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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 GRAFOC vzw (Grafisch Opleidingscentrum), Hof ter Vleestdreef 
5/1 te 1070 Brussel (ondernemingsnummer: 0852.063.044 - bankrekeningnummer:  
BE70 1441 2347 5525) 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 grafische sector 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 
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maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 
de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 
consulenten tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een 
eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 
omvatten:  

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

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

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

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

De grafische nijverheid of printmedia industrie groepeert alle bedrijven die één of meerdere 
activiteiten uitvoeren van beeld- en tekstcreatie, drukken via offset, flexo, hoogdruk, diepdruk, 
zeefdruk of digitaal drukken op om het even welk materiaal, afwerking van het drukwerk en alle 
reproductie- en dupliceringsactiviteiten van audiovisuele communicatie. 
 

De NACE-BEL-nomenclatuur deelt de grafische nijverheid in onder de volgende codes:  

18110 Krantendrukkerijen 

18120 Overige drukkerijen 

18140 Boekbinderijen en aanverwante diensten 

18130 Prepress- en premediadiensten 

 

FEBELGRA, de federatie van de Belgische grafische nijverheid, groepeert de bedrijven die 
ressorteren onder de codes 18120, 18130 en 18140.  
De krantendrukkerijen maken geen deel uit van de FEBELGRA-leden, maar van de Vlaamse 
Nieuwsmedia. Indien de beschikbare statistieken het toelaten, wordt de grafische nijverheid 
geanalyseerd exclusief de krantendrukkerijen en zelfstandigen.  

 

• Aantal ondernemingen 

Het aantal ondernemingen is gelijk aan het aantal werkgevers, vermeerderd met het aantal 
zelfstandigen.  
De statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) zijn opgemaakt voor alle 
werkgevers, dus exclusief zelfstandigen.  
 
Aantal werkgevers in de grafische nijverheid (excl. krantendrukkerijen) in België over de laatste 5 
jaar (Bron Febelgra) 

 Aantal werkgevers 2012 2013 2014 2015 2016 

België 1.074 1.001 938 905 889 

Brussel  136 127 109 102 99 

Waals Gewest 242 225 216 215 204 

Vlaams Gewest 696 649 613 588 586 

Jaarlijkse evolutie in % -5,37 -6,8 -6,3 -3,5 -1,76 

 

Het totaal van de ondernemingen (werkgevers en zelfstandigen) in de grafische industrie in 
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest bedroeg 4.427 eenheden eind 2015 waarvan 
3.737 zelfstandigen (Bron: Febelgra) 
 
De dalende trend van het aantal werkgevers is de laatste 2 jaren minder uitgesproken. 
 
In tegenstelling tot het aantal werkgevers is het aantal zelfstandigen in de Belgische sector 
verhoogt met 8,45% als hoofdberoep en 1,7% als bijberoep. 
 

Aantal werkgevers in de grafische nijverheid (excl. krantendrukkers) in België over de laatste 5 
jaar volgens de hoofdactiviteit (Bron Febelgra) 
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 Hoofdactiviteit 2012 2013 2014 2015 2016 

Afwerking  64 48 49 43 40 

Drukken 765 723 670 649 641 

Prepress 245 230 219 213 208 

Totaal 1.074 1.001 938 905 889 

• Tewerkstelling 

De tewerkstelling, gecreëerd bij de werkgevers in de grafische nijverheid (d.w.z. excl. de 
zelfstandigen), wordt weergegeven in de RSZ-statistieken. 
De grafische sector (arbeiders, PC130) is een overwegend mannelijke sector. Met 75% manlijke 
werknemers in 2016 is dit percentage wel gezakt t.o.v. 2014 (76,78 % mannelijke werknemers). 
(Bron WSE) 
 
Tewerkstelling van arbeiders PC130 in de grafische nijverheid (excl. krantendrukkers) in België 
over de laatste 5 jaar (Bron data WSE) 

 Gewest 2012 2013 2014 2015 2016 

Brussel 445 396 357 312 298 

Waals Gewest 1.828 1.681 1.513 1.441 1.377 

Vlaams Gewest 6.967 6.611 6.089 5.988 5.793 

België 9.240 8.688 7.959 7.741 7.468 

Jaarlijkse evolutie in % -4,51 -5,97 -8,39 -2,74 -3,52 

 

Tewerkstelling in de grafische nijverheid, arbeiders en bedienden (excl. krantendrukkerijen) in 
België over de laatste 5 jaar over de hoofdactiviteit (Bron Febelgra) 

 Hoofdactiviteit 2012 2013 2014 2015 2016 

Afwerking 650 581 556 374 347 

Drukken 10.280 9.688 9.164 8.810 8.685 

Prepress/Overige 1.734 1.522 1.464 1.409 1.520 

België (totaal) 12.664 11.791 11.184 10.593 10.552 

 

De ontvangen vacatures in de grafische sector en papier en karton zijn in de periode 2014 – 2016 
sneller gestegen (51,3%) dan het Vlaamse gemiddelde (42,48%). In 2014 steeg het aantal 
ontvangen vacatures van 803 in grafische sector en papier en karton naar 1.215 vacatures in 2016 
t.o.v. 159.088 in 2014 naar 226.671 in 2016 op Vlaams niveau. (Bron Arvastat) 
 
Uit eigen verzamelde data, exclusief VDAB (via diverse vacature sites, rechtstreekse input van 
bedrijven, …) merken we een stijging van het aantal vacatures op. In 2014 verzamelden we 359 
vacatures, 877 in 2014,  1.039 in 2016 en in juli 2017 werden reeds 650 vacatures verzameld.  
 
De meest gevraagde profielen in 2016 waren prepresser/vormgever met 476 vacatures, 200 
drukkers, 149 drukafwerkers en 99 digitale drukkers/Sign. 
Uit de eigen verzamelde data en de data via VDAB maar is op te maken dat er steeds meer vraag 
is naar nieuwe werknemers in de printmedia sector. 
 
In 2016 werden 100 IBO’s opgestart in de sector. Met 1,95 IBO's per 100 VTE's staat de 
printmediasector op de 9de plaats van de sectoren en boven het gemiddelde van 0,85 IBO's per 
100 VTE's voor Vlaanderen. (Bron beleidsmaatregelen 2017).  
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In 2014 ging het nog over 1,3 IBO's per 100 VTE's op sector niveau t.o.v. 0,8 per 100 VTE's op 
Vlaams niveau. Hieruit blijkt eveneens dat het aantal IBO's per 100 VTE's in de printmediasector 
sneller stijgt dan het Vlaamse gemiddelde in de periode 2014 - 2016. 
 
Leeftijdspiramide in de grafische sector – PC130 (Bron RSZ) 

 

 

 

 

De grafische sector is een sector met een relatief oude leeftijdspiramide.  
 
33,26% van de werknemers is ouder dan 50 jaar (29,37% in 2016)en slechts 4,77% (4,75% in 2016) 
is jonger dan 25 jaar. De piramide veroudert bovendien elk jaar!  
 
Ten opzichte van het Vlaams gemiddelde werken er minder werknemers jonger dan 30 jaar 
(13,2% t.o.v. 20,2%) en meer 50 plussers (32,2% t.o.v. 28,5%) in de grafische sector. (Bron "De 
Vlaamse arbeidsmarkt in sectoraal perspectief). 
 
- Verhouding tewerkstelling/werkgevers 
De RSZ-statistieken gebruiken een code die het aantal tewerkgestelde personen weergeeft. We 
kunnen dus de werkgevers verdelen over de verschillende klassen van te werkstelling. 

Het verband tewerkstelling / werkgevers voor de grafische nijverheid in België (excl. 
krantendrukkers) in 2016 (Bron RSZ – cijfers 4de kwartaal) 

Werknemers RSZ-code Aantal WG Aantal WN WG % WN  % 

van 1 tot 4 1 515 941 58,46 9,19 

van 5 tot 9 2 139 920 15,78 8,98 

van 10 tot 19 3 106 1.480 12,03 14,45 

van 20 tot 49 4 86 2.733 9,76 26,68 

van 50 tot 99 5 17 1.117 1,93 10,91 

van 100 tot 199 6 13 1.637 1,48 15,98 

van 200 tot 499 7 5 1.415 0,57 13,81 

totaal  881 10.243 100 100 

 
De tewerkstelling in krantendrukkerijen bedraagt 622 werknemers waarvan 493 arbeiders. Deze 
493 arbeiders zijn goed voor een tewerkstelling van 7,46% van de arbeiderspopulatie van PC130. 
De grafische ondernemingen zijn voornamelijk KMO’s: 96,03 % van de ondernemingen heeft 
minder dan 50 werknemers.  
Het gaat bovendien om micro-ondernemingen: 74,23 % van alle ondernemingen stelt minder dan 
10 mensen te werk.  
De 3,98% grote ondernemingen stellen 40,3% van de werknemers uit de grafische sector te werk. 
 
Het aantal bedrijven tussen 10 en 19 werknemers (RSZ code 3) is gestegen van 100 bedrijven in 
2014 naar 106 bedrijven in 2016 (+6%). De tewerkstelling in deze bedrijven is gestegen van 1.354 
werknemers in 2014 naar 1.480 werknemers (+9,31%).  
 
Het aantal bedrijven tussen 100 en 199 werknemers (RSZ code 6) is gestegen van 11 bedrijven in 
2014 naar 13 bedrijven in 2016 (+18,18%). De tewerkstelling in deze bedrijven is gestegen van 1.420 
werknemers in 2014 naar 1.637 werknemers (+15,28%) 

Leeftijd Aantal werknemers 

-25 368 

25 – 49 4.780 

50 + 2.566 
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Voor de bedrijven die resulteren onder de RSZ codes 1, 2, 4 en 7 is het aantal bedrijven gedaald 
van 802 in 2014 naar 745 in 2016 (-7,1%). Hier is de tewerkstelling gedaald van 6.757 naar 6.009 
werknemers (-11,07%). 
 
De bedrijven die resulteren onder de RSZ code 5 zijn een uitzondering. Hier is het aantal 
bedrijven gestegen van 10 in 2014 naar 17 in 2016 (+70%) maar is de tewerkstelling gedaald van 
1.653 in 2014 naar 1.117 in 2016 (-32,43%). 
 
- Diversiteit in de sector (Bron WSE, herkomstmonitor 2015) 
In de grafische sector hebben 91,3% van de werknemerspopulatie een Belgische nationaliteit. 
5,1% heeft een Europese nationaliteit en 3,5% heeft een niet-Europese nationaliteit. Sinds 2009 is 
er een toename van 0,01% van niet-Eu werknemers t.o.v. een afname van 1,73% van werknemers 
met een Belgische nationaliteit. 
GRAFOC begeleidt werkzoekenden vanuit de VDAB opleidingen drukvoorbereiding, drukken en 
drukafwerken tijdens hun stage (naar werk).  
 
96 werkzoekenden zijn in 2016 gestart met een printmedia opleiding bij VDAB Turnhout. Van de 
64 werkzoekenden die in 2016 aan de slag zijn gegaan hebben er 21 (33%) een vreemde origine 
en/of lage opleidingsgraad en/of langdurig werkzoekend en/of 50+. Deze mensen werden 
weerhouden niet op basis van diploma maar op basis van hun competenties. 
 
In het project leerbedrijven hebben 10 (71%) werkzoekenden een vreemde origine en/of lage 
opleidingsgraad en/of langdurig werkzoekend en/of 50+.  
Deze mensen werden weerhouden niet op basis van diploma maar op basis van hun 
competenties en attitudes. 
 
- Scholingsgraad in de sector (Bron ESF werkbaarheidstudie in de printmediasector 2015) 
Er is een grote verscheidenheid in de grafische sector wat betreft de scholingsgraad. 1,7% heeft 
geen diploma, 18,7% een BSO diploma of getuigschrift, 49,2% een TSO diploma, 4,2% een KSO 
diploma, 5,9% een ASO diploma en 20% een diploma hoger onderwijs van het lange of korte 
type. 
 
 
- Opleidingen in de sector  
Bedrijven kunnen voor het opleiden van hun werknemers een tegemoetkoming krijgen in de 
opleidingskost.  
 
Uitgaven opleiding (bron studiedienst ABVV-Algemene centrale) 
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De laatste jaren geeft de sector ongeveer 80 miljoen euro uit aan opleiding. De helft van deze 
som heeft betrekking op opleidingen op de werkpost. De kost verwijst dan naar het loon van de 
persoon in opleiding, en de peter of meter die de opleiding geeft. De laatste jaren is het aantal 
gepresteerde uren (en dus ook de loonmassa) opnieuw gestegen.  
 
 
Uitgaven opleiding (bron GRAFOC opleidingsdossiers) 

Jaar 45+ 45- Totaal Man Vrouw Totaal  
opleiding kost 

GRAFOC  
subsidie 

2015 227 457 684 541 143 € 288.927  € 97.699  

2016 226 332 558 460 98 € 452.920  € 97.090  

 
In 2015 hebben PC130 bedrijven voor het opleiden van 684 werknemers een opleidingsdossier 
ingediend voor een totale opleidingskost van € 288.927 (excl. BTW en loonkost van de 
werknemers) voor opleidingen via externe opleidingsverstrekkers. In 2016 hebben PC130 
bedrijven voor het opleiden van 558 werknemers een opleidingsdossier ingediend voor een 
totale opleidingskost van € 452.920 (excl. BTW en loonkost van de werknemers) voor opleidingen 
via externe opleidingsverstrekkers. De cijfers van 2017 zijn niet beschikbaar omdat bedrijven nog 
tot juni 2018 dossiers kunnen indienen voor opleidingen die hebben plaatsgevonden in 2017. 
 
- Werknemersverloop in de sector (Bron ESF werkbaarheidstudie in de printmediasector 2015) 
Het verloop in de sector van werknemers is zeer klein. 18% heeft minder dan 5 jaar ervaring, 6% 
tussen 5 en 10 jaar, 19% tussen 10 en 20 jaar, 36% tussen 20 en 30 jaar en 21% heeft meer dan 30 
jaar ervaring in de sector.  
 

• Handelsbalans 
Sinds 1993 peilt de INTRASTAT-enquête naar de cijfers i.v.m. de buitenlandse handel. De bedrijven 
moeten zelf hun cijfers voor export en import meedelen. De gegevens vermeld in de tabel 
moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.  
 
Export en import in monetaire grootheden in de Belgische grafische nijverheid, inclusief 
krantendrukkers over de laatste 5 jaar (INTRASTAT-statistieken – Bron Febelgra) 

Jaar 
Export 
(MIO €) Evolutie % 

Import 
(MIO €) 

Evolutie 
(%) 

Balans (Mio 
€) 

Evolutie 
(%) 

2012 1.241 -2,59 1.131 -2,75 110 -0,91 

2013 1.113 -10,31 1.065 -5,84 48 -56,36 

2014 1.052 -5,48 985 -7,51 67 39,58 

2015 949 -9,79 758 -23 191 285 

2016 983 +3,59 734 -3,17 249 30,36 

 
 

Belangrijkste handelspartners (Bron Febelgra) 

EXPORT MIO € % totale export 

Frankrijk 422,5 42,98 

Nederland 256,9 26,13 

Duitsland 59,5 6,05 

UK 41 4,17 
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Luxemburg 22,54 2,29 

Andere 180,56 18,37 

 
De Belgische grafische nijverheid realiseert een overschot op de handelsbalans: 

In 2016 bedroeg de export 983 MIO EUR en de import 734 MIO EUR, wat een overschot geeft van 
249 MIO EUR.  

In 2014 werd 39,70% van de omzet gerealiseerd door export (inclusief krantendrukkerijen). Na 
een exportverlies tussen 2012 en 2015 van 23,53% is er in 2016 een lichte stijging van 3,59% 
merkbaar. 

• Investeringen 

De statistieken over de evolutie van de investeringen verspreid door het N.I.S op basis van de 
verwerking van de BTW-aangiften, gebeurt op basis van de Nacebelcodes. Deze 
gegevensinzameling stelt ons dus in de mogelijkheid om over gedetailleerde gegevens te 
beschikken over de investeringen in de verschillende subsectoren.  
 
De investeringen in de Belgische grafische nijverheid volgens NACE-code over de laatste 5 jaar 
(BTW-aangiften, N.I.S.) milj. EUR (Bron Febelgra) 

  18110 18120 18130 18140 

2012 7,8 107,2 30,5 2,3 

2013 2,8 93,0 31,9 3,4 

2014 5,0 94,7 21,7 3,0 

2015 4,3 89,6 26,9 4,2 

2016 2,7 102,6 20,6 3,1 

 

Voor de drukkerijen is er een verhoging met 13 miljoen euro (+14,5%) en voor de prepress en de 
afwerking stelt men een vermindering vast van 6,3 miljoen euro (-23,4%) en 1,1 miljoen euro (-
26,2%) 
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2. Omgevingsanalyse – sterkte/zwakte 

Sterkte 
De sector kent de afgelopen jaren een krimp van 19% op 5 jaar (zie ook pag. 5) door fusies, 
faillissementen, automatisering, vergrijzing,…. Het verloop in de sector van werknemers is zeer 
klein. 18% heeft minder dan 5 jaar ervaring, 6% tussen 5 en 10 jaar, 19% tussen 10 en 20 jaar, 36% 
tussen 20 en 30 jaar en 21% heeft meer dan 30 jaar ervaring in de sector.  
zie ook pag. 7). Ondanks deze fusies, faillissementen en automatisering zijn de bedrijven op zoek 
naar nieuwe werknemers om de vergrijzing (zie ook pag. 6) op te vangen.  
 
Er is een grote verscheidenheid in de grafische sector wat betreft de scholingsgraad. 1,7% heeft 
geen diploma, 18,7% een BSO diploma of getuigschrift, 49,2% een TSO diploma, 4,2% een KSO 
diploma, 5,9% een ASO diploma en 20% een diploma hoger onderwijs van het lange of korte 
type (zie ook pag. 7). 
 
Opvallend is dat 79,6% van de werknemers maximaal een TSO diploma kan voorleggen. Bij 
Printmediabedrijven gaan competenties en attitudes in de meeste gevallen voor op het diploma 
dat de nieuwkomer kan voorleggen. 
 
De ontvangen vacatures in de grafische sector en papier en karton zijn in de periode 2014 – 2016 
sneller gestegen (51,3%) dan het Vlaamse gemiddelde (42,48%). De sterke vergrijzing (29,37% is 
50+) en bijhorende uitstroom zorgen er voor dat de printmediasector ondanks de vele fusies en 
automatisering ook in de toekomst nood gaat blijven hebben aan goed opgeleide werknemers. 
 
De investeringen in de traditionele PC130 beroepen zijn gestegen met 13 miljoen euro (+14,5%) 
t.o.v. 2015. De toenemende automatisering en het werkbaar houden van het werk vraagt in veel 
gevallen ook bijkomende competenties van zittende werknemers.  
 
Werkgevers die de stap zetten om te fuseren met andere bedrijven zorgen er voor dat ze de 
loodzware investeringen in de sector kunnen blijven dragen. 
 

Zwakte 
De grafische ondernemingen zijn in hoofdzaak KMO’s: 96,03% van de ondernemingen heeft 
minder dan 50 werknemers. Het gaat bovendien om micro-ondernemingen: 74,23% van alle 
ondernemingen stelt minder dan 10 mensen te werk. De 3,98% grote ondernemingen stellen 
40,3% van de werknemers uit de grafische sector te werk (Bron Febelgra). 
 
Het KMO-karakter van de sector zorgt ervoor dat het benaderen van deze bedrijven meer 
arbeidsintensief is dan de benadering van grote bedrijven, of m.a.w. een lagere inspannings-ROI.  
 
Grote bedrijven beschikken, in tegenstelling tot kleinere bedrijven, vaker over een (uitgebreide) 
personeelsdienst waar meer aandacht kan zijn voor HR-gerelateerde items als opleidingsplannen 
(COP en/of IOP), waar projecten kunnen opgestart worden rond leeftijdsbewust personeelsbeleid 
en MVO en waar tijd en ruimte kan zijn voor het onderzoeken van mogelijke subsidiekanalen in 
functie van verbetertrajecten.  
 
De ervaring van de afgelopen convenants blijkt nog steeds dat KMO-ondernemingen slechts 
druppelsgewijs kunnen worden overtuigd om aan een actief HR- en competentiebeleid te 
werken. De sociale partners van de grafische sector zijn er zich van bewust dat dit een 
langlopende opdracht zal blijven waar bedrijfsbezoeken en andere communicatietools een 
belangrijke rol in spelen. 
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Uitdagingen 
 
De grafische sector is een hightech sector in verandering waar technologische evoluties 
uitermate snel gaan. Deze evoluties vertalen zich over de laatste jaren oa. in de opkomst van 
industrie 4.0, augmented reality in print omgeving, de groei van digitaal drukken in alle 
printbedrijven, doorgedreven web-to-print, de concurrentie van E-book, JDF en PDF, 
colormanagement en de verdere automatisering van het productieproces (met ook impact op de 
traditionele lager geschoolde arbeid, vb. drukafwerking) waardoor permanente vorming een 
noodzaak is.  
 
De afgelopen jaren zijn er diversie fusies geweest van printmediabedrijven. In de uitgeverij en 
krantenwereld zijn er voornamelijk overnames geweest in Nederland door Vlaamse drukkerijen 
en uitgeverijen.  
 
In de traditionele vellendrukkerijen zien we steeds meer fusies. Het aantal drukkerijen tussen 10 
en 19 werknemers is gestegen met 6%. De tewerkstelling in deze bedrijven is gestegen met 9,31%. 
Het aantal drukkerijen tussen 100 en 199 werknemers is gestegen met 18,18%. De tewerkstelling in 
deze bedrijven is gestegen met 15,28%. Het aantal drukkerijen tussen 50 en 99 werknemers is 
gestegen met 70%. De tewerkstelling in deze bedrijven is gedaald met 32,43%.  
 
Deze tendens zal zich vermoedelijk ook de komende jaren verder zetten. De printmediasector is 
een investering intensieve sector waardoor fusies noodzakelijk zijn.  
 
Het aantal bedrijven met minder dan 10 werknemers is gedaald met 5,76%. De terugval in deze 
bedrijven wordt goed gemaakt door de groei van 6% in bedrijven met een tewerkstelling tussen 
10 en 19 werknemers. De tewerkstelling in bedrijven tussen 1 en 19 werknemers is slecht gedaald 
met 1,2%. 
 
Enkel door fusies kunnen kleine bedrijven groeien en de loodzware investeringen dragen. 
 
De terugval van bedrijven tussen 20 en 49 werknemers (-15,68%) wordt goedgemaakt door de 
groei van bedrijven tussen 50 en 99 werknemers (+70%). Het totaal aantal bedrijven tussen 20 en 
99 werknemers blijft door dit fenomeen status-quo. De tewerkstelling daalt in deze bedrijven wel 
met 18,29%.  
 
De terugval van bedrijven tussen 200 en 499 werknemers (-16,67%) wordt goedgemaakt door de 
groei van bedrijven tussen 100 en 199 werknemers (+18,18%). Het totaal aantal bedrijven tussen 
100 en 499 werknemers blijft door dit fenomeen status-quo. De tewerkstelling in deze bedrijven 
blijft eveneens status-quo.  
 
Deze middelgrote- en grote bedrijven hebben vermoedelijk sneller geïnvesteerd in de 
automatisering van hun productieproces waardoor ze een productieverhoging beter aankunnen 
met het zelfde aantal of minder personeel(de gemiddelde bezettingsgraad in de grafische 
ondernemingen is de afgelopen 5 jaar gestegen van 78,4% naar 80,93% - Bron Febelgra).  
 
Naar de toekomst toe zal de sector vermoedelijk meer evolueren naar bedrijven die zich in RSZ 
code 3, 5, 6 en 7 bevinden. Het aantal  bedrijven in de andere RSZ codes zullen vermoedelijk 
achteruit blijven gaan. 
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Bedreigingen 
 
Globaal gezien is nog steeds een klein deel van de bedrijven bezig met vorming en een 
competentiegericht en geïntegreerd personeelsbeleid maar zien we wel een groei in het aantal 
bedrijven dat aan een actief HR beleid werkt.  
 
Integratie van bedrijven is niet alleen een technische en financiële aangelegenheid, ook op 
menselijk/HR-vlak zijn er tal van uitdagingen om verschillende bedrijfsculturen onder 1 dak te 
brengen. 
 
Het is uitermate belangrijk om medewerkers voor te bereiden, te begeleiden en op te volgen 
gedurende het lange proces van bedrijfsintegraties, veranderingen en mogelijke onzekerheden. 
 
 

3. Sectorale visie 

Uit de beschrijving van de sector en de omgevingsanalyse is af te leiden dat de grafische sector 
blijft vergrijzen in combinatie met een ontgroening.  
 
Om de uitstroom op te vangen moet de instroom voldoende groot zijn en moeten onderwijs en 
de werkzoekenden opleidingen gerichter afgestemd zijn op (de noden van) de arbeidsmarkt met 
visie naar de evolutie op korte en middellange termijn.  
 
Zittende werknemers moeten de kans krijgen om onder optimale omstandigheden zo lang 
mogelijk aan de slag te blijven. 
 
Aan de hand van de 3 thematische kapstokken zullen de sociale partners van de grafische sector 
de onderstaande kapstokken ondersteunen en uitvoeren:  
 

-  de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; 
-  een competentiebeleid waaronder leven lang leren; 
-  het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. 

 
Onderstaande 7 thema's zullen in het convenant opgenomen worden bij de 3 thematische 
kapstokken: 
 

I Inzetten op duaal leren en werken, stages en studie en beroepskeuze met 
aandacht voor STEM 

II Aandacht voor competenties van de toekomst 
III Aandacht voor basiscompetenties 
IV Alle talenten aan de slag 
V Werk maken van werkbaar werk 
VI Diversiteit bevorderen 
VII Discriminatie tegengaan 

 
 
I Inzetten op duaal leren en werken, stages en studie en beroepskeuze met aandacht voor 
STEM 

 
De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat een uitgebreide 
opleiding op de werkvloer ten goede komt van leerlingen en werkzoekenden.  
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GRAFOC zal samen met diverse partners (onderwijs, VDAB, bedrijven, …) actief 
werken aan het aanbieden van stageplaatsen, de eerste stappen zetten voor het 
opstarten van een standaard traject duaal leren en het promoten van studie- en 
beroepskeuze 

 
 
 II Aandacht voor competenties van de toekomst 
 

De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat zittende en 
nieuwe werknemers moeten voorbereid worden op de competenties van de 
toekomst. 
 
GRAFOC heeft in 2013 een ESF VLAMT project uitgevoerd. Een deel van deze 
"competenties van de toekomst" zijn nog accuraat.  
 
GRAFOC zal de veranderende competenties blijven opvolgen en advies geven aan 
leveranciers, onderwijs, VDAB, Syntra Vlaanderen, … om deze competenties mee te 
nemen in de opleidingen. 
 
 

 III Aandacht voor basiscompetenties 
 

De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat nieuwe 
werknemers moeten beschikken over de nodige basiscompetenties om mee te 
kunnen in de maatschappij en in de sector. 
 
GRAFOC zal voor de instroom van nieuwe werknemers mee inzetten op het 
verhogen van de basiscompetenties. 

 
 IV Alle talenten aan de slag 
 

De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat nieuwe 
werknemers zonder (grafisch) diploma ook aan de slag moeten kunnen in de sector. 
 
GRAFOC zal werkgevers overtuigen dat voor de instroom van nieuwe werknemers 
competenties primeren op diploma. GRAFOC zal werkgevers bijstaan in het 
uitbouwen van een divers personeelsbeleid. 

 
 V Werk maken van werkbaar werk 
 

De sociale partners van de grafische sector willen de kennis en het vakmanschap 
binnen de grafische sector verspreiden en op peil houden.  

 
De sociale partners van de grafisch sector moedigen werkgevers en (oudere) 
werknemers aan om opleidingen (o.a. rugpreventie, bijscholing naar nieuwe 
technieken, …) te volgen die er voor zorgen dat deze werknemers onder de meest 
optimale omstandigheden langer aan de slag kunnen blijven en het werk 
werkbaarder maken.  
 
Naast ergonomische maatregelen ter bevordering van de arbeidsmogelijkheden van 
oudere werknemers is het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden ook mogelijk op 
vlak van de arbeidsorganisatie, de werktijd, functieaanpassingen of –wijzigingen, het 
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overstappen van nacht- naar dagwerk, het inzetten van oudere werknemers als 
bedrijfsinstructeur, … . 

 
De onderzoeksresultaten van het ESF-project Werkbaarheid (2014-2015) zullen als 
kapstok dienen om diverse acties uit te werken om de werkbaarheid in de sector 
trachten te verhogen. 

 
De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat werknemers die 
omwille van diverse redenen hun huidige functie niet meer kunnen uitoefenen als 
arbeider beter kunnen om- of bijgeschoold worden, indien mogelijk tijdens de 
tewerkstelling, zodat ze terug als arbeider in de sector aan de slag kunnen in een 
andere functie.  

 
 VI Diversiteit bevorderen 
 

De sociale partners van de grafische sector zien diversiteit als een rode draad in al 
de acties die ze doen in en naast het convenant. 
 
GRAFOC zal werkgevers overtuigen dat voor de instroom van nieuwe werknemers 
competenties primeren op gender, geloof, herkomst, seksuele identiteit,… . GRAFOC 
zal werkgevers bijstaan in het uitbouwen van een divers personeelsbeleid. 
 

 VII Discriminatie tegengaan 
 

De sociale partners van de grafische sector zien diversiteit als een rode draad in al 
de acties die ze doen in en naast het convenant. 
 
GRAFOC zal de non-discriminatiecode blijven verspreiden in de sector via o.a. 
bedrijfsbezoeken, opnemen op de website, …. Werkgevers en werknemers die vragen 
hebben over discriminatie zullen ondersteund worden en geïnformeerd over 
mogelijke kanalen waar discriminatie kan gemeld worden (o.a. Unia, vakbonden, 
werkgeversfederatie, …) 

Sectorale non-discriminatiecode:  

Ondernemingen behorende tot en rechtspersonen werkzaam in het paritair 
comité 130 die deze non-discrimatiecode onderschrijven:  

• Verbinden zich ertoe elke vorm van discriminatie naar sekse, vermeend 
ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische 
overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of 
lichamelijk kenmerk te weigeren.  

• Verbinden er zich toe de noodzakelijke inspanningen te leveren om voor 
iedereen gelijke en neutrale kansen te waarborgen bij instroom, 
ontwikkeling en doorstroom, etc.  

• Verbinden zicht er toe een divers samengestelde onderneming op een 
objectieve manier te beogen.  

• Verbinden er zich toe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te 
voorkomen en, indien nodig, te bestrijden.  

• Verbinden er zich toe klanten mee te delen dat zij geen rekening zal 
houden met vragen of wensen van discriminerende aard.  
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• Verbinden er zich toe een kwaliteitsdienst te leveren die beleefdheid, 
objectiviteit en onpartijdigheid inhoudt in het belang van de externe en 
interne klant, in naleving van onderhavige code.  

• Verbinden er zich toe de vereiste maatregelen te nemen om de 
bepalingen van deze non-discriminatiecode mee te delen aan alle 
medewerkers, met inbegrip van de affichering van deze code, zodat ze 
goed zicht- en leesbaar is, op een plaats makkelijk toegankelijk voor de 
medewerkers.  

 
4. Uitdagingen 
 
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: De sociale partners van de grafische sector maken werk van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
Prioriteit 2: De sociale partners van de grafische sector maken werk van het HR- en 
competentiebeleid in de sector. 
 
Prioriteit 3: De sociale partners van de grafische sector maken werk van werkbaarheid in de 
sector. 
 
Prioriteit 4: De sociale partners van de grafische sector maken werk van mobiliserende 
partnerschappen. 
 
Prioriteit 5: De sociale partners van de grafische sector maken werk van diversiteit in de sector. 
 
 
5. Prioriteiten en Acties 
 
In al de acties die de sector doet wordt er rekening gehouden met het KMO- karakter van de 
sector. 
 
In de partnerschappen is het de bedoeling om complementair te werken en elkaar maximaal te 
versterken met respect voor ieders competenties en eigenheid. 
 
GRAFOC vzw, sectoraal opleidingsfonds van het paritair comité 130, heeft beslist bijzondere 
aandacht te schenken aan de materie van discriminerende fenomenen en zal met de nodige 
fierheid volgende verbintenis publiceren en toepassen in al de prioriteiten en acties: 
 
GRAFOC, vertegenwoordigd door de sociale partners van paritair comité 130:  
 

• Verbindt zich ertoe elke vorm van discriminatie naar sekse, vermeend ras, kleur, afkomst, 
nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, 
vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren binnen haar eigen 
schoot, alsook in haar werking naar buiten toe. 
 



 16 

• Verbindt er zich toe de noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke 
kansen te waarborgen bij aanwerving, bijscholing en bevorderingen binnen de eigen 
organisatie en bij adviesverlening hieromtrent binnen de sector. 
 

• Onderstreept de voordelen van een multiculturele en divers samengestelde onderneming 
en verbindt er zich toe dit thema op een constructieve manier te benaderen, alsook 
sensibilisatie te voeren hieromtrent in de sector. 

 
• Verbindt er zich toe elk discriminerend gedrag binnen de eigen werking en in het 

werkveld waarin wordt gewerkt te voorkomen en, indien nodig, te bestrijden. 
 

• Verbindt er zich toe haar klanten mee te delen dat zij geen rekening zal houden met 
vragen of wensen van discriminerende aard. 
 

• Verbindt er zich toe een kwaliteitsdienst te leveren die beleefdheid, objectiviteit en 
onpartijdigheid inhoudt in het belang van de klant, in naleving van onderhavige code. 
 

• Verbindt er zich toe de vereiste maatregelen te nemen om de bepalingen van deze non-
discriminatiecode mee te delen aan alle organisaties binnen het paritair comité, met 
inbegrip van publicatie van deze code, zodat ze raadpleegbaar is voor alles stakeholders 
in de sector (werkgevers, werknemers, vakbondsafgevaardigden, etc.) 
 

GRAFOC zal de effecten van de acties gericht naar kansengroepen doorheen het volledige 
convenant monitoren afhankelijk van de beschikbare informatie o.a. op kwantitatief niveau 
(bijvoorbeeld percentages van deelname…) en op kwalitatief niveau (bijvoorbeeld welke drempels 
ervaren de kansengroepen…)en dit rekening houdend met de wetten van de privacy.  
 
 

 
PRIORITEIT 1: De sociale partners van de grafische sector maken werk van de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
Motivatie  
De sterke vergrijzing en ontgroening van de sector vraagt om een verhoogde instroom van 
gekwalificeerde jongeren in de sector. 
 
De sociale partners van de grafische sector willen met deze prioriteit het Printmedia-onderwijs 
beter afstemmen op de arbeidsmarkt.  
 
De sociale partners van de grafische sector willen er voor zorgen dat jongeren beter de weg 
vinden naar het Printmedia onderwijs en dat de schoolverlaters (uit de Printmedia opleidingen) 
beter zijn voorbereid op een job in de Printmedia sector. 
 
Deze afstemming is belangrijk om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van instroom van 
jongeren in de sector te verhogen. 
 
Actie 1. Promotie Printmedia onderwijs, ondersteunen studie- en beroepskeuze. 
 
- “Het Beroepenhuis”: In Het Beroepenhuis heeft GRAFOC een ontdekkingshoek en een workshop. 
Een deel van de beroepen die in de ontdekhoeken van GRAFOC worden gepresenteerd sluiten 
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aan bij beroepen die ook in Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en 
kartonbewerking voorkomen (drukvoorbereider, drukker, drukafwerker, …). 

• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de convenantperiode 
2018-2019 een overeenkomst te sluiten met Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
papier- en kartonbewerking. 

o GRAFOC zal in het convenantjaar 2018-2019 overleg plegen met Het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking om na te gaan of er naar 
een gezamenlijke ontdekhoek en workshops of een uitbreiding van de huidige 
kan gestreefd worden. 

 
- JobExpo: GRAFOC zal in 2018 en 2019 deelnemen aan de JobExpo bij Don Bosco St Denijs en bij 
VTI Brugge. 

• GRAFOC zal tijdens deze Job Expo’s de leerlingen van de printmedia richtingen bijsturen 
in het opstellen van hun cv’s en sollicitatiehouding om de doorstroom naar werk te 
verbeteren. 

• GRAFOC wil voor andere sectoren een opleidingsaanbod uitwerken om beter voorbereid 
naar dergelijke JobExpo's te gaan. Deze opleiding zal via het intersectoraal LinkedIn 
platform gecommuniceerd worden om mogelijke opleiding(en) in te plannen. 

• GRAFOC onderzoekt om sollicitatietraining aan te bieden aan scholen die geen beroep 
kunnen doen op het netwerk van JobExpo.  

o De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de 
convenantperiode 2018-2019 een overeenkomst te sluiten met Het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking om samen een 
programma sollicitatietraining uit te werken. 

 
- Bewuster kiezen voor technisch- en beroepsonderwijs:  

• GRAFOC ondersteunt, via Het Beroepenhuis, het VDAB centrum in Turnhout tijdens de 
Doedagen van VDAB/Het Beroepenhuis. 

 
 
Actie 2. Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 
 
- BKD’s verder ontwikkelen voor de printmedia beroepen van de toekomst. Hierbij voorzien we 
een maximale en zo generalistisch mogelijke samenwerking met andere sectoren die 
gelijklopende profielen hebben zodat de multi-inzetbaarheid intersectoraal van toekomstige 
schoolverlaters kan gegarandeerd worden. 

• GRAFOC zal in de convenantperiode 2018-2019 meewerken aan de BKD's gericht op de 
printmediasector 

 
Actie 3. Samenwerking met onderwijs en andere opleidingsverstrekkers  
 
- De sector heeft geregeld contact met de 20 Printmedia scholen (van BuSo tot Bachelor).  

• GRAFOC werkt samen met House of Training (www.house-of-training.nl) een 
opleidingsaanbod via video learning uit voor prepress opleidingen. Deze opleidingen 
kunnen gebruikt worden door VDAB, Syntra en onderwijs.  
 
GRAFOC zal promotie voeren voor het aanbod van House of Training bij de verschillende 
opleidingsverstrekkers.  
 

 
 
 

http://www.house-of-training.nl/
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Actie 4. Werkplekleren en stages  
 
- De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat stage (leren op de 
werkvloer) een meerwaarde is voor de opleiding. 

• Stages of leren op de werkvloer verhoogt de betrokkenheid van de leerling met het 
beroep waarvoor hij/zij stage volgt. 

• De stagiair krijgt opleiding op meer up-to-date apparatuur dan er in scholen beschikbaar 
is. 

• De stagiair staat niet met een grotere groep leerlingen/cursisten rond een beperkt aantal 
machines. 

• De stagiair leert extra attitudes aan zoals op tijd komen, duidelijk communiceren, … 
• … 

 
- De Printmedia sector scoort zeer sterk wat betreft de leerlingenstages van het voltijdse 
onderwijs. Per 100 VTE's heeft de sector 15,2 leerlingenstages en staat als 1ste industriële sector 
op de 4de plaats. (Bron data WSE) 
 
- De sector blijft inzetten en promotie voeren voor het ESF-project "Een sectoraal  kwaliteitslabel 
voor Erkende Stagebedrijven - Printmediastages.be" (2013).  
 

• De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat iedere stagiair, uit 
de verschillende opleidingsvormen, recht heeft op een kwalitatieve 
stageplaats/leerwerkplek. 

• De sector stelt heel veel belang aan het zo ruim mogelijk erkennen van bedrijven die 
open staan voor stages, het toekennen van het sectorale Q-label en het bewaken van de 
stagekwaliteit. 

• Door het beperken in tijd van de geldigheid kan GRAFOC (op 2-jaarlijkse basis) de 
kwaliteit herbekijken ifv het toekennen van het label voor een nieuwe periode. 

• De sector blijft permanent de opgestelde criteria evalueren en toetsen aan de noden van 
de cursisten, bedrijven en opleidings-verstrekkers. 

• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de convenantperiode 
2018-2019 een overeenkomst sluiten met Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
papier- en kartonbewerking ikv printmediastages.be. 

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking zou op 
deze wijze o.a. de bedrijven onder PC136 mee in het aanbod kunnen betrekken,  

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking kan mee 
op de site vermeld worden, de Q-criteria kunnen desgewenst bijgestuurd worden, 
… 

 
- Stages voor leerlingen: De sector ondersteunt scholen in hun zoektocht naar stageplaatsen 
indien ze zelf over onvoldoende kwalitatieve stageplaatsen beschikken. 

• De sector heeft geregeld contact met de 20 Printmedia scholen  (van BuSo tot Bachelor) 
en zal hen ondersteunen in hun zoektocht naar kwaliteitsvolle stageplaatsen via o.a. 
printmediastages.be. 

 
- Scholen en bedrijven worden aangemoedigd om klassikale opleidingen op de werkvloer in te 
richten.  

• De sector zal Printmedia scholen, die een slechte verbinding hebben met de het 
opleidingsbedrijf, financieel ondersteunen in de verplaatsingskosten naar het bedrijf dat 
de opleiding inricht.  
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Actie 5. Competentieontwikkeling van leerkrachten 
 
- Stages voor leerkrachten: Om bij te blijven met de snelle technologische evoluties in de 
Printmedia sector is GRAFOC overtuigd van het belang waarbij leerkrachten via Printmedia 
opleidingen bijblijven met deze evoluties.  

• De sector biedt ondersteuning aan leerkrachten van printmedia opleidingen bij het 
vinden van een stageplaats (indien ze zelf geen stageplaats vinden). 

• Op de website printmediastages.be is er een specifiek zoekopdracht voor stages voor 
leerkrachten. 99% van de bedrijven staat open voor leerkrachten stages. 

• GRAFOC heeft geen zicht op het aantal leerkrachten die jaarlijks een stage volgen. 
 

Actie 6. Duaal leren 
 
- Om de kwalitatieve instroom in printmedia jobs te waarborgen en te verhogen is een 
uitgebreide praktijkopleiding nodig. Stages/Leren op de werkvloer voor leerlingen en 
werkzoekenden verhogen hun kansen op tewerkstelling (zie ook actie 4). 
 
Tot op heden is het gebruik van leren en werken in de sectoraal minimaal (deels door de 
optimale verloning van de cursist). Om dit fenomeen aan te pakken zullen de sociale partners 
van de grafische sector actief werken aan Duaal leren. 
 

• De sociale partners van de grafische sector willen een sectoraal partnerschap uitwerken 
met Syntra Vlaanderen ikv Duaal leren. 

o “De bevoegdheden die vanuit het Vlaams Partnerschap aan de SP’s kunnen 
toegewezen worden zijn: 

▪ Het Sectoraal Partnerschap heeft de volgende bevoegdheden:  
• 1° met toepassing van artikel 3 van het besluit van 8 juli 2016, het 

nemen van de nodige initiatieven voor de professionalisering van 
de mentor, wanneer een onderneming geen initiatief neemt; 

• 2° met toepassing van artikel 4, tweede lid, van het besluit van 8 
juli 2016, het bepalen van het maximumaantal jongeren dat per 
mentor kan worden opgeleid in de sector; 

• 3° met toepassing van artikel 17, eerste lid, en art. 13 van het 
decreet van 7 mei 2004: 

a) de erkenning of opheffing van erkenning van een 
onderneming; 

b) de uitsluiting van een onderneming; 
c) de uitoefening van controle op de uitvoering van de 

overeenkomst tot uitvoering van een alternerende 
opleiding binnen de sector wat betreft de opleiding op de 
werkplek;  

d) het opmaken van een jaarlijks monitoringsrapport over de 
stand van zaken van het duaal leren in de sector; 

e) het nemen van de nodige acties om de ondernemingen te 
infomeren over het duaal leren in de sector; 

f) het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met 
het oog op een versterking zowel kwantitatief als 
kwalitatief van het aanbod aan werkplekken in de sector; 

g) het verlenen van advies over alle materies die de 
werkplekcomponent van het duaal leren in de sector 
aanbelangen. 
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o In kader van dit actiepunt en het oprichten van een SP zullen de sociale partners van 
de grafische sector in de looptijd van het convenant 2018-2019 o.a. volgende 
activiteiten uitrollen: 

▪ De behandeling van de erkenningsaanvragen zal opnemen met 
mogelijks wat toelichting (plaatsbezoek of onderzoek) + uitwerken 
activiteitenlijsten (wat er op bedrijf moet kunnen aangeleerd worden 
om erkend te worden of wat de bedrijfsuitrusting moet zijn) en dit 
alvast voor de standaardtrajecten duaal 
 

▪ Hoe ze kwaliteit van werkplekken wil verbeteren (bvb. verplichte 
mentoropleiding, aantal leerlingen per mentor, …) 

 
▪ Hoe/welke acties SP zal nemen om  bedrijven te motiveren 

leerwerkplekken aan te bieden 
 

▪ Welke stappen (bvb. voorbereidende vergadering begin ’18 waarin 
bevoegdheden die SP zal opnemen besproken worden, …. opstart 
voorjaar met mogelijks de erkenningen zeker in functie van duale 
traject …. )”  

 
- De sociale partners van de grafische sector willen in de convenantperiode 2018-2019 
meewerken aan een standaard traject Duaal leren.  

 
• GRAFOC zal meewerken aan het uitwerken van een standaard traject Duaal leren.  

 
• GRAFOC zal overleg plegen met de partners (onderwijs, Syntra Vlaanderen, AHOVOKS en 

VDAB) van Duaal leren om in de convenantperiode 2018-2019 te werken aan het 
standaard traject van de nieuwe opleiding “operator digitaal drukken in de printmedia” 
(SenSe). 
 

• Onderzoeken hoe scholen kunnen ondersteunen in uitwerken opleidingsplan. 
 

• Onderzoeken hoe scholen kunnen helpen in zoektocht naar kwalitatieve leerwerkplekken 
voor duale trajecten. 
 
 

Actie 7. STEM 
 
- GRAFOC zal actief promotie voeren voor STEM richtingen via Het Beroepenhuis en het project 
“Zeg het met kleur”. 

• Via Het Beroepenhuis bereikt de sector jaarlijks ongeveer 1.000 jongeren waarvan 64% 
uit het basisonderwijs en 36% uit het secundair onderwijs  

Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdekken in Het Beroepenhuis een waaier aan beroepen en 
krijgen een beter zicht op hun eigen talenten. Vooral de technische en praktisch 
uitvoerende beroepen staan in de kijker. Zo worden de tieners geholpen bij een bewuste 
en positieve studie- of beroepskeuze. 

In de doe-tentoonstelling maken de jongeren op een speelse manier kennis met de 
beroepen uit o.a. de printmediasector. 

http://www.beroepenhuis.be/fotos-filmpjes#Foto's tentoonstelling
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o De sociale partners van de grafische sector zullen in het schooljaar 2017-2018 
nogmaals 11.000 euro investeren in Het Beroepenhuis. 

 
• Via het project “Zeg het met kleur” bereikt de sector ongeveer 510 leerlingen uit het 

secundair onderwijs (BSO-TSO-ASO) en 41 leerkrachten. “Zeg het met Kleur” organiseert 
reeds meer dan vijf jaar workshops voor jongeren en introduceert hen in de wereld van 
kleur en color management. 
 
“Zeg het met kleur” is een initiatief van de bacheloropleiding Grafische en digitale media 
aan de Arteveldehogeschool en het resultaat van een uniek samenwerkingsverband 
tussen verschillende partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en GRAFOC. 
 
Doelstelling: Door deel te nemen aan één van onze workshops kunnen jongeren uit de 
derde graad van het secundair onderwijs (ASO, KSO en TSO), cursisten van het 
volwassenonderwijs en hun lesgevers kennismaken met ontelbare facetten van kleur die 
leuk en boeiend zijn om te onderzoeken. Bovendien krijgen ze op een toegankelijke en 
ervaringsgerichte manier inzicht in de mogelijkheden, kansen en verschillende 
beroepsprofielen van de grafische en digitale mediasector. 
 
In het kader van ViA (Vlaanderen in Actie) werd dit initiatief erkend als brugproject en 
gesubsidieerd door het agentschap ondernemen (2013-2016). In het schooljaar 2016-2017 
werd het project verder gezet met de financiële steun van GRAFOC. 
 
In 2016 werd het aanbod verder uitgebreid met de workshop “Zeg het met 3D”. De 
workshops leggen de nadruk op het boeiende en innovatieve karakter van de sector en 
willen door het imago te versterken jongeren aanmoedigen om te kiezen voor een 
grafische loopbaan. 
 

o De sociale partners van de grafische sector zullen in het schooljaar 2017-2018 
nogmaals 7.000 euro investeren in het project. 

 
 
Actie 8: deeltijds kunst onderwijs 
 
Volgende vraag van DKO wordt uitgevoerd: “In het deeltijds kunstonderwijs is het mogelijk om 
te leren via een alternatieve leercontext. Aangezien in het kunstonderwijs ook grafische 
opleidingen hebben, was de vraag om te onderzoeken of er hier gemeenschappelijke 
toepassingsgebieden zijn. En indien zo, welke mogelijkheden dit biedt.” 

• Tot op heden is het gebruik van leren en werken in de sectoraal minimaal (deels door de 
optimale verloning van de cursist).  

• GRAFOC legt begin januari 2018 een afspraak vast met de VLOR om acties uit te werken. 
Deze acties kunnen nu nog niet omschreven worden aangezien GRAFOC geen ervaring 
heeft met het DKO 
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PRIORITEIT 2: De sociale partners van de grafische sector maken werk van 
het HR- en Competentiebeleid in de sector.  
 
Motivatie  
 
GRAFOC trekt al een aantal jaren de kaart van een gericht HR-/competentie-/ Personeelsbeleid, 
op maat van en volgens de noden en mogelijkheden binnen de onderneming.  
 
Competentiemanagement heeft, gedeeltelijk, als doel om de competenties in kaart te brengen die 
nodig zijn om een welbepaalde job of functie in een bedrijf uit te oefenen en het detecteren van 
opleidingsnoden. Maar het maakt ook het personeelsbeleid eenduidig, vatbaar en objectief. Door 
een interactief competentiemanagement in de bedrijven kunnen werknemers betrokken worden 
bij hun eigen loopbaanontwikkeling en bij het beleid van de organisatie zelf.  
 
Werkplezier- en functioneringsgesprekken kunnen bij werknemers opleidingsnoden en 
knelpunten tot persoonlijke groei bovenhalen. Bovendien kan het de deur naar werkbaarder 
werk openen en meer werkplezier. 
 
Werkgevers en/of  personeelsverantwoordelijken kunnen deze informatie gebruiken om het 
competentie- en retentiebeleid in het bedrijf te sturen.  
 
Via COP's en IOP’s kan op een gefundeerde manier nagedacht worden over deze investeringen 
o.a. talentontwikkeling (opleiding, coaching, training, on-the-job training, jobrotatie, …) en 
kunnen de werkgevers en werknemers in overleg een opleidingstraject opstellen en dit op 
initiatief van de werkgever en/of op eigen initiatief uitvoeren. 
 
Opleidingen bieden ondersteuning en kunnen de competenties van de werknemers beter doen 
aansluiten op de snelle evoluties binnen de sector. Ze kunnen eveneens kansen geven aan de 
werknemers die, horizontaal en/of verticaal, willen doorstromen (in het bedrijf). 
 
Actie 1. Competentieontwikkeling van werknemers  
 
- De sociale partners van de grafische sector bieden de werkgevers, met een jaarlijks vastgelegd 
maximumplafond, een tussenkomst van 35% tot 50% in de opleidingsfactuur voor bijscholing 
van werknemers bij opleidingen.  

• GRAFOC streeft er naar om voor 65 opleidingsdossiers per jaar een financiële 
tussenkomst te geven. 

o Om in aanmerking te komen voor een financiële tussenkomst moeten de 
bedrijven o.a. het opleidingsluik van hun sociale balans invullen. 

o GRAFOC zal bedrijven blijven sensibiliseren over het belang van een juiste en 
verplichte registratie van opleidingsinspanningen in de sociale balans.  

• Het totale opleidingsbudget voor PC130 werknemers kan verhoogd worden indien 
bedrijven volgende inspanningen leveren: 

o Opstellen en indienen van een collectief opleidingsplan (+25%). 
o Het sectoraal Q-label van Erkend Stagebedrijf halen én stagiair(s) opleiden (+25%). 

▪ Stagiair(s) via VDAB opleidingen, IBO-opleidingen (onder voorwaarden), 
BuSO, BSO, TSO en bachelor vallen onder deze voorwaarden om als 
bedrijf in aanmerking te komen voor een verhoogd opleidingsbudget.  

 
o Investeren in innovatieve technieken (+25%). 
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▪ Voor de toekenning van deze extra subsidie wordt er rekening gehouden 
dat voor een groot bedrijf de vorm van innovatie anders kan zijn dan 
voor een klein(er) bedrijf. 

 
- GRAFOC ondersteunt inhoudelijk bij het opmaken van collectieve opleidingsplannen (52 per 
jaar) voor bedrijven.  

• GRAFOC maakt o.a. tijdens bedrijfsbezoeken (74 per jaar) promotie voor 
opleidingsplannen. 

• GRAFOC verhoogt het maximum opleidingsbudget van de werkgevers met 25% indien ze 
voor 1 juni een COP indienen. 

 
- GRAFOC begeleidt bedrijven en werknemers bij het opmaken van individuele opleidingsplannen 
(al of niet i.k.v. loopbaanbegeleiding). Dit kan zowel op vraag van de werkgever als van de 
individuele werknemer. 
 
- Levens Lang Leren promoten: De sector wil de huidige werknemers in de sector bewust maken 
van het belang van levenslang leren en hen aanmoedigen om zich ook op eigen initiatief verder 
bij te scholen in de verschillende facetten van printmedia. Werknemers die op eigen initiatief die 
een job gerelateerde opleiding willen volgen, krijgen een maximale subsidie van €250 op de 
opleidingsfactuur. 
 

• De individuele werknemer zal via diverse kanalen o.a. via nieuwsbrief (voor de 
werknemers waarvan we het emailadres hebben) en toelichtingen bij informatiesessies 
ingericht door de vakbonden geïnformeerd worden. 

• Individuele arbeiders die op eigen initiatief een opleiding willen volgen (waarvan we op 
de hoogte zijn), zullen geïnformeerd worden over het aanbod van opleidingscheques 
voor werknemers. 

• De sociale partners van de grafische sector onderzoeken of individuele arbeiders PC130 
die op eigen initiatief een prepress opleiding (bij- en/of omscholing) willen volgen een 
gratis licentie van House of Training kunnen krijgen(zie ook Prioriteit 1, actie 3). 

o GRAFOC zal via zijn sociale partners promotie voeren voor dit aanbod. 
 
- De sector zal (in samenwerking met partners) een opleiding voor peter/meter inrichten.  

• Veel werknemers nemen nu reeds de rol op van peter/meter in het bedrijf. Met deze 
opleiding willen de sociale partners van de grafische sector deze werknemers 
ondersteunen.  

o De opleiding kan een aftoetsen zijn van de werknemer of hij/zij op een goede 
manier nieuwkomers en stagiairs begeleidt. Deze werknemers worden eveneens 
via deze opleiding de nodige handvaten aangereikt om de stagebegeleiding nog 
beter uit te voeren. 

o Dergelijke opleiding kan bevorderend zijn voor werknemers die de opdracht op 
zich nemen voor de begeleiding van alle jongeren en werkzoekenden met extra 
aandacht voor de kansengroepen. 

• GRAFOC zal via de vakbonden de werknemers informeren over dit aanbod. 
• De peter/meter opleidingen zullen individueel of aan een cluster van bedrijven (sector 

overschrijdend) voorgesteld worden. 
• Om deze opleiding te promoten zullen de werkgevers ingelicht worden welke voordelen 

deze opleiding geeft voor het bedrijf: 
o De werkgever zal over een werknemer beschikken die sterker zal staan in 

zijn/haar opdracht als stagebegeleider. 
o De werkgever kan bij GRAFOC een dossier indienen voor een cofinanciering van 

de opleidingskost.  
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o De werkgevers zullen ook ingelicht worden welke financiële voordelen op RSZ 
vlak dergelijke opleiding geeft. 

- Werkplekleren voor volwassenen: De sector ondersteunt werkplekleren voor volwassenen door 
het aanbieden van stage- en IBO plaatsen voor werkzoekenden. 
 
Actie 2. Loopbaan dienstverlening 
 
- De sector wil meewerken aan loopbaanbegeleiding van werknemers uit de grafische sector in 
de grafische sector. 

• De sociale partners van de grafische sector bieden loopbaanadvies en -begeleiding aan 
(voor het begeleiden van mensen in hun huidige functie en/of het begeleiden naar een 
nieuwe functie) via oa. een IOP en individuele ontwikkelingsgerichte coaching. 

 
- GRAFOC voorziet ondersteuning voor bedrijven die willen werken rond functionerings- of 
werkpleziergesprekken met als doel een zicht te krijgen op de competenties en 
groeimogelijkheden van werknemers (horizontale en/of verticale).  
 
- GRAFOC voorziet de ondersteuning van werknemers uit de sector die worden getroffen door 
(collectief) ontslag. 

• Deze ondersteuning kan gebeuren tijdens outplacement (i.s.m. outplacementkantoren) of 
op individuele basis. 

 
Actie 3. Invulling knelpuntberoepen 
 
- De sector zal in samenwerking met de stagebegeleider van GRAFOC/VDAB een maximale 
registratie van knelpuntvacatures nastreven. 

• GRAFOC sensibiliseert bedrijven via diverse kanalen (nieuwsbrief, gedrukte publicaties, 
…)om hun (knelpunt)vacatures (zichtbaar of verborgen) te melden aan VDAB. 

 
- De sector zal in samenwerking met VDAB promotie voeren voor IBO, Bedrijfsleren en 
opleidingen die toe leiden tot een knelpuntberoep.  

• De sector ziet een meerwaarde in de verweving tussen een Printmedia-opleiding die 
gekoppeld is aan een IBO in het bedrijf.  

 
- In de convenantperiode 2016-2017 heeft de sector onderzoek gedaan om samen met VDAB en 
Grafisch Nieuws (markleider in grafische tijdschriften) een project op te starten voor een 
"Printmedia vacaturesite". Dit aanvullend op de bestaande acties rond bekendmaken van 
vacatures (Printmediajobs op sociale media GRAFOC, website, dagelijkse update vacatures naar 
opleidingscentra, …) 

• GRAFOC zal samen met Grafisch Nieuws nagaan of het project voldoende resultaat heeft 
opgeleverd in de periode 2016-2017 en zal het project desgewenst bijsturen in de 
convenantperiode 2018-2019. 

 
- GRAFOC heeft in de convenantperiode 2016 en 2017 het proefproject Bedrijfsleren mogen 
uitvoeren i.s.m. VDAB na het inschrijven op een openbare aanbesteding. 

• De resultaten van dit project overtroffen de verwachtingen.  
Voor het project leerbedrijven hebben 33 werkzoekenden zich ingeschreven. Tijdens de 
initiatieweek zijn er 18 werkzoekenden gestopt om diverse redenen (mobiliteit, motivatie, 
medisch en attitude). 2 werkzoekenden waren ingeschreven voor de opleiding maar zijn 
uiteindelijk niet gestart met de opleiding. 18 13 werkzoekenden zijn aan de slag. Van de 
werkzoekenden die aan de slag zijn hebben 10 (77%) een vreemde origine en/of lage 
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opleidingsgraad en/of langdurig werkzoekend en/of 50+. Deze mensen werden 
weerhouden niet op basis van diploma maar op basis van hun competenties. 

• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om ook in de 
convenantperiode 2018-2019 het project verder te zetten.  

o Deze opleiding verhoogt de kans op tewerkstelling van mensen uit de 
kansengroepen in de sector. 

o Deze mensen vullen beroepen in die vallen onder de knelpuntberoepen. 
o De doelgroep die hiermee bereikt wordt zou omwille van diverse redenen 

(mobiliteit, taalachterstand, leeftijd, …) moeilijk de weg vinden naar de 
printmedia opleidingen  bij VDAB Turnhout. 

o De opleidingen die worden ingericht ikv Bedrijfsleren zijn ook terug te vinden in 
de sectoren die vallen onder PC100, PC115, PC120, PC124, PC136, PC200, PC214, … 

• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de convenantperiode 
2018-2019 een overeenkomst te sluiten met Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
papier- en kartonbewerking ikv Bedrijfsleren. 

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking zou 
promotie kunnen voeren voor het project bij hun PC136 bedrijven. 

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking 
consulenten zouden samen met de begeleider van Bedrijfsleren bedrijfsbezoeken 
kunnen doen bij PC136 bedrijven 

• Werkzoekenden die omwille van diverse redenen (te laag niveau, onvoldoende attitude, 
…) een te kleine slaagkans op succes hebben in het project Bedrijfsleren moeten nog 
steeds terecht kunnen in de klassieke VDAB centrum-opleidingen om hun achterstand bij 
te sturen. 

• Instructeurs kunnen een ondersteunende rol spelen in het project Bedrijfsleren door o.a. 
werknemers te ondersteunen in hun rol als opleider, theorie van het grafisch 
productieproces geven, verdieping in de opleiding (waar werknemers onvoldoende 
achtergrond voor hebben, …) 
 

- GRAFOC zal in de convenantperiode 2018-2019 onderzoeken of er samen met Febelgra 
(werkgeversfederatie) een opleiding voor orderbegeleider/calculator kan ingericht worden. 

• In 2016 heeft GRAFOC via diverse kanalen vacatures verzameld voor 80 
calculatoren/orderbegeleiders. Deze jobs behoren tot de knelpuntberoepen en raken zeer 
moeilijk ingevuld. 

• Voor het opmaken van het opleidingsprogramma zal GRAFOC gebruik maken van de 
input van verschillende- en diverse grafische ondernemingen. 

 
Actie 4. Opmaak en verspreiding van vacatures 
 
- Bedrijven stellen niet altijd de meest efficiënte vacatures op (vb.: te vage omschrijving van de 
jobinhoud, te uitgebreide omschrijving, te hoge verwachtingen, te weinig afstemming met de 
eigen bedrijfscultuur, …). 

• GRAFOC zal in de convenantperiode 2018-2019 bedrijven opnieuw bijstaan in het 
opstellen van vacatures waarbij de gevraagde competenties beter aansluiten bij de 
werkelijke noden van het bedrijf. Via deze insteek willen de sociale partners van de 
grafische sector de drempel verlagen voor werkzoekenden (schoolverlaters en VDAB 
werkzoekenden) om de stap te zetten tot sollicitatie in printmediabedrijven. Bedrijven 
verhogen hierdoor hun kans op de juiste competentiegerichte instroom in de 
openstaande vacatures. 
 
Deze aanpak verhoogt eveneens de kans op instroom van werkzoekenden uit de 
kansengroepen in de printmediasector. 
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- GRAFOC ondersteunt bedrijven in het vinden en gebruiken van een brede waaier aan kanalen 
waarin de vacature kan gelanceerd worden o.a. via VDAB, een eigen jobpagina, via de sociale 
media, outplacementkantoren, (#GRAFOCJOBS),  …  
 
 
Actie 5. ESF subsidies en KMO portefeuille 
 
- GRAFOC heeft een erkenning van de KMO portefeuille waardoor de opleidingen die GRAFOC 
aanbiedt in aanmerking komen voor betaling via de KMO-portefeuille (o.a. typo, …) 
 
- GRAFOC zal in zijn communicatie o.a. via bedrijfsbezoeken (74 per jaar)promotie voeren voor 
de ESF subsidies en projecten. 

• GRAFOC zal op zijn website een link leggen naar ESF-Vlaanderen. 
• GRAFOC zal op zijn website het aanbod geven aan bedrijven dat er ondersteuning kan 

geboden worden door GRAFOC. 
• GRAFOC zal op hun website een document plaatsen waarop moet gelet worden bij het 

werken met ESF. Dit document zal opgemaakt worden aan de hand van de ervaring die 
GRAFOC heeft. 

 
 

PRIORITEIT 3: De sociale partners van de grafische sector maken werk van 
werkbaarheid in de sector. 
 
Motivatie  
 
GRAFOC heeft in 2014-2015 een ESF onderzoek gedaan naar de werkbaarheid in de sector.  
 
De sociale partners van de grafische sector zijn er van overtuigd dat een verhoging van de 
werkbaarheid van de sector er voor kan zorgen dat de werknemers langer aan de slag kunnen 
blijven onder optimale omstandigheden. 
 
Een werkbare sector heeft een positieve uitstraling en verhoogt de kansen om mensen met de 
juiste competenties aan te trekken. 
 
Actie 1:  Bedrijven projectmatig ondersteunen via workshops 
 
- Om de werkbaarheid in de sector te verhogen zijn de sociale partners van de grafische sector 
er van overtuigd dat er een aanbod moet komen van opleidingen, ondersteuning in diverse HR 
acties, …. De acties die in de bedrijven worden uitgerold zullen op maat zijn van de bedrijven 
uitgaande van de problematiek waar de bedrijven het meest actief aan willen werken. 
 
GRAFOC zal werknemers en bedrijven, op projectmatige basis, ondersteunen met het uitwerken 
van volgende mogelijke acties: 

• Een duidelijke richting voor elke organisatie gedragen door de werkvloer (Missie-Visie-
Waarden). 

o Starten vanuit de eigen mensen om ideeën en richtingen te kiezen loont. 
Hierdoor kan de  betrokkenheid van het personeel verhoogd worden. 
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▪ Bij het uitwerken van ondersteunende acties in bedrijven zal naast de 
directie en HR dienst steeds de werkvloer betrokken worden om een 
maximale slaagkans van deze ondersteunende acties te bekomen 

 
• Kennisoverdracht en kennismanagement/generatiewerking 

o In een sector waar de baby boom generatie langzamerhand het werkveld verlaat 
dreigen we een hoop kennis, ervaring en kunde te verliezen. Hierdoor zal het 
voor het werkbaar houden van jobs voor de volgende generaties uitermate van 
belang zijn die kennis vast te leggen en raadpleegbaar te maken. Hierdoor kan  
de kennisoverdracht naar volgende generaties bevorderd worden. 

▪ Bij ervaren werknemers kan het bedreigend overkomen dat nieuwe 
werknemers in het bedrijf komen waardoor hun zin om kennis over te 
dragen beperkt is. Werkgevers zullen in eerste instantie ondersteund 
worden in een hun communicatie naar de ervaren werknemers. Dit om 
duidelijk te maken dat de ervaren werknemers er standaard niet van uit 
moeten gaan dat ze worden vervangen door nieuwe krachten maar dat 
deze nieuwe krachten de werkdruk van ervaren werknemers kunnen 
verlichten. 

 
• Duurzaam onthaal van nieuwe werknemers 

o Tijdens de selectieprocedures ligt de klemtoon nog erg vaak op de technische 
vaardigheden. In de toekomst moet er nog meer op een andere manier naar 
sollicitanten  gekeken worden. Hierbij kan o.a. de match tussen de bedrijfscultuur 
en de persoonlijkheid, de attitude, leervermogen, wil en ambities van kandidaten 
belangrijk worden. Een opgevolgd inwerktraject met IOP (waarbij het 
draaideureffect kan tegengegaan worden) kan hierbij een meerwaarde zijn.  

▪ Bedrijven kunnen ondersteund worden bij het opmaken van vacatures 
waardoor de klemtoon in de vacature kan verlegd worden van diploma 
gericht naar competentiegericht. 

 

• Jobmobiliteit en jobrotatie 
o Het ESF VLAMT project (2013) heeft aangetoond dat toekomstige jobs in de 

printmedia sector een grotere polyvalentie zullen vertonen dan vandaag de dag.  
 
De printmedia sector heeft deels nood aan breder inzetbare profielen en aan 
generalistischere printmedia medewerkers. 
 
Jobmobiliteit en interne jobrotatie faciliteren bij bedrijven kan een meerwaarde 
zijn voor de medewerkers in de sector en kan dan ook aan belang winnen.  
 

▪ Bedrijven kunnen ondersteund worden bij het opmaken van vacatures 
waardoor de klemtoon in de vacature kan verlegd worden van diploma 
gericht naar competentiegericht. 

▪ Bedrijven kunnen ondersteund worden bij het opmaken van 
opleidingsplannen gericht op de toekomstige noden van het bedrijf en 
aangepast aan de werknemers. 

▪ GRAFOC zal bedrijven financieel ondersteunen bij het inrichten van 
innovatieve opleidingen (zie ook Prioriteit 2, actie 1) die de werkzekerheid 
van werknemers kan verhogen. 

 
• Peter- en meterschap (zie ook prioriteit 2, actie 1) 
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o Hierbij kan de ervaren werknemer op informele wijze zijn of haar kennis en 
ondersteuning doorgeven aan een minder ervaren persoon gedurende een 
(on)bepaalde periode.   
 
Doordat de (nieuwe)lerende werknemer begeleid en informeel opgevolgd wordt 
in zijn of haar werking kan hij of zij groeien in de nieuwe functie.  
 
De ervaren werknemer kan in zijn of haar functie bijgestaan en ontlast worden 
en krijgt daardoor ook de nodige erkenning voor zijn of haar opgedane ervaring 
en kunde.  
 

▪ GRAFOC zal bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van het aanbod 
peter/meter opleidingen. 

 
 

• Ontwikkeling en ontplooiing binnen ieders talenten (zie ook prioriteit 2 actie 1) 
o De sociale partners van de grafische sector vinden we het belangrijk dat 

bedrijven op een gestructureerde en gefundeerde manier nadenken over 
opleiding, coaching en ontwikkeling in de ruimste zin van het woord.  
 
Om printmedia werknemers inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt, om de 
professionaliteit van de medewerkers te waarborgen, om mensen de nodige 
erkenning te geven en hen te laten ontplooien binnen hun eigen visie.  
 

▪ Bedrijven kunnen ondersteund worden bij het opmaken van vacatures 
waardoor de klemtoon in de vacature kan verlegd worden van diploma 
gericht naar competentiegericht. 

▪ Bedrijven kunnen ondersteund worden bij het opmaken van 
opleidingsplannen gericht op de toekomstige noden van het bedrijf en 
aangepast aan de werknemers. 

 

• Werkpleziergesprekken 
o GRAFOC zal printmedia bedrijven ondersteunen bij het implementeren van 

werkpleziergesprekken. 
 

• Coachen van teams rond samenwerken en vertrouwen 
o GRAFOC biedt als dienstverlening naar printmedia bedrijven het coachen van 

teams aan om zo de samenwerking, de communicatie en het vertrouwen te 
optimaliseren.  

 
• Coachen van individuen rond o.a. werkdruk, … 

o Het hoeft dan ook niet te verbazen dat GRAFOC bewust ook inzet op het coachen 
van individuele werknemers rond o.a. werkdruk om bijvoorbeeld het werkplezier 
en de talenten van printmedia werknemers optimaal te helpen ontplooien.   

 
• Leidinggevenden coachen 

o GRAFOC wil leidinggevenden coachen in hun rol binnen de organisatie. De focus 
van de leidinggevende moet vooral liggen op het bereiken van concrete 
resultaten met zijn of haar team en op het uitvoeren van taken binnen bepaalde 
afgesproken kaders (o.a. tijd, budget, werkwijze,…) Vanuit die 
verantwoordelijkheid stuurt hij of zij de mensen aan en ondersteunt en 
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stimuleert hen om resultaten te bereiken. De leidinggevende heeft dus ook een 
interpersoonlijke rol in het uitdagen, motiveren en coachen van de werknemers.  

 
• Werken aan ergonomie 

o GRAFOC heeft in samenwerking met een externe expert een opleiding ergonomie 
uitgewerkt. Deze opleiding is specifiek gericht op de voornaamste beroepen van 
de printmedia sector: drukvoorbereiding, drukken en drukafwerking.  

▪ Werkgevers kunnen voor deze opleiding een aanvraag doen om tussen te 
komen in een deel van de opleidingskost. (Zie ook prioriteit 2, actie 1).  

 
▪ Een vaste trainer die vertrouwd is met de techniciteit van de sector gaat 

in house de werknemers opleiden op de eigen werkpost, sensibiliseren en 
coachen en voert terzelfdertijd meteen ook een aantal 
werkpostaanpassingen door om de werkposten ergonomisch te 
optimaliseren.  
 

Actie 2:  Promotie tijdskrediet 
 
- Tijdskrediet kan voor een werknemers de werkbaarheid verhogen. 

• GRAFOC zal via diverse kanalen de mogelijkheden van tijdskrediet kenbaar maken en 
geïnteresseerde werknemers zo goed mogelijk bijstaan in het vinden van de juiste 
informatie. 

o Deze informatieoverdracht kan gebeuren via de kanalen vakbonden, 
werkgeversfederatie en/of de websites van de bevoegde overheden. 

 
Actie 3. ESF projecten werkbaar werk 
 
- GRAFOC zal in zijn communicatie o.a. via bedrijfsbezoeken (74 per jaar) promotie voeren voor 
de ESF projecten werkbaar werk. 

• GRAFOC zal op zijn website een link leggen naar ESF-Vlaanderen. 

• GRAFOC zal op zijn website het aanbod geven aan bedrijven dat er ondersteuning kan 
geboden worden door GRAFOC. 

• GRAFOC zal op hun website een document plaatsen waarop moet gelet worden bij het 
werken met ESF. Dit document zal opgemaakt worden aan de hand van de eigen 
ervaring die GRAFOC heeft. 
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PRIORITEIT 4: De sociale partners van de grafische sector maken werk van 
partnerschappen. 
 
Motivatie  
 
Een aantal acties die GRAFOC opneemt in het convenant behoren eveneens tot de prioriteit van 
andere organisaties zoals Cevora, Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en 
kartonbewerking, ….. Een informele of structurele samenwerking moet het voor de diverse 
partners mogelijk maken om op een efficiëntere wijze de doelstellingen van het convenant te 
behalen. 
 
Actie 1. CEVORA 
 
- Arbeiders uit PC 130 kunnen onder bepaalde voorwaarden terecht bij Cevora voor opleidingen 
(vb. Inleiding in grafische technieken, grafische pakketten vb. Illustrator, Indesign, Photoshop, 
digitaal drukken, …) 

• GRAFOC blijft o.a. via de website, Newsletter, tijdens bedrijfsbezoeken (74 per jaar) 
promotie voeren voor dit aanbod.  

• GRAFOC geeft de kans aan PC218 werknemers uit Printmedia-bedrijven om, tegen een 
vergoeding, een opleiding rugpreventie te volgen samen met werknemers PC130. 

• GRAFOC streeft er naar om jaarlijks 3 arbeiders een opleiding te laten volgen i.s.m. 
Cevora. Voor de  opleidingskost kan de werkgever een tegemoetkomingsdossier indienen 
en hiervoor een financiële tussenkomst van GRAFOC krijgen. 
 

- GRAFOC zal bij de verdere uitrol van de BKD's overleg plegen met Cevora om de competenties, 
verwachtingen, … binnen de BKD's op elkaar af te stemmen. 
 
Actie 2. Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking 
 
“Het Beroepenhuis”: (zie ook prioriteit 1, actie 1)In Het Beroepenhuis heeft GRAFOC een 
ontdekkingshoek en een workshop. Een deel van de beroepen die in de ontdekhoeken van 
GRAFOC worden gepresenteerd sluiten aan bij beroepen die ook in Het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking voorkomen (drukvoorbereider, drukker, 
drukafwerker, …). 

• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de convenantperiode 
2018-2019 een overeenkomst te sluiten met Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
papier- en kartonbewerking. 

o GRAFOC zal in het convenantjaar 2018-2019 overleg plegen met Het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking om na te gaan of er naar 
een gezamenlijke ontdekhoek en workshops of een uitbreiding van de huidige 
kan gestreefd worden. 

- JobExpo: (zie ook prioriteit 1, actie 1) GRAFOC onderzoekt om sollicitatietraining aan te bieden 
aan scholen die geen beroep kunnen doen op het netwerk van JobExpo.  

o De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de 
convenantperiode 2018-2019 een overeenkomst te sluiten met Het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking om samen een 
programma sollicitatietraining uit te werken. 

 
- "Erkende stagebedrijven: (zie ook prioriteit 1, actie 4)De sector blijft inzetten en promotie 
voeren voor het ESF-project "Een sectoraal  kwaliteitslabel voor Erkende Stagebedrijven - 
Printmediastages.be" (2013).  
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• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de convenantperiode 
2018-2019 een overeenkomst sluiten met Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
papier- en kartonbewerking ikv printmediajobs.be. 

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking zou op 
deze wijze o.a. de bedrijven onder PC136 mee in het aanbod kunnen betrekken,  

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking kan mee 
op de site vermeld worden, de Q-criteria kunnen desgewenst bijgestuurd worden, 
… 

 
- Bedrijfsleren: (zie ook prioriteit 2, actie 3) GRAFOC heeft in de convenantperiode 2016 en 2017 
het proefproject Bedrijfsleren mogen inrichten i.s.m. VDAB. Dit project is kunnen ingericht 
worden door het inschrijven op een openbare aanbesteding. 

 
• De sociale partners van de grafische sector streven er naar om in de convenantperiode 

2018-2019 een overeenkomst sluiten met Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
papier- en kartonbewerking ikv Bedrijfsleren. 

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking zou 
promotie kunnen voeren voor het project bij hun PC136 bedrijven. 

o Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking 
consulenten zouden samen met de begeleider van Bedrijfsleren bedrijfsbezoeken 
kunnen doen bij PC136 bedrijven 

 
Actie 3. Overleg met GOC, NL. 
 
- GRAFOC zal 1 x per jaar een overlegmoment hebben met GOC, het kenniscentrum voor de 
creatieve industrie in Nederland. GRAFOC en GOC ondertekenden hiervoor in 2010 een 
samenwerkingsakkoord gezien de complementariteit van beide organisaties. 

• De sociale partners van de grafische sector bekijken in de convenantperiode 2018-2019 of 
een hernieuwing van het partnerschap een meerwaarde is. 

 
Actie 4. VDAB 
 
- Partnerschap: GRAFOC en VDAB hebben al sinds 2009 een protocol van samenwerking. In de 
eerste jaren was Syntra West nog partner maar door het wegvallen van het grafische 
opleidingscentrum van Syntra West in Brugge is Syntra West geen betrokken partij meer. 

• In de convenantperiode zullen de sociale partners van de grafische sector overleg plegen 
met VDAB om het partnerschap te vernieuwen voor de looptijd van het convenant. 

 
- Bedrijfsleren: GRAFOC en VDAB hebben in 2016 en 2017 een overeenkomst gesloten voor een 
pilootproject Bedrijfsleren (zie ook prioriteit 2, actie 3). 

• In de convenantperiode zullen de sociale partners van de grafische sector overleg plegen 
met VDAB om het partnerschap te vernieuwen voor de looptijd van het convenant. 

 
- Stagebegeleiding: GRAFOC en VDAB hebben sinds 2009 een overeenkomst gesloten voor de 
stagebegeleiding van werkzoekenden uit grafische opleidingen. 
 
GRAFOC heeft in 2016 een maatpakbegeleiding gegeven aan 129 werkzoekenden. 96 van deze 
werkzoekenden zijn in 2016 gestart met een printmedia opleiding bij VDAB Turnhout. Van de 64 
werkzoekenden die in 2016 aan de slag zijn gegaan hebben er 21 (33%) een vreemde origine 
en/of lage opleidingsgraad en/of langdurig werkzoekend en/of 50+. Deze mensen werden 
weerhouden niet op basis van diploma maar op basis van hun competenties. 
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• In 2015 werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven waarvoor GRAFOC de opdracht 
heeft gekregen voor de begeleiding van de werkzoekenden uit de grafische opleidingen. 
Deze overeenkomst geldt voor 2016 en kan 3 x 1 jaar verlengd worden. 

o De sociale partners van de grafische sector zullen in de convenantperiode 2018-
2019 overleg plegen met VDAB om dit project te verlengen. 
 

- Bijsturen werkzoekendenopleidingen: VDAB en GRAFOC zullen in de convenantperiode 2018-
2019 het opleidingsaanbod van VDAB blijven opvolgen en desgewenst bijsturen naar de vraag 
van de markt en de technische evoluties. 
 
- Nieuwe instructeurs: Indien VDAB nieuwe instructeur(s) wil aanwerven zal GRAFOC mee op 
zoek gaan naar kandidaten voor de jury. 
 
- Onderhoud machines: GRAFOC en VDAB hebben sinds 2010 een overeenkomst om samen te 
investeren in apparatuur. VDAB betaalt voor het gebruik van deze machines een vergoeding. 
Voor het gebruik van de afwerkingsmachines en de machines van de digitale drukkerij moet 
VDAB nog een (aantal) jaar een vergoeding betalen. In de overeenkomst wordt aangegeven dat 
VDAB en GRAFOC samen het onderhoud blijven dragen zolang de machines nog relevant zijn. 

• Voor de drukpersen moet er geen vergoeding meer betaalt worden maar de sociale 
partners van de grafische sector zullen in de convenantperiode 2018-2019 de kosten voor 
de herstelling mee blijven dragen zolang de herstellingen de waarde van de persen niet 
overschrijden. 

 
- Nederlands op de werkvloer: Om de kans op tewerkstelling van mensen uit de kansengroeten te 
vergroten zien de sociale partners van de grafische sector het als een meerwaarde om 
Nederlands op de werkvloer aan te bieden. 

• GRAFOC zal o.a. via bedrijfscontacten(74 per jaar) promotie voeren voor de 2 pistes van 
Nederlands op de werkvloer. 

o Wanneer een werkzoekende in opleiding is kan hij/zij Nederlands krijgen 
aangeboden door VDAB. 

o Wanneer deze werkzoekende werknemer is geworden kan hij/zij  
 

Actie 5. Overleg met SBS en Acerta. 
 
- GRAFOC heeft sinds 2012 een overeenkomst met SBS en Acerta voor voor ondersteuning te 
geven bij tewerkstellingscellen.  

• GRAFOC zal in de convenantperiode 2018-2019 de overeenkomst met SBS en Acerta 
evalueren en bijsturen waar nodig. 

• Jaarlijks pleegt de sector overleg met SBS en Acerta om de veranderingen binnen de 
arbeidsmarkt en de outplacements- wetgeving af te stemmen met elkaar. 
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PRIORITEIT 5: De sociale partners van de grafische sector maken werk van 
diversiteit in de sector. 
 
Motivatie  
 
De Printmedia industrie is KMO-gerichte sector met specifieke kenmerken en noden.  
 
Zware investeringen in up-to-date hightech apparatuur eisen voor een groot stuk dat nieuwe 
medewerkers zo snel mogelijk inzetbaar moeten zijn.  
 
Ontgroening en vergrijzing zorgen ervoor dat deze werknemers niet altijd direct beschikbaar 
zijn.  
 
In hun zoektocht naar nieuwe medewerkers wordt er vaak te weinig stilgestaan bij het aspect 
diversiteit in het personeelsbeleid, of is er een te eenzijdig beeld wat betreft dit begrip.  
 
Diversiteit is in eerste plaats een extra aandacht en ondersteuning in het HR- en 
personeelsbeleid bij bedrijven en daarom uitermate belangrijk, maar er moet eveneens rekening 
gehouden worden met het feit dat dit voor de 74,23% KMO’s met minder dan 10 werknemers 
vaak geen evidentie is.  
 
Om de kans op werk van deze cursisten te vergroten is het belangrijk dat de cursisten een 
voldoende basiskennis hebben van de Nederlandse taal alvorens ze aan een printmedia opleiding 
beginnen bij VDAB. 

 
GRAFOC zal voor cursisten die een printmedia opleiding volgen promotie voeren voor het 
aanbod Nederlands op de werkvloer voor cursisten die een onvoldoende basiskennis Nederlands 
hebben (zie ook prioriteit 5, actie 4) 
 
De sociale partners van de grafische sector zien diversiteit als een rode draad in al de acties die 
ze doen in en naast het convenant. 

 
GRAFOC zal de non-discriminatiecode blijven verspreiden in de sector via o.a. bedrijfsbezoeken, 
opnemen op de website, …. Werkgevers en werknemers die vragen hebben over discriminatie 
zullen ondersteund worden en geïnformeerd over mogelijke kanalen waar discriminatie kan 
gemeld worden (o.a. Unia, vakbonden, werkgeversfederatie, …) 

Sectorale non-discriminatiecode (zie ook pag. 15):  

Ondernemingen behorende tot en rechtspersonen werkzaam in het paritair comité 130 die deze 
non-discrimatiecode onderschrijven:  

- Verbinden zich ertoe elke vorm van discriminatie naar sekse, vermeend ras, kleur, 
afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 
geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren.  

- Verbinden er zich toe de noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke 
en neutrale kansen te waarborgen bij instroom, ontwikkeling en doorstroom, etc.  

- Verbinden zicht er toe een divers samengestelde onderneming op een objectieve manier 
te beogen.  

- Verbinden er zich toe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en, 
indien nodig, te bestrijden.  
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- Verbinden er zich toe klanten mee te delen dat zij geen rekening zal houden met vragen 
of wensen van discriminerende aard.  

- Verbinden er zich toe een kwaliteitsdienst te leveren die beleefdheid, objectiviteit en 
onpartijdigheid inhoudt in het belang van de externe en interne klant, in naleving van 
onderhavige code.  

- Verbinden er zich toe de vereiste maatregelen te nemen om de bepalingen van deze non-
discriminatiecode mee te delen aan alle medewerkers, met inbegrip van de affichering 
van deze code, zodat ze goed zicht- en leesbaar is, op een plaats makkelijk toegankelijk 
voor de medewerkers.  

Actie 1. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 
- Langere loopbanen mogelijk maken: De sector wil zittende werknemers de mogelijkheid geven 
om langer aan de slag te blijven. Deze ervaren werknemers beschikken over een grote kennis van 
hun job en de sector.  

• De sector bekijkt welke nieuwe uitdagingen en opleidingen (Individueel Opleidingsplan) 
er nodig zijn voor de invulling van een “einde loopbaan” om deze doelgroep te motiveren 
en de mogelijkheid te geven om langer aan de slag te blijven en hoe bedrijven stimuleren 
om "werkbaar werk" voor oudere werknemers te organiseren (zie ook prioriteit 3, actie 
1). 

 
- Retentiebeleid: De sector bevordert het retentiebeleid door samen met de werkgevers en 
werknemers na te denken over de functie-inhoud en werkpostaanpassingen i.f.v. het potentieel 
en ambitie van de ervaren werknemers (zie ook prioriteit 3, actie 1). 
 
- GRAFOC biedt een opleiding rugpreventie aan bedrijven aan i.f.v. langere loopbanen, waarbij 
GRAFOC de opleidingskost voor werknemers 45+ op zich neemt. 
 
- De kennis van typo drukafwerking is vaak aanwezig bij oudere werknemers. Typo druk en -
afwerking is een veelgebruikte techniek in quasi alle bedrijven, maar het aanbod aan deze 
opleiding is zeer beperkt.  

• Door het aanbieden van deze opleiding op vraag van de bedrijven door GRAFOC kan 
deze specifieke kennis overgedragen worden op andere en toekomstige werknemers. 

 
 
Actie 2. Doelgroepenbeleid 
 
- Indien bedrijven vragen hebben over werkpostaanpassingen voor (toekomstige) werknemers 
met een beperking, zal GRAFOC deze bedrijven informeren over welke weg de bedrijven moeten 
gaan voor deze werkpostaanpassingen 
(https://www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml). 

• Deze informatieoverdracht kan o.a. plaatsvinden tijdens een stagebegeleiding van 
werkzoekenden met een arbeidsbeperking, tijdens een bedrijfsbezoek van consulenten, … 

 
Actie 3. Begeleiding van werkzoekenden 
 
- GRAFOC heeft een overeenkomst met VDAB voor de begeleiding van werkzoekenden die een 
Printmedia opleiding volgen (zie ook prioriteit 4, actie 4).  

• In de grafische sector is het van belang dat medewerkers met de juiste competenties 
kansen krijgen. Iedere werkzoekende, ongeacht sekse, vermeend ras, kleur, afkomst, 
nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, 
vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige 
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gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk opleidingsniveau krijgt een 
maatpakbegeleiding naar stage (en werk).  
 

• De werkzoekenden en werkgevers krijgen van de stagebegeleider de nodige informatie 
op welke financiële tegemoetkomingen zij recht hebben betreffende opleidings- en 
tewerkstellingsmaatregelen. 

  
- Bedrijfsleren: GRAFOC en VDAB hebben in 2016 en 2017 een overeenkomst gesloten voor een 
pilootproject Bedrijfsleren (zie ook prioriteit 2, actie 3). 

• In de grafische sector is het van belang dat medewerkers met de juiste competenties 
kansen krijgen. Iedere werkzoekende, ongeacht sekse, vermeend ras, kleur, afkomst, 
nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, 
vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk opleidingsniveau krijgt een 
maatpakbegeleiding naar stage (en werk).  
 
GRAFOC zal (projectmatig) ikv instroom in Bedrijfsleren in grootstedelijke gebieden o.a. 
contact opnemen met stedelijke vluchtelingenwerking (vb.: 
http://www.ondernemeninantwerpen.be/werkenmetvluchtelingen) om de mogelijke 
instroom via dat kanaal te bekijken en ondersteuning te vragen bij inburgering en taal. 
 

• De werkzoekenden en werkgevers krijgen van de stagebegeleider de nodige informatie 
op welke financiële tegemoetkomingen zij recht hebben betreffende opleiding en 
tewerkstellingsmaatregelen. 

 
- Begeleiding (ex-)gedetineerden: De laatste jaren zijn gedetineerden die een grafische opleiding 
volgen bij VDAB Turnhout duidelijker aanwezig. 

• De gedetineerden krijgen een maatpakbegeleiding tijdens hun stage. Opvallen is dat een 
(groot) deel van deze cursisten zijn/haar stage niet tot een goed resultaat brengt 
omwille van attitude o.a. vluchten, te laat komen, afwezig zonder verwittigen, … 

 
Actie 4. Nederlands op de werkvloer 
 
- Nederlands op de werkvloer: Om de kans op tewerkstelling van mensen uit de kansengroeten te 
vergroten zien de sociale partners van de grafische sector het als een meerwaarde om 
Nederlands op de werkvloer aan te bieden. (zie ook prioriteit 4, actie 4) 
 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/werkenmetvluchtelingen
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Resultaatsindicatoren 
 

Decretaal thema Gekozen indicator Streef 
cijfer 

Streefcijfer 
jaarlijks of  
2 jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte databron 

• Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 

• jobdates 2 Jaarlijks 2 JobExpo.be 

• Competentiebeleid • Bedrijfscontacten 
 

74 Jaarlijks 73 Verslagen 
convenanten 

• Evenredige 
arbeidsdeelname 

• Deelname van kansengroepen in 
werkzoekendenopleidingen 

 

38% Jaarlijks 36,28% Data VDAB 

 
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
Opleidingen 
 
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt:  
In Oost- en West Vlaanderen organiseert JobExpo jobdates in technische scholen. In deze 2 provincies zijn er 2 scholen met een grafische afdeling die 
deelnemen aan deze JobExpo’s. In Oost-Vlaanderen neemt Don Bosco St-Denijs Westrem deel en in West–Vlaanderen neemt VTI Brugge deel. GRAFOC 
zal in de convenantperiode 2018-2019 aan beide jobdates deelnemen (zolang JobExpo deze jobdates blijft organiseren).  
 
Competentiebeleid:  
Om de acties met bedrijven te kunnen uitvoeren zijn bedrijfscontacten nodig. In 2013 werden er 78 bedrijfscontacten uitgevoerd, 87 in 2014, 33 in 2015 
en 91 in 2016. Gemiddeld zijn dit 73 bedrijfscontacten per jaar. In de convenantperiode 2018-2019 streven we er naar om jaarlijks 74 bedrijfscontacten 
uit te voeren. 
 
Evenredige arbeidsdeelname: 
Het aantal werknemers in de sector met herkomst BE bedraagt 0,5% van het totaal van alle BE werknemers in alle sectoren. Binnen de grafische 
sector kwam dit in 2013 overeen met 9.300 werknemers of 90,29% van de totale populatie in de grafische sector. EU en niet-EU werknemers waren 
goed voor een tewerkstelling van 9,71% of 1.000 werknemers (herkomstmonitor 2015). Tussen 2014 en 2017 maakte gemiddeld 36,28% (bron VDAB)van 
de werkzoekenden, die deelnamen aan een grafische/printmedia opleiding, deel uit van een kansengroep. Deze werkzoekenden stroomden uit naar 
verschillende paritaire comités. Om het aantal werknemers uit de kansengroepen te vergroten streeft de sector er naar om in de begeleiding van 
werkzoekenden via stagebegeleiding en/of bedrijfsleren 38% van de kandidaten te begeleiden die tot een kansengroepen behoren (dit is afhankelijk 
van het profiel van de werkzoekende die VDAB aanbiedt). 
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Bron VDAB 
 

Printmedia 
opleidingen 

Aantal 
gestarte 

opleidingen 

Behore
n niet 
tot KG 

Behoren 
niet tot 
KG (%) 

Behoren 
tot 

minstens 
1 KG 

Behoren 
tot 

minsten
s 1 KG 
(%) 

Arbeids 
handica

p 

Arbeids 
handicap 

(%) 

Migratie 
Achter 
grond 

Migratie 
Achter 
grond 
(%) 

Kort 
geschoold 

Kort 
geschoold 

(%) 

Oudere 
(50 plus) 

Vanaf 2017 
55 plus 

Oudere 
(%) 

11 maanden 2017 222 130 58,56% 92 41,44% 8 3,60% 31 13,96% 58 26,13% 12 5,41% 

2016 227 142 62,56% 85 37,44% 13 5,73% 21 9,25% 49 21,59% 18 7,93% 

2015 338 233 68,93% 105 31,07% 17 5,03% 37 10,95% 65 19,23% 16 4,73% 

2014 293 190 64,85% 103 35,15% 9 3,07% 46 15,70% 65 22,18% 15 5,12% 
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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 grafische sector, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ilse Straetman, 
HR manager Vlaamse Nieuwsmedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Michel Pattyn, 
Voorzitter RvB Febelgra 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Piet Daneels, 
Secretaris ACV Bouw, Industrie & Energie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Stephan De Maeyer, 
Secretaris ABVV Algemene Centrale 

 
 




