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Sectorconvenant 2018-2019 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het 

vervoer en de logistiek (PC 226) 
 
 
 
Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: 
 
 

Mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Onderwijs; 
 
De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 

 
 

en de sociale partners van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de logistiek, 
 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
 
 

De heer Paul Valkeniers, Voorzitter van de Werkgeversfederatie voor de internationale 
handel, het vervoer en de logistiek 

 
 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 

De heer Peter Börner, Nationaal sectorverantwoordelijke van de Algemene Centrale der 
Liberale Vakbonden van België; 
 
De heer Erwin De Deyn, Voorzitter van de Bond der Bedienden, Technici en Kaders; 
 
De heer Wannes Gielis, Nationaal verantwoordelijke van de Landelijke Bediendencentrale 
en van het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel 
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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 
294.000,00 EUR uit te betalen aan Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de logistiek, Brouwersvliet 33 bus 7 te 2000 Antwerpen 
(ondernemingsnummer: 0423.133.004 - bankrekeningnummer: BE68 2200 0170 7034) ter financiering 
van 3 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

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

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

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

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de internationale handel, het 
vervoer en de logistiek 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 3 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.  
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De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 3 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de 
maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 
de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 
consulenten tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
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. 
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Sectorale visie 
 
Situering 
 
Technisch bestaat de sector uit bedrijven met werkgeverskengetal (RSZ-prefix) 083, 084, 200 en 
283 die bedienden tewerkstellen. Deze bedrijven stellen daarnaast ook soms bedienden uit 
andere PC’s tewerk m.n. PC 200. Bedrijven met een RSZ-prefix 083 stellen bovendien het gros 
van de arbeiders tewerk die op hun beurt meestal onder PC 140.03 vallen. 
 
De sector voor de bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek wordt 
vertegenwoordigd door het Paritair Comité 226.  Het is bevoegd voor de werknemers die 
hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten en bedrijven waarvan hun hoofdzakelijke activiteit 
behoort tot de bedrijfstak van: 

 de internationale handel, het vervoer voor rekening van derden, de tussenpersonen in 
het vervoer en de met deze bedrijfstakken aanverwante dienstverlening, 

 de bedrijfstak van de havens, ongeacht of deze ondernemingen gevestigd binnen of 
buiten de havengebieden, zoals vastgelegd in het ressort van het Paritair Comité voor 
het Havenbedrijf 

 ondernemingen die zowel binnen als buiten de havengebieden, voor rekening van 
derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen. (Logistieke activiteiten, d.w.z. 
ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, 
beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de 
verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe half-
afgewerkte of afgewerkte grondstoffen, goederen of producten worden 
voortgebracht.) 

 
De sector heeft per definitie een internationaal karakter. Heel wat (vooral de grote) bedrijven 
zijn organisatorisch meestal een onderdeel van een “global player” of oriënteren zich op de 
Europese- resp. wereldmarkt.  De bedrijven bevinden zich in een sterke concurrentiële 
omgeving op binnenlands en op mondiaal vlak.  
 
 
Activiteiten (Bron PC 226 art.1 Bevoegdheidssfeer) 
De sector kan grosso modo in 5 activiteitenclusters ongeacht de transportmodus of de 
combinatie van verschillende transportmodi onderverdeeld worden: 

 Expeditie – douane activiteiten 

 Transportactiviteiten (alle modi en combinaties incl. transportconcepten) 
 Overslag – opslag – behandeling- (controle, …) en afhandelingsactiviteiten 
 Logistiek (magazijnen – distributiecentra –VAL/VAS) 

 Ondersteunende activiteiten (o.m. bevoorrading, classificatiemaatschappijen, 
experten,…) 

 
De bedrijven zijn terug te vinden in zee- en luchthavens, multimodale overslagterminals, op 
industrie- en bedrijventerreinen, …  Hierna volgt een overzicht van enkele activiteiten; 

- de goederenmakelaars, handelsagenten en goederencommissionairs in het kader van 
de internationale handel 

- de internationale handelsmaatschappijen (international trading houses) 
- de rederijen 
- de ondernemingen voor binnenscheepvaart 
- de ondernemingen voor wegvervoer voor rekening van derden 
- de maritieme kantoren 
- de scheepsagenten 
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- de vervoersmakelaars, bevrachters en scheepsmakelaars 
- de nijverheidszeevaartagenten 
- de expeditiekantoren en commissionairs-expediteurs bij het vervoer 
- de douaneagentschappen en douane-expediteurs 
- de besteldiensten en/of koerierbedrijven 
- de ondernemingen voor organisatie, coördinatie, gegevensverwerking of informatie 

betreffende vervoersactiviteiten 
- de ondernemingen voor beloodsing en voor slepen en berging van schepen 
- de ondernemingen voor bevoorrading van zee-, binnen- en/of vliegtuigen 
- de ondernemingen, zowel binnen als buiten de havengebieden, voor het stouwen en 

de goederenbehandeling en voor het opslaan, de herverpakking, het verzenden en de 
distributie van goederen in het algemeen 

- de averijcommissarissen en dispacheurs 
- de experten inzake schaderegeling betreffende goederen, containers, laadbakken, 

rollend materieel voor goederenvervoer en/of schepen 
- de goederencontroleurs en/of inspecteurs 
- de bureaus voor classificatie van schepen 
- de ondernemingen voor nautische inspectie 
- de ondernemingen voor het laden en/of lossen van vliegtuigen en aanverwante 

dienstverlening, … 
 
 
Tewerkstelling 2016  
Algemeen: 
De sector van de internationale handel, het vervoer en de logistiek telt in totaal 3.520 
bedrijven die een totale tewerkstelling genereren van 47.332 bedienden over gans België (RSZ-
lijst 2016-Q4).  
 
Hierna een overzicht van de evolutie van de tewerkstelling vanaf 2003. 
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IN BELGIË

(BRON: RSZ)

Jaar # bedienden

+/- tov. j-1 

absolute 

cijfers

% tov. 

j-1

% tov. 

2003

2003 36937 0 0,00

2004 38133 1196 3,24 3,24

2005 39487 1354 3,55 6,90

2006 41050 1563 3,96 11,14

2007 41979 929 2,26 13,65

2008 44166 2187 5,21 19,57

2009 42726 -1440 -3,26 15,67

2010 41676 -1050 -2,46 12,83

2011 41504 -172 -0,41 12,36

2012 42009 505 1,22 13,73

2013 41997 -12 -0,03 13,70

2014 44472 2475 5,89 20,40

2015 46005 1533 3,45 24,55

2016 47332 1327 2,88 28,14

EVOLUTIE TEWERKSTELLING         

 
 
 
Op basis van het beschikbare cijfermateriaal (verstrekt door de RSZ) blijkt de tewerkstelling in 
2016 opnieuw fors is toegenomen. Ten opzichte van het jaar 2015 is er een stijging van bijna 
2,9%. Sinds 2003 is de tewerkstelling met 28% toegenomen.  
 
In de volgende tabellen werd voor enkele andere relevante parameter een beroep gedaan op 
cijfermateriaal verzameld door WSE. Voor Vlaanderen wijken de gegevens af t.o.v. de RSZ lijst 
van LOGOS. Voor de totaalcijfers neemt LOGOS steeds de gegevens over de RSZ-lijst over. Wat 
betreft leeftijdsverdeling, tewerkstelling naar geslacht, nationaliteit e.d. werd de informatie 
van WSE toegevoegd. 
 
 
Geografische spreiding per gewest (Bron: RSZ-lijst 2016 Q4) 
 
De geografische spreiding werd in onderstaande tabel samengevat. 
In Vlaanderen stellen 2.567 bedrijven (73,93%) 39.635 bedienden (83,74%) tewerk. In het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest werken 3.235 bedienden (6,83%) in 301 bedrijven (8,551%) en in 
Wallonië zijn in 589 (16,73%) bedrijven actief met 4.070 bedienden of 8,60%.  
 
Uit onderstaande tabel blijkt dat het aandeel van de microbedrijven (met 1-9 bedienden) in 
het Brussels en Waals gewest een stuk hoger ligt dan in Vlaanderen (76,70%). Het aandeel van 
de kleine bedrijven (met 10-49 bedienden) ligt onder het Vlaamse niveau. 
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# (1 - 9) % (10 - 49) % (50 - 199) % (200 - >) % %

bed. 5424 13,68 9966 25,14 8903 22,46 15342 38,71 39635 83,74

bedr. 1969 76,70 467 18,19 98 3,82 33 1,29 2567 72,93

bed. 619 19,13 407 12,58 373 11,53 1836 56,75 3235 6,83

bedr. 271 90,03 21 6,98 5 1,66 4 1,33 301 8,55

bed. 1246 30,61 1253 30,79 1179 28,97 392 9,63 4070 8,60

bedr. 514 87,27 61 10,36 13 2,21 1 0,17 589 16,73

bed. 106 27,04 58 14,8 0 0,00 228 58,16 392 0,83

bedr. 60 95,24 2 3,17 0 0,00 1 1,59 63 1,79

bed. 7395 15,62 11684 24,69 10455 22,09 17798 37,6 47332 100,00

bedr. 2814 79,94 551 15,65 116 3,3 39 1,11 3520 100,00

WALLONIË

ONBEKEND

TOTAAL

VLAANDEREN

BRHST-GEWEST

Internationale Handel, Vervoer en Logistiek                                 

(PC-226)  Statistiek - 2016 Q4

Micro Klein Middelgroot Groot TOTAAL

 
 
 
 
Vlaanderen: Tewerkstelling en bedrijfsgrootte (Bron: RSZ-lijst 2016 Q4) 
 
Op Vlaams niveau zorgen de micro-bedrijven (76,7% of 1969) voor een tewerkstelling van 
13,68%, de kleine bedrijven (18,19%) zijn goed voor 25,14%. Slechts 3,81% of 98 bedrijven 
behoren tot de groep middelgrote bedrijven die instaan voor een tewerkstelling van 22,46% 
en in de grote bedrijven (1,28%) zijn 38,70% of 15.342 bedienden actief.   
 
In Vlaanderen stelt één bedrijf gemiddeld 15,44 bedienden tewerk. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest stelt 1 bedrijf gemiddeld 10,7 bedienden tewerk en in Wallonië 6,9 
bedienden. Vanuit Belgisch perspectief mag men stellen dat gemiddeld 13,44 bedienden in een 
bedrijf van onze sector werken.  
 
Hoewel deze cijfers niets zeggen over de totale bedrijfsgrootte (paritair comité 
overschrijdend) kan gesteld worden dat de sector in Vlaanderen, ongeacht enkele zeer grote 
bedrijven, voornamelijk is samengesteld uit kleine en microbedrijven.  De middelgrote en 
grote bedrijven staan voor 5,1% van het aantal bedrijven en stellen bijna 61,17% of 24.245 
bedienden tewerk. 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal bedienden (PC 226) en 
bedrijven per provincie, opgesplitst per bedrijfsgrootte. 
 
De provincie Antwerpen (Haven van Antwerpen) blijft veruit de belangrijkste 
tewerkstellingspool gevolgd door Vlaams-Brabant (Brucargo).   
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(BRON: RSZ-LIJST)

# (1 - 9) % (10 - 49) % (50 - 199) % (200 - >) % %

bed. 2596 47,86 6095 61,16 5449 61,2 8596 56,03 22736 57,36

bedr. 851 43,22 282 60,39 61 62,24 17 51,52 1211 47,18

bed. 406 7,49 489 4,91 713 8,01 672 4,38 2280 5,75

bedr. 162 8,23 24 5,14 8 8,16 1 3,03 195 7,60

bed. 711 13,11 1200 12,04 1447 16,25 5118 33,36 8476 21,39

bedr. 249 12,65 61 13,06 14 14,29 11 33,33 335 13,05

bed. 957 17,64 1341 13,46 710 7,97 715 4,66 3723 9,39

bedr. 381 19,35 61 13,06 7 7,14 3 9,09 452 17,61

bed. 754 13,9 841 8,44 584 6,56 241 1,57 2420 6,11

bedr. 326 16,56 39 8,35 8 8,16 1 3,03 374 14,57

bed. 5424 73,35 9966 85,30 8903 85,16 15342 86,20 39635 83,74

bedr. 1969 69,97 467 84,75 98 84,48 33 84,62 2567 72,93

Internationale Handel, Vervoer en Logistiek                                 

(PC-226)  Statistiek - 2016 Q4

Micro Klein Middelgroot Groot TOTAAL

Antwerpen

Limburg

VL-BRAB

O-VL

W-VL

VLAANDEREN
 

 
 
 
 
De sector volgens leeftijdsklasse, geslacht en arbeidsregime (Bron: WSE 2017) 
 
Naar leeftijdsklasse 
Vooraf willen we opmerken dat het cijfermateriaal van WSE verschilt van dat waarover 
LOGOS beschikt. WSE noteert een tewerkstelling van 36.482 bedienden terwijl de gegevens van 
LOGOS een totaal aantal bedienden in Vlaanderen opgeeft van 39.635 (dus 3.153 meer). Het 
moment van het opmaken van de gegevens zou dit verschil kunnen verklaren. Dit verschil 
doet echter geen afbreuk aan de interpretatie van de leeftijdscategorieën.  
 
Uit het cijfermateriaal van WSE blijkt dat de sector een vrij normale verdeling heeft gespreid 
over de verschillende leeftijdsklassen. Daarmee ligt de sector grotendeels in lijn met het 
Vlaams gemiddelde. 
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Toch kunnen 2 vaststellingen gesignaleerd worden: 

- De sector scoort in 2016 lichtjes boven het Vlaams gemiddelde de leeftijdscategorieën 
tussen 25 en 49 jaar..  Voor de andere klassen d.w.z. jonger dan 25j en ouder dan 50j 
ligt het aandeel in de sector onder het Vlaams gemiddelde. 

 
- Uit analyse van de gegevens (tussen 2005/2016) blijkt dat er een lichte 

verouderingstrend merkbaar is. In procenten uitgedrukt daalt het aandeel van de 
bedienden in de categorieën tot 44j gemiddeld tussen de 1,2 tot 4%. Het kantelmoment 
blijkt op 45 jaar te liggen. Vanaf dan groeit het aandeel van de bedienden procentueel 
per leeftijdscategorie. Deze trend is niet lineair dezelfde voor elke categorie, maar is 
wel gestaag. Opvallend is de procentuele stijging vanaf de leeftijdscategorie van 50j en 
ouder. Hier varieert de toename tussen 5% tot zelfs een verdubbeling. 

 

PC 226: # bedienden volgens leeftijdsklasse

Bron: RSZ, situatie op 30/06 (bewerking WSE)

Lft. 2016 % 2016 %

<20 34 0,09 <20 12539 0,59

20-24 1844 5,05 20-24 150864 7,05

25-29 4958 13,59 25-29 269697 12,60

30-34 5237 14,36 30-34 270252 12,63

35-39 5448 14,93 35-39 274785 12,84

40-44 4856 13,31 40-44 263571 12,32

45-49 5255 14,40 45-49 287505 13,44

50-54 4502 12,34 50-54 294510 13,76

55-59 3088 8,46 55-59 229312 10,72

60-64 1126 3,09 60-64 73147 3,42

65+ 134 0,37 65+ 13615 0,64

TOTAAL 36482 99,99 TOTAAL 2139797 100,01

Vlaams GewestPC 226

 
 
 
Naar geslacht 
In de sector is er nog steeds een licht overwicht aan mannen met bijna 56% t.o.v. 44% 
vrouwen. De participatiegraad van vrouwen in de sector ligt nog onder het Vlaams 
gemiddelde. In vergelijking met 2005 blijft deze verhouding nagenoeg stabiel. 
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PC 226: # bedienden volgens geslacht

(BRON: WSE)

2016 % 2016 %

Man 20332 55,73 Man 1106621 51,72

Vrouw 16150 44,27 Vrouw 1033176 48,28

TOTAAL 36482 100,00 TOTAAL 2139797 100,00

Vlaams GewestPC 226

 
 
 
Naar arbeidsregime 
In 2016 had bijna 80% van de bedienden een voltijdse betrekking en iets meer dan 20% een 
deeltijdse tewerkstelling. Ten opzichte van 2005 valt er een lichte vooruitgang te noteren 
voor deeltijdse tewerkstelling met bijna 4%. Dit laatste ligt nog steeds duidelijk onder het 
Vlaamse aandeel (bijna 34%). Dit kan deels worden verklaard door o.m. het toepassen van 
tijdskrediet en loopbaanonderbreking. 
 

PC 226: # bedienden volgens arbeidsregime

Bron: RSZ, situatie op 30/06 (bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)

2016 % 2016 %

VT 29138 79,87 VT 1322443 61,80

DT 7344 20,13 DT 726784 33,97

Speciaal 0 0,00 Speciaal 90570 4,23

TOTAAL 36482 100,00 TOTAAL 2139797 100,00

Vlaams GewestPC 226
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De diversiteit in de sector (Bron: WSE 2016) 

PC 226: # bedienden volgens herkomst & geboorteland 

Bron: Departement WSE/Steunpunt WSE)

Vlaams Gewest

2016 % BUITENLANDSE HERKOMST 2016 %

35.989 100,00 Totaal 2.296.602 100,01

29.801 82,81 BE 1.924.999 83,82

3.341 9,28 EU 186.382 8,12

1.678 50,22 Buurlanden 84.676 45,43

232 6,94 West- en Noord-EU 8.735 4,69

985 29,48 Zuid-EU 46.000 24,68

446 13,35 Oost-EU 46.971 25,20

2.800 7,78 niet-EU 182.330 7,94

408 14,57 Andere Europese landen zonder Turkije 26.794 14,70

237 8,46 Overig Afrika 17.391 9,54

447 15,96 Overig Azië 31.982 17,54

646 23,07 Turkije 33.711 18,49

144 5,14 Zuid-& Midden-Amerika 8.943 4,90

97 3,46 Congo-Kinshasa, Burundi, Rwanda 9.451 5,18

764 27,29 Maghreb landen 51.979 28,51

57 2,04 Noord-Amerika/Oceanië 2.079 1,14

47 0,13 Onbekend 2.891 0,13

PC 226

 
 
 
Op basis van de samengevoegde gegevens blijkt in 2016 het sectorbeeld in lijn te liggen met 
het gemiddelde op Vlaams niveau en dit over de verschillende herkomsten heen.  
 
De meeste kleur-diversiteit aan culturen is terug te vinden in een warehouse omgeving, waar 
de meerderheid van de bedienden eerder operationeel eenvoudige functies uitoefent. In de 
meer specifieke kantoorfuncties en in functies die op een kruispunt liggen tussen kantoor en 
magazijn, daalt de diversiteit. De verwachtingen rond competenties liggen hier hoger. In een 
magazijnomgeving zijn er momenteel nog wel doorstroommogelijkheden. Maar de 
doorstroom vanuit een magazijncluster naar een administratieve omgeving is eerder beperkt. 
Dit is te wijten aan het feit dat deze functies andere competenties vereisen. 
 
Bovendien omvatten deze cijfers ook expatriates: in de grotere bedrijven uit onze sector 
werken ook regelmatig werknemers van buitenlandse filialen die voor een bepaalde periode in 
België een specifiek takenpakket uitvoeren. 
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Bedienden met een arbeidshandicap 
Dit is momenteel moeilijk om in kaart te brengen. Van WSE ontving LOGOS info over de 
personen met een tegemoetkoming actief in de sector. 
 
In het PC 226 zijn 54 werkenden met een erkende handicap werkzaam. Dit is 0,15% t.o.v. het 
totaal aantal bedienden in de sector. Op Vlaams niveau krijgen 0,54% van de werkenden een 
tegemoetkoming naast hun loon. Maar omdat  niet alle personen met een arbeidshandicap in 
aanmerking komen voor de tegemoetkoming, is dit cijfer een onderschatting. Deze 
tegemoetkoming ontvangen enkel financieel zwakkere personen. 
 
 
 
Mobiliteit: in- & uitstroom (Bron: WSE: 2010) aangevraagd, maar nog niet gekregen 
 
De cijfers voor de in- en uitstroom van en naar de sector zullen (bij navraag WSE) ten 
vroegste in november beschikbaar zijn. Zodra beschikbaar zal LOGOS dit onderdeel verder 
aanvullen.  
 
Aanvraag van 50+ premie voor de aanwerving van een oudere bediende. 
Op basis van de gegevens van WSE werd in 2016 nog voor 29 personen in PC 226 een 50+ 
premie aangevraagd. Deze maatregel werd intussen stopgezet. Zie onderstaande tabel voor 
een overzicht. 
 
 

Jaar # % # %

2006 27 0 1674 0

2007 46 70,4 2775 65,8

2008 78 69,6 4033 45,3

2009 60 -23,1 4181 3,7

2010 76 26,7 4912 17,5

2011 45 -40,8 4310 -12,3

2012 58 28,9 4913 14,0

2013 (*) 58 0,0 5837 18,8

2014 88 51,7 6635 13,7

2015 (**) 83 -5,7 2656 -60,0

2016 (***) 29 -65,1 1406 -47,1

(*)

(**)

(***) 2016 kwartaal 1 & 2: daarna stopgezet

50+ premie: Evolutie

PC 226 Vlaanderen

gegevens tem. juni 2015

In januari 2013 hervorming stelsel 

(afh. van lft. & werkloosheidsduur)

Bron: WSE
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Het gebruik van outplacement in de sector (bron: Right Management) 
In 2016 werden 386 personen begeleid bij Right Management. Hiervan waren 54% mannen en 
lag het aandeel vrouwen bij 46%. 77% was 45 jaar of ouder en 50% beschikte enkel over een 
diploma middelbaar onderwijs.  28% was bachelor en 16% beschikte over een universitair 
diploma. 6% had geen diploma. De trend van de laatste jaren wijst erop dat de begeleiding 
van het aantal mensen met een hoger secundair diploma stijgt, terwijl er een daling is in het 
aantal begeleidingen van mensen zonder een secundair diploma. De hoofdmoot van de 
begeleidingen ligt nog steeds in de provincie Antwerpen (47,1%), gevolgd door Vlaams-Brabant 
met 14,2% en Oost-Vlaanderen met 10,1%. 
Tenslotte gaat 53% van de ex-werknemers terug aan de slag in de sector. 
 
 
 
Trends: algemeen & sectorspecifiek 
 
Algemene trends - uitdagingen: 
De 21ste eeuw is/wordt de eeuw van een 
- Individualisering met extra aandacht voor zelfontplooiing en ontwikkeling van 

talenten (verantwoordelijk voor het eigen loopbaanpad) 
- Steeds grotere diversiteit binnen de samenleving 
- Meer generaties op de werkvloer 

- Work-life balans als belangrijke voorwaarde om goed geschoolde medewerkers 
duurzaam aan te werven 

- Toenemende dualisering in de samenleving tussen bv. opleidingsrijke en 
opleidingsarme bevolkingslagen 

- Evolutie naar een doorgedreven kennismaatschappij 
- Nieuwe praktijkgerichte onderwijsvormen zoals duaal leren winnen veld. Bedrijven 

die hierin meestappen zullen hun toekomstige medewerkers mee kunnen vormen en 
op deze wijze hun eigen peter/meterschap kwalitatief kunnen versterken. 

- Sterke digitalisering, robotisering en automatisering in de arbeids- en leefwereld 
zorgt voor een gedeeltelijke delocatie van industrie. Lokale productie (door 
bijvoorbeeld 3D-printing) is duurzamer, sneller en goedkoper dan uitbesteding (voor 
zover het geen massaproductie betreft!).  

- Het Internet of Things (IoT) maakt dat apparaten via een netwerk van sensoren, 
processoren en software met elkaar gegevens uitwisselen en zo mogelijk bestaande 
planningen zelf kunnen aanpassen naar de op dat ogenblik meest optimale keuze 
voor de klant.  

- Demografische shift in Europa (de vergrijzing, de ontgroening) en de nieuwe 
migratiestromen 

- Ontstaan van nieuwe toekomstmarkten zoals vb. de combinatie levensmiddelen met 
voedingssupplementen, de booming bio-markt en de trend naar regionale producten, 

- Nieuwe doelgroepen zoals ouderen met nieuwe en andere behoeften dan vb. 20 jaar 
geleden. Deze groep is vitaal, staat financieel goed opgesteld en wil nog nieuwe 
dingen doen. 

- De “deel”-economie wordt steeds meer een levenshouding. Het delen van goederen 
en ideeën, nieuwe producten en diensten ontwikkelen via co-creatie,  … zal op 
termijn ook de logistieke markten beïnvloeden. De productieketen wordt een 
gesloten cirkel “cradle-to-cradle” waardoor verspilling (in grondstoffen, maar ook in 
kennis en competenties) geen optie meer is. Grondstoffen worden steeds meer 
herbruikt en via nieuwe businessmodellen krijgen producten een tweede of derde 
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leven. Dit sluit aan bij een algemeen maatschappijgevoel om zorgzamer met alles om 
te gaan. De kringloopgedachte wordt het credo als duurzaamheidsconcept. 

- Globalisering van de economische -& financiële markten en nieuwe opkomende 
handelsrelaties tussen vb. China en de Afrikaanse landen, 

- Tegelijk neemt de regionalisering toe (de boom van streekproducten, het vermijden 
van vervoer over grote afstanden, CO2 footprint beperken, …). 

- Verschuiving van het economische en politieke machtscentrum naar Azië,  
- Opkomst van nieuwe internationale samenwerkingsverbanden naar analogie met de 

EU (ASEAN, NAFTA, MERCOSUR, …) en tegelijk een tegenbeweging die vraagtekens 
plaatst bij de vrijhandel (VS) 

- Nieuwe douaneregelgevingen, steeds strengere beveiligingsmaatregelen 
 
 
De sector van de internationale handel, het vervoer en de logistiek  
Steeds meer beslissingsorganen van ondernemingen situeren zich buiten België (door fusies 
en overnames) met als rechtstreeks gevolg dat de lokale activiteiten onderdeel worden van 
een externe globale bedrijfsvisie, ook op vlak van HR. 
 
De sector staat vanuit een Belgische/Europese context voor heel wat uitdagingen: 

1. Integratie van de interne & externe logistiek  
De logistieke sector zal de volgende 10 jaar meer veranderingen ondergaan dan in de 
voorbije 50 jaar. In het verleden betroffen de evoluties vooral de technische aspecten 
van het vervoer (vb. de container), de behandelings- en opslagtechnieken (vb. 
alsmaar grotere en meer productieve hef- en behandelingstoestellen), de toenemende 
rol van warehousing/distributie met als bijkomende toegevoegde waarde het 
controleren en herverpakken van goederen of het samenstellen van pakketten met 
diverse producten.   
 
Op informatica vlak gaat de automatisatie verder. De sector ontwikkelde zich van 
het louter aanbieden van een transport, een behandelings- of opslag- dienstverlening 
naar een all-inclusive dienstenpakket. De volgende stap zal de intrede van de 
robotica in warehouses zijn.   
 
Ondertussen zet de evolutie van bedrijven als volwaardige logistieke strategische 
business partner die de ketenregie overnemen zich verder. Concreet: de logistiek 
start niet op het moment dat grondstoffen/goederen bijvoorbeeld getransporteerd 
worden, maar start al bij bij de planning van een nieuw productiemodel. Dit 
betekent dat de logistieke kosten van de producerende/verladende industrie al 
worden opgenomen in de planning van een nieuw project. Als partner van de 
industrie sturen zij de supply chain en managen de goederenflow in opdracht van 
hun klanten over alle modi en continenten heen. 

 
 

2. Technische en digitale evolutie 
i. Het Internet of Things (IoT): Het betreft een netwerk van sensoren, processoren 

en software dat talloze apparaten (maar ook goederen) met elkaar verbindt. 
Deze sensoren worden vandaag al gebruikt om in realtime na te gaan waar 
welke containers, spoorwagons, trailers,… staan. In de nabije toekomst zullen zij 
ook info kunnen uitwisselen over o.a. de beladingsgraad, temperatuur, toestand 
van de goederen, de duurtijd van stilstand e.d. Al deze data zouden op een 
digitaal platform beschikbaar komen en afhankelijk van de mate van 
digitalisering zou het programma bv. aan de leverancier een bevestiging van 
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aflevering sturen en/of aan de bestemmeling al een automatisch bericht zenden 
van waar de goederen zich bevinden, wat het probleem is en welke 
alternatieven mogelijk zijn (rekening houdende met de wensen van de klant). Dit 
op voorwaarde dat alle info van de transportopdracht en de supply chain 
digitaal beschikbaar is. 

 
ii. 3D en 4D printing: Deze technologie is ook in volle ontwikkeling en zou bv. zijn 

toepassing kunnen vinden in het printen van onderdelen van een machine. 
Vandaag zijn er nog geen evoluties die erop wijzen dat deze technologie voor 
massaproductie zou kunnen gebruikt worden. Momenteel kunnen nog geen 
metaalonderdelen geprint worden, maar afhankelijk van de materiaal en 
grondstoftechnologie kunnen hier oplossingen geboden worden. Dit kunnen 
synthetische  stoffen zijn die dunner, sterker, steviger zijn dan metaal en 
bovendien weerstand bieden aan hoge temperaturen. Hoogst waarschijnlijk 
zullen logistieke stromen wijzigen en op termijn zouden bepaalde 
productieprocessen kunnen terugkeren naar Europa. 

 
iii. Robotica: In het magazijn van de toekomst picken robots de goederen uit en 

zetten ze terug in het rek, zij doen dit veilig en quasi foutloos. Zij communiceren 
autonoom met bijvoorbeeld de software in de vrachtwagen zodat ze de 
goederen bij vertraging, later kunnen klaarzetten en de gate zo nog kunnen 
vrijhouden om (intussen) goederen van een andere klant klaar te zetten. 
Bovendien kunnen de robots ook “samenwerken” met mensen en de veiligheid 
van werknemers vrijwaren. Bovendien zijn de algoritmes zo ontwikkeld dat het 
“lerende robots” worden. Deze robotisering zal ook haar intrede doen in de 
industrie.  Delen van de productie die om redenen van loonkosten werden 
uitbesteed aan lageloonlanden kunnen dan weer terugkeren. 

 
iv. Drones: De ontwikkeling en de evaluatie van inzetbaarheid van “drones” is nog 

volop aan de gang. In eerste instantie kunnen drones ingezet worden bij 
beveiligingsconcepten. Daarnaast lopen er momenteel tests om drones in te 
zetten i.f.v. de verduurzaming van de last mile. Zowel in steden waar er rekening 
moet worden gehouden met beperkingen inzake emissie, geluidsoverlast, de 
laad- en lostijden, de beperkte toegankelijkheid voor vrachtwagens of 
bestelwagens, als op het platteland waar het aantal gereden “verloren 
kilometers” een probleem is, werken bedrijven als Mercedes, UPS en Amazon aan 
verschillende concepten. Bestelwagens (Mercedes Vision Van) worden hierbij als 
mobiel magazijn ingezet. De wagens worden geladen i.f.v. de bedeling van 
klanten in een bepaalde regio. Zij rijden tot aan de rand van dit gebied waarna 
drones de eindaflevering doen (dit alles digitaal gestuurd). Via de digitalisering 
verloopt de planning (i.f.v. de wensen van de klant) vrijwel automatisch. 
Uiteraard stellen zich nog verschillende problemen van technische en juridische 
aard zoals het bereik van de drones (batterijen zijn nog te zwak, het beperkt 
laadvermogen en niet elke klant beschikt over een landingsmogelijkheid voor 
een drone) of de veiligheid (valt plots uit de lucht, botsing met vogels, diefstal of 
inzetten als wapen, …). Bovendien stelt zich ook de vraag hoe men een pakket 
levert zonder document of RFID tag, …  

 
v. Andere technische en innovatieve ontwikkelingen:  

In het wegvervoer ligt de nadruk op het uitwerken van concepten als 
platooning, het organiseren en inrichten van trajecten specifiek voor eco-
combi’s, de veiligheidsaspecten onderzoeken van zelfrijdende vrachtwagens en 
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nagaan in welke mate de e-mobiliteit in het wegvervoer kan uitgebouwd 
worden. 
In de scheepvaart zet men o.m. in op alternatieve aandrijfsystemen om de 
emissie-uitstoot te beperken. Dikwijls zoekt men combinaties van concepten 
zoals windkracht (via hightech windzeilen), maar ook zonne-energie en 
waterstof. 
In de luchtvracht zet men in op nieuwe materialen om het gewicht verder te 
reduceren.  Tegelijk lopen experimenten met nieuwe aandrijfsystemen incl. 
motoren op elektriciteit via batterijen. 

 
vi. Big data  

Doordat alle onderdelen van de logistieke keten met elkaar verbonden zijn via 
diverse softwareprogramma’s, komen steeds meer data ter beschikking.  In de 
toekomst zal dus opzoekingswerk fel minderen omdat heel wat info in real time 
ter beschikking is en automatisch wordt opgehaald.  Algoritmes optimaliseren 
het voorraadbeheer tot op het niveau van realistische voorspellingen. Just-In-
Time delivery transformeert naar predictive delivery. De logistiek van de 
toekomst combineert grote hoeveelheden aan data tot essentiële informatie 
voor de logistieke keten (eventuele historische gegevens, actuele marktprijzen 
per deeltransport/behandeling/opslag, weersvoorspellingen, risicoanalyse, 
douanetechnische vereisten voor specifiek transport,…). Conditio sine qua non is 
wel dat de data gedeeld moeten worden en beschikbaar zijn voor iedereen. 
Bedrijven die achterblijven, zullen door de concurrentie vroeg of laat “overruled” 
worden. 
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3. Duurzaamheid en veiligheid 

In elk onderdeel van de logistieke keten zal het aspect duurzaamheid van de 
logistieke keten voorop staan. Het zal een commerciële meerwaarde zijn indien een 
bedrijf zich tot internationale standaards verplicht (of erkend wil worden). 
Duurzaamheid betreft o.m. de ecologische footprint (vb. hybride transportmodi), de 
kwaliteit van de geleverde dienstverlening,….  Ook in het HR-beleid zal het 
duurzaamheidsdenken zal ook in het personeelsbeleid aan belang winnen. 
 
Beveiliging van het transport en de vracht is de tweede pijler die steeds meer op de 
voorgrond zal treden. Hierbij zullen internationale wetgevingen steeds meer impact 
hebben op het transport, opslag en behandeling van de goederen. Dit omvat 

- monitoring met verschillende technologieën (RFID, Real Time Location 
Systemen (RTLS), Toegangscontrole, Customs Trade Partnership Against 
Terrorism (C-TPAT),  AEO of Known Consignor, …), 

- de eigen interne programmatuur (zie de cyberaanval op o.a. bedrijven zoals 
Maersk/APMT, DHL, … in juli 2017) 

- via certificering (ISO-certificaten e.d.) 
 
 

4. Marketing, nieuwe markten en nieuwe samenwerkingsverbanden 
De logistiek zal nog meer oog moeten hebben voor nichemarkten, nieuwe en 
gewijzigde trafieken, ontwikkelingen in de verwerkende industrie, ….  Hierbij kan als 
voorbeeld gedacht worden aan o.m.: 
 
i. Het booming “E-commerce” verhaal waarbij de logistieke bedrijven zich anders 

en meer divers zullen moeten organiseren om geen marktopportuniteiten in 
distributielogistiek te missen. Hier ligt nog een groot marktpotentieel. We 
spreken hier van ‘e-fulfilment’ waarbij de volledige logistieke afhandeling van 
orders via webshops in het warehousemanagement systeem (WMS) wordt 
geplaatst. 

 
ii. De vraag naar bio- en streekproducten neemt nog steeds toe. Mogelijks kunnen 

hierdoor handelsrelaties wijzigen en dus ook goederenstromen. Met de 
toenemende immigratie neemt ook de vraag naar o.m. Halal-certificaten bij 
voedingsproducten toe. 

 
iii. Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo heeft de Chinese internetgigant 

Alibaba een alliantie gesloten met de grootste containerrederij ter wereld 
Maersk. Alibaba heeft in 2010 het onlineplatform OneTouch overgenomen, 
waardoor het mogelijk is met 1 klik een slot te reserveren op een Maersk schip. 
Ook Amazon neemt steeds meer het distributieproces over (in eigen beheer) en 
wordt expediteur.  

 
 

5. Toekomst van de sector: samenwerking wordt een must 
 

Als “lean freight forwarder” werkt het bedrijf van morgen met een massa aan 
gegevens van tussenpersonen, opdrachtgevers, leveranciers, e.d. die via ICT met 
elkaar verbonden zijn. Bovendien wisselen de apparaten info uit over voorraden, 
toestand van de goederen, locatie van de opleggers en trekkers, locatie van lege 
containers, actuele info over bottlenecks en wachttijden op (lucht)havens(terminals), 
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locaties van de spoorwagons, temperatuur van de goederen/omgeving, periode dat 
het transport stilstaat, het verschil tussen het tijdstip van aflevering en de planning, 
.... De cloud zorgt ervoor dat toegang op elk moment, vanop eender welke locatie, of 
apparaat mogelijk is.  
 
Op deze manier kan de planning nog veel sneller én efficiënter verlopen en deels ook 
door het systeem (in een eindfase) overgenomen worden. Hierdoor neemt de 
kwaliteit van de dienstverlening toe (vermindering foutenratio). De 
documentenstroom (transport- en douanedocumenten) loopt volledig digitaal 
doorheen de verschillende modi.  
 
Door de veel grotere transparantie van de gegevens doorheen de supply chain zal 
een logistiek bedrijf kunnen gebruik maken van data uit een historiek om 
voorspellende analyses uit te werken. Dit zal een meer geautomatiseerde planning en 
open samenwerking (via communities) mogelijk maken. Dit betekent echter dat 
bedrijven een ander commercieel businessmodel moeten ontwikkelen. Hierbij zal het 
totaal servicepakket naar de klant toe en het strategisch “meedenken-concept” met 
de klant op de voorgrond treden. 
 
Vooral in de (container) scheepvaart lijkt er momenteel geen grens te staan op 
grootte. Schepen van 20.000 TEU en meer zijn technisch haalbaar en zullen 
binnenkort welbepaalde havens aanlopen. Hiervoor worden “hub-and-spoke 
netwerken” uitgebouwd. Naar alle verwachting zal het maritiem vervoer in 2030 
verdubbelen. Momenteel beloopt het maritiem volume wereldwijd 10 miljard ton.  

 
 
Klantenrelaties 
 
Industrie en handel geraken meer en meer verweven, waardoor de wensen en verwachtingen 
van de klanten (maar ook de eisen van de leveranciers en partners) inzake kostprijs en 
activiteiten rond VAL/VAS verder toenemen. Ook het tijdsaspect wordt ingevolge de 
doorgedreven inzet van ICT en de opkomende SMART-applicaties doorheen de ganse flow 
steeds belangrijker. In bijna alle functies wordt het commercieel handelen en denken steeds 
belangrijker. 
 
 
Toeleiding van kwalitatieve medewerkers 
 
Ingevolge de demografische ontwikkeling enerzijds en de moeilijke invulling van vacatures 
anderzijds, dreigt op middellange termijn een tekort aan goed opgeleide bedienden (op alle 
niveaus). Kortom: te weinig instroom om de natuurlijke uitstroom in de sector op te vangen. 
Inmiddels trekt de wereldeconomie terug aan en stijgt het aantal vacatures verder (VDAB). De 
vraag naar sectorgerichte profielen neemt opnieuw toe.  
 
Voor de meeste PC226-functies zullen werknemers over meer competenties in de breedte 
moeten beschikken. Naast het operationeel oplossen van problemen, zal advies en 
monitoring/ analyse steeds meer deel uitmaken van een logistieke onderneming.  
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SWOT-analyse van de sector (Bron: Transport en logistiek - Sectoranalyse van de nieuwe 
competenties 2009) 
 
Het uitvoeren van een algemene SWOT-analyse op de sector van de Internationale Handel is 
een bijna onmogelijke opdracht. Door de aanwezigheid van heel wat subsectoren zou er per 
subsector/activiteitencluster een gedetailleerd onderzoek moeten worden uitgevoerd. Binnen 
de context van de visie worden hierna een aantal elementen aangehaald die algemeen 
typerend zijn.  
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STRENGHTS (STERKTES) - Kenmerken van de organisatie/ interne elementen WEAKNESSES (ZWAKTES) -  Kenmerken van de organisatie/ interne elementen 

Economisch Economisch 

Grote commerciële speler - onmisbaar in de wereldeconomie Concurrentie  

Bedrijven stellen zich flexibel op naar markt van vraag en aanbod van zowel klanten 
als consumenten 

Zwakke marktpostie door afhankelijkheid van één klant of beperkt aantal klanten 

Bedrijven werken onderling nauw samen door extern netwerk  Een fout kan zware financiële gevolgen hebben 

Innovatiegericht   

Snel en proactief handelen is een must   

Internationale omgeving (veel contacten met andere culturen, in andere talen)    

    

HR  (individuele als collectieve focus) HR (individuele als collectieve focus) 

In grote bedrijven: zeer goed uitgebouwd HR-beleid aanwezig  In kleine of microbedrijven is niet steeds een HR-verantwoordelijke  en/of  HR-
beleid 

Self-development van werknemers  Ad hoc' HR-beleid in sommige bedrijven mist 'structurele inbedding' 

Veel autonomie en taakvariatie als jobdescription voor de werknemer Beperktere jobmobiliteit in kleine bedrijven met een vlakke organisatiestructuur  

Jobmobiliteit (vertikaal- horizontaal)  Opleidingsbeleid vaak onderhevig aan dringend karakter van de operationele 
werking 

  Sommige activiteiten verlopen niet altijd zoals gepland, met als gevolg een hogere 
werkdruk 

    

    

Instroom Instroom 

Aanwerving van kandidaten met zeer goede taalcompetenties uit diverse 
opleidingsrichtingen  

lange zoektocht naar de 'witte raaf' mét ervaring in de sector  

Aanwerving van kandidaten uit netwerk geen eenduidige verwachting aan competenties over de hele sector heen 
(afhankelijk van subsector, verschillen tussen bedrijven onderling) 

    

    

OPPORTUNITIES (OPPORTUNITEITEN) - Externe elementen THREATS (BEDREIGINGEN) 

Economisch Economisch 

Globalisering van de economische en financiële markten en nieuwe opkomende 
handelsmogendheden 

Crisis(sen)  
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logistiek als volwaardige partner van de industrie  Transport als afgeleide vraag: vertraging in economie heeft na +/- 6 maanden 
impact op transport 

Duurzaamheid als commerciële factor Concurrentie 

Klant vraagt 'logistiek' maatwerk  Mobiliteit 

Vraag naar nieuwe afzetmarkten stijgt (nieuwe vraag van consument; alsook 'nieuwe' 
consument) 

Hoge wensen/eisen  van klanten, leveranciers én consumenten 

Jobcreatie in nieuwe afzetmarkten   

Digitalisering in alle bedrijfsprocessen   

    

HR  HR  

LOGOS als partner voor uitbouw opleidingsbeleid  én (verdere) ondersteuning bij 
talentbeleid 

Beslissingen op overheidsniveau: lange termijnperspectief <> korte termijndenken  

Aandacht voor thema's als talentbeleid, nieuwe werken, psycho-sociaal welzijn Zeer veel verschillende maatregelen en subsidies op vlak van aanwerven, retentie 
en talentontwikkeling (knowhow) 

Langer werken vraagt aanpassing van loopbaanpaden van werknemers Langer werken vraagt aanpassing van loopbaanpaden van werknemers  

Aanbod van subsidiemaatregelen (ook financieel)   

    

Instroom Instroom 

Overheid: tewerkstellingsmaatregelen ter ondersteuning van het doelgroepenbeleid Te geringe toeleiding van medewerkers met de verwachte competenties   

Imagoversterkende acties vanuit de overheid en haar partners Te geringe uitstroom uit het sectorgericht onderwijs 

  Beslissingen op beleidsniveau (o.a. programmatiestop) waardoor uitbouw van 
nieuwe sectorgerichte onderwijsrichtingen on hold staat 

  Imago: onvoldoende bekendheid van de sector en de diverse functies 
(operationeel/strategisch) 
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Competenties & attitudes om aan de slag te gaan 
 
De competenties 
De verscheidenheid aan bedrijven zorgt ervoor dat de functies inhoudelijk divers zijn, zelfs 
binnen vergelijkbare bedrijven in eenzelfde deelsector. Hoewel de basiskennis van de sector 
een vaste waarde is, kunnen bepaalde inhoudelijke accenten anders gelegd worden binnen 
eenzelfde functie. Dit kan o.m. te maken met de betreffende subsector waarin men 
terechtkomt en/of de functie; de interne structuur en de werkwijze die verschilt van bedrijf 
tot bedrijf. 
 
In het algemeen worden de volgende competenties als belangrijk beschouwd voor (kandidaat) 
bedienden.  

 De integrale logistieke keten en relevante tussenpersonen 

 Ruime technische bagage betreffende de vervoersmodi, opslag- en 
behandelingsmogelijkheden 

 Transport-, douane- & verzekeringsdocumenten en formaliteiten 
 Relevante nationale en internationale regelgevingen eigen aan procedures, het 

transport, de opslag, de producten (gevaarlijke goederen), … 

 Taalvaardigheid (gesproken en geschreven) in meerdere talen 
 ICT-vaardigheid (kunnen omgaan met big data en deze kunnen interpreteren) & 

rekenvaardigheid (standaard) 
 Verantwoordelijkheidszin & proactief denken en handelen 

 Contactvaardigheid met mensen van verschillende culturen 
 Probleemoplossend en analytisch vermogen  
 Zelfstandigheid  

 Nauwkeurigheid 

 Zin voor initiatief 

 Organisatievermogen 

 Beschikken over een helikoptervisie met een commerciële ingesteldheid 

 Leergierigheid 
 
 
Het opleidingsniveau en de noodzakelijke attitude(s) 
De ongekwalificeerde uitstroom blijft een hardnekkig probleem (ca. 7% in het Vlaamse gewest en 
8,8% in België). Dit is behoorlijk veel voor een regio waar de tertiaire sector een aandeel heeft 
van 45%.  Heel wat studies wijzen uit dat de maatschappij evolueert naar een doorgedreven 
digitale kennismaatschappij.   

 

Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op de toekomst. De algemene hervorming van het 
secundair onderwijs en de pilootprojecten met duaal leren zijn belangrijke stappen.  De nieuwe 
migratiestromen zorgen voor extra uitdagingen die het onderwijs tegelijk moet aanpakken.   

 

Een goede algemene basisopleiding (basiseindtermen) is een belangrijke sleutel om daarna 
succesvol een sectortechnische studierichting te volgen die toeleidt naar de sector. Hoewel de 
sector geen echte STEM-sector is, zijn de basiscompetenties en vaardigheden uiterst belangrijk 
om in de sector aan de slag te gaan. In de nieuwe 3de graad van het TSO moeten de basis taal-, 
reken- en ICT-vaardigheden verder aangescherpt worden. De basis hiervoor zal reeds in de 2de 
graad gelegd moeten worden. Zonder deze vaardigheden die intersectoraal zijn, zal een 
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vervolgopleiding of een latere tewerkstelling geen evidentie zijn. De 3de graad dient dan ook als 
aanloop om in een sectortechnische richting verder te studeren.  

 
Om te voldoen aan de vele uitdagingen dienen de bedienden te beschikken over heel wat 
competenties.  Het succes en de ontwikkeling van een loopbaan in de sector wordt in grote 
mate beïnvloed door de bereidheid “ervoor te gaan” en door zich levenslang- en levensbreed 
verder te ontwikkelen.  Voor een open leergierige geest met een proactieve en commerciële 
feeling met een positieve ingesteldheid en werkattitude staan de deuren open. 
 
54% van de bedienden PC 226 in Vlaanderen beschikken over een midden tot hoog 
studieniveau. Ingevolge de verwachte ontwikkelingen op o.m. technologisch en 
organisatorisch vlak zal dit niveau minimum behouden moeten blijven.  Evenwel is er ook een 
trend die wijst op een dualisering van de functies. Waar er vroeger 3 categorieën inzake 
moeilijkheidsgraad waren, ziet men nu de middelste categorie afnemen, omdat bepaalde 
functies binnen deze categorie inhoudelijk wijzigen en complexer worden; andere 
‘midden’functies verdwijnen door automatisatie en digitalisatie of worden eenvoudiger. (Bron: 
WSE) 
 
In het gratis aanbod aan de sector had in 2016 ruim 41% van de cursisten een diploma HSO, 
bijna 25% had een bachelor achtergrond en 17% van de cursisten waren master. Het aandeel 
van de cursisten tot een diploma LSO bedroeg 5%. 
 
 
Knelpuntfuncties 
Ondanks de crisisperiode zijn heel wat sectortechnische functies knelpuntfuncties. Functies 
zoals dispatcher / transportplanner, douanedeclarant, expeditiebediende/expediteur, diverse 
salesgerelateerde functies alsook de functie van logistiek verantwoordelijke in een warehouse 
zijn ook de knelpuntfuncties van de toekomst.   
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VISIE 
 
Kernidee 
Op basis van de snel evoluerende trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in onze 
sector, staan de bedrijven grote uitdagingen te wachten.  
De uitdagingen hebben, zoals hiervoor geschetst, betrekking op domeinen zoals 
economische/conjuncturele ontwikkelingen, internationalisering & omgaan met 
marktverschuivingen en outsourcingstendenzen, diversificatie in dienstverlening, digitale, 
technologische & ICT-evoluties, nieuwe samenwerkingsverbanden, hogere klanteneisen en 
stijgende competentienoden van de medewerkers, …  
 
De bediende van morgen is goed geschoold, proactief, flexibel, autonoom en staat open voor 
nieuwe uitdagingen (verticale en horizontale doorgroei).  Voortdurende bij- en omscholingen 
in nieuwe competenties staan centraal.  
 
Doelstelling is dus enerzijds de wendbaarheid van de bediende te versterken zodat de 
“knowhow” en dus de kwaliteit van de dienstverlening in het bedrijf resp. de sector 
gegarandeerd is. Hierbij ligt op HR-vlak de klemtoon op het actief begeleiden van de bediende 
in zijn/haar loopbaan. Anderzijds is het creëren van werkbare jobs hierin een belangrijk 
aspect, zodat werknemers gemotiveerd aan de slag kunnen blijven. Doordat verschillende 
generaties in het bedrijf moeten samenwerken zijn coaching, het scheppen van een 
aangename werkomgeving, het stimuleren van werkbaar werk belangrijke doelstellingen. Ook 
kennisborging en het stimuleren van autonoom werken zijn essentiële aandachtspunten. 
 
Voortdurende competentieontwikkeling op én buiten de werkvloer, talentscouting (in 
scholen,…) & talentherkenning in bedrijven, innovatieve/alternatieve loopbaanontwikkeling, 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, work-life balance, kennisborging en –overdracht worden 
essentiële bouwstenen van een duurzaam bedrijfsbeleid in de 21ste eeuw.  Talent vinden, bij-
/omscholen en houden (via de uitbouw van interessante en dynamische loopbanen) wordt dé 
uitdaging op een krappe arbeidsmarkt met potentiële werknemers die selectiever handelen en 
denken.   
 
Niet alleen via de bedrijven en hun werknemers, maar ook via een constructieve 
samenwerking met het onderwijs en andere partners willen we de sector voorbereiden op de 
toekomst. 
In dit verhaal zijn werkzoekenden voor de sector een belangrijke pool van potentieel 
talent. Niet alleen kunnen zij ingezet worden om de talrijke (knelpunt)vacatures in te vullen, 
we geloven ook dat diversiteit op de werkvloer positief kan bijdragen tot het behalen van 
bedrijfsdoelstellingen en tot een hoge klanttevredenheid.  
 
 
Tijdsvensters voor de looptijd van de visie 
 
Hierbij een indicatie wat er op korte-, middellange- & lange termijn kan opgestart worden: 
 
korte termijn:  
Er is een voorzichtig economisch herstel en de economische handelsactiviteiten hernemen. Dit 
uit zich o.m. ook in het aantal vacatures die voor de sector in stijgende lijn gaan.  Hierbij 
staan acties voorop die doelen op het vinden én aan de slag houden van bedienden.  Dit kan 
via o.a.: 
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- “Bijspijker-opleidingen” e.d. om de ervaring en de polyvalentie in het bedrijf 
te houden.  

- Het sensibiliseren en verstrekken van praktische info aan bedrijven (vooral 
micro en KMO’s) over HR-tools. Dit geldt zeker nu dat er geen terugvalpositie 
is naar de projectontwikkelaars bij de RESOC’s. 

- Het organiseren van werkzoekendenprojecten gericht op de invulling van 
knelpuntfuncties.  

 
 
middellange termijn: 

- Het imago van de sector verbeteren door een actief aanwezigheidsbeleid in 
o.m. scholen, op Sid-in’s, jobbeurzen, maar ook op speeddates en infodagen 
voor medewerkers van VDAB-, Werkplekarchitecten, ….  Ook in contacten met 
beleidsinstanties, overheden, onderwijs en diverse belangenorganisaties dient 
de sector juist gepositioneerd te worden in het economisch landschap.  Dit 
moet bijdragen tot een optimalisatie van de toeleiding naar de sector vanuit 
verschillende instroomkanalen (onderwijs(regulier e.a)-
werkzoekendenprojecten herintreders en werknemers uit andere sectoren).  
Ook de bedrijven worden gesensibiliseerd hierin actief te participeren. 

- De bedrijven sensibiliseren en hen aanzetten om een competentie- en 
talentbeleid in te voeren.  In afwachting van de opstart van een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP), moeten de bedrijven gestimuleerd worden via een 
opleidingsplanning door te groeien tot een volwaardig competentiebeleid.  

 
lange termijn:  

De uitdagingen zijn zeer divers: markten wijzigen, de wijze van werken zal sterke 
veranderingen ondergaan, taakinhouden zullen behoorlijk wijzigen (van louter 
operationeel naar meer adviserend en consultancy) nieuwe partnerschappen 
ontstaan, de digitalisering en robotisering vereisen nieuwe en andere 
competenties, …. LOGOS wil dan ook blijven inzetten op het sensibiliseren van de 
bedrijven rond thema’s zoals arbeidstijdmanagement, generatiebewust 
personeelsbeleid, preventie van stress- en burn-out, efficiëntere arbeidsorganisatie, 
werken in (wijzigende) teams, een vooruitziend competentie- en talentbeleid, … 

 
 
MISSIE 
De missie van de sociale partners is zorg te dragen dat er ook in de toekomst voldoende 
kwantitatieve en kwalitatieve toeleiding is van goed opgeleide medewerkers naar de 
bedrijven i.f.v. hun behoeften. Daarnaast is een duurzaam HR-beleid een absolute vereiste om 
talent en ervaring in het bedrijf te houden en te laten ontwikkelen. De sector ijvert ervoor om 
net die kennis en ervaring via LLL & LBL in de bedrijven te optimaliseren en in de sector te 
houden.  Tenslotte dienen de bedrijven zelf de omgeving en de voorwaarden te scheppen om 
dergelijk beleid te faciliteren. Hierbij moet gedacht worden aan o.m. een actief 
gezondheidsmanagement, een loopbaanbegeleiding, strategische partnerschappen aangaan, …  
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STRATEGIE 
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 3 prioriteiten (zie prioriteitenfiches):  
 

1. De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
a. Duaal leren en werken, stages en studie en beroepskeuze met aandacht voor 

STEM 
 

2. Een doorgedreven competentiebeleid 
a. Competenties van de toekomst 
b. Uitbouw van de basiscompetenties 
c. Talentontwikkeling 
d. Wendbaar en werkbaar werk 

 
3. Een beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

a. Diversiteit bevorderen  
b. Discriminatie tegengaan 

 
 
Bronnen: 
De CAO-teksten 
In het paritair comité werden in de voorbije jaren door de sociale partners diverse afspraken 
gemaakt die beleidsmatig in een visie kunnen opgenomen worden. De relevante afspraken 
hebben betrekking op o.m. de ontslagbegeleiding, het sectoraal vormings- en 
tewerkstellingsakkoord, het sectoraal pensioenplan, aandacht voor de risicogroepen, …  
 
Sectorale- en (inter)nationale studies, Vlaamse beleidsnota’s en de federale beleidsverklaring 

a. Pact 2020 
b. Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019 
c. Decreet op de sectorconvenants 
d. Strategisch plan geletterdheid 
e. Beleidsnota’s 2014-2019:  Onderwijs & Werk, Economie en innovatie 
f. WSE:    Opgevraagde cijfers Internationale Handel 
 Nota aan de leden van VESOC over het inhoudelijk kader van de sectorconvenanten 

2018-2019 
 Inspiratiemenu voor de sectorconvenants 2018-2019 
 Intervisiemomenten 
g. VBO:     Een visie voor de logistiek in België 
h. PWC:     Shifting patterns – 2016 The future of the 

logistics industry 
i. AXIT:     Datengold oder Datenfriedhof 
j. Fraunhofer Institut:   Seeschifffahrt 2020, aktuelle Trends und 

Entwicklungen 
 Logistik 4.0:    Herausforderungen für Industrie und 

Logistikdienstleister. 
k. ABN-AMRO    Alles van waarde, circulariteit door sectoren 

heen: Transport & Logistiek 
l. ZF Friedrichhafen:    ZF-Zukunftsstudie 2016: Die letzte Meile. 
m. NBB     Economic importance of the logistics sector in 

Belgium (nr. 325-2017) 
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n. Reaal:      Trends en ontwikkelingen 2016-2018 
(Robert Witteveen) 

o. Inspiration Series:    Trends 2017 (Richard Van Hooijdonk) 
p. World Economic Forum (White paper): Digital transformation of industries – 

logistics industry 
q. Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel: Trends 2030 

Mobilität & Logistik 
r. Bertelsman Stiftung:    2050-Die Zukunft der Arbeit-Delphi Studie 
s. Logistik Heute:     Branchendossier Logistik und Transport 
t. Stichting Innovatie en Arbeid  Werkbaarheidsmonitor 2016 
u. Digitale nieuwsbrief FLOWS 
v. RSZ:     Bedrijfsgegevens van 2016 Q4 voor PC 226 
w. Right Management:   Rapport outplacement 2016 
x. ING-UA-VIL:    The future of port logistics (8 mei 2017) 
y. BITO:     Socio-economische analyse van de sector 2016 
 Conjunctuurenquête-Expeditiesector: 2017 Q2 

 
De Sectorconvenant met de Vlaamse Overheid sinds 01-04-2004 
De ervaringen en resultaten in de convenantwerking vormen een belangrijke inspiratiebron. 
Via het facultatief beleidsadvies tracht LOGOS relevante (overheids)instanties te sensibiliseren 
en in te lichten over de knelpunten en mogelijke beleidsopportuniteiten. 
 
Het Vormingsfonds LOGOS 
LOGOS is sinds oktober 1999 actief. Via het gratis opleidingsaanbod en het subsidiëren van 
opleidingsinitiatieven in de bedrijven tracht LOGOS een opleidingscultuur in de sector te 
stimuleren. Daarnaast blijft LOGOS actief in het opstarten van werkzoekendeprojecten die 
aansluiten bij de knelpuntfuncties in de sector en die gekenmerkt worden door een 
rechtstreekse toeleiding naar de sector. In het licht van de uitdagingen en ook i.f.v. de vragen 
uit het bedrijfsleven krijgen de HRM-gerelateerde opleidingen meer aandacht.  
 
Het VOV Lerend netwerk, ESF-projecten en aanverwante organisaties 
Via de ruime waaier aan publicaties, websites, VOV Lerend Netwerk en ESF-initiatieven, volgt 
LOGOS de trends en ontwikkelingen op HR-vlak op en kan LOGOS een bijkomende service 
verlenen op maat van de sector en de bedrijven.   

 
De sociale partners 
De sociale partners leveren niet enkel de nodige input, maar fungeren tevens als klankbord. 
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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). 

 
 
 

• Prioriteit 1: Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

• Prioriteit 2: Competentiebeleid 
• Prioriteit 3: Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname 
• Prioriteit 4 : Samenwerking 
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PRIORITEIT 1: Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 
 
 
Motivatie 
 
De bruikbaarheid en relevantie van opgedane kennis en vaardigheden wordt steeds korter. De 
nieuwe mogelijkheid voor een leerpad duaal leren vormt hierin een belangrijke ontwikkeling. 
Hier wil de sector zijn functie als katalysator opnemen om onderwijs en de bedrijven te 
sensibiliseren en in een latere fase samen te brengen. LOGOS zal de bedrijven sensibiliseren om 
hun peters/meters de noodzakelijke pedagogische skills aan te reiken. Aangevuld met een 
kwalitatieve werkplekinrichting en de inhoud van de opleiding. LOGOS onderzoekt de 
haalbaarheid van een pilootproject op se-n-se niveau.  

 

Om de veranderingen te ondersteunen en inhoudelijke en organisatorische dynamiek te geven 
zijn partnerschappen broodnodig.  

- De Begeleidingscommissie blijft het platform voor overleg en afstemming over diverse 
onderwijsthema’s en toelichting over de evoluties binnen de sector (duaal leren, 
leerplannen, workshops, inhoudelijke wijzigingen, …) 

- Het informeren van de bedrijven over het gewijzigde onderwijslandschap en welke 
inbreng van hen kan en mag verwacht worden.  

- In samenwerking met AHOVOKS zet LOGOS in op Beroepskwalificatiedossiers (BKD’s) voor 
toekomstige trajecten zoals in 3de graad Handel & Logistiek, se-n-se, HBO5, … 

 

Het opzet van LOGOS is meervoudig: 

- de instroom naar de logistieke opleidingen verbeteren: het imago en de perceptie van de 
sector blijven een groot probleem. En dit op een moment dat er grote transformaties (op 
economisch, technologisch en digitaal vlak) op til zijn en de sector heel wat divers talent 
nodig heeft.   

- de ongekwalificeerde uitstroom inperken en  

- de inhoudelijke kwaliteit van de bestaande en (ver-)nieuwde opleidingen (in welk traject 
ook) bewaken en zo goed mogelijk afstemmen op de noden in de sector. Hiervoor zal 
ook de samenwerking met AHOVOKS op eenzelfde elan verdergezet worden. 
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Acties 

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

 

Actie 1: Het structureel overleg met de Begeleidingscommissie blijft behouden en kan i.f.v. nieuwe 
ontwikkelingen op onderwijsvlak verdiept worden.  

Op vraag van de koepels en netten kan LOGOS ondersteuning bieden aan scholen (convenant en 
nog geen convenantscholen) in de vorm van: 

- overleg in het kader van een gerichte beroeps- en studiekeuze naar een range van 
administratieve functies (in de sector) 

- het verstrekken van info (vb. via workshops) aan leerkrachten om sectortechnische 
elementen te integreren de lessen  

- het uitwerken van een duaal opleidingstraject (in samenspraak tussen de sector en een 
school als piloot (vb. assistent (inter) nationaal goederenvervoer). Hierbij aansluitend het 
uitwerken van een inhoudelijke en praktische leidraad als hulp voor afstemming tussen 
onderwijs en bedrijf  

- In samenwerking met de pedagogische begeleiding promotie maken voor het TLT 
international leerspel. Hierbij zal met hen afgetoetst worden op welke wijze (ook in het 
kader van de vernieuwing van het secundair onderwijs) de relevante scholen die nog 
geen convenantschool zijn het best benaderd en geïnformeerd kunnen worden voor een 
mogelijk event/workshop (bij voldoende belangstelling) 

Partners: GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG, POV, convenantscholen en Dept. Onderwijs  

 
 
Actie 2: Via de “individuele samenwerkingsovereenkomsten” blijft de sector inzetten om 
convenantscholen met een relevante opleiding (zie hieronder) te ondersteunen. 
 
Het betreft hierbij volgende (sectortechnische) opleidingsniveaus: 

- Bachelor-opleiding logistiek management 
- HBO5 opleiding Transport, mobiliteit en logistiek (en initiatieven ondersteunen om het 

HBO5 ook in andere regio’s uit te dragen) 
- Se-n-se-opleiding Internationaal transport en Goederenverzending 
- CVO Transport & Logistiek Medewerker 
- 3e graad TSO Boekhouden – Informatica  
- 7 BSO Logistiek (per uitzondering). 
- Bijkomend i.f.v. aanpassing leerplan: 3de graad logistiek & internationale handel (in 

ontwikkeling) 
 
Op vraag van de school zet LOGOS in op: 

- Versterking van de competenties van de leerkrachten/docenten door: 

o 1 keer per jaar i.s.m. het SFTL een leerkrachtendag te organiseren 
o leerkrachten de mogelijkheid te bieden (tot uitputting van het budget) gebruik 

maken van het gratis sectortechnisch aanbod. Ook de sectortechnische 
webleercursussen die ontwikkeld zijn door de VDAB behoren tot dit aanbod. 

o Op vraag van leerkrachten bedrijven mailen voor een stageplek/werkervaring 
voor leerkrachten 
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o TLT international als logistiek leerspel aanreiken als een vernieuwende 
didactische werkvorm  

 

- Kwalitatieve inhoudelijke ondersteuning van onderwijsinstellingen (op vraag) door 

o Het ter beschikking stellen van informatie én materiaal over specifieke 
inhoudelijke thema’s 

o Aanwezigheid op opendeurdagen, overlegmomenten met leerkrachten  
o bedrijven informeren over stages, observatie-activiteiten en praktijk op 

verplaatsing 
o Voorzien van gastsprekerschappen  
o Speciale events zoals “info-tainment Internationale handel” met als mogelijke 

onderdelen: een gastsprekerschap, het spel TLT international, een bedrijfsbezoek, 
trends en ontwikkelingen binnen de sector,… 

o Deelname aan GIP-jury, nalezen van sectortechnische eindwerken, thesissen, … 
- Deelnemen (op vraag) aan overlegmomenten zoals resonantievergaderingen, 

oriëntatieoverleg om bestaande opleidingen te toetsen aan de nieuwe ontwikkelingen in 
de sector. 

- Stagebegeleiders informeren over de functies, de verschillende activiteiten binnen de 
sector om meer gericht te zoeken naar kwalitatieve stageplekken. 

 
Partners: (convenant-)scholen, bedrijven  

 
 
Actie 3: LOGOS neemt initiatieven om toegang te krijgen tot nieuwe scholen (studierichtingen) die 
nog geen convenantschool zijn. 
LOGOS stimuleert scholen met een relevante studierichting (zie lijst bij actie 2) tot deelname aan 
de Onderwijsconvenant. 
 
Doelstelling is de sector meer bekendheid te geven en een concrete samenwerking met deze 
scholen uit te werken. Hierbij zal LOGOS gebruik maken van de contacten met de pedagogische 
begeleiders, de CLB’s, dept. Onderwijs. Volgende mogelijke pistes zullen onderzocht worden en 
indien bruikbaar verder uitgewerkt worden; 

- Het organiseren van events zoals een belevingsdag voor schoolgroepen. Hetzij via de 
regionale logistieke samenwerking als het een cluster T&L-aanpak is, hetzij via 
geïnteresseerde bediendensectoren als de nadruk uitsluitend ligt op het “bedienden-
profiel”. Doelgroep kan zijn: leerkrachten, CLB-medewerkers, directie, … 

- Deelname aan de SID-in in elke Vlaamse provincie waarbij ook leerkrachten info krijgen 
over de beroepsprofielen en verwachte competenties. Zodat het loopbaandenken in de 
opleiding en begeleiding van leerlingen meegenomen wordt. 

- Promoten van TLT international via kanalen zoals KlasCement, Klasse, 
leerkrachtenverenigingen, contacten met specifieke scholen, leermiddelenevents,… 

- Via RTC’s het logistiek leerspel TLT international onder de aandacht brengen van 
leerkrachten, zodat zij bij uitlening de sectortechnische competenties én beroepen in de 
klaspraktijk kunnen introduceren. 

- Educatief materiaal op de website LOGOS – rubriek Onderwijs 
- Het ontwikkelen van een brochure om de sector op een leuke manier aan jongeren voor 

te stellen (competenties en vaardigheden) 
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Partners: Dept. Onderwijs, pedagogische begeleiders, scholen, CLB, regionale platforms, RTC’s, 
bepaalde sectoren, … 

 
 
Actie 4: Het bevorderen van een sectorgerichte studie-en beroepskeuze waarbij het versterken van 
de keuzevaardigheden van de lerenden voorop staat. 
 
LOGOS werkt actief aan de verbetering van het sectorimago en de toeleiding naar het 
sectortechnisch onderwijs. Hierbij worden volgende initiatieven genomen: 
 

- Het ontwikkelen van communicatiemateriaal gericht op jongeren met interesse in de 
sector om hen een bewuste keuze te laten maken voor een sectortechnische opleiding. 
De waarden van onze sector zijn hierin duidelijk mee opgenomen, omdat de jongere 
generatie doelbewust kiest - niet alleen op basis van de jobinhoud maar ook i.f.v. de 
bredere context (ontwikkelingsmogelijkheden, cultuur,…) 

- Het inhoudelijk opvolgen en verbeteren van de website www.onderwijskiezer.be, en 
andere tools zoals Columbus, Mentor app (in ontwikkeling) waarbij potentiële 
toekomstige werknemers in contact kunnen komen met de bedrijven uit onze sector 
(Mentor app, LinkedIn,…) 

- Deelname aan de SID-IN beurzen (5 provincies) in een nieuw intersectoraal (beperkt 
aantal sectoren) concept om de toeleiding naar het hoger onderwijs te stimuleren. In dit 
concept blijft LOGOS het fonds SFTL meenemen op de beurs 

- I.s.m. EasyFairs een jongerenprogramma uitwerken voor de “Transport & Logistics beurs” 
te Antwerpen om bedrijven en laatstejaars samen te brengen rond een bepaald thema. 
Na evaluatie zal bekeken worden of een gelijkaardig concept ook in o.a. Brussel “The 
Logistics & Distribution” beurs mogelijk is. 

- Events voor jongeren zoals: 
o Jongeren uit 2e graad SO laten deelnemen aan en het mee uitwerken van de 

Beroepenrally i.s.m. de Clustergroep T&L 
o Jongeren uit 3e graad SO laten deelnemen aan en het mee uitwerken van een 

event zoals een belevingsdag voor bediendenfuncties evt. met verschillende 
geïnteresseerde sectoren.  

- Het informeren van lerarenopleiders en onderwijzend personeel in opleiding via o.m. het 
TLT-International over de sector –en bedrijfsrealiteit bij te brengen. 

- Samenwerking (waar mogelijk) aanreiken resp. verbeteren met de “regionale centra” om 
hen bij te staan in de uitrol van hun educatieve activiteiten (Maritiem Centrum in 
Zeebrugge, Havencentrum Lillo, het Beroepenhuis en The Airport House). Hierbij zal ook 
gebruik worden gemaakt van het overleg binnen de logistieke platforms. 

 
Partners: Dept. Onderwijs, pedagogische begeleiders, scholen, CLB, regionale platforms, bepaalde 
(nog te kiezen) sectoren, beursorganisaties zoals EasyFairs 

 
 
Actie 5: LOGOS zet in op en steunt de hervorming van het secundair onderwijs, de uitbouw van 
nieuwe se-n-se opleidingen en HBO5 opleidingen.  
Ook de hervorming van de bestaande HBO5 opleiding Transport, Mobiliteit en Logistiek zal door 
de sector opgevolgd worden.  Daarnaast is het van groot belang om de focus scherp te stellen 
rond de te behalen eindtermen. 
 
LOGOS stelt haar expertise vanuit de sector ter beschikking aan AHOVOKS en de 
onderwijspartners en neemt volgende initiatieven: 

http://www.onderwijskiezer.be/
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- Op vraag van de onderwijspartners meewerken aan nieuwe opleidingen (Dit overstijgt de 
convenantperiode): 

o 3de graad TSO Logistiek en Internationale Handel, 
o se-n-se-opleidingen: 

▪ Assistent (inter)nationaal goederenvervoer 
▪ Hulpdeclarant 
▪ Assistent magazijn-verantwoordelijke 

- Onderzoeken in welke mate de functies STEM georiënteerd zijn. In tal van functies dient 
men te beschikken over een behoorlijke rekenvaardigheid, moet men hoeveelheden en 
afmetingen kunnen omrekenen naar internationale, lokale of sectoreigen standaards, 
noties van warenkennis, noties van fysica en chemie, ..  LOGOS zal op basis van 
steekproeven bij bedrijven (tijdens bedrijfsbezoeken en events) het STEM-gehalte van 
bedienden werkzaam op kantoor en in het magazijn bevragen. Ook een steekproef van 
vacatures (VDAB) zal het beeld verder aanvullen. De analyse van de verkregen resultaten 
vormen voor LOGOS de basis voor input aan de BKD’s. In principe volstaan de behaalde 
eindtermen in het secundair onderwijs om een sectorgerichte opleiding te starten. Het 
betreft vooral basisinzicht in de werking van informatiestromen, het “computational” 
kunnen denken. Maar los van het STEM-profiel dienen de bedienden ook over heel wat 
sectortechnische kennis beschikken, aangevuld met taalvaardigheid en andere 
vaardigheden. Deze bevindingen worden meegenomen als input van de sector in de 
toekomstige leerplannen. 

 
Partners: AHOVOKS, de onderwijspartners, scholen, VDAB, … 
 
 
Actie 6: Samenwerken met AHOVOKS in het kader van de ontwikkeling en uitrol van de BKD’s.  

Het structureren van basiscompetenties op basis van de gevaloriseerde BKD’s zorgt ervoor dat 
een leerling, cursist, student, leerkracht, CLB-medewerker, … een duidelijker overzicht krijgt 
(zowel binnen als sectoroverschrijdend) van wat er minimaal nodig is om als bediende aan de 
slag te gaan. 
 

LOGOS wenst in dat kader 2 acties te nemen vanuit 2 invalshoeken: 
- Binnen PC226: Het opmaken van de transversale basiscompetenties binnen de sector. 
- Buiten PC 226: Het ondersteunen van AHOVOKS bij het identificeren van de intersectorale 

basiscompetenties voor bediendenfuncties. 
Met deze informatie kan intersectorale routeplanner ontwikkeld worden vertrekkend vanuit 
interessedomeinen om uiteindelijk bij een concrete functie (BKD) uit te komen.(op elk niveau). Zo 
kan men dan doorstromen naar een uitvoerende, operationele of strategische functie binnen 
onze sector. 
 
Partners: Dept. Onderwijs, pedagogische begeleiders, VDAB, bedrijven, sectoren en AHOVOKS 
 
 
Actie 7: Het stimuleren van kwaliteitsvol werkplekleren. 

Bedrijven hebben al wel ervaring opgebouwd met werkplekleren (stages, IBO, BIO, duaal leren, …). 
Met het oog op duaal leren wil LOGOS inzetten op een kwaliteitsvolle invulling. Bij duaal leren 
dient het bedrijf ook nieuwe kennis binnen het opgestelde leerplan aan te reiken. Als aanloop tot 
en om de studenten/cursisten beter voor te bereiden op dit leerelement vormen de leerbedrijven 
een belangrijk voortraject.  Opzet is de werkplek vanuit een opleidingsinsteek kwalitatief te 
upgraden om de link tussen onderwijs (scholen) en het bedrijfsleven verder te optimaliseren. Dit 
geldt vanuit onderwijsperspectief voor o.m. duaal leren, stage, … en vanuit bedrijfsoptiek voor 
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o.m. IBO, interne traineeships, peter-meterschap (voor bedienden die doorgroeien horizontaal of 
verticaal),… LOGOS neemt volgende initiatieven: 

- Het ontwikkelen van een leidraad voor bedrijven en onderwijs. Naast de do’s en don’ts, 
zal o.m. aandacht worden besteed aan: het leerpad, de werkplek, de begeleiding vanuit 
de onderwijsinstelling, peter/meterschap (mentorschap) in het bedrijf, eenvoudige 
registratie, evaluatiemethode, … Voor de uitwerking van de leidraad zullen de 
pedagogische begeleiders gecontacteerd worden alsook Syntra Vlaanderen.  Ook andere 
sectoren zullen in dit kader gecontacteerd worden.  Ook de ‘leidraad kwaliteitsvol 
werkplekleren’ van dep. Onderwijs zal meegenomen worden. 

- Bedrijven informeren over werkplekleren in al haar vormen via netwerking, mailing, 
website en LinkedIn zodat ze goed kunnen inschatten wat werkplekleren precies inhoudt 

- Via de Begeleidingscommissie de beleidsontwikkelingen opvolgen vanuit departement 
Onderwijs. 

- Tijdens sectortechnische beurzen zoals Transport & Logistics te Antwerpen zal LOGOS 
i.s.m. beursorganisatie vb. EasyFairs een jongerenprogramma uitwerken om bedrijven en 
laatstejaarsstudenten uit logistieke studierichtingen samen te brengen rond een 
onderwijsthema. 

 

Partners: GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG, POV, Departement onderwijs, Syntra 
Vlaanderen, VDAB, bedrijven 

 

 
Actie 8: LOGOS steunt het duaal leertraject als volwaardige alternatieve onderwijsvorm voor 
sectortechnische opleidingen. 
 
Hierbij worden volgende initiatieven genomen: 

- Deelname aan klankbordgroepen ‘Sectoren’ van Syntra Vlaanderen en opvolgen van 
ontwikkelingen en best practices uit andere sectoren (vb. ESF-project KMO-biel van 
Unizo).  LOGOS verspreidt goede praktijkvoorbeelden van werkplekleren.  

- LOGOS bekijkt de mogelijkheid van een sectoraal partnerschap en sensibiliseert de 
bedrijven (via bedrijfsbezoeken, mailings, website en LinkedIn, workshops sectorbeurzen, 
…) zich te registreren als leerbedrijf. 

- In 2018 zal LOGOS een opleidingstraject kiezen (hulpdeclarant of assistent internationaal 
goederenvervoer) dat voor duaal leren in aanmerking komt. 

- Een kwalitatief stappenplan voor duaal leren zal nadien uitgewerkt worden gespreid in 
fases over de convenantperiode. Hierbij kan gedacht worden aan volgende insteken: 

o I.f.v. de gekozen functie de specifieke bedrijven informeren en sensibiliseren (met 
de nadruk op het niet louter laten opdoen van ervaring, maar het specifiek 
inhoudelijk overbrengen van leerinhouden die NIET op school werden 
aangebracht) 

o In het LOGOS-opleidingsaanbod de bestaande opleidingen peter- meterschap 
(met uitbreiding van mentorschap) inhoudelijk herbekijken 

o Met de koepels en de netten (en de betreffende onderwijsinstelling) een 
programma uitwerken volledig gebaseerd op het BKD van die functie 

o , … 
Partners: Syntra Vlaanderen, bedrijven, onderwijspartners, … 
 
 



 

 

 

35 

Actie 9: LOGOS volgt nieuwe didactische tools op. LOGOS volgt de digitalisering, automatisatie en 
robotisering binnen de sector en indien nieuwe didactische tools daarop inspelen zal dit worden 
doorgegeven aan het onderwijsveld. LOGOS zal o.a. spelconcepten en nieuwe leermiddelen 
(leerbedrijven VDAB, COFEP, e-learning, gamification, webinars, …) bij de leerkrachten en 
docenten promoten. 
 
Partners: Onderwijspartners, COFEP, VDAB,  … 
 
 

PRIORITEIT 2: Competentiebeleid 
 
 
Motivatie  
 
De sector van de internationale handel, het vervoer en de logistiek bestaat uit verschillende 
deelsectoren. In bedrijven, activiteiten, competenties, … is verscheidenheid meer dan troef! 
Hierdoor moeten competenties steeds binnen een bepaalde subsector en range van functies 
worden bekeken.  
 
De supply chain zal in toenemende mate een (wisselend) netwerkgegeven worden. Om tegemoet 
te komen aan de klantenverwachtingen, zullen samenwerkingsverbanden en het “delen” van 
commercieel (gevoelige) informatie het nieuwe “normaal” worden. Als voorbeeld kunnen de 
samenwerkingsverbanden Alibaba-Maersk of Amazon-DHL aangehaald worden. De “platform-
economie” zal steeds meer een normaal gegeven worden. Steeds meer zullen ook kleinere 
logistieke bedrijven in een al dan niet tijdelijk netwerk moeten samenwerken en informatie 
uitwisselen om de supply chain mee vorm te geven en aan de wensen van de klanten te kunnen 
beantwoorden. 
 
Dit zal een impact hebben op de interne werkwijze (herbekijken van de verschillende afdelingen, 
inhouden van functies, …). Bedrijven zullen zich ook deels moeten heruitvinden om samen met 
anderen een duurzame supply chain uit te werken. Dit alles zal ongetwijfeld tot nieuwe 
businessmodellen leiden.  
 
LOGOS legt de focus op 3 doelgroepen: 
 
Bedrijven 
 
De bedrijven staan voor grote uitdagingen waarbij ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe 
manieren van werken, de nieuwe partnerschappen en nieuwe/aangepaste businessmodellen. 
Hiervoor zijn het vinden en houden van competente medewerkers met de juiste werkattituden 
essentieel.  
 
Recentelijk onderzoek uitgevoerd door o.m. Tempo Team en Securex wijst uit dat bijna 50% van 
de Belgen werkt omdat het moet. Deze groep is veel meer langdurig afwezig (gemiddeld 21 dagen 
per jaar) en loopt meer risico op een burn-out. Daarnaast ziet slechts 1 op 4 Belgen het zitten tot 
67 jaar te werken. 
Dit alles maakt dat de bedrijven zeer sterk moeten inzetten op werkbaar werk en duurzame en 
werkbare loopbanen. Hieronder vallen o.a. een gezonde work/life balans, waar mogelijk 
thuiswerk faciliteren, glijtijd voorzien, voldoende autonomie én ondersteuning geven, 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden, inzetten op specifieke talenten van medewerkers, jobrotatie 
inzetten voor meer afwisseling, waarderen en valoriseren van ervaring en expertise van oudere 
werknemers, stimuleren van een collegiale en ontspannen werksfeer,… 
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Het Vormingsfonds kan de bedrijven (met focus op KMO’s) hierin versterken via: 

- Het ondersteunen van de bedrijven bij het vinden van competente medewerkers (o.a. 
samenwerking met onderwijs, stages voor werkzoekenden uit de opleidingsprojecten, …) 

- Het sensibiliseren rond het belang van levenslang leren om functionele geletterdheid te 
bevorderen 

- Het informeren over competenties van de toekomst vanuit onderzoeken e.d. 
- Het mee helpen uitwerken van bedrijfsinterne opleidings- en loopbaanplannen alsook 

IBO-plannen 
- Het aanbieden van een kwalitatief opleidingsaanbod  
- Het promoten van opleidingen zoals vb. de peter/meterschapsopleiding, mentorschap, … 

Door een kwalitatieve werkplek en een georganiseerd mentorschap geraken nieuwe 
werknemers sneller ingewerkt en kunnen ze ook beter en sneller doorstromen naar 
andere functies in het bedrijf. 

- Het verstrekken van info en advies aangaande diverse HR-instrumenten en tools rond 
diversiteit, talent- en competentiemanagement, werkbaar en wendbaar werk, 
leeftijdsbewust beleid, … 

- Het aanreiken van methodieken die de innovatiekracht stimuleren en vb. kunnen 
uitmonden in een nieuwe dienstverlening of hertekening van de workflow van de 
onderneming, … 

 
 
Bedienden 
De vereiste competenties van de bedienden blijven hoog. Naast de sectortechnische, taal- en ICT-
vaardigheden (functionele geletterdheid), zal de medewerker van morgen o.m. moeten 
beschikken over heel wat competenties: een probleemoplossend en kritisch denkvermogen, 
procesgericht denken, concentratie en nauwkeurigheid, creativiteit, teamspirit in de brede zin, 
emotionele intelligentie, efficiënt kunnen oordelen en beslissen, vraaggericht werken, 
onderhandelingsvaardigheid en voldoende cognitief flexibel en leergierig zijn.  
 
Ook het kunnen omgaan met big data treedt meer en meer op de voorgrond. De louter 
uitvoerende functies verdwijnen of worden gedigitaliseerd/geautomatiseerd (robotisatie, 
internet of things,…).  De focus  ligt in toenemende mate op gevarieerde taken zoals het 
afhandelen van complexere klantendossiers met steeds hogere eisen en het zoeken naar 
oplossingen voor problemen in supply chain processen. 
 
Het is belangrijk dat de bedienden uit de sector zich bewust zijn van deze veranderingen en zich 
hierop voorbereiden door het ontwikkelen van de juiste competenties. Daarnaast komen ook 
hun talenten, passies, existentiële waarden meer op de voorgrond. Het takenpakket van een 
functie dient daarom meer uitgebalanceerd te worden, zodat men zich in zijn opdracht kan 
herkennen (begin van ownership). 
 
 
Werkzoekenden 
De groep van de werkzoekenden blijft een belangrijke doelgroep om geschikte kandidaten uit te 
selecteren. Nog meer dan vroeger moet de sector inzetten op alle talenten. Hierbij doet LOGOS 
een beroep op VDAB en andere partners zoals de leden van de Werkplekarchitecten, GTB, … als 
“toeleveraar”. Hoewel het steeds moeilijker is om kandidaten te vinden die én geschikt zijn 
(startcompetenties, werkattitude, motivatie) én een relatief lange opleiding willen volgen, zijn 
deze projecten nog steeds de beste garantie om duurzaam aan de slag te gaan De vacatures zijn 
er en mensen met voldoende basiskwaliteiten zoals taal-, reken- en ICT- vaardigheid 
gecombineerd met de juiste werkattitude en mentaliteit komen snel aan de bak.  
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In deze projecten dienen zich heel wat anders geschoolde werkzoekenden aan die met hun 
opleiding en ervaring nieuwe inzichten, denk- en werkwijzen aanreiken die voor het bedrijf 
nuttig kunnen zijn. Zeker de specifieke taalvaardigheid van bepaalde doelgroepen is een absolute 
meerwaarde voor de sector. 
 
Het is dan ook belangrijk om in de komende periode (samen met de partners) veel meer 
aandacht te besteden aan de transversale (basis) taalcompetenties en –attitudes voor 
bediendenfuncties. Bovendien is het belangrijk alle trajectbegeleiders uit de werkwinkels, van 
lokale VZW’s, van derdenorganisaties, GTB, loopbaanbegeleiders, relevante outplacementbureaus 
e.d., … te informeren over de sector en gevraagde competenties (ook voor de toekomst). Tevens 
kunnen trajectbegeleiders bij vragen terugvallen op het Vormingsfonds.  Zeker als dit is in het 
kader van de toeleiding van een kandidaat werkzoekende naar een stage, IBO, … 
 
LOGOS beschikt momenteel over volgend instrumentarium: het gratis opleidingsaanbod, de 
sectorale subsidies en de ondersteunende / oriënterende HR-dienstverlening en de gerichte 
werkzoekendenprojecten. 
 
 
Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 
 
Actie 1: Via gerichte acties maakt LOGOS haar brede dienstverlening kenbaar bij de bedrijven.  
 
De dienstverlening van LOGOS omvat naast het eigen opleidingsaanbod en de subsidiëring van 
bedrijfsinterne opleidingen (door LOGOS en evt. via de KMO-portefeuille) ook 
werkzoekendenprojecten en de ondersteuning die LOGOS voor bedrijven aangaande HR kan 
bieden.  
 
De benadering van de bedrijven bestaat zowel uit telefonische contacten als uit 
bedrijfsbezoeken. Aanvullend zullen ook gerichte mailings verzonden worden, zullen bepaalde 
inhouden op de website van LOGOS aangepast worden en zullen ook initiatieven via linkedIn 
worden genomen. Ook via nog nader te bepalen events (vb. zoals “preventie van stress” voor de 
bedrijven in West-Vlaanderen in 2017) zal getracht worden bedrijven in een bepaalde regio te 
informeren.  
 
Partners: Werknemersorganisaties, WSE, Stichting Innovatie en Arbeid (StIA), de bedrijven, experts 
inzake bepaalde kennisdomeinen,… 
 
 
Actie 2: Het ondersteunen van de bedrijven (met focus op KMO) bij het opstarten en verder 
uitrollen en professionaliseren van hun opleidingsbeleid 
 
Hierbij zal LOGOS volgende initiatieven nemen: 

- IBO als opleidingsmaatregel binnen het bedrijf promoten en implementeren 
o De maandelijkse IBO-lijsten controleren om nieuwe bedrijven te spotten. Zij 

worden gecontacteerd voor een bedrijfsbezoek om het LOGOS dienstenpakket 
voor te stellen  

o Samen met het bedrijf o.m. het IBO-opleidingsplan bekijken en zo mogelijk 
aanvullen op basis van de specifieke IBO-plannen m.m.v. LOGOS). De mogelijk zal 
onderzocht worden of individuele opleidingstrajecten hieruit kunnen 
voortvloeien. 
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o Op de website zullen stelselmatig model-IBO-plannen worden opgeladen die de 
bedrijven als voorbeeld kunnen gebruiken om hun eigen plan uit te werken. Dit 
moet bijdragen om de administratieve workload voor bedrijven te verminderen. 
Dit zal uiteraard geleidelijk worden opgebouwd. 
 

- Tijdens de bedrijfsbezoeken wil LOGOS 
o een aanzet geven om een opleidingsbeleid en -visie (stappenplan) in de 

bedrijfscultuur te implementeren, 
o een model van opleidingsplan aanreiken  
o het opleidingsaanbod van LOGOS kenbaar maken met nadruk op peter-

/meterschap, train-the-trainer om de interne opleidingen in het bedrijf te 
optimaliseren 

o de andere opleidingsmogelijkheden toelichten (per studieniveau in het 
volwassenenonderwijs (CVO, Syntra Vlaanderen, …) en afstandsonderwijs in het 
hoger onderwijs) 

o de financiële tegemoetkomingen i.v.m. opleidingen toelichten m.n.: subsidiëring 
van LOGOS, de KMO-portefeuille, de VDAB-Kredietlijn, opleidingsverlof, … 

 
Partners: VDAB, andere sectoren, overheid, … 
 
 
Actie 3: LOGOS wil initiatieven nemen om bedrijven te informeren over actuele HR-thema’s  
 
Met de projectontwikkelaars van RESOC is heel wat HR-know-how rond diversiteit, 
loopbaanbegeleiding, jobcrafting en werkbaar en wendbaar werk relatief onbereikbaar 
geworden voor bedrijven. Naast de ondersteuning is ook een stuk financiering weggevallen 
omdat niet alle bedrijven gebruik kunnen maken van de KMO-portefeuille. En dit op een moment 
dat regelmatig quotes verschijnen zoals: “Een diagnose van burnout op 26 is geen uitzondering 
meer. De 45-+ ers willen wel langer werken, maar dan wel op een “andere” manier.  Steeds meer 
jongeren lopen al vast bij de studiekeuze. Werkgoesting is bij een groeiend aantal werknemers 
aan het dalen (met absenteïsme tot gevolg). Bedrijven hebben in deze tijden nood aan 
ondersteuning. 
 
Dit kan met verschillende partners verlopen afhankelijk van het thema en de regio. 
 
LOGOS engageert zich rond volgende thema’s: 

- Thema’s rond HR 
o LOGOS zet bedrijven aan tot het opstarten van een basis-HR beleid met behulp 

van vb. de HRM-coach (publicatie van UNIZO), startersgids competentiebeleid, …. 
Afhankelijk van de vraag kan de info worden uitgebreid naar een meer 
uitgebreide HRM-gids (vb. de Competentiecompagnon) 

o Focus op talent: Via diverse instrumenten worden werkgevers ertoe aangezet om 
te investeren in talenten en om onderliggend werk te maken van hun HR-beleid.  

▪ Activeren van talenten i.s.m. VDAB 
▪ Investeren in talenten via: 

• KMO-Portefeuille: om de kwaliteit van het bedrijf vb. op het vlak 
van het HR-beleid te verbeteren. 

• KMO-Groeisubsidie voor KMO’s die een strategische groeisprong 
willen realiseren door transformatie, innovatie of 
internationalisatie incl. ingrijpende veranderingstrajecten op het 
vlak van personeelsbeleid. 
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http://www.werk.be/beleidsthemas/focus-op-talent/wat-is-focus-op-
talent/acties-ter-ondersteuning-van-het-driesporenbeleid 

o LOGOS zal op basis van beschikbaar materiaal een brochure “competentiegericht 
opstellen van een vacature” uitwerken. Deze zal ook op de website beschikbaar 
zijn. 

o LOGOS zal de bestaande brochures rond vb. cao 22 (Onthaal) en cao 104 (langer 
werken) tijdens bedrijfsbezoeken meenemen en bedrijven op weg te zetten om 
de bestaande procedure of initiatieven verder te verbeteren 

o LOGOS sensibiliseert de bedrijven om actief een intern loopbaanbeleid uit te 
werken waarbij niet enkel diploma’s, maar ook elders verworven competenties 
worden meegenomen. In eerste instantie kan LOGOS hierbij ondersteunend 
optreden door het geven van advies en het aanreiken van tools. 

o Aandacht voor communicatie; m.n. interculturele aspecten op de werkvloer 
(omgaan met verschillende generaties, werknemers met verschillende culturele 
achtergronden en attituden). Maar ook de interculturele communicatie in een 
commerciële of zakelijke relatie met klanten, leveranciers, overheden (in het 
buitenland), … 
 

- Thema’s rond werkbaar werk (www.werkbaarwerk.be): 
o LOGOS sensibiliseert de bedrijven via bedrijfsbezoeken rond gezondheids- en 

welzijnsmanagement met als mogelijke thema’s re-integratie na langdurige 
afwezigheid, burn- & bore-out, stress management, … ). Hierbij zal ook nagegaan 
worden of er een relevant event ingepland kan worden in het kader van een of 
meer specifieke Bijblijfsessies van VDAB en/of sprekers met bepaalde expertise, 
binnen een intersectorale samenwerking (Cluster T&L of de bediendencluster), of 
binnen het partnerschap van een logistiek platform, … 

o LOGOS wil KMO’s stimuleren om ook innovatief aan de slag te gaan en na te 
denken over de organisatie van hun bedrijf, de workflow, de verschillende 
afdelingen, de manier van werken, de workload van elke functie, de werkbaarheid 
van een functie (is er voldoende afwisseling?), groei-loopbanen, work/life balans, 
het terugbrengen van “de goesting in het werk”, … 
Tevens zal bekeken worden of een opleiding “arbeidsorganisatie en duurzaam 
loopbaanbeleid” kan ontwikkeld worden en zal de link 
www.innovatiefaandeslag.be verder verspreid worden. 

 
Partners: VDAB, Werkgeversfederatie, Werknemersorganisaties, POM’s, experts inzake werkbaar 
werk e.a., … 
 
 
Actie 4: LOGOS stimuleert bedrijven om kwaliteitsvol werkplekleren mogelijk te maken in het 
bedrijf. (Zie actie 1 van prioriteit 1). 

Tijdens bedrijfsbezoeken, events maar ook info op de website en specifieke mailings worden 
bedrijven geïnformeerd. Volgende acties onderneemt LOGOS: 

- Het opstellen van een leidraad voor bedrijven om dit te implementeren. Het dient tevens 
als tool om hen te overtuigen om deze vorm van leren in hun bedrijf verder uit te 
bouwen (ook naar de eigen opleiding voor bedienden die doorgroeien). LOGOS maakt (in 
overleg met de betreffende koepels en netten) gebruik van bestaand materiaal (de 
koepels & netten, Syntra Vlaanderen, Leidraad kwaliteitsvol werkplekleren van het dept. 
Onderwijs) om de pedagogische en administratieve aspecten mee in het verhaal te 
integreren. 

- Promotie van LOGOS-aanbod: peter-meterschap, train-the-trainer, … bekend maken  

http://www.werk.be/beleidsthemas/focus-op-talent/wat-is-focus-op-talent/acties-ter-ondersteuning-van-het-driesporenbeleid
http://www.werk.be/beleidsthemas/focus-op-talent/wat-is-focus-op-talent/acties-ter-ondersteuning-van-het-driesporenbeleid
http://www.werkbaarwerk.be/
http://www.innovatiefaandeslag.be/
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- Het promoten van nieuwe digitale tools zoals de Mentor App (nog in ontwikkeling bij 
VDAB) of LinkedIN waarbij potentiële toekomstige werknemers in contact kunnen komen 
met de bedrijven uit de sector. 

 
Partners: Onderwijspartners, Syntra Vlaanderen, Departement onderwijs, andere sectoren,…  
 
 
Actie 5: LOGOS stimuleert bedrijven om deel uit te maken van lerende netwerken (o.a. VOV, …), dit 
in het kader van de lerende organisatie, talentbenutting en –ontwikkeling, …. 
Via deze insteek komen bedrijven in contact met bedrijven uit andere sectoren. Bovendien 
kunnen ze via tal van activiteiten worden ze ook betrokken bij 
 
Partners: organisaties van lerende netwerken (VOV), bedrijven, … 
 
Actie 6 : LOGOS neemt deel aan 3 onderzoeken met betrekking tot de competenties van de 
toekomst en de wijzigingen in jobs, vacatures e.d. 
Het betreft: 

 een VIONA-project voor de Vlaamse Overheid met als thema "wijzigingen in jobs, 
vacatures en vaardigheden" getrokken door AMS (Antwerpen).  

 de ESF-oproep “SCOPE” (strategische competentieprognoses) met het Air Cargo Belgium 
(ACB) als trekker voor de profielen in de luchtvracht  

 het onderzoek van het VIL over de verwachte competenties in de brede logistieke sector 
 
De resultaten zullen bijkomend als input dienen om opleidingen hierop af te stemmen. 
Afhankelijk van de initiatiefnemer worden de resultaten naar de bedrijven gecommuniceerd, 
zodat zij dit kunnen meenemen in selectie/werving, werkplekleren, … Ook naar het onderwijs 
kan dit gecommuniceerd worden met het oog op hun leerplannen.  
 
Partners: AMS/UA, VIL, ACB, VDAB, AHOVOKS, de onderwijspartners, … 
 
 
Actie 7: In het licht van de wijzigende competentievereisten en om de functionele geletterdheid te 
versterken, wil LOGOS haar aanbod aan gratis opleidingen verder uitbreiden. 
 

- De insteek vanuit LOGOS:  
o Enerzijds worden de sectortechnische opleidingen inhoudelijk verder 

geactualiseerd i.f.v. nieuwe digitale ontwikkelingen, analyseren van big data, de 
steeds wijzigende wettelijke internationale context zoals AEO, Brexit, maar ook 
nieuwe kerncompetenties (vb. volume- en prijsberekeningen,…).  

o Anderzijds dienen de bedienden ook over meer softskills te beschikken daar hun 
functie inhoudelijk nog veel meer klant- en vraaggericht zal worden. 
Onderwerpen als omgaan met verschillende culturen, motivatietraining, leren 
leren, kunnen beslissen, creatief & innovatief denken e.d., … zullen zeker in de 
volgende jaren een plaats krijgen binnen het opleidingsaanbod.  Bovendien moet 
ook bekeken worden op welke wijze nieuwe leervormen (via pilootprojecten) een 
plaats kunnen krijgen in het aanbod.  Hierbij kan gedacht worden aan 
gamification, webinars, … 

- De insteek vanuit de clustergedachte:  
o Nagaan welke opleidingen bij de partners (cluster T&L of andere) relevant zijn om 

eventueel over te nemen resp. aan te passen naar de sectorale omgevingscontext.  
 
Partners: diverse opleidingsverstrekkers, Flanders DC, andere sectoren, …  
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Actie 8: LOGOS steunt het initiatief rond de hervorming en verdere uitbouw van 
COMPETENT/COMEET als tool voor werkgevers én werkzoekenden.  
 
Het grote aantal vacatures en knelpuntberoepen in de sector, de geringe bekendheid (of 
onwetendheid / foute perceptie) bij werkzoekenden en de beperkte instroom van jongeren in 
een logistieke studierichting in het reguliere onderwijs maken dat LOGOS in dit verhaal zeker 
haar bijdrage zal leveren.  
 
COMPETENT moet een herkenbaar, gebruiksvriendelijk en werkbaar instrument worden voor de 
werkgevers.  Daarnaast moeten werkzoekenden beter en sneller informatie kunnen vinden over 
een sector of beroep in een bepaalde regio incl. alle actuele opleidingsmogelijkheden. Voor 
LOGOS zijn de BKD’s enerzijds en de competentfiches (in ontwikkeling) anderzijds 2 handvaten 
naar werk én opleiding. Dit initiatief kan mogelijk na verloop van tijd deels opgenomen worden 
in een nieuw te hertekenen onderwijskiezer (n.a.v. de hervorming van o.m. het secundair 
onderwijs). 
 
Partners: VDAB, AHOVOKS, de onderwijspartners, andere sectoren, …  
 
 

Actie 9: In samenwerking met VDAB en andere partners bouwt LOGOS kwalitatieve 
opleidingstrajecten voor werkzoekenden uit gericht op sectortechnische knelpuntfuncties.   
Per regio/provincie zal in overleg met VDAB worden nagegaan welke knelpuntfuncties er zijn. In 
samenspraak met VDAB zal een relevant traject worden opgezet bestaande uit een mix van 
klassikale opleiding, bedrijfsbezoeken, gastsprekerschappen, praktijk op de werkvloer e.d. 
inclusief (IBO of stage),…  De ervaring van de laatste jaren leert dat het steeds moeilijker is om 
het engagement voor een opleiding van een cursist voor een langere tijd te houden. Terwijl een 
degelijk opleiding tijd vraagt, wil een deel van de cursisten zo snel mogelijk aan het werk. En dit 
ondanks de afstand tot de beoogde instapfunctie. Maar kennisverwerving én verwerking is een 
belangrijk onderdeel binnen de werkzoekendeprojecten (zeker ifv. de beoogde doelgroep). 
Hiermee rekening houdend wordt bekeken met welke leervormen de duurtijd van de opleiding 
ingekort kan worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en het eindresultaat ervan.  
Hierover zullen per project afspraken worden gemaakt. 
 
LOGOS participeert (na overleg met de partners en onder voorbehoud dat er steeds voldoende 
instroom en budget is) in volgende werkzoekendentrajecten: 

1. Bediende Internationale Handel & Logistiek (BIHL) in de provincie Antwerpen  
2. Import – exportmedewerker Air Cargo in Vlaams-Brabant  
3. Transport en logistiek medewerker in de provincie West-Vlaanderen  
4. Dispatcher-wegvervoer in de provincie West-Vlaanderen en Limburg 

 
Om geen talent verloren te laten wil LOGOS bijkomend inzetten op: 

- OKOT-trajecten 
- Stopzetters uit het hoger onderwijs. Aan hen zal info worden bezorgd via de 

hogescholen met alternatieve opleidings-en/of tewerkstellingsmogelijkheden om alsnog 
in de sector aan de slag te kunnen gaan 

 
Vanuit de visie en de aanstaande evoluties zal in de opleidingen extra nadruk worden gelegd op: 

- het loopbaandenken en het begeleiden/coachen 
- de digitale en taalgeletterdheid, 
- de ontwikkeling van de juiste werkattitude. 
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Bovendien moet bekeken worden in welke mate generalistische voortrajecten mogelijk zijn. Met 
VDAB, de Werkplekarchitecten e.d. kunnen dergelijke basistrajecten ontwikkeld worden voor hen 
die een nog te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en nog niet in staat zijn om een 
werkzoekendenopleiding aan te vatten. 
 
Partners: VDAB, de onderwijs- en opleidingspartners, bedrijven, …  
 
 
Actie 10: LOGOS werkt nauw samen met VDAB om de werkzoekenden en, indien mogelijk, ook 
trajectbegeleiders te informeren omtrent opleidingsmogelijkheden die toeleiden naar de sector.  
 
LOGOS zal met diverse partners o.m. VDAB afstemmen op welke wijze zij gescreende 
werkzoekenden en trajectbegeleiders (vanuit de werkwinkels van VDAB, Werkplekarchitecten, 
loopbaanbegeleiders, werknemersorganisaties) kan informeren.  
 
Voor WZ die een eerste ervaring in de sector hebben, kunnen ook korte meer specifieke “opstap-
opleidingen” al volstaan om terug aan de slag te kunnen in de sector. Zij kunnen hierbij beroep 
doen op: 
 

- Update logistiek i.s.m. VDAB en aanbod kenbaar maken bij trajectbegeleiders (via een 
infosessie) 

- De beschikbare sectortechnische webcursussen als opfrissing 
- Outplacementbegeleiding (voor WN die ontslagen werden uit een bedrijf van PC 226) 

i.s.m. RIGHT Management 
- Sectorale IBO 

 
Partners: VDAB, vakbonden, traject-/ loopbaanbegeleiders en andere relevante organisaties 
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PRIORITEIT 3: Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname (EAD) 
 
 
Motivatie 
 
De bedrijven staan voor een reeks uitdagingen die op het vlak van HR personeel op hen 
afkomen: 

- De toenemende spanning tussen het stijgend aantal vacatures en tegelijk de krappe 
(traditionele) arbeidsmarkt 

- De instroom vanuit het regulier onderwijs blijft te laag door o.m. onwetendheid en deels 
foute perceptie van de sector 

- De hervorming van het onderwijslandschap waarbij bedrijven steeds meer actief in het 
leertraject worden betrokken. 

- De digitalisering die de workflows grondig zal wijzigen en waarbij goed opgeleide 
medewerkers nog veel sterker het verschil zullen maken inzake commercieel succes dan 
dit nu al is. 

- Een toenemende resultaats- en werkdruk door de steeds hogere eisen van klanten, 
toenemende concurrentie door o.a. globalisering,… 

- Het opschuiven van de pensioenleeftijd 
- De verduurzaming van het personeelsbeleid zal ertoe leiden sneller werk te maken van 

werkbaar werk 
- Bij de nieuwe generaties op de werkvloer is er een hogere behoefte/nood aan 

zelfontwikkeling 
 
Deze veranderingen gaan in sneltreinvaart en de impact van al deze ontwikkelingen is nog 
onduidelijk. Vanuit dit gegeven ziet het Vormingsfonds de nood voor een “call to action” naar de 
sector met aandacht voor diversiteit en EAD in al zijn aspecten.  Deze prioriteit overstijgt 
uiteraard de duurtijd van dit convenant. 
 
Hierbij vertrekt het bedrijf van een duidelijke visie. Het is er zich bewust van dat de wereld in 
volle verandering is en dat men “mee moet”; het erkent dat deze veranderingen duidelijk 
vertaald moeten worden naar alle afdelingen van de onderneming incl. de werkvloer, waarbij 
uiteindelijk de organisatie als structuur én de medewerkers wendbaar en flexibel moeten kunnen 
ingezet worden. 
 
De kracht van een bedrijf in de toekomst zal vooral bestaan uit een personeelsmanagement met 
een waaier aan profielen uit diverse opleidingsachtergronden, ervaringen en culturen,…  Het is 
net die diversiteit die antwoorden zal kunnen bieden op de specifieke klantenwensen. Een 
doorgedreven divers personeelsbeleid zal in belangrijke mate beslissen over de performantie / 
wendbaarheid van het bedrijf en het commercieel succes.  Nog meer dan ooit te voren zal in de 
digitale wereld van morgen in mensen geïnvesteerd moeten worden. Denk hierbij aan het talent 
dat schuil gaat bij kortgeschoolde jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap, 
anders- en/of kortgeschoolden, personen met een andere culturele achtergrond, vluchtelingen 
e.d.  
 
Om het belang van deze (voor de sector moeilijke) prioriteit te onderstrepen wenst de sector 
hierop de diversiteitsmonitoring uit te voeren. 
LOGOS blijft inzetten op volgende categorieën van kansengroepen: Allochtonen, Andersvaliden, 
45+ers.  
Volgende acties worden in de monitoring opgenomen: 
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- De werkzoekendenprojecten met LOGOS als partner 
- De beroepenrally die de cluster in 2018 zal uitrollen 

 
Bij elke actie zal een monitoring plaatsvinden aangaande de participatiegraad van 
kansengroepen aan deze activiteiten.  Op basis van het bereik zal nagegaan worden wat de 
knelpunten zijn en hoe kansengroepen meer bereikt kunnen worden. 
 
 
Acties 

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

 
Actie 1: De HR-verantwoordelijken informeren, sensibiliseren en begeleiden om de mind-set te 
wijzigen rond diversiteit en EAD.  
 
Om de uitdagingen het hoofd te bieden zullen bedrijven meer moeten inzetten op een divers 
uitgebouwd personeelsbeleid. Men zal over de geschikte multidisciplinaire-  en culturele profielen 
moeten beschikken om de positie op de markt te consolideren en verder uit te bouwen. LOGOS 
zal o.m. informeren, sensibiliseren en begeleiden via diverse kanalen (bedrijfsbezoeken, website, 
LinkedIn, …) 
 

- Specifieke eigen brochures opmaken en verspreiden over aanwerving en selectie (cao38) 
(nog op te maken), peter-/meterschap, onthaalbeleid, cao104 e.d.  

- Het promoten van de LOGOS opleidingen specifiek de diversiteitsopleidingen, peter- en 
meterschap, … ook voor medewerkers met ervaring. 

- Omgaan met generatie- en cultuurverschillen, re-integratie na langdurige afwezigheid, 
omgaan met burn- & bore-out, … 

- Het promoten van diverse relevante websites zoals e-div, Talentontwikkelaar disability-
management, www.werkbaarwerk.be, … 

- Toelichten van diverse overheidsmaatregelen inzake tewerkstelling van specifieke 
doelgroepen (https://www.vdab.be/werkgevers/maatregelen) en de aanwervingspremies 
van de werkgeversfederatie voor jongeren en ervaren medewerkers uit PC 226. 

- Ervaring en kennisborging via o.m. de brochure van het ESF-project “Langer werken”,  
- Een leeftijdsbewust personeelsbeleid stimuleren door o.m. een leeftijdsscan uit te voeren 

teneinde de leeftijdspiramide van het bedrijf in kaart te brengen 
- Het verder uitrollen van de eigen diversiteitscheck (ontwikkeld op basis van de lijst van 

VERSO) om enerzijds een bewustwording te stimuleren onder de bedrijven en anderzijds 
een idee te krijgen in welke mate de sector al (in)direct actief is. In 2017 werd de checklist 
aan 67 bedrijven voorgelegd.  Zij werden geselecteerd op basis van hun deelname aan 
een diversiteitsopleiding of een subsidieaanvraag voor een dergelijke opleiding. 
Uiteindelijk hebben een 15-tal bedrijven het document ingevuld. Opzet was een eerste 
zicht te krijgen op de vragen die bij bedrijven rond dit thema leven. In 2018 zullen 
thema’s geselecteerd worden voor nieuwsbrieven, een event, … Bovendien zal de checklist 
standaard bij bedrijfsbezoeken worden meegenomen. Op basis van de resultaten van de 
checklist kunnen acties worden uitgewerkt naar de bedrijven in het algemeen én naar 
die bedrijven in het bijzonder die de tool hebben ingevuld  

- Met de vakbonden, de Werkplekarchitecten, GTB e.d. aftoetsen welke relevante tools (bv. 
van de website van Talentontwikkelaar) en bijkomende dienstverlening rond diversiteit 
nog beschikbaar zijn. 

 
Partners: vakbonden, de Werkplekarchitecten, GTB, Steunpunt Handicap en Arbeid en bedrijven, 
… 

https://www.vdab.be/werkgevers/maatregelen
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Actie 2: LOGOS zal de non-discriminatiecode herwerken en de bedrijven hierover informeren. 
Daaraan gekoppeld zal LOGOS nagaan welke deelacties hierin verder kunnen worden 
meegenomen.  Hierbij kan vb. gedacht worden aan: 

- Vanuit de sector: 
o LOGOS zet een infocampagne op om de bedrijven te informeren en te overtuigen. 

Hierin wordt de non-discriminatiecode ingebed in het grotere diversiteitsverhaal 
(o.a. E-div, diversiteitsverklaring, …) 

- I.s.m. andere sectoren (vb. bediendencluster): 
o Onderzoeken of een intersectorale infocampagne relevant en haalbaar is 
o Het uitwisselen van good practices, ideeën of het doorgeven van relevante 

partners 
 
Partners: vakbonden, overheid, andere sectoren en bedrijven, … 
 
 
Actie 3: Om de opleidingen meer bekendheid te geven bij en toegankelijker te maken voor de 
verschillende doelgroepen zal LOGOS samen met zijn partners volgende acties opnemen: 

- Bij opleidingsprojecten voor werkzoekenden zullen de infosessies worden opengesteld 
voor de relevante toeleidingsorganisaties. Trajectbegeleiders krijgen op deze wijze info 
over de sector, de activiteiten, het opleidingstraject, de vereiste competenties,….  

- Samen met de partners (al dan niet met clusterpartners) specifieke infosessies voorzien 
voor trajectbegeleiders, toeleiders, coaches, … om kennis te maken met de sector, de 
bedrijven en de opleidingsmogelijkheden 

- Aandacht voor verschillende leervormen (vb. e-learning, …) en individuele begeleiding die 
meer aansluiten bij de leerstijlen en behoeften van de verschillende doelgroepen. 

- Kwalitatieve werkplekken voor werkzoekenden, via (G)IBO, verschillende vormen van 
stages. 

o Via o.m. organisatie van een Sectormatch (sectorale jobbeurs) waarbij de 
realisatie van diverse instroom van de kandidaten voorop staat. 

o Stagebegeleiding en –opvolging i.s.m. VDAB. 
 
Partners: VDAB, GTB en de Werkplekarchitecten 
 
 
Actie 4: LOGOS zal i.f.v. het verbeteren van de toeleiding van de diverse doelgroepen naar de 
sector concrete acties opzetten in samenwerking met organisaties zoals o.m. de 
Werkplekarchitecten/VDAB/GTB.  
Het betreft o.m. volgende acties: 
 

- Algemene ervaringstrajecten ontwikkelen voor kansengroepen (in het algemeen) en 
specifiek voor risicogroepen voor vb. PC 226: Samen met specifieke partners en 
geïnteresseerde bedrijven zullen trajecten worden uitgewerkt om geïnteresseerde 
kansengroepen kennis te laten maken met de sector. Via vb. ervarings-, spel- en doe-
activiteiten krijgen de jongeren een idee of een toekomstige functie in de sector hun 
interesse kan wegdragen. Het traject krijgt zowel inhoudelijk als in tijd een invulling in 
overleg met specifieke “derden-organisaties”. Ook de belevings- en ervaringsmethoden 
worden aan de doelgroep aangepast en zijn sowieso variabel. In het verlengde hiervan 
kan ook gedacht worden aan bredere, sectorale ervaringstrajecten. 
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- Voortrajecten met VDAB opzetten om structurele drempels naar een opleiding of werk in 
de sector af te bouwen i.f.v. van functionele basisgeletterdheid. Dit kan bij wijze van 
voorbeeld volgende invulling krijgen: 

o Specifieke risicogroepen: Een aantal heeft nood aan een opfrissing van 
noodzakelijke basiscompetenties/vaardigheden en attitudes. Het betreft; 

▪ Digitale geletterdheid (computational thinking, kennis van MS-Office, 
zoekmachines als Google,…) 

▪ Taal (Frans, Engels, Nederlands)-, ict- en rekenvaardigheid 
▪ Leerattitude, leermethoden en kennismaking met verschillende 

leervormen (wat past het beste?) 
▪ Werkattitudes en omgangsvormen in een bedrijfsomgeving 
▪ Verhogen van de weerbaarheid en omgaan met falen/ontgoochelingen 
▪ , … 

o Andere WZ kunnen volgende bijspijkersessies volgen: 
▪ Het opkrikken van de basistaalvaardigheid Nederlands en 

rekenvaardigheid 
▪ Het opfrissen van Frans en Engels (via vb. VDAB webleercursussen) 

 
 

- Omscholingsmogelijkheden stimuleren voor chauffeurs die o.w.v. een arbeidsbeperking 
een switch willen maken naar een bediendenfunctie (meestal dispatcher, wegvervoer of 
bediende planning).  Dit zal in overleg met onze clusterpartner SFTL verlopen evtl. 
aangevuld met relevante middenveldspelers. 

 
Partners: bedrijven, VDAB, GTB, de Werkplekarchitecten, Werkgeversfederatie, 
outplacementbureaus, clusterpartner SFTL, … 
 
 
Actie 5: LOGOS bekijkt voor de (specifieke) doelgroep van de vluchtelingen op welke manier de 
doorstroom naar de sector kan verbeterd worden. 
LOGOS volgt een dubbel spoor: 

- Enerzijds neemt LOGOS het engagement op om bedrijven te sensibiliseren via het 
verspreiden van good practices. 

- Anderzijds zal worden bekeken welke opleidingen, trajecten e.d. hierbij kunnen helpen. 
Hierbij kan gedacht worden aan een beperkte sectortechnische basis, aangevuld met 
individuele opleidingsnoden, zoals coaching, omgaan met diversiteit, Nederlands op de 
werkvloer, …  

Partners: begeleiders van vluchtelingen, andere sectoren, steden, OCMW’s, … 
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Actie 6: De sector organiseert i.s.m. partners informatie- en sensibiliseringsdates (talentenrally) 
voor: 

- Trajectbegeleiders (Personen met een arbeidsbeperking, Personen van allochtone origine, 
Erkende vluchtelingen, Werkzoekenden +45j en kortgeschoolde jongeren van -26j). Zij 
krijgen een infobad over de sector, de functies, de bedrijven en de verwachte 
competenties. Dit kan doorgaan bij een bedrijf van de sector, waaraan dan ook een 
bedrijfsbezoek resp. workshop kan gekoppeld worden. Dit kan in een partnerschap 
gebeuren. 
 

- Steunen en promoten van initiatieven zoals de “duo day of duo for a job dag” om én 
bedrijven én personen uit de doelgroep een ervaring te laten opdoen.  Deze initiatieven 
kunnen evt. ook verlopen in samenspraak met de clustergroep T&L of met een aantal 
bediendensectoren. 

 
Partners: sectorfondsen, Cluster T&L, VDAB, Werkplekarchitecten, GTB, outplacementbureaus,…  
 
 
Actie 7: Het Vormingsfonds zal haar opleidingsbeleid verder op diversiteit en EAD afstemmen.   
 
Hierbij is het recent afgesloten akkoord in de sector (2017-2018) een belangrijke mijlpaal. Voor 
bedrijven van 20 bedienden of meer werd een 2-jaarlijkse verhoging toegekend aan 
vormingsdagen. In 2023-2024 zou dit moeten uitmonden in gemiddeld 10 dagen.  Telkens worden 
binnen deze periode aan bedienden van 45 jaar of ouder gemiddeld 2 vormingsdagen toegekend.  
 
Inhoudelijk wordt bekeken om: 

- Het open opleidingsaanbod rond diversiteit verder uit te bouwen met cursussen die zich 
richten op thema’s zoals: stress- en welzijnsmanagement, het hertekenen van de 
organisatie i.f.v. werkbaar en wendbaar werk, omgaan met culturele verschillen, 
interculturele communicatie op de werkvloer en in commerciële contacten, Nederlands 
op de werkvloer,… 

- Via mailings, de website én bedrijfsbezoeken worden bedrijven aangezet deze 
opleidingen te volgen. LOGOS zal hierbij specifiek aandacht vragen voor o.m. bedienden 
van 45j en ouder en -26j. Hierbij zal ook gewezen worden op de mogelijkheden om voor 
externe opleidingen (buiten het LOGOS-aanbod) het subsidiekrediet van LOGOS in te 
zetten in combinatie met de KMO-portefeuille en de Kredietlijnkorting van VDAB. 
 

Partners: LOGOS, bedrijven, opleidingsverstrekkers. 
 
 
Actie 8: LOGOS wenst bedrijven tools aan te reiken om de digitale geletterdheid en de 
taalcompetentie op peil te houden.   
De sector promoot volgende tools terzake: 

- Toolbox Geletterdheid www.werkenaangeletterdheid.be. 
LOGOS ondersteunt en maakt promotie voor de campagne en de website 
www.weekvandegeletterdheid.be. De focus ligt hierbij op het versterken van digitale 
vaardigheden en het opbouwen van sociale vaardigheden. 

- Werk maken van taal (Nederlands). LOGOS ondersteunt een taalbeleid binnen de 
ondernemingen om werknemers meer efficiënt, resultaatgericht en veilig te laten werken. 
In dat kader promoot LOGOS volgende mogelijkheden: 

o Job-en taalcoaching 
o IBO-T 

http://www.werkenaangeletterdheid.be/
http://www.weekvandegeletterdheid.be/
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o Taaltrajecten binnen het bedrijf via o.m. LOGOS opleidingsbudget, VDAB-
kredietlijn,  

- Op de website van LOGOS zal een eenvoudige en klare taal worden gehanteerd. Hiervoor 
gebruikt het Vormingsfonds o.m. het instrument ‘Klare taal rendeert’. 

 
Partners:, de onderwijspartners, Werkplekarchitecten, Huizen van het Nederlands, Vokans,… 
 
 
 

PRIORITEIT 4: SAMENWERKING 
 
 
Motivatie 
 
Als relatief kleine sector is het niet evident om acties voldoende draagkracht te geven. 
Samenwerking genereert meerwaarde.  Ze moet enerzijds sterk genoeg zijn om de partners te 
binden, anderzijds moet ze voldoende los zijn opdat elke partner zijn eigenheid kan bewaren. 
Voor bepaalde acties kan een gemeenschappelijke aanpak zeker een meerwaarde bieden.  
 
LOGOS heeft vanuit het verleden al wat samenwerkingen gerealiseerd.  Naast de clustergroep 
transport en Logistiek, wil LOGOS nu ook linken leggen met bediendensectoren. Op deze wijze 
kunnen de meer competentiegerichte thema’s beter gebundeld worden.  
 
 
 
Acties  

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

 
Actie 1: Bediendencluster. Het Vormingsfonds neemt het engagement op om in overleg te treden 
met een aantal bediendensectoren (zonder beperking of verplichting) teneinde een informele 
samenwerking uit te bouwen rond bepaalde thema’s.   
 
Het betreft een losse samenwerking zonder vaste structuren met de focus samen te werken rond 
bedienden gerelateerde thema’s.  Elke sector kan onderwerpen aanreiken zonder enige 
beperking. Per voorgesteld thema of actie onderzoekt de groep op welke wijze een concrete 
intersectorale samenwerking een meerwaarde kan bieden. Ook het delen van kennis en ideeën 
alsook het verwijzen naar mogelijke partners kan meegenomen worden. Als leidraad geldt de 
clusterwerking binnen de groep Transport & Logistiek, waarvan LOGOS deel uitmaakt. 
 
Volgende onderwerpen zouden bv. een thema kunnen zijn: 

- De aanpak en uitrol van acties om de specifieke doelgroepen (risicogroepen) beter te 
kunnen benaderen, 

- Een antwoord bieden op acties die voor bediendensectoren moeilijker te realiseren zijn 
zoals vb. (toeleiding van groepen met een gebrekkige kennis van het Nederlands, 
werkattitude, leervermogen, weerbaarheid,…), 

- Aanpak van de specifieke doelgroep “erkende vluchtelingen”, 
- , … 

 
Partners: Cevora, Co-valent, Comeos, VIBAM, ALIMENTO, …. 
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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 

Scholen met een studierichting 
Economie en handel actief benaderen 
om een (vorm van) samenwerking uit 
te bouwen. Naast nieuwe scholen 
(waar nog geen samenwerking 
bestond kunnen dit ook reeds bekende 
scholen zijn voor LOGOS maar met een 
nieuwe studierichting.) Als 
aanknopingspunt wordt vertrokken 
vanuit de verschillende acties binnen 
de prioriteit 1 zoals TLT international, 
Sid-in, events voor leerlingen, … 
 

20 nieuwe 
scholen/studieric
htingen bereiken 
om de sector en 
de 
beroepsmogelijk
heden voor te 
stellen 
 
 

2-jaarlijks 
 

2017=6 
 
 

Website 
Dept. Ond. 

Competentiebelei
d 

Bedrijfsbezoeken (met focus op kmo’s) 
afleggen 
 

50 
 

Jaarlijks 
 

2017= 45 
 

CRM 
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Diversiteit & 
Evenredige 
arbeidsdeelname 

Op basis van de resultaten / feedback 
van de diversiteitschecklist worden 
acties rond het thema opgezet naar de 
bedrijven toe. Deze acties kunnen 
onder de vorm van mailings, 
aanpassingen en uitbreiding op de 
website, event, … 

8 acties 
 

2-Jaarlijks 
 
 

2017=0 
 

CRM 

 
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
 
Toelichting Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: 
LOGOS heeft de afgelopen jaren (sinds 2004) een samenwerking uitgebouwd met de sectortechnische studierichtingen. (Professionele Bachelor 
logistiek management (9), se-n-se Internationaal transport en goederenverzending (5), enkele 7de jaren BSO logistiek (die naar een bediendeprofiel 
toeleiden) (5), de CVO-opleiding transport en Logistiek medewerker (4).) 
 
Momenteel richten de acties rond onderwijs zich vooral op de deelname aan de Sid-in beurzen, de uitrol van het TLT-international leerspel, de 
bedeling op vraag van het Flow-lessenpakket aan leerkrachten. Via deelname aan de Sid-in’s tracht LOGOS vooral de focus te leggen op het bekend 
maken van de sector bij de leerlingen (laatstejaars)/ouders en in tweede instantie de leerkrachten, CLB-medewerkers, directies, … De directe 
contacten en opvolging blijven echter nog beperkt.  Het TLT-International spel wordt ook gepromoot bij een zo breed mogelijke doelgroep en 
studierichtingen (gericht naar de sector).  
 
LOGOS ziet een dubbele uitdaging: 

 Verruiming van de studierichtingen naar secundaire opleiding in de 3de graad Handel en Economie op ASO en TSO niveau. 
o Economie moderne talen en wetenschappen: 
o Moderne talen – wetenschappen:  
o Handel: 
o Boekhouden – informatica:  
o (Bron: Onderwijs Vlaanderen) 

- Het contact krijgen om effectief een actie / initiatief te bespreken met de scholen is niet altijd evident  
o Kennismaking met TLT-international via het organiseren van een kennismakingsevent / Train the trainer voor leerkrachten (waarbij 

ook de link met andere lessen wordt gelegd) 
o Gedurende een lesuur logistiek en internationale handel in beeld brengen binnen het kader van een opdracht die de leerlingen moeten 

maken 
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o Via een workshop leerkrachten en de directie een intro geven in de internationale handel en logistiek 
o Een beroepenrally organiseren waarbij leerlingen en leerkrachten kennismaken met een of meerdere bedrijven uit de regio 

 
Momenteel zijn er een 6-tal scholen waarmee LOGOS een samenwerking heeft. (= nulmeting). LOGOS wil in 2018-2019 20 contacten leggen met deze 
scholen/studierichtingen 
 
 
 
Toelichting Competentiebeleid 
De sector blijft inzetten op individuele bedrijfsbezoeken bij bedrijven waarmee nog geen samenwerking bestaat of die LOGOS enkel kennen van het 
gratis opleidingsaanbod en/of subsidiedossiers, maar de toegevoegde waarde van de sectorconvenant niet kennen. De focus ligt hierbij in eerste 
instantie op de KMO-bedrijven van de sector. Omdat de druk in onze bedrijven groot is, zijn bedrijfsbezoeken niet altijd evident. Als nulmeting gelden 
de 45 bezoeken die in 2017 werden geraliseerd. Voor 2018 en 2019 streeft LOGOS naar een jaarlijks bezoek van 50 bedrijven. 
 
 
 
Toelichting Diversiteit en evenredige arbeidsdeelname: 
In 2017 werd een diversiteitschecklist ontwikkeld op basis van de bestaande vragenlijst van VERSO. Deze werd (na goedkeuring met VERSO) aangepast 
aan de problematieken binnen de sector. Als pilootproject werd de checklist aan 67 geselecteerde bedrijven voorgelegd.  Zij werden geselecteerd op 
basis van hun deelname aan een diversiteitsopleiding of een subsidieaanvraag voor een dergelijke opleiding. Uiteindelijk hebben een 15-tal bedrijven 
(na herhaaldelijke contactname) het document ingevuld. Opzet was een eerste zicht te krijgen op de vragen die bij bedrijven rond dit thema leven.  
 
In 2018 zullen op basis van de verkregen resultaten een 8-tal acties uitgewerkt worden.  
Hierbij denken we aan: 

- Het breder verspreiden van de checklist naar alle bedrijven via mailings, opnemen van de tool op de website 
- Gerichte mailings aan de bedrijven aangaande thema’s zoals tewerkstellingsmaatregelen, interculturele communicatie, … 
- Het organiseren van een specifieke event (workshops, gastsprekers, …) rond diversiteit 

 
Bovendien zal de checklist standaard bij bedrijfsbezoeken worden meegenomen. LOGOS wil hierbij een bewustwording stimuleren en tegelijkertijd 
een idee krijgen van de mate waarin de sector al (in)direct actief is. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

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

 

Beëindiging 

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

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

 
Wijzigbaarheid 

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

 
Evaluatie 

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

 
Controle en toezicht 

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

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector van het Paritair Comité voor de Bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de logistiek, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Paul VALKENIERS, 
Voorzitter van de Werkgeversfederatie voor de Internationale Handel, het Vervoer en de 

Logistiek; 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Erwin DE DEYN, 
Voorzitter van de Bond der Bedienden, Technici en Kaderfunctie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Wannes GIELIS, 
Nationaal verantwoordelijke van de Landelijke Bediendencentrale en van het Nationaal 

Verbond voor Kaderpersoneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Peter BÖRNER, 

Nationaal sectorverantwoordelijke van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van 
België 

 
 
 
 




