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Sectorconvenant 2018-2019 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 

van de sector metaal bedienden (PC 209) en metaal arbeiders (PC 111) 

 

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 metaal bedienden en metaal arbeiders, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

 

De heer Stephan Vanhaverbeke, Director Social Affairs AGORIA; 

Mevrouw Mieke Vermeiren, Chief expert Talent and Labourmarket AGORIA; 

De heer Geert Verschraegen, Chief Social Affairs AGORIA. 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

De heer Philippe Bervoets, Nationaal secretaris LBC-NVK; 

Mevrouw Pia Desmet, Federaal Secretaris BBTK; 

De heer Geert Dumortier, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB Metaal; 

De heer Georges De Batselier, Ondervoorzitter ABVV-Metaal; 

De heer Lieve De Preter, Algemeen secretaris ACV-CSC METEA. 
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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 in 
totaal 882.000,00 EUR ter vergoeding van de loonkosten van sectorconsulenten, volgens de 
hiernavolgende verdeelsleutel: 
 
a) 58.800 euro, hetzij 0,6 VTE, aan ieder van de hiernavolgende begunstigden:  
 

1. VORMETAL vzw, Technologiepark 19 te 9052 Gent-Zwijnaarde (ondernemingsnummer: 
0451.622.595 - bankrekeningnummer: BE95 3900 4424 2058); 

2. VIBAM vzw, F. Williotstraat 9 te 2600 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0431.801.636- 
bankrekeningnummer: BE32 7775 9989 8802); 

3. OBMB vzw, Leuvensesteenweg 467 te 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 0434.364.911 - 
bankrekeningnummer: BE69 3100 7157 5578); 

4. LIMOB vzw, Wetenschapspark 35 te 3590 Diepenbeek (ondernemingsnummer: 0440.784.430 
- bankrekeningnummer: BE86 4586 5376 7150); 

5. INOM Bedienden vzw, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 0434.030.854 
- bankrekeningnummer: BE33 2100 0497 5546). 

 

b) 84.000 euro, hetzij 0,86 VTE aan elk van de hiernavolgende begunstigden: 

 

1. INOM vzw - Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid, 
August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 0409.845.289 - 
bankrekeningnummer: BE25 2100 0498 8882); 

2. TOFAM Oost-Vlaanderen vzw, AA Tower, Technologiepark 19 te 9052 Zwijnaarde 
(ondernemingsnummer: 0436.785.555 - bankrekeningnummer: BE78 3900 4419 6386); 

3. TOFAM West-Vlaanderen vzw, AA Tower, Technologiepark 19 te 9052 Zwijnaarde 
(ondernemingsnummer: 0435.195.943 - bankrekeningnummer: BE23 4760 3507 5191); 

4. FTMA vzw - Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid 
Antwerpen, Filip Williotstraat 9 te 2600 Berchem (ondernemingsnummer: 0433.981.067 - 
bankrekeningnummer: BE52 7785 9139 4709); 

5. FTML vzw - Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid 
Limburg, Wetenschapspark 35 te 3590 Diepenbeek (ondernemingsnummer: 0434.112.117 - 
bankrekeningnummer: BE80 4586 5327 5177); 

6. RTM Vlaams-Brabant vzw, Celestijnenlaan 300C te 3001 Heverlee (ondernemingsnummer: 
0474.431.354 - bankrekeningnummer: BE10 3101 6922 7704); 

7. RTM Brussel vzw - Regionaal Tewerkstellingsfonds voor arbeiders van de 
Metaalverwerkende nijverheid van Brussel, Maatschappelijke zetel: August Reyerslaan 80 te 
1030 Brussel, Exploitatiezetel: Sint-Denijsstraat 95 te 1190 Brussel (ondernemingsnummer: 
0474.383.646 - bankrekeningnummer: BE17 3101 7597 0921). 
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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 metaal bedienden en arbeiders 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 metaal bedienden en arbeiders verbindt er zich toe de werkingssubsidie 

uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden 

effectief 9 VTE- sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde 

organisatie en werken onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, 

rapporterende en ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 

kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 

en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 

ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 

gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering 

gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de 

periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 

loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, tenzij 

wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 

afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  

De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 9 VTE op jaarbasis. Indien de 

sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 

continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 

werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 

tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
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De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 

bezorgen en wijzigingen melden.  

 

Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 

op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een eindrapport aan 

het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport omvatten:  

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

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

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

 

Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake 

de rapportering. 

 

  



 5 

De sector metaal bedienden en arbeiders werkt vanuit onderstaande sectorale visie aan de 

uitvoering van de prioriteiten en acties van deze sectorconvenant. 

 

Competente mensen aan de slag  

in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs. 

 

1. Uitgangspunten 

Als basis voor deze nota hebben we rekening gehouden met de cao’s binnen de sector, de 

ervaringen binnen de aflopende sectorconvenant 2016 - 2017, het decreet op de sectorconvenants 

en het inhoudelijk kader voor de sectorconvenants 2018–2019, het Vlaams Regeerakkoord 2014-

2019 en de Beleidsnota’s in uitvoering daarvan, in het bijzonder die van Werk en Onderwijs, het 

STEM-actieplan, de nota “Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen”, de resolutie van 

het Vlaams Parlement  betreffende sensibilisering, preventie en handhaving inzake discriminatie 

op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond en diverse statistieken. De 

continue stroom aan veranderingen dwingt onze sector tot het blijvend versterken van zijn 

economische draagkracht en het aanscherpen van zijn innovatiekracht. Daartoe willen we de 

inzetbaarheid van (gemotiveerde) werknemers versterken, o.a. door het creëren van werkbare en 

zinvolle loopbanen. 

De sectorfondsen behoren tot de actoren die hiertoe kunnen bijdragen.  

Gezien hun paritaire aansturing, sectorspecifieke knowhow en hun unieke plaats in het 

vormingslandschap zijn zij één van de belangrijke spelers bij het verhogen van de inzetbaarheid 

van werknemers en de verdere ontwikkeling van bedrijven. Sectorfondsen hebben een 

belangrijke rol te spelen in de opleiding en competentieontwikkeling van werknemers (en 

werkzoekenden) en het ondersteunen van wendbare loopbanen. 

 

De sectorfondsen zullen hierbij : 

• kwaliteitszorg laten primeren op kwantitatieve doelstellingen; 

• bijzondere aandacht hebben voor kansengroepen; 

• samenwerking laten primeren op concurrentie. 

 

De acties die binnen deze convenant naar voor worden geschoven, zijn vooral gericht op het 

aantrekken, behouden, ontwikkelen en heroriënteren van de nodige huidige en toekomstige 

competenties en op het ondersteunen van loopbanen en van werkbaar werk. Hierdoor wordt er 

invulling gegeven aan de noden, die bij de bedrijven en werknemers bestaan. 
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2. Sectorschets 

2.1 Tewerkstelling en evoluties 

De sector 

De sector van de metaalverwerkende industrie omvat de ondernemingen die hoofdzakelijk 

elementen in ijzerhoudend en non-ferrometaal, edelmetaal, thermoplastisch en 

thermoverhardende kunststoffen (of hieruit samengestelde materialen fabriceren, verwerken, 

bewerken, ineenzetten (of slechts één van deze verrichtingen uitvoeren),  waarbij de aanwending 

van deze materialen technieken of kennis vereist eigen aan de metaal-, machine- en elektrische 

bouw.  Ook de studiebureaus, die hiermee verband houden, ressorteren onder de sector (met 

uitzondering van de organismen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de erkende 

controleorganismen). 1  

 

Het gaat om een zeer diverse sector, waar technologie een zeer belangrijke rol speelt. 

 

Bij wijze van illustratie van deze verscheidenheid sommen we een aantal activiteiten op, die tot 

de sector behoren: 

 ijzer- en staalvormgieterijen; 

 draadtrekkerij, metaaltrekkerij, koudwalsen, profileren, kalanderen en de technieken die 

eraan verwant zijn; 

 smeden, persen, indrijven van grote stukken, vormgeving na verwarming 

 plaatijzerbewerking en fabricages van plaatijzeren artikelen met industriële of niet-

industriële bestemming (huishoudelijke toestellen, onderdelen voor het bouwbedrijf, …),  

 de fabricage en tevens het plaatsen van metalen schrijnwerk; 

 fabricage, montage en controle van bruggen, gebinten en liften; 

 fabricage van schepen en boten en de herstelling van zee- en binnenschepen, spoorweg- en 

trammaterieel; 

 fabricage van auto's, fietsen, caravans, aanhangwagens en opleggers, kinderwagens;  

 fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische en hydraulische machines, compressors, 

pompen, ventilators, werktuigmachines, hef-, behandeling- en weegtoestellen, … 

 herstellen, onderhouden en controle van machines, apparaten, installaties en voertuigen;  

- revisie van benzine- en dieselmotoren; 

- fabricage van verlichtings- en signalisatieapparatuur;  

- fabricage van batterijen, accumulatoren; 

- fabricage van radio- en televisietoestellen en de onderdelen ervan; 

- fabricage van meet- en laboratoriumtoestellen en soortgelijke toestellen; optiektoestellen; 

speciale medische uitrustingen; 

- galvanisatie, vernikkelen, chromeren, polijsten, emailleren, schilderen van machines, metalen 

stukken of elementen; metaalkleuren, overschilderen en verlakken in de oven, bedekken van 

metaal door indompeling, omvlechten, plastificeren en de technieken die daarvan zijn 

afgeleid; 

- installaties voor waterbehandeling, inbegrepen de waterzuiveringsinstallaties (het 

elektromechanisch gedeelte); 

                                                           
1 Binnen PC 111 wordt de sector benoemd als die van de “metaal-, machine- en elektrische bouw”; binnen PC 
209 heeft men het over de “metaalfabrikatennijverheid”  
Bevoegdheid PC 111 : zie bvb  www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=7990  
Bevoegdheid PC 209: zie bvb www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=7998 

http://www.werk.belgie.be/DownloadAsset.aspx?id=7990
http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=7998
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- installaties voor afvalbehandeling (het elektromechanisch gedeelte); 

- studiebureaus betreffende voornoemde bedrijfssectoren. 

Tewerkstellingsevolutie 

De metaalsector in België (PC 209 en PC 111) had in 2016 gemiddeld 174.705 werknemers2 in dienst. 

74,9% daarvan woont in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  83.758 arbeiders en 

47.041 bedienden (enkel Vlaanderen : 81.616 arbeiders en 44.851 bedienden).  

 

De sector telt 6.118 bedrijven gevestigd in België, waarvan 4.290 (70%) in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Deze bedrijven hebben samen 6.383 exploitatiezetels, waarvan 4.188 (66%) 

in Vlaanderen en 260 (4%) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.3 

 

Ten opzichte van 2005 betekent dit voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest qua 

tewerkstelling een forse daling van 20%, bijna volledig toe te schrijven aan het verlies van jobs 

voor arbeiders (-27% versus -6% voor bediendenjobs). Ten opzichte van 2015 stellen we echter min 

of meer een status quo vast: er zijn een beperkt aantal, toch nog 455, jobs verloren gegaan voor 

arbeiders (-1%). Daar staat tegenover dat er voor bedienden een bescheiden toename aan 

tewerkstelling genoteerd werd  (+1%).    

 

Ter vergelijking : de totale tewerkstelling (incl. overheid) in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest steeg in dezelfde periode (2005 – 2016) met 8%.  

 

 
 

 

Voorspellen hoe de tewerkstelling in de nabije toekomst zal evolueren, is een moeilijke oefening. 

De wereldeconomie blijft gestaag groeien, zij het dat de groeicurve recent sterk afgevlakt is4. Maar 

                                                           
2Werknemers naar sectorgroep, paritair comité en statuut (Gewesten, België; 2003-2016) op 
www.steunpuntwse.be (http://www.steunpuntwse.be/node/2916  ) 
“ Vlaanderen” : volgens woonplaats van werknemer. 
3 Aantal bedrijven met bedienden PC 209 en PC 111, gekend bij het SFBM in het vierde kwartaal van 2016. 
4 Economic Outlook:steady as she goes. September 2017, Peter Vanden Houte, Chief Economist ING Belgium – 
presentatie i.s.m. Agoria 
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een aantal evoluties zorgen voor onzekerheid: de Brexit, het Amerikaanse invoerbeleid, 

aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Korea, de schuldenlast (en 

vastgoedbubbel)  in China, de evolutie van de waarde van de euro en van de grondstoffen- en 

olieprijzen, enz… .  

 

Toch blijft een voorzichtig optimisme doorwegen.  

Cijfers van de Nationale Bank medio 2017 wijzen op een verderzetting van een economisch herstel 

met een voorziene groei van de Belgische economie voor de twee volgende jaren van 1,6 % in 2018 

en 1,5 % in 2019. Zowat 115. 000 extra banen zouden worden gecreëerd tijdens de periode 2017-2019 

en de werkloosheidsgraad zou dalen tot 7,2 % 5.   

 

Ook de sector van de metaalverwerkende en technologische industrie is gematigd positief.  

De NBB barometer laat voor onze sectoren zien dat de bedrijven in 2017 positief gestemd blijven.  

De omzet in de metaalsector is in 2016 en het eerste semester 2017 in de meeste subsectoren er 

op vooruit gegaan.  Verwacht wordt dat deze trend zal aanhouden.6  

 

 2017 S1/ 
2016 S1 

2017 S2/ 
2016 S2 

2017/ 
2016 

2018/ 
2016 

Metaal excl. staalindustrie 9% 2% 5,5% 1% 
Metaalproducten 5% 2,5% 3,5% 2,5% 
Electronica en elektrotechniek uitrusting  1% 1% 1% 2,5% 
Machinebouw 5% -2% 1,5% 1% 
Automobiel en overig 
transportmaterieel 

1% 2% 1,5% 3% 

 

Agoria voorspelt voor de globale technologiesector voor 2018 een consolidatie van de omzetgroei, 

gepaard gaande met een lichte daling van investeringen.      

Volgens Agoria zullen de meeste subsectoren groeicijfers laten optekenen. Dit blijkt moeilijker voor 

de sectoren uitrusting voor optics (verlichting) en communicatie en voor de automotive sector7. 

Die laatste sector wordt geconfronteerd met een vertraging in de Europese vraag en problemen 

naar aanleiding van de omschakeling naar nieuwe modellen.  

Maar zelfs binnen eenzelfde subsector kunnen de verschillen groot zijn: zo groeit de omzet van de 

machinebouw in het eerste semester van 2017 met 5%, maar is die groei vooral merkbaar bij 

textielmachines en gereedschapmachines, maar niet bij landbouwmachines. 

 

Aanwervingen 

Aanwervingen binnen de sector zullen volgens de meeste scenario’s  op zijn minst noodzakelijk 

zijn ter vervanging van zittend personeel. 

In een projectie op middellange termijn voor PC 209 en PC 111 schat het Steunpunt WSE dat 

ondanks een dalende globale tewerkstelling jaarlijks toch gemiddeld 10% van het aantal 

                                                           
5 https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/economische-en-financiele-publicaties/economische-
projecties-voor-belgie 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecbstaffprojections201709.nl.pdf?bc07d0ed394df5780fc6ecad
60e3305f  
6 Technologische industrie in 2017-2018, Agoria. 
Pro memorie: stijgende grondstofprijzen kunnen mee aan de basis liggen van een groeiende omzet ... 
7 Conjunctuur technologische industrie Q1/2017, Agoria ; Technologische industrie in 2017-2018, Agoria 

 

https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/economische-en-financiele-publicaties/economische-projecties-voor-belgie
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/economische-en-financiele-publicaties/economische-projecties-voor-belgie
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecbstaffprojections201709.nl.pdf?bc07d0ed394df5780fc6ecad60e3305f
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.ecbstaffprojections201709.nl.pdf?bc07d0ed394df5780fc6ecad60e3305f
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werknemers zal dienen aangeworven te worden: gemiddeld bijna 8.000 arbeiders en meer dan 

4.000 bedienden in de periode 2017-2022.  Iets meer dan de helft daarvan kunnen jongeren zijn 

met een beperkte ervaring (-30 jaar)8. 

 

Bedrijven signaleren ook meer en meer het probleem dat zij niet meer kunnen groeien door het 

te kort aan geschikte kandidaten. 

 

Knelpuntvacatures en “skills gap” 

Bij deze aanwervingen zullen ongetwijfeld enkele knelpuntvacatures opduiken. VDAB lijst deze 

jaarlijks op voor de sector van de metaalverwerkende en technologische industrie.9  

Op basis van het aantal aangemelde vacatures blijkt dit de top 5 voor bediendenfuncties: 

1. Commercieel medewerker 

2. Tekenaar-ontwerper mechanica 

3. Vertegenwoordiger 

4. Werfleider 

5. Technisch-commercieel afgevaardigde 

Voor de arbeidersfuncties ziet deze top 5 er als volgt uit: 

1. Onderhoudsmecanicien 

2. Insteller-bediener CNC werktuigmachines 

3. Technicus industriële installaties 

4. Onderhoudselektricien 

5. TIG Lasser 

Uit de cijfers van de VDAB blijkt dat de meeste knelpuntberoepen een structureel karakter hebben. 

Dit wordt o.a. verklaard door een te geringe instroom van studenten in technische richtingen.  

Ook het vereiste scholingsniveau speelt een rol bij het moeilijker kunnen invullen van vacatures. 

VDAB geeft voor het geheel van de in 2016 gemelde vacatures volgende indeling volgens 

studieniveau: 

 

Vereist studieniveau Arbeiders Bedienden 
Totaal 

vacatures 
Knelpunt-
vacatures 

Totaal 
vacatures 

Knelpunt-
vacatures 

Laaggeschoold (<HSO)  
of geen vermelding van 

vereiste  

35% 27% 11% 9% 

Middengeschoold (HSO) 54% 58% 23% 20% 
Hooggeschoold (HO, incl. HBO) 10% 15% 66% 71% 

Totaal aantal vacatures 8387 2476 1586 1137 
 

De evolutie in de richting van automatisering en informatisering draagt ertoe bij dat het 

gevraagde studieniveau bij vacatures hoger ligt dan vroeger. 

Bij de helft van de in 2016 aan de VDAB gemelde vacatures (arbeiders: 47%, bedienden 55%) wordt 

overigens minstens 2 jaren ervaring gevraagd.  Minder dan één op vijf van de vacatures bij 

                                                           
8 http://www.steunpuntwerk.be/sectorprojecties  
Projectie gebaseerd op historische gegevens van 2007 tem 2012. Gekozen eindeloopbaanscenario = “langer 
werken”. De zogenaamde “aanzuiveringsbehoefte” = instroom van jongeren. 
9 Op basis van vacaturegegevens van 2016 (www.vdab.be/trends/sectoren.shtml ) 

 

http://www.steunpuntwerk.be/sectorprojecties
http://www.vdab.be/trends/sectoren.shtml
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bedienden (15%) en één op vier bij arbeiders (24%) staat open voor wie niet veel ervaring heeft (< 

6 maanden). 

 

Volgens vroegere analyses10 van Agoria is het knelpuntkarakter zowel van kwalitatieve als van 

kwantitatieve aard. 

 

Kwalitatief :  

• technische scholing blijkt onvoldoende diepgaand; 

• multidisciplinariteit is moeilijk te vinden, nl. combinatie van vaardigheden (bijvoorbeeld  

technische kennis plus : talenkennis, administratieve vaardigheden of sociale 

vaardigheden) of kennis elektriciteit plus mechanica; 

• gebrek aan ervaring (seniorprofielen). 

Kwantitatief: 

• er is onvoldoende of geen uitstroom uit het onderwijs; 

• uitstromende studenten hebben geen interesse in de sector (een aantal technische functies 

vinden afgestudeerden “beneden hun niveau” of onaantrekkelijk omwille van 

ploegenstelsel, hogere salarisverwachtingen, enz.). 

 

Ook uit de cijfers met betrekking tot Individuele Beroepsopleidingen (IBO) en instapstages blijkt 

de nood aan (de juiste) scholing. Van de 694 arbeiders in dit statuut is 38% laaggeschoold (geen 

HSO), 57% middengeschoold en 5% hogergeschoold. Bij de 109 bedienden gaat het om 4% 

laaggeschoolden en 61% middengeschoolden. Meer dan één op drie (37%) van de bedienden die via 

een individuele beroepsopleiding of instapstage instromen in de sector, beschikt reeds over een 

diploma hoger onderwijs! 11    

 

De kloof tussen vraag en aanbod met betrekking tot beroepskwalificaties blijkt overigens geen 

exclusief probleem van onze sector te zijn. Uit het meest recente Europese bedrijfsonderzoek 

(CEDEFOP:2015)  komt immers naar voor dat ruim 60 % van de Belgische ondernemingen verklaart 

moeilijkheden te hebben met het vinden van personeel dat over de vereiste vaardigheden beschikt. 

Belgische werkgevers behoren tot degenen die het vaakst melding maken van een tekort aan 

vaardigheden als grootste uitdaging bij het opvullen van vacatures12.  

                                                           
10 De jaarlijkse enquête bij bedrijven met betrekking tot knelpuntberoepen werd sedert 2016 niet meer 
georganiseerd. 
11 Extra info: bij arbeiders tellen we in IBO en instapstages in 2016 19% allochtoon en 9% 
arbeidsgehandicapten, bij bedienden gaat het om resp. 7% en 6%. Alle sectoren samen tellen  in 2016 15.557 
werknemers in een statuut van IBO of instapstage. De sector vertegenwoordigt hierin 5,2% (803 personen) 
(bron: VDAB).   
12 Trends op de arbeidsmarkt, intervisiemoment WSE 27 september 2016 
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Deze schaarste op de arbeidsmarkt is ook van toepassing op hoger geschoolde profielen, zoals 

bijvoorbeeld ingenieurs.  

 

Toch zijn er ook positieve signalen. 

Agoria stelt dat elk jaar minimum 9.000 inschrijvingen in een STEM-opleiding op het niveau van 

hoger onderwijs nodig zijn om op termijn alle technologische vacatures op de arbeidsmarkt te 

kunnen blijven invullen.  Agoria houdt gedurende een aantal jaren de inschrijvingen bij van de 

generatiestudenten in de  “Technologiebarometer” en stelde het voorbije academiejaar 2016-2017 

een positieve evolutie vast, waarbij voor het eerst dit minimum aantal wordt overschreden. Het 

aantal nieuwe ingeschrevenen klokte toen af op 9.047.  De groeicijfers waren toen vooral merkbaar 

bij de professionele bachelors ICT en technologie.13 

Helaas wordt die trend voor het academiejaar 2017-2018 niet helemaal bevestigd. Met een 

eindresultaat van 9.004 halen we nog net de klip van 9.000 ingeschreven generatiestudenten, maar 

moeten we eerder spreken van een status quo en halen we bvb voor de industrieel ingenieurs 

zeker nog niet het peil van vroeger. Opvallend is ook dat het aantal meisjes eerder bescheiden 

blijft en schommelt rond 10 à 11 %. 

 

Het scholingsniveau van de beroepsbevolking neemt overigens de laatste jaren zeer snel toe. Alleen 

al sinds de eeuwwisseling groeide het aandeel hooggeschoolden aan van 25% tot meer dan 37%. 

Bij de laaggeschoolden stellen we het omgekeerde vast: een scherpe daling van 40% rond de 

eeuwwisseling tot  22% in 2015. 14 

 

                                                           
13  https://www.agoria.be/nl/Meer-dan-9000-studenten-kiezen-voor-technologische-studierichting-in-
Nederlandstalig-hoger-onderwijs  
14 De werkzaamheidsgraad van deze laaggeschoolden gaat er echter nog licht op achteruit. Wat overblijft is een 
kleine, hardnekkige groep met vele problemen, die minder participeert op verschillende terreinen van het 
maatschappelijk  leven, o.a. ook rond opleiding.  
Trends op de arbeidsmarkt, intervisiemoment WSE 27 september 2016 

https://www.agoria.be/nl/Meer-dan-9000-studenten-kiezen-voor-technologische-studierichting-in-Nederlandstalig-hoger-onderwijs
https://www.agoria.be/nl/Meer-dan-9000-studenten-kiezen-voor-technologische-studierichting-in-Nederlandstalig-hoger-onderwijs
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Regio 

Het gros van de tewerkstelling wordt gerealiseerd in Antwerpen (24%), gevolgd door West-

Vlaanderen (23%), Oost-Vlaanderen (20%), Limburg (15%),  Vlaams-Brabant (10%) en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (8%).15 

 

Tewerkstelling 2016/4 bedrijven bedienden arbeider
s 

werknemers 

Antwerpen 1.109 12.604 21.134 33.738 24% 

Limburg 793 5.913 14.508 20.421 15% 

Oost-Vlaanderen 866 7.687 20.166 27.853 20% 

West-Vlaanderen 1.015 10.953 20.334 31.287 23% 

Vlaams Brabant 405 7.888 6.049 13.937 10% 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 260 3.790 7.816 11.606 8% 

Totaal 4.448 48.835 90.007 138.842 100% 

KMO 

KMO’s (minder dan 250 werknemers, volgens exploitatiezetel) zorgen voor iets meer dan de helft 

van de tewerkstelling binnen de sector (56% in 2016).  16 

 

Aantal 

                                                           
15 Cijfers op basis van de bijdrage inning van het Sociaal Fonds voor de Bedienden/Arbeiders van de Metaal 
voor het 4de kwartaal van 2016. Dubbeltellingen van bedienden, arbeiders en werknemers zijn mogelijk 
wanneer deze in hetzelfde kwartaal voor meerdere firma’s gewerkt hebben, of een firma voor een andere 
verlaten hebben. 
16 Analyse gegevens SFBM 2016, 4de kwartaal 
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Grootte 
exploitatiezetel 

exploitatie 
zetels 

bedienden arbeiders werknemers 

1-10 werkn. 2.612  2.541  6.374  8.915  
10-49 werkn. 1.364  10.362  20.330  30.692  

50-249 werkn. 389  16.349  22.346  38.695  
+250 werkn. 83  19.583  40.957  60.540  
Totaal 4.448  48.835  90.007  138.842  

 

Grootte 
exploitatiezetel 

Aantal 

exploitatie 
zetels 

bedienden arbeiders werknemers 

1-10 werkn. 58,72% 5,20% 7,08% 6,42% 
10-49 werkn. 30,67% 21,22% 22,59% 22,11% 

50-249 werkn. 8,75% 33,48% 24,83% 27,87% 
+250 werkn. 1,87% 40,10% 45,50% 43,60% 
Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Limburg is relatief gezien de KMO-provincie bij uitstek, gevolgd door Vlaams-Brabant, West- en 

Oost-Vlaanderen. Het grootste aantal werknemers tewerkgesteld in KMO’s vind je echter in 

Antwerpen.  

 

Grootte 
exploitatiezetel 

Aantal werknemers 

Antwerpen Limburg Oost- 
Vlaanderen 

West- 
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

Hoofdstedelijk  
gewest 

Totaal 

1-10 werkn. 2.299  1.535  1.715  2.035  827  504  8.915  
10-49 werkn. 7.380  5.803  6.462  7.040  2.818  1.189  30.692  

50-249 werkn. 8.445  6.718  7.854  9.023  4.888  1.767  38.695  
+250 werkn. 15.614  6.365  11.822  13.189  5.404  8.146  60.540  

Totaal 33.738  20.421  27.853  31.287  13.937  11.606  138.842  

 

Grootte 
exploitatiezetel 

% werknemers per provincie 

Antwerpen Limburg Oost- 
Vlaanderen 

West- 
Vlaanderen 

Vlaams 
Brabant 

Hoofdstedelijk  
gewest 

Totaal 

1-10 werkn. 6,81% 7,52% 6,16% 6,50% 5,93% 4,34% 6,42% 

10-49 werkn. 21,87% 28,42% 23,20% 22,50% 20,22% 10,24% 22,11% 
50-249 werkn. 25,03% 32,90% 28,20% 28,84% 35,07% 15,22% 27,87% 

+250 werkn. 46,28% 31,17% 42,44% 42,15% 38,77% 70,19% 43,60% 
Totaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Trends in de maakindustrie 

Diverse experten werpen hun licht op de evoluties en uitdagingen binnen de maakindustrie. We 

geven een bloemlezing.17 

                                                           
17 Rabobank in 
https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Metaalproductenindustrie  

 

https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=branche&branche=Metaalproductenindustrie
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 Verkleining van seriegroottes en verkorting van doorlooptijden 
Een belangrijke ontwikkeling is dat de bestelseries steeds kleiner worden. Dit heeft alles te 

maken met het feit dat de afnemers van de metaalindustrie zelf steeds meer maatwerk 

moeten leveren aan hun klanten, wat dan ook geldt voor hun toeleveranciers. Ook 

ontwikkelingen als just-in-time-levering leiden tot afname van seriegroottes.  

 Eindafnemers vragen ontwikkelingscapaciteit van toeleveranciers 
Het ontwikkelen en vermarkten van specifieke kennis (met daarbij behorende specifieke 

vaardigheden van medewerkers binnen het bedrijf) is cruciaal om (strategisch) 

toeleverancier te blijven of te worden. Afnemers in business-to-businessmarkten vragen 

steeds meer meedenk- en ontwikkelingscapaciteit. Wie enkel eenvoudige bewerkingen 

levert, heeft een minder sterke positie in de keten. 

 Kostenreductie en optimalisatie van productie door samenwerken met klanten en 
toeleveranciers 

 Toenemende vraag naar hoogwaardige, samengestelde producten 

 Online communicatie (smart factory) wordt steeds belangrijker 

 Van product naar dienst 
Diensten gaan steeds belangrijker worden voor de maakindustrie. Denken we maar aan de 

vliegtuigmotorproducent, die geen motoren maar luchturen verkoopt tot de 

printerfabrikant die zijn klanten proactief een nieuw inktpatroon toestuurt. 

 Intelligent Things 
Apparaten en machines zijn binnen het Internet of Things (IoT) al meer en meer 

geconnecteerd wat bijvoorbeeld steeds vaker leidt tot nieuwe businessmodellen en tot 

vernieuwende toepassingen op het gebied van smart maintenance. Intelligent things gaan 

verder: ze reageren op de context waarin ze functioneren, zijn zelflerend en kunnen 

zelfstandig beslissingen nemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om drones en zelfrijdende 

voertuigen. Bovendien gaan apparaten en machines binnen het IoT steeds vaker ook 

rechtstreeks met elkaar communiceren (en niet alleen met de backoffice).  

 Cybersecurity 
Zeker nu steeds meer bedrijfsprocessen zich digitaal afspelen en bijvoorbeeld steeds meer 

apparaten en systemen binnen het internet of things met elkaar verbonden zijn, groeit het 

belang van een goede beveiliging.  

 Grafeen en andere 2D-materialen 
Een nieuw materiaal, flexibel en soepel.  Grafeen heeft veel bijzondere eigenschappen. Zo 

is het meer dan 200 keer sterker dan staal, een uitstekende thermische en elektrische 

geleider, flexibel, zeer dun en transparant. Grafeen heeft de potentie om onze wereld te 

veranderen zoals ooit ook ijzer en plastic dat deden. De sterk dalende productiekosten 

zullen er volgens het World Economic Forum toe leiden dat grafeen (dat tot nu toe vooral 

binnen de laboratoriummuren indruk maakte) vanaf dit jaar steeds vaker ook in de praktijk 

gebruikt gaan worden voor tal van toepassingen.  

Naast grafeen zijn er meer veelbelovende materialen van slecht 1 atoom dik (de 

zogenoemde 2D-materialen), zoals borofeen, germaneen en siliceen. De uitdaging is om 

deze 2D-materialen verder geschikt en aantrekkelijk te maken voor industriële productie. 

 Blockchain 
Een blockchain is een database, die een gestaag groeiende lijst bijhoudt van data-items 

die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. In de maakindustrie kan deze relatief 

                                                           
MT Magazine, 9 januari 2017 in https://www.mt.be/business/maakindustrie/industrie-wordt-steeds-slimmer-
7-trends/770  

https://www.mt.be/business/maakindustrie/industrie-wordt-steeds-slimmer-7-trends/770
https://www.mt.be/business/maakindustrie/industrie-wordt-steeds-slimmer-7-trends/770
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nieuwe technologie leiden tot minder administratieve processen, flink meer efficiency in 

de keten, en beduidend meer mogelijkheden voor maatwerk.  

 Artificiële intelligentie 
Ook in de maakindustrie zal AI een steeds grotere rol gaan spelen. Zo zullen robots (die nu 

nog vooral uitblinken in repeterende taken) steeds meer zelf gaan ‘leren’ en een probleem-

oplossend vermogen ontwikkelen. 

 Virtual & Augmented Reality 
De technologie, waarbij een overlay met realtime digitale informatie over de werkelijkheid 

heen wordt geprojecteerd, biedt ook voor de (maak)industrie steeds meer toepassingen. 

Zo kan AR worden gebruikt bij de training van nieuwe medewerkers, voor effectieve on-

site ondersteuning van de operator, en voor inspecties. 

denken na over nieuwe businessmodellen en over de transformatie van producent naar 

dienstverlener. Proactief onderhoud, uitgebreide service een op maat gesneden customer 

journey: er zijn mogelijkheden te over om voor klanten als dienstverlener toegevoegde 

waarde te creëren. 

 

Professor Steven Dhondt (KULeuven en TNO Tilburg) stipt in dat verband aan dat de werkelijke 

vooruitgang binnen de maakindustrie niet veroorzaakt zal worden door deze vele, maar volgens 

hem eerder kleine evoluties en ingrepen eigen aan een “smart factory”.18  Geen van deze 

afzonderlijke technologieën zal op zich een sterke productiviteitsprong veroorzaken. Wat van 

belang zal zijn, is de wijze waarop er binnen bedrijven samengewerkt wordt: 

• werknemers laten meedenken en meepraten; 

• intrapreneurship stimuleren;  

• competenties op het niveau van teams organiseren (in plaats van het schaap met vijf 

poten te zoeken); 

• kerntaken met leerpotentieel aanbieden. 

 

  

                                                           
18 Steven Dhondt, Loopbanen van de toekomst. Vanwege de robots of organisatie? Seminarie rond 
loopbaanbeleid voor de sociale partners van de metaalsector (sept. 2017)  
Hij verwees o.a. naar 3D Printen, innovaties op vlak van robotics en mechatronica, hoge precisie instrumenten, 
condition-based maintenance, betere mens-technologie interactie (Cobots), op maat maken in massa-
productie, slim ontwerpen en ontwikkelen, enz. 
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2.2 Beschrijving van de sector volgens de decretale peilers  

Afstemming onderwijs – arbeidsmarkt 

Duaal leren en leren en werken: samenwerking met Syntra Vlaanderen en onderwijs 

Binnen het kader van het duaal leren en leren en werken werden in het schooljaar 2016-2017 9.999 

erkenningsvragen van bedrijven goedgekeurd, vooral binnen de leertijd (leercontract): 437 (4,3%) 

daarvan betroffen bedrijven uit de metaal- en technologische industrie. 19 

 

 
 

111 jongeren vonden in het eerste semester van 2017 een werkplek binnen de sector in combinatie 

met deeltijds beroepsonderwijs (3,9% van het totaal aantal werkplekken in Vlaanderen). 

 

5.600 jongeren ingeschreven in de laatste jaren van het voltijds kunst-, technisch, beroeps- en 

buitengewoon secundair onderwijs konden een bedrijfsstage als onderdeel van hun opleiding in 

de sector volgen. Het gaat om 3.790 jongeren  in een arbeidersjob en 1810 in een bediendenjob. 20 

Op een totaal van 101.209 stages betekent dit 5,5% en neemt de sector in absolute aantallen de 

derde plaats in (na  de social profit met liefst 59.740 stageplaatsen en de bouw met 6.621 plaatsen). 

                                                           
19 Dr. Lindsay Marie Jacobs, Vlaamse beleidsmaatregelen in sectoraal perspectief. Presentatie sectorevent 19 
juni 2017  https://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/infopagina-voor-sectoren-2018-2019  
20 Idem. De Recentste cijfers betreffen evenwel het schooljaar 2014-2015. 

https://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/infopagina-voor-sectoren-2018-2019
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De sector levert een belangrijke inspanning met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie 

van het duaal leren.  

 

Met betrekking tot het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ is Agoria trekker van twee 

opleidingen, namelijk van de TSO-opleiding Elektromechanische Technieken (EMT) en van de 

BSO/DBSO/Syntra Vlaanderen opleiding Lassen-constructie. Agoria werkt daarvoor intens samen 

met andere sectoren en met de arbeidersfondsen en de technologische centra van de sector, 

Anttec, Limtec, Iristech en VCL. 

 

De duale trajecten EMT en Lassen constructie gingen beide van start op 1 september 2017 (EMT 

met 4 scholen, 9 bedrijven en 21 leerlingen, Lassen constructie met 16 scholen, 25 bedrijven en 33 

leerlingen).21  

Voor Lassen-constructie loopt de werking ondanks de grotere interesse van scholen en bedrijven 

iets minder vlot, omdat dit proefproject opgestart diende te worden na een veel kortere 

voorbereidingstijd, waardoor niet alle voorbereidende stappen even zorgvuldig konden uitgewerkt 

worden. 

  

Een Sectoraal Partnerschap voor de technologische industrie is opgericht. Daarin zetelen alle 

relevante werk- en onderwijspartners. Het is bevoegd voor o.a. de erkenning van ondernemingen 

als aanbieders van kwalitatieve leerwerkplekken. 

 

Cijfers over de samenwerking op het niveau van het hoger onderwijs zijn er niet echt. Uit de 

laatste knelpuntberoepenenquête van Agoria blijkt dat bij een steekproef bedrijven 59% van de 

aangeboden stageplaatsen open staan voor studenten hoger onderwijs en 41% voor leerlingen 

                                                           
21 Zie bijvoorbeeld https://agoria.be/duaalleren    

 

https://agoria.be/duaalleren
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TSO/BSO. De verhouding verschilt van provincie tot provincie: Antwerpen en (vooral) Vlaams-

Brabant: overwegend hoger onderwijs, Limburg en West-Vlaanderen: overwegend secundair 

onderwijs. 22 

Competentiebeleid en loopbaanbeleid 

Evoluerende jobs 

 

Uit analyses van o.a. prof. Maarten Goos (KU Leuven) blijkt dat op de Belgische arbeidsmarkt door 

een verdergaande informatisering en automatisering een polarisatie van jobs ontstaat23. De 

jongste jaren zaten twee soorten jobs in de lift. Aan de laagbetaalde kant: niet-routineuze 

handenarbeid, zoals onderhoud en opdienen. Aan de hoogbetaalde kant: complexe hersenarbeid, 

zoals management en hightech-beroepen. Routinejobs die een gemiddelde scholing vragen, staan 

onder druk. 24  

 

 

                                                           
22 Hufkens Goedele, Agoria enquête knelpuntberoepen: resultaten (5 juni 2015)  
500 aangeboden stageplaatsen. Respons van 116 bedrijven , verspreid over alle provincies.  De bedrijven vormen 
een goed staal uit verschillende bedrijfstakken en paritaire comités.  28% van de respondenten zijn bedrijven 
met meer dan 200 werknemers.  67% van de respondenten ressorteren onder PC 209 (27% onder PC 200, ex-
218). 
23 Presentatie op Visiedag Inom bedienden Vlaanderen, februari 2015 
24 Prof. Steven Dhondt  verwijzend naar : Van den Berge & Ter Weel, 2015 & Goos et al., 2014 (Loopbanen van 
de toekomst. Vanwege de robots of organisatie? Bijeenkomst INOM: stappen naar een loopbaanfonds. 13 
september 2017) 
Figuur : Goos, Manning en Salomons (2014) in Hugo Erken en Theo Smid, Arbeidsmarkteffecten van ICT-
investeringen en robotkapitaal. 30 maart 2016 
(https://economie.rabobank.com/publicaties/2016/maart/arbeidsmarkteffecten-van-ict-investeringen-en-
robotkapitaal/ ) 

 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2016/maart/arbeidsmarkteffecten-van-ict-investeringen-en-robotkapitaal/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2016/maart/arbeidsmarkteffecten-van-ict-investeringen-en-robotkapitaal/
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Deze evolutie wordt bevestigd door een recente analyse van de beroepssamenstelling van de 
werkende bevolking. Daaruit blijkt dat Vlaamse werkenden tussen 15 en 34 jaar in de periode 2014-
2016 duidelijk minder actief zijn in administratieve beroepen (-19,4% tot 89.200 werkenden) en in 
de primaire sector (-27,5% tot 5.900 werkenden). De beroepsklassen met de grootste aangroei zijn 
enerzijds de hooggekwalificeerde "intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen" (+7,7% 
tot 214.800 werkenden) en anderzijds de laaggekwalificeerde jobs in de zogeheten "elementaire 
beroepen" (+13,0% tot 83.800 werkenden).  
 
Bekijken we de groei van deze laatste categorie wat meer in detail, dan zien we dat er voor 
jongeren de voorbije drie jaren procentueel de meeste jobs bijkwamen in de klasse "ongeschoolde 
arbeiders op het gebied van transport en opslag". Het gaat hier voornamelijk om "laders en 
lossers.25 

                                                           
25 Deze cijfers zijn afkomstig uit de beroepenmonitor, een interactieve toepassing waarmee evoluties in de 
tewerkstelling naar beroep kunnen worden opgevolgd. (http://www.steunpuntwerk.be/beroepenmonitor ) 
De sterke groei van e-commerce is wellicht niet vreemd aan de stijgende tewerkstelling binnen de 
transportsector. 
http://www.steunpuntwerk.be/node/3664  

http://www.steunpuntwerk.be/beroepenmonitor
http://www.steunpuntwerk.be/node/3664
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Dit hoeft echter niet noodzakelijk voor de werknemers uit onze sector met jobverlies gepaard te 

gaan. Onze maakindustrie is immers reeds verregaand geautomatiseerd.  Wel zullen jobevoluties 

onvermijdelijk zijn en wendbaarheid op het niveau van de onderneming en van de medewerker 

noodzakelijk. 

 

Binnen de ‘Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen’ (Continuing Vocational Training Survey, 
CVTS, cf. infra)26 werd in dat verband bij bedrijven gevraagd naar de vaardigheden die als belangrijk 
worden beschouwd voor de ontwikkeling van de onderneming in de komende jaren. Dit is de top 
5 van de antwoorden (voor alle sectoren):  

1. Technische, praktische of jobspecifieke vaardigheden: 60,7%  
2. Klantgericht handelen: 45,4%  
3. Vaardigheden om in team te werken: 38,6%  
4. Probleemoplossend handelen: 29,0%  
5. Algemene IT-vaardigheden: 27,3%  

 

Individuele Beroepsopleiding (IBO) 

IBO is een overheidsmaatregel, die werkgevers aanmoedigt om werkzoekenden die niet over de 
vereiste bedrijfsspecifieke competenties beschikken, toch aan te werven. De werkgever betaalt 
geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding, verplaatsingskosten en een verzekering 
tegen arbeidsongevallen. In ruil moet de werkgever de IBO-er een beroepsopleiding geven, 
waardoor deze in staat gesteld wordt te voldoen aan de functievereisten. De VDAB waakt over de 
kwaliteit en de duurtijd van de opleiding.  
In onze sector werden in 2016 meer dan 850 werknemers als IBO-er in dienst genomen. In 
verhouding tot de grootte van de sector is dit meer dan het Vlaamse gemiddelde voor 
arbeidersfuncties, maar beduidend onder het gemiddelde voor bediendenfuncties. 

                                                           
26 FOD Economie, AD Statistiek, publicatiedatum 20/09/2017. 
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_na
ar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp  

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_naar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_naar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp
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Bij arbeiders in de metaalsector behoren bijna de helft van de IBO-ers tot de kansengroepen.27 Bij 
bedienden blijkt dit ook voor dit criterium opnieuw veel minder: 20%, een cijfer dat echter 
gelijkaardig is aan dat van het ANPC Bedienden.   

                                                           
27 50+, laaggeschoolden, arbeidshandicap, allochtonen (volgens definitie VDAB: mensen met een huidige of 
vorige andere nationaliteit). 
Dr. Lindsay Marie Jacobs, Vlaamse beleidsmaatregelen in sectoraal perspectief. Presentatie sectorevent 19 juni 
2017  https://www.werk.be/beleidsthemas/sectoren/infopagina-voor-sectoren-2018-2019 



 22 

Betaald Educatief Verlof (BEV) (-> Vlaams Opleidingsverlof) 

Het Betaald Educatief Verlof is een stelsel dat binnen de metaalsector voor arbeiders meer dan 
gemiddeld ingeburgerd is.  In absolute aantallen moet de sector enkel de social profit laten 
voorgaan. In verhouding met de grootte van de sector doet dan weer enkel de houtsector beter. 

Het BEV wordt door de Vlaamse overheid herwerkt: vanaf 2018 wordt het vervangen door het 
stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 28 

 

 

Vlaamse aanmoedigingspremie (-> Vlaams opleidingskrediet) 

Via het (federale) systeem van tijdskrediet kan een werknemer (in de privésector) gedurende een 
bepaalde periode minder of helemaal niet werken om een opleiding te volgen. De werknemer kan 
onder bepaalde voorwaarden genieten van een aanvullende uitkering boven op de 
onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).29  
 

Ook deze maatregel is goed ingeburgerd in de sector, wat blijkt zowel uit de absolute aantallen 

(1.547 arbeiders en 724 bedienden) als uit de verhouding van het gebruik tot de grootte van de 

sector in 2015. 

                                                           
28 De Vlaamse overheid heeft in overleg met de sociale partners beslist om het stelsel van het betaald educatief 
verlof te hervormen. Deze hervorming zal gevolgen hebben vanaf het schooljaar 2018-2019. 
Bron : Antwoord van de Vlaamse regering op het akkoord van de sociale partners omtrent de hervorming van 
de opleidingsincentives voor werknemers (VR 2017 0302 DOC.0100/1BIS) 
29 Deze premie kon ook bekomen worden voor wie een thematisch verlof opneemt om voor iemand te zorgen 
(ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). 
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De Vlaamse overheid herwerkt deze premie tot het “Vlaams opleidingskrediet”. 30 

 

 

Andere steunmaatregelen 

We beschikken niet over gegevens met betrekking tot de aanwending binnen de sector van andere 
financiële ondersteunende instrumenten, waarop ondernemingen voor hun 
opleidingsinspanningen beroep kunnen doen: de KMO-portefeuille, de KMO-groeisubsidie of de 
Strategische Transformatiesteun (STS). 

  

                                                           
30 Antwoord van de Vlaamse regering op het akkoord van de sociale partners omtrent de hervorming van de 
opleidingsincentives voor werknemers (VR 2017 0302 DOC.0100/1BIS) 
We beschikken niet over gegevens met betrekking tot het gebruik van de KMO portefeuille voor de financiering 
van opleidingen binnen de sector.  
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Opleidingsinspanningen 

Uit gegevens van de sociale balans bleek in het verleden dat de sector qua opleidingsinspanningen 

beter presteerde dan gemiddeld 31. We beschikken niet over gelijkaardige recente analyses.  

De recentste resultaten van de ‘Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen’ (Continuing 

Vocational Training Survey, CVTS) bevestigen echter wel opnieuw dit beeld. Op basis van een 

representatieve steekproef van bedrijven (weliswaar met meer dan 10 werknemers!) werden voor 

de metaalindustrie 87,4% vormingsbedrijven geteld, een toename met bijna 3% ten opzichte van 

de vorige meting. Hiermee scoort de sector nog steeds beter dan het Belgische gemiddelde en het 

gemiddelde voor de industriële sectoren, die beide een sterke progressie tonen. 32    

 

 
 

Vormingsbedrijven  

  

aantal 
ondernemingen 
in steekproef 

totaal % 
vormings-
bedrijven 

met interne en 
externe 

opleidingen 

met andere 
vormen van 
opleiding 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Metaalindustrie 2.159 1.944 84,7% 87,4% 76,7% 82,0% 68,7% 73,4% 

Industrie 9.416 8.933 76,4% 84,7% 70,5% 78,7% 59,1% 68,1% 

Totaal 26.903 27.774 77,6% 83,9% 71,8% 78,4% 62,4% 68,6% 
 

 

                                                           
31 Bron: sociale balans 2012, Vlaams Gewest  (bewerking Steunpunt WSE, Visiedag Inom bedienden 2015) 
32 FOD Economie, AD Statistiek, publicatiedatum 20/09/2017. 
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_na
ar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp  
Informatie over CVTS : http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey  
De enquête naar voortgezette beroepsopleidingen (Continuing Vocational Training Survey of afgekort CVTS) 
maakt deel uit van een Europees project dat tot doel heeft de vormingsinspanningen van Europese 
ondernemingen in kaart te brengen. Sinds 2005 wordt de enquête op vijfjaarlijkse basis georganiseerd bij de 
populatie van Belgische ondernemingen met minstens 10 werknemers in het merendeel van de Belgische 
sectoren (met uitzondering van de publieke sector). De sector metaalindustrie omvat in deze CVTS-enquête 
volgende subsectoren: metaalnijverheid, vervaardiging en herstelling van machines en toestellen en 
vervaardiging van transportmiddelen. 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_naar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_naar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp
http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/continuing-vocational-training-survey
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In onze sector nemen 6 op de 10 werknemers in vormingsbedrijven deel aan een interne of externe 

opleiding, een cijfer dat opnieuw hoger ligt dan het Belgisch gemiddelde. Hoe groter het bedrijf, 

hoe groter ook de groep werknemers, die opleiding kan genieten.  

  

Deelnemers interne en externe opleidingen  
ten opzichte van totaal aantal werknemers 

  

in vormings-
ondernemingen 

in alle 
ondernemingen 

2010 2015 2010 2015 

Metaalindustrie 61,8% 62,1% 58,0% 59,6% 

10-49 36,3% 40,5% 26,1% 32,5% 

50-249 56,2% 65,3% 55,2% 62,9% 

+250 70,9% 70,5% 70,9% 70,5% 

Industrie 59,6% 63,3% 53,7% 59,0% 

Totaal  57,2% 58,3% 51,8% 53,9% 

 

In onze sector wordt steeds meer aandacht gegeven aan andere leervormen dan klassieke 

trainingen, vooral on-the-job training en jobrotatie komen meer voor dan gemiddeld.33 

 

% bedrijven met aandacht voor andere vormen van opleidingen (op totaal aantal 
ondernemingen) 

  

On the job 
training 

Jobrotatie, 
etc… 

Vormings- of 
kwaliteitscirkels 

Zelfstudie 
Conferenties, 
workshops, 

etc… 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Metaalindustri
e 51,9% 58,4% 24,7% 27,1% 12,9% 18,9% 20,4% 23,1% 45,2% 47,3% 

Industrie 40,9% 49,1% 15,3% 22,4% 11,7% 17,7% 13,6% 18,5% 39,5% 45,3% 

Totaal 40,4% 47,8% 14,0% 19,0% 12,3% 18,3% 17,0% 24,1% 40,3% 49,0% 
 

  

                                                           
33 Tabellen opgesteld aan de hand van de CVTS-resultaten in: 
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_na
ar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp  
Deze vormen van opleiding vallen onder de definitie van Informele of minder formele opleiding, zoals die 
gehanteerd wordt in de sociale balans: vormingsactiviteiten die rechtstreeks te maken hebben met de functie 
van de werknemer; gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de persoon die deelneemt aan de 
opleiding; de inhoud van de opleiding sluit rechtstreeks aan bij de individuele behoeften van de werknemer en 
heeft rechtstreeks betrekking op zijn functie. Bijvoorbeeld: training on the job; vormingen door middel van 
jobrotaties; detacheringen; zelfstudie; opleiding op afstand; bijwonen van conferenties; bijwonen van 
workshops. Brainstorming, sessies beleidsinformatie en het eenvoudig onthaal van de werknemers zijn 
uitgesloten. 

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_naar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp
http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/enquete_naar_voortgezette_beroepsopleidingen.jsp


 26 

De CVTS enquête geeft aan dat het aantal uren opleiding dat een werknemer in een 

vormingsbedrijf gemiddeld kan volgen, over de jaren niet toeneemt, voor kleinere ondernemingen 

zelfs achteruit gaat. De sector scoort echter opnieuw iets beter dan gemiddeld. 

Aantal uren interne en externe opleiding, per werknemer  

 

vormingsonder-
nemingen 

alle 
ondernemingen 

2010 2015 2010 2015 

Metaalindustrie 21,6 21,5 20,3 20,6 

10-49 werknemers 15,8 13,9 11,3 11,2 

50-249 werknemers 18,3 21,2 18,0 21,1 
+250 werknemers 24,5 23,6 24,5 23,6 

Industrie  20,2 21,0 18,2 19,6 

Totaal 19,5 20,4 17,7 18,9 
 

Gemiddeld wordt iets meer dan 1.000 euro per werknemer uitgegeven aan interne of externe 

opleidingen, een investeringsbedrag dat hoger ligt dan het Belgisch gemiddelde. 34 

Kost interne en externe opleiding per deelnemer (in euro) in vormingsbedrijven 

  

directe en 
indirecte kost 

loonkost totale kost 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Metaalindustrie  1.091  1.036  1.446  1.656  2.537  2.692 

Industrie  933  921  1.437  1.644  2.370  2.565 

Totaal  885  995  1.439  1.605  2.323  2.601 
 

Op basis van deze gegevens concludeert FOD Economie dat in de sector van de metaalindustrie, 

beperkt tot bedrijven met meer dan 10 werknemers, een bedrag gelijk aan 2,4% van de arbeidskost 

in opleiding geïnvesteerd wordt (inclusief loonkost). Ook voor dit criterium presteert de sector 

iets beter dan gemiddeld. 

Kost interne en externe opleiding als % van de totale arbeidskost  
in alle ondernemingen 

  

directe en 
indirecte kost 

loonkost totale kost 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Metaalindustrie 1,2% 0,9% 1,5% 1,5% 2,7% 2,5% 

Industrie 0,9% 0,9% 1,4% 1,5% 2,4% 2,4% 

Totaal 0,9% 0,9% 1,5% 1,5% 2,4% 2,4% 
 

                                                           
34 a) Directe kosten: kosten gemaakt voor betalingen aan externe organisaties, verplaatsings- en verblijfkosten, 
loonkost van intern opleidingspersoneel, kost voor  lokalen, uitrusting en materialen 
b) Indirecte kosten: bijdragen en subsidies (bijdragen worden bij de kosten opgeteld, subsidies worden in 
mindering gebracht). 
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Werkbaar werk (en leermogelijkheden) 

 
De Stichting Innovatie & Arbeid publiceert sedert 2004 driejaarlijks de “Vlaamse 
werkbaarheidsmonitor”: een meetsysteem van de (evoluties in de) werkbeleving en de kwaliteit 
van de jobs op basis van een grootschalige survey bij werknemers (en zelfstandige ondernemers) 
Vier aandachtspunten en vier kernindicatoren worden in het vizier genomen :  

• psychische vermoeidheid (werkstress): de mate waarin de door psychosociale 
arbeidsbelasting opgebouwde (mentale) vermoeidheid recuperabel is dan wel leidt tot 
spanningsklachten en verminderd functioneren; 

• welbevinden in het werk (werkbetrokkenheid, motivatie): de mate waarin werkenden door 
de aard van de job(inhoud) werkbetrokken zijn/blijven dan wel gedemotiveerd raken; 

• leermogelijkheden in de job (kansen op bijblijven en competentie-ontwikkeling): de mate 
waarin men door formele opleidingskansen en de dagdagelijkse ervaring op de werkplek 
zijn competenties al dan niet op peil kan houden en verder ontwikkelen i.f.v. de 
inzetbaarheid op langere termijn; 

• werk-privé-balans (combinatie van arbeid met gezin en sociaal leven) de mate waarin de 
taakeisen in de werksituatie al dan niet belemmerende effecten hebben op de 
handelingsmogelijkheden in de ‘thuis’situatie . 

 
De werkbaarheidsgraad combineert de vier centrale werkbaarheidsdimensies en kan gedefinieerd 
worden als het aandeel van de werkenden dat een kwaliteitsvolle job heeft, c.q. geen knelpunten 
signaleert op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden 
en werk-privé-balans. 35 
 
De werkbaarheidsgraad evolueert binnen de metaalindustrie gedurende de laatste drie metingen 
op een positieve wijze (maar bijna de helft van de respondenten signaleert één of meerdere 
problemen …). 
 

 
 

                                                           
35 http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20161110_MethodologieWBM_RAP-def2_0.pdf 
Metaalindustrie = NACE 24-30, 33: Vervaardiging van metalen in primaire vorm Vervaardiging van producten 
van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en 
optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur ,Vervaardiging van machines, apparaten en 
werktuigen, Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, Vervaardiging 
van andere transportmiddelen, Reparatie en installatie van machines en apparaten. 
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In vergelijking met de Vlaamse arbeidsmarkt  behaalt de sector van de metaalindustrie gunstiger 
scores voor : werkstress, werk-privébalans en motivatie.  
43,8% van de werknemers nam in 2016 deel aan een bijscholing of bedrijfstraining. Dit blijft onder 
het  Vlaamse gemiddelde (57,8%). 
Voor het criterium leermogelijkheden zien we niettemin een (significante) verbetering: het aandeel 
werknemers met onvoldoende leermogelijkheden daalde van 27,5% in 2004 naar 20.5% in 2016.  
 

Sector leermogelijkheden 2004 2007 2010 2013 2016 

Vlaandere
n 

niet problematisch 77,4% 80,1% 81,8% 82,0% 82,5% 

problematisch 
22,6
% 19,9% 18,2% 18,0% 17,5% 

waarvan acuut 
problematisch 8,4% 7,3% 6,6% 6,3% 6,1% 

Metaal niet problematisch 72,5% 74,5% 75,8% 75,6% 79,5% 

problematisch 27,5% 25,5% 24,2% 24,4% 20,5% 

waarvan acuut 
problematisch 11,9% 8,8% 7,3% 9,6% 7,4% 

Metaal Aantal respondenten 1007 772 681 1135 772 
 
 
De andere indicatoren geven volgend beeld van de sector: 

• 29,2% wordt geconfronteerd met werkstressklachten. Bij 11,4% is de situatie acuut-
problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen. (Negatieve tendens, maar beter 
dan het Vlaamse gemiddelde); 

• 23,9% kampt met motivatieproblemen. Bij 11,4% gaat het om ernstige demotivatie. (Status 
quo, maar slechter dan het Vlaamse gemiddelde); 

• 9,4% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie. Bij 2,6% gaat het om een acuut 
werk-privé-conflict. (Dalende tendens, maar beter dan het Vlaamse gemiddelde).  
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Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

Geslacht 

84% van de in de sector tewerkgestelde werknemers zijn mannen. 36 

  
Totaal metaalindustrie Arbeiders Bedienden 

Man 109.569  84% 74.448  89% 35.081  75% 

Vrouw 21.230  16% 9.270  11% 11.960  25% 

Totaal 130.799  100% 83.718  100% 47.041  100% 

Leeftijd 

De sector wordt geconfronteerd met een dalend aantal werknemers en een verhoudingsgewijs 

toenemende vergrijzing, die zich de komende jaren ongetwijfeld verder zal doorzetten.  Deze 

vergrijzing is niet alleen te wijten aan de veroudering van het personeel, maar voor een groot 

aandeel aan een belangrijke uitstroom of afvloeiing van werknemers.37 

 

Metaalindustrie: arbeiders + bedienden 
leeftijdsklasse 2005 2016 

25 jaar 9% 6% 
25-49 jaar 73% 65% 
50+ jaar 18% 29% 

 

Tewerkstellingsevolutie 2005 – 2016 

-25 jaar arbeiders -6.713  -51% 

bedienden -476  -27% 

25-49 jaar arbeiders -28.807  -35% 

bedienden -6.173  -16% 

50+ jaar arbeiders 5.163  27% 

bedienden 3.795  37% 

Totaal -33.211  -20% 

 

                                                           
36 Werknemers naar sectorgroep, paritair comité, statuut, geslacht en leeftijd (Gewesten, België; 2005-2016) 
op www.steunpuntwse.be (http://www.steunpuntwse.be/node/2771 ) 
37 idem 

http://www.steunpuntwse.be/
http://www.steunpuntwse.be/node/2771
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Herkomst 

De recentste gegevens waarover we beschikken, dateren reeds van 2013 (gepubliceerd in de 
Herkomstmonitor van 2015). 38 
 
De populatie werknemers in de metaalindustrie39 blijkt een goede weerspiegeling te zijn van de 
Vlaamse werknemerspopulatie. 8,7% van de loontrekkende Belgen werkt in de metaalindustrie, 
tegenover 9,1% van alle werknemers uit EU-landen of niet EU-landen. Het aandeel loontrekkenden 
met een buitenlandse herkomst binnen de sector bedraagt voor het geheel van de metaalindustrie 
14,5%, iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 14%. Dit is lager dan sommige andere industriële 
sectoren zoals de bouw (18,2%), de voedingsindustrie (17,3%), kleding en textiel (16,3%), maar hoger 
dan de houtindustrie (12,3%) of de chemie (10,4%).40  
Van de niet EU-werknemers in de industriesector behoort net geen 70% tot de eerste generatie 
migranten (iets minder dan het Vlaamse gemiddelde).41  
 
Specifiek voor onze sector (PC 111 en 209) is 17,5% van de arbeiders van vreemde origine (8,2% EU 
en 9,3% niet EU). Bij de bedienden gaat het om 8,1% (5,7% EU en 2,4% niet EU).42  
Bekijken we de evolutie van de tewerkstelling over de gerapporteerde jaren heen, dan krijgen we 
een genuanceerd beeld voor PC 111 en 209: min of meer een status quo in absolute aantallen met 
betrekking tot de tewerkstelling van personen met een buitenlandse herkomst ondanks een sterke 
tewerkstellingsdaling in de sector: Tussen 2009 en 2013 verdween 11,4% van de jobs. Voor de 
werknemers van vreemde origine daalde de tewerkstelling slechts met 0,4%.43  

                                                           
38 Faiza Djait, Herkomstmonitor 2015. Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst op 
basis van administratieve gegevens. Vlaamse overheid - Departement Werk en Sociale Economie, maart 2015, 
57 p. https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/herkomstmonitor-2015 
39 Volgende PC’s worden in deze studie onder de metaalindustrie gerekend: 104 ijzernijverheid, 105 non-ferro 
metalen, 111 metaal-, machine- en elektrische bouw, 112 garagebedrijf, 209 metaalfabrikatennijverheid, 210 
ijzernijverheid, 224 non-ferro metalen, 142.01/149.03 andere metaalindustrie, 149.01 elektriciens, 149.02 
koetswerk, 149.04 metaalhandel. 
40 Id., p.42 
41 Id. p. 43 
42 Id. p. 47 
43 Id., p. 7 en 39 
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Doelgroepverminderingen 

Doelgroepverminderingen zijn forfaitaire verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor 
bepaalde specifieke doelgroepen van werknemers tijdens het kwartaal van de aanwerving en een 
aantal kwartalen die erop volgen.  Drie grote doelgroepen konden tot 2016 van deze 
aanwervingssteun genieten: jonge werknemers, oudere werknemers, langdurig werkzoekenden. 
Daarnaast werden er nog verminderingen voorzien in specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij 
herstructurering en voor mentoren. 
Deze doelgroepverminderingen werden recent door de Vlaamse overheid hervormd. Voor jongeren 
en oudere werknemers is er sinds 1 juli 2016 een nieuwe doelgroepvermindering. Voor 
aanwervingen vanaf 1 januari 2017 in een vestiging in het Vlaamse Gewest kan de werkgever niet 
langer beroep doen op de werkgeversbijdragevermindering van langdurig werkzoekenden (Activa) 
of werknemers getroffen door herstructurering. 44 
 
In 2016 (2de kwartaal) genoten bedrijven uit de metaalindustrie voor 13.516 werknemers van deze 
verminderingen (10.301 arbeiders en 3.215 bedienden), bijna uitsluitend voor oudere werknemers 
(in meer dan 91% van de gevallen bij bedienden en 84% bij arbeiders).  
 

  

                                                           
44 https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen  

https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen
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Samenvatting van de omgevingsanalyse 

 

Sterktes 
 

Zwaktes 

- De sector presteert qua opleidings-
inspanningen beter dan gemiddeld. Er 
wordt meer aandacht gegeven aan andere 
leervormen dan klassieke trainingen: vooral 
on-the-job training en jobrotatie komen 
meer voor dan gemiddeld. 

- De sector voorziet een groeiscenario m.b.t. 
opleidingsinspanningen naar 1,9% van het 
totaal aantal uren 

- De werkbaarheidsgraad evolueert binnen de 
metaalindustrie gedurende de laatste drie 
metingen op een positieve wijze . Met name 
voor leermogelijkheden zien we niettemin 
een (significante) verbetering. 

- De sector heeft een visie over de Fabriek 
van de toekomst (programma Made 
different) 

- Inspanningen voor duaal leren  en IBO 
- Samenwerking tussen alle arbeiders- en 

bediendenfondsen van de sector, en met 
andere fondsen 

- Onze maakindustrie is reeds vergaand 
geautomatiseerd 

- KMO’s zorgen voor iets meer dan de helft 
van de tewerkstelling binnen de sector. 
 

- Jarenlange daling totale tewerkstelling van 
20% met nu een voorzichtig status quo  

- Terzelfdertijd moet jaarlijks gemiddeld 10% 
van het aantal werknemers aangeworven 
worden 

- Knelpuntvacatures  
- Automatisering en informatisering dragen  

ertoe bij dat het gevraagde studieniveau 
hoger ligt dan vroeger. 

- 8 op 10 werknemers zijn mannen 
- Vergrijzing 
- KMO-opleidingsinvesteringen kunnen beter 
- Werkbaarheid: toch nog bij bijna de helft 

één of meerdere problemen …). 
 

Kansen 
 

Bedreigingen 
 

- Licht  economisch herstel en groeicijfers 
voor de meeste subsectoren  

- Inschrijvingen in een STEM-opleiding stijgen. 
(Groeicijfers vooral bij de professionele 
bachelors ICT en technologie.) 

- Allerlei kleinere en grotere technische 
evoluties  

- Aandacht voor taken met leerpotentieel  
- Idee van de “Smart factory” met aandacht 

voor  samenwerking binnen bedrijven, 
intrapreneurship, meedenken, 
teamcompetenties, … 

- Aandacht voor competenties voor de 
toekomst en loopbaancompetenties 

- Aandacht voor diversiteit en evenredige 
arbeidsdeelname 

 

- Onvoldoende sterk imago van technische 
beroepen en sector 

- Niet meer kunnen groeien door het te kort 
aan geschikte kandidaten voor vacatures. 

- Routinejobs die een gemiddelde scholing 
vragen, staan onder druk: jobpolarisatie  

- Te vermijden : op lauweren rusten m.b.t. 
opleidingsinspanningen 

- Opletten voor onvoldoende evenwichtige 
participatiegraad aan opleiding 

- Langere en minder rechtlijnige  loopbanen 
in sneller evoluerende werkomgevingen 

- Herstructureringen in een mondiale 
markteconomie zullen blijven 

 



 33 

 
3. Sectorale visie en uitdagingen 

Werken aan instroom 

Ondanks een globaal dalende tewerkstelling en de noodzaak om langer aan het werk te blijven, 

blijkt uit de cijfers van het Steunpunt WSE dat de sector zal blijven aanwerven, o.a. bij jongeren. 

Voorwaarde voor aanwerving is echter in veel gevallen, en zeker bij knelpuntvacatures, een hogere 

degelijke (beroeps)technische scholing en/of ervaring.  

 

Dit vergt onder andere (volgehouden) inspanningen om bij schoolgaande jongeren (en hun ouders) 

het positieve imago van de sector en van STEM-opleidingen te versterken.   

Daarom worden er specifieke acties opgezet naar het onderwijs, zowel in uitstroom- als 

doorstroomrichtingen en met bijzondere aandacht voor het duaal leren.  

 

Acties naar schoolgaande jongeren dienen: 

• de bekendheid en het positieve imago van de sector te vergroten; 

• de uiteenlopende jobmogelijkheden en de grote variatie aan gezochte profielen in de kijker 

te zetten (vaak, maar niet uitsluitend technische profielen); 

• leerlingen uit doorstroomrichtingen aan te sporen om hogere STEM- studies aan te vatten: 

onze sector heeft immers nood aan dergelijke profielen; 

• de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen 

(bijvoorbeeld via peterschap van bedrijven bij het uitwerken van geïntegreerde proeven). 

 

Met deze initiatieven ondersteunt de sector tevens het “STEM-actieplan”, met name de acties 

“aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs” (door samenwerking industrie – onderwijs binnen 

Limtec en Anttec), het “versterken van leerkrachten” (via bijscholingskansen) en het “verbeteren 

van het studie- en loopbaankeuzeproces” (via het promoten van STEM-opleidingen door o.a. de 

opwaardering van de GIP’s en het informeren over technische beroepen in een intersectorale 

context via het Beroepenhuis) 

 

Het ondersteunen van de uitbouw van een kwaliteitsvol stelsel van duaal leren kan eveneens een 

belangrijke hefboom worden bij het aantrekkelijker maken van het ganse technische en 

beroepsonderwijs en het verhogen van de competenties van instromende jongeren door de 

nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.  45 

 

Daarnaast is de ondersteuning van ingroeibanen voor jongeren een belangrijke zorg binnen de 

sector. De sociale partners verlengden immers zowel voor PC 111 als PC 209 de akkoorden om de 

helft van de middelen bestemd voor risicogroepen (0,05%) aan te wenden voor initiatieven ten 

gunste van jongeren onder de 26 jaar met het doel om deze via ingroeibanen een kans op werk 

te bieden. 

 

Ook het naar de sector toeleiden van competente (bijgeschoolde of herschoolde) werkzoekenden 

blijft belangrijk. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de VDAB, maar de sector 

zal ondersteunende, complementaire initiatieven nemen en voor een aantal opleidingen nauw 

samenwerken.   

                                                           
45 Zie bijvoorbeeld : www.agoria.be/duaalleren voor de richting elektromechanische technieken of Agoria 
Vlaanderen, Visietekst Duaal Leren, 10 maart 2015 

http://www.agoria.be/duaalleren
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Extra aandacht voor risicogroepen, zoals die gedefinieerd zijn binnen de van toepassing zijnde 

cao’s van de sector, zal niet enkel behartenswaardig, maar economische noodzaak zijn, rekening 

houdende met het aantal knelpuntvacatures met structureel karakter en de verwachte bescheiden 

heropleving van de economie.  

 

Werken aan competenties 

Alhoewel de cijfers uit de sectorschets (CVTS, werkbaarheidsmonitor) aantonen dat de 

opleidingsinspanningen binnen de sector beter dan gemiddeld zijn, kan deze niet op zijn lauweren 

rusten. Zowel voor de productiviteit en wendbaarheid van bedrijven, voor het creëren van 

werkbaar werk, als voor zinvolle loopbanen en de inzetbaarheid van werknemers blijft levenslang 

(kunnen) leren door werknemers zeer belangrijk. Niet in het minst tegen het licht van de evoluties 

en trends binnen de maakindustrie, zoals die hierboven geschetst werden. 

 

Binnen de sector werden in de recentste nationale akkoorden concrete doelstellingen op vlak van 

vorming geformuleerd. Deze voorzien een groeipad waarbij tegen 2020 de collectieve 

opleidingsinspanning moet evolueren van 1,7% (2018) naar 1,9% van de door de totaliteit van de 

arbeiders en bedienden gepresteerde uren. Dit komt overeen met gemiddeld 5 opleidingsdagen 

per jaar per voltijds equivalente werknemer.  De sector handelt zo in lijn met de wet van 5 maart 

2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.  

Daarenboven wordt voorzien dat vanaf 1 januari 2018 binnen het jaarlijks opleidingsengagement 

een opleidingskrediet gelijk aan 8 uren (= 1 dag) per jaar per bediende en arbeider op een 

individuele opleidingsrekening geplaatst wordt. Dit opleidingskrediet moet binnen 5 jaar na 

toekenning worden opgenomen. 46 

 

De sociale partners benadrukken hierbij in hun akkoorden het belang van een evenwichtige 

participatiegraad aan opleiding, rekening houdende met de opleidingsbehoeften van elke 

werknemer.  

 

De creatie van een laagdrempelig opleidingsaanbod voor een breed publiek aan werknemers blijft 

dan ook een belangrijke opdracht voor de sectorfondsen.  De sector biedt zijn werknemers 

opleidingen en trainingen aan die niet of te weinig georganiseerd worden, die vernieuwend zijn 

of snel inspelen op behoeften van bedrijven. Opleidingen worden gratis of tegen een geringe 

kostprijs aangeboden. 

Op die wijze wil de sector drempelverlagend werken om zoveel mogelijk bedrijven en werknemers 

de kans te geven zich blijvend te ontwikkelen. 

 

In dit aanbod wordt ook aandacht gegeven aan de vorming van basiscompetenties, zowel op vlak 

van taalbeheersing als op vlak van computervaardigheden. Voorbeelden zijn de opleidingen 

Nederlands op de werkvloer (in 2016 80 deelnemers) en de diverse Office-opleidingen (ook in de 

opleidingstrajecten voor werkzoekenden).  De noden van bedrijven en werknemers evolueren 

echter. De opleiding “Bang voor de muis”, waarin werknemers vertrouwd gemaakt worden met 

het basisgebruik van een computer, wordt niet meer gevraagd en is uit het aanbod verdwenen. 

                                                           
46 PC 209 -> Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2017 : Nationaal akkoord 2017-2018, Hoofdstuk IV. – 
vorming en opleiding.  
PC 111 -> Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 Vorming en opleiding, Art. 3 
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Naast kwantiteit van leermogelijkheden en opleidingen, is ook de kwaliteit van belang. Prof. Mien 

Segers (Universiteit Maastricht) en prof. Dochy (KULeuven) hebben het over “High Impact 

Learning”: leren met duurzame effecten47. Elementen die bewezen hebben het leereffect te 

verhogen zijn, naast de klassiekers zoals leermotivatie en een pro-actieve houding (vooruitzien op 

veranderingen): integratie in het dagelijks werk, hybride werkvormen, mix van formeel en 

informeel leren, o.a. via het krachtige leren van en met collega’s48. Een groot  deel van de informele 

leeractiviteiten vindt plaats in een sociale context: informatie zoeken, hulp zoeken, feedback 

zoeken.  Nieuwe of bestaande, maar tot nu toe minder ondersteunde leervormen (stimuleren van 

informeel leren, werkplekleren, e-learning via webinars,…) vormen voor de sectorfondsen 

belangrijke uitdagingen. Het bestaande opleidingsaanbod kan hiermee aangevuld of versterkt 

worden. 

 

De sociale partners vinden het belangrijk om competentieontwikkeling ook te benaderen vanuit 

het perspectief van loopbaanontwikkeling. De invalshoek voor opleiding is dan ruimer dan het 

verwerven van de nodige vaardigheden voor het uitvoeren van een welbepaalde functie. Bedoeling 

is dat werknemers ook het potentieel (kunnen) ontwikkelen om de (soms nog deels onbekende) 

toekomstige taken, functies, rollen in een snel evoluerende bedrijfsomgeving op te kunnen nemen. 

Levenslang leren is immers noodzakelijk voor duurzame tewerkstelling binnen bedrijven en 

blijvende tewerkstelbaarheid binnen de sector.  

 

Aandacht voor “de competenties van de toekomst” vertaalt zich zo deels in aandacht voor 

loopbaancompetenties zoals : feedback vragen, inzicht hebben in ontwikkelingsnoden, bewust zijn 

van het leerpotentieel van opdrachten, initiatief nemen tot bijscholing, enz.  

Dit levenslang leren is dus een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De 

werkgever staat o.a. in voor een positief leerklimaat en voorziet in een passend opleidingsaanbod. 

De werknemer van zijn kant moet zijn eigen loopbaan en persoonlijk ontwikkelingsplan in handen 

(leren) nemen. De sectorfondsen ondersteunen dit door de creatie van een aanvullend 

opleidingsaanbod, financiële tussenkomsten, steun bij de ontwikkeling van een professioneel 

opleidingsaanbod, loopbaanontwikkeling, enz. 

Sectorfondsen en sociale partners kunnen daarbij de nodige ondersteuning geven. Binnen de 

sectorfondsen is alvast een denkoefening opgestart over mogelijke opdrachten van de 

opleidingsfondsen in het kader van de ondersteuning van kwaliteitsvolle loopbanen. De sociale 

partners van het PC 111 zijn alvast overeengekomen om de sectorfondsen om te vormen naar 

“loopbaanfondsen”. Ook in het PC 209 is in de meest recente cao afgesproken om de reflectie op 

te starten over nieuwe opdrachten van de opleidingsfondsen in het kader van de evoluties van 

loopbanen en van de arbeidsmarkt. 

                                                           
47 Presentatie Visiedag Inom bedienden Vlaanderen, februari 2015. Eén van de stellingen van prof. Segers : 
“Formeel leren doet er toe; informeel leren heeft een bredere impact.” 
Filip Dochy, Inneke Berghmans, Anne-Katrien Koenen, Mien Segers,  Bouwstenen voor High Impact Learning. 
2015, Amsterdam, Boom/Lemma. 
48 De langere inzetbaarheid van oudere werknemers creëert hiervoor een extra opportuniteit: ze kunnen nl. op 
basis van hun ervaring en knowhow in veel bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan kennisdeling en –
borging, zowel binnen het formele als informele leren. 
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Werken aan de Fabriek (en de Competenties) van de Toekomst en Industrie 4.0 

Een aantal transformaties moeten van onze bedrijven echte ‘Factories of the Future’ maken.49 De 

betrokkenheid van werknemers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf is hierbij één van 

de cruciale hefbomen om voldoende snel de nodige slimme doorbraken te kunnen realiseren 

binnen de overige transformaties.50 Ook het belang van hechte teams wordt benadrukt. Deze 

teams zullen met hoge autonomie het binnenkomende werk moeten kunnen organiseren en 

hebben daardoor slechts voor een fractie van hun werktijd de specifieke aandacht of supervisie 

van een manager nodig. 

Eén van de belangrijke uitdagingen waar deze ”Fabrieken van de Toekomst” en de sector tegen 

aankijken, is de evolutie naar “Industrie 4.0”, een verzamelnaam voor de doorgedreven 

digitalisering binnen een mondiale kennis- en maakeconomie: het internet der dingen (internet of 

things), 3D-printen, artificiële intelligentie, nanotechnologie, robotica, digitale technologie en 

andere innovaties (cf. supra: trends in de sector).51 

 

De werknemers uit de sector zullen in staat moeten zijn om al deze nieuwe evoluties en hoge 

verwachtingen te blijven volgen. Dit zal o.a. extra inspanningen vereisen op vlak van competentie-

ontwikkeling en loopbaanbegeleiding. Sectorfondsen kunnen een cruciale rol spelen in belangrijke 

uitdagingen van Industry 4.0, nl. bij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden, de versterking van 

het sociale potentieel, de begeleiding van werknemers bij transit.52 

 

Werken aan opleidingsinvesteringen in KMO’s 

KMO’s nemen in onze sector een belangrijk deel van de tewerkstelling voor hun rekening. 

 

Het aandeel aan vormingsbedrijven onder deze KMO’s neemt de laatste jaren weliswaar toe, maar 

blijft toch beduidend achter op grotere bedrijven, niet in het minst bij micro-ondernemingen. 

Analyses van de sociale balansen geven aan dat over alle sectoren heen slechts 7,1% van deze 

micro- ondernemingen (tot 9 werknemers) als vormingsbedrijven kunnen aangeduid worden, t.o.v. 

meer dan 94% bij bedrijven met meer dan 200 werknemers 53.  Uit de CVTS-enquête blijkt 

                                                           
49 De visie op de “Factories of the Future” wordt verwoord in het actieplan “Made Different” van de Vlaamse 
regering, Agoria en het onderzoekscentrum Sirris.  Doel is de Vlaamse maakindustrie te versterken. Wil een 
productiebedrijf ook in de toekomst succesvol zijn, dan moet het zijn CO2-uitstoot en energie- en 
materiaalverbruik verminderen, zorgen voor een state-of-the-art productieapparaat, de betrokkenheid, 
creativiteit en autonomie van zijn werknemers stimuleren, producten met een hogere toegevoegde waarde 
ontwikkelen én in staat zijn snel in te spelen op een voortdurend veranderende marktvraag. 7 transformaties 
zetten bedrijven hierbij op de goede weg: world class manufacturing technologies; end-to-end engineering; 
digital factory; human centered production; production network; eco production; smart production systems. 
50 Dit gedachtengoed sluit aan bij de kritische noot van prof. S Dhondt met betrekking tot de impact van allerlei 
nieuwe technologieën.  
51 Vlaamse Regering. Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen. 
52 Prof. Maarten Goos n.a.v. de visiedag voor de sociale partners van PC 209, november 2015. 
53 We beschikken niet over actuele gegevens, maar baseren ons op volgende bronnen: 
Steunpunt WSE, De vormingsinspanningen in Vlaamse bedrijven belicht. Een analyse op basis van 
geregionaliseerde sociale balansgegevens. Over Werk, september 2014. 
Raming door Steunpunt WSE op basis van de neergelegde Sociale Balansen 2012 (gegevens België, over alle 
sectoren heen, NBB & RSZ): 1 – 9 werknemers : 7,1%, 10-49 werknemers : 31,8%, 50-199 werknemers 75,0%, 
200+ werknemers 94,3% 
Op basis van ouder onderzoek weten we tevens dat KMO’s niet allemaal over eenzelfde kam geschoren 
worden: snelle groeiers, jonge bedrijven en niet-familiale bedrijven bijvoorbeeld investeren meer in opleiding 

 

http://www.madedifferent.be/nl/wat-factory-future-40
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bovendien dat er verhoudingsgewijs minder werknemers deelnemen, wanneer KMO’s wel 

investeren in opleiding. 

 

KMO’s zijn voor hun vormingsinspanningen meer dan andere bedrijven aangewezen op het externe 

opleidingsaanbod en, in tweede instantie, op opleidingen op de werkplek.  

Onze sectorfondsen willen met enkele specifiek op KMO’s gerichte drempelverlagende initiatieven 

de opleidingsinspanningen binnen KMO’s  ondersteunen en verhogen. 

 

Inzetten op kwaliteitsvolle (langere) loopbanen 
Werknemers zullen langer aan de slag blijven en dit veel minder in eenzelfde bedrijf.  

De sociale partners van de sector (arbeiders en bedienden) hebben zich geëngageerd om in de 

loop van 2017-2018 een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen rond een kwaliteitsvol 

loopbaanbeleid in de metaalindustrie. Vanuit deze visie willen ze vervolgens de opdracht en 

werking van de opleidingsfondsen evalueren en eventueel bijsturen.   

 

Het volstaat alvast niet meer om de competenties van werknemers bij te spijkeren in functie van 

hun huidige job. Werknemers moeten voorbereid worden om toekomstige jobs (en snelle 

veranderingen) aan te kunnen. Ze moeten tevens gesteund worden om hun loopbaan meer zelf in 

handen te nemen. Opleidingen rond zogenaamde “competenties van de toekomst” en 

“loopbaancompetenties” zouden bijvoorbeeld door de fondsen aangeboden kunnen worden. 

Binnen deze denkoefening rond een kwaliteitsvol loopbaanbeleid zullen de sociale partners ook 

de hiermee sterk verwante thema’s aansnijden en bespreken zoals: werkbaarheid, duurzame 

inzetbaarheid, leeftijdsbewust personeelsbeleid. 54. 

 

Zorgzaam omgaan met de uitstroom 
Het verwachte licht economische herstel zal de sector ongetwijfeld niet vrijwaren van 

herstructureringen die een impact hebben op de tewerkstelling.  Zo herbekeek Volvo Cars Gent in 

2017 de samenwerking met een aantal toeleveranciers van onderdelen voor één van hun populaire 

modellen.  Beslist werd om vanaf 2019 geen beroep meer te doen op deze toeleveranciers. Het 

bedrijf wil zelf instaan voor het aanleveren van deze onderdelen. Het gevolg van deze 

koerswijziging laat zich voelen: collectieve ontslagen, sluiting van bedrijven.55 

 

Het ondersteunen van ontslagen werknemers bij hun zoektocht naar een nieuwe job, bij voorkeur 

in de sector, via bijvoorbeeld een kwaliteitsvol aanbod aan outplacement zal dan ook een 

belangrijk aandachtspunt blijven. Dit ligt in de lijn met de aandacht voor een kwaliteitsvol 

loopbaanbeleid in de sector. 

Verdere onderhandelingen tussen de sociale partners moeten echter voor 2018 – 2019 een nieuw 

uniform kader bieden voor de rol van de sectorfondsen, rekening houdende met de gewijzigde 

regelgeving met betrekking tot ontslag (en de financiering van outplacement).  

 

                                                           
dan andere ondernemingen van dezelfde grootte (Luc Sels et al., Opleiding en ontwikkeling in KMO’s  (Cahier 4 
uit : Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid.) 
Leuven, 2002. 
54  Tot nu toe verwezen de sociale partners van PC 209 naar cao 104 (over “de uitvoering van een 
werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers”) als een geschikt kader voor de invulling van werkbare jobs. 
55 Aangekondigde sluiting van SAS Automotive en Tenneco in 2019, collectieve ontslag bij Benteler, 
onzekerheid bij Tower Automotive … 
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De sector zal tevens haar inspanningen continueren om werkzoekenden te herscholen in functie 

van tewerkstelling in knelpuntvacatures (zoals bijvoorbeeld technisch tekenaar).   

Werken aan diversiteit (en non-discriminatie) 
Kansen creëren voor jongeren en de inzetbaarheid van ouderen ondersteunen zijn speerpunten 

bij het werken aan diversiteit binnen de sector.   

De fondsen besteden echter eveneens bijzondere aandacht aan het bereik bij de risicogroepen van 

hun opleidingsaanbod en financiële steun voor opleidingen.  Bijblijven of tijdig herscholen is 

immers belangrijk voor iedereen, maar zeker voor laaggeschoolde werknemers of voor werknemers 

in (meestal administratieve) jobs, die door de “jobpolarisatie” bedreigd zijn. 

 

Voor specifieke groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld werkzoekende 

vluchtelingen) wil de sector via concrete pilootprojecten steun bieden bij het zoeken van werk. 

 

Het tegengaan van discriminatie bij aanwerving en op de werkvloer is een belangrijke 

bekommernis van de sociale partners. De sectorfondsen promoten bijvoorbeeld naar aanleiding 

van bedrijfscontacten de opname van een anti-discriminatiecode in het arbeidsreglement. Er 

worden tevens vormingsmomenten georganiseerd rond bijvoorbeeld het omgaan met culturele 

verschillen. 

 

Werken aan samenwerking 
De sector staat niet alleen open voor samenwerking met fondsen van andere sectoren, ze zoekt 

ook actief naar mogelijkheden binnen een aantal initiatieven.  Zo’n samenwerking kan immers 

belangrijke schaalvoordelen opleveren, naast het delen van expertise, ervaringen, oplossingen, 

ideeën … .  

Binnen verschillende acties en domeinen wordt deze samenwerking dan ook reeds 

geconcretiseerd: bij de organisatie van een aanbod aan werknemersopleidingen, bij investeringen 

in informatica, in lokale netwerken zoals de Talentenfabriek, bij concrete projecten gericht op het 

onderwijs zoals de Techno Trailer, …  

Daarnaast participeren medewerkers van de sectorfondsen aan enkele informele zelfsturende 

(lerende) netwerken met consulenten uit quasi alle fondsen, gericht op een efficiënte 

ervaringsuitwisseling en deling van kennis en expertise. 

 

De sector streeft tevens een constructieve samenwerking met VDAB en Syntra Vlaanderen na, als 

evenwaardige partners binnen een aantal actiedomeinen, zowel op het niveau van Vlaanderen als 

binnen regionale en lokale netwerken. 

 

De uitdaging tot samenwerking moet zich de komende jaren echter ook vertalen in de verdere 

ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven en een gemeenschappelijke aanpak van de 

verschillende fondsen binnen de sector, zowel over de provincies heen als tussen arbeiders- en 

bediendenfondsen. 56 De medewerkers van die fondsen komen sedert 2017 tweemaandelijks samen 

voor overleg over en afstemming van hun werking.  

Daarnaast worden drie “werven” verkend en maximaal aangepakt: een gemeenschappelijk IT-

beheersysteem, een gemeenschappelijke aanpak op vlak van externe communicatie (o.a. via een 

portaalwebsite en gemeenschappelijke huisstijl), een gemeenschappelijke visie op de opdracht van 

                                                           
56 Binnen de sector zijn 5 bediendenfondsen en 7 arbeidersfondsen actief. De fondsen hebben eigen 
beslissingsorganen en een grote autonomie qua beleid. Ze beschikken over eigen middelen (vanuit de bijdrage-
inning, de grootte is afhankelijk van het aantal werknemers, dat in die provincie tewerkgesteld is).  
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een “loopbaanfonds”. Deze werven vormen drie sporen van een ingrijpend veranderingstraject, dat 

de toepasselijke naam Progres toebedeeld kreeg. 

 

Terzelfdertijd worden in Antwerpen en Limburg het bedienden- en arbeidersfonds (Vibam, Ftma 

enerzijds en Limob, Ftml anderzijds, samen met de opleidingscentra, resp. Anttec en Limtec) verder 

geïntegreerd met het oog op een optimale en efficiënte dienstverlening. 

 

Overzicht prioriteiten 

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 (zie de hierna volgende prioriteitenfiches):  

 

Prioriteit 1: aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

Prioriteit 2: competentiebeleid 

Prioriteit 3: evenredige arbeidsdeelname 
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PRIORITEIT 1: Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

 

Motivatie  

Zoals we in onze analyse hebben geschetst kampt onze sector met een tekort aan geschoold en 

technisch competent personeel. Dit probleem zal bovendien in de toekomst alleen maar groter 

worden door een toenemende vervanginsvraag.  Dit vergt onder andere (volgehouden) 

inspanningen om bij schoolgaande jongeren (en hun ouders) het positieve imago van de sector en 

van STEM-opleidingen, zeker in TSO en BSO te versterken.   

 

Daarom worden er specifieke acties opgezet naar het onderwijs, zowel in uitstroom- als 

doorstroomrichtingen en met bijzondere aandacht voor het duaal leren.  

 

Acties naar schoolgaande jongeren dienen: 

• de bekendheid en het positieve imago van de sector te vergroten; 

• de uiteenlopende jobmogelijkheden en de grote variatie aan gezochte profielen in de kijker 

te zetten (vaak, maar niet uitsluitend technische profielen); 

• leerlingen uit doorstroomrichtingen aan te sporen om hogere STEM-studies aan te vatten: 

onze sector heeft immers nood aan dergelijke profielen; 

• de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen 

(bijvoorbeeld via peterschap van bedrijven bij het uitwerken van geïntegreerde proeven). 

 

Met deze initiatieven ondersteunt de sector tevens het “STEM-actieplan”, met name de acties 

“aanbieden van aantrekkelijk STEM-onderwijs” (door samenwerking industrie – onderwijs binnen 

Limtec en Anttec), het “versterken van leerkrachten” (via bijscholingskansen) en het “verbeteren 

van het studie-en loopbaankeuzeproces” (via het promoten van STEM-opleidingen door o.a. de 

opwaardering van de GIP’s en het informeren over technische beroepen in een intersectorale 

context via het Beroepenhuis). 

 

Het ondersteunen van de uitbouw van een kwaliteitsvol stelsel van duaal leren en werken kan 

eveneens een belangrijke hefboom worden bij het aantrekkelijker maken van het ganse technische 

en beroepsonderwijs en het verhogen van de competenties van instromende jongeren door de 

nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.   
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Resultaatsindicator 

Aansluiting onderwijs 
arbeidsmarkt 

Omschrijving Periode  Aantallen  

Aantal erkende 
leerwerkplekken duaal 
leren  

In de twee nieuwe duale 
trajecten Elektromechanische 
Technieken en 
Lassen/Constructie 

2018-2019 50 leerplekken per 
schooljaar 

 

Aantal deelnemers in 
STEM gerichte acties 

Bijvoorbeeld : Technotrailer, 
TechnoVips, Technoboost, 
Science Vips, enz. (excl. 
Beroepenhuis) 

2018-2019 7.000 leerlingen/ 
leerkrachten 
tweejaarlijks 

 

Acties  

 

Actie 1:  STEM -actie in de vorm van een wedstrijd voor leerlingen TSO/BSO  

Omschrijving: 

In verschillende provincies  worden wedstrijden voor de best geïntegreerde proef (GIP) van de 
laatstejaars leerlingen BSO en TSO georganiseerd en dit in samenwerking met een aantal partners 
waaronder de provinciale RTC’s, VDAB, het Beroepenhuis, de kenniscentra Anttec, Limtec, Iristech+ 
uit onze sector, alsook vertegenwoordigers vanuit de bedrijfswereld die actief deelnemen als 
jurylid en/of begeleider (peter/meter) van de GIP’s.  Met deze initiatieven willen de organisatoren 
knappe “geïntegreerde proeven” (GIP's) in TSO en BSO studiegebieden Mechanica, Elektriciteit, Auto 
en Koeling en Warmte onder de aandacht brengen van het bedrijfsleven én van een breed publiek. 
De projecten worden beoordeeld door een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven. Zij evalueren niet enkel de technische kennis van de leerlingen, maar ook het 
procesmatig en vakoverschrijdend werken, het teamwerk en de aandacht voor veiligheid, het 
kostenbesparend en energie-efficiënt werken, aspecten die in de bedrijfswereld hoog op de agenda 
staan. Op die manier hopen we ook de kwaliteit van de Gip’s te verbeteren.  
 

Rtm Vlaams Brabant: Brabant GIPT 

Tofam West: Technoboost  komt in de plaats van de GP Metal Award.  Dit is een gloednieuw 

initiatief waarvan in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen de sectoren metaal, 

elektriciteit, chemie - kunststoffen & life sciences en textiel & flexibele materialen een nieuw 

intersectoraal project opstarten. Dit initiatief wordt dan na een tweetal schooljaren geëvalueerd 

en eventueel uitgerold in de rest van Vlaanderen.  

Tofam Oost: Technologica 

Vibam/Ftma: Technovips 

Limob/Ftml: de Limburgse fondsen gaan hun dienstverlening verder integreren en op elkaar 

afstemmen. De vroegere acties van de fondsen worden hierbij tegen het licht gehouden. Op 

basis van deze evaluatie zullen de Raden van Bestuur van de drie organisaties bepalen waar de 

(gemeenschappelijke)  focus op gelegd zal worden.  

 

Timing 

2018-2019 
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Betrokken partners 

Sectorfondsen, het Beroepenhuis, Iristech, RTC’s, Anttec, technische scholen, bedrijven uit de 

sector.... . En voor Technoboost ook fondsen uit andere sectoren: Volta, Co-Valent en Cobot.   

Beoogde doelstellingen 

• meewerken aan een positief imago van het technisch en beroepsonderwijs;  
• het kwaliteitsstreven binnen het onderwijs ondersteunen;  
• de samenwerking bevorderen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, wat kansen biedt 

voor een verdere uitbouw van het werkplekleren voor leerlingen en leerkrachten; 
• een vak- en studiegebied overschrijdende samenwerking in de deelnemende scholen 

stimuleren;  
• op langere termijn de instroom in de sector verbeteren; 

• de GIP- proeven meer afstemmen op de bedrijfsrealiteit door input van vakmensen uit de 

industrie. 

 

Actie 2:  Imagoversterking van technische studierichtingen / kennismaking met techniek 

Omschrijving: 

Om meer leerlingen te laten instromen in technische studierichtingen op secundair niveau is het 

nodig om zowel leerlingen als leerkrachten uit het lager onderwijs, maar ook de ouders te 

sensibiliseren en te informeren over STEM en de mogelijkheden van techniek. De sectorfondsen 

proberen dus via info-momenten, techniekdagen, workshops, promotiecampagnes, enz. deze drie 

doelgroepen te bereiken. Zo hopen we de bekendheid en het positieve imago van de sector te 

vergroten, de uiteenlopende jobmogelijkheden te verduidelijken en de grote variatie aan 

gezochte profielen in de kijker te zetten. 

Vormetal/Tofam Oost-Vlaanderen:   

Het Beroepenhuis in Gent richt zich tot jongeren uit de derde graad basisonderwijs en de eerste 

graad secundair onderwijs, hun ouders en alle leraren, schooldirecteurs en medewerkers van 

centra voor leerlingenbegeleiding en pedagogische begeleidingsdiensten. Deze doelgroepen 

kunnen in het Beroepenhuis een waaier van beroepen en informatie over studierichtingen 

ontdekken. Vooral de technische en praktisch uitvoerende beroepen staan er in de kijker. Het 

Beroepenhuis wil immers de wereld van arbeid en beroepen bekend maken bij jongeren, 

bijdragen aan een mentaliteit die positief staat tegenover praktisch-uitvoerende en technische 

beroepen of opleidingen en bijdragen aan de zelfkennis van de jongeren over eigen talenten en 

interesses om zo een invloed te hebben op de studie- en beroepskeuze. Vormetal heeft ervoor 

gezorgd dat in het Beroepenhuis een eigentijdse ontdekhoek gebouwd werd, die een goed beeld 

geeft van enkele sleutelberoepen in de sector van de metaalverwerkende en technologische 

industrie. Vormetal en Tofam ondersteunen het Beroepenhuis door de aanwezigheid bij de “doe-

dagen”en in de zoektocht naar mogelijke samenwerking met bedrijven.  

Tofam Oost- en West maken kinderen warm voor techniek via de Tofamkiosk die aanwezig is op 

de verschillende opendeurdagen van de technische scholen. 

Ftma en Vibam ondersteunen de Technotrailer. De Techno Trailer is een state-of-the-art, twaalf 

meter lange trailer met verschillende interactieve opstellingen waarin basisprincipes van chemie 

en technologie aan bod komen. De Techno Trailer is een initiatief van de provincie Antwerpen 

met financiering van de sectoren metaal en chemie. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 

ontdekken in de trailer techniek door allerlei proefjes uit te voeren; zelf haargel maken 
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bijvoorbeeld, of een robot laten bewegen, zelft computergestuurde machines te besturen,... . 

Deze trailer is in het schooljaar 2017-2018 reeds volgeboekt.  

Ftma en Vibam organiseren samen met Talentenfabriek, het job- en opleidingspunt van de 

industrie te Antwerpen, de Doebeurs Haaitech.  Haai!TECH is een evenement rond studiekeuze en 

techniek. Jongeren (10-14 jaar) en hun ouders, die met een studiekeuzevraag zitten, worden op 

een objectieve en uitdagende manier ondergedompeld in de mogelijkheden van 

wetenschappelijke en technische studies. De jongeren kunnen hun talenten voor techniek 

ontdekken en vragen van ouders of jongeren over een studiekeuze voor techniek worden 

besproken. 

Ftma en Vibam organiseren in samenwerking met Talentenfabriek Science Vips.  Vijfde- en 

zesdejaarsleeringen wiskunde-wetenschappen worden een halve dag ondergedompeld in de 

wereld van techniek. Deze leerlingen moeten immers één jaar later kiezen wat ze verder studeren 

en we hopen ze op die manier te sensibiliseren voor een STEM- of technische/wetenschappelijke 

studierichting.  Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om in het kader van TechnoVIPS deze 

leerlingen een concreter beeld te geven van de STEM-opleidingen in het hoger onderwijs, hebben 

we moeten vaststellen dat TechnoVIPS te laat in het schooljaar georganiseerd wordt om het 

verhoopte bereik te halen. Daarom zou deze actie (ScienceVIPS) op verschillende momenten en 

vroeger tijdens het schooljaar ingepland moeten worden. De haalbaarheid van deze nieuwe actie 

wordt in 2018 verder onderzocht.  

Rtm Vlaams-Brabant:  
Bij de Doe Beurs te Leuven gaat het om een partnerschap tussen de provincie, een onderneming, 

leerkrachten en de sector Vlaams-Brabant. Van de 5.000 jongeren aanwezig elk jaar, nemen er 

ongeveer 350 deel aan de workshop van Rtm. 

Rtm Vlaams-Brabant:  
Samen met een aantal bedrijven, de provincie Vlaams Brabant en het UCLL wordt een dag 

workshops voor ASO en TSO 1ste graad georganiseerd.  

Limob/Ftml:  
De Limburgse fondsen gaan hun dienstverlening verder integreren en op elkaar afstemmen. De 

vroegere acties van de fondsen worden hierbij tegen het licht gehouden. Op basis van deze 

evaluatie zullen de Raden van Bestuur van de drie organisaties bepalen waar de 

(gemeenschappelijke)  focus op gelegd zal worden.  

STEM Academies 
Diverse provincies ondersteunen de STEM-academies, vaak financieel, maar soms ook 

organisatorisch: 

- Wiweter: academie van Thomas Moore die doorgaat bij Anttec. 

- Crea Club Technica: Tofam organiseert sament met Co-Valent een techniekacademie in 

Gent, specifiek om meisjes warm te maken voor techniek.  

- Ook Tofam West-Vlaanderen organiseert een academie samen met de hogeschool Vives.  

- Agoria werkt hiervoor dan weer samen met Technopolis en stelt budgetten ter 

beschikking voor de organisatie van STEM Academies. 

De sector engageert zich om in de looptijd van het convenant open te staan voor intersectorale 

samenwerking rond nieuwe overkoepelende acties, die in dit kader zouden genomen worden. In 

functie van de mogelijkheden op vlak van tijd en middelen en van de complementariteit met de 

bestaande acties zal de sector overwegen om deze nieuwe acties mee te ondersteunen.  
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Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Sectorfondsen, het Beroepenhuis,  technische scholen, Talentenfabriek, VDAB, RTC’s, de 

provincies. 

Beoogde doelstellingen 

- jongeren hun technische talenten zelf laten ontdekken; 

- het technisch onderwijs presenteren als een positieve keuze; 

- leerlingen, leerkrachten en ouders een correcter beeld geven van de mogelijkheden die 

een technische opleiding biedt binnen het secundair onderwijs, maar ook erna. 

 

Actie 3:  Competentieversterking van leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs 

Omschrijving: 

De belangrijkste schakel in het leerproces is ongetwijfeld de leraar. De leerkracht heeft een groot 

aandeel in het aanleren, evalueren en bijsturen van de competenties van de leerlingen en dus bij 

de afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De sector heeft er daarom alle belang 

bij dat de competenties van de vooral technische leerkracht aanwezig zijn en mee evolueren met 

de technologische ontwikkelingen van de sector. Ook voor leerlingen wordt er een extra gratis 

aanbod gecreërd. Voor onderwerpen waarvan het didactische materiaal of de technische kennis 

in de school niet aanwezig is, worden in samenwerking met diverse partners opleidingen 

georganiseerd. De sector realiseert dit door het ter beschikking stellen van haar eigen 

opleidingscentra en door een gericht aanbod bij externe partners.  

De acties richten zich naar de nijverheidstechnische  studierichtingen van het TSO en BSO 

(mechanica-elektriciteit). Hieronder worden er een aantal opgelijst: 

Voor leerkrachten: 

• Ftma:  

Gratis opleiding voor leerkrachten bij het opleidingscentrum Anttec. Communicatie 

gebeurt mede door RTC. Ook lascertificaten, wanneer leerkrachten opleiding lassen 

volgen bij VDAB, worden door het Antwerps sectorfonds betaald. Opleidingen bij VDAB 

zijn ook gratis en worden deels gefinancierd door een kredietlijn afgesloten tussen het 

fonds en de VDAB.    

• Ftml/Limob:  

Bij Limtec kunnen leerkrachten gratis deelnemen aan het aanbod voor 

werknemersopleidingen en worden er workshops en studiedagen georganiseerd. 

Bovendien organiseert Limtec i.s.m. RTC “Train de trainer”- opleidingen voor leerkrachten 

uit het technisch onderwijs, maar ook voor docenten van de hogescholen. Zo kunnen 

deze hun kennis overdragen aan hun studenten/leerlingen en mogen ze daarvoor 

gebruik maken van de infrastructuur bij Limtec. De leerkrachten kunnen eveneens gratis 

opleidingen (domein metaal) volgen bij de VDAB. Het aanbod geldt als een permanente 

instap gedurende het ganse jaar.  

• Ftml:  
Ftml heeft ter ondersteuning van de bijscholing van leerkrachten binnen de leerlijn 
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Lassen een stappenplan uitgewerkt in samenwerking met VDAB en RTC.  Met de  

voorgestelde leerlijn worden afspraken vastgelegd met betrekking tot zowel het vereiste 

niveau van de leerkrachten als van de leerling. De scholen, die zich engageren om dit 

stappenplan uit te voeren kunnen beroep doen op het LasLab. Het LasLab is een mobiel 

laslabo, waarin Ftml geïnvesteerd heeft.  

Met steun van Ftml komt een instructeur van VDAB in de school de lasnaden van de 

leerlingen controleren volgens de internationale standaarden.  

Daarnaast vergoedt Ftml voor deze opleidingen lassen de certificatie van leerkrachten 

door een extern keuringsorganisme.  

Deze opleidingen en certificaten kaderen binnen het Europees Lasdiploma. en de IIW-

kwalificatiestructuur. 

 
- 5 BSO- > te behalen niveau voor leerlingen :hoeklas M1 -> vereist niveau voor 

leerkrachten M2 

- 6 BSO- > te behalen niveau voor leerlingen : hoeklas M2 -> vereist niveau voor 

leerkrachten M4 (doorlas) 

- 7 BSO - > te behalen niveau voor leerlingen : doorlas M4 -> vereist niveau voor 

leerkrachten  + T 4 

 

• Rtm Vlaams- Brabant:  
Bij Brabant Last, krijgen de leerkrachten een “Train-the-Trainer” aangeboden. 

• Tofam West-Vlaanderen:  

Tofam West-Vlaanderen heeft in deze de duidelijke keuze gemaakt RTC West-Vlaanderen 

te beschouwen als partner en trekker. Tofam West-Vlaanderen ondersteunt dan ook drie 

RTC-projecten binnen het studiegebied mechanica-elektriciteit.  

• Vibam, Limob, Vormetal, Obmb: 

Het door de provinciale bediendenfondsen georganiseerde aanbod aan “open” 

opleidingen voor werknemers, in het bijzonder de technische (teken)opleidingen, is 

toegankelijk voor leerkrachten.  Welke van deze opleidingen kosteloos of betalend zijn, is 

afhankelijk van het partnerschap en de financieringsbronnen. 

Voor leerlingen: 

• Inom arbeiders organiseert het project “lassen met de klas” voor BUSO- leerlingen. Deze 

leerlingen staan vaak zwak op de arbeidsmarkt en kunnen een extra duw in de rug 

gebruiken.  De opleiding gebeurt in het VCL (Lascentrum), duurt één week en richt zich 

tot leerlingen uit het bijzonder onderwijs richting lassen. Zij worden een week 

ondergedompeld in een lasopleiding en als ze de laatste dag van de opleiding slagen in 

hun test, kunnen de jongeren rekenen op een officieel lasserscertificaat conform NBN EN 
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287-1. Hiermee staan ze sterker op de arbeidsmarkt en is dit voor hen een stimulans om 

nadien nog door te groeien. Voor heel wat jobs is een certificering overigens verplicht 

zoals bij laswerken op drukvaten of bij werken voor bruggenbouw en hefwerktuigen. Dit 

geldt ook in een aantal andere sectoren zoals de spoorwegen, luchtvaart, chemie en 

gasleidingen. Ook de leerkrachten kunnen de opleiding en de voorgeschreven proeven 

(theoretisch en praktisch) afleggen voor een lasserscertificaat en/of een internationaal 

lasdiploma van hoeknaadlasser, plaatlasser of pijplasser. De opgedane kennis kunnen zij 

doorgeven aan hun leerlingen. 

• Ftml:  
Samen met het RTC is er een leerlijn bepaald voor de opleiding lassen zowel voor de 

kwalificatie van de leerkracht als voor de te bereiken doelstelling voor de leerling. 

Scholen die een stappenplan indienen, kunnen dan gebruik maken van het LasLAB (VDAB) 

en krijgen een medefinanciering (Ftml en RTC) bij de aankoop van een virtueel lastoestel 

(zie actie leerkrachten).  

• Ftma, Vibam, Limob en Ftml ondersteunen (financieel) de werking van de 
technologiecentra van de metaalsector in Limburg en Antwerpen, Limtec en Anttec.   
Deze technologiecentra hebben een sterk uitgebouwde dienstverlening naar het onderwijs 
toe. Bepaalde opleidingen uit het ruime aanbod richten zich tot leerlingen uit het technisch 
en beroepsonderwijs: industriële automatisering, mechanische onderhoudstechnieken, 
veiligheidstechnologie, … .  Belangrijke troef bij deze opleidingen is het state-of-the-art 
machinepark. Het aanbod is voor scholen en leerkrachten raadpleegbaar op de website 
van de technologiecentra en RTC’s.   

• Rtm Vlaams Brabant:  
1. Brabant Last, Iedereen Wint 

De doelgroep bestaat uit : 

- leerlingen 5de jaars: behalen de basiscertificaten voor hoeknaadlassers voor staal 

onderhands, eventueel vertikaal stijgend in 1 lasproces naar keuze; 

- ABO en BUSO: internationale lasdiploma’s. 

2. ASCP project 

Werkplekleren voor jongeren. 

Partners: ASCP, verschillende bedrijven, VDAB, Thomas More Hogeschool 

Het CNC draaien en frezen richt zich vooral op leerkrachten. Het ASCP werkplekleren 

richt zich op leerlingen die op verschillende locaties aan werkplekleren kunnen doen, 

waarbij ze de kans krijgen om opspanmiddelen voor vliegtuigonderdelen van Airbus bij 

ASCO te realiseren. Ook realiseren er sommigen (de gevorderden) een E-bike.  

3. Technology truck 

De Technology truck richt zich niet alleen naar leerlingen, maar ook naar werkzoekenden 

en werknemers. De truck wordt vooral ingezet naar scholen toe. Alle scholen uit Vlaams-

Brabant nemen deel. 

De Technology truck is een mobiel leslokaal waarin een onderdeel in 9 aparte stations 

achtereenvolgens wordt geassembleerd en bewerkt.  

Modules: sensoren en visiesystemen, veiligheid, energy saving, robotica, elektrische 

actuatoren, storingzoeken, ventieleilanden, TIA portal, HMI en Profinet. 

4. Project Entiris-DIA Aarschot – Schunk  

De bedoeling van dit project is dat leerlingen van het Damiaaninstituut een blister 

vervaardigen en een gadget d.m.v. een robot in plaatsen. 

Entiris Aarschot vzw: een sociaal en commercieel bedrijf dat 1.700 mensen tewerkstelt 

waarvan 255 personen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt. Entiris Aarschot 

heeft reeds een werknemer laten opleiden door DIA Aarschot. Entiris Aarschot betrekt 
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DIA Aarschot om een opdracht van een klant uit te voeren. Ze willen een deel manueel 

werk vervangen. 

Schunk heeft een kleine robot geschonken aan DIA Aarschot. 

5. Leeratelier Cofely Fabricom  

Het leeratelier Cofely Fabricom richt zich vooral op pijpfitters en lassers (wat 

knelpuntberoepen zijn). Er zijn een tiental scholen (30 tal leerlingen) die daar blokstages 

volgen en ook enkele werklozen via de VDAB worden erbij betrokken. 

6. CNC opleidingscentrum ASCO Industries 

Het trainingscenter A5 bij ASCO bestaat sinds 1985 en is erop gericht om CNC- machines 

en lokalen ter beschikking te stellen aan scholen uit de regio Zaventem. Rtm Vlaams-

Brabant financiert dit. Het project ASCP is hier een gedeelte van, maar wordt ook apart 

gefinancieerd in samenwerking met RTC. 

• Acties Volwassenonderwijs 
in het kader van outplacement én de leerrekening (premie om buiten de arbeidstijd 

opleidingen te volgen) wordt er door de werknemers uit onze sector gebruik gemaakt 

van opleidingsmodules in het volwassenonderwijs.  

Voor de werkzoekenden opleidingen Start to Metaal en Metaalmatch wordt er gebruik 

gemaakt van docenten én infrastructuur uit het volwassenonderwijs. 

 
Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Sectorfondsen, technische scholen, Talentenfabriek, VDAB, RTC’s, Anttec, Limtec, VCL, bedrijven.  

Beoogde doelstellingen 

• de technische competenties van leerlingen en leerkrachten op een hoger niveau tillen; 

• scholen de mogelijkheid bieden hun leerlingen/leerkrachten opleiding te geven/te krijgen 

met hoogtechnologisch materiaal; 

• leerkrachten en leerlingen laten kennis maken met de competenties van de toekomst die 

noodzakelijk zijn op de arbeidsmarkt.  

 

Actie 4:  Samenwerking met het hoger onderwijs 

Bij de Gip wedstrijden wordt er samengewerkt met hogescholen. Zo wordt voor de jurering van 

de Gips eveneens beroep gedaan op  docenten van hogescholen . De deelnemende leerlingen 

TSO-BSO maken dan weer uitgebreid kennis met de faciliteiten en studierichtingen van de 

hogescholen. Deelnemende hogescholen zijn UCLL, Thomas Moore, AP Hogeschool en Karel de 

Grote Hogeschool.  

Limob organiseert een zesdaagse opleiding Lean-Six Sigma die openstaat voor hogescholen. Six-

Sigma is een methodiek om bedrijfsprocessen te optimaliseren, gebaseerd op een aantal 

kwaliteitsprincipes en -technieken.   

Agoria organiseert een Company Tour in hogescholen en universiteiten.  Het doel is om 

studenten te laten kennismaken met de bedrijfswereld en hen in contact te brengen met 

professionals, die vaak hetzelfde diploma als hen op zak hebben. Op die manier ontdekken ze 

mogelijke jobs en carrières in de technische en technologische sectoren. Sinds begin maart 2017 



 48 

hebben bijna 2000 studenten van 14 Belgische hogescholen en universiteiten tientallen 

professionals van 58 technologiebedrijven ontmoet.  

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Sectorfondsen, hogescholen, Agoria.   

Beoogde doelstellingen 

- promoten van jobs in de metaal- en technologiesector  

- competentie ontwikkeling mee ondersteunen bij docenten en studenten 

 

Actie 5:  Partnerschappen 

Omschrijving: 

Alle arbeidersfondsen hebben een actieve samenwerking met de provinciale RTC’s. Dat blijkt uit 

tal van acties die we hierboven hebben beschreven. De belangrijkste taak voor de RTC’s is de  

platformfunctie, omdat de RTC’s een netwerk hebben bij de scholen en begeleiders én de 

sectoren en bedrijven. Ze kunnen dan ook een belangrijke rol spelen als go-between. Bovendien 

is de co-financiering een belangrijke hefboom om bepaalde competentieversterkende activiteiten 

voor leerlingen en leerkrachten te kunnen organiseren.  De sectorale opleidingsinfrastructuur 

kan een belangrijke rol spelen in de RTC-werking door de knowhow en de verbinding tussen 

bedrijven en onderwijs. Leerkrachten en leerlingen komen er in contact met bedrijven en 

werknemers.  

Ftma/Vibam:  

Talentenfabriek is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners actief in de regio 

Antwerpen, die hun kennis, ervaring, mensen en middelen samenbrengen om samen één job- en 

opleidingspunt voor de industrie te creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale 

dienstverlening bieden op het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en opleiding. De 

doelgroepen van Talentenfabriek zijn werkzoekenden, bedrijven en hun werknemers, maar ook 

scholen en hun leerlingen. Talentenfabriek heeft een aantal acties die zich richten naar het 

onderwijs:  

• informatie voor leerkrachten; 

• ondersteuning van netoverschrijdende projecten binnen opleidingen binnen mechanica-

elektriciteit (en chemie);  

• informatie voor leerlingen en leerlingen over de sector chemie-industrie: 

o Talentenfabriek ondersteunt en adviseert bij initiatieven rond studie- en 

beroepskeuze; 

o Talentenfabriek maakt wegwijs in het studieaanbod voor technische richtingen. 

De “Routeplanner” geeft een overzicht van de studiemogelijkheden binnen 

Industrie; 

o Talentenfabriek geeft info over technische beroepen en de sector; 

• ondersteuning en medewerking bij een aantal projecten, zoals: 

o HAAI-tech!: jongeren van de eerste graad secundair onderwijs (A-stroom) 

interesseren voor een technische opleiding;  

o Techno Vip. 
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Inom arbeiders, Volta & Constructiv: 
Het VCA is een certificaat dat erkent dat een aannemer een veiligheidsbeheersingssysteem heeft, 

dat voldoet aan de eisen van VCA. Het hebben van een VCA-certificaat kan dus garanties bieden 

voor de risicobeheersing bij de uitvoering van het werk. Bepaalde opdrachtgevers leggen dit op 

aan de aannemers die bij hen werken komen uitvoeren. VCA is redelijk ingeburgerd in de Bouw- , 

Elektriciteits-en Metaalsector. Zowel met het oog op een latere tewerkstelling als een stage-

ervaring, is het voorleggen van een VCA-attest een duidelijke troef voor een jongere. Vandaar dat 

Constructiv, Volta en Inom arbeiders samen een sectoraal kader hebben uitgewerkt om de 

leerlingen uit de 3de graad Bouw- en Elektriciteits- en Metaalopleidingen  het VCA-examen gratis 

aan te bieden. Ook leerkrachten krijgen een gratis Train de Trainer aangeboden om hun 

leerlingen voor te bereiden op het VCA-examen.  

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Sectorfondsen, technische scholen, Talentenfabriek, RTC’s, Volta en Constructiv.   

Beoogde doelstellingen 

- door partnerschappen extra acties voor scholen, leerkrachten en leerlingen kunnen 

initiëren; 

- budgetten samenbrengen om meer en performantere acties op te zetten.  

 

Actie 6:  Inzetten op duaal leren 

Omschrijving: 

De sectorfondsen willen samen met de sociale partners actief inzetten op duaal leren. Duaal 

leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, 

beroepsgerichte vorming en ervaring in een bedrijfscontext één geheel vormen. Leerlingen 

hebben in het duaal leren een tweevoudige leerplek: in de klas en in bedrijven. Ook een 

gesimuleerde werkomgeving in een opleidingscentrum is mogelijk. De meerwaarde van deze 

innovatieve leermethodiek is dat leerlingen de competenties aanleren die de bedrijven nodig 

hebben en dat met de nieuwste technieken en techologieën. Al doende leren maakt techniek en 

technologie voor jongeren ook aantrekkelijker. De relevantie van de leerstof wordt meteen 

getoetst aan de bedrijfsrealiteit en dit niet alleen voor de technische competenties, maar ook 

voor de transversale competenties zoals stiptheid, zelfredzaamheid, samenwerking, 

leerbereidheid ... .  

In december 2017 werd het sectoraal partnerschap “Technologische Industrie” opgericht, 

waardoor de erkenningen van de leerbedrijven vanaf 2018 via dit partnerschap zullen verlopen 

en niet langer via Syntra Vlaanderen.  

Inom arbeiders gaat bovendien vanaf 2018 zijn team versterken met een extra personeelslid, dat 

een coördinatierol zal opnemen binnen het takenpakket dat door de paritaire fondsen binnen 

het duaal leren zal opgenomen worden, Deze onderwijsadviseur zal daarnaast  ook ingezet 

worden om andere onderwijsthema’s, waar de paritaire fondsen bij betrokken zijn, op te volgen.  

Zoals al hoger vermeld, gingen er er op 1 september 2017 twee projecten (met ESF steun) van 

start: Elektromechanische technieken en Lassen-constructie. Deze leertrajecten zullen de 

komende jaren verder worden ontwikkeld. Dit gebeurt met de methodiek van de 
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leergemeenschappen waarin zowel scholen als bedrijven participeren. Hoofddoel is om 

gezamenlijk het pedagogisch-didactisch materiaal voor het leren op de werkplek te creëren en 

om een goede afstemming te krijgen tussen wat er op school en wat er op een (gesimuleerde) 

werkplek geleerd wordt. Maar ook praktische problemen bij de uitrol van de trajecten kunnen in 

de leergemeenschappen aan bod komen, evenals in de lerende netwerken trouwens. 

In het project Elektromechanische technieken (TSO) worden alle aspecten van het preventief 

onderhoud en het correctief onderhoud van productie-installaties in een technologische 

omgeving aangeleerd.  

In het schooljaar 2017-2018 werd ook Lassen-constructie duaal opgestart. Lassen-constructie 

duaal is een voltijdse opleiding voor leerlingen uit de 3de graad BSO, Centra Leren & Werken of 

een Syntra-leercentrum. 

Taken Inom arbeiders:   

• mee zoeken naar leerbedrijven; 

• opvolgen en financieren van de opleiding voor mentoren; 

• bezoeken van leerwerkplaatsen (in samenwerking met sectorale experten) en garanderen 

van kwaliteitsvolle werkplekken; 

• actieve deelname aan het netwerk EMT en het netwerk lassen/constructie duaal;  

• inhoudelijke uitwerking van diverse aspecten: hiervoor wordt trouwens expertise 

gezocht onder de vorm van een extra aanwerving. Deze actie loopt in samenwerking met 

Agoria; 

• samen met Syntra Vlaanderen instaan voor organisatie van het Sectoraal Partnerschap 

Technologische Industrie; 

• financiering van de gesimuleerde werkplekken in de proefprojecten 

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Inom arbeiders, technische scholen, Agoria, sectorale experten (Iristech, Anttec, Limtec, VCL, 

provinciale vormingsfondsen,...), Syntra Vlaanderen en de onderwijsverstrekkers.  

Beoogde doelstellingen 

• kennen en kunnen, denken en doen integreren; 

• de technische en transversale competenties van leerlingen op een hoger niveau tillen; 

• scholen de mogelijkheid bieden hun leerlingen/leerkrachten opleiding te geven/te krijgen 

met hoogtechnologisch materiaal; 

• leerkrachten en leerlingen laten kennis maken met de competenties van de toekomst, die 

noodzakelijk zijn op de arbeidsmarkt. 

 

Actie 7: Beroepskwalificatiedossiers 

Omschrijving:  

De sector engageert zich om waar zinvol mee te werken aan de ontwikkeling en/of actualisering 
van beroepskwalificatiedossiers in samenwerking met AHOVOKS. 
 
Timing:  

2016-2017 
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Betrokken partners:  

Inom arbeiders en Inom bedienden, Agoria 
 
Beoogde doelstellingen 

De kwaliteit en actualiteit van beroepskwalificatiedossiers voor sectorspecifieke beroepen mee 
helpen verzekeren. 

PRIORITEIT 2: Competentiebeleid 

 

Motivatie 

Alhoewel de cijfers uit de sectorschets (CVTS, werkbaarheidsmonitor) aantonen dat de 

opleidingsinspanningen binnen de sector beter dan gemiddeld zijn, kunnen we niet op onze 

lauweren rusten. Zowel voor de productiviteit en wendbaarheid van bedrijven, voor het creëren 

van werkbaar werk, als voor zinvolle loopbanen en de inzetbaarheid van werknemers blijft 

levenslang (kunnen) leren door werknemers zeer belangrijk. Niet in het minst tegen het licht van 

de evoluties en trends binnen de maakindustrie, zoals die hierboven geschetst werden. De creatie 

van een laagdrempelig opleidingsaanbod voor een breed publiek aan werknemers blijft dan ook 

een belangrijke opdracht voor de sectorfondsen.  De sector biedt haar werknemers opleidingen en 

trainingen aan die niet of te weinig georganiseerd worden, die onvoldoende toegankelijk zijn (b.v. 

door de kostprijs), die belangrijke loopbaancompetenties als onderwerp hebben, die vernieuwend 

zijn of die snel inspelen op behoeften van bedrijven. Opleidingen worden gratis of tegen een 

geringe kostprijs aangeboden. Op die wijze wil de sector drempelverlagend werken om zoveel 

mogelijk bedrijven en werknemers de kans te geven zich blijvend te ontwikkelen. 

 

De sociale partners vinden het belangrijk om competentieontwikkeling ook te benaderen vanuit 

het perspectief van loopbaanontwikkeling. De invalshoek voor opleiding is dan ruimer dan het 

verwerven van de nodige vaardigheden voor het uitvoeren van een welbepaalde functie. Bedoeling 

is dat werknemers ook het potentieel (kunnen) ontwikkelen om de (soms nog deels onbekende) 

toekomstige taken, functies, rollen in een snel evoluerende bedrijfsomgeving op te kunnen nemen. 

Levenslang leren is immers noodzakelijk voor duurzame tewerkstelling binnen bedrijven en 

blijvende tewerkstelbaarheid binnen de sector.  

 

Aandacht voor “de competenties van de toekomst” vertaalt zich zo deels in aandacht voor 

loopbaancompetenties zoals : feedback vragen, inzicht hebben in ontwikkelingsnoden, bewust zijn 

van het leerpotentieel van opdrachten, initiatief nemen tot bijscholing, enz. Bovendien zullen 

werknemers langer aan de slag blijven en dit veel minder in eenzelfde bedrijf. De sociale partners 

van de sector (arbeiders en bedienden) hebben zich geëngageerd om in de loop van 2017-2018 een 

gemeenschappelijke visie te ontwikkelen rond een kwaliteitsvol loopbaanbeleid in de 

metaalindustrie. Vanuit deze visie willen ze vervolgens de opdracht en werking van de 

opleidingsfondsen evalueren en eventueel bijsturen.   

 

De uitstroom vanuit het onderwijs zal ook op korte termijn niet volstaan om een aantal 

knelpuntvacatures, zoals die beschreven staan in de omgevingsanalyse, ingevuld te krijgen. 

Dit biedt de mogelijkheid om competente en gemotiveerde werkzoekenden, bij voorkeur uit 

kansengroepen, naar deze vacatures toe te leiden. De sectorfondsen organiseren en/of 

ondersteunen daarom opleidingen voor werkzoekenden complementair aan de initiatieven van 

VDAB waarmee nauw wordt samengewerkt. Deze opleidingen moeten voorbereiden op en leiden 
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naar knelpuntvacatures binnen de sector. Het gaat om herscholingen gezien het langdurig karakter 

van deze opleidingstrajecten. Belangrijk in de aanpak is de aandacht voor werkplekleren via 

bedrijfsstages. Uit de omgevingsanalyse blijkt immers dat voor heel wat vacatures niet alleen een 

hogere technische scholing, maar ook ervaring vereist is. De rol van de sector in deze context 

bestaat erin om extra kwaliteitsvolle initiatieven mogelijk te maken, waarbij werkzoekenden 

toegeleid worden naar tewerkstelling binnen de sector en waarbij prioriteit gegeven wordt aan 

de bij cao omschreven risicodoelgroepen.  Daartoe kunnen de sectorfondsen zelf initiatieven 

ontwikkelen en organiseren of ervoor opteren om bestaande initiatieven performanter te maken. 

Initiatieven zullen steeds aanvullend zijn op wat reeds bestaat en waar mogelijk en zinvol in 

samenwerking met andere actoren genomen worden. 

 

Zorgzaam omgaan met uitstroom houdt dan weer in dat de sector de ambitie heeft om ook voor 

ontslagen werknemers een vorm van loopbaanbegeleiding te verzekeren, waarbij 

competentieversterking de nodige aandacht krijgt . Hulp bij de zoektocht naar een nieuwe job, bij 

voorkeur in de sector, via een kwaliteitsvol aanbod aan outplacement gekoppeld aan 

opleidingskansen blijft een belangrijk aandachtspunt, maar de concrete ondersteunende 

maatregelen zullen afhankelijk zijn van verder overleg tussen de sociale partners, rekening 

houdende met het gewijzigde wettelijke kader. 

 

Resultaatsindicator 

Competentiebeleid Omschrijving Periode  Aantallen  

Werknemers in 
opleiding 

Het betreft hier de som van het 
aantal inschrijvingen in opleidingen 
georganiseerd door het sectorfonds 
+ het aantal bereikte werknemers 
via subsidies/premies (incl. premies 
bij opleiding buiten arbeidstijd voor 
arbeiders) 

2018-2019 25.000 
werknemers 
tweejaarlijks 

 

Aantal ondersteunde 
werkzoekenden 

Aantal werkzoekenden gestart in 
2018 of 2019 in opleidingen of 
andere acties, excl. outplacement  
 

2018-2019 900 
werkzoekenden 
tweejaarlijks 

 

 
 

    

 
Acties  

 

Actie 1:  Open opleidingsaanbod: evolueren naar competenties van de toekomst  

Omschrijving 

Een marktaanvullend intersectoraal open opleidingsaanbod wordt ontwikkeld en aangeboden aan 
werknemers en bedrijven uit de sector. 
Heel wat aandacht gaat naar een degelijke regionale spreiding, een sectorspecifieke invalshoek, 
laagdrempelige inschrijvingsvoorwaarden en kwaliteitszorg. De werknemers uit de sector zullen 
in staat moeten zijn om nieuwe evoluties en hoge verwachtingen, die we in de inleiding hebben 
geschetst, te blijven volgen. Dit zal o.a. extra inspanningen vereisen op vlak van competentie-
ontwikkeling en hiervoor kan het open aanbod een prima middel zijn.  
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Samen met onze technologische competentiecentra (voor de technische opleidingen) zullen we dit 
open aanbod permanent moeten up-to-date houden en waar nodig inhoudelijk bijsturen, zodat 
werknemers dankzij dit aanbod klaar zijn om de toekomstige noden in de industrie in te vullen. 
Bovendien bereiden we zo ook de werknemers voor om toekomstige jobs (en snelle veranderingen) 
aan te kunnen.  
Via nieuwsbrieven, bedrijfsbezoeken, gerichte mailings (al dan niet elektronisch), website… worden 
de opleidingen kenbaar gemaakt aan de bedrijven. 
 
Er wordt samengewerkt met verschillende externe opleidingspartners, maar voor specifieke 
technische bijscholingen worden de eigen opleidingscentra Anttec, Limtec en Iristech gevraagd 
om een up to date aanbod uit te werken. De bediendenfondsen werken voor een groot deel van 
het aanbod samen met andere sectoren. De opleidingen in het sectorale aanbod worden na afloop 
systematisch geëvalueerd. Dit gebeurt niet op het einde van de opleiding, maar via mail en een 
specifieke elektronische tool enkele dagen na afloop met het oog op een betere validiteit én een 
eerste effectmeting. De evaluaties (deelnemersevaluatie, evaluatie van de organisatie en docent, 
effectmeting) worden kort na elke opleiding door de projectverantwoordelijke verzameld en 
geverifieerd. Bij vastgestelde problemen wordt onmiddellijk bijgestuurd. 
Daarnaast worden deze evaluaties op globale wijze halfjaarlijks besproken met de 
verantwoordelijke sectorconsulenten uit de organiserende fondsen.  
 
Een belangrijk onderdeel van het open aanbod zijn de mentoropleidingen die in alle provincies 
worden georganiseerd. De opleiding heeft als doel aan werknemers vaardigheden bij te brengen 
op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van “werkpleklerenden” (= leerlingen, cursisten 
of stagiairs in opleiding op de werkvloer of jongeren in instapbanen of ingroeibanen, duaal leren): 
pedagogisch-didactisch handelen, technieken om een opleidingsplan op te stellen, instructies te 
geven, afdoende te communiceren, vorderingen op te volgen, feedback te geven, bij te sturen, te 
evalueren, enz.  
Deze opleidingen kunnen verschillende vormen aannemen: een klassikaal open opleiding, een 
webinar, een lerend netwerk, … .  
 
Voor werknemers van KMO’s wordt bij deelname aan het door de provinciale fondsen 
georganiseerd open opleidingsaanbod in een aantal regio’s een goedkopere tarifering toegepast. 
  
Ontslagen werknemers die door de fondsen begeleid worden in het kader van een 
outplacementtraject, hebben eveneens toegang tot dit opleidingsaanbod. 
 

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Alle sectorfondsen, Anttec, Limtec, Iristech, Alimento, Cobot, Ivoc en commerciële 

opleidingspartners. 

Beoogde doelstellingen 

Kansen creëren voor werknemers om bij te blijven met betrekking tot hun sectorspecifieke 
professionele competenties.  
Een performante, efficiënte en wendbare bedrijfswerking ondersteunen via competente 
medewerkers. 
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Actie 2: Financiële ondersteuning van bedrijfsopleidingen (zowel intern als extern) 

Omschrijving: 

Bedrijven die een werknemer een opleiding laten volgen door deze in te schrijven in een extern 

open aanbod of een bedrijfsintern aanbod, worden hierin onder bepaalde voorwaarden 

financieel ondersteund. De voorwaarden worden kenbaar gemaakt via bedrijfsbezoek, website 

en gerichte mailings (o.a. via elektronische nieuwsbrieven). Er zal ook extra aandacht worden 

besteed aan niet-vormingsbedrijven: bedrijven die in het verleden geen of weinig beroep hebben 

gedaan op de fondsen voor opleidingsvragen of ondersteuning. Aangezien het hier bijna 

uitsluitend over KMO’s gaat en deze weinig of niet reageren op mailings of nieuwsbrieven, zullen 

deze ondernemingen door de consulenten vaak worden bezocht. Enkel op die manier gaan we 

de kleinere bedrijven kunnen overtuigen dat  opleiding en vorming van hun werknemers 

essentieel is, in eerste instantie voor het competitief blijven van de onderneming zelf, maar 

uiteraard ook voor de evolutie van loopbaan van de werknemer.   

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Alle sectorfondsen en de bedrijven uit de sector. 

Beoogde doelstellingen 

Kansen creëren voor werknemers om bij te blijven met betrekking tot hun sectorspecifieke 

professionele competenties.  

Een performante, efficiënte en wendbare bedrijfswerking ondersteunen via competente 

medewerkers. 

 

Actie 3: Aanbod aan opleidingen via internet  

Omschrijving  

De sectorfondsen bieden de mogelijkheid om ook via afstandsleren op een efficiënte en flexibele 

wijze een aantal competenties bij te spijkeren met betrekking tot: 

• de meest courante Officepakketten via een klassieke formule van e-learning, in een 

modulair aanbod zonder coaching; 

• bedrijfsgerichte taalvaardigheden (Engels, Frans, Duits, Nederlands) via korte of 

langlopende formules, telkens mét coaching; 

• sociale vaardigheden en technische kennis via webinars, “live” met interactie tussen 

cursisten en docent plus voor een aantal opleidingen met natraject, of “uitgesteld” 

te bekijken (“on-demand”).  

Het aanbod wordt aan bedrijven kenbaar gemaakt tijdens bedrijfsbezoeken, via diverse websites 

en via gerichte elektronische mailings. 

Timing  

2018-2019 
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Betrokken partners  

Inom bedienden, Vormetal, Vibam, Obmb, Limob. 

Beoogde doelstellingen 

Kansen creëren voor werknemers om bij te blijven met betrekking tot hun sectorspecifieke 

professionele competenties. In het bijzonder een opleidingsaanbod via webinars creëren voor 

werknemers, die zich niet op korte termijn kunnen vrijmaken voor een klassiek (open) 

opleidingsaanbod, geen aanbod op korte termijn in hun regio vinden, en/of een snelle opfrissing 

of actualisering van latent aanwezige competenties en kennis nodig hebben.  

Een opleidingsaanbod creëren dat het werkplekleren ondersteunt. 

Een performante, efficiënte en wendbare bedrijfswerking ondersteunen via competente 

medewerkers. 

 

Actie 4: Loopbaanontwikkeling voor individuele werknemers  

Omschrijving  

Vibam: 

Loopbaanontwikkeling is een krachtig instrument om mensen toe te laten zich op hun eigen 

tempo verder te ontwikkelen, terwijl ze hun draai (blijven) vinden in hun werkomgeving. Het 

biedt de werknemer de kans om stil te staan bij enerzijds de opgebouwde ervaring en 

competenties en anderzijds de verwachtingen (eigen verwachtingen of die van de werkgever). 

Bedoeling is dat de werknemer zichzelf leert evalueren en bijsturen en op die wijze ook met de 

eigen loopbaan bewuster omgaat. De werknemer wordt hierbij begeleid door een 

loopbaanadviseur. Elke communicatie met de werkgever over deze coaching behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de werknemer.De startbasis van het aangeboden loopbaantraject is 

een sterkte-zwakte analyse van de competenties van de medewerker en een “profielbepaling”, 

hoofdzakelijk gebaseerd op zelfevaluatie.  

Er worden twee instapmogelijkheden voorzien.  

1. Op initiatief van de werknemer.  

De werknemer die minstens vijf jaar tewerkgesteld is binnen het bedrijf kan zelf 

vragen om gratis een persoonlijke balans op te maken. Hij doet dit in zijn eigen vrije 

tijd. De sessies met de loopbaanadviseur vinden plaats tijdens de kantooruren.  

2. Op initiatief van de werkgever.  

De werkgever kan in samenspraak met de betrokken werknemer en na een paritaire 

overeenkomst, beroep doen op Vibam om de werknemer een oriënteringstraject te 

laten doorlopen. Het traject loopt tijdens de werkuren en is betalend.  

Ftml/Limob: 

De Limburgse fondsen onderzoeken de mogelijkheden om in 2018-2019 loopbaangesprekken (of 

leergesprekken) aan werknemers aan te bieden. Het gaat om twee gesprekken van 1 uur, die niet 

zozeer over het huidige functioneren gaan, maar wel over de bredere context van het werk en 

de talenten, ambities en groeimogelijkheden van de werknemer. De focus ligt op een reflectie 

over leren en ontwikkelen en het stimuleren van het nemen van initiatieven hiervoor.  
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Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Vibam, Ftml, Limob en bedrijven. 

Beoogde doelstelling  

De competentieontwikkeling van medewerkers binnen de sector stimuleren door ze in een 

loopbaanperspectief te plaatsen. 

 

Actie 5: Deelname aan tewerkstellingscellen 

Omschrijving  

De deelname aan tewerkstellingscellen in de sector houdt het bijwonen van de vergaderingen in, 

waarbij het outplacementproces kritisch opgevolgd wordt.  

Het sectoraal aanbod aan opleidingen, infosessies voor werkzoekendenopleidingen, eventuele 

extra begeleidingen, vacatures, enz. worden toegelicht aan de betrokken outplacementkantoren.  

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Alle fondsen, bedrijven, VDAB, sociale partners, outplacementkantoren. 

Beoogde doelstelling 

Snelle hertewerkstelling bij voorkeur binnen de sector. 

 

Actie 6: Outplacement 

Omschrijving  

Deze actie houdt het ondersteunen in van ontslagen werknemers bij hun zoektocht naar een 

nieuwe job, bij voorkeur in de sector, via een kwaliteitsvol aanbod aan outplacement.  

De sector informeert, subsidieert of organiseert outplacement. Deze organisatie gebeurt via de 

sectorfondsen hetzij in eigen beheer, hetzij via uitbesteding. Dat heeft tal van voordelen voor de 

bedrijven: kostprijs, garantie op kwaliteit en professionalisme, sterk maatgericht, sterke link met 

het sectoraal ondersteund opleidingsaanbod. Werknemers ontslagen binnen een bedrijf van PC 

111 of PC 209 kunnen onder bepaalde voorwaarden gedurende 1 tot 2 jaar na het ontslag als 

werkzoekende deelnemen aan het open opleidingsaanbod voor werknemers van de sector. Een 

voorwaarde kan zijn dat betrokkene een outplacementtraject volgt, georganiseerd door de 

sector.  

Verdere onderhandelingen tussen de sociale partners zullen echter een nieuw kader bieden voor 

de rol van de sectorfondsen, rekening houdende met de gewijzigde regelgeving met betrekking 

tot outplacement. 
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Timing 

2018-2019 

Betrokken partners  

Outplacementkantoren, bedrijven, overheid (RVA, RVP..), VDAB, sectorfondsen 

Beoogde doelstelling  

Snelle hertewerkstelling bij voorkeur binnen de sector en betrokkenen de kans geven om hun 

competenties verder te ontwikkelen. 

 

Actie 7: Extra ondersteuning van nieuw aangeworven jonge werknemers 

Omschrijving  

De sectorfondsen zullen initiatieven bestendigen en ontwikkelen ten gunste van jongeren onder 

de 26 jaar, die een ingroeibaan binnen de sector aangeboden krijgen. Onder ingroeibanen wordt 

verstaan de combinatie op de werkplek van een praktijkopleiding met een werkervaring, 

ongeacht de aard van de overeenkomst (IBO, arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde 

duur, …). 

• “Eerste 100 dagen” – starterspakket. “Ready for Take Off” 

Kosteloze 3-daagse basisopleiding, via webinar of klassieke groepstraining, rond 

communicatievaardigheden (overtuigend communiceren, assertiviteit, oplossingsgericht 

denken en handelen), aangevuld met jobcoaching (sterkte-zwakte analyse en 2 

individuele opvolgingsgesprekken) en complementaire toegang tot het bestaande open 

opleidingsaanbod van de sector, indien bepaalde competenties dienen bijgespijkerd te 

worden. 

• Onderzoek naar extra premies 

De “Ready for Take Off” actie is geïnitieerd vanuit de bediendenfondsen. Vanuit Inom 

arbeiders zal worden onderzocht of deze actie ook kan uitgerold worden voor startende 

arbeiders. Bovendien zal er worden bekeken of er een extra premie kan worden voorzien 

voor bedrijven die deze jongeren het starterspakket willen laten volgen.  

 

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners 

Alle fondsen 

Beoogde doelstellingen  

Extra tewerkstellingskansen creëren voor jongeren. 
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Actie 8: Subsidies aan werknemers in het kader van opleiding buiten de arbeidstijd 

Omschrijving 

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in hun loopbaan te versterken, wordt er een 

ondersteuning voorzien voor arbeiders, die buiten de arbeidstijd op eigen initiatief een opleiding 

volgen.  

Vanuit de sectorfondsen Rtm Vlaams-Brabant, Tofam West-Vlaanderen, Tofam Oost-Vlaanderen 
en Ftml  wordt er een tussenkomst voorzien in het inschrijvingsgeld voor opleidingen buiten 

arbeidstijd, dat door de werknemers wordt betaald.  Deze premies kunnen gecumuleerd worden 

met de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. 

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Ftml, Tofam Oost- en West- Vlaanderen, Rtm Vlaams- Brabant 

Beoogde doelstellingen 

Werknemers versterken in hun loopbaan.  

 

Actie 9: Instroomacties voor werkzoekenden 

Omschrijving 

• De sectorfondsen Vibam, Limob, Obmb en Vormetal organiseren in samenwerking met 
VDAB voor geselecteerde werkzoekenden een opleidingsaanbod tot de (knelpunt)beroepen 
“industrieel tekenaar” en “technisch administratief medewerker”. De sectorfondsen 
kunnen, afhankelijk van de afspraken die met VDAB gemaakt worden, bijdragen aan de 
planning en organisatie, de rekrutering en selectie van kandidaten, bevraging van 
bedrijven, opvolging en bijsturing van de opleiding, het zoeken van stageplaatsen, de 
begeleiding van stages, steun bij het zoeken van tewerkstelling, organisatie en financiering 
van sectorspecifieke opleidingsmodules, ….  
De begeleiding van de stages als vorm van werkplekleren is voor de sector zeer belangrijk. 
De bedrijven worden ondersteund om deze stages op een kwaliteitsvolle manier aan te 
bieden. Ze worden vooraf bezocht, waarbij het doel van de stage besproken wordt. Er 
wordt ook telkens gepolst naar eventuele tewerkstellingsmogelijkheden nadien. Het profiel 
van de deelnemers wordt besproken, samen met de specifieke aandachtspunten en de 
verwachtingen vanwege het bedrijf. Door deze persoonlijke begeleiding weten beide 
partijen duidelijk wat er van hen verwacht wordt en wat ze van elkaar kunnen verwachten. 
Ook tijdens de stage wordt het bedrijf opnieuw bezocht en wordt de evolutie van de 
stagiair opgevolgd. 
Bij de keuze van de locatie van een opleidingstraject wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van werkzoekenden en (groei)bedrijven in de regio, en met de 
tewerkstellingsresultaten van voorgaande trajecten in een bepaalde regio. 

• Obmb organiseert voor geselecteerde werkzoekenden een opleidingsaanbod tot het 
knelpuntberoep “tweetalig administratief en boekhoudkundig medewerker”.  
Het ganse traject van deze langlopende opleiding wordt aangestuurd door de consulenten 
van Obmb i.s.m. medewerkers van vzw Interface3 en van de partnerorganisaties Cevora, 
Essenscia en Bruxelles Formation: planning en organisatie, rekrutering en selectie van 
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kandidaten, bevraging bedrijven, opvolging en bijsturing, zoeken van stageplaatsen, 
begeleiding van stages, steun bij het zoeken van tewerkstelling, 
De contacten met bedrijven uit de sector (o.a. bij het zoeken van stageplaatsen) worden 
eveneens opgenomen door Obmb. 

• Ftma organiseert een project voor onderhoudstechnici: Ftma heeft hier de 
eindverantwoordelijkheid. Er wordt samengewerkt met VDAB en Anttec, die de opleiding 
inhoudelijk vorm geven en Talentenfabriek. Zij zorgen voor de selectie en screening van de 
cursisten. De klantenconsulent van VDAB is het aanspreekpunt voor de werkzoekenden. 
Ftma is naast eindverantwoordelijke, financierder (voor de helft). De consulent van het 
fonds zorgt ook voor de matching met bedrijven (uitstroom).   

• Ftma en Vibam werken voor alle werkzoekende acties nauw samen met Talentenfabriek. 

Talentenfabriek is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners actief in de 

regio Antwerpen, die hun kennis, ervaring, mensen en middelen samenbrengen om 

samen één job- en opleidingspunt voor de industriesector te creëren. Als job- en 

opleidingspunt wil het een integrale dienstverlening bieden op het vlak van 

tewerkstelling, werkgelegenheid en opleiding. De doelgroepen van Talentenfabriek zijn 

o.a. werkzoekenden. Eén van de belangrijkste acties in dit samenwerkingsverband is het 

Metaalbad.  Bedoeling is dat werkzoekenden die interesse voor metaal tonen gedurende 

twee weken gescreend worden op hun competenties. Afhankelijk van de resultaten van 

de screening kunnen ze doorstromen naar een vooropleiding, een finaliteitsopleiding, 

werk, een werkervaringsplaats, stage... .  

• Rtm Vlaams- Brabant ondersteunt het Dim- project. Geïnteresseerde werkzoekenden 
kunnen via de VDAB in dit project stappen. Ze krijgen een opleiding automatisering 
aangevuld voor sommigen met een technisch tekenpakket. Het provinciaal fonds heeft 
hier alleen een subsidiërende functie. 

• Rtm Vlaams- Brabant wil de komende jaren de financiële ondersteuning bestendigen 
voor enkele projecten voor werklozen, die moeilijk de arbeidsmarkt kunnen bereiken 
(zonder medewerking van VDAB): 

o Rtm Vlaams- Brabant werkt samen met Fietswerkplaats Groep Intro. 
Werkzoekenden (Artikel 60 en SINE contract) krijgen de kans om een 
“werkervaring” op te doen binnen het kader van o.a. stage binnen de tender 
activeringszorg, vrijwilligerswerk, stage binnen een school- of opleidingstraject, 
een brugproject, een werkervaringsstage of beroepsverkennende stage, de 
uitvoering van de autonome werkstraf. 

o Rtm Vlaams- Brabant heeft tenslotte tevens een samenwerking met Velo Leuven. 
Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit (voor particulieren, 
organisaties en bedrijven) biedt Velo opleidingskansen, werkervaring en 
tewerkstelling aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang 
hebben tot de arbeidsmarkt.  Kwalitatieve begeleiding, meestal in functie van 
doorstroming  naar de reguliere economie wordt hierbij gekoppeld aan een 
ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. 

• Tofam Oost-Vlaanderen organiseert 2 opleidingen op jaarbasis voor werkzoekenden i.s.m. 
derden en de VDAB onder de naam MetaalMatch. Op deze manier kunnen minimum 20 
werkzoekenden op jaarbasis worden opgeleid i.f.v. de rechtstreekse toeleiding naar de 
sector. De opleidingsmodules worden i.s.m. de derden uitgewerkt (algemene vorming, 
technische training, ...). De coördinatie en financiering worden opgenomen door Tofam 
en de VDAB subsidieert en erkent deze opleidingen. Bovendien voorziet het fonds een 
dagpremie van 100 euro per opleidingsdag tijdens de eerste maand en 50 euro vanaf de 
tweede maand voor bedrijven, die de afgestudeerde cursisten uit het 
werkzoekendenproject MetaalMatch verder opleiden ifv een openstaande vacature. 

http://www.kuleuven.be/velo/tewerkstelling.htm
http://www.kuleuven.be/velo/tewerkstelling.htm
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• Tofam West-Vlaanderen organiseert 2 opleidingen op jaarbasis voor werkzoekenden 

i.s.m. Mentor vzw en de VDAB onder de naam Start to Metaal. Op deze manier kunnen 

minimum 20 werkzoekenden op jaarbasis worden opgeleid i.f.v. de rechtstreekse 

toeleiding naar de sector. De opleidingsmodules worden i.s.m. de derden uitgewerkt 

(algemene vorming, technische training, ...). De coördinatie en financiering wordt 

opgenomen door Tofam en de VDAB subsidieert en erkent deze opleidingen. Bovendien 

voorziet het fonds een dagpremie van 50 euro per opleidingsdag voor bedrijven, die 

afgestudeerde cursisten uit het werkzoekendenproject Start to Metaal verder opleiden ifv 

een openstaande vacature. 

• Rtm Brussel organiseert in haar opleidingscenter Iristech in samenwerking met VDAB 

opleidingen Basis metaal en Lassen. Bovendien zullen vanaf 2018 extra infoacties samen 

met VDAB en Actiris worden georganiseerd om werkzoekenden op de hoogte te brengen 

van alle lasopleidingen.  

• Rtm Brussel is in samenwerking met Iristech, VDAB en Agoria een nieuwe opleiding 

liftinstallateur/monteur aan het ontwikkelen. Men is gestart met het uitwerken van het 

opleidingsplan. Het opleidingstraject zal vanaf 2018 van start gaan.  

• Ftml/Limob: vanaf 2018 organiseren de fondsen  een opleidingstraject 

onderhoudstechnieker in samenwerking met het opleidingscentrum Limtec. 
 

Timing 

2018-2019 

Betrokken partners 

Alle fondsen, Anttec, Limtec, Iristech, VDAB, derden organisaties (opleidingsinitiatieven voor 

werkzoekenden), Talentenfabriek, Bruxelles Formation.  

Beoogde doelstellingen 

Instroom van werkzoekenden in knelpuntberoepen binnen de sector. 

 

Actie 10: Evolutie naar loopbaanfondsen 

Omschrijving 

De sociale partners willen de werking van de Vlaamse en de provinciale fondsen extra 

stimulansen geven, versterken en op elkaar afstemmen. Ze willen samen zoeken naar een 

gedeelde visie en breed gedragen beleidskader, waarbij enerzijds alle fondsen samen met een 

krachtiger verhaal (en dienstverlening) naar werknemers en werkgevers kunnen stappen, maar 

anderzijds de provinciale eigenheid niet verloren gaat.  

Er is alvast een denkoefening opgestart over mogelijke opdrachten van de opleidingsfondsen in 

het kader van de ondersteuning van kwaliteitsvolle loopbanen. Wat moet en kan een 

“loopbaanfonds” meer of anders aanpakken dan een “opleidingsfonds”? Welke bijdrage kan een 

loopbaanfonds leveren aan het versterken van loopbanen (naast het versterken van 

competenties)? Hebben we een goed inzicht in hoe jobs en loopbanen in onze sector zullen 

evolueren? 

Om hierop een aanzet van antwoord te geven werd in het najaar 2017 een “inspiratie-workshop” 

ingericht, waarop de bestuursleden van alle fondsen werden uitgenodigd. Enkele externe 

experten deelden hun ervaringen en hun visie over hoe werknemers en werkgevers, maar ook de 
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arbeidsmarkt met loopbanen omgaan. De sociale partners engageren zich om hierop 

voortbouwend in 2018 tot een gemeenschappelijk gedragen sectorale visie te komen rond de 

betekenis van “kwaliteitsvolle loopbanen” en “competenties van de toekomst”, waarbij tevens 

een antwoord gegeven wordt op de vraag welke rol de paritaire fondsen hierbij moeten 

opnemen. Het volstaat immers niet om de competenties van werknemers bij te spijkeren in 

functie van hun huidige job. Werknemers moeten ook voorbereid worden om toekomstige jobs 

en snelle veranderingen aan te kunnen. Ze moeten tevens gesteund worden om hun loopbaan 

meer zelf in handen te nemen. Opleidingen rond zogenaamde “competenties van de toekomst” 

en “loopbaancompetenties” zouden bijvoorbeeld door de fondsen aangeboden kunnen worden.  

Binnen deze denkoefening rond een kwaliteitsvol loopbaanbeleid zullen de sociale partners ook 

hiermee sterk verwante thema’s aansnijden en bespreken zoals: werkbaarheid, duurzame 

inzetbaarheid, leeftijdsbewust personeelsbeleid.  

Met de resultaten van deze denkoefening zullen de sectorfondsen in 2018-2019 aan de slag gaan 

en een aantal acties uitwerken ter ondersteuning van kwaliteitsvolle loopbanen.  

Timing 

2018 

Betrokken partners 

Alle fondsen en hun bestuursleden.  

Beoogde doelstellingen 

De loopbanen versterken van de werknemers in de sector.  

Een performante, efficiënte en wendbare bedrijfswerking ondersteunen via competente en 

tevreden medewerkers, die duurzaam inzetbaar zijn. 
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PRIORITEIT 3 : Evenredige arbeidsdeelname 

Motivatie 

Binnen de sector is één van de belangrijkste uitdagingen de vergrijzing van de 

werknemerspopulatie en de ondervertegenwoordiging van de jongeren. Kansen creëren voor 

jongeren en de inzetbaarheid van ouderen ondersteunen zijn dus speerpunten bij het werken 

aan diversiteit binnen de sector. Aandacht voor diversiteit kan een belangrijke meerwaarde voor 

bedrijven bieden. Denken we maar aan het bereiken van een grotere populatie sollicitanten om 

talent uit te rekruteren en zo productiviteit, innovatie en creativiteit binnen de ondernemingen 

te stimuleren. Of de mogelijkheid om een grotere groep klanten aan te spreken en een ruimere 

afzetmarkt te bereiken.  

 

De rol van de sector en de opleidingsfondsen op vlak van diversiteit bestaat eruit om, naast 

sensibiliseren, ook  concrete acties te ontwikkelen, die omwille van hun laagdrempelige toegang 

(o.a. qua kostprijs), de inhoud en de methodiek extra kansen bieden voor specifieke doelgroepen, 

in het bijzonder de risicodoelgroepen die bij cao als prioritaire doelgroepen omschreven worden. 

 

De fondsen besteden in het bijzonder aandacht aan het bereik bij deze risicogroepen van hun 

opleidingsaanbod en financiële steun voor opleidingen. Bijblijven of tijdig herscholen is immers 

belangrijk voor iedereen, maar zeker voor laaggeschoolde werknemers of voor werknemers in 

(meestal administratieve) jobs, die door de “jobpolarisatie” bedreigd zijn.Deze ondersteuning 

blijkt uit tal van acties die hierboven zijn beschreven. 

 

Voor de definitie van risicogroepen is het Koninklijk besluit van 19 februari 2013 van toepassing.57  
Ook jongeren onder de 26 jaar worden zowel bij arbeiders als bedienden bij CAO omschreven als 
een doelgroep waar (tot de helft van) de middelen ten voordele van risicogroepen moet in 
geïnvesteerd worden zodat elke jongere o.a. via ingroeibanen een kans op een job zou kunnen 
krijgen. .  
 
Daarnaast werden binnen de sector reeds sedert 1999 volgende risicogroepen bij CAO vastgelegd. 
PC 209 (CAO 8 november 1999)  

Bedienden  

 ouder dan 40 jaar; 

 met een diploma niet hoger dan hoger secundair onderwijs; 

 waarbij geen overeenkomst bestaat tussen hun diploma en hun huidige functie; 

 die gedurende tien jaar eenzelfde functie hebben uitgevoerd; 

 die een functie uitoefenen die voldoet aan één van de volgende criteria : 

 zeer uitvoerende administratieve functies; 

 functie-inhouden die geïntegreerd kunnen worden in een andere functie; 

 functies waarvan bepaalde onderdelen geautomatiseerd kunnen worden. 

 die zich in één van de volgende situaties bevinden : 

 collectief ontslag; 

 herstructurering; 

 invoering van nieuwe technologieën; 

 invoering van nieuwe werkmethodes; 

                                                           
57 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013021915&table_name=wet  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013021915&table_name=wet
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 reorganisatie van functies, cellen, diensten of onderneming. 

Werklozen : 

 vanaf de leeftijd van 40 jaar; 

 ongeacht de leeftijd, met een getuigschrift van hoger secundair onderwijs zonder 

metaalfinaliteit; 

 ongeacht de leeftijd, met een getuigschrift of diploma hoger onderwijs buiten de 

universiteit (hogeschoolonderwijs van één cyclus of hogeschoolonderwijs van 

twee cycli) of universitair onderwijs, dat niet bruikbaar is op de arbeidsmarkt; 

 die ontslagen werden bij ondernemingen die behoren tot het Paritair Comité voor 

de bedienden der metaalfabrikatennijverheid. 

 

Voor de arbeiders is de CAO van 19 april 1999 van toepassing. 

Arbeiders 

 ouder dan 18 jaar en laaggeschoold (geen houder van een getuigschrift van hoger 

secundair onderwijs) 

 ouder dan 40 jaar en geconfronteerd met collectief ontslag, herstructurering, 

introductie van neuwe technologieën of nieuwe werkmethodes, reorganisatie van 

functies, cellen of diensten van de onderneming 

 zonder overeenkomst tussen diploma en functie 

 die vervangers van bruggepensioneerden en laaggeschoold zijn 

 die 10 jaar dezelfde functie uitoefenen 

 die definitief ongeschikt zijn om de arbeidsovereenkomst uit te voeren ten gevolge 

van een arbeidsongeval of beroepsziekte 

 die gehandicapt zijn 

 van allochtone origine of zonder Belgische nationaliteit 

 

Werkzoekenden, die uitkeringsgerechtigd zijn en aan één van volgende criteria voldoen: 

 12 maanden zonder onderbreking werkloosheidsuitkeringen of wachtuitkeringen 

 ten hoogste diploma LSO 

 jonger dan 18 jaar, leerplichtig en geen secundair onderwijs met volledig leerplan 

volgend 

 minstens 45 jaar 

 minstens 6 maanden ontslagen uit onderneming van PC 111 

 betrokken bij tewerkstellingsprojecten van de overheid  

 herintreder, die de laatste drie jaren geen beroepsactiviteit heeft verricht en geen 

werkloosheidsuitkering genoten 

 die het bestaansminimum trekken 

Deeltijds leerplichtigen 

 

Ook het tegengaan van discriminatie bij aanwerving en op de werkvloer is een belangrijke 

bekommernis van de sociale partners. De sectorfondsen promoten bijvoorbeeld naar aanleiding 

van bedrijfscontacten de opname van een anti-discriminatiecode in het arbeidsreglement. Er 

worden tevens vormingsmomenten georganiseerd rond het omgaan met culturele verschillen. 
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Resultaatsindicator 

EAD Omschrijving Periode  Aantallen 

Aantal werknemers 
in opleiding 
behorende tot de 
kansengroepen 

We nemen twee kansengroepen op in 
deze resultaatsindicator: enerzijds op 
basis van leeftijd, nl.  jonger dan 26 of 
ouder dan 50 ; anderzijds op basis van 
diploma  (hiervoor gebruiken we een 
verschillende interpretatie tussen 
arbeiders en bedienden, nl. arb: 
kansengroep = geen dipl secundair 
onderwijs en bedienden : kansengroep 
= geen diploma hoger onderwijs).  
 
Dit geldt als diversiteitsmonitor. 

2018-2019 8.000 
werknemers 
tweejaarlijks 

Aantal opleidingen 
diversiteit en non 
discriminatie 

Via webinar en klassikaal  2018-2019 10 opleidingen 
tweejaarlijks 

Acties  

Actie 1: extra ondersteuning voor werknemers, die behoren tot de risicogroepen, zoals bepaald 

door de cao van de sector  

Omschrijving  

Arbeiders, bedienden en werkzoekenden, die behoren tot de risicogroepen, zoals die omschreven 

worden in cao’s van de sector, worden extra ondersteund vanuit de sectorfondsen. De middelen 

die bestemd zijn voor deze risicogroepen worden aangewend bij de belangrijkste acties, met de 

bedoeling deze groepen extra kansen te geven op duurzame tewerkstelling. Deze acties zijn: 

werkzoekendenopleidingen, outplacement en opleidingstrajecten voor arbeiders en bedienden 

(zie acties onder de vorige prioriteiten).  

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Zie de verschillende acties. 

Beoogde sectorale doelstelling 

Duurzame tewerkstelling van risicogroepen. 

 

Actie 2: Nederlands op de werkvloer  

Omschrijving  

Inom arbeiders financiert de opleiding “Nederlands op de werkvloer”. Anderstalige medewerkers 

krijgen geen theoretische lessen maar oefenen hun nederlands in concrete werksituaties. Hebben 

ze bijvoorbeeld problemen om vragen van klanten te begrijpen, dan doen ze eerst een rollenspel. 

Vervolgens helpen ze -samen met de instructeur- echte klanten. Op die manier leren ze het 

Nederlands dat ze nodig hebben om hun job goed uit te voeren.  Deze opleiding wordt 
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gepromoot via de website van Inom arbeiders én via de sectorconsulenten bij de 

bedrijfsbezoeken. In 2016 hebben er 80 arbeiders op de werkvloer deze opleiding gevolgd mét 

ondersteuning vanuit Inom. De komende jaren hopen we hetzelfde aantal te bereiken.   

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Inom arbeiders, maar de afspraak is dat provinciale fondsen de aanvragen vanuit de bedrijven 

voor Nederlands op de wervloer doorsturen naar Inom.  

Beoogde doelstelling 

Versnelde integratie en inzetbaarheid van anderstalige nieuwkomers. 

 

Actie 3: andere specifieke acties  

Omschrijving  

Tofam Oost-Vlaanderen promoot de overheidsinitiatieven ter bevordering van de integratie van 

kansengroepen op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt de toolbox Metaal & Technologie verder 

geüpdatet en geüpgraded. De toolbox is te raadplegen via de website van Oost-Vlaanderen. Op 

deze manier wil de sector bedrijven aanmoedigen om gebruik te maken van de diverse 

bestaande diversiteitsinitiatieven. 

Alle sectorfondsen  promoten de IBO-maatregel, wanneer de opleiding op de werkvloer 

noodzakelijk wordt geacht bij de toeleiding naar een job. Een aantal opleidingsfondsen spelen 

actief in op deze maatregel bij hun eigen tewerkstellingsprojecten. Deze maatregel biedt extra 

kansen voor de evenredige arbeidsdeelname.  

Tofam Oost- en West-Vlaanderen erkennen de opleidingen IBO in de metaal voor de toekenning 

van de premies voor werkzoekenden: de beroepsopleidings- en de tewerkstellingspremies. Op 

deze manier kunnen alle kandidaten IBO een erkende premie van de sector ontvangen. 

Alle fondsen zullen wanneer zij een update maken van brochures, folders, websites, .. deze 

genderneutraal maken en rekening houden met de anti-discriminatiecode.  

Vibam en Ftma zullen participeren in het project Elektro Anders een opleidingstraject voor 

vluchtelingen met een elektrische vooropleiding in het land van herkomst. De deelnemers halen 

een VCA-certificaat, krijgen les in technisch Nederlands en leren technieken rond industriële 

elektriciteit.  

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Alle sectorfondsen 
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Beoogde doelstelling 

Versnelde integratie en inzetbaarheid van anderstalige nieuwkomers. 

 

Actie 4: anti-discriminatie code 

Omschrijving  

De sector moedigt bedrijven aan tijdens bedrijfsbezoeken om de volgende non-discriminatiecode 

op te nemen in het arbeidsreglement (met in achtneming van de van toepassing zijnde 

regelgeving tot instelling en aanpassing van de arbeidsreglementen): 

"Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en 

beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een 

onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met 

dezelfde nodige menselijke eerbied voor één ieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. 

Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische 

lectuur en pamfletten. 

Ook elke discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, 

afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden." 

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Alle sectorfondsen 

Beoogde doelstelling 

Sensibiliseren voor het risico van discriminatie en aansporen om dit te vermijden. 

 

Actie 5: Webinars  rond omgaan met diversiteit 

Omschrijving  

De ervaring leert dat klassieke open opleidingen rond thema’s met betrekking tot diversiteit weinig 

succes hebben. Met een webinaraanbod wordt een laagdrempelig en tijdsefficiënt alternatief 

gecreëerd.  

Webinars zijn korte opleidingen, die via het internet op een computer vanaf de werkplek gevolgd 

worden. Een boeiende docent geeft in een tijdsbestek van 60 minuten een uiteenzetting over een 

thema en combineert daarbij enkele essentiële inzichten met praktische tips.  De uiteenzetting 

wordt “live” gestreamd (uitgezonden), waardoor deelnemers via “chat” vragen kunnen stellen.  

Webinars kunnen na afloop ook “uitgesteld” gevolgd worden. Ze blijven minstens 1 jaar 

beschikbaar. 

Deze vorm van opleiding wordt vooral gepromoot bij bedienden en leidinggevenden. Er nemen 

echter ook arbeiders aan dit aanbod deel, ook al beschikken zij minder over een persoonlijke pc 

en hebben ze minder mogelijkheden om hun tijdsbesteding zelf te regelen. Meestal volgen deze 

laatsten zo’n internetopleiding dan ook in groep vanuit een leslokaal in het bedrijf, waarbij het 
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webinar geprojecteerd wordt op een groot scherm en HR-medewerkers het inleiden en aanvullen 

met extra bedrijfspecifieke toelichting.  

Er wordt met betrekking tot diversiteit rond 3 thema’s gewerkt: 

- “Interculturele verschillen op de werkvloer: een verrijking, maar soms ook een 

uitdaging”  

- “Interculturele verschillen: enkele handvaten op basis van het model van Hofstede” 

- “Samengaan tussen generaties op de werkvloer bevorderen” (omgaan met 

leeftijdsverschillen). 

Het eerste webinar wordt voor wie zich verder wil verdiepen, gevolgd door een “klassieke” 

workshop. 

Voor dit aanbod wordt met andere sectoren zoals Co-Valent, IVOC, COBOT, Alimento 

samengewerkt. 

Timing  

2018-2019 

Betrokken partners  

Alle sectorfondsen (coördinatie Inom bedienden) en fondsen van andere sectoren. 

Beoogde doelstelling 

Op basis van een goed inzicht in het functioneren van de “andere” medewerker, leidinggevende, 

leverancier of klant (als individu of in groep) tot een efficiënte en performante samenwerking 

komen. 

Sensibiliseren voor het risico van discriminatie en aansporen om dit te vermijden. 

 

Actie 6: opleiding en webinar rond pestgedrag/grensoverschrijdend gedrag 

Omschrijving  

Het thema “roddelen en pestgedrag” wordt in het aanbod van open opleidingen opgenomen. 

Er zal onderzocht worden of een aanvullend laagdrempelig informerend webinar rond 

grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag voor leidinggevenden en HR-medewerkers ontwikkeld 

en aangeboden kan worden. 

Timing  

2018 - 2019 

Betrokken partners  

Alle sectorfondsen (coördinatie Inom bedienden) 

Beoogde doelstelling 

Sensibiliseren rond en voorkomen van pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag. 
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Actie 7: promoten van de eDiv tools van Unia 

Omschrijving  

Unia ontwikkelde een cursus specifiek voor de bedrijfswereld om tegemoet te komen aan de 

stijgende nood aan informatie over diversiteit en antidiscriminatiewetgeving: eDiv.  

eDiv richt zich op situaties in de arbeidssfeer en is gericht op hr- medewerkers, leidinggevenden 

en teamleiders, preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, enz. . De cursus bestaat  uit drie 

modules: Wet, Diversiteit en Handicap. In 2019 en 2020 worden nog twee modules ontwikkeld: 

Seksuele Oriëntatie en Geloof en Levensbeschouwing.   

De website www.ediv.be en de tools zullen bij de bedrijven in de sector bekendgemaakt en 

gepromoot worden via een verwijzing op de websites van de sectorfondsen, tijdens 

bedrijfsbezoeken en naar aanleiding van bovenstaande webinars. 

Timing  

2018 - 2019 

Betrokken partners  

Alle sectorfondsen  

Beoogde doelstelling 

Ondersteuning van een beter beheer van diversiteit op de werkvloer (o.a. bij rekrutering- en 

selectie, teammanagement, enz.)  

Sensibiliseren rond en voorkomen van discriminatie. 

  

http://www.ediv.be/
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Resultaatsindicatoren 

De sector kiest ervoor om geen aparte indicator per begunstigde op te nemen. De sector gaat 

ermee akkoord dat bij elke begunstigde van dit convenant bij het niet behalen van één of meerdere 

indicatoren de korting op 20% (a rato van het aantal niet behaalde prioriteiten) van het bedrag 

zal toegepast worden. Alle begunstigden zijn akkoord om gezamenlijk in te staan voor het 

realiseren van de resultaatsindicatoren. Aangezien in deze convenant voor het eerst wordt 

samengewerkt tussen arbeiders- en bediendenfondsen en er hierbij nieuwe resultaatsindicatoren 

worden gehanteerd, is het niet mogelijk om de resultaten van deze convenant te vergelijken met 

cijfers van vorige convenanten. De resultaatsindidcatoren van deze convenant zullen de nulmeting 

vormen voor de toekomst.    

 

Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 
jaarlijks of 
2 jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte 
databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

Aantal erkende 
leerwerkplekken 
duaal leren (EMT 
en Lassen-
constructie) 

50 Per 
schooljaar 

In 2018 Sectoraal 
partnerschap 

Aantal deelnemers 
in STEM gerichte 
acties 

7.000 2-jaarlijks In 2018 Opgave door de 
initiatiefnemers, 
gebaseerd op 
inschrijvingslijste
n of tellingen 

Competentiebeleid Werknemers in 
opleiding 

25.000 2 jaarlijks In 2018 Deelnemerslijsten 

Aantal 
ondersteunde 
werkzoekenden 

900 2 jaarlijks In 2018 Deelnemerslijsten 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

Aantal werknemers 
in opleiding (zie 
resultaatsindicator 
hierboven) 
behorende tot de 
kansengroepen 
(tevens 
diversiteits- 
monitor) 

8.000 2 jaarlijks In 2018 Inschrijvingslijsten 

Aantal opleidingen 
diversiteit en non 
discriminatie 

10 2 jaarlijks In 2018 Gepubliceerde 
kalenders 
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Toelichting:  

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt  

Aantal erkende leerwerkplekken duaal 
leren 

 

Aantal deelnemers in STEM gerichte acties Bijvoorbeeld : Dag van de Technologie, Technotrailer, 
TechnoVips, Ontdek Techniek talent, Talentenfabriek 
(HAAI Tech, Start 2 Industry , Dag vd wetenschap…) 
Science Vips, enz … --- exclusief Beroepenhuis) . 

 

Competentiebeleid  

Werknemers in opleiding  De som van het aantal inschrijvingen in opleidingen 
georganiseerd door het sectorfonds + het aantal 
bereikte werknemers via subsidies/premies (incl. premies 
bij opleiding buiten arbeidstijd voor arbeiders)  

Aantal ondersteunde werkzoekenden Aantal werkzoekenden gestart in 2018 of 2019 in 
opleidingen of andere acties, excl. outplacement (Andere 
acties: te vermelden) 

Evenredige arbeidsdeelname  

Aantal werknemers in opleiding (zie 
resultaatsindicator hierboven) behorende 
tot de kansengroepen 

We nemen twee kansengroepen op in deze 
resultaatsindicator: enerzijds op basis van leeftijd, nl.  
jonger dan 26 of ouder dan 50 ; anderzijds op basis van 
diploma  (hiervoor gebruiken we een verschillende 
interpretatie tussen arbeiders en bedienden, nl. arb: 
kansengroep = geen dipl secundair onderwijs en 
bedienden : kansengroep = geen diploma hoger 
onderwijs).  
 
Dit geldt als diversiteitsmonitor. 

Aantal opleidingen diversiteit en non 
discriminatie 

Webinars, workshops, klassikale opleidingen, …  
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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 metaal bedienden en metaal arbeiders, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Stephan Vanhaverbeke, 

Director Social Affairs AGORIA; 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Mieke Vermeiren,  

Chief expert Talent and Labourmarket AGORIA; 

 

 

 

 

 

 

De heer Geert Verschraegen, 

Chief Social Affairs AGORIA. 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

De heer Philippe Bervoets,  

Nationaal secretaris LBC-NVK LBC-NVK; 

 

 

 

 

Mevrouw Pia Desmet,  

Federaal Secretaris BBTK; 

 

 

 

 

De heer Geert Dumortier,  

Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB Metaal. 

 

 

 

 

De heer Georges De Batselier,  

Ondervoorzitter ABVV-Metaal; 

 

 

 

 

Mevrouw Lieve De Preter,  

Algemeen secretaris ACV-CSC METEA 




