. Die gerichte aanpak heeft 
resultaat geleverd. Alimento/IPV bereikt in 2016 10,8% van de bedrijven met minder dan 20 
werknemers. Vooral de erg kleine bedrijven worden onder impuls van de sectorconsulent die 
ingezet wordt voor de bakkers beter bereikt: 9,0% van de bedrijven. De sector wenst die 
initiatieven in het kader van dit convenant voort te zetten. 
 
Uitdaging 6 – Kwetsbare loopbanen beter verzekeren om de diversiteit binnen de sector verder 
als troef uit te spelen 
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Met veel laaggekwalificeerde arbeid is de voedingsindustrie een belangrijke werkgever van 
kansengroepen. Kansengroepen hebben in de sector meer dan gemiddeld tewerkstellingskansen, 
in het bijzonder laaggeschoolden en allochtonen. 

- Volgens de EAK 2015 is 26% van de werknemers die tewerkgesteld zijn in de 
voedingsindustrie laaggeschoold. Hoewel er in de periode 2000-2015 een sterke 
inkrimping was van deze groep ten gunste van de werknemers met een diploma HSO (in 
2000 was 43,6% van de werknemers nog laaggeschoold), is er toch nog een duidelijk 
verschil van het kwalificatiepeil van de voedingsindustrie en de rest van de industrie en 
de hele privésector: 26% tov 19,4% (totale industrie) en 19,3% (totale privésector) (CRB, 
2016). 

- De meest recente herkomstmonitor (2015) leert dat 17,3% van de werknemers van 
buitenlandse herkomst is, 7,7% Europees en 9,6% niet-Europees (DWH Arbeidsmarkt en 
Sociale Bescherming KSZ, 2013, Vlaamse cijfers). Gemiddeld voor de totale loontrekkende 
bevolking bedroeg dit aandeel 14%. Voor de voedingsindustrie betekent dit percentage 
een stijging tov van het percentage van 2009 (toename met factor 1,82). Voornamelijk en 
meer dan gemiddeld gaat het over allochtonen van de eerste generatie (84%). 

 
De sector heeft altijd heel wat kansengroepen kunnen integreren, maar is er zich tegelijk van 
bewust dat duurzame tewerkstelling de nodige omkaderende initiatieven vraagt. Het is 
belangrijk om drempels weg te werken, zoals tekort aan basisvaardigheden, taalachterstand en 
spanningen omwille van interculturele verschillen. Basisvaardigheden, Nederlands op de 
werkvloer en peter-/meterschapsopleidingen maken dan ook structureel deel uit van het 
opleidingsaanbod van Alimento/IPV, alsook initiatieven rond interculturele dialoog.  
 
Meer specifiek wil de sector voedingsbedrijven ook ondersteunen inzake non-discriminatie, via 
oa het ter beschikking stellen van een sectorale code inzake non-discriminatie, maar ook via het 
ondersteunen van een diversiteitsbeleid. De voormalige diversiteitsplannen kenden een succes 
bij voedingsbedrijven en werden door de sector geflankeerd met andere diensten, bijvoorbeeld 
ondersteuning bij het ontwikkelen van een onthaalbeleid, een peter-/meterschapssysteem 
opzetten,…. De sector heeft deze diensten na het stopzetten van de diversiteitsplannen 
verdergezet met het oog op een betere integratie van diverse kansengroepen binnen de sector 
en meer duurzame loopbanen van deze werknemers. 
 

Meer middelen, hefbomen en verruiming van het werkdomein 
 
De sectorale sociale partners zijn zich ten volle bewust van de uitdagingen die op tafel liggen. In 
de laatste sectorakkoorden werden de engagementen op vlak van opleiding stelselmatig 
opgetrokken:  

- een verhoging van de middelen voor Alimento/IPV: vandaag is 0,20% van de loonmassa 
van de bedienden en 0,30% van de loonmassa van de arbeiders voorzien voor vorming 

- de verplichting van een opleidingsplan volgens een sectoraal model, overlegd met de 
werknemersvertegenwoordiging voor bedrijven met meer dan 20 werknemers. 
Voedingsbedrijven die hier niet over beschikken kunnen niet langer aanspraak maken 
op de Alimento/IPV-middelen. 

- Optrekken van het verplicht percentage van de gepresteerde arbeidstijd dat besteed 
moet worden aan opleiding. Vanaf 1/1/2018 wordt de huidige 1,3% omgezet naar 3 
dagen vorming per VTE, inclusief een groeipad naar 5 dagen vorming per VTE. Van die 
dagen worden 2 dagen een individueel opleidingskrediet per VTE (evaluatie na 2 jaar).  

 
Maar de sociale partners keken ook verder dan vorming. Eind 2014 werd geoordeeld dat het 
werkterrein van Alimento/IPV verder verruimd moest worden. Vandaag luidt de missie: “De 
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vereniging heeft tot doel om via vorming, advies en andere initiatieven  
bij te dragen aan efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie.” Concreet wil 
Alimento/IPV:  

- de competenties van werknemers versterken 

➢ Van de huidige werknemers zodat ze efficiënter hun werk kunnen doen en ze 
een blijvend voordeel hebben op de arbeidsmarkt; 

➢ van toekomstige werknemers (jongeren, werkzoekenden en uitzendkrachten) en 
hen begeleiden naar werk binnen de sector; 

➢ van ex-werknemers in hun zoektocht naar ander werk binnen en buiten de 
sector; 

➢ met bijzondere aandacht voor de risicogroepen; 

- de groei van voedingsbedrijven versterken, door hen te ondersteunen bij:  

➢ de werving van competente werknemers; 
➢ leerinitiatieven voor hun werknemers; 
➢ de uitbouw van een duurzaam personeelsbeleid; 
➢ de verbetering van de arbeidsorganisatie; 
➢ met bijzondere aandacht voor de werkbaarheid en kwaliteit van de arbeid. 

 
Werkbaarheid ook in de sectorale cao 

 
‘Werkbaarheid’ kwam niet alleen in de missie van Alimento/IPV. Al twee keer op rij kwam 
‘werkbaar werk’ ook expliciet aan bod in de sectorale cao. De eerste keer betrof het vooral 
initiatieven om het thema te verkennen (bijvoorbeeld een studie om de gezondheidseffecten 
van ploegenarbeid in kaart te brengen) en een aanbeveling om ‘werkbaarheid’ mee te nemen in 
de onderhandelingen op bedrijfsniveau. In de cao 2018-2019 is deze aanbeveling omgezet in een 
verplichting om op bedrijfsniveau een cao af te sluiten over werkbaar werk, met ook een luik 
over uitzendarbeid. 
 

Partnerschappen uitbreiden en verdiepen 
 
Alimento/IPV is een netwerkorganisatie. Dit houdt onder andere in dat Alimento/IPV voor quasi 
alle activiteiten beroep doet op externe organisaties en lesgevers (zowel commerciële als niet-
commerciële private partners als gesubsidieerde partners als het onderwijs, Syntra en de VDAB). 
Elke opleidingsinstantie die aan de nodige kwaliteitseisen voldoet, is welkom om opleidingen 
aan te bieden aan de voedingsbedrijven. Zo is in de loop der jaren een performant en divers 
netwerk van opleidings- en begeleidingspartners opgebouwd waarmee op maat van de 
bedrijven oplossingen gezocht worden voor hun problemen en vragen. Dergelijk maatwerk is 
noodzakelijk om ook KMO’s te bereiken. Alimento/IPV gaat actief op zoek naar partners om 
niches in te vullen en om nieuwere diensten in de sfeer van ‘werkbaar werk’ te kunnen 
aanbieden aan de voedingsbedrijven. 
 
Niet alleen lesgevers maar ook andere intermediairen maken integraal deel uit van het 
Alimento/IPV-netwerk. De sector zoekt samenspel met alle partners die op vlak van opleiding en 
begeleiding van betekenis kunnen zijn voor de voedingsbedrijven, bijvoorbeeld met de 
Regionale Technologische Centra. Regionale spelers zijn belangrijk om regionale concentraties 
van voedingsbedrijven te mobiliseren en specifieke initiatieven uit te werken (bijvoorbeeld in 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen). 
 
Voorts onderhoudt Alimento/IPV goede contacten met het onderwijsveld (de onderwijsnetten 
en individuele instellingen, zowel SO als HO). De relatie met het onderwijs is van strategisch 
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belang om de instroom in de sector te verzekeren. Waar het fonds ooit startte met een 
premiestelsel ter ondersteuning van het alternerend leren is de onderwijswerking vandaag veel 
breder opengetrokken: ondersteuning van STEM-initiatieven, de oprichting van specifieke 
studierichtingen, het aanleveren van expertise bij de inhoudelijke uitwerking daarvan, 
investeringen in infrastructuur, de organisatie van nascholing/stages voor leraars en 
begeleiders, bemiddelen in stage- en werkervaringsplaatsen voor leerlingen en studenten, de 
ontwikkeling van instrumenten om de kwaliteit daarvan te bevorderen … Hiervoor is een stevig 
partnerschap nodig. Sinds kort houdt een medewerker zich specifiek bezig met het hoger 
onderwijs, waardoor ook het netwerk met deze instellingen veelbelovend perspectieven laat 
zien, niet alleen voor de uitwisseling met voedingsbedrijven, maar ook in de kruisbestuiving met 
het secundair onderwijs (bijvoorbeeld op het vlak van STEM). In functie van de ondersteuning 
van het vernieuwde duaal leren zijn ook de banden met Syntra Vlaanderen versterkt. 
 
Ook belangrijk in functie van instroom is de samenwerking met de VDAB. Via de organisatie van 
werkzoekendenprojecten worden kansengroepen toegeleid naar de sector. In deze context is er 
ook samenwerking met de werkplekarchitecten. Het partnerschap met de VDAB wordt verder 
ook gemobiliseerd voor werknemers: zij kunnen VDAB-opleidingen volgen met tussenkomsten 
van Alimento/IPV.  
 
Tot slot onderhoudt de sector ook goede relaties met de diverse overheden:  

- Via de federale overheid organiseert de sector initiatieven om de startkansen van 
jongeren te verhogen. Vroeger was er ook samenwerking rond het betaald educatief 
verlof. Die wordt nu op Vlaams niveau verdergezet. 

- Waar opportuun worden ook partnerschappen met lokale overheden aangegaan. In 
West-Vlaanderen bijvoorbeeld werkte de sector mee aan de realisatie van het Huis van 
de Voeding. 

- Voor de negende keer wordt een convenant met de Vlaamse overheid afgesloten. 
Hiermee wordt de traditie voortgezet om maximale synergie te vinden met 
overheidsinitiatieven op vlak van opleiding en begeleiding. De sector speelde in het 
verleden mee in initiatieven als de diversiteitsplannen, en houdt zich nu ook 
beschikbaar om verder samen te werken rond nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld in het 
kader van duaal leren. 

 
De sectorconsulenten die (gedeeltelijk) gefinancierd zijn via dit convenant voeren het merendeel 
van de vooropgestelde acties niet altijd volledig zelf of alleen uit, maar werken voornamelijk via 
netwerking. Hun voornaamste activiteit bestaat erin om zowel binnen het bedrijfsleven als bij 
bestaande en potentiële partners opportuniteiten voor concrete actie te zien, bedrijven en 
partners bij elkaar te brengen, initiatieven te initiëren, op koers te houden en waar mogelijk te 
vermenigvuldigen. 
 

Intersectorale samenwerking 
 
De huidige sectorgrenzen vormen geen artificiële barrière om economisch en maatschappelijk 
belangrijke projecten te realiseren. Integendeel, de sector vormt een stevige basis voor sterke 
partnerschappen en neemt daarin ook regelmatig het voortouw. 
 
Intersectoraal worden de krachten al verscheidene jaren gebundeld. De samenwerking met 
andere sectoren zal, waar mogelijk, aangewend worden om de acties opgenomen in dit 
convenant uit te voeren. 
 
Al jaren organiseert Alimento/IPV samen met Cobot, IVOC en de metaalbediendenfondsen een 
gezamenlijk opleidingsaanbod voor de werknemers van deze diverse sectoren. Co-valent en 
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Mediarte zijn daar sinds enige tijd bijgekomen. De fondsen vinden elkaar ook al langer voor 
ervaringsuitwisseling onderling, gezamenlijke participatie in vernieuwende projecten, ad-hoc 
samenwerking met onderwijs (opmaak beroepskwalificatiedossiers, Se-n-Se opleiding productie- 
en procestechnologie). De samenwerking met onderwijs is voornamelijk met: Volta, Co-valent, 
Horeca Vlaanderen, Woodwize, Cobot en Technologische industrie (via Agoria).  
 
Een voorbeeld van samenwerking waarin Alimento/IPV het voortouw neemt is Vinto. In 
samenwerking met verschillende industriële sectoren worden technische opleidingen 
georganiseerd voor de industrie. Hiervoor wordt beroep gedaan op de pedagogische know-how 
van docenten uit het technisch onderwijs die regelmatig contact hebben met de werkvloer. 
Zowel voor de industrie als het onderwijs is dit een win.  
 
Sinds verschillende jaren heeft Alimento/IPV een samenwerkingsakkoord met het Fonds voor 
Uitzendkrachten. De voedingsindustrie stelt heel wat uitzendkrachten te werk en via dit 
akkoord kunnen zij tegen dezelfde voorwaarden als vaste werknemers opleiding volgen bij 
Alimento/IPV. 
 
Een analoog samenwerkingsakkoord met Cevora zorgt ervoor dat bedienden uit het aanvullend 
paritair comité voor bedienden bij Alimento/IPV kunnen deelnemen aan de voeding specifieke 
opleidingen.  
 
Naast de intersectorale samenwerkingen werkt Alimento/IPV ook meer en meer in afstemming 
met Flanders’ Food. Voorheen kwamen de opleidingen van Flanders’ Food al in aanmerking voor 
tussenkomsten van Alimento/IPV. Maar meer en meer zijn er ook gemeenschappelijke projecten: 
WIFI2020 (Workplace Innovation in the Food Industry) en SCOPE Voedingsindustrie 
(competentieprognoses voor de voedingsindustrie, project ingediend bij ESF Vlaanderen). 
 

 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
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PRIORITEIT 1: De brug tussen het onderwijs en de voedingsindustrie 
versterken 
 
 
Motivatie  
 
De samenwerking met het onderwijs is al vele jaren een aandachtspunt van de sociale partners 
van de voedingsindustrie, om voldoende instroom te genereren, om goede startkwalificaties te 
stimuleren voor de toekomstige werknemers (aansluitend op de reële vraag op de arbeidsmarkt, 
waar mogelijk via een component werkplekleren in het opleidingstraject). Om als sector 
concurrentieel te blijven op de krappe arbeidsmarkt zullen de inspanningen op dit vlak nog 
belangrijker worden. 
 
Algemeen zijn er heel wat inspanningen nodig met betrekking tot het informeren en 
sensibiliseren rond de job mogelijkheden binnen de voedingsindustrie. De sector kent, met 
uitzondering van bijvoorbeeld bakkers en vleesbewerkers, weinig sectorspecifieke beroepen, 
waardoor leerlingen en ouders, maar ook het onderwijzend personeel en CLB-medewerkers zich 
doorgaans weinig of verkeerde voorstellingen maken bij het tewerkstellingsperspectief. 
 
Daarnaast wenst de sector door de samenwerking met het onderwijs goede startkwalificaties te 
stimuleren voor de toekomstige werknemers. Die zijn meer en meer noodzakelijk met het oog op 
duurzame tewerkstelling. Hoewel de sector heel wat laaggeschoolde arbeid kent, is de 
moeilijkheidsgraad van alle functies en de competentievereisten de laatste jaren aanzienlijk 
toegenomen door de eisen van de markt (almaar meer concurrentiële prijzen, steeds nieuwe 
producten, hoge kwaliteitseisen ...) en de wijze waarop de bedrijven met hun productie- en 
werkorganisatie hierop reageren (automatisering, informatisering...). Goede startkwalificaties zijn 
niet alleen belangrijk voor de laaggekwalificeerde functies, ook in geval van hogere kwalificaties 
is het belangrijk dat de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn (bijvoorbeeld 
voedingstechnologische inzichten bij biochemici). Meer in het bijzonder hebben de sociale 
partners van de voedingsindustrie hoge verwachtingen ten aanzien van het duaal leren, namelijk 
het integreren van duaal leren binnen TSO-opleidingen. 
 
Investeren in partnerschappen is binnen deze prioriteit van cruciaal belang: met de 
onderwijspartners, maar ook met andere (industriële) sectoren. 
 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 
Actie 1: Structureel samenwerken met het onderwijsveld 
 
Omschrijving: De sector participeert in diverse samenwerkingsverbanden met spelers uit het 
onderwijsveld om tot concrete projecten te komen: RTC’s, provinciaal overleg, overleg met de 
onderwijskoepels, en specifiek in het kader van duaal leren: het Sectoraal Partnerschap 
Voedingsnijverheid. Hiervoor werd er een samenwerkingsakkoord afgesloten met het Vlaams 
Partnerschap Duaal Leren. Het Sectoraal Partnerschap Voedingsnijverheid neemt taken op 
binnen volgende bevoegdheden:  
• de erkenning of opheffing van erkenning van een onderneming; 
• de uitsluiting van een onderneming; 
• de controle op de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering van een alternerende 

opleiding wat betreft de opleiding op de werkplek;  
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• het nemen van acties om de ondernemingen te infomeren over het duaal leren in 
Vlaanderen; 

• het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met het oog op een versterking zowel 
kwantitatief als kwalitatief van het aanbod aan werkplekken.  

Net als in ander overleg met het onderwijsveld kunnen ook hier andere thema’s aan bod komen: 
uitbouw (nieuwe) studierichtingen, een geïnformeerde studie- en loopbaankeuze, 
opleidingsmogelijkheden, werkplekleren in de ruime zin van het woord en meer in het bijzonder 
kwaliteit van werkplekleren. Daarnaast blijft de sector waar mogelijk ook regionale 
aanknopingspunten zoeken voor samenwerking (RTC’s, provincie,…). 
 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, OVSG, POV, RTC’s, CLB’s, departement 
Onderwijs, Syntra, Syntra Vlaanderen, provincies 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: wederzijds overleg en concrete afspraken met het 
onderwijsveld met het oog op het realiseren van de genomen engagementen. 
 
Actie 2: Intersectorale samenwerking voortzetten 
 
Omschrijving: De sector stemt waar mogelijk en nodig af met andere sectoren om de 
samenwerking onderwijs/arbeidsmarkt te faciliteren. Concreet werkt de sector momenteel als 
partner samen met electriciteit, technologische industrie en chemie in projecten duaal leren. Via 
de klankbordgroep sectoren in de schoot van Syntra Vlaanderen worden mogelijke synergieën 
verder afgestemd. Een meer diverse samenwerking is er met horeca, hout, textiel. Via 
intersectorale uitwisselingsmomenten (voorheen via de SERV, nu op initiatief van de sectoren) 
worden nieuwe opportuniteiten onderzocht en besproken. 
 
Timing: bepaald door opportuniteiten 

 
Betrokken partners: Syntra Vlaanderen, voedings-, electriciteits-, hout-, textiel-, chemiesector, 
technologische industrie, … 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sectorconsulenten betrokken bij 
onderwijsthematieken wisselen regelmatig uit. Door de krachten te bundelen kan de workload 
verdeeld worden, kunnen acties geoptimaliseerd worden, kan gezamenlijk gedissemineerd 
worden, terwijl tegelijkertijd de intersectorale mobiliteit en overdraagbaarheid van competenties 
bevorderd wordt. 
 
Actie 3: Informeren over tewerkstellingsmogelijkheden  
 
Omschrijving: Eigen initiatieven en medewerking aan sectoroverstijgende initiatieven om 
leerlingen, ouders en leerkrachten te sensibiliseren/informeren over het 
tewerkstellingsperspectief van de voedingsindustrie en de industrie in het algemeen 
(ontwikkeling materiaal, deelname aan beurzen, organisatie/promotie van bedrijfsbezoeken). 
Naast lopende initiatieven zoals medewerking aan het atelier van de voeding in het 
Beroepenhuis en het Miumm in het Huis van de Voeding, zal de website www.foodatwork.info 
omgevormd worden tot een dynamisch platform, met een sterkere inhoudelijk invulling via een 
partnerschap tussen Alimento, Fevia, Flanders’Food en Wagralim, en een sterkere binding met de 
sociale media. 

http://www.foodatwork.info/
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De promotie van het bakkersberoep krijgt bijzondere aandacht via samenwerking met Aspirant 
Baker (vzw ter promotie van het bakkersberoep) en de verdere verspreiding van het HACCP-
pakket ‘Mijn bakkerij’ bij scholen en opleidingsinstanties die een richting ‘voeding’ aanbieden.  
 
Timing: looptijd convenant  

 
Betrokken partners: Fevia, Flanders’ Food, Wagralim, Aspirant Baker, Huis van de Voeding, 
beroepenhuis, CLB’s, pedagogische begeleidingsdiensten, departement Onderwijs, 
www.onderwijskiezer.be, een reeks West-Vlaamse partners 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: verhogen van de instroom, versterken van het 
imago van de voedingsindustrie als aantrekkelijk tewerkstellingsperspectief, met specifieke 
aandacht voor de bakkers (hoofdzakelijk bedrijven < 10 werknemers) 
 
Actie 4: Medewerking aan het STEM-actieplan 
 
Omschrijving: De sector ondertekende het STEM-charter en neemt ondertussen verschillende 
eigen initiatieven of werkt mee aan sectoroverstijgende initiatieven om te komen tot een 
aantrekkelijk en kwaliteitsvol STEM-onderwijs en om jongeren hier al op vroege leeftijd warm 
voor te maken, bijvoorbeeld techniekacademies (STEM-workshops voor lln 5e en 6e lj, onder 
andere ivm voeding, sector: Alimento partner via financiële bijdrage), STEM-academies 
(workshops voor jongeren van uiteenlopende leeftijden waarin (voedings)technologie en 
techniek spelenderwijs aan bod komen, sector: schakel vormen tussen onderwijs en werkveld, 
bijvoorbeeld via zoeken sponsoring), Trofee Fevia Vlaanderen (wedstrijd rond innovatie en 
voeding voor leerlingen SO, sector: initiatief Fevia Vlaanderen), STEM-dagen van Technopolis 
(STEM-workshops, -infosessies en –beurs voor leerkrachten BaO, 2e en 3e graad SO, sector: 
beursstand, voorstelling navormingsaanbod leerkrachten, workshops ism HO), 
www.klasinbedrijf.be (didactische ondersteuning van de contacten onderwijs/bedrijfsleven in 
het kader van de eindtermen ‘techniek’, sector: ontwikkeling en promotie website), gratis 
nascholingsaanbod voor leerkrachten, directies en technisch adviseurs rond diverse 
voedingsgerelateerde thema’s zoals ‘chemie en voeding’, ‘voedselverpakking’ ism HO (sector: 
financiële en organisatorische tussenkomst). Daarnaast wordt er pro-actief samenwerking 
gezocht met het hoger onderwijs om nog meer STEM-initiatieven te realiseren. Worden er tijdens 
de looptijd van de convenant overkoepelende intersectorale initiatieven in het kader van STEM 
genomen, dan zal de sector daar ook mee de schouders onder zetten. 
Timing: looptijd convenant  

 
Betrokken partners: Fevia Vlaanderen, Vives Kortrijk, RTC West-Vlaanderen, Technopolis, 
hogescholen, secundair onderwijs 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: verhogen van de instroom in en de kwaliteit van 
STEM-onderwijs 
 
Actie 5: Medewerking aan de totstandkoming van een Vlaamse kwalificatiestructuur via 
medewerking aan de opmaak van beroepskwalificatiedossiers 
 
Omschrijving: Naast de vele reeds ontwikkelde beroepskwalificatiedossiers voor 
voedingsberoepen, zal in samenwerking met andere sectoren verder meegewerkt worden aan 
intersectorale beroepskwalificatiedossiers. Voorts zijn de beroepskwalificatiedossiers voor de 
sector dé referentie voor wie meer info rond beroepen nodig heeft, en promoot ze die ook zo. 

 
Timing: looptijd convenant 

http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.klasinbedrijf.be/
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Betrokken partners: AHOVOKS, VDAB, andere sectoren 
 
Actie 6: Uitbouw en ondersteuning van specifieke studierichtingen 
 
Omschrijving:  

Competentiegerichte uitbouw en ondersteuning van de bestaande specifieke studierichtingen en 
opleidingen binnen het voltijds en deeltijds onderwijs en Syntra: TSO/BSO/BuSO 
bakkerijopleidingen (modulair, op basis van beroepskwalificatiedossiers), TSO-opleiding 
Voedingstechnieken en Se-n-SE-opleidingen ‘Assistent Voedingsindustrie’ en sectoroverstijgend 
‘Productie- en Procestechnologie’. De sector ondersteunt het specifiek onderwijsaanbod, in 
afstemming met de betrokken onderwijsinstellingen en/of pedagogische begeleidingsdiensten, 
via:  

• het aanleveren van expertise bij de inhoudelijke competentiegerichte uitwerking van 
standaardtrajecten ikv duaal leren, studierichtingen en opleidingen, aansluitend op de 
beroepskwalificatiedossiers; 

• het ondersteunen van de nodige infrastructuur (bijvoorbeeld het Bakkersatelier, een 
gespecialiseerd opleidingscentrum i.s.m. Syntra-AB); 

• het ondersteunen van gerichte communicatiecampagnes om opleidingen te promoten en 
stageplaatsen te zoeken; 

• het investeren in nascholing/stages van leraars en begeleiders binnen het onderwijs en 
Syntra (zij kunnen kosteloos deelnemen aan opleidingen, workshops en bedrijfsbezoeken 
geprogrammeerd door Alimento/IPV of op maat van hun eigen specifieke vraag); 

• het stimuleren van werkplekleren: 
• het aanbieden, bemiddelen en ondersteunen van kwaliteitsvolle stage- en 

werkervaringsplaatsen; 
• initiatieven om de kwaliteit van het werkplekleren te verhogen: het aanbieden van peter- 

en meterschapsopleidingen (gratis voor bedrijven die OAO-leerlingen in dienst hebben), 
advies op bedrijfsniveau (via instrumenten als leidraad voor bedrijfsbezoeken en in het 
bijzonder voor KMO’s: via het systeem van de Alimento/IPV-adviescheques); 

• het informeren over tewerkstelling 
Een specifiek project tijdens de looptijd van deze convenant is de omvorming van de Se-n-Se-
opleiding ‘Productie- en procestechnologie’ naar een derdegraadsopleiding ‘Productie- en 
procesindustrie’ 

 
Timing: looptijd convenant 
 
Betrokken partners 

• Bakkerijopleidingen: Bakkers Vlaanderen, bakkerijscholen en Syntra 

• TSO Voedingstechnieken en Assistent Voedingsindustrie: Ter Groene Poorte en PIVA 
• Se-n-Se Productie- en procestechnologie: betrokken industriële sectoren en 

onderwijsinstellingen 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Om goede startkwalificaties voor de 
voedingsindustrie te garanderen zal de sector zowel inhoudelijke als waar nuttig logistieke 
ondersteuning bieden voor een specifiek onderwijsaanbod, specifiek voor de voedingsindustrie, 
of meer in het algemeen (intersectoraal) de industrie. 
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Actie 7: Meewerken aan de uitbouw van het systeem van duaal leren 
 
Omschrijving: De sector wil meewerken aan het vernieuwde duaal leren, in het bijzonder ook in 
de uitbreiding naar het TSO: via de behandeling van erkenningsaanvragen en flankerend via 
lopende dienstverlening, via medewerking aan specifieke initiatieven, via eigen projecten. Voor 
het schooljaar 2018-2019 zijn de opleidingen Brood- en Banketbakkerij en Chocolatier 
geselecteerd. 
Welke ondersteunende dienstverlening is er globaal? De sector prospecteert permanent bij 
relevante bedrijven naar bijkomende werkervaringsplaatsen, en stimuleert kwaliteit van dit 
werkplekleren (zie actie 6). Naast het aanbieden van verschillende tools voorziet de sector in het 
bijzonder voor KMO’s in een gerichte begeleiding en coaching om de kwaliteit te verbeteren via 
het systeem van de Alimento/IPV-adviescheques. De ervaring leert dat enkel een specifieke 
begeleiding ‘op maat’ geschikt is om KMO’s te bereiken. Waar nodig levert de sector ook 
inhoudelijke input, bijvoorbeeld bij de screening van referentiekaders voor duale opleidingen. 
Bij welke projecten was en is de sector betrokken ter voorbereiding van het vernieuwde duaal 

leren?  
- Spoor 1 “schoolbank op de werkplek”: project rond standaardtrajecten vanuit het 

departement onderwijs. Alimento/IPV is actief in de studierichtingen elektromechanica 
(ism Agoria) en elektrische installaties (ism Volta) en de eigen trajecten Brood- en 
Banketbakkerij en chocolatier. Alimento/IPV prospecteert leerwerkplekken, en neemt deel 
aan de werkgroepen rond de organisatie en inhoud van het duale leren.Spoor 2 “ 
werkplek 21”: Alimento/IPV nam deel aan alle werkgroepen en aan de 
stakeholdersvergadering. 

- Spoor 3: ESF-projecten. Alimento/IPV maakt deel uit van de 
klankbordgroepen/focusgroepen van het ESF-project van OCH, Volta en Agoria. 

Voorts trok Alimento/IPV waar mogelijk extra middelen aan om de eerste duale opleidingen te 
flankeren: 

- GROW (federale overheid – verlenging ondertussen ook aangevraagd): coaching van 
werkgevers, scholen en leerlingen in het kader van duaal leren 

- Dualimento (ESF): extra ondersteuning voor de scholen die de eerste duale opleiding 
binnen de sector opstarten, namelijk brood- en banketbakkerij en chocolatier 

Al deze projecten moeten leiden tot een structureel ondersteuningsaanbod dat het duaal leren in 
Vlaanderen mee kan doen uitgroeien tot een succesverhaal. In  
 
Timing: looptijd van het convenant 
 
Betrokken partners: Syntra Vlaanderen, de onderwijsnetten, de betrokken sectororganisaties en 
scholen voltijds SO 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sector hecht veel belang aan een sterk systeem 
van duaal leren, met het oog op een goede startkwalificatie en een soepele overgang tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, ook voor technische functies. 
 
Actie 8: Vinto 
 
Omschrijving: In samenwerking met andere industriële sectoren organiseert Alimento/IPV 
industriële opleidingen onder de naam Vinto. Leerkrachten uit het technisch onderwijs, die 
tevens ervaringen heb ben met de realiteit van de werkvloer, geven opleiding aan werknemers 
van voedings- en andere industriële bedrijven. De opleidingen gaan door in de bedrijven of er 
wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van technische onderwijsinstellingen.  
 
Timing: looptijd van het convenant 
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Betrokken partners: technische scholen secundair onderwijs, andere industriële sectoren 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Leerkrachten uit technische scholen de kans geven 
om up-to-date te blijven met de nieuwste industriële ontwikkelingen. Tegelijk een oplossing 
zoeken voor het tekort aan technische opleiders. 
 
Actie 9: De samenwerking met het hoger onderwijs nog verder versterken 

 
Omschrijving: Via www.foodtechnologists.be heeft de sector een netwerk uitgebouwd binnen het 
hoger onderwijs, waarbij informatieuitwisseling en samenwerking tussen hogescholen en 
universiteiten en voedingsbedrijven gestimuleerd wordt, bijvoorbeeld in het kader van 
eindwerken. Tijdens de looptijd van deze convenant zal er een medewerker specifiek ingezet 
worden om de samenwerking en initiatieven verder aan te zwengelen. Niet alleen voor het 
domein van de voedingstechnologie, maar ook meer algemeen. 
De website www.foodtechnologists.be zal opgaan in de vernieuwde website foodatwork, en zo 
dynamischer en inhoudelijk versterkt worden. 
 
Timing: looptijd van het convenant 
 
Betrokken partners: instellingen hoger onderwijs, bedrijfswereld 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Ook hogere (technische) functies binnen de sector 
kennen knelpunten. Samenwerking met het hoger onderwijs rond sectorspecifieke 
aangelegenheden zoals voedingstechnologie moeten het pad vanuit het hoger onderwijs naar de 
voedingsindustrie effenen, en de wisselwerking kan ook voor het bedrijfsleven opportuniteiten 
bieden, op vlak van onderzoek en ontwikkeling. 

http://www.foodtechnologists.be/
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PRIORITEIT 2: Inzetten op een duurzaam HR- en organisatiebeleid, met 
aandacht voor werkbaar werk en kwaliteit van de arbeid 
 
Motivatie  
 
Om de tewerkstelling op langere termijn te garanderen en langer werken mogelijk te maken, zijn 
meer opleidingsinspanningen nodig, maar moet er ook aandacht zijn voor een meer lange 
termijnvisie op het beheer van competenties. De sector zal haar bedrijven, in het bijzonder ook 
KMO’s, blijven stimuleren om in te zetten op een duurzaam HR-beleid: een beleid met voldoende 
aandacht voor kansengroepen. Het doel: erkennen, inzetten en verder ontwikkelen van élk talent, 
een loopbaan lang. 
 
Daarnaast zal de sector inzetten op initiatieven die de kwaliteit van de arbeid binnen de 
voedingsbedrijven moeten verbeteren, en dit via verschillende ingangen: arbeidsorganisatie, 
ergonomie, stress, ploegenarbeid… Ook hier hanteert de sector de filosofie dat duurzaamheid 
nagestreefd moet worden voor iedereen. Langer werken is geen kwestie van oudere werknemers 
alleen. 
 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 
Actie 1: Sensibilisering inzake een duurzaam HR- en organisatiebeleid, met aandacht voor 
‘werkbaar werk’ 
 
Omschrijving: Bedrijven, in het bijzonder de KMO’s, overtuigen van het belang van een duurzaam 
HR- en organisatiebeleid via mailings, nieuwsbrieven, netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. 
Daarnaast ook het sociaal overleg hieromtrent ondersteunen via de website 
www.langerwerkenmetgoesting.be. Cao 104 en de verplichting om een cao ‘werkbaar werk’ af te 
sluiten op bedrijfsniveau bieden hierin een juridisch kader. 

 
Timing: looptijd van het convenant  

 
Betrokken partners: Alimento/IPV 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Gelet op het belang om zo veel mogelijk bedrijven 
in de sector, ook de KMO’s, mee te krijgen in een duurzaam HR- en organisatiebeleid en gelet op 
de vele drempels om hier werk van te maken, is het belangrijk om telkens opnieuw een 
gelijkaardige boodschap te herhalen. De sector benadert haar bedrijven via diverse kanalen, nu 
eens in de breedte, dan weer specifiek. Door ook in te zetten op het sociaal overleg op 
bedrijfsniveau wil de sector de dynamiek ook van binnenuit de bedrijven aanzwengelen en het 
draagvlak voor initiatieven vergroten. 
 
Actie 2: Bedrijven verder stimuleren om een duurzaam HR- en organisatiebeleid uit te bouwen, 
met aandacht voor werkbaarheid 
 
Omschrijving: Voortzetten en verfijnen van de huidige strategie, namelijk opleiding voor 
personeelsverantwoordelijken, intervisie en netwerking, gratis aanbieden van ondersteunende 
tools (instrumenten ontwikkeld in het kader van ESF-projecten zoals 
www.langerwerkenmetgoesting, www.beteronthaal.be en www.competentindevoeding.be) en in 
het bijzonder voor KMO’s: de Alimento/IPV-scans (HR, organisatie, ergonomie) en advies rond 

http://www.langerwerkenmetgoesting.be/
http://www.langerwerkenmetgoesting/
http://www.beteronthaal.be/
http://www.competentindevoeding.be/
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opleidingsplanning en werkplekleren (maatwerk). Daarnaast zullen opportuniteiten voor nieuwe 
ondersteunende initiatieven via partnerschappen en/of bijkomende hefbomen onderzocht 
worden. Hierbij zullen aandacht voor werkbaarheid en kwaliteit van de arbeid en het bereik van 
KMO’s systematisch een aandachtspunt zijn. 
Om de meerwaarde van een innovatieve arbeidsorganisatie voor de sector te onderzoeken 
stapte Alimento/IPV mee in het project WIFI2020 (Workplace Innovation in the Food Industry 
2020), in een partnerschap met Flanders’ Food en Flanders Synergy. 
 
Timing: looptijd convenant 
 
Betrokken partners: experten inzake personeels- en organisatiebeleid, Flanders Synergy, Flanders’ 
Food 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Gelet op het belang om zo veel mogelijk bedrijven 
in de sector mee te krijgen op het spoor van een duurzaam HR- en organisatiebeleid en gelet op 
de vele drempels om hier werk van te maken hanteert de sector een gediversifieerde strategie, 
die ook rekening houdt met de specifieke noden van KMO’s. Daarbij wordt steeds gestreefd naar 
maatwerk. Om nieuwere thema’s zoals innovatieve arbeidsorganisatie een doorstart te geven, 
worden specifieke projecten opgezet. 
 
Actie 3: Bedrijven ondersteunen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren 
 
Omschrijving: Voedingsbedrijven informeren en adviseren over verbetering van de soms 
specifieke arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld fysiek zware arbeidsposten (heffen/tillen, 
repetitief werk) en ploegenarbeid. Tijdens de looptijd van de vorige convenant werden een 
aantal verkennende studies uitgevoerd (rond kortcyclische arbeid door Flanders Synergy, rond de 
gezondheidseffecten van ploegenarbeid door KULeuven/HIVA, rond ergonomie door Prevent). De 
informatie uit deze studies zal verspreid en verder vertaald worden naar de voedingsbedrijven, 
waar mogelijk via dienstverlening. Een voorbeeld van zo’n dienst is de Alimento/IPV-
ergonomiescan. 
 
Timing: looptijd convenant 
 
Betrokken partners: experten inzake de verbetering van arbeidsomstandigheden 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sector beseft dat bepaalde 
arbeidsomstandigheden kwalijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Door 
oplossingen hiervoor te zoeken en bedrijven hierover te informeren en hen hierin te begeleiden, 
wil de sector ervoor zorgen dat mensen op een gezonde manier hun loopbaan kunnen voltooien. 

 
Actie 4: Bedrijven begeleiden inzake stress en burn-out 
 
Omschrijving: De hoge eisen die gesteld worden aan voedingsbedrijven laten zich soms ook 
voelen op het niveau van de werknemers. De Werkbaarheidsmonitor van de SERV laat zien dat 
de werkdruk binnen voedingsbedrijven hoog is. Dit kan tot stress en burn-out leiden. Via een 
specifieke opleidingsfilière ‘Welzijn op het werk’ organiseert Alimento/IPV opleidingen. Omdat 
preventie en burn-out op het werk sterk gerelateerd zijn aan de bedrijfscontect, gaat het in 
hoofdzaak over maatprogramma’s: sensibiliserende infosessies voor directie, HR, leidinggevenden 
en/of werknemers om signalen van stress en burn-out te leren erkennen, opleiding en coaching 
voor leidinggevenden, opleiding en begeleiding rond job- en teamcrafting,… 
 
Timing: looptijd convenant 
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Betrokken partners: lesgevers inzake stress en burn-out 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Het ligt voor de hand dat preventie van stress en 
burn-out de voorkeur geniet, maar ook de re-integratie van langdurig zieken komt aan bod in 
het specifieke opleidingsaanbod van Alimento/IPV. 
 
Actie 5: Bedrijven ondersteunen in het kader van een bedrijfscao ‘werkbaar werk’ 
 
Omschrijving: In het meest recente sectorakkoord (2018-2019) is voor voedingsbedrijven een 
verplichting opgenomen om een cao af te sluiten rond ‘werkbaar werk’. Vanuit Alimento/IPV zijn 
verschillende initiatieven voorzien om het overleg hierrond te inspireren en de uitvoering te 
ondersteunen: een seminarie en een publicatie rond werkbaar werk, regionale inspiratiedagen, 
vorming voor vakbondsafgevaardigden, www.langerwerkenmetgoesting.be. Voor de uitvoering 
van de cao kunnen de bedrijven eveneens terecht bij Alimento: zie vorige acties. 
 
Timing: looptijd convenant 
 
Betrokken partners: werkgevers en vakbonden van voedingsbedrijven, lesgevers en adviseurs 
werkzaam in de sfeer van ‘werkbaar werk’ 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Om de werkbaarheid in de sector te verhogen is er 
een verplichting om op bedrijfsniveau een cao rond werkbaar werk af te sluiten. Om ervoor te 
zorgen dat deze verplichting zoveel mogelijk een daadwerkelijke hefboom wordt om stappen 
voorwaarts te zetten op vlak van werkbaar werk zal Alimento sensibiliseren en ondersteunen 
waar mogelijk. 
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PRIORITEIT 3: Inzetten op loopbanen door in elke fase te investeren in 
competentieontwikkeling 
 
 
Motivatie  
 
Door bedrijven te ondersteunen in het voeren van een duurzaam personeels- en 
organisatiebeleid (prioriteit 2) wil de sector langere loopbanen verzekeren, maar ook buiten de 
bedrijfsmuren wil de sector loopbanen versterken.  
 
Alle breuklijnen in loopbanen (instroom, doorstroom, uitstroom) zullen aangegrepen worden om 
competenties te versterken. Werkzoekenden en uitzendkrachten van vandaag zijn immers de 
werknemers van morgen. En ex-werknemers kunnen morgen in de sector terugkeren of via 
integratie in andere sectoren de algemene spanning op de arbeidsmarkt milderen. 
 
Met die initiatieven wil de sector alle (toekomstige/ex-) werknemers binnen de voedingsindustrie 
bereiken, maar zij zullen in het bijzonder voor kansengroepen een bijkomende ondersteuning 
zijn om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen en mobiliteit te verzekeren. 
 
Om de loopbanen van kansengroepen extra te stutten zullen er voor deze groepen ook binnen 
de bedrijfsmuren specifieke initiatieven ontwikkeld worden. 
 
Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: SCOPE Voedingsindustrie 
 
Omschrijving: Flanders’ Food en Alimento/IPV dienden in het kader van de ESF-oproep ‘403 – 
strategische competentieprognoses voor erkende organisaties’ een project in om toekomstige 
competentienoden naar aanleiding van digitalisering te onderzoeken. Het project heeft als doel 
de sprong naar industrie 4.0 voor te bereiden. Enerzijds om de nodige competenties aan te 
trekken en te ontwikkelen, anderzijds om ervoor te zorgen dat niemand achter blijft en 
disrupties opgevangen worden. 
 
Timing: 1/11/2017 – 31/10/2018 (onder voorbehoud van goedkeuring) 
 
Betrokken partners: Flanders’ Food (promotor project), voedingsbedrijven-innovatietrekkers  
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sprong naar industrie 4.0 voorbereiden. Het 
onderzoek moet actieideeën opleveren waarmee de partners aan de slag kunnen gaan. Met de 
conclusies van dit onderzoek zal rekening gehouden worden in alle loopbaan- en 
competentieversterkende initiatieven van de sector. 
 
Actie 2: Organisatie van de instroomprojecten van werkzoekenden  
 
Omschrijving: In samenwerking met VDAB, de uitzendsector en eventuele andere partners 
organiseert de sector op basis van een concrete behoefte van een bedrijf, en gecapteerd door de 
sector, instroomprojecten op maat van het bedrijf in functie van een duurzame tewerkstelling 
van hoofdzakelijk kansengroepen, met voldoende aandacht voor het bijspijkeren van 
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basisvaardigheden, het systematisch inbouwen van stages en het stimuleren van onthaalbeleid 
en peter-/meterschap bij de betrokken bedrijven.  
Wanneer opportuun zullen in het kader van instroomprojecten ook partnerschappen worden 
aangegaan met andere sectoren om de intersectorale mobiliteit te versoepelen. 
 
Timing: looptijd van het convenant 
 
Betrokken partners: VDAB (rekruteringscampagne, opleidingsplan, financieel, info 
tewerkstellingsmaatregelen), uitzendsector (rekrutering, screening en testing), 
werkplekarchitecten (toeleiding, screening, individuele begeleiding tijdens de opleiding, 
stagebegeleiding, attitudetraining, peter/meterschapsopleiding, nazorg, begeleiding, verdere 
persoonlijke ontwikkeling tijdens tewerkstelling), sector (algemene coördinatie, infosessie, 
opleidingstraject, evaluatie) 
Deze rolverdeling wordt per project afgestemd met VDAB. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de wet op de overheidsopdrachten voor die opdrachten die VDAB binnen het project financiert. 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: breuklijnen in de loopbaan van werknemers 
aangrijpen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Door instroomprojecten zo dicht 
mogelijk bij de werkvloer te organiseren, aandacht te hebben voor basisvaardigheden, 
kwaliteitsvolle stagebegeleiding maar ook ‘nazorg’ te voorzien wil de sector een duurzame 
tewerkstelling van werkzoekenden verzekeren, in het bijzonder van kansengroepen die het 
merendeel van de groep uitmaken. De sector werkt de trajecten mee uit, op maat van de 
bedrijven. Voor de stagebegeleiding staat de sector zelf in, in samenwerking met haar partners. 

 
Actie 3: Competentieversterking van uitzendkrachten  
 
Omschrijving: In samenwerking met het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU) voorziet de 
sector opleiding voor uitzendkrachten die werkzaam zijn in de voedingsindustrie.  

 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: VFU 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sector kent heel wat uitzendwerk en wil de 
periodes van uitzendarbeid dan ook aangrijpen om mensen voor te bereiden op verdere 
doorstroom. 

 
Actie 4: Competentieversterking van jonge instromers 
 
Omschrijving: Extra opleidingsbudget van 2.500 euro voor elke werknemer jonger dan 26 jaar in 
de voedingsindustrie. Jonge mensen moeten immers nog heel wat ervaring op doen en opleiding 
kan helpen om sneller ingewerkt te raken en door te groeien. Deze actie kadert in de 
inspanningen rond ingroeibanen om duurzame tewerkstelling in de voedingsindustrie te 
verzekeren. 

 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: opleidingspartners van Alimento/IPV, voedingsbedrijven  

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De instroom, tewerkstelling en ontwikkeling van 
jongeren stimuleren. 
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Actie 5: Competentieversterking van werknemers 
 
Omschrijving: Ook al is de scoop van Alimento/IPV breed, opleiding blijft de prioriteit, ter 
versterking van de loopbanen van werknemers. Het sectorakkoord 2018-2019 zet de huidige 
verplichting om 1,30% van de gepresteerde arbeidstijd te besteden aan vorming om naar 3 
dagen vorming per FTE. Daarnaast is er een groeipad voorzien naar 5 dagen vorming per VTE. 
Van die dagen worden 2 dagen een individueel opleidingskrediet per VTE. Om deze doelstelling 
mee te realiseren voorziet Alimento/IPV in een uitgebreid opleidingsaanbod, zoveel mogelijk op 
maat van de bedrijven en hun medewerkers. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke 
noden van KMO’s en kansengroepen. 
Waar nuttig werkt Alimento/IPV samen met andere sectoren, zowel voor arbeiders als 
bedienden, door een gezamenlijk opleidingsaanbod uit te werken. 
Daarnaast investeert de sector in e-learning op maat van de bedrijven, om deze vorm van leren 
als volwaardig en financieel haalbaar alternatief te kunnen promoten. Concreet werkte de sector 
mee aan de ontwikkeling van Moviemento, een e-learningtool over voedselveiligheid, waarbij het 
leertraject op maat van het bedrijf wordt opgebouwd. De sector zal deze tool verder promoten 
en verspreiden. 

 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: opleidingspartners van Alimento/IPV, andere sectoren (IVOC, COBOT, OBMB, 
Vormetal, Vibam, Limob, Co-valent, mediarte, Inom Bedienden,…), Nikata (voor Moviemento), 
voedingsbedrijven  

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: De sector wil de competenties van werknemers 
versterken zodat ze efficiënter hun werk kunnen doen en ze een blijvend voordeel hebben op de 
arbeidsmarkt. De sector waakt erover dat ook kansengroepen en KMO-medewerkers de nodige 
opleiding volgen. 
 
Actie 6: Competentieversterking bij ontslag 
 
Omschrijving: Werknemers van de sector die bedreigd worden door collectief ontslag kunnen 
aanspraak maken op gratis opleiding (tot 2.500 euro). Via de tewerkstellingscellen worden de 
werknemers toegeleid naar het meest geschikte aanbod. Ook bij individueel ontslag geldt deze 
regeling. 

 
Timing: looptijd convenant 
 
Betrokken partners: VDAB, outplacementkantoren, opleidingsverstrekkers 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Gelet op de krimpende arbeidsmarkt komt het er 
ook op aan om werknemers zoveel mogelijk aan boord te houden. Door de competenties van 
door ontslag bedreigde werknemers te versterken wil de sector hun inzetbaarheid en mobiliteit 
verhogen. 

 
Actie 7: Ondersteuning van initiatieven in het kader van loopbaanontwikkeling  
 
Omschrijving: Ondersteuning van initiatieven als de WELP-databank en COMPETENT en het 
gebruik daarvan bij de VDAB. Zodra de databank en diensten als competentiegerichte matching 
en persoonlijke ontwikkelingsplanning op punt staan, houdt Alimento/IPV zich beschikbaar om 
ze mee te promoten en er met het eigen instrumentarium op in te spelen.  



 23 

 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: SERV, VDAB 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: met het oog op het versterken en het verlengen 
van loopbanen zal de sector actief meewerken en inspelen op initiatieven inzake persoonlijke 
ontwikkelings- en loopbaanplanning. 
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PRIORITEIT 4: Omgaan met diversiteit 
 
 
Motivatie  
 
Of het nu gaat over de brug tussen onderwijs/arbeidsmarkt, het HR- en organisatiebeleid van de 
voedingsbedrijven of de individuele loopbanen van werknemers: met een hoger dan gemiddeld 
aandeel laaggeschoolden en allochtonen en een groot aandeel oudere werknemers is diversiteit 
een realiteit binnen de voedingsindustrie. Dit betekent enerzijds dat alle initiatieven waarvan 
sprake in de eerste drie prioriteiten hiermee rekening dienen te houden. Anderzijds is er soms 
ook nood aan specifieke maatregelen om deze kansengroepen aan boord te halen en houden. 
Alle acties die gericht zijn op de instroom (prioriteit 1) en loopbanen (prioriteit 2) zijn niet 
exclusief gericht op risicogroepen, maar in de realiteit zijn het in grote mate wel deze groepen 
werknemers die de sector hiermee bereikt. 
 
Daarnaast is de vergrijzing zich volop aan het doorzetten binnen de sector en moeten 
werknemers langer werken. Initiatieven die inspelen op de thematiek ‘oudere werknemers’ 
hebben succes bij HR-verantwoordelijken. Vanuit de sector vermijden we specifiek deze 
werknemers te problematiseren. Wat wel zo is: oudere werknemers hebben een belangrijke 
signaalfunctie als het op personeels- en organisatiebeleid aankomt. Zit dit niet goed, heb je veel 
kans dat werknemers naar het einde van hun loopbaan moeten afhaken. In dat opzicht is 
werken aan een duurzaam personeels- en organisatiebeleid voor de voedingsindustrie in realiteit 
een pro-actief diversiteitsbeleid, niet alleen om oudere werknemers langer aan boord te houden, 
maar ook om de vele laaggeschoolden en allochtonen op een duurzame manier te laten 
instromen en doorstromen. 
 
Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 
Actie 1: Kwaliteit van het werkplekleren bevorderen 
 
Omschrijving: De voedingsindustrie kent een hoog aandeel laaggekwalificeerde arbeid en een 
hoge instroom van kansengroepen. Werkplekleren speelt een belangrijke rol in de opleiding van 
deze werknemers, zowel bij instroom als nadien. De sector investeert al lang in de kwaliteit van 
dit werkplekleren, en neemt ook initiatieven die specifiek gericht zijn op het omgaan met 
diversiteit, bijvoorbeeld handleiding ‘omgaan met interculturele gevoeligheden’. Maar ook in de 
algemene initiatieven om de kwaliteit van het werkplekleren te bevorderen wordt rekening 
gehouden met de diversiteit binnen de sector, bijvoorbeeld bij het uitwerken van 
werkinstructiefiches wordt eenvoudig taalgebruik maximaal nagestreefd of met pictogrammen 
ingespeeld op taalproblematieken. 

 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: Alimento/IPV-partners 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Maximaal leerrendement voor iedereen, ook voor 
kansengroepen. 
 
Actie 2: Investeren in een duurzaam HR- en organisatiebeleid – met de Alimento/IPV-
adviescheques initiatieven in het kader van de voormalige diversiteitsplannen blijven mogelijk 
maken 
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Omschrijving: De diversiteitsplannen waren gericht op het ontwikkelen van een duurzaam HR- 
en organisatiebeleid, om elk talent een kans te geven en niemand uit te sluiten. Vanuit de sector 
hebben we die steeds gepromoot en ondersteund door inhoudelijke en financiële steun te geven 
aan bijkomende initiatieven, bijvoorbeeld voor advies rond onthaalbeleid en peter/meterschap, 
opleiding Nederlands op de werkvloer, opleiding communicatie, peter/meterschapscursus,… Deze 
steun wordt nog steeds gepromoot, samen met de impulsen rond een duurzaam HR- en 
organisatiebeleid. Bedrijven in de voedingsindustrie kunnen met andere woorden nog steeds 
beroep doen op financiële tussenkomsten voor een ‘diversiteits- en nondiscrimatiebeleid’. 

 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: Alimento/IPV-lesgevers en HR- en organisatie-experten 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: de ontwikkeling van elke werknemer binnen de 
voedingsindustrie stimuleren en langere loopbanen voor iedere werknemer mogelijk maken.  
 
Actie 3: Bedrijven ondersteunen inzake non-discriminatie en het voeren van een divers personeels- 
en organisatiebeleid 
 

Omschrijving:  
Alimento/IPV zal voedingsbedrijven ondersteunen inzake non-discriminatie na te leven, door via 
de Alimento-website informatie te verschaffen, een sectorale code inzake non-discriminatie ter 
beschikking te stellen en er de voedingsbedrijven attent te maken op het meldpunt. Voorts 
zullen specifieke tools gepromoot worden (bijvoorbeeld Ediv) en zal de sector een kwalitatieve 
dienstverlening en advies te verstrekken om werkgevers te helpen een diversiteitsbeleid in hun 
bedrijf mogelijk te maken (zie actie 2). 
Ook voorbeelden van specifieke diversiteitsinitiatieven zullen gepromoot worden, bijvoorbeeld 
via de brochures ‘Lekker divers’ en ‘Hoe werkvloer en opleiding toegankelijk maken voor 
laaggeletterden? Praktijkvoorbeelden uit de voedingsindustrie’, maar ook via voorbeelden op 
www.langerwerkenmetgoesting.be, en een diversiteitsluik op www.beteronthaal.be, …  
Wanneer opportuniteiten zich voordoen zal er ook samengewerkt worden met andere sectoren, 
bijvoorbeeld via de organisatie van specifieke opleidingen inzake diversiteit en/of non-
discriminatie. 
 
Timing: looptijd convenant 
 
Betrokken partners: lesgevers en HR- en organisatie-experten, gespecialiseerde organisaties 
inzake non-discriminatie 
 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: discriminatie tegengaan en de instroom en 

ontwikkeling van elke werknemer binnen de voedingsindustrie stimuleren en langere 
loopbanen voor iedere werknemer mogelijk maken. 

 
Actie 4: Loopbanen van kansengroepen ondersteunen  
 
Omschrijving: De acties uit prioriteit 2 die gericht zijn op het ondersteunen van loopbanen zijn 
dan wel niet exclusief gericht op kansengroepen. In de realiteit zijn het wel in grote mate deze 
groepen die de sector met deze initiatieven bereikt. Daarnaast neemt de sector een aantal 
specifieke initiatieven die de loopbanen van kansengroepen moeten ten goede komen:  

http://www.langerwerkenmetgoesting.be/
http://www.beteronthaal.be/
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• Promotie en financiële ondersteuning van upgradetrajecten voor productiemedewerkers 
waarin ze bijkomende technische bagage krijgen om de ontwikkelingen op de werkvloer 
te kunnen blijven volgen en/of door te stromen  

• Promotie en financiële ondersteuning van extra ondersteuning voor 
eerstelijnsleidinggevenden die van op de werkvloer doorgroeiden naar hun 
leidinggevende functie 

• Promotie en financiële ondersteuning van Nederlands op de werkvloer, trajecten in 
samenwerking met de basiseducatie (in functie van opleidingen basisvaardigheden) 

• Een budget van 2.500 euro voor laaggeschoolde jongeren (jonger dan 26 jaar) om 
gedurende hun eerste 12 maanden tewerkstelling opleidingen te volgen bij Alimento/IPV. 

• Opstart van een piloottraject rond kwalificerende vorming voor die jobs die 
toevertrouwd worden aan onderaannemers en rond de integratie van de werknemers 
van de beschutte werkplaatsen  

 
Betrokken partners: Alimento/IPV-lesgevers 

 
Timing: looptijd van het convenant  

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: Om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen 
zijn meer duurzame opleidingstrajecten nodig. In het bijzonder kansengroepen zullen hiermee 
hun arbeidsmarktpositie verbeteren.  
 
Actie 5: Inspelen op het diversiteits- en non-discriminatiebeleid van de overheid 
 
Omschrijving: Waar mogelijk inspelen op initiatieven van de overheid (eventuele opvolgers van 
maatregelen als diversiteitsplanen en/of ervaringsfonds), evenals: deelname aan evenementen, 
informatieuitwisseling,… inzake diversiteit en non-discriminatie.  
 
Timing: looptijd convenant 

 
Betrokken partners: overheid 

 
Beoogde sectorale doelstelling en rol/inbreng: synergie zoeken, krachten bundelen, resultaten 
maximaliseren 
 
Diversiteitsmonitor 

 
De diversiteitsmonitor zal op deze prioriteit worden toegepast, via de bijhorende 
resultaatsindicator: aandeel bereikte werknemers uit de kansengroepen via Alimento-
opleidingen. 
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Resultaatsindicatoren 
 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

jaarlijks of 2 
jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte 
databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

# goedgekeurde 
erkenningsaanvrage
n 

200 jaarlijks 163 Sectoraal 
partnerschap 
voedingsnijverheid
, juni 2016 

Competentiebelei
d 

# bereikte 
werkgevers via 
Alimento/IPV 

600  
480 (<100wn) 
250 (<10wn) 
 

jaarlijks 633 
516 
179 
 

Alimento/IPV, 2016 

 # bereikte wn via 
Alimento-
opleidingen 

11.500 Jaarlijks 12.055 Alimento/IPV, 2016 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

Aantal bereikte 
kortgeschoolde 
werknemers via 
Alimento-
opleidingen 

3600 jaarlijks 3600 
 

Alimento/IPV, 2016 

 
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
 
Aansluiting Onderwijs-arbeidsmarkt: 

- Ivm de indicator: ‘goedkeuringen’ via het sectoraal partnerschap voedingsnijverheid 
 
Competentiebeleid: 

- ivm de indicator: ‘bereikt’ wil zeggen: 
o een of meerdere medewerkers van het bedrijf namen deel aan een of meerdere Alimento/IPV-opleidingen, en/of: 

o het bedrijf startte met een adviestraject in het kader van de Alimento/IPV-adviescheques (opleidings- en leeradvies, HR-scan, 
organisatiescan, ergonomiescan), en/of: 
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o het bedrijf werd begeleid in het kader van de opleiding van een leerjongere (voorheen in het kader van ILW, nu ook in het kader van 
OAO) 

 
Loopbaanbeleid: 

- ivm de indicator: ‘bereikt’ wil zeggen: nam deel aan een Alimento/IPV-opleiding 
 
Evenredige arbeidsdeelname: 
 ivm de indicator: ‘bereikt’ wil zeggen: nam deel aan een Alimento/IPV-opleiding 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 
niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment 
het sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint 
te lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de 
Vlaamse Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat 
het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 
Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop 
bijsturingen of wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant 
tijdens de looptijd worden doorgevoerd. 

 
Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 
Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de 
naleving van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten 
ervan. De Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op ………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector voedingsnijverheid, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Greet MOERMAN, 
Directeur Sociale Zaken FEVIA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Nadia LAPAGE, 
Secretaris generaal Fevia Vlaanderen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De heer Bruno KUYLEN, 
Afgevaardigd beheerder Bakkers Vlaanderen 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 

 
 
 
 

De heer Bart VANNETELBOSCH, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 

 
 
 
 

 
 
 
 

De heer Tangui CORNU, 
Voorzitter Voedingscentrale ABVV; 

 
 
 
 
 

 
 
 

Mevrouw Karin SCHAERLAEKENS, 
Nationaal verantwoordelijke Voeding LBC-NVK;  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Anita VAN HOOF, 
Nationaal secretaris BBTK; 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dominik ROLAND, 
Nationaal verantwoordelijke Voeding ACLVB 

 




