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Sectorconvenant 2018-2019 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de sector vrije beroepen (PC 336) 

 
 
 
Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: 
 

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; 

 
en de sociale partners van de sector vrije beroepen, 
 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
 

Dhr. Kris Baetens, directeur NAV namens UNIZO; 
 
Dhr. Paul Clerinx, Directeur van de dienst Beheer Bijzondere Paritaire comités en andere 
paritaire aangelegenheden  
 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
Dhr. Erwin De Deyn, Voorzitter BBTK; 
 
Dhr. Jan Moens, Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB;  
 
Dhr. Jeroen Vandamme, Nationaal secretaris LBC-NVK;  
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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 
196.000,00 EUR uit te betalen aan Liberform, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, 

(ondernemingsnummer: 0668.469.362, Bankrekeningnummer: BE11 7310 2686 6648;) ter financiering 
van 2 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 vrije beroepen 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 2 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 2 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 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. 
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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: 
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Sectorale visie 
 

Liberform anno 2017 

Vooraf 
 
Het is de 2de convenant dat Liberform, of het opleidingscentrum voor de sector van het vrije 
beroep, afsluit met de Vlaamse regering. Daarom is het zinvol om eerst te starten met wie of wat 
de sector van het vrije beroep is. Liberform, en paritair comité 336, vertegenwoordigt immers niet 
alle vrije beroepers. 
Volgende vrije beroepers en hun werknemers vallen onder PC336: advocaten (nacecode 69.101), 
gerechtsdeurwaarders (nacecode 69.103), accountants en belastingconsulenten (nacecode 69.201), 
boekhouders en fiscalisten (nacecode 69.202), bedrijfsrevisoren (nacecode 69.203, bouwarchitecten 
(nacecode 71.111), landmeter-experten (nacecode 71.122) en dierenartsen (nacecode 75.000). 
 
PC336 en het vormingsfonds zijn relatief nieuw. Het paritair comité startte in 2009. Het 
vormingsfonds werd als ‘fonds voor bestaanszekerheid’ opgericht in 2011 en pas in 2015 is de 
uitbouw van een volwaardig vormingsfonds begonnen. In de cao van 14 oktober 2011 is opgelijst 
wat de taken van het vormingsfonds zijn.  

In artikel 4 van de cao staat: “Het Fonds heeft tot doel om vormings- en 
tewerkstellingsactiviteiten te bevorderen van de werknemers, waaronder de risicogroepen.”. 

In artikel 5 van diezelfde cao staan de taken van het Fonds opgenomen: “1/ enerzijds kan 
dit fonds de aanwerving van personen komende uit de risicogroepen rechtstreeks aanmoedigen 
door de bedrijven die tot deze aanwervingen overgaan te steunen; 2/ anderzijds kan het de 
tewerkstelling van personen uit risicogroepen onrechtstreeks bevorderen, m.n. door de 
bevordering, financiering, studie (onderzoek) en/of de organisatie van elke vorm van opleiding 
met het oog op de vorming, aanpassing, bijscholing, specialisatie of herscholing van de 
werknemers of potentiele werknemers. Het Fonds kan alle initiatieven nemen in verband met 
hogervermelde taken en kan op allerlei wijze haar medewerking verlenen aan instellingen of 
ondernemingen die een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven.” 
 
Zoals aangegeven, niet alle vrije beroepen vallen onder PC336. Het is ook zo dat niet alle paritaire 
comités waar vrije beroepen onder ressorteren of een vormingsfonds en/of sectorfonds hebben 
of actief bezig zijn met de (K)MO-bedrijven in de sector. Toch is het zinvol om de vinger aan de 
pols te houden bij andere sectoren die aanleunen bij vrije beroepers, zowel met als zonder 
sectorfonds. Informatiedeling inzake topics als onderwijs/opleiding, competentieversterkend 
werken en diversiteit, kunnen inspirerend zijn om gerichte acties op te zetten. 
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Sector onder de loep – de cijfers (of gebrek er aan) 
 
Om een sector goed in kaart te brengen, zijn cijfers onontbeerlijk. Echter, hoewel heel veel cijfers 
worden verzameld, ontbreken nog veel meer cijfers.  
Bij onze zoektocht om het profiel van werknemers meer in kaart te brengen moeten we vaststellen 
dat we op volgende vragen geen antwoord konden vinden: 

- Scholingsgraad van de werknemers: wij kunnen hier kijken naar de deelnemers aan de 
gratis opleiding van het vormingsfonds. Echter een staal van 90 inschrijvingen op ruim 
32.000 werknemers (Belgisch) heeft een vertekend beeld; 

- Nationaliteit van de werknemers: ook hier kunnen wij kijken naar de deelnemers aan de 
gratis opleidingen, maar is het staal niet representatief (ook omdat we enkel kunnen 
afgaan op de naam). 

- Plaats van stage/werkplekervaring in de sector: we moesten vaststellen dat in de 
stagecijfers van secundair onderwijs de sector niet voorkomt. Wat de cijfers voor stages 
in hoger onderwijs betreft: 1/ de cijfers rond stage in hoger onderwijs worden niet centraal 
bijgehouden; en 2/ er is geen een-op-een tussen de opleiding en de job op de arbeidsmarkt. 
Het is met andere woorden quasi onmogelijk te achterhalen hoe het zit met stages binnen 
initiële opleiding op de werkvloer bij de vrije beroepen. 

- Aan Federgon vroegen we of het mogelijk is te achterhalen of de sector gebruik maakt 
van interimarbeid. Het antwoord was positief: 0,69% van uitzend zit bij vrije beroepen. 
Enige kanttekening, dit gaat over alle vrije beroepen, en niet enkel de sector van vrije 
beroep, zijnde PC336. Die opsplitsing is niet mogelijk. 
 

Op basis van eigen bevraging proberen we hier zicht op te krijgen. Deze enquête wordt echter 
midden november 2017 afgesloten en de informatie verwerkt waardoor we in deze convenant hier 
nog niets over kunnen opnemen. 
 
Voor deze analyse hebben we ons gebaseerd op de cijfers van het RSZ (2016) voor meer informatie 
van werkgevers (nacecode – provincies – grootte onderneming) en werknemers (nacecode – 
provincies – grootte onderneming – man/vrouw – voltijds/deeltijds werken – leeftijd). Daarnaast 
gebruikten we cijfers die verwerkt werden door departement WSE en VDAB. 
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Werkgevers en werknemers in de sector1 
 
In 2015 waren er in België 8.148 werkgevers en 32.441 werknemers in de sector actief. Analyse van 
de cijfers (4de kwartaal RSZ) leren ons dat er in 2016 8.349 werkgevers waren en 32.950 werknemers. 
Zowel bij werkgevers als bij werknemers is een stijging merkbaar.  
68,58% van de werkgevers is in Brussel of Vlaanderen gevestigd. 78,43% van de werknemers werkt 
in Vlaanderen of Brussel. 
 
Het aandeel loontrekkende in de sector van de vrije beroepen bedraagt 0,9% in Vlaanderen (cfr. 

Presentatie WSE 19/6/2017).  
 

a. Indeling werkgevers/werknemers volgens nacecode (bron – RSZ - in %)(België):  
 
 Werkgevers Werknemers 
Advocaten 32,84 20,56 
Gerechtsdeurwaarders 3,52 7,37 
Accountants en belastingconsulenten 15,26 28,20 
Boekhouders en boekhouders- fiscalisten 26,73 20,35 
Bedrijfsrevisoren 1,86 9,24 
Bouwarchitecten 11,56 7,79 
Landmeter-experten 2,61 2,52 
Dierenartsen 5,62 3,96 

 
Bij het bekijken van de cijfers in bovenstaande tabel valt op dat de advocaten eigenlijk de grootste 
groep van werkgevers zijn. Echter zij stellen niet de grootste groep werknemers te werk.  
 
Hierbij kunnen we al onmiddellijk 2 cruciale kenmerken van de sector in de verf zetten.  
Ten eerste is het een sector waar heel wat zelfstandige vrije beroepers aan het werk zijn. Daarom 
is binnen de onderneming het aantal zelfstandigen ten opzichte van het aantal werknemers niet 
altijd recht evenredig. Bij wijze van voorbeeld: 5 advocaten kunnen samen een onderneming 
hebben, maar slechts 2 werknemers in dienst hebben. Een kantoor kan met andere woorden heel 
groot lijken, maar naar werknemers heel klein zijn. Dit geldt ook voor architectenbureaus. 
Ten tweede kan men sommige beroepen niet als werknemer uitoefenen, bijvoorbeeld advocaat. 
Langs de andere kant, men kan erkend boekhouder zijn zowel als zelfstandige/werkgever maar 
ook als werknemer. 
 
De economische beroepen stellen 57,59% van de werknemers te werk. Dit heeft onder meer te 
maken met de zogenaamde ‘Big 4’ (zijnde E&Y, KPMG, PWC en Deloitte) die gedeeltelijk onder dit 
paritair comité vallen.  
 
De kleinste groep, zowel qua werkgevers als qua werknemers, zijn de landmeter-experten als de 
dierenartsen. Er is hier zelden sprake van grote praktijken. 
 

b. Indeling werkgevers/werknemers per provincie (bron RSZ - in %) (België) 
 

 Werkgevers Werknemers 
Antwerpen 16,40 14,64 
Brussel 13,93 17,07 
Henegouwen 10,10 6,77 
Limburg 7,25 6,02 

                                                 
1 Alle cijfers en grafieken zijn te vinden op: https://www.liberform.be/nl-facts-figures.  

https://www.liberform.be/nl-facts-figures
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Luik 10,62 7,64 
Luxemburg 2,46 1,80 
Namen 4,20 3,00 
Oost-Vlaanderen 12,12 10,46 
Vlaams-Brabant 7,61 20,22 

Waals-Brabant 4,04 2,36 
West-Vlaanderen 11,28 10,02 

 
In Vlaanderen en Brussel vinden we zowel de meeste werknemers als de meeste werkgevers terug. 
Wat de werknemers betreft: 78,43% van de werknemers is ingeschreven in een onderneming in 
Vlaanderen of Brussel, ten opzichte van 21,57% in Wallonië. Wat de werkgevers betreft: 68,59% van 
de werkgevers heeft de onderneming ingeschreven in Vlaanderen of Brussel, ten opzichte van 
31,42% in Wallonië.  
 
De meeste werkgevers vinden we in de provincie Antwerpen. De meeste werknemers situeren zich 
in de provincie Vlaams-Brabant. Dit wilt niet zeggen dat de werknemers allemaal in de provincie 
Vlaams-Brabant werken (het is te zeggen: hun fysieke bureau daar hebben). De grotere 
ondernemingen hebben in Vlaams-Brabant hun maatschappelijke zetel. Echter zij hebben over heel 
België kantoren zodat ze bereikbaar zijn voor hun klanten. Dit is ook nodig daar we in een 
dienstverlenende sector zitten en bijgevolg ten dienste staan van de klant/cliënt. 
 

c. Indeling werkgevers/werknemers per grootte onderneming (bron RSZ - in %) (België) 
 
 Werkgevers Werknemers 
1-4 werknemers 82,84 35,52 
5-9 werknemers 11,28 18,20 
10-19 werknemers 3,94 12,52 
20-49 werknemers 1,44 10,43 
50-99 werknemers 0,22 4,00 
100-199 werknemers 0,17 5,43 
200-499 werknemers 0,07 6,36 
500-999 werknemers 0,05 7,53 

 
0,50% van de werkgevers heeft meer dan 50 werknemers in dienst. We kunnen stellen dat de 
sector van het vrije beroep een sector is van KMO’s, op enkele uitzonderingen na. 
 
We mogen ons daar echter niet blind op staren, want in de ondernemingen met meer dan 50 
werknemers, werken 23,33% van de werknemers uit de sector van het vrije beroep. 
 
Bij het verzamelen van informatie, het verspreiden van informatie, het aanreiken van goede 
voorbeelden, … zal moeten rekening gehouden worden met welke doelgroep welke informatie 
nodig heeft (grootte onderneming, beroepsactiviteit, organisatiestructuur, ….). Het moet ook 
duidelijk zijn dat de ene organisatie meer behoefte zal hebben aan de basisinformatie terwijl een 
andere onderneming vooral geënthousiasmeerd of aangezet zal moeten worden om stappen 
vooruit te zetten, bijvoorbeeld rond de mogelijkheid van stages, werkplekleren, samenstelling 
teams, jobcrafting, … 
We moeten op zoek gaan naar goede (beste) manieren om zo dicht mogelijk bij de ondernemers 
en zijn werknemers te komen om ze maximaal te informeren zodat ze tot actie overgaan.  
 

d. Werknemers in de sector: meer uitgediept 
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De sector van het vrije beroep is een dienstverlenende sector. Het grootste deel van de werknemers 
zijn bedienden (97,4%). Slechts 2,6% van de werknemers zijn arbeiders (cfr. Presentatie WSE 19/6/2017).  
 
Jobinhoud 
 
Op dit moment wordt in PC336 gewerkt aan de functieclassificatie2, beschrijving van de functies. 
Er zijn vooral administratieve functies afgebakend: administratieve medewerkers, IT-medewerkers, 
technische tekenaar, dossierbeheerders boekhouders, dierenartsassistenten. Behoudens 
‘dierenartsassistent’ kunnen we vaststellen dat veel van deze functies ook in andere sectoren terug 
te vinden zijn. Met andere woorden: het gaat om generieke functies. Een uitdaging voor de sector 
zal is met andere sectoren samen te werken rond verschillende functies3. 
Voor sommige beroepen in de sector van het vrije beroep moet men zelfstandige zijn, bijvoorbeeld 
advocaat. Het personeel bij advocatenkantoren zal steeds inhoudelijk of administratief 
ondersteunend zijn maar geen advocaat. Bij de cijferberoepen is het zo dat men zowel zelfstandig 
boekhouder kan zijn als werknemer - erkend boekhouder.  
Wij hebben echter geen cijfers om te zeggen hoeveel werknemers in welk functie werken.  
 
Arbeidsregime 
 
In 2016 (cijfers RSZ - België) waren 28,46% van de werknemers mannen, waarvan 25,32% voltijds 
werkt en 3,14% deeltijds. 71,54% van de werknemers waren vrouwen, waarvan 39,70% voltijds 
werkt en 31,84% deeltijds.  
In de sectorfoto (https://www.liberform.be/nl-facts-figures) kan u de cijfers terugvinden in 
verband met voltijds/deeltijds arbeidsregime per beroepsactiviteit. Deze informatie moet ons 
helpen om meer gericht informatiepakketten voor werkgevers samen te stellen zodat ze zich erin 
kunnen terugvinden. 
 

                                                 
2 Belangrijke noot hierbij: op dit moment is de oefening gaande, dit is niet bekrachtigd door het paritair comité. 

Wijzigingen zijn mogelijk. 
3 Dit wordt verder opgenomen bij ‘Uitdaging’.  

https://www.liberform.be/nl-facts-figures
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Leeftijd 
 
Hieronder vindt u de leeftijdspiramide voor de sector (cijfers RSZ - België in %). Er zijn weinig 
werknemers die jonger zijn dan 20jaar. De 0,14% van werknemers, jonger dan 20 jaar, vinden we 
terug in Wallonië4. Zoals reeds vastgesteld bij de oefening van de functieclassificatie: wanneer men 
nu (!) als ‘schoolverlater’ wilt instromen in de sector is minstens een HBO of diploma hoger 
onderwijs nodig. 
 

 
 
In de grafiek hierboven valt het verschil tussen de ’25-29’ jarigen en de ’30-34’ jarigen op. Dit heeft 
onder meer te maken met de eigenheid van de sector. 
Voor sommige beroepen heeft men een erkenning nodig en start men als werknemer, om 
uiteindelijk zich als zelfstandige te kunnen vestigen. Dit is vooral merkbaar bij de economische- of 
cijferberoepen. In de details van de sectorfoto zal u merken dat vooral bij de bedrijfsrevisoren de 
werknemerspopulatie zeer jong is5.  

Wanneer nagedacht moet worden over diversiteit, en wanneer leeftijd ter sprake zou 
komen, moet rekening gehouden worden met de eigenheid van de sector, en de relatief 
jonge uitstroom van werknemers voor sommige beroepen, terwijl dit bij andere 
beroepsgroepen misschien minder het geval zal zijn. Alle detailcijfers staan op de website 
van Liberform.6  

 
Het is altijd interessant om de cijfers uit de sector te vergelijken met de cijfers van Vlaanderen in 
het algemeen. In de sector van de vrije beroepen is 33,7% van de werknemers jonger dan 30jaar. 
Het gemiddelde in Vlaanderen is 20,2%. In Vlaanderen is 28,5% van de werknemers ouder dan 
50jaar. In de sector van het vrije beroep is dat 18,8%. Zowel bij het hogere cijfer van de ‘jongere’ 
werknemerspopulatie, als bij de lagere cijfers van de ‘oudere’ werknemerspopulatie kan dezelfde 
uitleg worden gegeven: voor sommige beroepen te mogen uitoefenen moet men eerst stagelopen 
alvorens men zich als zelfstandige kan vestigen (cfr. de economische beroepen). 
 
Herkomst van werknemers 
 

                                                 
4 Zie sectorfoto: https://www.liberform.be/nl-facts-figures 
5 https://www.liberform.be/nl-facts-figures 
6 https://www.liberform.be/nl-facts-figures 
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In 2015 heeft het departement WSE werk gemaakt van een herkomstbarometer. De cijfers die 
verwerkt zijn, zijn cijfers van 2013. Deze cijfers zijn met andere woorden niet de meest recente 
maar kunnen een indicatie geven. Bekijken we de sector van de vrije beroepen zien we dat 90,4% 
van de werknemers uit België komt, er zijn 5,8% werknemers uit de EU en 3,8% werknemers uit 
niet-EU-lidstaten.  

  

Werkgevers maken gebruik van (op basis van presentatie WSE): 
 

a. Opleidingsmaatregel IBO: 
In 2016 werden 153 IBO-contracten afgesloten. Dit komt neer op 0,94% op niveau van de 
sector. Het Vlaamse gemiddelde is 0,85%. 30 IBO-contracten (of 19,61%) waren contracten 
i.k.v. prioritaire doelgroepen (Het Vlaamse gemiddelde is 42%).  

b. Opleidingsmaatregel BEV: 
In 2016 zijn 270 aanvragen betaald educatief verlof gebeurd, dit is 1,65% op sectorniveau. 
In Vlaanderen ligt het gemiddelde op 2,8%. 

c. Aanmoedigingspremie:  
328 aanmoedigingspremies zijn aangevraagd in 2015, of 2,07% op sectorniveau. In 
Vlaanderen ligt het gemiddelde op 2,8%. 

d. De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP): 
102 aanvragen in 2015, of 0,64% op sectorniveau. In Vlaanderen ligt het gemiddelde op 
0,77% 

e. Doelgroepverminderingen: 
1.278 dossiers voor doelgroepvermindering waren er, of 8,17% op sectorniveau (cijfers 2de 
kwartaal 2016). Het Vlaamse gemiddelde ligt op 10,13%.  
Even uitgesplitst voor welke doelgroep de vermindering werd aangevraagd: 1,8% voor 
jongeren, 88,73% voor oudere werknemers, 9,08% voor langdurige werkzoekenden en 0,6% 
voor overige. 
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Werking van het vormingsfonds 
 
Zoals aangegeven is de sector in 2015/16 o.b.v. van de cao en het sectoraal akkoord begonnen met 
de uitrol van de werking van het vormingsfonds. De dienstverlening ligt op 2 essentiële elementen: 
enerzijds de gratis opleiding voor werknemers en anderzijds de opleidingspremie voor werkgevers. 
 
Op dit moment wordt de werking van het fonds door 2,5 personeelsleden gedragen. De 
coördinator staat in voor de operationele werking (Vlaanderen en Wallonië), er is halftijds 
administratieve ondersteuning die helpt bij de operationele werking; en er is de sectorconsulent 
die de verschillende prioriteiten uit het convenant 2017 uitwerkt (en dus eerder inhoudelijk werkt).  
 
Terugkerend op de gratis opleiding en opleidingspremie:  

1/ gratis opleiding: op dit moment wordt een gratis aanbod van opleidingen voor 
werknemers ter beschikking gesteld. Via de website (www.liberform.be) kan hierop ingeschreven 
worden. De opleidingen zijn heel algemeen van aard (bureautica, taalopleidingen en persoonlijke 
opleidingen). Later in deze convenant (bij ‘Uitdagingen’) zal aangestipt worden dat in de sector 
best wel al veel opleiding wordt gevolgd, maar dat het vooral gaat om heel vakspecifieke en minder 
om algemene opleidingen. Dat is dan ook de reden waarom het vormingsfonds zich via het gratis 
aanbod focust op die algemene opleidingen. Voor de volledigheid: het vormingsfonds ontwikkelt 
zelf geen opleidingen, maar maakt gebruik van het aanbod van enkele bestaande 
opleidingsverstrekkers; 

2/ opleidingspremie: de opleidingspremie is een financiële tussenkomst aan de werkgevers 
voor gevolgde opleidingen door werknemer of door hem/haarzelf. Hier zijn geen thema’s 
afgebakend, maar het is wel de bedoeling dat de opleidingen aansluiten bij de noden om het 
beroep te kunnen blijven uitoefenen. 
 
Op basis van één jaar werking kunnen we stellen dat nog veel werk aan de winkel is: het 
vormingsfonds is onvoldoende gekend. Minder dan 100 inschrijvingen werden geregistreerd voor 
het gratis aanbod. Er werden redelijk wat premies uitbetaald. Op basis van de ingediende dossiers 
kunnen we vaststellen dat de meerderheid van de ondernemers minder dan 5 werknemers hebben 
(101 van de 204 ondernemingen die een aanvraag indienden). Met andere woorden, de hele kleine 
ondernemingen worden bereikt. We kunnen ook vaststellen dat vooral bij de economische 
beroepen veel aan bijscholing wordt gedaan (dit heeft te maken met de verplichte permanente 
vorming als men een erkend boekhouder wenst te blijven). 
 
In 2017 werd een eerste convenant afgesloten. Het convenant liep van juli 2017 tot en met december 
2017. Het convenant liet toe om te starten met onderzoek naar de sector, vooral cijfers verzamelen, 
een netwerk in kaart brengen en een eerste verdieping in competentiebeleid. Op een half jaar tijd 
kunnen echter geen wonderen worden verricht. Er is zeker werk gemaakt van een stevige, 
weliswaar algemene, basis waar we tijdens het convenant ’18-’19 kunnen op voortbouwen. Immers, 
onderzoek naar, in en door de sector geeft ons informatie om noden te detecteren en waar de 
sector een rol kan opnemen. 
 

http://www.liberform.be/
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Uitdaging van de sector  
 
Om met de deur in huis te vallen: de uitdagingen van de sector zijn heel gemakkelijk samen te 
vatten:  

1/ intersectoraal samenwerken is een must gelet op de generieke profielen van de 
werknemers in de sector;  
2/ ondernemingen zijn groeiende dus een goed personeelsbeleid (met aandacht voor 
diversiteit) vanaf het begin is wenselijk;  
3/ er moet competentieversterkend gewerkt worden met het oog op de veranderingen in 
de sector (o.m. met de klemtoon op werkplekleren en een leven lang leren); en  
4/ wat Liberform betreft moet voldoende aandacht worden besteed aan de communicatie 
in het algemeen. 

Hieronder beschrijven we waarom we dit als grote uitdagingen zien. 

Inleiding 
 
Zoals reeds aangegeven, het vormingsfonds is net opgestart. Er is nog heel wat onderzoek nodig 
om tot zeer gerichte acties over te gaan.  
 
Zowel bij de opstart van het fonds als bij de eerste convenant is al heel wat informatie verzameld 
rond de sector en zijn netwerk. Daarnaast werd in 2015 en 2016 bij de werkgevers in de sector 
reeds gepolst via een enquête naar de manier van werken m.b.t. personeelsbeleid (van aanwerving 
tot stoppen in de onderneming). De informatie uit deze enquête is een bron waarop we ons 
kunnen baseren om de uitdagingen van de sector in beeld te brengen.  
 
In 2017 is binnen de SERV een ronde tafel georganiseerd rond digitalisering. Geen enkele sector 
kan daaromheen. Op basis van het verslag van deze ronde tafel kunnen accenten naar voren 
worden gebracht waar verder onderzoek in de sector nodig blijkt.  
 
Een laatste belangrijke informatiebron zijn natuurlijk de bedrijfsbezoeken. In 2016 werden 50 
bedrijfsbezoeken (in België) afgelegd. Dit is eveneens een bron van informatie en inspiratie. Dit 
zijn bezoeken die gebeurden vóór de 1ste convenant werd afgesloten. 
 

Input uit diverse hoek 
 
Midden 2017 organiseerde de SERV een ronde tafel rond het thema ‘digitalisering’. Tijdens de 2 
dagen kwamen verschillende sectoren aan bod, waaronder de financiële sector en de bouwsector. 
Door verschillende sectoren werd aangegeven dat technologie verandert, maar ook de 
verwachtingen van de consument (klant). Er zullen veranderingen optreden op het niveau van 
taken en profielen. Andere competenties zullen meer naar boven komen (specifieke vaardigheden 
– soft skills – attitudes). Loopbaandenken zal meer naar voren moeten komen, en dus zal er de 
nodige aandacht aan besteed moeten worden. In het merendeel van de 
ondernemingen/organisaties is men niet bezig met een ‘digitale strategie’. Dit is thans een 
belangrijk gegeven. Enerzijds is het belangrijk na te denken wat digitalisering betekent voor de 
onderneming en wat nodig is. Anderzijds is het nodig de kostprijs daarvan te bekijken want IT-
kosten moeten meegenomen worden in de budgetten. Digitalisering brengt zeker en vast 
verandering teweeg in de onderneming. Zowel werkgevers als werknemers staan daar kritisch 
tegenover. Dit heeft weinig te maken met leeftijd of grootte van de onderneming, eerder met de 
cultuur binnen de onderneming.  
Omdat de taken en de profielen zullen veranderen komt ook het idee van ‘de sector’ onder druk 
te staan. Immers vele ondernemingen zijn op zoek naar werknemers die dezelfde 
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basiscompetenties hebben. Tijdens de ronde tafel werd de nadruk gelegd op het belang van 
loopbaandenken, flexibiliteit in het denken (zowel bij werkgever als werknemer) en de digitale 
geletterdheid.  
 

Als we dit concreet toepassen op de sector zien we dat er vooral profielen aanwezig zijn 
met een generiek karakter7.  
Bij de oefening die gebeurde in het kader van de functieclassificatie zien we volgende profielen 
naar voren komen: administratieve functies, boekhoudkundige functies en inhoudelijk 
ondersteunend personeel. Bij de meer cijferberoepen (economische beroepen) zijn wijzigingen 
gaande door digitalisering en automatisering. De klemtoon verschuift van het louter inputwerk 
naar het adviseren en meedenken met de klant.  
Door robotisering, en het inzetten van drones, kunnen landmeters en architecten op een andere 
manier werken.  
Architecten krijgen te maken met digitale offerte-indiening bij de overheid. In de bouwsector kan 
beroep gedaan worden op het BIM-model. Dit is een programma dat zorgt dat de verschillende 
actoren die nodig zijn om een bouw tot een goed einde te brengen samen op een model kunnen 
werken, waardoor efficiënter kan worden gewerkt.  
Innovatie in de geneeskunde staat niet stil, ook bij dierenartsen geldt dit. Zij moeten mee op de 
kar springen in het kader van de vernieuwingen.  
 
In 2016 heeft de sector een enquête afgenomen bij werkgevers. De bedoeling van de enquête was 
informatie te verzamelen hoe werkgevers binnen de sector omgaan met personeelsbeleid. Er 
werden vragen gesteld rond aanwerving, onthaal, opleiding voor werknemers en 
functioneringsgesprekken. 351 respondenten hebben de enquête ingevuld.  
 
Om het profiel van de werknemers beter in beeld te brengen vroegen we onder meer naar de 
leeftijd, de opleiding en de functie(s) die de werknemers uitoefenen. 
 Niemand stipte aan personeel jonger dan 21jaar te hebben. 43% van de respondenten had 
werknemers die tussen de 21 en 25 jaar oud waren. De grootste groep werknemers zat tussen de 
26 en 49 jaar, zijnde 87%. 27% had werknemers die tussen de 50 en 54jaar oud waren, en 27% zei 
werknemers tussen de 55 en 59 jaar te hebben. 10% duidde aan personeel te hebben die tussen de 
60 en 64 jaar was/is; en 3% had personeel ouder dan 65jaar. Opgelet: er wordt hier geen (!) 100% 
gehaald. Dit komt omdat werkgevers vaak meer dan één werknemer hebben. Wij hebben hen de 
kans gegeven om hun volledige personeelsbestand in kaart te brengen, en niet één werknemer 
voor ogen te hebben als ze de enquête zouden invullen.  
 Hoewel het nodig is te kijken naar de competenties die op cv’s verschijnen, geeft al te vaak 
het diploma nog de doorslag. We gingen na welke opleiding de werknemers hebben gevolgd. Ook 
hier weer dezelfde opmerking: het zal geen 100% eindtotaal zijn omdat we ook hier de werkgevers 
de kans wilden geven om naar het volledige personeelsbestand te kijken. 79% van de respondenten 
gaf aan werknemers in dienst te hebben met een diploma hoger onderwijs; 43% zegde werknemers 
te hebben die een universitair diploma hebben. Bij 34% van de respondenten vinden we 
werknemers terug die een diploma secundair onderwijs hebben; 15% een graduaatsdiploma, 8% 
heeft een getuigenschrift 3de graad secundair onderwijs, en 4% van de werknemers heeft een 
getuigenschrift deeltijds onderwijs. 2% zei een werknemer in dienst te hebben die de 
doctoraatstudies heeft afgewerkt. 
 Bij het profiel van de werknemers: 55% van de werknemers is actief in een functie als 
administratief ondersteunend personeel; 48% inhoudelijk ondersteunend personeel; 48% is 
ondersteunend personeel inzake boekhouding; 34% werkt met medewerkers op zelfstandige basis 
(dit zijn dus zelfstandigen, en staan niet op de payroll), 9% heeft ondersteunend personeel 
betreffende ICT, en 7% heeft ondersteunend personeel betreffende personeelsbeleid.  
 

                                                 
7 cfr. werknemers – jobinhoud – functieclassificatie (p. 8) 
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Eén van de vragen ging om de verandering van profielen van werknemers in de sector. 52% geeft 
aan dat er een evolutie zal komen in het huidige personeelsbestand, en dit door technische of 
technologische (r)evolutie. De grootste veranderingen zien zij bij: 1/ inhoudelijk ondersteunend 
personeel (44%), 2/ ondersteunend personeel betreffende boekhouding (44%) en 3/ administratief 
ondersteunend personeel. De sector van de vrije beroepen kent ook relatief veel ‘medewerkers op 
zelfstandige basis’. Ook hier denkt 28% dat er een verandering zal zijn. Bij IT (12%) en HR (6%) ziet 
men minder veranderingen. 
 
Wat met het onthaalbeleid? 43% van de respondenten heeft geen onthaalprocedure. 39% zegt 
eerder mondeling de richtlijnen of onthaalinformatie mee te geven. 16% heeft een onthaalbrochure 
en 14% stelt een meter/peter aan voor de nieuwe werknemer.  
 
Vermits werkplekleren als een belangrijke topic naar voren wordt geschoven in het opdoen van 
competenties, werd in de enquête gepolst of ze een stagiair in opleiding begeleiden. Het is 
belangrijk hier te specifiëren dat het gaat om “stagiaires in opleiding”. Immers, voor verschillende 
beroepen in onze sector is het nodig na de opleiding nog stage te lopen alvorens men het beroep 
mag uitoefenen. 70% van de respondenten zegt geen stagiair te begeleiden. Wanneer men wel een 
stagiair op de werkvloer heeft gaat het om studenten professionele bachelor of masterstudenten, 
in mindere mate een cursist van VDAB, Syntra of volwassenenonderwijs.  
 
In diezelfde enquête is gepolst naar opleiding. 89% van de respondenten voorziet opleiding voor 
de werknemers. De gevolgde opleidingen zijn eerder vakspecifiek, mits de sector heel gevoelig is 
aan wijzigende wetgeving. Dit zorgt er echter voor dat opleidingen die eerder algemeen van aard 
zijn of gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling meer op de achtergrond raken. 
 
Daarnaast bleek uit de enquête dat vooral inhoudelijk ondersteunend personeel en ondersteunend 
personeel betreffende boekhouding het meest opleidingen kunnen genieten. Voor administratief 
ondersteunend personeel wordt in opleiding voorzien, maar al een stuk minder. Ondersteunend 
personeel inzake IT en ondersteunend personeel inzake personeelsbeleid krijgen het minste kans 
op opleiding. Externe opleidingen worden nog steeds veel gevolgd, hoewel de opmars van intern 
georganiseerde opleidingen en e-learning duidelijk zichtbaar is.  
Een laatste onderdeel waar de enquête op focuste is functionerings- en evaluatiegesprekken. 72% 
van de respondenten houdt een functionerings- en/of evaluatiegesprek. Bij 90% van hen komt 
opleiding aan bod tijdens zo’n gesprek. Een opleidingsplan is nog een stap te ver voor velen.  

Samenvattend 
 
Uit de verschillende bronnen kunnen we volgende elementen pikken: 

1/ Daar er in de sector heel wat veranderingen op til zijn, is het nodig te werken aan 
competentiebeleid en personeelsbeleid (incluis de plaat van werkplekleren binnen de 
onderneming) bij uitbreiding; 
2/ Binnen de sector zijn er maar enkele specifieke beroepen (zoals dierenartsassistent). Het 
grootste deel van de werknemers heeft eerder een generiek profiel. Het is daarom nodig 
om met andere sectoren samen te werken om te zorgen dat potentiele werknemers goed 
opgeleid zijn; 
3/ De opleidingscultuur moet uitgebreid worden naar algemene opleidingen en 
opleidingen rond persoonlijke ontwikkeling.  
4/ Opleiding moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is nodig om te werken aan de 
sensibilisering van opleiding voor iedereen. 

 
In de huidige werking wordt gewerkt rond gratis opleiding en de opleidingspremie. Het is 
belangrijk dit sensibiliseringswerk en het informeren verder te zetten via een goede 
communicatiestrategie.  
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In alle acties die Liberform zal ondernemen is het belangrijk verder te werken o.b.v. de reeds 
verzamelde informatie uit de 1ste convenant. De klemtoon moet liggen op  

1/ Het verder verzamelen van informatie, maar dan meer gericht, en vooral goede 
(realistische) voorbeelden in kaart brengen om werkgevers en werknemers te helpen;  
2/ De verzamelde informatie moet beschikbaar worden gesteld voor wie de informatie kan 
gebruiken; 
3/ Via verschillende kanalen (van bedrijfsbezoeken, tot ambassadeurs vinden, tot 
meedenken aan beleidsontwikkeling) tonen dat de sector bestaat en een meerwaarde te 
bieden heeft bij acties die gebeuren. 

 
In deze convenant zal dan ook de nadruk liggen op: verzamelen – beschikbaar stellen – 
communiceren. 
 
Gieten we de informatie van hierboven nog even in de SWOT-matrix dan kunnen we vaststellen 
dat: 

- De sterkte van de sector  
o Zit in de groei die ze kent bij zowel werkgevers als werknemers; 
o Er in het algemeen een bewustzijn is van de veranderingen die er zullen aan zitten 

te komen 
o Ze weten wat het is op maat van klanten te moeten/mogen werken; 
o Het is een lerende sector omdat ze steeds de nieuwe regelgeving moeten kennen 

om de klanten te informeren 
- De zwakte van de sector: 

o Er wordt ingezet op vakspecifieke opleidingen, en minder op de algemene 
opleidingen; 

o Belang van een vorm van personeelsbeleid, hoe klein de onderneming ook is, wordt 
niet als prioriteit gezien 

o Er is geen een-op-een in de opleidingen naar de jobs in de sector 
o Sommige beroepen zijn knelpuntberoepen (cfr. in de cijferberoepen) 
o Profiel van de werknemer: de hogere scholingsgraad 

- De uitdaging van de sector 
o De (r)evoluties (digitalisering – automatisering – dienstverlening) 
o Het samensmelten van kantoren naar grotere entiteiten waardoor aandacht voor 

team en diversiteit (nog) hoger op de agenda zal moeten 
o Vacatures anders durven schrijven om zoveel mogelijk talent aan te trekken 

(diversiteit, cfr. knelpuntberoepen: het moeten vissen in dezelfde vijver als anderen 
voor de invulling van de vacatures) 

o Werknemers in de sector zijn eerder vrouwen, en minder mannen 
- De bedreiging van de sector 

o Het vergeten op de kar springen van vernieuwingen 
o Het belang van diversiteit over het hoofd zien 

De toets van de uitdaging aan de vooropgestelde thema’s 
 
Op heel wat terreinen zijn veranderingen bezig: de plaats van werkplekleren, het belang van de 
digitale geletterdheid, de verschillende generaties (leeftijd, multiculturele, digital natives, … op de 
werkvloer). Als relatief nieuwe sector is het niet mogelijk om overal op de kar te springen. Er 
moeten zorgvuldig thema’s uitgekozen worden waaraan gewerkt wordt, hetzij het planten van 
zaadjes, hetzij verder bouwen op de vorige convenant. 
 
De uitdagingen zijn bij naam gekend, maar daarom zijn ze niet allemaal even urgent in de sector 
van het vrije beroep. Op basis van de uitdagingen die hierboven omschreven zijn, kunnen 
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onderstaande prioriteiten zeker naar voorgeschoven worden. Deze passen binnen de 
vooropgestelde thema’s van het convenant. 
 

1. Afstemming Onderwijs-Arbeidsmarkt 
 
Op dit moment ligt de focus bij duaal leren op het secundair onderwijs. Dit wilt zeggen dat er 
vooral gewerkt wordt op niveau van beroepen die enerzijds afgelijnd zijn, en anderzijds na de 
opleiding onmiddellijk toegang geven tot de arbeidsmarkt. 
Meer en meer jongeren kiezen ervoor om hoger onderwijs te volgen. Ze kiezen vaak een meer 
algemene opleiding die verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt na de opleiding 
openhoudt. Ten onrechte gaan we ervan uit dat in deze opleidingen de focus moet liggen op heel 
brede theoretische kennis op doen. Hierdoor komen er veel studenten zonder concrete 
werkervaring op de arbeidsmarkt terecht. Er wordt voorbijgegaan aan het idee dat ook in deze 
brede opleidingen een degelijke werkervaring in de vorm van werkplekleren zijn vruchten kan 
afwerpen. Door duaal leren aan te bieden in de opleiding kan er een gerichtere keuze worden 
gemaakt na de opleiding.  
Er is al heel wat informatie te vinden over werkplekleren bij meer specifieke profielen, en ook op 
het niveau van secundair onderwijs.  
De sector vindt het dan ook nodig om onderzoek te doen naar mogelijkheden van duaal leren in 
het hoger onderwijs, en dit doelbewust in algemene opleidingen (die daarom niet rechtstreeks 
leiden naar werk in de sector). 
 
Technische en technologische (r)evoluties zijn overal merkbaar. In de sector van het vrije beroep 
is dit tot op heden onderbelicht. Vanuit de sector stellen we vast dat dit een uitdaging is om rond 
te werken. Het is nodig: 1/ om in kaart te brengen waar ‘STEM’ aanwezig is in opleidingen (en in 
jobs in de sector); 2/ om te bepalen hoe de sector daar een relevante rol in kan spelen; en 3/ om 
te polsen of het bewustzijn van de noodzaak van digitale geletterdheid in de sector wel aanwezig 
is. 
 

2. Competentiebeleid waaronder een leven lang leren 
 
De sociale partners hebben bij het vorige sectoraal akkoord de keuze gemaakt om binnen het 
gratis aanbod van Liberform te focussen op de meer algemene opleidingen (bureautica, taal en 
persoonlijke ontwikkeling). Het volgen van algemene opleiding draagt bij in het idee van 
‘loopbaandenken’. Het is dan ook nodig om hier verder op in te zetten.  
 
Daarnaast mag niet uit het oog worden verloren dat er veranderingen zijn: digitalisering, wijziging 
in regelgeving, andere vorm van activiteiten (met nadruk op het adviserende). Maar ook de 
werkomgeving veranderd. Daarom is het nodig om te kijken welke competenties in de toekomst 
nodig zijn om in deze werkcontext aan de slag te gaan. Welke rol kan de sector daarin opnemen?   
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3. EAD-beleid en diversiteit 
 
Diversiteit is een uitdaging op de werkvloer. Zoals mevrouw Saskia Van Uffelen in haar boek 
(Iedereen baas, 2014) stelde: er komen 4 generaties (elk met zijn/haar achtergrond) samen op de 
werkvloer. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Het belang van een goed 
personeelsbeleid (onthaal – complementariteit in teams – opleiding) is groeiende. Kunnen 
opleidingen, mentors, coaches, … hier een antwoord op bieden. Wat verwachten de werkgevers en 
werknemers hiervan in de sector? 
 

Prioriteitstelling 
 
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:  
 

• Prioriteit 1: Kwalitatieve opleidingen (zowel in onderwijs als in het kader van een leven 
lang leren) 

• Prioriteit 2: Competentieversterkend werken in het kader van een leven lang leren 

• Prioriteit 3: Diversiteit op de werkvloer 
• Prioriteit 4: Communiceren  
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PRIORITEIT 1 - Kwalitatieve opleidingen (Zowel in onderwijs als in het kader van een leven 
lang leren) 
 
Motivatie  
 
Om een job uit te voeren is het belangrijk om een goede vooropleiding te hebben en op de 
werkvloer voldoende kansen te krijgen om zich verder te ontwikkelen. Om te zorgen dat er een 
goede opleiding is (die aansluit aan de noden op de arbeidsmarkt) is er aandacht nodig voor de 
evoluties van de jobs (digitalisering, dienstverlening ten aanzien van de klant, …) en voldoende 
kansen op werkplekleren tijdens de opleiding. Een goede samenwerking tussen verschillende 
partners is daarin cruciaal.  
 
Om goed te kunnen samenwerken is ‘kennisdeling’ nodig, maar moet daarom ook kennis 
opgebouwd worden. Centraal hierbij is: informatie zoeken (of aan onderzoek te doen), kennis te 
bundelen en kennis te delen met de verschillende actoren. 
 
Voor deze prioriteit legt de sector de nadruk op het belang van werkplekleren tijdens de opleiding. 
De sector wil de ‘referentiebron’ worden om verschillende actoren te informeren en waar mogelijk 
samen te brengen. De sector heeft daarom niet noodzakelijk alle kennis in pacht, maar zorgt dat 
het netwerk voldoende accuraat is om informatie te delen en zorgt dat partners waar nodig over 
voldoende informatie beschikken. 
 
Er wordt een informatiebrochure gemaakt voor werkgevers met de nodige informatie rond 
werkplekleren. Zowel de informatie als de brochure worden maximaal verspreid naar de 
verschillende actoren in het PC336 zodat er geïnformeerd en gesensibiliseerd kan worden. 
 
Acties  
 
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten en om werk te maken van 
de gekozen prioriteiten: 
 
Actie 1: Beleidsontwikkeling ondersteunen 
 
Omschrijving: 

De sector participeert waar mogelijk aan overlegmomenten om te zorgen dat de 
verschillende actoren voldoende weten wat de noden zijn in de sector in het kader van 
kwalitatieve opleidingen. We denken hierbij onder meer aan de thema’s: duaal leren, 
werkplekleren, hervorming secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs 
(inclusief HBO5), STEM, flexibilisering, … 
 

Timing: 
Onbepaalde duur 
 

Betrokken partners: 
 
De vermelde betrokken partners zijn de partners die ons zullen moeten betrekken wanneer nodig 
om onze rol te kunnen en mogen spelen 

- De Vlaamse overheid 
- Strategische adviesorganen als SERV en VLOR 
- Onderwijs- en opleidingsverstrekkers 
- … 
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Beoogde doelstelling: 
De sector wordt betrokken bij de voor hen relevantie dossiers. Er is zoveel mogelijk 
wisselwerking tussen onderwijs- en opleidingsverstrekkers en beleidsvoerders enerzijds, en 
de arbeidsmarkt (in casu de sector) anderzijds.  

 
Actie 2: Werkplekleren 
 
Omschrijving: 

In eerste instantie zal aan kennisopbouw gedaan worden, om daarna te kunnen overgaan 
naar kennisdeling. Om de opbouw van kennis te doen moet onder meer onderzoek worden 
gedaan, maar binnen verschillende vormen van samenwerking of partnerschappen kan ook 
informatie gevonden worden.  
In het kader van de brochure die (onder meer) onder werkgevers zal verspreid worden, 
wordt informatie verzameld rond de verschillende vormen van werkplekleren die nu 
bestaan (en al dan niet reeds in de sector worden gebruikt). 
De sector heeft reeds een samenwerkingsakkoord met VDAB waar werkplekleren en IBO in 
opgenomen is. De samenwerking moet eind 2017/begin 2018 herbekeken worden. Op basis 
van de vergaarde informatie en de uitdagingen die blijken uit de antwoorden van de 
enquête, kunnen acties worden geconcretiseerd.  
In het kader van duaal leren zoals het tot op heden wordt uitgerold (het is te zeggen: 
secundair onderwijs) wordt nagegaan of een rol voor de sector is weggelegd binnen het 
Vlaams (sectoraal) partnerschap bij Syntra Vlaanderen. Gesprekken met zowel Syntra 
Vlaanderen als regisseur als onderwijspartners (departemeent O&V, VLOR, koepels, …) als 
werkpartners (beroepsfederaties, departement WSE, SERV,…) zullen worden gevoerd om te 
kijken wat de mogelijkheden zijn, en of er draagvlak kan gecreëerd worden bij de 
verschillende partners. Het is zo dat tot op heden geen opleidingen binnen duaal leren zijn 
ontwikkeld voor profielen die aanleunen bij de sector. Voor het zomerreces had de sector 
aangegeven vragende partij te zijn voor enkele mogelijke trajecten, maar dit is tot op 
heden niet als positief geëvalueerd vanuit de werkgroep die zich buigt over de 
standaardtrajecten duaal leren. 
Verder wordt er onderzocht wat de rol van de sector kan zijn in het kader van 
stages/werkplekleren in het hoger onderwijs. 
 

Timing: 
Onbepaalde duur want de informatie rond werkplekleren moet steeds accuraat zijn. 
In 2018 worden 3 acties ondernomen: 

o Er wordt informatie rond werkplekleren verzameld, geanalyseerd, en op maat van 
de sector (werknemers en werkgevers) geschreven om te verspreiden 

o De samenwerkingsovereenkomst met VDAB wordt vernieuwd 
o Indien aan de orde wordt een partnerschap met Syntra Vlaanderen afgesloten in 

het kader van het Vlaams Partnerschap; dit impliceert dat de sector bekijkt wat de 
haar rol kan zijn bij duaal leren in het secundair onderwijs.  

In 2019 wordt ingezet op het verspreiden van de informatie naar belanghebbenden. 
 
Betrokken partners: 

- Andere sectoren: zijn enerzijds inspiratiebron omdat ze al meer ervaring hebben; 
anderzijds zullen we misschien informatie hebben rond enkele profielen die voor hen 
interessant zijn, maar daarom niet prominent aanwezig zijn. Kennisdeling is de boodschap 

- Werkgevers-en werknemersorganisatie: betrokkenheid beheerscomité 
- Strategische adviesorganen als VLOR en SERV: bron van informatie 
- Vlaamse overheid: bron van informatie 
- Ordes en instituten, beroepsfederaties: helpen met informatie verzamelen en ook 

verspreiden van informatie 
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- … 
 
Beoogde doelstelling: 

- Netwerk versterken door middel van mogelijke overeenkomsten in het kader van 
werkplekleren 

- Maximale informatiedeling rond werkplekleren voor de betrokken actoren, in casu 
werknemers en werkgevers in de sector zodat zij de mogelijkheden, en er mogelijkerwijs 
beroep op kunnen doen.  

 
Actie 3: Duaal leren 
 
Omschrijving: 

Op basis van een onderzoek wordt nagegaan of in het hoger onderwijs duaal leren nodig 
is, wenselijk is en wat dan randvoorwaarden (standaardovereenkomsten, opbouw 
curriculum, betalende ‘stage’, mobiliteit tussen leerwerkplekken, aftoetsen KB alternerend 
leren, kwaliteitsborging, mentorschap, kosten-baten voor alle partijen, …) zouden moeten 
zijn. De mogelijkheid om meerdere leerwerkplekken tijdens de opleiding te hebben, zal één 
van de cruciale factoren zijn. En dit omdat net die 1-op-1 opleiding-job er niet is. Wanneer 
generieke opleidingen in duaal systeem in hoger onderwijs zouden ingevoerd worden zal 
er voor de sector zeker ook iets moeten inzitten (de win-win), en dit kan door minstens 
één van de leerwerkplekken gelinkt te hebben aan de sector. (dit zonder een voorafname 
te willen doen aan het onderzoek, of eisen te stellen vanuit de sector natuurlijk). 
In het onderzoek ligt de focus op de generieke opleidingen, naar generieke profielen. Met 
andere woorden de opleidingen zijn geen 1-op-1 met de job in de sector.  
 

Timing: 
Het onderzoek loopt gedurende het convenant.  
In het eerste jaar (2018) zal de focus liggen op deskresearch (goede voorbeelden in het 
buitenland, binnenland, wat zijn de mogelijkheden op dit moment, wat is de graad van 
wenselijkheid voor duaal leren in de sector).  
In het tweede jaar (2019) zal de focus liggen op het aftoetsen van bevindingen met de 
verschillende partners (onderwijs, sectoren, ondernemingen).  
Op het einde van het onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd, mogelijks met 
aanzet tot pilootprojecten of- trajecten. 

 
Betrokken partners: 

Het onderzoek gebeurt in samenwerking met Cevora daar beide sectoren dezelfde 
uitdagingen zien en voelen. 
Daarnaast: 

- Andere sectoren die ervaring hebben met duaal leren  
- Onderwijs- en opleidingsverstrekkers: aftoetsen van ideeën 
- Werkgevers- en werknemersorganisatie: beheerscomité 
- Ordes en instituten, beroepsfederaties: informatie verzamelen en verspreiden 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Na onderzoek worden aanbevelingen geformuleerd in het kader van mogelijke trajecten 
duaal leren in het hoger onderwijs. 
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Actie 4: STEM 
 
Omschrijving: 

Zoals aangegeven in de inleiding (analyse van de sector en uitdagingen van de sector) is 
het onvoldoende duidelijk hoeveel ‘STEM’ aanwezig is in de sector, hoe STEM gedefinieerd 
moet worden in kader van de arbeidsrealiteit van de sector, waar mogelijke uitdagingen 
liggen, en welke acties ondernomen kunnen worden. In de eerste convenant hebben we 
daar weinig aandacht aan besteed. 
Op basis van onderzoek wordt de basis gelegd voor mogelijke acties. Onderzoek wilt 
zeggen:  
1/ deskresearch waar vragen moeten in beantwoord worden als ‘hoe kunnen we de 
definitie van STEM’ invullen zodat het van toepassing is op de sector’, ‘waar moeten we 
accent op leggen’, en ‘waar is STEM dan te vinden in de sector/functies binnen de sector’;  
2/ kwalitatieve bevraging om af te toetsen of de informatie uit de deskresearch effectief 
overeenkomt met de realiteit van de werkvloer.  
Daar we geen notie hebben van wat we kunnen verwachten uit het onderzoek is het 
moeilijk reeds te omschrijven wat de mogelijke concrete acties zullen zijn. 
Er kan vanuit gegaan worden dat aandacht voor digitale geletterdheid nodig zal zijn; 
evenals aangeven dat STEM ook in de sector op de werkvloer te vinden is (sensibiliseren 
van verschillende partijen zoals beroepsfederaties, ordes en instituten, werkgevers en 
werknemers, … om er actief over na te denken). Maar zoals gezegd, de concrete actie kan 
niet worden omschreven. 

 
Timing: 

In 2018 wil de sector  
o Het ‘STEM’-charter ondertekenen  
o Onderzoeken of STEM tot op heden in de sector aanwezig is. 

Op basis van de bevindingen in 2018 (‘onderzoek’) worden in 2019 acties opgesteld om de 
belanghebbende actoren (dit kunnen zijn ordes en instituten, beroepsfederaties, 
werkgevers en werknemers in de sector) warm te maken om dit thema op te pikken. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn door het stimuleren van opleidingen in het kader van digitalisering. 

 
Betrokken partners: 
De voorgestelde betrokken partners kunnen ons informeren, maar kunnen ons eveneens de 
hefbomen geven om met dit thema aan de slag te gaan. 

- STEM-platform 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 
- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Andere sectoren 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

De beoogde doelstelling is drieledig:  
1/ het STEM-charter wordt ondertekend door de sector als bevestiging van aandacht voor 
STEM in de opleidingen;  
2/ er wordt duidelijk in kaart gebracht hoe ‘STEM’-gevoelig de sector is en  
3/ er groeit een bewustzijn in de sector rond de noodzaak van STEM (waar mogelijk).  
 

Actie 5: Beroepskwalificatiedossiers 
 
Omschrijving: 

Competenties in kaart brengen wilt zeggen dat ze beschreven zijn. In Vlaanderen wordt 
gewerkt aan de beroepskwalificatiedossiers. Het is belangrijk als sector daar betrokken 
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partij te zijn: enerzijds het verzamelen van de informatie, anderzijds op zoek gaan naar 
ondernemingen waar er afgetoetst kan worden.  
In 2017 was de sector betrokken bij het schrijven van diverse beroepskwalificatiedossiers 
(o.m. in de cluster van de boekhouders en bij de paralegal). 
 

Timing: 
 Onbepaalde duur 
 
Betrokken partners: 
De betrokken partijen zijn de partners die wij kunnen aanspreken om hun kennis aan te leveren 
en zo een beroepskwalificatiedossier opstellen; dan wel voor te leggen voor feedback. 

- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Bij het uitschrijven van beroepskwalificaties kan door de inbreng van de sector maximaal 
rekening gehouden worden met de realiteit van de werkvloer. De 
beroepskwalificatiedossiers dienen immers als basis voor beroepskwalificaties, die op hun 
beurt de basis vormen om de opleidingen vorm te geven.  

 
Actie 6: Meewerken aan het vernieuwingsproject COMPETENT 
 
Omschrijving: 

De sector is betrokken bij de uitrol van de nieuwe ‘COMPETENT’, en de verschillende tools 
die daaraan zijn gekoppeld. Door deelname aan klankbordgroepen, demosessies, 
overlegmomenten, labo’s, … kan de sector input leveren over het onderzoeksgebied en 
aangeven waar de sector nood aan heeft.  
 

Timing: 
 Duur van het project binnen VDAB 
 
Betrokken partners: 

- VDAB: initiatiefnemer van het project 
- Andere sectoren die betrokken zijn bij dit vernieuwingsproject 
- … 
-  

Beoogde doelstelling: 
Competent wordt als tool gebruikt binnen VDAB, en moet daarom aansluiten bij de 
realiteit. Door de informatie die de sector kan aanbrengen kan maximaal rekening 
gehouden worden met de realiteit van de sector. 
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PRIORITEIT 2 - Opleidingscultuur in het kader van een leven lang leren  
 
Motivatie  
 
In de 1ste convenant werd aandacht besteed aan competenties in kaart brengen. Dit is een taak 
van lange adem, en het mag duidelijk zijn dat dit werk niet af is. Er werd een 1ste voorstel tot visie 
hieromtrent uitgewerkt. In deze prioriteit zal deze visie op basis van onderzoek verder worden 
verfijnd om meer gerichte acties te kunnen opzetten. Een visie rond ‘loopbaandenken’ is nodig. 
 
Competentieversterking komt niet zomaar, een goede visie, strategie en stappenplan is nodig. 
Daarin moet niet enkel aandacht zijn voor het volgen van opleidingen, maar onder meer ook voor 
loopbaandenken, diverse vormen van leren (klassikaal, e-learning, webinar, …). Het is nodig om 
daar verder onderzoek naar te doen om tot een degelijk stappenplan te komen. 
 
Het belang van een goede opleidingscultuur kan niet worden overschat. Er moet enerzijds gefocust 
worden op de competenties die nu nodig zijn, maar anderzijds moet er ook proactief nagedacht 
worden over de competenties die in de nabije toekomst nodig zijn om de job te kunnen blijven 
uitoefenen. Opleiding neemt daar een cruciale rol in. 
 
Wanneer nog steeds werkgevers aangeven dat opleiding volgen geen toegevoegde meerwaarde 
biedt8 voor de werknemers of de onderneming, is het in eerste instantie nodig in te zetten op het 
sensibiliseren van werkgevers en werknemers om hen daarvan te overtuigen. Opleiding doet er 
wel degelijk toe. Daarnaast moet de drempel om deel te nemen aan een opleiding zo laag mogelijk 
gehouden worden.  
 
Het doel van deze prioriteit is een hogere deelname van het aantal werknemers aan het gratis 
aanbod van opleidingen dat bij Liberform kan worden gevolgd. We focussen ons hier op de 
opleidingen die we zelf aanbieden omdat: 1) we dit kunnen meten; en 2) omdat het aanbod gericht 
is op het aanscherpen van die algemene competenties. Met andere woorden: het aantal 
inschrijvingen stijgt elk jaar. 
 
Acties  
 
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
 
Actie 1: Bevraging werkgevers en werknemers uit de sector omtrent competentiebeleid in de 
onderneming 
 
Vooraf: 

Binnen de sector is informatie verzameld rond het uitoefenen van het ‘erkend beroep’. In 
mindere mate is onderzoek verricht rond de organisatie van ondernemingen, in casu 
omgaan met personeel en de rol van opleiding en vorming hierbij. Er werd een bevraging 
opgesteld die polst naar de verschillende aspecten rond onthaal – diversiteit – 
werkplekleren – opleiding op de werkvloer – functionerings- en evaluatiegesprekken. Door 
deze vragen kan de sector nagaan waar al aandacht aan besteed wordt en wat 
onontgonnen terrein is. De sector kan op basis van die informatie bepalen welke 
informatiecampagnes meest urgent zijn, en waar de sector zelf voldoende informatie moet 
rond verzamelen zodat ze dergelijke campagnes kan doen. 

                                                 
8 cfr. enquête afgenomen in 2016 
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Deze bevraging moet niet enkel in het kader van deze prioriteit worden gelezen, maar er 
steekt informatie in voor alle prioriteiten, en quasi alle acties. 
 

Omschrijving: 
Op basis van een jaarlijkse (!) bevraging wordt vinger aan de pols gehouden hoe 
werkgevers en werknemers omgaan met sommige aspecten van het personeelsbeleid die 
gelinkt zijn aan vorming of opleiding: onthaalbeleid, opleidingen die gevolgd worden, de 
plek van werkplekleren, de evolutie van de nodige competenties in de sector (en hoe daar 
mee om te gaan), functionerings- en/of evaluatiegesprekken, … 
De informatie uit de enquête laat toe om de evolutie in de sector te zien want het gaat 
om een jaarlijkse bevraging. We gebruiken de informatie om acties te kunnen ondernemen. 
Dit kan zijn: onderzoek, verzamelen van informatie, verspreiden van informatie rond 
onderwerpen/evoluties die in de sector leven. Na de acties kunnen we terug een meting 
doen om te zien wat de mogelijke impact was van de actie. Met andere woorden: we 
evalueren. En deze informatie kan dan terug gebruikt worden om acties te concretiseren, 
of af te schaffen indien niet gewenste resultaat werd bereikt of verder uit te bouwen 
indien het gevoel leeft dat de juiste kant is opgegaan.  
 

Timing: 
Jaarlijkse bevraging, in het najaar bij het begin van het werkjaar 

 
Betrokken partners: 

- Werkgevers- en werknemersorganisaties (en respectievelijk werkgevers en werknemers): 
verspreiden de enquête 

 
Beoogde doelstelling: 

De sector houdt de vinger aan de pols bij wat leeft en verandert op de werkvloer, omtrent 
de evolutie van alle functies op de werkvloer, het competentiebeleid en kan daarop de 
juiste informatie ter beschikking stellen aan de verschillende actoren.  

 
Actie 2: Bevraging ordes en instituten en beroepsfederaties rond competentiebeleid in de sector 
 
Vooraf: 

Binnen de sector is informatie verzameld rond het uitoefenen van het ‘erkend beroep’. In 
mindere mate is onderzoek verricht rond de organisatie van ondernemingen, in casu 
omgaan met personeel en de rol van opleiding en vorming hierbij.  
De rol van instituten en ordes is daarin onvoldoende duidelijk. Op basis van deze bevraging 
willen we in eerste instantie hun rol kennen met betrekking tot input geven aan initiële 
opleidingen die quasi zeker toeleiden naar de sector; willen we te weten komen welke rol 
zij kunnen spelen bij stages of andere vormen van werkplekleren; en willen we weten of 
ze een bron van informatie kunnen zijn in het kader van omgaan met personeel. 
Door deze vragen kan de sector nagaan waar al aandacht aan besteed wordt en wat 
onontgonnen terrein is. De sector kan op basis van die informatie bepalen welke 
informatiecampagnes meest urgent zijn, waar de sector zelf voldoende informatie moet 
rond verzamelen zodat ze dergelijke campagnes kan doen, en waar de sector als 
intermediaire kan optreden (bijvoorbeeld rond stageplaatsen). 
Deze bevraging moet niet enkel in het kader van deze prioriteit worden gelezen, er zit 
informatie in voor alle prioriteiten, en quasi alle acties. 

 
Omschrijving: 

Onder meer voor permanente vorming en de erkenning van de beroepsbeoefenaar spelen 
in de sector van het vrije beroep de ordes en instituten een belangrijke rol. Op basis van 
een jaarlijkse bevraging wordt onderzocht welke rol deze organen spelen bij de 
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ontwikkeling van initiële opleiding, stages, permanente vorming, het belang van 
personeelszaken.  
Bij uitbreiding (in 2019) zal deze enquête ook gebeuren bij de talrijke beroepsfederaties die 
de sector rijk is. 
Cruciale vraag die we hier moeten kunnen beantwoorden: we brengen in kaart wat ordes 
en instituten reeds doen, en we proberen acties uit te werken waar we complementair 
werken met de verschillende actoren in de sector om werkgevers, werknemers en 
studenten (cfr. impact samen met de organen rond inhoud van de initiële opleidingen) te 
overtuigen van het belang van algemene opleiding in het kader van 
competentieversterking.  

 
Timing: 

o Jaarlijkse bevraging, in het najaar na de start van het werkjaar 
o Vanaf 2019 ook voor de beroepsfederaties 

 
Betrokken partners: 

- Ordes, instituten: invullen bevraging 
- Beroepsfederaties: invullen bevraging 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Door de bevraging bouwt Liberform kennis op rond het thema ‘opleiding’. Eveneens wordt 
een netwerk van ambassadeurs opgebouwd om de informatie omtrent de sector te 
verspreiden (cfr. Prioriteit 4 – communicatie). 

 
Actie 3: Gratis opleidingen 
 
Omschrijving: 

De gratis opleidingen die Liberform aanbiedt zetten in op ‘transversale’ 
competentieversterking. Dit is bijzonder belangrijk want dit zijn thema’s die tijdens de 
planning van opleidingen vaak over het hoofd worden gezien. Dit omdat er niet 
onmiddellijk zichtbare resultaten te meten zijn, wat natuurlijk wel kan met opleidingen 
rond wijziging van regelgeving bijvoorbeeld want daar moet het geleerde onmiddellijk 
toegepast worden. 
Zowel werkgevers als werknemers worden geïnformeerd over het belang van de algemene 
vorming, bijvoorbeeld in het kader van de interne groeimogelijkheden, maar ook in het 
kader van loopbaandenken, alsook in het kader van persoonlijke ontwikkeling. We denken 
na hoe we de verschillende partners maximaal kunnen bereiken om hen te informeren. Met 
andere woorden: de deelname aan de gratis opleidingen is een resultaat in een bredere 
campagne rond belang van algemene vorming. 
Daarom zullen gerichte informatiecampagnes worden gevoerd, op maat van elke 
doelgroep. Hier betekent dit: op maat van de verschillende beroepsclusters, daar de noden 
anders kunnen zijn. De informatie uit de enquête helpt ons om deze communicatie-actie 
zo gericht mogelijk te maken. Het is daarin belangrijk de juiste taal te hanteren zodat men 
zich aangesproken voelt en wel degelijk aanvoelt dat die algemene vorming ruim zo 
belangrijk is als de vaktechnische vorming. 
 
Vanuit de sector moeten wij ons engageren maximaal op die transversale 
competentieversterking in te spelen, door een goed aanbod aan te bieden die voldoet aan 
de noden zoals aangegeven bijvoorbeeld in de resultaten van de enquête, de 
bedrijfsbezoeken, externe onderzoeken (interne als externe organisaties, zowel binnenland 
als buitenland) die gelinkt zijn aan de sector kunnen hier als inspiratie dienen), … 
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Timing: 
Duur van het sectoraal akkoord 

 
Betrokken partners: 
De benoemde partners zijn de natuurlijke partners die samen met Liberform de kennis rond de 
werking van het vormingsfonds verspreiden, zo ook over de gratis opleidingen in de sector.  

- Werkgevers- en werknemersorganisaties 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties…als ambassadeurs 

 
Beoogde doelstelling: 

Jaarlijks is er een stijging bij de deelnemers aan de gratis opleiding, aangeboden door de 
sector. De stijging is zowel op het niveau van unieke deelnemers als unieke ondernemingen.  

 
Actie 4: Opleidingspremie 
 
Omschrijving: 

Naast de algemene vorming, blijven de vakspecifieke opleidingen natuurlijk ook belangrijk. 
Als vormingsfonds organiseren we zelf geen dergelijke opleidingen. We voelen aan dat er 
voldoende aanbod op de markt is. Dit wilt niet zeggen, dat een ondersteuning niet welkom 
is. Voor ons zal het noodzakelijk zijn deze ondersteuning niet zozeer als een financiële 
ondersteuning voor te stellen, maar ook hier een breder kader te bieden: het kader van 
competentieversterkend werken op niveau van het individu en de onderneming. 
Door een goede informatiecampagne (op maat van de beroepsclusters, met de juiste taal), 
een uitgebreid netwerk van ambassadeurs, mond-aan-mondreclame, bedrijfsbezoeken, 
…stijgt het aantal premie-aanvragen stelselmatig. 
In de sector wordt op dit moment een financiële tussenkomst voorzien voor werkgevers 
die de opleiding voor henzelf en hun werknemers betalen. Voor vele ondernemingen zorgt 
de opleidingspremie ervoor dat er meer aan vorming kan worden gedaan.  

 
Timing: 

Duur van het sectoraal akkoord 
 
Betrokken partners: 
Samen met Liberform verspreiden de hieronder vernoemde partners informatie naar werkgevers 
en werknemers in de sector zodat maximaal gebruik wordt gemaakt van de opleidingspremie. 
Tevens kunnen zij in hun feedback Liberform informeren waar de opportuniteiten liggen.  

- Werkgevers- en werknemersorganisaties 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties 
- Opleidingsverstrekkers 

 
Beoogde doelstelling: 
Jaarlijks is er een stijging in de aanvragen van opleidingspremies, op het niveau van unieke 
ondernemingen. 
 
Actie 5: Competenties van de toekomst 
 
Omschrijving: 

Op basis van  
1/de resultaten van de enquête (waar expliciet in gepolst wordt of men (r)evolutie 
voelt in de competenties en functies op de werkvloer),  
2/ de bevindingen rond ‘STEM’,  
3/ bedrijfsbezoeken,  
4/ de oefening van de functieclassificatie in de sector 
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5/ het onderzoek i.k.v. duaal leren, …  
6/ literatuur die ons wordt aangereikt door diverse organisaties (binnenland, 
buitenland,… maar steeds met link naar de sector) 

wordt in kaart gebracht wat de evolutie is van de functies in de sector en de competenties 
die nodig (zullen) zijn om de job goed te blijven uitoefenen. De sector ontwikkelt een visie 
hieromtrent waar haar rol in verduidelijkt wordt.  

 
Timing: 

o Na het convenant 2017 moet al de eerste informatie zichtbaar zijn, welke 
basiscompetenties nu nodig zijn.  

o Op het einde van 2018 moet duidelijk zijn waar de grootste veranderingen zitten, 
en waar de sector kan anticiperen door acties in de aard van informeren, partijen 
samenbrengen, … 

o In 2019 wordt daarop verder gebouwd 
Immers, de competenties van de toekomst staan niet stil. 

 
Betrokken partners: 

- Werkgevers- en werknemersorganisaties: via de bevraging kennisdeling 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties: via de bevraging kennisdeling 
- Sectoren: daar de sector van het vrije beroep met meer transversale beroepen zit, zijn 

andere sectoren natuurlijke betrokken partners 
- Internationaal netwerk: informatiedeling 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

De sector houdt vinger aan de pols over de manier waarop de sector evolueert om op die 
manier juiste informatie ter beschikking te stellen van de verschillende partners/actoren. 
In casu zal dit voor de beroepskwalificatiedossiers zijn, voor het vernieuwingsproject 
competent, en in de informatie rond opleidingen.  
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PRIORITEIT 3 – Diversiteit op de werkvloer  
 
Vooraf 
 
1/ Wanneer in dit onderdeel gesproken wordt over ‘personeelsbeleid’ wordt bedoeld: ‘de aspecten 
van personeelsbeleid waar opleiding/vorming een rol in kunnen spelen’. Personeelsbeleid is immers 
heel ruim, en niet alles behoort toe aan de bevoegdheid van het vormingsfonds. 
 
2/ We brengen hier nog even de huidige situatieschets in beeld. Op dit moment wordt binnen het 
convenant 2017 gewerkt rond het thema diversiteit. Daar we een half jaar aan het convenant 
zullen kunnen werken hebben (aan de toen 4 opgenomen thema’s) moeten we aangeven dat rond 
diversiteit reeds leeswerk is gebeurd, maar nog geen diepgaand onderzoek. Er zijn cijfers gezocht, 
maar dat is niet evident wegens onvoldoende bronnenmateriaal. Er is naar studies gekeken, maar 
we moeten vaststellen dat er weinig gebeurd is rond dit thema in sector van het vrije beroep op 
dit moment. Met verschillende organisaties die ons mogelijkerwijs vooruit kunnen helpen is 
gesproken (UNIA, Minderhedenforum, Grip). Ook hier moeten we vaststellen dat er weinig 
informatie is over de sector. We moeten dus van nul beginnen. We spreken hier daarom over 
diversiteit in het algemeen, en nog niet specifiek over bijvoorbeeld man/vrouw, nationaliteit, 
etnische achtergrond, religieuze achtergrond/overtuiging, seksuele geaardheid, … omdat we 
eigenlijk weinig kennis ter zake hebben op dit moment.  
 
3/ We kijken richting ‘personeelsbeleid’ in het kader van ‘diversiteit’ omdat we op dit moment (op 
basis van de reeds verzamelde informatie) merken dat daar een belangrijke rol is weggelegd. Zij 
kunnen vertrouwenspersoon zijn, zij bieden personeel (van medeweker tot middenkader tot 
kaderlid) informatie aan, zij hebben de meeste kennis (normaalgezien) rond de functie en 
achtergrond van werknemers, en zij zijn vaak betrokken bij aanwerving/onthaal We kunnen hen 
informeren over reeds bestaande tools om ‘diversiteit’ in de onderneming bespreekbaar te maken 
en waar mogelijk/nodig actie te ondernemen. 

 
Motivatie  
 
De overal genoemde schaarste van werknemers zorgt er voor dat 2 aspecten van het 
personeelsbeleid meer en meer in beeld komen: opleiding en diversiteit op de werkvloer.  
Opleiding is iets heel erg praktisch (inplannen – volgen – toepassen in de organisatie). Diversiteit 
daarentegen is eerder een filosofie. ‘Aandacht voor diversiteit’ kan als een kernwaarde naar voren 
komen in de onderneming, met name ‘daar is aandacht voor’. Dit kan door rekening te houden 
met de samenstelling van teams, maar dit kan ook door alle thema’s/aspecten van diversiteit 
bespreekbaar te maken en ernaar te handelen. De onderneming kan daarmee al beginnen bij 
aanwerving: de potentieel-kandidaten weten dat dit een belangrijk thema is in de onderneming, 
dit is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of in een aparte deontologische code dan wel een 
code voor non-discriminatie, in het onthaalbeleid wordt daar aandacht aan besteed, … 
 
Zowel de houding van de werkgever, werknemer als de klanten is hierbij belangrijk. Puur 
zakelijk/strategisch gezien, is het nodig vanuit werkgeversoogpunt aandacht te hebben voor 
diversiteit. Gelet op de omstandigheden op de arbeidsmarkt is het nodig dat werkgevers bij 
aanwerving en opbouw van teams maximaal rekening houden met de samenstelling van die teams. 
Klanten/cliënten zijn anders, dienstverlening is anders, … De werkgever is/wordt zich bewust van 
impact van weerspiegeling van de maatschappij en wat dit kan doen naar bijvoorbeeld nieuwe 
klanten toe. Door diversiteit te laten doorschemeren op de werkvloer kan het vertrouwen van 
potentieel nieuwe klanten worden gewonnen.  
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Eerder dan louter te focussen op diversiteit op de werkvloer als een ‘modewoord’ om zo te scoren 
(en dus enkel aankaarten) is het nodig om de mogelijkheden rond diversiteit zichtbaar te maken, 
zodat concreet aan de slag kan gegaan worden. 
Diversiteit op de werkvloer zorgt er natuurlijk wel voor dat op verschillende manieren 
samengewerkt kan/moet worden. Op die manier kan iedereen leren van elkaar en wordt kennis 
opgebouwd en gedeeld. Opleiding of coaching zorgt er voor dat de verschillende vormen van 
samenwerken (samenwerken tussen verschillende leeftijdsgroepen, samenwerken op afstand, 
aangepaste infrastructuur voor mensen met een beperking … ) beter gebeurt.  
Opleiding mag niet in de enge context worden gezien: een goed onthaal zal al een hele goede 
indruk nalaten. Maar onthaalbeleid moet voorbereid worden en dient opgevolgd te worden.  
Daarnaast is ook ‘loopbaandenken’ geen nieuw begrip meer. Door verschuivingen in organisaties, 
door de schaarste is het nodig om loopbaandenken in beeld te brengen. En dit niet alleen op het 
niveau van het individu maar ook op niveau van de onderneming. 
 
Omdat hier de eerste stappen worden gezet zal binnen deze prioriteit de aandacht liggen op de 
personeelswerking binnen de organisaties en hoe daar aspecten van ‘diversiteit’ versterkend 
kunnen werken. We willen hier ook expliciet de klemtoon leggen op de positieve invalshoek en de 
meerwaarde van diversiteit.  
 
De sector maakt één of meerdere brochures naargelang de wenselijkheid van de sector (grootte 
ondernemingen, beroepsactiviteit,…) met relevante informatie omtrent verschillende cruciale 
aspecten binnen personeelsbeleid (diversiteit – onthaalbeleid – loopbaandenken). Hier wordt 
steeds de link gelegd naar de antwoorden die opleidingen kunnen bieden. In deze brochure zal 
aandacht worden besteed aan goede (realistische) voorbeelden en bestaande tools.  
 
Acties  
 
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
 
Actie 1: 

- Bevraging werkgevers en werknemers uit de sector omtrent competentiebeleid in de sector; 
- Bevraging ordes, instituten en beroepsfederaties rond competentiebeleid in de sector 

 
Omschrijving: 

Binnen de sector is informatie verzameld rond het uitoefenen van het ‘erkend beroep’. In 
mindere mate is onderzoek verricht rond de organisatie van ondernemingen, in casu 
omgaan met personeel en de rol van opleiding en vorming hierbij. Er werd een bevraging 
opgesteld die polst naar de verschillende aspecten rond onthaal – diversiteit – 
werkplekleren – opleiding op de werkvloer – functionerings- en evaluatiegesprekken. Door 
deze vragen kan de sector nagaan waar al aandacht aan besteed wordt en wat 
onontgonnen terrein is. De sector kan op basis van die informatie bepalen welke 
informatiecampagnes meest urgent zijn, en waar de sector zelf voldoende informatie moet 
rond verzamelen zodat ze dergelijke campagnes kan doen. 
Via een bevraging willen we een zo goed mogelijk zicht krijgen op verschillende aspecten 
van personeelsbeleid bij de ondernemingen van de vrije beroepen (gaande van aanwerving 
en onthaal tot exit of outplacement). Op basis van die informatie kunnen acties bepaald 
worden waar op gefocust moet worden. 
Voor deze prioriteit zijn in casu 3 vragen essentieel: 1) is er een onthaalbeleid; 2) wordt bij 
aanwerving rekening gehouden met diversiteit in het team; en 3) is er al een gedragscode 
voor non-discriminatie. 
 

Timing: 
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Jaarlijkse bevraging, in het najaar, na de start van het werkjaar. 
 
Betrokken partners: 

- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 

 
Beoogde doelstelling: 

Een duidelijk zicht krijgen op personeelsbeleid in de sector om zo gerichte informatie te 
verspreiden om het personeelsbeleid sterker te maken waar nodig. Ook het belang van het 
zichtbaar maken van organisatiestructuren of innovatie inzake organisatie in de sector 
komt in beeld.  

 
Actie 2: Bewustmaking rond degelijk (eenvoudig) personeelsbeleid 
 
Omschrijving: 

Personeelsbeleid mag niet gezien worden als louter wettelijk in orde zijn met alle 
administratieve papieren. Het is veel breder: hoe kunnen werknemers samenwerken, hoe 
kan vertrouwen groeien/zijn op de werkvloer, hoe moet rond competenties worden 
gewerkt, … 
Op basis van de verzamelde informatie wordt een brochure opgesteld met informatie waar 
ze kunnen in zoeken zodat de bewustwording rond een degelijk personeelsbeleid groeit: 
waar kan op gelet worden om een personeelsbeleid uit te werken dat niet enkel focust op 
de administratieve papieren. Deze brochure zal op de website worden gezet. Op basis van 
het aantal keer dat de link wordt geopend en vragen die komen rond aspecten van 
diversiteit in personeelsbeleid (cfr. ‘Beoogde doelstelling’) kan nagegaan (monitoring) 
worden in hoeverre dit thema leeft en hoe er verder aan gewerkt moet worden om dit te 
bevorderen. 

 
Timing: 

In 2018 worden volgende acties opgezet 
o Verzamelen van informatie op basis van deskresearch, zowel literatuur als reeds 

bestaande tools worden in kaart gebracht. Er wordt tevens onderzocht wat 
toepasbaar is op de sector, of waar een vertaalslag nodig is of wenselijk is. 

o Op zoek naar goede voorbeelden, waardoor ‘personeelsbeleid’ geconcretiseerd kan 
worden op maat van de sector, en dat het niet alleen theorieën zijn 

o Opmaak van actieplan voor de verspreiding van de informatie (eerder najaar) 
In 2019 gebeuren volgende acties 

o De verzamelde informatie wordt publiceerbaar gemaakt voor de kanalen waar we 
de informatie willen verspreiden (cfr. actieplan 2018) 

 
Betrokken partners: 
De vooropgestelde betrokken partners zijn organisaties die enerzijds inspiratie kunnen geven, 
informatie kunnen geven, en als klankbord kunnen dienen; anderzijds helpen zij aan het 
verspreiden van de informatie rond dit thema naar de betrokken doelgroep (werkgevers en 
werknemers in de sector).  

- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 
- Andere sectoren 
- … 

 
 
 
Beoogde doelstelling: 
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De bewustwording rond personeelsbeleid groeit, en het aantal vragen omtrent 
personeelsbeleid stijgt. 

 
Actie 3: Het verzamelen van de goede (realistische) voorbeelden en bruikbare tools 
 
Omschrijving: 

Hoewel reeds in de vorige actie gewag werd gemaakt rond het verzamelen van goede 
voorbeelden, wordt dit als aparte actie geformuleerd. Dit is om de focus zo breed mogelijk 
te houden. We kunnen informatie vinden die op dat moment minder relevant is of niet 
onmiddellijk van toepassing is op de sector, maar wel zinvol kan zijn om later mee aan de 
slag te gaan. 
Op basis van het aanreiken van goede voorbeelden die reeds in de sector te vinden zijn 
wordt de drempel verlaagd bij andere ondernemingen in het kader van het werk maken 
van een goed personeelsbeleid. 
Daarnaast bestaan al heel wat tools die ook in de sector van het vrije beroep bruikbaar 
zijn. Het warme water hoeft dus zeker niet uitgevonden te worden. Het is wel noodzakelijk 
om de informatie te verzamelen en te verspreiden.  
 

Timing: 
Onbepaalde duur.  
In het voorjaar van 2018 wordt 

o Actieplan opgemaakt van de manier waarop we de goede voorbeelden en tools 
gaan in kaart gaan brengen 

o Wordt een sjabloon opgemaakt om de informatie te verzamelen zodat het 
onmiddellijk bruikbaar kan zijn 

Gedurende de rest van de tijd van de convenant wordt de databank (‘fiches’) met 
informatie gevuld en uitgebreid, en kan waar nodig gebruik gemaakt worden van de 
verzamelde informatie. Er moet immers gestreefd worden naar het verspreiden van 
concrete voorbeelden, tools en informatie zodat de drempel voor ieder zo laag mogelijk 
blijft. 

 
Betrokken partners: 

- Werkgevers- en werknemersorganisaties 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 
- Andere sectoren 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Werkgevers maximaal informeren over alle aspecten van personeelsbeleid op basis van 
voorbeelden, en niet op basis van een theoretisch kaders. Werkgevers zijn zich bewust van 
een goed personeelsbeleid. 

 
Actie 4: Belang van diversiteit aanhalen 
 
Omschrijving: 

Er zijn 2 belangrijke aspecten: enerzijds de samenstelling van de teams (man/vrouw, 
leeftijd, achtergrond,….), en anderzijds de collegialiteit onder de collega’s. De grootte van 
de onderneming zal zeker een invloed hebben op de samenstelling. Het is immers minder 
evident om een zeer gemixed team te hebben wanneer er sprake is van de onderneming 
met minder dan 5 werknemers, dan een onderneming met 50 werknemers. Collegialiteit, 
daar maakt de grootte van de onderneming niet uit: iedereen moet zich ‘thuis’ voelen, en 
zichzelf kunnen zijn.  
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Daarom moeten we zeggen dat diversiteit een verhaal op maat is: in een micro-
onderneming moet dit anders aangepakt worden dan in de grote ondernemingen (+50 
ondernemingen). De realiteit op de werkvloer is anders, de vragen kunnen anders zijn, ook 
de behoeftes naar ondersteuning kunnen anders zijn, … 
In een omgeving waar meer en meer verschillende generaties samen mogen werken is het 
nodig om minstens diversiteit op basis van leeftijd duidelijk in beeld te brengen.  
Op basis van de cijfers uit de sectorfoto, verder onderzoek rond competentiebeleid, … 
groeit het bewustzijn dat training/coaching/… rond samenwerken op de werkvloer nodig 
is.  
Daar nog heel wat informatie ontbreekt willen we tijdens de duur van de convenant in 
eerste instantie focussen op ‘leeftijd’. 
1/ Er zijn behoudens leeftijd, man/vrouw, deeltijds/voltijds werken nog te weinig cijfers, 
bijvoorbeeld met betrekking tot nationaliteit. We hebben daar tot op heden geen 
antwoorden op gevonden. Gedurende de loop van de convenant (en ook daarbuiten) zullen 
verder onderzoeken daaromtrent worden gedaan. Maar het is niet evident om acties te 
maken rond een thema waar geen informatie rond is.  
2/ Er is (misschien) sprake van minder diversiteit in grotere ondernemingen. Dit heeft alles 
te maken met de aard van de sector (van werknemer doorgroeien naar zelfstandige na het 
behalen van de erkenning).  
Indien informatie ter beschikking komt zal dit zeker meegenomen worden. 
Gerichte informatie moet aangereikt worden. In micro-ondernemingen is het moeilijker 
(maar niet onmogelijk) om te werken rond diversiteit, in grotere ondernemingen zijn de 
uitdagingen/kansen/opportuniteiten anders. Daarom is het nodig om centraal ‘diversiteit’ 
in de kijker te zetten, maar na te gaan welke gerichte acties (of informatie) werkgevers 
kunnen gebruiken. 
 

Timing: 
In 2018 wordt 

o Onderzocht welke rol het sectorfonds kan spelen rond het thema ‘diversiteit’. In de 
lopende convenant (2017) wordt aanzet tot visie gegeven. Deze wordt verder verfijnd 

o Onderzocht hoe diversiteit in de kijker kan worden gebracht binnen de sector 
o Wordt een actieplan uitgewerkt hoe in 2019 acties rond diversiteit kunnen 

gebeuren 
In 2019 ligt de focus op het verspreiden van de informatie rond diversiteit (waar nodig) en 
volgens het actieplan dat in 2018 wordt opgesteld. 

 
Betrokken partners: 
Enerzijds zijn de hieronder vermelde partners leverancier van informatie, anderzijds zullen zij 
kunnen helpen in de verspreiding van informatie.  

- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 
- Andere sectoren 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Werkgevers zijn zich ervan bewust dat diversiteit op de werkvloer belangrijk is. Bij 
aanwerving houden ze hier dan ook voldoende rekening mee. Op basis van de informatie 
dat Liberform ter beschikking stelt, hebben ze enkele tools in handen om aan de slag te 
gaan. 

 
 
 
Actie 5: Voorstel van gedragscode non-discriminatie 
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Omschrijving: 

Één van de criteria voor ‘vrije beroepen’ is onderworpen zijn aan een deontologie 
(deontologische code). Dit houdt in: ‘het garanderen en bevorderen van professionaliteit, 
kwaliteit en vertrouwensrelatie met opdrachtgever, cliënt of patiënt’. In deze 
deontologische code is vaak een aspect van non-discriminatie opgenomen. Heel veel 
werkgevers/vrije beroepers trekken daarom de lijn door naar hun werknemers, en laten 
die ook de deontologische code ondertekenen. Wanneer we uit de sector een voorstel van 
gedragscode voor non-discriminatie zullen formuleren zal het nodig zijn die goed te 
plaatsen ten opzichte van de deontologische code. 
Dit wilt wel niet zeggen dat aan diversiteit en non-discriminatie geen aandacht zou 
moeten worden besteed. Hoewel we bij de vrije beroepen met een deontologische code, te 
maken hebben, is een algemene informatiecampagne hieromtrent wenselijk. Op basis van 
deskresearch, de input van de enquête, … wordt een voorstel tot gedragscode gemaakt die 
kan verspreid worden naar de werkgevers om op te nemen in bijvoorbeeld het 
arbeidsreglement. 
 

Timing: 
In 2018 wordt een ontwerp van gedragscode gemaakt. Gedurende 2019 wordt via de 
verschillende kanalen dit ontwerp omtrent een gedragscode gecommuniceerd, zodat 
bedrijven dit als inspiratie kunnen gebruiken. 

 
Betrokken partners: 

- Werkgevers- en werknemersorganisaties 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties 
- Andere sectoren 
- …. 

 
Beoogde doelstelling: 
 Het bewustzijn van non-discriminatie in de sector stijgt. 
 
Actie 6: Onthaalbeleid uitdiepen 
 
Omschrijving: 

Op basis van de informatie uit de enquête wordt een brochure gemaakt rond 
onthaalbeleid. Onthaalbeleid is cruciaal, maar wordt vaak nog beperkt tot het noodzakelijk 
administratieve. Daarom is het nodig om daar zeker accenten op te leggen, en werkgevers 
voldoende te informeren hoe een degelijk onthaalbeleid (hoe klein de onderneming ook is) 
zijn vruchten kan afwerpen. Via de enquête willen we toetsen wat mogelijk, dan wel 
wenselijk is rond onthaalbeleid. 
Vanuit de sector zullen we geen onthaalbrochure schrijven die kant-en-klaar is voor 
gebruik voor elke onderneming. We werken aan een checklist, en geven aan welke 
elementen nodig zijn, en hoe bepaalde aspecten kunnen aangehaald dan wel uitgewerkt 
worden. Er kan daarin ook aandacht zijn voor diversiteit en de plaats van non-
discriminatie in de onderneming. 
 

Timing: 
Eind 2018 is de onthaalbrochure af waarin informatie staat voor ondernemers hoe ze aan 
de slag kunnen gaan, welke elementen ze zeker moeten aanhalen, een checklist met 
mogelijke elementen waar ze moeten aan denken (zonder voorbeelden, in 2019 met 
voorbeelden), en kan die worden verspreid via de relevante kanalen naar de relevante 
partners 

 



 34 

Betrokken partners: 
- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 
- Andere sectoren 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Werkgevers bewustmaken van het nut van een degelijk onthaalbeleid. Op basis van goede 
(realistische) voorbeelden, hen overtuigen dat het niet noodzakelijk heel ver gezocht moet 
worden of moeilijk moet zijn 

PRIORITEIT 4 - Communiceren 
 
Motivatie  
 
In de 1ste convenant is aandacht besteed aan de sector in kaart te brengen, zo ook het netwerk. 
Daarop moet verder gebouwd worden. 
Het is één zaak om informatie te verzamelen en te verspreiden, een andere zaak is om ook het 
gewenste resultaat te hebben. Een degelijk communicatieplan met aandacht voor doelgroepen 
(social persona), ambassadeurs, degelijke communicatiekanalen, … is nodig. 
 
Op basis van de acties die verbonden zijn aan de prioriteiten is een stijging zichtbaar in:  
1/ unieke bezoekers op de website;  
2/ deelname aan gratis opleiding;  
3/ aanvragen opleidingspremie en  
4/ bedrijfsbezoeken.  
 
Acties  
 
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
 
Actie 1: doelgroepen – social persona omschrijven 
 
Omschrijving: 

Deze actie is gericht op de ontvangers van de boodschap. Op welke manier moeten zij 
informatie ontvangen om er ook mee aan de slag te gaan. Wat zijn de ‘ideale’ 
ingangswegen? 
Om een gerichte communicatie te doen naar de verschillende doelgroepen is het nodig om 
deze te definiëren, aan te geven via welke media ze het best worden bereikt, en welke 
informatie ze nodig hebben of kunnen gebruiken. De informatie die verzameld werd in de 
vorige convenant wordt aangevuld/verfijnd. Dit kan onder meer via telefonische 
contacten, afspraken, … alle mogelijke kanalen voor informatie-opvraging. 
 

Timing: 
Onbepaalde duur, wordt steeds meer verfijnd 
In 2018 wordt 

o Voorjaar: de basisfiches van de ‘ontvangers’ opgemaakt 
o Najaar: fiches verfijnd op basis van acties die gebeurd zijn (cfr. de 

informatiecampagnes die dan gelopen zijn) 
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Betrokken partners: 
Dit gaat om mogelijke ontvangers van informatie, maar ook verschillende organisaties die 
informatie kunnen geven rond relevante thema’s voor de sector.  

- Werkgevers – en werknemersorganisaties 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties, … 
- Onderwijs- en opleidingsverstrekkers 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Een goed overzicht hebben om onmiddellijk zo correct mogelijk te communiceren en te 
informeren. 

 
Actie 2: ambassadeurs definiëren 
 
Omschrijving: 

Deze actie gaat om de verspreiders van de (mogelijke) informatie vanuit Liberform. 
Er wordt een netwerk van ambassadeurs uitgebouwd, te beginnen met de organisaties 
waar we al een samenwerking mee hebben.  
Het is niet mogelijk om elke werkgever afzonderlijk te bereiken vanuit Liberform. Liberform 
werkt samen met partners die ze voldoende informatie geven om zo met de werkgevers 
en werknemers in de sector maximaal te communiceren over wat Liberform doet.  
 

Timing: 
Onbepaalde duur, zal steeds groeiende zijn.  
In 2018 is de informatiebrochure klaar waarmee we naar ‘ambassadeurs’ kunnen stappen 
om hen te informeren wie/wat ‘Liberform’ is en waar we mogelijks kunnen samenwerken.  

 
Betrokken partners: 
Dit zijn mogelijke ambassadeurs:  

- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten, beroepsfederaties 
- Onderwijs- en opleidingsverstrekkers 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 

Om een maximaal bereik te hebben van de werking/dienstverlening van Liberform worden 
andere partners geïnformeerd zodat ze werkgevers en werknemers in de sector kunnen 
informeren. 
 

Actie 3: Communicatie-inhoud en -kanalen optimaliseren 
 
Omschrijving: 

De communicatiekanalen worden verbreed. Er wordt naast de huidige website, nieuwsbrief 
en brochure, gewerkt met onder meer social media. Er wordt een plan opgemaakt hoe de 
verschillende kanalen worden gebruikt zodat het geen ongeboren kindjes lijken na een 
week gebruik. 
Tijdens deze oefening wordt ook gekeken welke informatie voor wie bedoeld is, en op 
welke manier ze best verspreid wordt.  
 

Timing: 
In 2018 

o In najaar 2017/voorjaar 2018 wordt een actieplan in praktijk gebracht 
o In zomer is er een evaluatie en herziening van gebruik waar nodig 
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o In september wordt dit verder uitgewerkt 
In 2019 (en ook in 2018, en ook erna) wordt steeds gevolgd welke nieuwe media er zijn die 
relevant kunnen zijn voor de sector.  

 
Betrokken partners: 
Sommige partners kunnen inspirerend zijn, anderen zijn ontvanger van de boodschap, maar 
moeten ons vinden.  

- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Ordes, instituten en beroepsfederaties 
- Onderwijs- en opleidingsverstrekkers 
- Andere sectoren 
- Beleid (strategische adviesorganen, departementen…) 

 
Beoogde doelstelling: 

De juiste communicatie-inhoud wordt via de juiste communicatiekanalen verspreid om 
een optimaal resultaat te bereiken. 

 
Actie 4: Netwerk verder uitbouwen (Vlaams – federaal – internationaal 
 
Omschrijving: 

Er wordt een netwerk in kaart gebracht van buitenlandse partners die de sector kunnen 
informeren omtrent de evoluties bij hen in de functies die gelinkt zijn aan de sector, welke 
internationale tendensen zij aanvoelen, hoe initiële opleidingen bij hen opgebouwd zijn, … 
In de 1ste convenant is hier al schoorvoetend aan gewerkt, maar dit moet verder uitgediept 
worden   
 

Timing: 
In de nu lopende convenant (2017) is de basis gelegd van het netwerk; maar werd het 
netwerk alsdusdanig nog onvoldoende ingeschakeld; 
In 2018 wordt het netwerk: 

o Uitgebreid waar mogelijk 
o Worden er voldoende momenten voorzien voor informatiedeling (dit kan via email, 

telefoon, nieuwsbrief, bezoek) 
o Wordt de basis gelegd voor mogelijke samenwerkingen/het participeren aan 

events van de verschillende actoren; 
In 2019 vinden mogelijks de eerste deelnames aan events plaats. 

 
Betrokken partners: 
Zijn de mogelijke partners voor events,…  

- Ordes, instituten, beroepsfederaties 
- Werkgevers- en werknemersorganisatie 
- Andere sectoren 
- … 

 
Beoogde doelstelling: 
 

Er wordt voldoende voeling gehouden met de internationale tendensen. Deze informatie 
kan helpen om de toekomstige werknemers ook de gepaste opleiding voor de toekomstige 
jobs te geven. 
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Resultaatsindicatoren 
 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcij

fer 
jaarlijks 
of 2 
jaarlijks
? 

Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 

er wordt binnen de duur van 
de convenant een rapport met 
aanbevelingen geschreven 
waar indien 
mogelijk/wenselijk aan de slag 
kan worden gegaan, 
bijvoorbeeld in het kader van 
pilootprojecten. 

aanbevelingen Einde 
van 2de 
werkjaa
r 

Daar duaal zich 
concentreert op hoger 
onderwijs is er tot op 
heden niets 

 

Competentiebeleid binnen ‘competentiebeleid’ 
moet meer aandacht zijn rond 
algemene vorming. Via 
stijgende deelname van 
cursisten aan de gratis 
opleidingen bij Liberform 
wordt hierop maximaal 
ingezet. Deze stijging moet in 
het algemeen zichtbaar zijn, 
en bij elke beroepscluster (op 
basis van nacecode) 

- 250 in 2018 
- 300 in 2019 

jaarlijks Afronding december 2017 Backoffice 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

op basis van bedrijfsbezoeken 
worden bedrijven 
geïnformeerd en 
geënthousiasmeerd om 
aandacht te hebben voor 

30 per jaar jaarlijks Afronding december 2017 Agenda 
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andere vormen van 
aanwerving of mogelijkheden 
van werkplekleren 

 
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
 
1/ Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Zoals vermeld in prioriteit 1, actie 3 zal een onderzoek ‘duaal leren’ worden gedaan specifiek voor generieke profielen in opleidingen hoger 
onderwijs. Ervaringen met duaal leren in het hoger onderwijs voor dergelijke profielen uit het buitenland worden in kaart gebracht (deskresearh), 
er wordt gekeken welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om duaal leren in te voegen (standaardovereenkomst, mobiliteit tussen 
leerwerkplekken, toetsing aan KB alternerend leren, een vergoeding, opstellen van curriculum, de vrijheid van hoger onderwijs in organisatie, 
de evaluatie, de kosten-baten, …). Op basis van het onderzoek worden aanbevelingen geschreven rond duaal leren in het hoger onderwijs. Dit 
moet de basis vormen om mogelijke pilootprojecten al dan niet uit te rollen. Met andere woorden, indien de aanbeveling is dat dit wenselijk is 
zullen randvoorwaarden opgenomen moeten worden. De aanbevelingen zullen gepresenteerd worden in ‘rapport’-model. Dit onderzoek naar 
duaal in het hoger onderwijs voor meer generieke profielen is nodig, omdat er geen een-op-een bestaat met opleidingen, waardoor het aspect 
‘leren-op-de-werkvloer’ op verschillende manier kan worden ingevuld. Binnen de duur van het convenant moet het mogelijk zijn voldoende 
informatie te verzamelen om mogelijks draagvlak te creëren om over te gaan tot actie. 

2/ Competentiebeleid (zoals uitgewerkt in prioriteit 3, actie 3) 
Werkgevers, en werknemers, moeten worden overtuigd van de toegevoegde waarde van opleiding volgen. Dit niet alleen voor vaktechnische 
opleidingen, maar vooral voor algemene opleidingen. We brengen hier graag in herinnering dat de bij de initiële opleiding er amper een-op-een 
opleidingen bestaan die toegang geven tot die ene job op de arbeidsmarkt, en de mobiliteit op de arbeidsmarkt kan er voor zorgen dat men 
niet start met werken en stopt met werken in dezelfde sector. Vanuit de sector willen we daarom inzetten op de algemene vorming, op 
opleidingen in het kader van talen, bureautica en persoonlijke ontwikkeling. In de sector zitten er verschillende beroepenclusters, en we weten 
tot op heden (op basis van de huidige inschrijvingen) dat binnen de ene beroepscluster meer aandacht wordt besteed aan opleiding dan in de 
andere. Het moet daarom de ambitie zijn om enerzijds de deelname aan opleidingen die algemeen zijn te stijgen, en anderzijds moet deze 
stijging merkbaar zijn bij elke beroepscluster. Deze stijging kunnen we meten, daar we van elke deelnemer weten onder welke nacecode de 
onderneming waar hij/zij werkt valt.  

3/ Evenredige arbeidsdeelname 
Brochures verspreiden, nieuwsbrieven versturen, via sociale media communiceren is eigenlijk een vorm van eenrichtingsverkeer. Er wordt 
informatie verspreid, maar het is niet duidelijk wat er mee zal gebeuren, hoe er mee aan de slag wordt gegaan. Via onderzoek kan een zicht 
gekregen worden op de sector, maar daarmee kent men de realiteit van de werkvloer. Via bedrijfsbezoeken wilt Liberform: 1/ de organisatie 
bekent maken, en met name de dienstverlening rond opleiding en vorming; 2/ de realiteit van de werkvloer proeven om zo de theorieën, 
aanbevelingen,…en dergelijke meer die we formuleren te toetsen en waar nodig te verfijnen; en 3/ vooral ten dienste staan van de 
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ondernemingen (zowel de werkgever en werknemer) om hen te helpen waar nodig in het kader van opleiding en vorming of hen te 
enthousiasmeren om in te stappen in projecten rond stage, werkplekleren, IBO, of projecten als daar zijn @Level (bijvoorbeeld kennisgeving 
rond vormen van werkplekleren). De bedrijfsbezoeken die hier worden vermeld zijn niet de bedrijfsbezoeken die gebeuren in het kader van een 
actie uitwerken (bijvoorbeeld goede voorbeelden oplijsten). Het gaat om bedrijfsbezoeken waar een vraag is, en die we kunnen vooruithelpen 
(in kader van competentieversterking of dergelijke meer).  
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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 vrije beroepen, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Kris Baetens,  
directeur NAV namens UNIZO; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Paul Clerinx,  
Directeur van de Dienst Beheer Bijzondere paritaire comités en andere paritaire 

aangelegenheden 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Erwin De Deyn, 
Voorziter BBTK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Jan Moens, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dhr. Jeroen Vandamme, 
Nationaal secretaris LBC-NVK 

 
 




