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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 
392.000,00 EUR uit te betalen aan vzw EDUplus, ’s Gravenstraat 195 te 9810 Nazareth 
(ondernemingsnummer: 0852.074.724 - bankrekeningnummer: BE21 7360 0069 2303) ter financiering 
van 4 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 groene sectoren 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 4 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 4 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: 
 
Richtlijnen: 
De sectorale visie dient:  

• te vertrekken van een omgevingsanalyse (de sector in cijfers en trends) waar een 
analyse op vlak van diversiteit en KMO-aandeel deel van uitmaken;  

• oog te hebben voor toekomstige uitdagingen in de sector en de daarbij veranderende 
competentienoden en de hieraan gekoppelde, noodzakelijke, engagementen (de 
uitgevoerde VLAMT-projecten kunnen hier o.a. inzichten verschaffen); 

• vanuit de omgevingsanalyse te komen tot een sterkte-zwakte analyse met daaraan 
gekoppeld de uitdagingen mbt de sectorale arbeidsmarkt op korte en lange termijn 
(mbt instroom, doorstroom, uitstroom, diversiteit,…). De omgevingsanalyse wordt 
hierbij ruim opgevat. Ook de effecten van economische transformaties en trends op 
de sectorale arbeidsmarkt dienen meegenomen  te worden; 

• waar mogelijk intersectorale aanknopingspunten of aanknopingspunten met clusters 
aan te geven 

• bijzondere aandacht te spenderen aan de 7 thema’s (of ruimer 3 decretale thema’s) en 
aan te geven welke rol de sector hierin zal opnemen, welke uitdagingen zich binnen 
deze thema’s voordoen. De sector spreekt zich uit over hoe men zal trachten werk te 
maken van de geschetste uitdagingen. 

 

 
 
De groene sectoren werken vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten 
en acties van dit sectorconvenant: 
 
EDUplus vzw organiseert een kwalitatief opleidingsaanbod voor werknemers van bedrijven uit 
de groene sectoren en ondersteunt op deze manier mee de competentieopbouw van de 
werknemers. Deze opleidingen helpen de werknemers om meer competenties te verwerven voor 
een vlotte uitvoering van hun beroep, terwijl het voor de werkgevers van belang is om goed 
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opgeleide en competente werknemers te hebben. EDUplus leidt de vormingsinspanningen voor 
werknemers van 4 sectoren in goede banen: landbouw, tuinbouw,, tuinaanleg en tuinonderhoud 
en loonwerk. Deze sectoren sluiten nauw op elkaar aan, maar hebben toch een eigen identiteit 
en profiel. In het sectorconvenant verwijst de term ‘groene sectoren’ naar het geheel van deze 4 
sectoren. 
 
EDUplus vzw is een neutrale organisatie met een Raad van Bestuur die op paritaire wijze is 
samengesteld door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Dit wordt ook 
weerspiegeld in de samenstelling van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van EDUplus.  
De Raad van Bestuur komt een paar keer per jaar samen, terwijl het Dagelijks Bestuur 
regelmatig met de consulenten van EDUplus vergadert. 
 
Bedrijven uit de groene sectoren behoren tot de volgende paritaire comités:  
PC132 Technische land- en tuinbouwwerken groepeert de bedrijven die machinale 
voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uitvoeren voor bedrijven in de landbouw 
en tuinbouw. Een meer courante naam voor deze sector is de sector van het loonwerk. 
 
PC144 Landbouw groepeert de bedrijven die actief zijn in akkerbouw en veeteelt. Een aantal 
bedrijven uit de landbouw heeft ook andere activiteiten ontwikkeld zoals hoevetoerisme of 
rechtstreekse verkoop van hun producten aan de consument. 
 
PC145 Tuinbouw groepeert de bedrijven van de boomkwekerij, fruitteelt, groententeelt en 
sierteelt. Deze teelten kunnen in open lucht of in serres gebeuren. 
 
PC145.04 Tuinaanleg en tuinonderhoud groepeert de bedrijven die tuinen, parken en groene 
ruimtes aanleggen en onderhouden.  
 
De activiteiten van de bedrijven uit de groene sectoren zijn geografisch quasi evenredig 
gespreid over Vlaanderen, natuurlijk met uitzondering van enkele sterk verstedelijkte gebieden. 
Er zijn wel enkele regionale accenten in de sector tuinbouw zoals de prominentie van de 
fruitteelt in Limburg, de sierteelt en boomkwekerij in Oost-Vlaanderen en de groententeelt in de 
regio Mechelen en het noorden van de provincie Antwerpen.  
 
De groene sectoren worden gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog aantal kmo-bedrijven. Voor 
de vier sectoren kunnen we stellen dat 99 % van de bedrijven KMO-bedrijven en dat het 
overgrote deel van deze bedrijven een personeelsbestand heeft tussen 1 & 10 werknemers. Naast 
deze werkgevers, zijn er ook veel zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben. Deze 
zelfstandigen behoren  niet tot het doelpubliek van de opleidingen van EDUplus, maar maken 
wel deel uit van de groene sectoren en komen soms met onze werking in contact, meer bepaald 
in het kader van Leren en Werken / Duaal Leren.  Aangezien het overgrote deel van de 
bedrijven in de groene sectoren een werknemersbestand hebben tussen 1 en 10, wordt de 
werking van EDUplus hierop afgestemd. 
 
Hierna volgt een kort overzicht van de kenmerken van het werknemersbestand en het aantal 
werkgevers van de vier groene sectoren. Het aantal werknemers refereert naar deze 
werknemers die in Vlaanderen wonen. De berekeningen van aantal vrouwelijke werknemers, het 
aantal deeltijdse contracten en de verdeling op leeftijd van de werknemers zijn gebaseerd op 
berekeningen die ons ter beschikking gesteld zijn door het Kenniscentrum van de Groene 
Sectoren (publicatie juli 2017). Deze berekeningen zijn gebaseerd op het werknemersbestand van 
geheel België.  
 
PC132 Technische land- en tuinbouwwerken 
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De meest recente gegevens geven aan dat er in deze sector in Vlaanderen 1.071 werknemers en 
323 werkgevers zijn. Er moet bij gezegd worden dat het aantal werknemers per seizoen sterk 
kan variëren. Ongeveer 18 % van de werknemers had een deeltijdse arbeidsovereenkomst in 
2015. Het aantal vrouwelijke werknemers is beperkt (ongeveer 3,5 %). Het is ook een jong 
werknemersbestand: meer dan de helft van de werknemers in 2015 waren tussen 20 & 39 jaar 
oud. 
 
PC144 Landbouwsector 
In de landbouwsector zijn er 1.753 werknemers en 749 werkgevers in Vlaanderen. Ook hier is er 
een jong werknemersbestand en was meer dan de helft van de werknemers in 2015 tussen 21 & 
40 jaar oud. Bijna 1/3 van het totale werknemersbestand had een deeltijds arbeidscontract in 
2015 en meer dan 40% waren vrouwelijke werknemers.  
 
PC145 Tuinbouwsector (productie groententeelt, fruitteelt, sierteelt, boomkwekerij) 
In de tuinbouwsector zijn er 5.164 werknemers en 1.163 werkgevers. Voor deze sector is er 
minder sprake van een jong werknemersbestand, maar zien we een meer gelijke spreiding over 
de leeftijdscategorieën (tussen 21 & 60 jaar), met 1/3 vrouwelijke werknemers. Ongeveer 20 % 
van de werknemers had in 2015 een deeltijds arbeidscontract. 
 
PC145.04 Tuinaanleg en tuinonderhoud 
In de sector land- en tuinbouw zijn er 5.579 werknemers en 1.675 werkgevers. Dit is een 
overwegend mannelijke sector met ongeveer 10 % vrouwelijke werknemers. Ongeveer 1/3 van 
de werknemers zit in de leeftijdscategorie tussen 20 & 39 jaar. Van het volledige 
werknemersbestand had ongeveer 15 % een deeltijds arbeidscontract in 2015. 
 
De uitdagingen die op de groene sectoren afkomen zijn zeer divers en werden in de VLAMT- 
focusstudie EDUplus ‘ Toekomstige competentievereisten in de groene sectoren’ in kaart 
gebracht. De bevindingen van de studie zijn ook reeds opgenomen in het sectorconvenant 2016 
– 2017 en worden in het sectorconvenant 2018 – 2019 weernomen. Een aantal van de trends en 
bevindingen die uit de VLAMT- studie komen en die van belang zijn voor de werking van 
EDUplus worden hierna in een kort overzicht weergegeven. 
 

- Schaalvergroting en nieuwe organisatie 
- Specialisatie 
- (Verdere) overschakeling naar geïntegreerde ziektepreventie en –bestrijding 
- Investeren in nieuwe machines, mechanisatie en automatisatie 
- Inzetten op voedselveiligheid 
- Diversificatie – nieuwe winstmodellen 
- Benutten van innovatieve ketenconcepten 
- Hogere kwaliteitsstandaarden 
- Inzetten op arbeidsextensieve en hoogtechnologische teelten 
- Bijdragen tot strijd tegen klimaatverandering 
- Duurzame bedrijfsontwikkeling / MVO 
- Overschakeling op nieuwe generatie machines 
- Inzetten op communicatieve vaardigheden 
- Inzetten op nieuwe tuinconcepten 
- Lagere instapdrempel hanteren voor nieuw personeel (dat vaak anderstalig is) 
- Inzetten op ergonomische ondersteuning en veiligheid 

 
Uit het actieplan willen we hier een aantal zaken vermelden waarvan er enkele ook terug te 
vinden zijn in het sectorconvenant:  
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- Verdere monitoring van toekomstige competentienoden 
- Aftoetsing en bijsturing van het eigen opleidingsaanbod 
- Actualiseren van het bestaande competentie-instrument 
- Actualiseren van het sjabloon opleidingsplan 
- Aangepaste communicatie rond het opleidingsaanbod 

 
Naast de VLAM-studies zijn er nu ook heel wat beroepskwalificatiedossiers afgewerkt, 
gevalideerd en ingeschaald. Deze documenten hebben ook hun invloed op het opleidingsaanbod 
en de werking van EDUplus en vinden ook reeds deels hun weerslag in het aanbod van de 
onderwijsverstrekkers. 
Hierbij een overzicht van de beroepskwalificatiedossiers die beschikbaar zijn: 
Ondernemer land- en tuinbouw 
Productieverantwoordelijke land- en tuinbouw 
Productiemedewerker fruitteelt 
Productiemedewerker akkerbouw – grove groenten 
Productiemedewerker melkveehouderij 
Productiemedewerker pluimveehouderij 
Productiemedewerker vleesveehouderij 
Productiemedewerker varkenshouderij 
Productiemedewerker tuinbouw teelten in open lucht 
Productiemedewerker tuinbouw teelten onder bescherming 
Assistent dierlijke productie 
Assistent plantaardige productie 
Bestuurder van land- en tuinbouwmachines 
Tuinaanlegger / groenbeheerder 
Medewerker groen- en tuinaanleg 
Medewerker groen- en tuinbeheer 
 
Enkele andere beroepskwalificatiedossiers zijn in opmaak of in afwachting van validering en 
inschaling, zoals het dossier ‘boomverzorger’, ‘medewerker natuurbeheer’ en ‘natuurbeheerder’. 
 
EDUplus is een  kleine organisatie die zelf geen opleidingen geeft, maar een beroep doet op een 
netwerk van externe opleidingsverstrekkers. Door de specificiteit van de activiteiten van de 
sectoren, heeft het weinig zin om in drukke periodes opleidingen te organiseren. Het merendeel 
van de opleidingen gaat door in de maanden december, januari, februari en maart. De externe 
opleidingsverstrekkers zijn vertrouwd met deze situatie en kunnen daar op een flexibele manier 
op inspelen. Het is een netwerk dat in de loop van 15 jaar uitgebouwd is. EDUplus beschikt ook 
niet over een vast opleidingscentrum, maar de opleidingen worden aangeboden in elke 
provincie van Vlaanderen of indien mogelijk zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de 
doelgroep om verre verplaatsingen te vermijden.  
 
Het opleidingsaanbod wordt elk jaar gescreend, geëvalueerd en aangepast aan de vragen en 
suggesties van bedrijven, vak- en werknemersorganisaties. De resultaten van de VLAMT- studie 
worden hierin ook meegenomen. Dit is een evolutief proces dat al sinds het begin van EDUplus 
elk jaar wordt toegepast: op die manier hebben we een opleidingsaanbod dat nauw aansluit 
met de ontwikkelingen in de sectoren. 
 
De opleidingen worden door de groene sectoren gefinancierd (met uitzondering van 
professionele rijbewijzen), d.w.z. dat we geen financiële bijdrage vragen aan werkgever of 
werknemer. Daarenboven zijn de sociale partners in de groene sectoren ook overeengekomen 
om de loonkosten (voor de duurtijd van de gevolgde opleidingen) terug te betalen aan de 
werkgevers. Dit gebeurt aan het einde van het werkingsjaar. Er zijn met andere woorden geen 
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financiële drempels voor de werkgever of werknemer. Dit systeem laat ook toe om het 
administratieve aspect voor de bedrijven te beperken. Het volstaat dat de werkgever de 
inschrijvingen van de werknemers aan EDUplus doorgeeft. De volledige administratie voor de 
organisatie van de opleidingen wordt door EDUplus op zich genomen.  
 
In het opleidingsaanbod wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene opleidingen die 
geschikt zijn voor elke werknemer in de groene sectoren en sectorspecifieke opleidingen die 
meer gericht zijn op werknemers uit een bepaalde subsector.  
Een tweede onderscheid is er één van organisatorische aard dat ons toelaat om op een flexibele 
manier tegemoet te komen aan de opleidingsnoden van KMO-bedrijven: 

- Vaste opleidingen: onderwerp, locatie en datum staan vast en bij voldoende deelnemers 
(minimum 4 deelnemers) gaat de opleiding door 

- Opleiding op vraag: het onderwerp wordt in brochure voorgesteld, maar de opleiding 
gaat enkel door als er genoeg vraag is vanuit het bedrijfsleven (min. 4 deelnemers) 

- Individuele aanvraag: onderwerp, methodiek en/of lesgever kunnen bij deze opleiding 
door het bedrijf zelf bepaald worden. Er is wel een goedkeuring van het bestuur van 
EDUplus nodig vooraleer de opleiding kan doorgaan. 

Werknemers uit verschillende groene sectoren kunnen deelnemen aan dezelfde opleiding, dus 
aan een bepaalde opleiding kunnen werknemers uit tuinbouw, landbouw, tuinaanleg- en 
onderhoud en loonwerk deelnemen.  
 
Om het opleidingsaanbod onder de aandacht van de werkgevers en werknemers te houden en 
aangezien het gaat om zeer kleine bedrijven, is er een gerichte aanpak nodig. Er wordt daarom 
ook een aparte prioriteit van gemaakt in het sectorconvenant. 
 
We moeten als opleidingsorganisatie ook rekening houden met de lage instapdrempel: veel 
werknemers in de groene sectoren hebben geen land- of tuinbouwonderwijs gevolgd en wij 
bieden dus enkele basisopleidingen aan die beginnende werknemers op weg helpen. Veel 
werknemers verwerven immers competenties op de werkplek / werf en daar kunnen we als 
sectoraal opleidingsfonds een ondersteunende rol in spelen.  
 
Het opleidingsaanbod is naar aanleiding van de VLAMT-studie en de beroepskwalificatiedossiers 
onder de loupe genomen en bijgestuurd. Bij de sector tuinaanleg en -onderhoud bijvoorbeeld 
wordt de terminologie van de beroepskwalificatiedossiers duidelijk vermeld in de 
opleidingsbrochure en op de vernieuwde website van EDUplus. Ook worden de opleidingen 
voorgesteld per activiteitenblok van de beschikbare beroepskwalificatiedossiers, bijvoorbeeld 
alle opleidingen die bijdragen tot het verwerven van competenties in het kader van ‘aanleg en 
onderhoud van grasvelden’ zijn gegroepeerd.  

- Er wordt  een onderscheid gemaakt tussen basisopleidingen en opleidingen voor 
gevorderden (VLAMT-studie: Lagere instapdrempel hanteren voor nieuw personeel & 
Specialisatie & Hogere kwaliteitsstandaarden) 

- Er is een schema opgesteld met opleidingen over persoonlijke vaardigheden, 
samenwerken, begeleiden en leiding geven (VLAMT-studie: Schaalvergroting en  nieuwe 
organisatie & Inzetten op communicatieve vaardigheden) 

- Opleidingen zoals ‘Veilig Omgaan met bestrijdingsmiddelen en meststoffen’, ‘Biologische 
bestrijding in de glasgroenteteelt’, ‘Duurzaam groenbeheer’ helpen mee aan de bijdrage 
tot Duurzame bedrijfsontwikkeling MVO (VLAMT studie) 

- Inzetten op voedselveiligheid (VLAMT-studie’: opleidingen zoals ‘Werken met 
kwaliteitslabels’ of ‘Ziekten, plagen en bestrijdingsmiddelen in de teelt van appelen en 
peren’ dragen bij aan deze vereiste. 
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- De opleiding ‘Werken met tuinmachines op accu’ en ‘Investeren in nieuwe machines’ 
dragen bij tot Duurzame Bedrijfsontwikkeling (VLAMT-studie) 
 

In verband met de instroom moet er een onderscheid gemaakt worden: voor uitvoerende 
functies met een eenvoudige jobinhoud zoals bijvoorbeeld in de sector tuinbouw, vinden 
werkgevers vrij gemakkelijk arbeidskrachten van Belgische of buitenlandse origine. Maar het 
invullen van leidinggevende functies, ploegbaas of teeltverantwoordelijke, loopt minder 
gemakkelijk. De instroom van hooggeschoolden uit het land- en tuinbouwonderwijs is niet altijd 
voldoende en veel bedrijven kiezen er dan ook voor om eigen werknemers te laten doorgroeien 
naar deze leidinggevende functies. Ook hier is er een rol voor EDUplus weggelegd en bieden we 
aangepaste opleidingen aan. Voor de volledigheid moeten we hieraan toevoegen dat dit 
probleem zich niet overal stelt, gezien het grote aandeel van ondernemingen met een 
personeelsbestand van 1 tot 10 werknemers. 
 
Bedrijven die dit wensen kunnen gebruik maken van het competentie-instrument dat 
beschikbaar is. Het is een hands-on laagdrempelig instrument waar werkgevers vlot mee aan de 
slag kunnen in het kader van competentiemanagement. Daarbij moeten we altijd voor ogen 
houden dat door de grootte van de meeste ondernemingen de loopbanen van de werknemers 
eerder vlak is. De nadruk van de werking van EDUplus blijft dan ook op de eerste plaats gericht 
op het verwerven van competenties van werknemers. 
 
Een hoge diversiteit met veel laaggeschoolden en veel werknemers van niet-Belgische origine 
(die al dan niet het Nederlands machtig zijn): dit is ook een realiteit binnen de groene sectoren 
en dit vooral in de sector tuinbouw (productie). We stemmen onze werking hierop af. 
Evenredige arbeidsdeelname, gelijkwaardige behandeling van en respect voor elke werknemer 
zijn vanzelfsprekend en primordiaal voor EDUplus. De groene sectoren beschikken niet over 
exacte cijfers van het aantal laaggeschoolde werknemers of van het aantal werknemers van 
allochtone origine; maar EDUplus houdt wel cijfers bij over de deelnemers aan de opleidingen. 
Deze gegevens bevatten o.a. de scholingsgraad van de deelnemers, hun leeftijd en hun afkomst. 
Ook bedrijfsbezoeken bevestigen ons dat veel werknemers tot de kansengroepen behoren.  
 
De sociale partners van de sectoren landbouw (PC144), tuinbouw (PC145) en tuinaanleg en 
tuinonderhoud (PC145.04) hebben aan EDUplus de organisatie van het outplacement 
toevertrouwd voor de bedrijven uit deze sectoren.  
 
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:  
 
Richtlijnen: 
Hier vermeldt u welke prioriteiten de sector definieert. Hou hierbij rekening met het volgende:  

• Inhoudelijk moet er rekening gehouden worden met de 3 decretale kapstokken. 
Daarnaast zijn de inzet op duaal leren en werken, de aandacht voor competenties van 
de toekomst en het tegengaan van discriminatie binnen elke sectorconvenant 
verplichte thema’s om rond te werken (dit kan zowel op actieniveau als op 
prioriteitenniveau worden opgenomen). Van sectoren die niet op duaal leren en 
werken kunnen inzetten, verwachten we versterkte aandacht naar stages en 
leerwerkplekken. 

• Op één of meerdere prioriteiten uit de convenant moet een diversiteitsmonitoring 
uitgevoerd worden die zowel de beoogde kwantitatieve als kwalitatieve effecten 
oplijst en verduidelijkt langs welke weg deze zullen gerealiseerd worden (zichtbaar 
maken van actie m.b.t. diversiteit). 
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• Prioriteit 1: Continue opbouw van competenties en talentontwikkeling van werknemer en 
het ondersteunen van loopbaanbeleid in KMO-bedrijven 

• Prioriteit 2: Communicatie ter promotie en ondersteuning van de competentieopbouw 
van werknemers in KMO-bedrijven en werkzoekenden 

• Prioriteit 3: Duaal Leren en Leren & Werken in de groene sectoren 
• Prioriteit 4: Competentieopbouw van jongeren en werkzoekenden  
• Prioriteit 5: EAD-beleid 
• Prioriteit 6: Sectoraal outplacement 
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PRIORITEIT 1: Continue opbouw van competenties en  talentontwikkeling van 
werknemers  en het ondersteunen van loopbaanbeleid in KMO-bedrijven 
 
 
Motivatie  
 

Nieuwe evoluties zoals die ook in de VLAMT-studie werden opgetekend, zoals schaalvergroting, 
doorgedreven mechanisatie, de gebrekkige instroom van gekwalificeerd personeel, het 
toegenomen belang van werkbaar werk en duurzaam beheer, snel wijzigende wetgeving… 
creëren bij werkgevers andere of nieuwe verwachtingen over hun werknemers en hun kennis en 
vaardigheden. Het in kaart brengen en het adequaat ontwikkelen van de huidige en te 
verwerven competenties is dan ook essentieel voor het voortbestaan van KMO-bedrijven actief in 
de groene sectoren en het uitbouwen van een duurzame loopbaan door iedere medewerker. 

EDUplus heeft van de sociale partners de taak gekregen om bedrijven en hun medewerkers 
hierbij te ondersteunen, rekening houdend met het overwegend aandeel aan micro-
ondernemingen en medewerkers die vaak met een zeer diverse herkomst en achtergrond of 
zonder vooropleiding in de sector aan de slag gaan. 

 

Acties  

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

 

Actie 1:  KMO-gericht vormingsaanbod in kader van levenslang leren 

Omschrijving 

In opdracht van de sociale partners ontwikkelt, organiseert en faciliteert EDUplus opleidingen 
die een bepalende rol spelen in de competentieontwikkeling van medewerkers tewerkgesteld in 
KMO- bedrijven. Om deze kernopdracht te verwezenlijken wordt consequent gekozen voor: 

• Ontbreken van een financiële drempel : opleidingen voor arbeiders uit PC 132, PC144, 
PC145 en PC 145.04 worden met uitzondering van het behalen van professionele 
rijbewijzen, volledig gefinancierd door de sector en loonkost van de deelnemende 
werknemers wordt aan de werkgever terugbetaald door de respectievelijke sociale 
fondsen. 

• Flexibel aanbod en organisatie : EDUplus biedt een vormingsaanbod aan 
samengesteld uit een kern van vaste opleidingen en opleidingen op vraag. Bij vaste 
opleidingen is de datum en locatie vastgelegd op voorhand en kenbaar gemaakt via 
de brochure en de website. Daarnaast bestaat 90% van het vormingsaanbod uit 
opleidingen op vraag. Deze worden   ingericht als er voldoende inschrijvingen zijn. 
Om de deelname van micro-ondernemingen mogelijk te maken, gaan deze 
opleidingen reeds van start voor zeer kleine groepen. Indien nodig gaat EDUplus 
actief op zoek naar de behoefte en interesse bij andere bedrijven voor de organisatie 
van clusteropleidingen of werkt men samen met andere sectorfondsen. Om de 
verplaatsingen van de werknemers te beperken, gaan deze opleidingen door in de 
directe omgeving of indien mogelijk ter plaatse op de onderneming. Naast deze 
uitgesproken flexibiliteit op het vlak van locatie en datum, biedt EDUplus bovendien 
de mogelijkheid aan bedrijven gezien de grote diversiteit van de groene sectoren en 
de snelle evoluties om zelf een onderwerp voor te stellen. Programma, methodiek en  
lesgever worden dan zelf bepaald door het bedrijf.   
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• Administratieve eenvoud : werkgevers en werknemers schrijven rechtstreeks in via de 
website. De terugbetaling van de loonkost gebeurt op basis van het door de 
deelnemer ingevulde evaluatieformulier. Dit alles zorgt voor een kort en eenvoudig 
traject zonder verdere rompslomp voor KMO-bedrijven. 

• Kwaliteitsvol docentennetwerk : EDUplus heeft geen vaste lesgevers in dienst maar 
doet beroep op een uitgebreid docentennetwerk in samenwerking met 
opleidingsverstrekkers.  Deze lesgevers beschikken over een uitvoerige expertise in de 
groene sectoren en zijn nauw betrokken bij de KMO-leefwereld. Indien nodig worden 
zij door EDUplus vooraf over specifieke bedrijfsomstandigheden en noden 
geïnformeerd. 

• Aandacht voor verscheidenheid deelnemers : werken in de groene sector is wegens 
de lage instapdrempel vaak de eerste stap op de arbeidsmarkt voor werknemers met 
zeer diverse nationaliteiten en opleidingsniveaus. Dit vereist een voortdurende 
aandacht van EDUplus en docenten voor taal, culturele achtergrond en geletterdheid 
bij het inrichten van opleidingen. Bovendien past EDUplus de cursussen aan 
werknemers met verminderde of onvoldoende fysieke of verstandelijke competenties 
aan. 

• Permanente evaluatie en bijsturing van het vormingsaanbod: door een volgehouden 
evaluatie na elke opleiding door deelnemers en docenten, veelvuldige contacten met 
KMO-bedrijven en vakorganisaties en de waardevolle handvatten zoals het VLAMT- 
project, is EDUplus in staat om het actuele vormingsaanbod te optimaliseren en 
toekomstige trends en competenties snel te vertalen naar nieuwe opleidingen. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus werkt samen met een solide netwerk van opleidingspartners 

Beoogde doelstelling: Het organiseren van vorming voor arbeiders uit KMO-bedrijven is de 
hoofdopdracht van EDUplus.  

 

Actie 2: Competentieopbouw en talentontwikkeling 

Omschrijving: Door het organiseren van vervolgtrajecten kunnen medewerkers stelselmatig hun 
kennis en vaardigheden opbouwen. EDUplus ondersteunt een toekomstgericht loopbaanbeleid 
door het begeleiden van opleiding/competentieplannen op individueel (POP) of bedrijfsniveau. 
Als leidraad wordt bij de beschikbare cursusinfo telkens de te verwerven competenties op basis 
van de beroepskwalificatiedossiers weergegeven. Bedrijven en medewerkers kunnen zodoende 
een ontwikkelingstraject samenstellen. 

Ook worden de verworven kennis en vaardigheden op het aanwezigheidsattest vermeld. 
EDUplus bezorgt bovendien op aanvraag een overzicht van de gevolgde opleidingen en 
verkregen competenties in de vorm van een opleiding/talent/competentie-cv. De werknemer  
verkrijgt een duidelijk overzicht van zijn kennis en vaardigheden. Hij/zij kan een volgende stap 
zetten in de ontwikkeling van zijn/haar talenten. Anderzijds kunnen werkgevers zich een beter 
beeld vormen van de aanwezige of te ontwikkelen talenten binnen de onderneming of van de 
aan- of afwezigheid van deze bij nieuwe kandidaten. Bovendien kan het bedrijven helpen bij 
opstellen van vacatures. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus werkt samen met een solide netwerk van opleidingspartners 

Beoogde doelstelling: EDUplus heeft als kerntaak competentieopbouw van medewerkers uit de 
groene sectoren te stimuleren 
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Actie 3: Opleidings/competentieplannen 

Omschrijving: EDUplus ondersteunt en overlegt met werkgevers, medewerkers en vak- en 
werknemersorganisaties over strategisch personeelsbeleid. Het opmaken van strategische 
opleidingsplannen/competentieplannen is hierbij een essentieel onderdeel. Er wordt vertrokken 
vanuit de beroepskwalificatiedossiers en het VLAMT-project. Deze plannen leggen een 
rechtstreeks verband tussen de toekomstvisie, de analyse van de aanwezige en toekomstige 
competenties, het EDUplus opleidingsaanbod en de verdere opvolging. Deze plannen zijn de 
eerste praktische opstap in strategisch HR-beleid rond competentie, talent en loopbaandenken 
bij micro-ondernemingen uit de groene sectoren. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, werkgevers en werknemers uit de groene sectoren, werkgevers – en 
werknemersorganisaties  

Beoogde doelstelling: Ondersteuning van het opleiding- en loopbaanbeleid bij micro-
ondernemingen.  De ondernemingen die hun werknemersbestand uitbreiden worden 
geconfronteerd met schaalvergroting en een nieuwe organisatie en het opstellen van 
competentieplannen ondersteunt de werkgevers en werknemers hierbij. Uitbreiding van het 
werknemersbestand kan er ook toe leiden dat werknemers zich meer gaan toeleggen op een 
specifieke taken en zich gaan specialiseren. Beide uitdagingen komen ook naar voor in de VlamT-
studie.  

Actie 4 : Basiscompetenties 

Omschrijving: Geletterdheid wordt door EDUplus als basiscompetentie onderschreven.  Wegens 
de procentueel hoge aanwezigheid van anderstaligen, laaggeschoolden, migranten en 55+ die 
actief zijn in de groene sectoren is dit een constante bekommernis bij het organiseren van 
vorming. Opleidingsverstrekkers en docenten worden dan ook gevraagd om hier volop aandacht 
aan te besteden.  

Om het uitwisselen en verwerken van informatie door werknemers te optimaliseren, ondersteunt 
EDUplus acties rond digitale geletterdheid en worden cursussen georganiseerd rond 
probleemoplossend denken, ICT en Nederlands op de werkvloer. Het beter begrijpen en 
communiceren leidt niet alleen tot een stijgende productie en  vloeiende samenwerking maar 
ook tot een verhoging van de veiligheid op de werkvloer door een betere kennis van de 
veiligheidsvoorschriften. Hierbij dient echter te worden aangestipt dat wegens de grote 
aanwezigheid van voornamelijk Oost-Europese en Centraal- Europese werknemers de voertaal op 
heel wat tuinbouwbedrijven niet meer het Nederlands is, wat niet bevorderlijk is voor de kennis 
van het Nederlands. Als tegenargument worden tijdens de prospectieve gesprekken met 
werknemers en werkgevers  taalopleidingen of ICT-opleidingen dan ook gepromoot in het kader 
van de persoonlijke ontwikkeling. In de VlamT studie wordt als uitdaging aangestipt dat 
bedrijven een lagere instapdrempel hanteren voor  nieuw personeel (dat vaak anderstalig is) en 
dat het inzetten op communicatieve vaardigheden een belangrijk aandachtspunt is voor de 
toekomst van bedrijven in de groene sectoren. 

Op vraag van de sociale partners ontwikkelt EDUplus een specifiek opleidingsaanbod voor 
werknemers die ouder zijn dan 45 jaar. In het professioneel akkoord rond werkbaar werk, wordt 
aan deze medewerkers de keuze geboden op basis van hun anciënniteit tussen extra verlof of 
bijkomende  vormingsdagen. Dit opleidingsaanbod vertrekt uitdrukkelijk vanuit de opgebouwde 
ervaring en de specifieke wensen. Omdat oudere werknemers in de groene sector vaak 
onvoldoende over digitale vaardigheden en kennis beschikken, wordt in de opleiding ICT initiatie 
een basiskennis van de computer, de meest verspreide computerprogramma’s en het internet 
aangereikt. De infosessie ‘Nieuwe media’ leidt hen door de digitale speeltuin van smartphones, 
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tablets en digitale camera’s. Deze hebben niet alleen in het persoonlijk leven maar ook op de 
werkvloer een steeds grotere impact verkregen. 

Basiscompetenties zijn ruimer dan geletterdheid. In het opleidingsaanbod wordt in dit kader dan 
ook vorming opgenomen die aandacht besteedt aan samenwerken in team, samenwerken over 
de culturen heen en interculturele communicatie. Het beter communiceren, waarderen en  
begrijpen van collega’s met een andere achtergrond staan hierin centraal. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, sociale partners, PCLT, Syntra, Novare, VDAB  

Beoogde doelstelling: Door de blijvende instroom van werknemers uit andere landen wint de 
opleiding NODW aan belang voor een goede communicatie binnen het bedrijf, het begrijpen van 
de veiligheidsinstructies en de persoonlijke integratie. Naast de kennis van de Nederlandse taal 
en ICT zet EDUplus in op opleidingen die het communiceren en samenwerken met collega’s 
bevorderen.  

 

Actie 5 : Peter/meterschap 

Omschrijving: Veel nieuwe werknemers bij bedrijven in de groene sectoren verwerven 
competenties op de werkplek tijdens het uitvoeren van hun taken. Ook bij duaal 
leren/werkplekleren is het verwerven van competenties op de werkplek cruciaal. Een centrale rol 
in dit leerproces, is weggelegd voor de werknemer die aangesteld wordt als peter/meter. 
EDUplus ondersteunt hen bij volbrengen van deze belangrijke taak door het organiseren van de 
flankerende opleidingen peterschap en train-de-trainer.  

Deze rol is vaak weggelegd voor oudere werknemers. Het specifieke opleidingsaanbod voor 
medewerkers 45 + wil hen hierin dan ook ondersteunen. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, sociale partners, Novare 

Beoogde doelstelling: Het ondersteunen van medewerkers die de belangrijke rol van peter/meter 
opnemen binnen de onderneming. 

 

Actie 6 : Intersectorale samenwerking 

Omschrijving: Samenwerking met de sectorale vormingsfondsen bouw, elektriciteit, hout, garage 
en OPFO 100 biedt EDUplus bijkomende mogelijkheden tot het organiseren van opleidingen 
waarvoor men zelf te weinig deelnemers heeft of die beantwoorden aan specifieke noden die 
niet in het courante aanbod zijn opgenomen. Door de raakvlakken met de sector bouw , worden 
de meeste vragen ivm opleidingen gericht aan deze laatste. EDUplus toetst de mogelijkheden 
met de sector bouw af ivm gemeenschappelijke competentie – en opleidingsnoden.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, OPFO 100, Woodwize, Educam, Vormelek, Confederatie Bouw / 
Constructiv 

Beoogde doelstelling: Uitbreiding opleidingsmogelijkheden door een kostefficiënte aanpak 
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Actie 7 : Werkbaar werk 

Omschrijving: Werknemers uit de groene sectoren voeren vaak routinematig of  fysisch en 
psychisch belastend werk uit. In een KMO-omgeving is een interne job rotatie moeilijk haalbaar. 
Het gevolg is een hoger risico op ziekte of arbeidsongeval. Gedragen door de sociale partners zet 
EDUplus dan ook in op een duurzame tewerkstelling door het organiseren van opleidingen 
‘Ergonomie’ en ‘Veilig omgaan met machines’ en ‘Veilig omgaan met bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen’. EDUplus  besteedt ook volop aandacht aan de psychische weerbaarheid en 
veerkracht van de medewerkers. Dit door opleidingen rond het ‘Omgaan met veranderingen’, 
‘Omgaan met stress’ en ‘Je eigen veerkracht verhogen’.  

Medewerkers die in de loop van hun carrière doorgroeien tot een leidinggevende functie hebben 
vaak vragen rond hun functioneren en het delegeren, motiveren en evalueren van collega’s. 
EDUplus ontwikkelde een opleidingstraject rond leidinggeven om hen hierbij te ondersteunen. 
Tijdens piekmomenten in de tuinbouw wordt vaak beroep gedaan op seizoensarbeiders. 
Medewerkers worden dan van de één op andere dag tijdelijk ploegverantwoordelijke. Deze 
nieuwe verantwoordelijkheid leidt soms tot vragen, onzekerheid en bijkomende stress. EDUplus 
biedt hen een opleiding ‘Aansturen van seizoensarbeiders’ aan.  

Het specifieke opleidingsaanbod 45 + heeft precies als doel om werkbaar werk en blijvende 
tewerkstelling voor iedere oudere werknemer mogelijk te maken. Deze opleidingen richten zich 
naar kleine groepen waardoor het individu centraal staat. In de opleiding ergonomie en 
transport wordt gewerkt vanuit de persoonlijke werkomstandigheden. De cursus gezond leven 
en bewegen vertrekt vanuit de persoonlijke leefstijl en schenkt volop aandacht aan evenwichtige 
voeding en mentale weerbaarheid. Oudere werknemers werken vaak in team en worden 
zodoende geconfronteerd met andere interesses, omgangsvormen, ingesteldheid, 
arbeidsattitudes… Hoe gaat men hier mee om?  In de opleiding ‘Persoonlijke vaardigheden’ staan 
omgaan met nieuwe generaties, omgaan met eventuele leeftijdsdiscriminatie en het erkennen en 
herwaarderen van de opgedane kennis en vaardigheden centraal. Oudere werknemers staan op 
een beslissend moment in hun professionele loopbaan. De deelnemers worden dan ook 
ondersteund  bij het verwerven van inzicht in hun sterktes en het bepalen van de persoonlijke 
en professionele doelstellingen.  

Door de samenwerking met Prevent Agri, de organisatie opgericht door de sociale partners van 
de groene sectoren (PC144, PC 145 en PC145.04) met als opdracht het welzijn van de werknemers 
te bevorderen, werkt EDUplus tevens op lange termijn. Naast de monitoring en opvolging van 
bedrijfsongevallen, wordt door gerichte risicoanalyses proactief door Prevent Agri de 
bedrijfswerking doorgelicht en pijnpunten ivm veiligheid en werkbaar werk gedetecteerd. De 
door hen voorgestelde preventiemaatregelen en aansluitende EDUplus opleidingen leiden tot een 
veilig en werkbaar werk op langere termijn. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, sociale partners, relevante opleidingsverstrekkers, Prevent Agri  

Beoogde doelstelling: Bedrijven en werknemers ondersteunen bij het streven naar werkbaar werk. 
Eén van de conclusies van de VlamT-studie is de nood om in te zetten op ergonomische 
ondersteuning en veiligheid.  

 

Actie 8 Duurzaamheid 

Omschrijving: Duurzaam werken is een continue bekommernis en uitdaging voor medewerkers 
en bedrijven in de groene sectoren. Deze tendens wordt meer en meer maatschappelijk gedragen 
door consumenten en klanten en wordt dan ook duidelijk naar voren gebracht in de VLAMT-
studie. EDUplus ondersteunt medewerkers dan ook volop in de toekomstige kennis en 
competentieopbouw via opleidingen die de nadruk leggen op een duurzamere werking zoals 
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‘Biologische bestrijding in de glasgroententeelt’, ‘Watergeefstrategie’, ‘Aanleg en onderhoud van 
bloemenweiden’, ‘Alternatief onkruidbeheer’. Om bedrijven en medewerkers uit de sector 
tuinaanleg en tuinonderhoud die een andere weg wensen in te slaan bij te staan, richt EDUplus 
de opleiding ‘Duurzaam groenbeheer’ in. Met Boerenbond wordt samengewerkt om de impact 
van gewasbeschermingsmiddelen op oppervlaktewateren te verminderen door een sensibilisering 
en opleidingsaanbod driftreductie gericht naar  akkerbouw en fruitteelt. Enkel overtuigde 
bedrijven en goed opgeleide medewerkers zijn in staat deze maatschappelijke visie  en eventuele 
maatregelen te realiseren. Door het flexibele en actuele opleidingsaanbod kan EDUplus direct 
inspelen op evoluerende werkwijzen, teeltmethodes en eventuele maatregelen. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, werkgevers en werknemers uit de groene sectoren, Boerenbond, 
relevante opleidingspartners  

Beoogde doelstelling: De groene sectoren sensibiliseren en hun medewerkers kennis en 
vaardigheden laten verwerven rond duurzaam werken. Dit als antwoord op deze 
maatschappelijk breed gedragen uitdaging die ook in de VlamT-studie naar voor kwam: (verdere) 
overschakeling naar geïntegreerde ziektepreventie en –bestrijding en duurzame 
bedrijfsontwikkeling.  

 
Diversiteitsmonitor: De diversiteitsmonitor wordt toegepast op prioriteit 1 en zal gebaseerd zijn 
op de gegevens van de deelnemers aan de opleidingen van EDUplus tijdens het werkjaar 2018 & 
2019. We gaan uit van de gegevens die op het moment van de rapportering (januari 2019 en 
januari 2020) ter beschikking zijn. 

Elke deelnemer aan het EDUplus-opleidingsaanbod vult een evaluatiedocument in over de 
gevolgde opleiding. De gegevens op elk evaluatiedocument verschaffen ons een beeld over het al 
dan niet behoren tot de kansengroepen. EDUplus zal in elk rapport een overzicht geven van het 
aantal deelnemers die tot de verschillende kansengroepen behoren:  

- Deelnemers ouder dan 50 jaar 

- Deelnemers van allochtone origine (minstens 1 grootouder is geboren in een niet-EU 
land) 

- Deelnemers die laaggeschoold zijn (geen diploma secundair onderwijs behaald)4 

Het percentage van deelnemers uit de kansengroepen die deelnemen aan de vervolgopleidingen 
is best gelijklopend met het percentage van deelnemers uit de kansengroepen die deelnemen aan 
basisopleidingen. Indien het percentage deelnemers uit de kansengroepen aan 
vervolgopleidingen lager is dan het percentage deelnemers uit de kansengroepen aan 
basisopleidingen, dan moet hieraan extra aandacht besteed worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 

PRIORITEIT 2: Doorgedreven communicatie ter promotie en ondersteuning 
van de competentieopbouw van werknemers in KMO-bedrijven en 
werkzoekenden    
 
 
Motivatie  
 
EDUplus heeft in eerste instantie als taak om bedrijven en hun medewerkers te ondersteunen bij 
het opbouwen van de nodige kennis en vaardigheden. Een gerichte en doorgedreven 
communicatie is dan ook noodzakelijk om hen blijvend te informeren over de werking, het 
vormingsaanbod, de mogelijkheden van competentie- of opleidingsplannen, de 
diversiteitswerking, duaal leren en tewerkstellingsmaatregelen. Naast een brede bekendmaking 
via onder andere de jaarlijkse vormingsbrochure, ligt het accent vooral op bedrijfsgerichte 
prospectie en persoonlijke gesprekken. De reden hiervoor is het feit dat bijna alle bedrijven uit 
de groene sectoren KMO-bedrijven zijn die geen ondersteuning hebben van een personeelsdienst. 
Persoonlijk contact met de bedrijfsleider is nog altijd de beste manier om het aanbod van 
EDUplus aan het bedrijf voor te stellen. 

 

Resultaatsindicator 

 

Acties  

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

 

Actie 1:  KMO-gerichte communicatie 

EDUplus communiceert met ondernemers en werknemers via twee wegen.  

De brede communicatie steunt op twee pijlers. De basis wordt gevormd door de jaarlijkse 
vormingsbrochure die bij de start van het werkingsjaar wordt verzonden op ongeveer 17.500 
exemplaren naar alle werkgevers, werknemers en belanghebbenden in de groene sectoren. De 
lancering wordt ondersteund door de aankondiging via publicaties in de vaktijdschriften en 
tijdschriften van werknemersorganisaties. EDUplus brengt bovendien via de vernieuwde website, 
nieuwsbrief en redactionele artikels de relevante actualiteit tot bij de doelgroep. EDUplus is 
daarnaast aanwezig op nationale vakbeurzen gericht naar de diverse subsectoren die een 
professioneel trefpunt zijn voor werknemers en werkgevers. Voor deze vakbeurzen wordt 
samengewerkt met de vormingspartners en Prevent Agri. Dit samenwerkingsverband leidt tot  
een hoger bezoekersaantal en een kruisbestuiving van potentiële interesses. Gedurende deze 
convenantperiode staan op de agenda: Greenexpo in september 2018  gericht naar de sector 
tuinaanleg en -onderhoud, Agriflanders in januari 2019, gericht naar de sectoren tuinaanleg en 
tuinonderhoud, loonwerk, tuinbouw en landbouw en Agribex in december 2019 eveneens gericht 
naar dezelfde sectoren. Over de deelname aan kleinere evenementen wordt gedurende het 
werkingsjaar beslist op basis van de doelgroep en het relevante thema. 

Bedrijfsgerichte prospectie en face to face gesprekken met bedrijfsleiders en medewerkers zijn  
voor EDUplus nog steeds de meest doeltreffende weg om de KMO-wereld van de groene sector 
te bereiken. EDUplus kiest dan ook om hier volop in te blijven investeren. Via deze weg, brengen 
de consulenten informatie over werking, opleidingsaanbod, sectorale overeenkomsten, duaal 
leren en tewerkstellingsmaatregelen tot bij de kleinste ondernemingen in Vlaanderen. Deze 
prospectieve acties detecteren de reële bedrijfsnoden en leggen de kiem voor verdere 
ondersteuning via competentiebeleid, talent- en loopbaanontwikkeling, geletterdheid. De 
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competentielijsten gebaseerd op het VLAMT -project en de beroepskwalificatiedossiers vormen 
de rode draad bij het detecteren van opleidingsnoden. 

Deze bedrijfsbezoeken leiden er bovendien toe dat EDUplus als sectoraal vormingsfonds 
voortdurend op de hoogte blijft van het reilen en zeilen in de sector zodat men onmiddellijk het 
opleidingsaanbod en de werking kan evalueren en bijsturen aan de hand van deze contacten 
met werkgevers en medewerkers. Een bijkomend voordeel is dat men door deze prospectieve 
acties bij kleinere bedrijven vaak gelijklopende opleidingsnoden opvangt, wat leidt tot het 
samenbrengen van individuele interesses en het daadwerkelijk organiseren. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, werkgevers en werknemers uit de groene sectoren, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, Syntra, Prevent Agri, Mission Wallonne des Secteurs Verts en 
Preventagri  

Beoogde doelstelling: Het bekendmaken van de werking, het opleidingsaanbod, duaal leren, 
diversiteit, outplacement, sectorale maatregelen en alle relevante actualiteit op maat van KMO-
bedrijven en hun medewerkers 

 

Actie 2: Netwerken 

Omschrijving: EDUplus neemt actief deel aan netwerken van beroepsfederaties, 
werknemersorganisaties en de vakgroepen, waarbij in eerste instantie  vertrokken wordt vanuit 
het belang en de opgedane expertise rond vorming. EDUplus profileert zodoende zijn 
uitgesproken rol als sectoraal vormingsfonds, houdt voeling met de actuele bedrijfsrealiteit en 
detecteert huidige en toekomstige opleidingsnoden . 

EDUplus ondersteunt de gerichte talentontwikkeling door het opstarten van een lerend netwerk 
competentieopbouw. De doelgroep bestaat uit ondernemers, personeelsverantwoordelijken en 
medewerkers van KMO-bedrijven. Werkgevers willen hierin investeren maar het ontbreekt  hen 
aan de nodige kennis en omkadering om hiermee daadwerkelijk van start te gaan. De aanwezige 
werknemers vertrekken hierbij vanuit hun dagdagelijkse praktijk en ondersteunen hierdoor de 
professionele ontplooiing van hun collega’s. In dit netwerk brengt EDUplus dan ook deze 
kernspelers bijeen om hun ervaringen hierrond te delen, het opleidingsaanbod te evalueren, 
toekomstige uitdagingen te definiëren en de noodzakelijke omkadering te bieden. Tevens wordt 
er aandacht geschonken aan het thema diversiteit binnen  de groene sectoren door het 
uitwisselen van best practices. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, vakorganisaties en werknemersorganisaties, werkgevers en 
werknemers uit de groene sectoren 

Beoogde doelstelling: Gerichte informatieverspreiding, ervaringsuitwisseling en ondersteuning 
van talentontwikkeling bij bedrijven en medewerkers uit de groene sectoren 

 

Actie 3: Werkwinkels en Wijkwerking-bedrijven 

Omschrijving: Werkzoekenden hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
vormingsaanbod met uitzondering van transportgerichte en VCA opleidingen. Dit op voorwaarde 
dat er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. Deze deelname draagt bij tot het verkrijgen van een 
realistisch beeld van werken in de groene sector en ondersteunt hen bij het maken van een 
toekomstige loopbaankeuze. Werkzoekenden verwerven zodoende een aantal basiscompetenties 
wat eventueel leidt tot een direct reageren op  openstaande vacatures in de groene sector of tot 
het verder volmaken van deze basiscompetenties door het volgen van de VDAB opleiding 
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‘hovenier’. We onderzoeken ook samen met VDAB of werknemers van Wijkwerking bedrijven in 
de toekomst kunnen deelnemen aan het EDUplus opleidingsaanbod 

De VDAB sectoraccount en de VDAB werkwinkels zijn hierin het aanspreekpunt. EDUplus 
informeert de sectoraccount over de recente evoluties en verschaft de VDAB zodoende een 
geactualiseerd beeld van de groene sector. De VDAB werkwinkels ontvangen de 
vormingsbrochure in pdf-formaat zodat ze werkzoekenden die een overstap overwegen naar de 
groene sector op een gerichte manier kunnen ondersteunen. De korte inhouden van opleidingen 
gericht naar de sector tuinaanleg en tuinonderhoud vermelden bovendien duidelijk de te 
verwerven competenties wat een juiste opleidingskeuze faciliteert. Indien nodig kunnen zij 
EDUplus contacteren voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de 
werkzoekenden. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: EDUplus, VDAB en Wijkwerking-bedrijven 

Beoogde doelstelling: Ondersteuning van werkzoekenden/Wijkwerking-bedrijven bij mogelijke 
instroom in de groene sectoren 

 

PRIORITEIT 3: Duaal Leren & Leren en Werken in de groene sectoren 
 
 
Motivatie  
 
Het verwerven van (beroeps)competenties en het in de praktijk omzetten van deze competenties 
op de werkvloer / werf is voor de groene sectoren een essentieel onderdeel van een opleiding 
die voorbereidt tot tewerkstelling in deze sectoren. Een combinatie van opleiding op school met 
werkervaring bij bedrijven is een uitstekende voorbereiding op tewerkstelling en geeft aan de 
jongeren de mogelijkheid om reeds tijdens de opleiding uitgebreid kennis te maken met de 
bedrijfsrealiteit in de breedste zin van het woord. 

Daarom is in de vorige convenantperiode (2016 – 2017) intensief samengewerkt met alle 
stakeholders betrokken bij de voorbereiding van het Duaal Leren. De groene sectoren waren van 
in het begin betrokken bij het project ‘Schoolbank op de Werkplek’. In september 2016 startte de 
opleiding ‘groen- en tuinbeheer duaal’ in het BuSO OV3 met 5 deelnemende scholen. Een jaar 
later is ook de opleiding ‘tuinaanlegger – groenbeheerder duaal’ opgestart in enkele scholen en 
dat in het 7° BSO-jaar. Het nut van de combinatie van schoolopleiding en werkervaring op 
bedrijven komt hier duidelijk naar voor. 

Alle opleidingen situeren zich in het studiegebied  Land- en Tuinbouw. In dit studiegebied zijn er 
zeker raakvlakken met STEM en de opleidingen dragen bij tot het verwerven van kennis en 
competenties in het kader van STEM, maar er worden voor STEM door EDUplus geen specifieke 
acties ondernomen.  

Het project ‘Schoolbank op de Werkplek’ is door de groene sectoren ten volle ondersteund en 
begeleid. Bedrijven die jongeren in het kader van het project in dienst wensen te nemen en mee 
helpen opleiden werden allemaal bezocht en kregen de nodige informatie over het project, de 
opleiding, het opleidingsprogramma en de modaliteiten van de contracten. Daarbij is het contact 
met de inrichtende scholen essentieel; naast veelvuldige persoonlijke contacten met de 
trajectbegeleiders worden er ook op regelmatige tijdstippen vergaderingen belegd met de 
belanghebbenden (scholen, vakorganisaties, de projectverantwoordelijke van ‘Schoolbank op de 
Werkplek’,…). Deze werking wensen de groene sectoren in de toekomst voort te zetten en uit te 
bouwen. 
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Eind augustus 2016 was het eindpunt van de werking van de paritaire leercomités en de start 
van het gebruik van de nieuwe contracten (OAO en SAO) en de nieuwe omkadering. Van in het 
begin waren de groene sectoren betrokken bij de voorbereiding hiervan. Er is in het najaar van 
2016 een sectoraal partnerschap opgestart. Het afsprakenkader dat hiervoor is opgemaakt is in 
eerste instantie gefocust op de behandeling van de erkenningsaanvragen van bedrijven die een 
werkervaringsplaats ter beschikking stellen van een jongere in opleiding. Het sectoraal 
partnerschap heeft de uitvoering van het afsprakenkader gedelegeerd naar EDUplus vzw. Op 
moment van het opstellen van deze tekst is er 1 sectorconsulent binnen de organisatie die het 
afsprakenkader uitvoert. Elk bedrijf dat een erkenningsaanvraag indient of van plan is dat te 
doen, wordt bezocht zodat er een optimale afstemming tussen de bedrijfsactiviteiten en de 
opleidingen is. Ook is het belangrijk dat alle bedrijven alle informatie over Leren en Werken en 
Duaal Leren ontvangen. Hierbij moet voor ogen gehouden worden dat de meeste bedrijven 
micro-ondernemingen zijn of zelfstandigen zonder personeel.  

 

 

Acties  

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

 

Actie 1: Sectoraal partnerschap van de groene sectoren en de ondersteuning van Duaal Leren en 
Leren & Werken 

Omschrijving: EDUplus zet de werking en ervaring die opgedaan is in de voorbije jaren verder; 
d.w.z. dat het OAO-contract (overeenkomst alternerende opleiding) en bij uitbreiding ook het 
SAO-contract (stageovereenkomst alternerende opleiding) als ideale invulling gezien wordt voor 
het verwerven van competenties door jongeren op de werkvloer in het kader van een 
alternerende opleiding of in het kader van  Duaal Leren. De geïnteresseerde bedrijven worden 
bezocht, krijgen de nodige informatie over de opleiding en het contract. Samen met de 
bedrijfsleider wordt afgetoetst of de bedrijfsactiviteiten en de inhoud van de gekozen opleiding 
op elkaar afgestemd zijn en of de competenties van de opleiding op het bedrijf kunnen 
verworven worden. Indien nodig wordt ook de administratie rond de erkenningsaanvraag en de 
input in de website www.werkplekduaal.be door EDUplus afgewerkt. 

Zoals eerder al aangegeven is er een sectoraal partnerschap voor de groene sectoren afgesloten 
met Syntra Vlaanderen. De erkenningsaanvragen voor de groene sectoren worden door EDUplus 
behandeld en de leden van het sectoraal partnerschap krijgen op regelmatige basis (wekelijks of 
twee maal per week) een overzicht van de bedrijfsbezoeken afgelegd in het kader van een 
erkenningsaanvraag of ter voorbereiding van een erkenningsaanvraag. Dit gebeurt ook op ad 
hoc basis bij een dringende erkenningsaanvraag. De sectorconsulent is beheerder op de website 
www.werkplekduaal.be en na goedkeuring door het sectoraal partnerschap worden bedrijven 
erkend.  

De erkenningsaanvragen gaan over de volgende opleidingen: 

- Medewerker groen- en tuinbeheer: vernieuwde opleiding sinds september 2017 (modulair 
in DBSO – lineair in Leertijd) 

- Medewerker groen- en tuinaanleg: vernieuwde opleiding sinds september 2017 (modulair 
in DBSO – lineair in Leertijd)  

- Tuinaanlegger / groenbeheerder: nieuwe opleiding sinds september 2017 (modulair in 
DBSO – lineair in Leertijd) 

- Groen- en tuinbeheer duaal BuSO: opleiding in het kader van ‘Schoolbank op de 
Werkplek’ in het BuSO-onderwijs OV3 

http://www.werkplekduaal.be/
http://www.werkplekduaal.be/
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- Tuinaanlegger / groenbeheerder: opleiding in het kader van ‘Schoolbank op de Werkplek’ 
in het 7° BSO voltijds land- en tuinbouwonderwijs 

- ‘Paardenhouder’: opleiding in de Leertijd 

- Alle andere opleidingen met een werkervaringsplaats in een bedrijf van de groene 
sectoren. 

Met de invoering van Duaal Leren vanaf september 2018 zal deze lijst worden uitgebreid met 
nieuwe opleidingen Duaal Leren in het land- en tuinbouwonderwijs die dan van start gaan. 

Om dit alles vlot en vlekkeloos te laten verlopen, streeft EDUplus een goede samenwerking na 
met de betrokken scholen (DBSO, Voltijds, BuSO), Syntra campussen, pedagogische 
begeleidingsdiensten en Syntra Vlaanderen. 

Jongeren met een OAO-contract kunnen deelnemen aan de opleidingen die EDUplus organiseert 
voor werknemers in de groene sectoren. We beschouwen het als een aanvulling op de 
opleidingen die ze op school en op het bedrijf krijgen. Op die manier worden jongeren ook 
vertrouwd met de werking van EDUplus en krijgt het concept ‘levenslang leren’ een concrete 
invulling voor hen. 

Werknemers van bedrijven in de groene sectoren die ook een jongere met een OAO- of SAO-
contract in dienst hebben kunnen bij EDUplus opleidingen volgen die hen ondersteunt in de rol 
van mentor. Enkele voorbeelden daarvan zijn ‘Peterschap 1 dag’, ‘Terugkomdag Peterschap’, 
‘Train-de-trainer’, ‘Feedback geven’, ‘Coachen op de werkplek’. Het gaat hier niet om een 
mentoropleiding in het kader van Duaal Leren maar om een keuzemenu dat aansluit bij de 
specifieke vragen van de werknemers in het bedrijf.  

Timing: 2018 - 2019 

Betrokken partners: DBSO – Leertijd – Land- & tuinbouwscholen voltijds onderwijs – Scholen van 
het BuSO onderwijs (OV3) – Pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijsverstrekkers – 
Opleidingsverstrekkers van EDUplus – Syntra Vlaanderen – Departement Onderwijs ‘Schoolbank 
op de Werkplek’ 

Beoogde doelstelling: Het ondersteunen van Duaal Leren en Leren & Werken teneinde jongeren / 
cursisten competenties te laten verwerven die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep 
waarvoor ze opleiding volgen en het ondersteunen van bedrijven die een werkervaringsplaats 
aanbieden aan deze jongeren. 

 

Actie 2: Het project ‘Schoolbank op de Werkplek’ 

Omschrijving: Het project ‘Schoolbank op de Werkplek’ bereidt de invoering van het Duaal Leren 
in het voltijds onderwijs voor. De groene sectoren waren vanaf het begin betrokken bij het 
project. Er werden twee standaardtrajecten opgesteld. De opleidingen gingen van start:  

- in september 2016 de opleiding ‘groen- en tuinbeheer duaal BuSO OV3’. Deze opleiding is 
gebaseerd op een beroepskwalificatie van niveau 2 en de duurtijd van de opleiding is 
gespreid over 2 schooljaren. Een eerste groep is dus begonnen in september 2016 en 
rondt de opleiding af in juni 2018. Er is in september 2017 een andere groep gestart en 
deze zal de opleiding afronden in juni 2019. De jongeren krijgen een SAO-contract tijdens 
het eerste jaar van de opleiding en een OAO-contract tijdens het tweede jaar van de 
opleiding. 

- in september 2017 de opleiding ‘groenaanlegger / tuinbeheerder duaal’ in het voltijds 
land- en tuinbouwonderwijs. Deze opleiding is gebaseerd op een beroepskwalificatie van 
niveau 4 en de duurtijd van de opleiding is 1 jaar. Deze opleiding wordt aangeboden aan 
jongeren in het 7° jaar BSO. De jongeren krijgen een OAO-contract.   
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De inrichtende scholen, de pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijsverstrekkers, 
Boerenbond en de coördinator van het project ‘Schoolbank op de Werkplek’ worden op 
regelmatige basis uitgenodigd bij EDUplus voor vergaderingen waarbij er informatie-uitwisseling 
is over de stand van zaken van het project tussen de betrokken partijen.  

Natuurlijk is de ondersteuning van EDUplus (zoals beschreven in actie 1) ook geldig voor de 
bedrijven die een jongere in dienst nemen in het kader van ‘Schoolbank op de Werkplek’. 

In de rand van ‘Schoolbank op de Werkplek’ heeft EDUplus ook een ESF-project (projectnummer 
6950) ingediend met als doel de mentoren op de bedrijven te ondersteunen bij het opleiden en 
begeleiden van de jongeren die bij hen werkervaring opdoen. Er is een sectorale coach in dienst 
gekomen bij EDUplus voor de duurtijd van dit ESF-project (tot 31 augustus 2018). Het project is 
niet vervat in de convenantwerking van EDUplus.  

Timing: 2019 - 2019 

Betrokken partners: Land- & tuinbouwscholen voltijds onderwijs – Scholen van het BuSO 
onderwijs (OV3) – Syntra Leertijd - Pedagogische begeleidingsdiensten van de 
onderwijsverstrekkers – Syntra Vlaanderen – Departement Onderwijs ‘Schoolbank op de 
Werkplek’ – Departement Werk - Boerenbond 

Beoogde doelstelling: Het invoeren van het duaal leren in het land- en tuinbouwonderwijs mee 
helpen voorbereiden. Het ondersteunen van scholen en bedrijven die meewerken aan beide 
standaardtrajecten ‘Schoolbank op de Werkplek’ in de groene sectoren. 

 

Actie 3: Samenwerking met Syntra Vlaanderen – neutrale regisseur 

Omschrijving: EDUplus werkt nauw samen met de sectoraccount van Syntra in het kader van de 
werking van de website / databank Werkplek Duaal. Er is regelmatig contact over de stand van 
zaken van de inhoud van de website en suggesties om de werking van de website te verbeteren.  

EDUplus neemt deel aan de vergaderingen van de klankbordgroep van Syntra Vlaanderen en aan 
andere eventuele vergaderingen / infomomenten die Syntra Vlaanderen inricht ter 
ondersteuning van het Duaal Leren.  

Met de sectoraccount worden ook de vergaderingen van het sectoraal partnerschap voorbereid 
en georganiseerd. 

Timing: 2018 -2019 

Betrokken partners: Syntra Vlaanderen 

Beoogde doelstelling: De samenwerking met Syntra Vlaanderen als neutrale regisseur ondersteunt 
de werking van het sectoraal partnerschap van de groene sectoren, Leren en Werken en het 
invoeren van Duaal Leren. 

 

Actie 4: Opmaak van standaardtrajecten 

Omschrijving: Met de start van het Duaal Leren in het voltijds land- en tuinbouwonderwijs zal 
het nodig zijn om een aantal nieuwe standaardtrajecten op te stellen. Basis daarvan zijn de 
recent afgewerkte beroepskwalificaties van de cluster land- en tuinbouw (of de 
beroepskwalificaties die nog in opmaak zijn).  

Dit geldt ook voor opleidingen die niet tot de cluster land- en tuinbouw behoren maar eerder 
onder tuinaanleg / tuinonderhoud en natuurbeheer. 

EDUplus zal deelnemen aan de vergaderingen die AHOVOKS hierover belegd en dit in 
samenwerking met de andere betrokken partners (zie hieronder).  
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Timing: 2018 - 2019 

Betrokken partners: AHOVOKS – Vakorganisaties van de groene sectoren – Syntra Vlaanderen - 
Pedagogische begeleidingsdiensten van de onderwijsverstrekkers 

Beoogde doelstelling: Het is noodzakelijk om de noden van de arbeidsmarkt en de bedrijven in de 
groene sectoren zo veel mogelijk te laten aansluiten op de opleidingen die in het land- en 
tuinbouwonderwijs ingericht worden.  

 

Actie 5: Stages in het studiegebied land- en tuinbouw en in de Syntra ondernemersopleidingen 

Omschrijving: In het voltijds land- en tuinbouwonderwijs, het BuSO-onderwijs met de opleiding 
tuinbouw en ook in de ondernemersopleiding van Syntra lopen de jongeren / cursisten stage om 
werkervaring op te doen. Indien nodig helpen de groene sectoren om voor deze doelgroep aan 
stageplaats te vinden. De inrichtende scholen en campussen hebben weliswaar een netwerk van 
stagebedrijven maar soms is ondersteuning door de sector nodig. 

In de aanloop van de opstart van het duaal leren is het wenselijk om aan te geven hoe in de 
toekomst stages in het voltijds onderwijs en duaal  leren zich zullen onderscheiden. Deze vraag 
wordt soms gecapteerd bij bedrijfsbezoeken en voor de bedrijven is een duidelijk onderscheid 
tussen stages en duaal leren noodzakelijk.  

Timing: 2018 - 2019 

Betrokken partners: Scholen van het voltijds land- en tuinbouwonderwijs – Syntra 
ondernemersopleiding 

Beoogde doelstelling: Het ondersteunen van werkervaring en het verwerven van competenties 
die de cursisten opdoen tijdens stages en het ondersteunen van bedrijven die stages aanbieden 
aan cursisten. 

 

PRIORITEIT 4. competentieopbouw van jongeren en werkzoekenden  
 
Motivatie  
 
Jongeren uit het land- en tuinbouwonderwijs en VDAB-cursisten dienen op een zo volledig 
mogelijk manier kennis te maken met de competenties die vereist zijn om een goed 
beroepsbeoefenaar te zijn. We gaan er van uit dat zij in de toekomst als werknemer of eventueel 
werkgever aan de slag zullen gaan in de groene sectoren. EDUplus staat dan ook in contact met 
de leerkrachten en directies van de land- en tuinbouwscholen, de pedagogische 
begeleidingsdiensten van de onderwijsverstrekkers en de VDAB sectoraccount.  

Praktijkleerkrachten van het land- en tuinbouwonderwijs kunnen deelnemen aan het 
opleidingsaanbod van EDUplus en op deze manier kunnen ze de opgedane competenties en 
kennis doorgeven aan de jongeren. 

Er worden ook signalen opgevangen bij bedrijven dat sommige vacatures moeilijk ingevuld 
worden. Werkzoekenden die een VDAB-opleiding volgen kunnen daar de nodige competenties en 
kennis verwerven om te helpen deze vacatures in te vullen. 

 

Acties  

 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
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Actie 1: Het opstellen van beroepskwalificatiedossiers en het meewerken aan de update van 
Competent 

Omschrijving: 

In de voorbije jaren zijn er reeds veel beroepskwalificatiedossiers voor de groene sectoren 
opgemaakt, gevalideerd en ingeschaald. Een aantal beroepskwalificatiedossiers is nog in opmaak 
en deze zullen samen met AHOVOKS afgewerkt worden. Indien nodig zullen nieuwe 
beroepskwalificatiedossiers aangevraagd / opgemaakt worden. 

We verwachten dat er in de convenantperiode 2018-2019 ook al zal aangevangen worden met 
een update van de bestaande beroepskwalificatiedossiers en het spreekt vanzelf dat we daar ook 
onze schouders mee zullen onderzetten. 

Daarnaast zal EDUplus meewerken aan de update van de databank Competent ten einde deze 
aan te passen aan de noden van de Vlaamse arbeidsrealiteit. In 2017 zijn daar reeds de eerste 
contacten voor gelegd en in de loop van de periode 2018-2019 zal deze samenwerking verder 
geconcretiseerd worden. 

In het kader van de toekomstige concrete uitwerking van EVC zullen de 
beroepskwalificatiedossiers ook de basis zijn van waar vertrokken wordt. In afwachting van 
concrete informatie over de toekomst van EVC in Vlaanderen (ervaringsbewijs) engageren de 
groene sectoren zich om hieraan mee te werken. 

Timing: 2018 - 2019 

Betrokken partners: AHOVOKS – de stakeholders van de groene sectoren - VDAB 

Beoogde doelstelling: Het is noodzakelijk om de noden van de arbeidsmarkt en de bedrijven in de 
groene sectoren zo veel mogelijk te laten aansluiten op de opleidingen die in het land- en 
tuinbouwonderwijs ingericht worden.  

 

Actie 2: Deelname van praktijkleerkrachten aan het EDUplus opleidingsaanbod 

Omschrijving: EDUplus blijft praktijkleerkrachten van het studiegebied land- en tuinbouw 
verwelkomen op de opleidingen die ingericht worden voor werknemers uit de groene sectoren. 
Alle opleidingen, behalve VCA en opleidingen die onder de noemer ‘transport’ vallen staan open 
voor deelname van praktijkleerkrachten. Er wordt aan de scholen noch aan de deelnemende 
leerkrachten een vergoeding gevraagd; het volstaat dat de school in kwestie een 
praktijkleerkracht inschrijft en daarna doet EDUplus het nodige.  

Leerkrachten kunnen aansluiten bij vaste opleiding (een vaste datum en een vastgelegde locatie) 
of een opleiding op vraag (ingericht op ad hoc basis op aanvraag van bedrijven uit de sector). 
Voor opleidingen op vraag geeft de school door aan welke opleidingen de leerkracht wenst deel 
te nemen en indien de opleiding doorgaat, wordt de school / leerkracht in kwestie hiervan op 
de hoogte gebracht. 

EDUplus organiseert ook opleidingen die enkel voor praktijkleerkrachten van het studiegebied 
land- en tuinbouw openstaan. Dit kan een basisopleiding zijn of een opleiding gericht op een 
meer gespecialiseerd onderwerp.  

Timing: 2018 - 2019 

Betrokken partners: De opleidingspartners van EDUplus en de scholen van het studiegebied land- 
en tuinbouw 

Beoogde doelstelling: Praktijkleerkrachten kunnen nieuwe vaardigheden verwerven of bestaande 
competenties opwaarderen en deze verworvenheden doorgeven aan jongeren die bij hen in 
opleiding zijn. 
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Actie 3: Opleidingen van VDAB en deelname van VDAB-cursisten en werkzoekenden aan het 
EDUplus opleidingsaanbod 

Omschrijving: VDAB richt voor de groene sectoren de opleiding ‘hovenier’ in. De samenwerking in 
dit verband tussen EDUplus en VDAB is in een samenwerkingsovereenkomst verwerkt. De 
werkervaring van de cursisten gebeurt met een IBO-contract. 

Cursisten van deze opleidingen en bij uitbreiding alle werkzoekenden die bij VDAB zijn 
ingeschreven kunnen aan het opleidingsaanbod van EDUplus deelnemen (behalve VCA en 
opleidingen die onder de noemer ‘transport’ vallen) 

Timing: 2018 - 2019 

Betrokken partners: VDAB 

Beoogde doelstelling: het bevorderen van  de instroom van goed opgeleide cursisten in de  sector  
tuinaanleg en tuinbeheer. 

 

PRIORITEIT 5. EAD-Beleid 
 
 
Motivatie  

Aan de hand van de evaluatieformulieren (EDUplus-opleidingen), de bedrijfsbezoeken en de 
mensen in outplacementbegeleiding kunnen we afleiden dat de groene sectoren een hoog aantal 
werknemers tellen die tot de prioritaire kansengroepen behoren: werknemers die ouder zijn dan 
50 jaar, laaggeschoolde werknemers (ze hebben geen diploma secundair onderwijs behaald) en 
werknemers van allochtone origine (minimaal één grootouder is geboren in een niet-EU land) .  

Dit valt logisch te verklaren door de aard van het takenpakket (zie VLAMT-studie, uitgevoerd in 
2014). Het takenpakket kan meestal snel aangeleerd worden en de handelingen worden 
gekenmerkt door hun repetitief karakter. Nog uit de VLAMT-studie kunnen we afleiden dat de 
groene sectoren een hoge instroom kennen van werknemers die geen sectorspecifieke 
vooropleiding genoten. 

Het is voor bedrijven uit de groene sectoren prioritair dat werknemers de mogelijkheid hebben 
om te groeien in hun job en hun competenties op te krikken. Daarnaast dient er voldoende 
aandacht besteed te worden aan EAD-beleid om de dagdagelijkse bedrijfsvoering vlot te laten 
verlopen gezien de grote aanwezigheid van mensen uit kansengroepen.  

Voor EDUplus blijft het dus een grote uitdaging om bedrijven en werknemers hierin zoveel 
mogelijk te ondersteunen en te sensibiliseren. 

 

Acties  

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

 

Actie 1: Promoten van sectorale EAD-tools 

Omschrijving: EDUplus wil bedrijven uit de groene sectoren sensibiliseren en aanmoedigen om in 
te zetten op het voeren van een actief EAD-beleid.  
EDUplus beschikt over een uitgebreid aanbod aan opleidingen die tot doel hebben het EAD-
beleid in de onderneming te versterken: ‘Aansturen van seizoenarbeiders’, communicatie 
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opleidingen (‘Communicatie’, ‘Assertiviteit’, ‘Feedback geven’, ‘Probleemoplossend denken’), 
‘Omgaan met veranderingen’, ‘Interculturele communicatie’, ‘Samenwerken over culturen heen’, 
‘Terugkomdag samenwerken over culturen heen’, ‘Peterschaps’, ‘Terugkomdag peterschap’ en 
‘Train-de trainer’, ‘Kennis borgen’, ‘Leiding geven’  en ‘Terugkomdag leiding geven’(gericht op 
doorstroom van het laagste niveau naar het tussenniveau), ‘Coaching op de werkvloer’, ‘Slecht 
nieuws gesprekken’, ‘Evaluatiegesprekkene, (basis) ICT,  ‘Samenwerken in team’, ‘Meer inzicht in 
jezelf en je team’, ‘Werkattitude in kader van onthaalbeleid’, ‘Omgaan met stress’, NODW, 
‘Omgaan met anderstaligen’. 
 
Daarnaast bieden we nog een aantal sectorale tools aan die tot doel hebben het EAD-beleid 
binnen de onderneming te versterken: sectoraal instrument voor implementatie van 
competentiemanagement, sectorale onthaalbrochure, sjabloon voor opmaak van een persoonlijk 
ontwikkelingsplan.  
Promotie gebeurt via bedrijfsbezoeken, via verspreiding van onze brochure, via onze website en 
via nieuwsbrief. 
  
Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): Novare - VDAB 
 
Beoogde doelstelling: Bedrijven aanzetten om een beleid rond evenredige arbeidsdeelname te 
ontwikkelen of te optimaliseren. 
 
 
Actie 2: Promotie van de sectorale steunmaatregelen 
 
Omschrijving: De sectorale steunmaatregelen voor bedrijven uit de groene sectoren die mensen 
uit kansengroepen aanwerven, worden regelmatig geüpdatet op onze website.  
Tijdens bedrijfsbezoeken worden deze actief gepromoot.  
Ook een risico analyse via Prevent Agri wordt warm aanbevolen bij onze bedrijven. Dit om de 
basisveiligheid op onze bedrijven te verhogen en het aantal arbeidsongevallen te beperken. 
 
Timing: 2018 – 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, sociale fondsen groene sectoren, Prevent Agri 
 
Beoogde doelstelling: de werkgevers zo goed mogelijk informeren inzake maatregelen die EAD-
beleid ondersteunen, werkgevers warm maken om mensen uit kansengroepen aan te werven. 
  
 
Actie 3: Medewerking aan de intersectorale ontwikkeling van een taal app 
 
Omschrijving: Gezien de hoge aanwezigheid van anderstalige werknemers in de groene sectoren 
wil EDUplus meewerken aan de ontwikkeling van een taal app voor smartphones. De focus ligt 
op technische vak- en veiligheidstermen die vertaald zullen worden naar de zeven meest 
voorkomende talen in de sector. Bijkomend wordt elke term voorzien van een passend 
beeld/pictogram/foto. Het project zal opgestart worden in regio West-Vlaanderen. Alle 
meewerkende organisaties hebben expertise over een deelaspect van het project (sectorkennis, 
kennis van vaktechnische competenties, expertise over de problematieken waarmee 
nieuwkomers en vluchtelingen te maken hebben). De financiering en omkadering van het project 
worden verzorgd door de Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. 
 
Timing: 2018 & 2019 
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Betrokken partner(s): EDUplus, POM West-Vlaanderen, provincie West-Vlaanderen, Boerenbond, 
Agentschap voor Inburgering, Fedasil, Rode Kruis 
 
Beoogde doelstelling: Veiligheid voor anderstalige werknemers op het bedrijf verhogen, 
communicatie op de werkvloer verbeteren, kennis van het Nederlands van anderstalige 
werknemers opkrikken. 
 
 
Actie 4: Opleidingskansen verhogen anderstaligen / mensen met beperkt leervermogen / 
laaggeletterden 
 
Omschrijving: Het opleidingsaanbod van de groene sectoren wordt aangepast aan de noden en 
de mogelijkheden van de cursisten. De opleidingen kunnen gespreid worden over meerdere 
dagen en aangepast worden aan mensen met minder leervermogen.  
Daarnaast bieden we laaggeletterden de mogelijkheid om hun proef (volgend op een opleiding 
die hun een certificaat kan opleveren) mondeling af te leggen.  
 
Timing: 2018 – 2019 
 
Betrokken partner(s): Opleidingsverstrekkers EDUplus 
 
Beoogde doelstelling: De competenties van werknemers uit kansengroepen opkrikken.  
 
 
Actie 5: Non-discriminatie 
 

Omschrijving: Het ontwikkelen en verspreiden van een handleiding rond implementatie en 
gebruik van een non-discriminatiecode. Bedoeling is om bedrijven een tool aan te bieden die het 
waarom van een non-discriminatiecode toelicht en hen via voorbeeldclausules kan helpen om 
tot een non-discriminatiecode op maat van het bedrijf te komen. Volgende zaken komen zeker 
aan bod binnen de handleiding: het waarom van een non-discriminatiecode; een stukje 
wetgeving; vormen van discriminatie; waar kan men terecht voor informatie, advies en bijstand; 
voorbeeldclausules; externe omgangsvormen; meldingsplicht; verantwoordelijkheden 
leidinggevenden; personeelsbeleid. Met deze handleiding wil de sector bedrijven sensibiliseren en 
inspireren om de reeds bestaande sectorale non-discriminatiecode (opgesteld en gedragen door 
de sociale partners van de groene sectoren) te implementeren op bedrijfsniveau).  Tijdens de 
convenantperiode wordt het opstellen van een gedragscode door de sociale partners van 
EDUplus geagendeerd op het sociaal overleg.  

Daarnaast zal de e-Div tool opnieuw gepromoot worden via onze website en één of meerdere 
workshops (in samenwerking met andere geïnteresseerde sectoren). 

 
 
Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, Woodwize, Unia, andere geïnteresseerde sectoren 
 
Beoogde doelstelling: Bedrijven uit de groene sectoren bewust maken van discriminatie en hen 
aansporen een non-discriminatiebeleid uit te werken. 
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Actie 6: Inclusief ondernemen 
 
Omschrijving: De ontwikkeling van een inspiratiemap rond “inclusief ondernemen”. Met deze 
inspiratiemap willen we bedrijven kennis laten maken met “inclusief ondernemen”. Bedoeling is 
om de verschillende kansengroepen in kaart te brengen en bedrijven een overzicht te bezorgen 
van de mogelijke acties op niveau van werving, selectie en onthaal. Nog in de inspiratiemap 
zullen praktische tools en instrumenten zitten om bedrijven te ondersteunen in het “inclusief 
ondernemen”.  Via getuigenissen van inclusieve ondernemingen hopen we hen te inspireren om 
zelf werk te maken van “inclusief ondernemen”.  
 

Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, Woodwize, andere geïnteresseerde sectoren 
 
Beoogde doelstelling: Bedrijven uit de groene sectoren inspireren en aanzetten tot (meer) 
inclusief ondernemen. 
 
 
Actie 7: Opleidingstraject werkzoekenden (Alfa klanten) naar groene sectoren in samenwerking met 
VDAB 
 
Omschrijving: VDAB heeft een doelgroep van oud/nieuwkomers die ongeletterd en/of zeer 
laaggeschoold zijn en dit zowel in hun moedertaal als in het Nederlands. Deze doelgroep heeft 
de omschrijving ‘alfa klanten’ gekregen. EDUplus wil een samenwerking aangaan om ‘Alfa-
werkzoekenden’ toe te leiden naar een job in de groene sectoren. Hiervoor zal een aangepast 
opleidingstraject uitgewerkt worden met daarin aandacht voor specifieke taalopleiding, 
vaktechnische competenties en werkplekleren. Dit project zal plaatsvinden in regio Zuid West- 
Vlaanderen. 
 

Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, VDAB, Centra voor Basiseducatie, AVBS, BFG, Boerenbond, 
Werkgevers uit PC 145 en pc 145.04. 
 
Beoogde doelstelling: Ongeletterde en/of zeer laaggeschoolde oud/nieuwkomers toeleiden naar 
een job in de groene sectoren. 
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PRIORITEIT 6: Sectoraal Outplacement 
 
Motivatie  
 
De groene sectoren zijn een overwegend KMO-sector wat maakt dat heel wat bedrijven niet of 
weinig vertrouwd zijn met outplacementbegeleiding. Een groot deel van die bedrijven zijn micro 
ondernemingen die niet altijd over de financiële slagkracht beschikken om in een kwaliteitsvol 
outplacementaanbod te voorzien. 

 

Bovendien behoort de grote meerderheid van de mensen die outplacementbegeleiding volgen 
tot de prioritaire kansengroepen.  

 

Omwille van deze redenen hebben de sociale partners in de groene sectoren (enkel PC144, PC145 
& PC145.04) beslist om de coördinatie van het outplacementgebeuren op sectorniveau te 
organiseren en het merendeel van de outplacementbegeleiding zelf uit te voeren. Binnen 
EDUplus waken we erover dat elke ontslagen werknemer die recht heeft op 
outplacementbegeleiding volgens CAO82 en CAO82bis een kwaliteitsvol, individueel 
outplacementtraject aangeboden krijgt om zijn kansen op re-integratie in de arbeidsmarkt te 
maximaliseren. 

 

Acties  

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

 

Actie 1: Sectoraal outplacement  

Omschrijving: EDUplus coördineert het sectoraal outplacementgebeuren in de groene sectoren. 
Werknemers (ingeschreven onder PC 144, PC 145 & PC 145.04) die ontslagen worden, en voldoen 
aan de bepalingen van CAO82 en CAO82bis van het arbeidsrecht, krijgen een individueel 
outplacementtraject aangeboden door EDUplus. Het grootste gedeelte van de kosten wordt 
gedragen door de sector: 60% voor werknemers ingeschreven onder PC 145 en 80% voor 
werknemers ingeschreven onder PC’s 144 en 145.04. 
De outplacementbegeleiding wordt uitgevoerd door een consulent van EDUplus of een consulent 
van Acerta consult. 
 
Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partners: EDUplus, Acerta Consult en VDAB (enkel logistiek). 
 
Beoogde doelstelling: Een kwalitatieve, competentie- en loopbaangerichte 
outplacementbegeleiding aanbieden, opdat de ontslagen werknemers zo snel mogelijk een 
nieuwe baan vinden. 
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Actie 2: Sectoraal outplacement (Uitbreiding doelgroep)  

 
Omschrijving: De wetgeving inzake outplacement onderging recent een verandering in die zin 
dat ontslagen werknemers, jonger dan 45 jaar met een minimale opzegperiode van 30 weken 
wettelijk gezien eveneens recht hebben op outplacementbegeleiding.  
De sociale partners in de groene sectoren bekijken of er ook voor deze mensen een sectoraal 
outplacementaanbod kan uitgewerkt worden, gecoördineerd door EDUplus, uitgevoerd door 
EDUplus of Acerta Consult. 
 
Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): Sociale partners, EDUplus, Acerta Consult, VDAB (logistiek) 
 
Beoogde doelstelling: Een kwalitatieve, competentie- en loopbaangerichte 
outplacementbegeleiding aanbieden, opdat de ontslagen werknemers zo snel als mogelijk een 
nieuwe baan vinden. 

 
Actie 3: Opleiding voor personen in een outplacementtraject 

 
Omschrijving: Personen die outplacementbegeleiding volgen via EDUplus kunnen gratis 
deelnemen aan het sectoraal opleidingsaanbod. De sectorconsulent outplacement bezorgt aan 
elke (ex)werknemer in outplacement een opleidingsbrochure, verschaft daarover de nodige uitleg 
en schrijft hen indien gewenst in. 
 
Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, Acerta Consult, opleidingsverstrekkers  
 
Beoogde doelstelling: EDUplus moedigt ontslagen werknemers, die graag terug aan de slag willen 
in de groene sectoren, aan om hun competenties te verhogen door deelname aan het EDUplus 
opleidingsaanbod. 
 
Actie 4: Outplacementbegeleiding voor werkgevers en zelfstandigen 
 
Omschrijving: Werkgevers en zelfstandigen uit de sectoren landbouw, tuinbouw, aanleg en 
onderhoud van parken en tuinen die hun activiteiten stopzetten en op een andere manier verder 
in de sector actief willen blijven, kunnen een outplacementprocedure via EDUplus volgen en 
deelnemen aan het sectoraal opleidingsaanbod van EDUplus. De sectorconsulent outplacement 
bezorgt aan elke (ex)werkgever in outplacement een opleidingsbrochure, verschaft daarover de 
nodige uitleg en schrijft hen indien gewenst in. 
 
Timing: 2018 en 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, Boeren op een kruispunt  
 
Beoogde doelstellingen: EDUplus moedigt gestopte werkgevers en zelfstandigen, die graag terug 
aan de slag willen in de groene sectoren, aan om hun competenties te verhogen door deelname 
aan het EDUplus opleidingsaanbod. 
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Actie 5: Taalbeleid voor personen in een outplacementtraject 

Omschrijving: Werknemers van allochtone origine, die in een outplacementprocedure 
terechtkomen en die niet over voldoende kennis van het Nederlands beschikken worden 
aangemoedigd om hun kennis van de Nederlandse taal bij te spijkeren. Hiervoor wordt een 
beroep gedaan op de taalopleidingen van de Huizen van het Nederlands.  

Via Acerta Consult wordt  de mogelijkheid geboden om een deel van het outplacementtraject te 
vervangen door een taalscreening en een korte taalopleiding. Bedoeling is om deze personen 
vertrouwd te maken met het taalgebruik in vacatures en sollicitaties.  

Daarnaast bieden wij anderstaligen de mogelijkheid zich te laten bijstaan door een tolk 
gedurende het outplacementtraject. 

Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, Acerta Consult, Huizen van het Nederlands 
 
Beoogde doelstelling: De groene sectoren wensen de personen die een outplacementprocedure 
volgen, zo goed mogelijk te wapenen om een nieuwe, passende betrekking te vinden. 
 

Actie 6: Versterking van de digitale competenties van personen in een outplacementtraject 

Omschrijving: Personen die outplacementbegeleiding volgen via EDUplus en niet over 
(voldoende) digitale competenties beschikken om te werken met het VDAB programma “mijn 
loopbaan” worden aangemoedigd om eerst een opleiding “werken met de VDAB-tools” te volgen. 
Deze opleiding wordt georganiseerd door de drie vakbonden. EDUplus sloot hiervoor in 2017 een 
samenwerkingsovereenkomst af met ACV, ABVV en ACLVB. Deze opleiding maakt deel uit van het 
ESF-project: “Focus op talent”. 

Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, ACV, ABVV, ACLVB 
 
Beoogde doelstelling: Personen in outplacementbegeleiding hun digitale skills optrekken opdat ze 
vlot kunnen werken met het VDAB-programma “mijn loopbaan” om aldus hun kansen op een 
nieuwe betrekking te maximaliseren. 
 

Actie 7: Versterken van tewerkstellingscellen 

Omschrijving: Werknemers uit de groene sectoren die het slachtoffer geworden zijn van een 
collectieve sluiting en aldus toegewezen worden aan een tewerkstellingscel kunnen gratis 
deelnemen aan het opleidingsaanbod van EDUplus 

De sectorconsulent outplacement zal deel uitmaken van de tewerkstellingscel. Hij zal info 
verschaffen over de sector en het opleidingsaanbod van EDUplus. 

Timing: 2018 & 2019 
 
Betrokken partner(s): EDUplus, SIA, tewerkstellingscel 
 
Beoogde doelstelling: Personen die outplacementbegeleiding volgen via een tewerkstellingscel 
hun competenties opkrikken om hun kansen op een nieuwe betrekking te maximaliseren. 
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Resultaatsindicatoren 

Richtlijnen: 
Per decretale kapstok in het convenant (aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, competentiebeleid 
en evenredige arbeidsdeelname) wordt er minstens één resultaatsindicator afgesproken. Er 
zullen dus minimaal 3 resultaatsindicatoren bepaald worden.  
De gekozen indicatoren zijn een weerspiegeling van de acties waar in de werking van het 
convenant het meest aandacht en tijd aan zal worden besteed. Deze indicatoren worden 
gekozen uit het keuzemenu bijgevoegd bij het inhoudelijk kader. Hierin vindt men per decretale 
kapstok een aantal resultaatsindicatoren. De sector kiest per decretaal thema minstens één 
resultaatsindicator uit deze keuzelijst. Het bereik of de waarde dat gekoppeld wordt aan deze 
indicatoren is uiteraard sectorspecifiek en vormt verder onderwerp van de onderhandeling. 
Indien er voor de sector geen indicator beschikbaar is die aansluit bij de belangrijkste acties uit 
het convenant, kan in het onderhandelingsproces een andere indicator die niet op de keuzelijst 
staat worden afgesproken. Deze indicator dient wel outputgericht te zijn en gericht op bereik. 
 
 

Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 
jaarlijks of 
2 jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

Aantal nieuwe 
erkende 
leerwerkplekken 
ikv ‘duaal leren’ & 
‘Leren en Werken’  

50 in 2018 
60 in 2019 
 
 

Jaarlijks Hier 
wordt 
verwezen 
naar de 
toelichtin
g op p. 34 

Gegevens uit de tool 
www.werkplekduaal.be 
 

Competentiebelei
d 

Het aantal 
bedrijfsbezoeken 
in het kader van 
competentiebeleid 
en opleidingen en 
het aantal 
bezochte niet-
vormingsbedrijve
n (bedrijven die 
hun werknemers 
geen vorming 
laten volgen bij 
EDUplus) 

350 bedrijven 
waarvan 275 niet-
vormingsbedrijve
n 

Jaarlijks 350 
bedrijven 

Het overzicht van de 
jaarlijks afgelegde 
bedrijfsbezoeken 
(prospectie van 
bedrijven voor het 
volgen van 
opleidingen bij 
EDUplus) 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

Het aandeel van 
de kansengroepen 
onder de 
deelnemers aan 
het EDUplus 
opleidingsaanbod 

Deelnemers 50+: 
20 % 
Deelnemers 
laaggeschoold 
(max. lager 
middelbaar 
onderwijs): 30% 
Allochtonen 
(minstens één 
grootouder 
geboren in een 

Jaarlijks   De 
evaluatieformulieren 
van de deelnemers aan 
de EDUplus 
opleidingen 

http://www.werkplekduaal.be/
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niet-EU land):  5% 

 
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
De gekozen resultaatsindicatoren refereren naar drie belangrijke thema’s binnen de groene 
sectoren: 
 

- Onderwijs / arbeidsmarkt: de sociale partners van de groene sectoren hechten een groot 
belang aan het systeem Leren & Werken en het toekomstige Duaal Leren als middel om 
jongeren de noodzakelijke competenties te laten verwerven op de werkvloer. Dit vindt 
zijn weerslag ook in de deelname aan het project ‘Schoolbank op de Werkplek’. Bij het 
aantal opgegeven nieuwe erkende werkplekken wordt geen onderverdeling gemaakt 
tussen Duaal Leren en Leren & Werken: we verwachten tijdens de komende 
convenantperiode een aantal veranderingen die in een invloed kunnen hebben op het 
realiseren van deze resultaatsindicator. Het behalen van deze indicator hangt immers af 
van de toekomst van Leren en Werken in het onderwijslandschap en van het invoeren 
van het Duaal Leren in het secundair onderwijs. Een nulmeting inbrengen is hier dan ook  
niet evident. 

- Competentiebeleid: bedrijfsbezoeken en bedrijfsgerichte prospectie zijn een cruciaal 
middel om bij de KMO-bedrijven in de groene sectoren te polsen naar de 
opleidingsnoden van de werknemers bij deze bedrijven. Het nut van persoonlijke 
gesprekken van de consulenten met de bedrijfsleider in dit verband kan niet overschat 
worden. De prospectie gebeurt, zoals de indicator aanduidt, dus vooral bij bedrijven die 
hun medewerkers nog geen vorming laten volgen bij EDUplus.  

- Evenredige arbeidsdeelname: het werknemersbestand van de groene sectoren wordt 
gekenmerkt door een relatief hoog aandeel van kansengroepen met daarbij ook een 
belangrijke aanwezigheid van de verschillende kansengroepen (volgens de definitie die in 
de resultaatsindicatoren vermeld is). Bij het rapporteren hierover kan EDUplus zich enkel 
baseren op de evaluatieformulieren van de deelnemers aan de opleidingen. Er zijn 
immers geen exacte gegevens over het globale aantal werknemers uit de kansengroepen 
dat in de groene sectoren tewerkgesteld is. Daarom is een nulmeting voor deze indicator 
niet evident. Het is de taak van EDUplus om deze doelgroepen te helpen en te 
ondersteunen in het verwerven van competenties die noodzakelijk en nuttig zijn bij het 
uitvoeren van hun taken.  

 
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.  
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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 groene sectoren, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 

De heer Chris BOTTERMAN, 
Coördinator Sociale Zaken Boerenbond; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan VANCAYZEELE 
Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Guy DESCHEPPER 
Belgische Federatie Groenvoorzieners; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VAN BOSCH 
Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 

 
 

 
De heer Frans DIRIX, 

Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Alain Detemmerman 
Co-Voorzitter ABVV Horval 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dominik ROLAND 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 

 
 




