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Wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

 

Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 

tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 

196.000,00 EUR uit te betalen aan vzw Montage (Nationaal Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding 

in Monteerders- en Kraanverhuurbedrijven), Antoon Van Oss-laan 1 bus 4 te 1120 Neder-over-

Heembeek (ondernemingsnummer: 0434.756.473 - bankrekeningnummer: BE49 2100 7512 8471) ter 

financiering van 2 VTE sectorconsulenten.. 

 

Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 

overeenkomst, door: 

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

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 

desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 

sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 

fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De montagesector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners 

goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie te 

ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te 

koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die 

betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 

mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 

uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 2 VTE- 

sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 

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

ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

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

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

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

ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
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gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in 

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

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

loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, 

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

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

De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 2 VTE op jaarbasis. Indien de 

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

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

maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 

de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 

consulenten tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 

 

De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 

bezorgen en wijzigingen melden.  

 

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

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

eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 

omvatten:  

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

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld 

in het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 

het eindrapport). 

 

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

inzake de rapportering.  

 

De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 

van dit sectorconvenant. 
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Sectorale visie 2018-2019 

 

Vzw Montage is het nationale sectorfonds voor de bedrijven van het paritaire comité 111.3. Dit is 

het paritaire comité van de montage en kraanverhuurbedrijven. Tot deze specifieke sector 

horen onder meer de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren. Hieronder 

wordt verstaan: ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het monteren, demonteren en 

afbreken op openluchtwerven, van metalen gebinten en onderdelen van bruggen, reservoirs, 

gashouders, zwaar ketelwerk, bestanddelen van zware machinebouw, petroleuminstallaties, 

maar ook het hanteren van zware stukken en het optrekken van metalen stellingen. Daarnaast 

behoren ook de werkgevers en werklieden van de ondernemingen, (met uitzondering van deze 

die ressorteren onder het PC voor bouwbedrijf) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit: het 

verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken (cao PC 111.3 

2017-2018). 

 

De sector montage is een subsector van de metaalsector. Jaarlijks wordt de lijst met bedrijven 

die tot de sector behoren, vastgelegd door de leden van het paritair comité. Bij gebrek aan 

officiële RSZ of NACE-codering, wordt afgegaan op de knowhow van de sectorale sociale 

partners. 

 

De montagesector is een KMO sector 

 

Onderstaande gegevens zijn opgevraagd bij het overkoepelende paritair fonds metaal PC111 en 

geven de situatie weer op 30 juni 2017. 

 

PC111.03 BELGIË VLAANDEREN 

Aantal bedrijven 101 63 

KO (<50 wns) 91 56 

# WNS 1152 640 

MO (>50 wns - <250 wns) 9 6 

# WNS 711 521 

GO (>250 wns) 1 1 

# WNS 329 329 

Aantal werknemers 2192 1490 
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VLAANDEREN ANTWERPEN LIMBURG OOST 

VLAANDEREN 

VLAAMS 

BRABANT 

WEST 

VLAANDEREN 

Aantal bedrijven 18 11 15 9 10 

KO (<50 wns) 14 11 14 7 10 

# WNS 165 121 163 73 118 

MO (>50 wns - <250 wns) 3 0 1 2 0 

# WNS 310 0 68 143 0 

GO (>250 wns) 1 0 0 0 0 

# WNS 329 0 0 0 0 

Aantal werknemers 804 121 231 216 118 

 

 

Het bereiken van KMO’s, vaak ook familiebedrijven vraagt een intensieve en persoonlijke aanpak. 

De werking van de vzw Montage is lang gestoeld geweest op een inhoudelijke inzet van 

middelen eerder dan op te treden als strikt subsidiërende of financierende partner. Met 

gewijzigde cao-afspraken, waardoor vzw Montage nu alle vormingsbijdragen (0,32% van het 

brutoloonmassa) kan inzetten, is het van belang dat elke werkgever de weg naar het 

sectorfonds en haar werking kan vinden. De sector wil de werkgever meer en beter informeren 

over de mogelijkheden en tussenkomsten die te bekomen zijn wanneer hun medewerkers 

opleiding volgen. Door deze opleidingssubsidies wil de sector de permanente opleidingen 

vergroten bij de werknemers uit de sector en de financiële impact voor de werkgever 

verkleinen. Elk bedrijf beschikt via de sectorale subsidies over een jaarlijks maximumbudget 

voor tussenkomst in opleiding. Bij het volgen van een opleiding krijgt de werkgever een 

tussenkomst van 60€ per dag, per werknemer. Dit bedrag kan eventueel worden aangevuld 

door gebruik te maken van andere subsidiekanalen. 

 

We merken dat de grote bedrijven intussen meer vertrouwd zijn met het indienen van een 

subsidiedossier. Kleine bedrijven hebben hiervoor meer nood aan persoonlijke ondersteuning. 

Vzw Montage maakte hierover richtlijnen op die werkgevers meer info geven welke opleidingen 

in aanmerking komen voor subsidiëring en hoe een dossier ingediend kan worden. Deze 

documenten worden overhandigd na het bedrijfsbezoek. Om de administratieve last te 

verkleinen bij bedrijven, maakten de sectorconsulenten tevens standaard documenten op die 

duidelijk en overzichtelijk in te vullen zijn door onze bedrijven. 

 

Hoewel het in aantal een kleine sector is, betreft het een sector met (wereld)faam. Niet zomaar 

wordt de vakkennis van onze bedrijven gevraagd ver voorbij de grenzen van België en zelfs 

Europa. Bedrijven uit de sector werken mee aan grootse projecten in binnen en buitenland. Zelfs 
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als we in de geschiedenis van onze bedrijven duiken, kunnen onze bedrijven uitpakken met 

realisaties die grote bekendheid genieten. Zo haalde het kraanbedrijf Sarens uit Wolvertem het 

grootse contract binnen in de geschiedenis van de firma. Sarens mag voor liefst 450 miljoen 

euro meebouwen aan het grootste olieproject ter wereld in Kazachstan. Prijskaartje van het 

project: 33 miljard euro. 

 

De montage sector is een uitgesproken nichesector. Het klantenprofiel van de bedrijven uit de 

sector heeft een sterke invloed op het profiel van de montage- en kraanverhuurbedrijven. Het 

onderscheid tussen klanten in de energiesector, chemie of petrochemie, voedingsindustrie, 

bouwsector, …. beïnvloedt de aard en de aanpak van het werk. Er wordt gewerkt met andere 

materialen en in andere omstandigheden op vlak van veiligheid, werktijdregelingen, 

milieuvoorschriften en duurzaamheid. De bedrijfsomvang van ondernemingen in de sector is 

doorgaans recht evenredig met de omvang van de opdrachten die ze uitvoeren: grote spelers 

engageren zich voor omvangrijke opdrachten, kleine spelers specialiseren zich in kleinschaligere 

werken. Deze oriëntering heeft een bepalende invloed op de bedrijfsorganisatie. In kleine 

ondernemingen voeren polyvalente vaklui het werk uit, grote ondernemingen streven 

specialisatie na bij hun werknemers.  

 

De meest gekende beroepen in de sector zijn die van kraanmachinist, rigger-monteerder en 

pijpfitter. Ook lassers en stellingbouwers maken een belangrijk deel uit van de beroepspopulatie 

in de sector. Hoewel montagewerkzaamheden en kraanwerk vooral in onze sector voorkomen, 

is er steeds een grote overlap met andere sectoren. Er werken ook immers kraanmachinisten 

voor bouwfirma’s of pijpfitters in metaalbedrijven. Onze focus op het versterken van eenieders 

competenties via certificering, stopt niet aan de grenzen van onze sector. Met onze 

inspanningen op vlak van certificering, versterken we bijgevolg ook veel werknemers uit 

aansluitende sectoren.  

 

Vanuit een specifieke nood aan gekwalificeerd en goed opgeleid personeel hebben twee grote 

Vlaamse bedrijven, de firma’s Sarens en Bilfinger ROB nv, uit de sector van montage en 

kraanbediening zich geëngageerd in twee structurele sectorale opleidingsinitiatieven.  

 

Comokra, het Competentiecentrum voor Montage en Kraanbediening, is een 

samenwerkingsinitiatief tussen de VDAB, het Nationaal Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding 

in Monteerders- en Kraanverhuurbedrijven (vzw Montage) en de firma Sarens. Met dit 

competentiecentrum worden al sinds 2005 werkzoekenden opgeleid tot bestuurders mobiele 

kraan. Leerlingen kunnen in dit opleidingscentrum sectorspecifieke opleidingen volgen die hen 

in staat stellen om de sector van montage en kraanbediening beter te leren kennen.  

 

PipeTech Academy werd in 2008 opgericht als samenwerkingsverband tussen een aantal 

werkgevers (vanuit de montagesector is dat de grote speler Bilfinger ROB), VDAB en de federatie 

van de technologische industrie Agoria. Al sinds 2010 werkt Vzw Montage samen met PipeTech 

op vlak van certificering. Sinds 2014 is vzw Montage ook structureel opgenomen als partner in 

de samenwerkingsovereenkomst. PipeTech Academy biedt omscholingstrajecten aan die 

werkzoekenden toeleiden naar een baan als pijpfitter. De samenwerking met de bedrijfswereld 

garandeert dat de opleidingsinhoud afgestemd blijft op de arbeidsmarktnoden. Via Pipetech 

Alliance worden ook verbindingen gelegd met onderwijs en kunnen verschillende scholen hun 
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leerlingen een initiatiecursus pijpfitten aanbieden tijdens de beroepsvoorbereidende jaren in de 

derde graad. 

 

Sectorale enquête 

 

Om een sectorspecifiek beeld te krijgen op gebied van personeelsbestand werd voor de 

convenantperiode 2016-2017 een sectorale enquête opgesteld die een aantal gegevens verzameld 

van het jaar 2015. De tweejaarlijkse sectorale bevraging is tevens een opdracht opgenomen in 

de desbetreffende cao. De enquête werd per mail opgestuurd naar alle toenmalige Vlaamse 

bedrijven. In 2015 waren in Vlaanderen 72 bedrijven werkzaam onder PC111.03. Naast deze 

formele uitnodiging is ook informeel face-to-face tijdens bedrijfsbezoeken, en telefonisch met 

een aantal bedrijven, contact opgenomen om het deelnemen aan de enquête te stimuleren.  

 

In totaal hebben 22 bedrijven aan de enquête deelgenomen. Dit vertegenwoordigt 31% van het 

totaal aantal bedrijven binnen de sector in Vlaanderen. Bij de 22 deelnemende bedrijven zijn 776 

mensen tewerkgesteld. Dit komt overeen met 50% van het totaal aantal werknemers voor 

Vlaanderen binnen PC111.03. De ondervraagde groep kan dus voor Vlaanderen als representatief 

worden beschouwd. Toch moet beseft worden dat de absolute data nog verschillen aan het 

licht kunnen brengen. In 2018-2019 zal worden toegewerkt naar een volledige en cijfermatig 

absolute databank van de montagesector in Vlaanderen en, bij uitbreiding, België.  

 

De Vlaamse montagesector is een overwegend mannelijke sector. Slechts 11, of 1.4% van de 

bevraagde groep, is vrouw.  Van 776 werknemers zit 60% in de leeftijdscategorie van 26 tot 49 

jaar. In de leeftijdscategorie van -26 jarige heeft de sector een vertegenwoordiging van 11%. In 

de leeftijdscategorie van 50 tot 64 jaar is er 29% actief in de sector. Bij de bedrijven die de 

sectorale enquête beantwoordden zijn er geen 65+ jarigen actief. Dit laatste houdt allicht 

verband met de veiligheidsfunctie van de beroepen in de sector.  
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In de montagesector wordt voornamelijk in een voltijds regime gewerkt. Zeker 97% van de 

werknemers is tewerkgesteld met een voltijdse arbeidsovereenkomst. Een 22-tal werknemers 

(3%) heeft een deeltijdse arbeidsovereenkomst. 

 

Binnen de montagesector beschikt slechts 3% over een diploma hoger onderwijs. 62% beschikt 

over een diploma secundair onderwijs en 35% heeft geen diploma. Daarmee is de montage 

sector een overwegend laaggeschoolde sector. 

 

 
Van de 22 bedrijven waarvan we een antwoord op de enquête ontvingen, zijn er in 2015, 97 

nieuwe aanwervingen gerealiseerd. De meeste werknemers werden logischerwijs voornamelijk 

aangeworven door de grotere spelers uit de sector, waaronder de firma Sarens, Aertssen en 

Bilfinger ROB. 

 

Van de nieuw aangeworven werknemers kregen 92 werknemers een contract van onbepaalde 

duur, 5 werknemers kregen een contract van bepaalde duur. Verder stroomden er 4 werknemers 

in via IBO en 5 werknemers via werkplekleren.  

 

Ervaringsvereisten om aan de slag te gaan in de sector zijn relatief laag: van de nieuw 

aangeworven werknemers behoorden 25% tot de categorie “schoolverlater” en 9% tot de 

categorie “minder dan 6 maand werkervaring”. Toch is er sprake van job mobiliteit in de sector. 

Zo hebben 23% “van 6 maanden tot 2 jaar ervaring” in de functie waarvoor ze solliciteerden in 

de sector.  

 

Van het totaal nieuw aangeworven werknemers behoren er 59% tot de leeftijdscategorie van 26 

tot 49 jaar, 29% van de nieuwe werknemers behoort tot de leeftijdscategorie van -26 jarigen. 

Toch worden er ook 50-64 jarigen aangeworven in de sector, deze groep vertegenwoordigt 12% 

in de enquête. Bij de bedrijven die de enquête invulden werden er geen aanwervingen 

gerealiseerd in de leeftijdscategorie 65+. 
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Volgende functies zijn vertegenwoordigd in de sector: bestuurder mobiele kraan, monteur, 

rigger, pijpfitter, lasser, mecanicien, stellingbouwer, mecanicien, magazijnier, leidinggevende, 

arbeider en chauffeur. 

 

 

Van de gerealiseerde aanwervingen in 2015 zien we volgende verdeling naar functie toe.  

 

 
 

Vorming en opleiding van werknemers in de sector is een onmiskenbaar en belangrijk gegeven. 

In de cao van de monteerders werd het collectieve opleidingsvolume dan ook vastgelegd op 3 

dagen per jaar, per tewerkgesteld voltijds equivalent. De realisatie van dit engagement kunnen 
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we meten via verschillende kanalen. 

 

16 bedrijven geven aan dat ze in 2015 opleiding hebben georganiseerd voor hun personeel. In 

totaal volgden 546 mensen een of andere opleiding. Opleidingen die we vaak zien terugkomen 

zijn heftruck, hoogwerker, mobiele kraan, aanslaan en uitwijzen van lasten, VCA, Vol-VCA. 

 

De markt die de montage- en kraanverhuurbedrijven bedienen, stelt steeds hogere eisen: de 

veiligheid, de kwaliteit van de dienstverlening, de prijs en de tijd waarbinnen het werk 

gerealiseerd kan worden, komt steeds meer onder druk te staan. Opdrachtgevers vertalen ook 

de wettelijke vereisten in de verwachtingen ten aanzien van hun opdrachtnemers. Dat uit zich 

bijvoorbeeld in de vraag naar certificaten om de vakbekwaamheid van werknemers aan te 

tonen. Het toegenomen aantal ingediende opleidingsplannen en de mindset, merkbaar tijdens 

bedrijfsbezoeken, toont aan dat de bedrijven zelf meer en meer het nut inzien van de (interne) 

opleidingen om te kunnen voldoen aan de steeds strenger wordende eisen. Dit voornamelijk op 

gebied van vakbekwaamheid en veiligheid.  

 

Werkkrachten die over de nodige bedrijfsinterne competenties beschikken kunnen makkelijker 

voldoen aan de certificeringsvereisten als ze intekenen op het trainingsaanbod bij de sector, en 

/ of privé initiatieven. De sector is er dan ook van overtuigd dat bedrijven die hun werknemers 

de mogelijkheid bieden hun competenties te ontwikkelen en die laten groeien in hun job meer 

kans hebben om gekwalificeerd personeel te behouden. Bedrijven die investeren in een goede 

begeleiding tijdens hun bedrijfsinterne opleidingen, eventueel door werkplekleren, kunnen ook 

gemakkelijker nieuw personeel aantrekken.  

 

Stijgende klantenverwachtingen verhogen ook de nood aan sociaal-communicatieve 

vaardigheden. Vlotte communicatie tussen teamleden, maar ook met klanten, zijn hier de meest 

relevante voorbeelden van. Bij acute risico’s moet iedereen in staat zijn de nodige 

inschikkelijkheid te tonen en kunnen meegaan en meedenken met de klant.  

 

De stijgende klanteneisen en het verschuiven van verantwoordelijkheden vraagt extra aandacht 

voor veilig werken. Opleiding van personeel houdt nog vaker in dat veiligheidsattitudes 

minstens even belangrijk worden dan de vaktechnische kennis. 

 

Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 

korte en langere termijn voor staat, zijn er 4 prioriteiten bepaald.  
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PRIORITEIT 1: Versterken sectoridentiteit 
 

  

Motivatie  

 

Vzw Montage wil het initiatief nemen om representatief cijfermateriaal te bekomen over de 

sector. We kunnen deze gegevens enkel bekomen door zelf de nodige inspanningen te leveren. 

Het is een waardevol gegeven om objectieve sectorgegevens te verzamelen en dit als databank 

te kunnen aanwenden om de sector voor te stellen aan een ruimer publiek. Gezien het specifieke 

karakter van de sector, de verschillende beroepen en de uiteenlopende doelgroepen die kiezen 

voor een heroriëntering naar de montagesector is het belangrijk de sector op een kwalitatieve 

manier te kunnen voorstellen.  

Binnen PC 111.3 is het bij cao vastgelegd om tweejaarlijks de bedrijven te bevragen door middel 

van een sectorale enquête. Dit om de opleidingsinspanningen van de bedrijven binnen de sector 

te evalueren.  

Het is belangrijk dat de sector zich profileert ten aanzien van eigen bedrijven zodat het 

opleidingsaanbod duidelijk gekend geraakt bij deze ondernemingen en zij hier maximaal gebruik 

van kunnen maken. Belangrijk is dat ook de kleinere bedrijven gebruik maken van de 

competentieversterkende initiatieven die de sector organiseert of ondersteunt.  

Samen met zowel de grote als de kleinere bedrijven werken aan een sectoraal imago is belangrijk 

voor zowel werkzoekenden als leerlingen om het beroep kenbaar en aantrekkelijk te maken. 

Hiermee kunnen we de instroom naar de sector bevorderen. 

Wanneer zowel de grotere als de kleinere bedrijven zich aangesproken voelen door de 

inhoudelijke sectorale werking zal de betrokkenheid vergroten en worden deze bedrijven en de 

sector in het algemeen toegankelijker. 

 

Acties  

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

gekozen prioriteiten. De informatie die per actie wordt vermeld, bevat de volgende informatie: 

omschrijving, timing, betrokken partners, beoogde doelstelling en acties. 

 

Actie 1:  Sectorfoto van demografie en opleidingsbehoeften in de sector 

 

Omschrijving 

Binnen PC 111.03 is het bij cao vastgelegd dat er tweejaarlijks een sectorale enquête wordt 

afgenomen om de opleidingsinspanningen van de bedrijven binnen de sector te evalueren. In de 

convenant periode 2016-2017 organiseerde de sector een doorgedreven bevraging via mail, 

eventueel aangevuld met een persoonlijke één op één bevraging bij de KMO’s. De resultaten van 

de bevraging werden gebundeld in een sectorrapport.  

 

Zoals eerder vermeld is de enquête per mail verstuurd naar alle Vlaamse bedrijven op dat 

moment behorend bij PC111.03. Alhoewel 50% van de werknemers (776) van Vlaanderen hierdoor 
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indirect werden betrokken is de respons op bedrijfsniveau slechts 31%. Relatief gezien is de 

respons representatief. Absoluut, is de grootste groep bedrijven, de KMO’s, voorlopig 

onvoldoende vertegenwoordigd. Het beoogde doel is om voor de ganse sector ook absoluut deze 

data te verzamelen. Op deze manier kan er toekomstgericht vanuit beide 

interpretatiemogelijkheden (aantal werknemers versus aantal bedrijven) representatieve info 

worden gegeven. Uiteraard zal er in dit dossier voornamelijk worden gefocust op het Vlaams 

gewest. 

 

Qua inhoud is het ten eerste belangrijk om te bekijken of alle informatie die gevraagd wordt in 

de enquête nog steeds relevant is, of er eventueel nieuwe of andere vragen dienen gesteld te 

worden. Zoals beschreven in prioriteit 4 zal de vraag naar een duidelijker beeld i.v.m. diversiteit 

zeker en vast worden verwerkt in de bevraging. Naast laaggeschoolde werknemers, (zie 

convenant 16-17) is het raadzaam ook andere kansengroepen te toetsen aan hun relevantie 

binnen de huidige montagesector. A.d.h.v. deze data kan de toekomst en bijhorende acties meer 

op maat van deze groepen worden uitgestippeld. Concreet zijn anderstaligen en personen die in 

aanmerking komen voor de Vlaamse doelgroepverminderingen twee groepen die in 2018-2019 

onder de loep zullen worden genomen.  

 

Ten tweede moet er om het beoogde resultaat te bereiken een methodologische shift worden 

bewerkstelligd. Concreet wil dit zeggen dat de sector een nog meer actieve rol zal spelen in het 

verzamelen van data. Naast vervolgens ook het toegankelijker maken van alle documentatie 

moet ook de administratieve verwerking worden geoptimaliseerd om een meer kwalitatieve 

output te kunnen genereren (hierover meer in actie 2: digitalisering, toegankelijkheid en 

administratieve vereenvoudiging). 

 

Met een meer actieve rol worden volgende zaken bedoeld: 

- De inhoudelijk herwerkte versie van de enquête zal als “google form” document worden 

opgemaakt. De uitnodiging tot het invullen van het document en een begeleidende tekst 

zal ten eerste per mail worden opgestuurd naar alle bedrijven. Hiervoor zal een 

mailinglist worden samengesteld die later ook kan dienen voor algemene communicatie. 

De resultaten die worden ontvangen zijn een eerste bron van input. 

- Ten tweede zal in de initiële mail reeds het initiatief uitgesproken worden om de 

bedrijven ook effectief te bezoeken. Op deze manier kunnen de niet geretourneerde 

enquêtes samen met de firma, face-to-face, worden doorlopen. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: De studiediensten van de sociale partners, werkgevers, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Naast de relatief representatieve steekproef komende uit de sectorale 

enquête van convenantperiode 2016-2017 ook absoluut de data verzamelen om een beter beeld 

te krijgen van de montagesector. De consulenten beogen een verdubbeling van de responsgraad 

ten opzichte van 2016-2017 met 70% van het totaal aantal bedrijven in Vlaanderen als streefdoel.   
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Acties 

- Updaten sectorale enquête en implementatie diversiteitsbevraging (prioriteit 4). 

- Vereenvoudigde administratieve verwerking  van de enquête a.d.h.v. google docs. 

- Trendanalyse opstarten met terugwerkende kracht en deze vergelijken met de nieuwe 

gegevens uit convenantperiode 2018-2019. 

- Samenstelling mailinglist Vlaamse bedrijven PC111.03. 

- Informatiefiche creëren doelgroep verminderingen en andere relevante subsidies. 

 

Actie 2:  Digitalisering, toegankelijkheid en administratieve vereenvoudiging 

 

Omschrijving 

Het is belangrijk digitale evoluties te overwegen voor het verwerken en vergaren van data. De 

digitalisering en daarmee gepaard gaande toegankelijkheid heeft voor de betrokken firma’s een 

belangrijk aantal voordelen. Digitaal in te vullen documenten kunnen zo worden opgesteld dat 

men eerder moet kiezen tussen een aantal mogelijkheden dan hier in een vrij veld op te 

antwoorden. Dit alles is voor de  bedrijven veel minder arbeidsintensief én minder tijdrovend, 

wat de samenwerking vergemakkelijkt.  

 

Autonoom digitaal verzamelde data zijn veel gemakkelijker te verwerken. Repetitief 

administratief werk kan zo plaats maken voor meer diepgaande trendanalyse en vergelijking in 

het algemeen. Op (middel)lange termijn komen er uit deze analyses vermoedelijk meer 

situatierelevante en specifieke acties.  

 

Concreet zal de sector enerzijds een digitaal afgelijnde versie van de 

opleidingssubsidieaanvragen ontwikkelen. Zowel het opleidingsplan, overzichtslijst, 

aanwezigheidslijsten als de cursistenfile zullen worden herzien. Naast een visuele update qua lay-

out, zullen de documenten zo opgesteld worden dat data kunnen worden ingevoerd, maar het 

document zelf niet kan gewijzigd worden (lees: in te vullen pdf-document). De informatie komt 

zo steeds op een gelijkvormige manier binnen. Deze manier van werken is laagdrempelig en 

verkleint zoals eerder gezegd de administratieve last bij de bedrijven. 

 

Anderzijds zal vzw Montage een nieuwsbrief ontwikkelen op vaste frequentie. Communicatie is 

de sleutel tot het versterken van een positief sectoraal en toegankelijk imago. Via een 

tweemaandelijkse nieuwsbrief kan alle nuttige informatie gedeeld worden met alle betrokkenen. 

Naast praktische informatie kan deze nieuwsbrief ook de sector in het algemeen meer visueel in 

de kijker zetten.  

 

Timing: 2018. 

 

Betrokken partners: Werkgevers, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Door de administratie digitaal te vereenvoudigen een meer kwalitatieve in- 

én uitstroom (verwerking) van data genereren. 
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Acties 

- Updaten lay-out templates. 

- Digitaliseren van de office-based standaarddocumenten en deze beschikbaar stellen via 

de website. 

- Ontwikkelen van een tool op de website voor het uploaden van alle documentatie 

aangaande het subsidiedossier. 

- Ontwikkelen en digitaal communiceren via tweemaandelijkse nieuwsbrief. 

- Face to face ondersteuning van de KMO’s door de consulenten. 

 

 

Actie 3:  Sociale media 

 

Omschrijving 

Sociale media zijn anno 2017 niet meer weg te denken uit de alledaagse Vlaamse samenleving. 

Het is voor bedrijven en organisaties in het algemeen steeds meer een werkinstrument dan 

louter een vriendschappelijk netwerk. 

 

Ook de sector wil zich engageren om naast de reeds bestaande informele en formele kanalen een 

netwerk op te bouwen via sociale media. Concreet is het de bedoeling om Facebook en LinkedIn 

als volwaardig werkinstrument te gaan beschouwen. Dit wil zeggen dat ten eerste alle betrokken 

bedrijven via deze manier zullen worden gecontacteerd, maar hier hoeft het niet bij te blijven. 

Ook relevante organisaties en geïnteresseerden in de breedste zin van het woord kunnen een 

meerwaarde betekenen binnen dit concept. De platformen kunnen vervolgens worden gebruikt 

als centrale informatiepunten voor alle betrokkenen. De afstand tussen de sectorconsulenten, de 

opleidingscentra, de bedrijven onderling én de particulieren wordt hierdoor figuurlijk verkleind. 

Zeker om kandidaat werknemers en geïnteresseerden te prikkelen is het belangrijk dat de sector 

via deze weg een krachtiger imago krijgt door de verscheidenheid aan projecten visueel en 

toegankelijk voor te stellen.  

 

Ook het ontwikkelen van de eerder vermelde nieuwsbrief op vaste frequentie kan meer bereik 

hebben indien het via deze hedendaagse platforms kan worden gelanceerd. Het kanaal is voor 

bedrijven en hun werknemers an sich laagdrempelig en toegankelijk. Toch is het volgens de 

sector zeer belangrijk dat ook de geplaatste inhoud steeds deze criteria hoog in het vaandel 

draagt. Zo moet de visuele en tekstuele inhoud steeds de doelgroep bereiken die we willen 

bereiken, daarmee rekening houdend met de diversiteitscriteria uit prioriteit 4. Taal, info en 

visueel karakter van de boodschap moet steeds deze “diversiteitscheck” doorlopen. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Werkgevers, relevante partnerorganisaties, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Het reeds bestaande netwerk digitaal, via sociale media (Facebook & 

LinkedIn), opstarten en dit gebruiken als legitiem werkinstrument. 
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Acties 

- Aanmaken accounts op Facebook en LinkedIn. 

- Foto’s van werfbezoeken en allerlei events posten op de platformen. 

- De digitale tools gebruiken voor verspreiding van informatie waaronder de 

tweemaandelijkse nieuwsbrief.  

 

 

PRIORITEIT 2: Stimuleren van een sectoraal loopbaanbeleid 
 

Motivatie  

 

Sectorale sociale partners willen loopbaandenken in de sector op verschillende manieren 

stimuleren. Voor de sector is het evident dat we verder blijven inzetten op het erkennen en 

certificeren van competenties en de transparantie van verworven competenties die de 

duurzaamheid van de loopbaan van de werknemer moet garanderen. Door de specifieke 

arbeidsomstandigheden en de vraag naar gecertificeerd personeel zijn structurele 

partnerschappen zoals Comokra en PipeTech Academy van groot belang.  

 

Vzw Montage speelt een belangrijke rol voor werkgevers wanneer het gaat over sectorale 

vormingssubsidies. De grote en enkele middelgrote ondernemingen binnen PC111.03 werken 

intussen al met een intern opleidingsbeleid en maken het gevraagde opleidingsplan op. Bij kleine 

ondernemingen worden opleidingen meer ad hoc ingepland. Vzw Montage wil bij de opmaak van 

een opleidingsplan een ondersteunde rol spelen bij de bedrijven. Vzw Montage wil bij bedrijven 

het belang van vorming stimuleren en de reflex ontwikkelen om gebruik te maken van de 

beschikbare subsidies, zowel sectorale als andere. De sectorconsulenten ondersteunen bedrijven 

hierin door bij bedrijfsbezoeken persoonlijke toelichting te geven en administratieve 

ondersteuning te bieden bij de opmaak van hun opleidingsdossiers. Bedrijven kunnen gebruik 

maken van de standaard documenten die de administratieve drempel voor bedrijven verlaagt 

(zie prioriteit 1). 

 

Als sector kunnen we aan de hand van de opleidingsplannen van de bedrijven steeds beter 

inschatten welke opleidingen noodzakelijk zijn voor de sector. Sinds 2017 heeft vzw Montage dan 

ook een gepast open aanbod gecreëerd voor de arbeiders uit de sector. Dit open aanbod gaat 

verder dan de vakspecifieke en technische competenties die bij de verschillende jobs horen in de 

sector. Gedrag gerelateerde vaardigheden zoals bijvoorbeeld: assertief communiceren, coachen 

van een team en train the trainer worden via vzw Montage aangeboden. 

 

Acties  

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

gekozen prioriteiten. De informatie die per actie wordt vermeld, bevat de volgende informatie: 

omschrijving, timing, betrokken partners, beoogde doelstelling en acties. 
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Resultaatsindicatoren 

 

Competentiebeleid Aantal werkzoekenden 

in opleiding 

 

30 werkzoekenden voor de 

opleiding mobiele kraan per jaar. 

Jaarlijks  

 

 

 

 

In 2016 namen 26 

werkzoekenden deel aan de 

opleiding mobiele kraan. 

Voor 2017 zijn de definitieve 

data nog niet gekend. 

Databank 

jaarplannin

g Comokra 

 

 

 

 

 

Aantal 

bedrijfsbezoeken 

 

 

Het exacte aantal 

bedrijven is gebaseerd 

op de lijst verkregen 

via PC111. Deze zal 

jaarlijks worden 

opgevraagd in januari.   

Jaarlijks alle grote en middelgrote 

ondernemingen bezoeken. 

 

Tweejaarlijks alle kleine 

ondernemingen bezoeken. 

Jaarlijks  

 

 

 

Tweejaarlijks 

 

 

 

32 bedrijfsbezoeken in 2016. 

Voor 2017 zijn de definitieve 

data nog niet gekend. 

 

Bedrijfsbezo

eken 

register 

vzw 

Montage 
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Actie 1: Permanente vorming van werknemers in de sector stimuleren 

 

Omschrijving 

Sinds 2014 is de sectorale cao voor het PC 111.03 gewijzigd op vlak van vormingen en opleiding. 

Om deze middelen maximaal in te zetten voor permanente vorming heeft vzw Montage zich 

verder georganiseerd en bijkomende initiatieven genomen waaronder een gepast open aanbod 

voor de sector in samenwerking met de paritaire fondsen FTMA (fonds voor arbeiders metaal 

Antwerpen PC 111.01 & 111.02) en VIBAM (fonds voor bedienden metaal Antwerpen PC 209).  

Bij het creëren van het open aanbod wordt er rekening gehouden met de opleidingsnoden van 

de sector. We baseren ons op de info die de opleidingsplannen ons geven, de persoonlijke 

contacten binnen de bedrijven, alsook de competenties van de toekomst. Het open aanbod is 

enerzijds gebaseerd op veiligheid en welzijn, zo kunnen volgende opleidingen gevolgd worden: 

“Hoe kan ik medewerkers motiveren tot een veiliger gedrag?”, “Stress en burn-out in je team: hoe 

detecteren en aanpakken?”, “Omgaan met kleine blusmiddelen” en “EHBO basisopleiding en 

module B”. Anderzijds richten we ons tot de sociale vaardigheden, die binnen de sector van even 

groot belang zijn. Binnen dit luik kan je bijvoorbeeld: “Assertief communiceren”, “Het coachen 

van een team”, “Leiding geven op de werkvloer” en “Werkplekleren: de opbouw van een training” 

volgen. Dit open aanbod zal gecommuniceerd worden door middel van promotie via 

nieuwsbrief, sociale media en bedrijfsbezoeken. 

 

We willen als sector dat bedrijven werk maken van de opmaak van een opleidingsplan en dit 

overmaken aan vzw Montage voor het bekomen van opleidingssubsidies. Bij de grote en 

middelgrote bedrijven loopt de opmaak van een opleidingsplan vaak al redelijk goed door de 

coördinatie via de HR dienst. Bij kleine ondernemingen die vaak ad hoc opleidingen plannen, is 

dit vaak moeilijker administratief te organiseren. De consulenten van vzw Montage staan deze 

bedrijven dan ook bij voor de opmaak van hun opleidingsplan. De ondersteuning bij de opmaak 

van een opleidingsplan is tevens een fijne insteek om een bedrijfsbezoek aan te koppelen.  

 

Ten eerste worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd om het hele proces persoonlijk uit te 

leggen. Hoe maak je een opleidingsplan op, wanneer moet je dit indienen, op welke 

opleidingssubsidies kan een werkgever rekenen, …. Als administratieve ondersteuning voorzien 

de sectorconsulenten in standaarddocumenten (zie prioriteit 1) die de administratieve last 

verlagen voor bedrijven. De bedoeling van de sector is langs de ene kant om het aantal 

opleidingsplannen van bedrijven in de sector in aantal te zien toenemen. Langs de andere kant 

dat deze informatie op een éénduidige manier tot bij de consulenten komt.  

 

Als sector bieden deze opleidingsplannen heel wat mogelijkheden: inzage in opleidingsbehoeften, 

verder creëren van een gepast open aanbod, een grotere betrokkenheid en betere professionele 

relatie met het bedrijf opbouwen, …. 

 

Als sector maken we ook attesten op voor opleidingen van meer dan 32 uur die door de 

sectorale sociale partners werden goedgekeurd. We versterken hierdoor onze dienstverlening 

naar bedrijven toe aangezien zij deze attesten kunnen gebruiken voor de aanvraag van educatief 

verlof.  
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Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Sectorale sociale partners, andere sectorfondsen, opleidingscentra, 

werkgevers, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Bedrijven informeren over de sectorale middelen en bekendmaking van het 

open aanbod dat de sector creëerde in 2017. Alle grote en middelgrote ondernemingen en ten 

minste 16 kleine ondernemingen dienen een opleidingsplan in. 

 

Acties 

- Jaarlijks alle grote en middelgrote Vlaamse bedrijven minimaal 1x bezoeken. In realiteit 

worden de grootste bedrijven meerdere malen bezocht. 

- Tijdens 2018-2019 alle kleine ondernemingen in Vlaanderen bezoeken. 

- Het huidige open aanbod qua inhoud evalueren en in samenwerking met PC111 en PC209 

de samenwerking intensifiëren om intersectoraal dit aanbod up to date en relevant te 

houden. 

 

Actie 2: Structurele partnerschappen: Comokra en PipteTech 

 

Omschrijving 

Sinds 2005 is vzw Montage een actieve partner binnen Comokra, COmpetentiecentrum voor 

MOntage en KRAanbediening. Sinds 2009 werd het partnerschap verankerd in een juridische 

rechtspersoonlijkheid: Comokra werd een stichting van openbaar nut. Het gaat om een 

partnerschap waarbij elke partner zijn specifieke rol heeft binnen de samenwerking. Sinds 2014 is 

vzw Montage ook formeel partner van PipeTech. Als sector blijven we aandacht besteden aan 

het bouwen van bruggen tussen het competentiecentrum en zowel de eigen sector als 

intersectoraal. Als partner binnen Comokra en PipeTech Academy kiezen we ervoor om in te 

zetten op het kwalificeren van werkzoekenden en werknemers tewerkgesteld in de sector.  

 

In het kader van algemene structurele hervormingen binnen VDAB zal in Temse een geheel nieuw 

competentiecentrum worden gebouwd waarin een aantal opleidingen en instanties zullen 

worden ondergebracht. Deze instanties en opleidingen behoren allen tot een relevante cluster 

binnen de industrie. Onder andere Comokra en PipeTech zullen hier deel van uitmaken. De start 

van de bouw van dit centrum is gepland voor 2020. Vzw Montage zal, gezien de relatie met 

Comokra en PipeTech, mee instappen in dit project. 

 

STAVAZA Comokra en PipeTech 

 

Comokra is een – door VCA Besacc erkend – examencentrum voor verschillende risicovolle taken 

sinds 2007. PipeTech vormt sinds 2010 een extra vestigingsplaats binnen deze erkenning. Tot op 

heden is Comokra erkend voor open en in-company opleidingen in de domeinen montage, 

kraanbediening, hoogwerker, verreiker, aanslaan van lasten en flensmonteur.  
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Comokra beschikt over het Qfor proces kwaliteitslabel. Vzw Montage nam voor het behalen van 

dit certificaat de leiding voor het verzorgen van kwalitatief onderbouwde data. Bij een 

tussentijdse audit in 2016 werden Comokra & PipeTech positief geëvalueerd. De 

sectorconsulenten engageren zich om deze erkenning te verlengen om een duurzame 

kwaliteitsstandaard inzake opleiding te garanderen. Een kwalitatieve werking komt iedereen ten 

goede, zowel werkzoekenden, leerlingen, werknemers als (indirect) de werkgevers. Het huidige 

certificaat is geldig tot 01/12/2018.  

 

Voor de opleiding “bestuurder Mobiele kraan” kunnen we in 2016 volgende data voorleggen: 

26 cursisten startten in 2016 met de opleiding bestuurder mobiele kraan waarvan: 

- 2 cursisten die de stage niet hebben aangevat. Beide personen konden een ander 

arbeidscontract voorleggen en gingen in een andere sector aan het werk. 

- 1 persoon kreeg na de stage een tijdelijk contract in de sector aangeboden. Een 

attitudeprobleem maakte dat het bedrijf niet meteen overging tot aanwerving via een vast 

contract. Tijdens de stage zijn er verschillende gesprekken geweest met de cursist, het 

bedrijf en de sectorconsulent waarin het attitudeprobleem besproken is geweest aan de 

hand van concrete voorbeelden en nuttige tips ter verbetering.  

- 1 cursist voerde zijn stage uit in een andere sector en werd niet aangeworven. Deze cursist 

gaf ook zelf aan de verantwoordelijkheid van de job niet aan te kunnen en zeer onzeker te 

zijn bij het werken met de mobiele kraan wat de algemene veiligheid in het gedrang bracht. 

- 22 cursisten werden aangeworven na een succesvolle stage. 

 

UITSTROOM BMK 2016

Contract onbepaalde duur Contract bepaalde duur Niet aangeworven Opleiding niet beëindigd

 

De stages werden in volgende bedrijven uitgevoerd: Sarens Be, Aertssen NV, Michielsens, Limonta 

NV, Megamax NV en Mammoet. 
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Bij PipeTech Academy worden jaarlijks gemiddeld 60 pijpfitters opgeleid, al dan niet via 

individuele beroepsopleiding (IBO). Gemiddeld 50 werknemers van verschillende sectoren volgen 

een opleiding zoals flensmonteur.  

 

Ondersteuning vzw Montage 

 

De inhoudelijke ondersteuning van vzw Montage binnen het competentiecentrum Comokra en 

bij uitbreiding PipeTech Academy krijgt vorm via volgende engagementen:  

 

- SCREENING: Op structurele wijze worden gesprekken gehouden met kandidaat-cursisten. 

In eerste instantie krijgen de kandidaten een infosessie, georganiseerd door VDAB. Hierbij 

krijgen de potentiële cursisten een realistisch beeld van langs de ene kant de opleiding, 

langs de andere kant de verwachtingen van de opleidingsverstrekker. Attitude en 

professionele ingesteldheid zijn hierbij cruciaal.  

Vervolgens wordt er gekeken of de juiste motivatie aanwezig is en of de kandidaat over 

voldoende leermogelijkheden beschikt. Naast een persoonlijk gesprek worden deze parameters 

afgetoetst a.d.h.v. een theoretische en praktische proef. Rekenvaardigheid en basismechanica 

maken deel uit van het theoretisch gedeelte. Praktisch wordt er een inschatting gemaakt op 

basis van de oefening(en) op de kraansimulator.  

- BEGELEIDING: De sectorconsulenten nemen deel aan de tussentijdse beoordelingen van de 

cursisten. Er kan bijgestuurd worden waar nodig of concrete afspraken kunnen gemaakt 

worden. In samenspraak met de instructeurs én de cursist zelf zal er steeds naar een 

oplossing worden gezocht zodat de slaagkansen maximaal blijven. 

Qua attitude zal de cursist worden bijgestaan door middel van communicatietraining. Deze 

trainingssessies zijn integraal ontwikkeld door de consulenten van vzw Montage en worden op 

maat gegeven. Zowel in groep als individueel is intensieve ondersteuning mogelijk. Op basis van 

de persoonlijke context van de cursist en in onderling overleg kunnen extra sessies ingepland 

worden. Eventueel is er tevens een luik sollicitatietraining aan de cursus gekoppeld.  

- STAGE: Tijdens de stage die hoort bij de opleiding mobiele kraan (20 dagen) vinden er 

drie stagebezoeken/evaluatiemomenten plaats. Ten eerste is er een verkennend bezoek 

waarbij het stageprogramma zal worden besproken. Een tussentijdse evaluatie zal 

vervolgens peilen naar de algemene voortgang van de cursist in kwestie. Opmerkingen, 

bezorgdheden, bemerkingen en oplossingen worden met alle partijen openlijk besproken 

om tot het beste resultaat te komen. 

De eindevaluatie waarbij alle partijen, cursist incluis, aanwezig zijn zal beoordelen of de beoogde 

doelstellingen bereikt zijn. 

Op vraag, of wanneer dit gezien de situatie wenselijk is, kunnen er uiteraard extra bezoeken 

worden georganiseerd. Op basis van een goed contact en een goede opvolging tijdens de stage 

zal de samenwerking met de werkgevers ook op andere vlakken gemakkelijker verlopen. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: De sectorale sociale partners, VDAB, werkgevers, Comokra, PipeTech, 

sectorconsulenten. 
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Beoogde doelstelling: Comokra en PipeTech blijven ondersteunen in hun dagdagelijkse werking. 

Strategisch en toekomstgericht in samenwerking met de betrokken partners het beleid 

uitstippelen om een kwalitatieve/kwantitatieve in- en uitstroom te garanderen.  

 

Acties 

- Vzw Montage vertegenwoordigen op jobbeurzen en/of opleidingsbeurzen, eventueel in 

samenwerking met VDAB. Ten minste 5 beurzen per jaar. De kraansimulator zal worden 

ingezet om potentiële kandidaten fysieke voeling te laten krijgen met het uiteindelijke 

beroep. Een eerste laagdrempelige kennismaking met de sector verhoogt de kans op 

kwalitatieve instroom.  

- Potentiële kandidaten vinden via de VDAB-bemiddelaars beter de weg naar de 

desbetreffende opleidingscentra. Ten minste 2 werkwinkels, deze met het grootste bereik, 

per Vlaamse provincie zullen worden geïnformeerd a.d.h.v. een mondelinge presentatie.  

- Deelname aan de sectorale vergadering industrie (VDAB) om de sector en de gekoppelde 

opleidingsinitiatieven voor te stellen en te promoten (4x/jaar). 

- Deelname aan alle beheerscomités van Comokra (4x/jaar). 

- Tweemaandelijks deelnemen aan de begeleidingscommissies van PipeTech Academy 

(6x/jaar). 

- Alle deelnemende cursisten van de opleiding mobiele kraan begeleiden tijdens hun stage 

via drie evaluatiemomenten. 

- Geven van communicatie- & sollicitatie training aan alle deelnemende cursisten van de 

opleiding mobiele kraan. 

- Maandelijks deelnemen aan de screenings van Comokra voor de opleiding mobiele kraan 

(12x/jaar). 

 

Actie 3: Kwaliteitsvol werkplekleren & retentiemanagement  

 

Omschrijving 

Kwaliteitsvol werkplekleren is reeds een belangrijke pijler binnen de sectorale werking van vzw 

Montage. De intensieve begeleiding van stagiairs en mentoren door de consulenten is hier een 

goed voorbeeld van. Hiernaast stimuleren en sensibiliseren de sectorconsulenten de bedrijven 

inzake mentorschap en duurzaam loopbaanbeleid. Levenslang leren is binnen een sector waarbij 

certificering en hercertificering centraal staat uiteraard een zeer belangrijk gegeven.   

 

Naast de reeds bestaande initiatieven i.v.m. werkplekleren wil vzw Montage ook sterk inzetten 

op vlak van HR. Een duurzaam HR-beleid is de sleutel tot het welbevinden van de werknemers. 

Retentiemanagement is hiervoor een vaak gebruikt begrip. Centraal blijft learning & 

development gezien de geschiedenis en de structuur van vzw Montage het meest ontwikkelde 

onderdeel binnen een beleid afgestemd op retentie. In het welbevinden van de werknemers en 

het opbouwen van een duurzaam beleid kan vzw Montage via deze weg het meest relevant 

optreden.  

 

Volgende fases zijn te onderscheiden binnen learning & development: 

OPLEIDINGSFASE 

o Consulenten ondersteunen cursisten d.m.v. communicatietraining tijdens de 

opleidingen binnen Comokra of on site bij de bedrijven. De inhoud van de 
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communicatietraining is niet vaststaand. De sessies op maat kunnen zowel 

individueel als in groep plaatsvinden. 

o De sectorconsulenten zorgen voor intensieve stagebegeleiding gekoppeld aan ten 

minste drie bedrijfsbezoeken. 

OPSTARTFASE 

o Vzw Montage zal in samenwerking met VDAB een sectorale IBO ontwikkelen voor 

de job van kraanmachinist. Vzw Montage neemt de leiding tot het ontwikkelen 

van het opleidingsplan. De inhoud zal worden afgestemd met de instructeurs van 

VDAB ten einde de voeling met de arbeidsmarkt te kunnen verzekeren. Grondig 

onderzoek zal hiervoor eerst plaatsvinden. Een IBO kan zowel voor werkgevers 

als werknemers een meerwaarde betekenen. De werknemer kan rekenen op een 

intensieve en professionele begeleiding door de sectorconsulenten om alle 

relevante competenties onder de knie te krijgen. Er zal een omgeving gecreëerd 

worden waarin de mogelijkheid tot leren centraal staat. Voor de werkgever 

betekent dit een drempelverlagende structuur voor het aanwerven van nieuw en 

in eerste instantie minder gekwalificeerd personeel. Kansengroepen, beschreven 

in “prioriteit 4: diversiteit”, vormen tevens een relevante doelgroep binnen deze 

IBO(T)-structuur. 

o Bedrijven ondersteunen in het ontwikkelen van een duurzaam HR-beleid op 

gebied van learning & development. Naast het ondersteunen van de toekomstige 

IBO en het sensibiliseren van een HR-beleid afgestemd op de instroom van zulke 

profielen is ook het mentorschap nog steeds belangrijk. Cursussen zullen via het 

open aanbod op de website worden aangeboden en kunnen financieel, via het 

opleidingsbudget, integraal worden gerecupereerd. Opgeleide mentoren 

versterken het “onboarding-beleid” van een organisatie en zorgen voor duurzame 

instroom. 

COMPETENTIEFASE 

o Via het open aanbod, door vzw Montage in 2017 ontwikkeld, in samenwerking 

met FTMA (sectorfonds metaal Antwerpen) cursussen aanbieden die zich richten 

op attitudeverbetering, veiligheid en welzijn.  Ook deze cursussen zijn integraal 

terug te vorderen via het opleidingsbudget. D.m.v. dit opleidingsbudget verlaagt 

de sector de financiële drempel om werknemers te laten opleiden.  

▪ EHBO basis 

▪ Omgaan met kleine blusmiddelen 

▪ Assertief communiceren 

▪ Coachen van een team 

▪ Hoe kan ik mijn medewerkers motiveren tot veiliger gedrag? 

▪ Stress intomen = burn-out voorkomen 

o In samenspraak met de bedrijven nieuwe opleidingsnoden detecteren en zoeken 

naar een billijke oplossing om aan deze noden te voldoen. 

o Creëren van beroeps kwalificatie dossiers (zie actie 4). 

 

Timing: 2018-2019. 
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Betrokken partners: Werkgevers, externe opleidingsinstanties, Comokra, FTMA, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Levenslang leren a.d.h.v. het geven van opleidingen en daaraan gekoppelde 

certificering en hercertificering stimuleren. Duurzaamheid genereren binnen het HR-beleid op 

gebied van learning & development. 

 

Acties 

- 30 werkzoekenden per jaar voor de opleiding mobiele kraan in samenwerking met 

opleidingscentrum Comokra. 

- Ontwikkelen en onderzoeken van de sectorale IBO “kraanmachinist”. 

- Opstellen van het opleidingsplan voor de sectorale IBO “kraanmachinist”. 

- Stimuleren van deelname aan de cursussen aangeboden via het open aanbod. Bedrijven 

informeren over de desbetreffende financiële voorwaarden.  

- Tijdens bedrijfsbezoeken en via de eerder besproken informatiekanalen bedrijven 

sensibiliseren i.v.m. het belang van een duurzaam HR-beleid.  

 

Actie 4: Competenties en certificering 

 

Omschrijving 

De vraag naar erkende attesten, gestoeld op afgelijnde opleidingsonderdelen en dito 

competenties, om bepaalde jobs uit te voeren in de sector groeit gestaag. Ook vanuit de 

bedrijven voelen we deze nood aan formele attestering via de desbetreffende theoretische en/of 

praktische proeven.  

 

BEROEPSKWALIFICATIEDOSSIERS: Recent zijn de beroepen “samensteller”, “monteerder” en 

“monteerder-afregelaar” aan bod gekomen binnen AHOVOKS. Daarbij werkten we intersectoraal 

samen met Agoria aan de ontwikkeling van verschillende beroepskwalificatiedossiers voor de 

sector.  

 

In 2016 werkte de sector mee aan de beroepskwalificatiedossiers Pijpfitter en Pijpfitter-fabriceur. 

Deze BKD kunnen inhoudelijk informatie opleveren ter verbetering van de opleidingen bij 

Comokra voor zowel werkzoekenden als werknemers.  

 

QFOR: De erkenning als examencentrum voor risicovolle taken van VCA-Besacc verstrijkt in 2018. 

De sectorconsulenten bereiden de concrete dossiers, per risicovolle taak, voor (zowel draaiboek, 

methodiek en instrumentontwikkeling). Daar waar nodig vragen de sectorconsulenten feedback 

aan de Comokra instructeurs en begeleiden zij mee de bijhorende audits.  

 

Een nieuwe voorwaarde, ter uitbreiding, binnen de audit is de Safety Scan. Hiervoor zal de sector 

de nieuwe richtlijnen onderzoeken en aan de bijkomende voorwaarden voldoen. De sector 

maakt jaarlijks zo’n 420 attesten op. 

ECOL: In kader van het Europees overleg i.v.m. het European Crane Operator Licence (ECOL) 

samen met 7 andere Europese landen werkt vzw Montage aan een gemeenschappelijke 

standaard voor de mobiele kraanbestuurder. Bedoeling is om te komen tot één Europees erkend 
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certificaat dat over de grenzen heen kan leiden tot een uniforme opleiding, examen en 

erkenning. Volgende landen nemen deel: Nederland, Duitsland, UK, Denemarken, Noorwegen, 

Finland, Frankrijk en België.  

 

Comokra zal vanaf februari 2018 één van de organisaties zijn waarin de opgestelde eindtermen 

en competenties, gekoppeld aan het ECOL, zullen worden getest. Vzw Montage zal verder blijven 

werken aan de constructieve samenwerking tussen de verschillende partners ten einde dit 

proefproject tot een goed einde te brengen.  

 

DOCUMENT MANAGEMENT: Erkende online tools en document management systemen zijn bij 

grote ondernemingen een essentieel werkinstrument. Gestuurd vanuit HR wordt hier alle data 

i.v.m. opleiding en certificering gedocumenteerd. Voor alle werknemers kan via deze 

programma’s ten allen tijde alle informatie digitaal worden opgevraagd. Voor KMO’s is deze 

manier van werken minder relevant.  

 

Op basis van informatie verkregen tijdens de bedrijfsbezoeken uit de vorige convenantperiode 

kunnen we vaststellen dat een administratief toegankelijke manier van record keeping op gebied 

van opleiding en certificering voor een groot stuk ontbreekt bij kleine en middelgrote 

ondernemingen. Er zijn voorbeelden waaruit blijkt dat bepaalde attesten niet meer geldig blijken 

bij nazicht. Dit is één van de mogelijke gevolgen van het gebrek aan een correct opgevolgde 

administratie. Ook het inplannen van eventuele opleidingen, nodig voor het hernieuwen van 

bepaalde attesten of certificaten, is onlosmakelijk verbonden met een initieel degelijk 

ontwikkelde administratie.  

 

Vzw Montage wil bijgevolg alle kleine en middelgrote ondernemingen informatief bijstaan in het 

ontwikkelen van desbetreffende office-based administratie. Via advies en sensibilisering zullen de 

consulenten de KMO’s bijstaan om de belangrijkste administratieve zaken op gebied van 

opleiding niet uit het oog te verliezen.  

 

Concreet kunnen zo bijvoorbeeld de geldigheidsdata van attesten en certificaten beter worden 

bijgehouden. Fouten kunnen op deze manier worden vermeden en KMO’s krijgen meer inzicht in 

hun opleidingsbehoeften. Deze info kan dan weer sneller en beter worden teruggekoppeld naar 

vzw Montage wat belangrijk is in het opstellen van hun  opleidingsplannen, als actie vermeld in 

prioriteit 1.    

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Sectorale sociale partners, AHOVOKS, VDAB, SERV, ESTA ECOL, Belgische 

Kraanfederatie, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: In kaart brengen van de competenties van de beroepen binnen de sector. 

KMO’s sensibiliseren om aandacht te besteden aan de administratie aangaande opleidingen en 

certificering .   
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Acties 

- De consulenten werken mee aan de actualisering van de competent fiches waarbij er 

aansluiting met beroepen uit de sector is.  

- Verlengen van de erkenning als examencentrum voor risicovolle taken van VCA-Besacc, 

inclusief  het behalen van de uitbreidingsmodule “Safety Scan”. 

- Organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van het ECOL-proefproject. 

- Via advies en sensibilisering tijdens de bedrijfsbezoeken en via de beschreven 

communicatiekanalen alle kleine en middelgrote ondernemingen op gebied van opleiding 

en certificering informatief bijstaan in het ontwikkelen van desbetreffende office-based 

administratie. 

 

PRIORITEIT 3: Samenwerking met onderwijs en de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt 
 

Motivatie  

 

De montage sector heeft sinds 2005 een nauwe samenwerking met het deeltijds onderwijs om 

de instroom in de sector te verhogen. Wij willen leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid 

bieden om kennis te maken met het werkveld. Als sector weten we hoe belangrijk 

praktijkgerichte opleidingen zijn voor leerlingen en hun leerkrachten.  

 

Sectorspecifieke opleidingen via Comokra en PipeTech Alliance aanbieden aan leerlingen die in 

het deeltijds, technisch of beroepsonderwijs actief zijn verhoogt hun arbeidskansen in de sector 

en laat hen tevens kennis maken met de eigenheid van de sector. Door het behalen van erkende 

certificaten bieden we leerlingen meer kans om deze opleidingservaring om te zetten in hun 

sectorloopbaan. Heden merken we onder andere door de verplichte leeftijdsgrenzen en de hoge 

veiligheidsnormen een vrij lage instroom via onderwijs naar de sector. Werkplekleren, zeker in 

duaal verband, is voor deze leerlingen in werkelijkheid door de hoge gangbare normen dan ook 

moeilijk te organiseren binnen onze sector. Bovendien zijn er, behalve de opleiding polyvalente 

touwtechnieker (gegeven in 1 Vlaamse school) zeer weinig opleidingen die aansluiting vinden bij 

de beroepen gekoppeld aan PC111.03. 

 

Via de sectorale betrokkenheid in opleidingscentra als Comokra en PipeTech Alliance merken we 

toch dat er leerlingen op een later moment de weg vinden naar onze sector. 

 

Acties  

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

gekozen prioriteiten. De informatie die per actie wordt vermeld bevat de volgende informatie: 

omschrijving, timing, betrokken partners, beoogde doelstelling en acties. 
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Resultaatsindicatoren 

 

Aansluiting 

onderwijs-

arbeidsmarkt 

Aantal doe-dagen in 

STEM gerichte acties 

 

De sector engageert zich om 6 

doe-dagen per jaar te organiseren 

waarvan: 

- 2 doe dagen per jaar voor 

scholen, 

- 2 doe dagen per jaar voor 

werkzoekenden, 

- 2 doe dagen per jaar voor 

toeleiders. 

 

Jaarlijks 

 

 

 

Jaarlijks werden in 2016-

2017, 4 doe-dagen 

georganiseerd:  

- 2 voor 

werkzoekenden 

- 2 voor VDAB, 

interim, en 

toeleiders. 

 

VDAB 

databank 
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Actie 1: Sectorspecifieke opleidingen aanbieden en ondersteuning bieden aan leerlingen  

 

Omschrijving 

De sector blijft het engagement behouden om leerlingen de mogelijkheid te bieden om 

sectorspecifieke opleidingsmodules te laten volgen zoals bestuurder mobiele kraan, hoogwerker, 

aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten, of andere opleidingen op maat wanneer daar vraag 

naar is. 

 

Sinds 2005 werkt de sector samen met CLW Don Bosco. De sector blijft het engagement 

behouden om leerlingen in opleiding pijpfitter, rigger-monteerder en bediener mobiele kraan de 

best mogelijke garanties te bieden op een deeltijdse tewerkstelling in de sector. De (overwegend) 

praktijkgerichte opleiding bij Comokra maakt het de leerlingen (rigger-monteerder en 

kraanbestuurder) makkelijker om de leerstof te begrijpen en gemotiveerd te blijven. Ook 

leerlingen uit de opleiding polyvalent touwtechnieker of stellingbouwer kunnen op vraag één of 

meerdere opleidingsmodules bij Comokra volgen.  

 

Het voorbije jaar merkten we een verminderde interesse vanuit het deeltijds onderwijs. 

Desondanks blijft de sector de mogelijkheid bieden aan leerlingen van Don Bosco of andere 

scholen wanneer daar interesse voor is.  

 

Leerlingen in het beroepsvoorbereidend specialisatiejaar pijpfitten-lassen-monteren kunnen bij 

PipeTech Alliance kennis maken met het beroep pijpfitter en sectorspecifieke opleidingen volgen 

vanaf het 5e jaar BSO en TSO. Via een initiatiecursus pijpfitter en enkele mobiele oefenmodules 

kan zelfs geoefend worden in de verschillende scholen aangesloten bij de PipeTech Alliance. Er 

zijn ondertussen 120 leerlingen die via PipeTech Alliance de opleiding flensmonteur, initiatie 

flensmonteur of initiatie pijpfitten hebben gevolgd. Deze scholen zijn ofwel lid van PipeTech 

Alliance of hebben zich via het RTC (regionaal technologisch centrum) ingeschreven voor 

pijpfitten. 

 

Vanuit de sector ondersteunen we deze leerlingen - bij Comokra en PipeTech Alliance - via de 

opmaak van sectorspecifieke attesten.  

 

Arbeidsrijpe leerlingen die in de sector (deeltijds) tewerkgesteld worden, kunnen rekenen op de 

ondersteuning van de sectorconsulenten. Het aanbod “communicatietraining” dat voorzien is 

voor werkzoekenden in opleiding kan tevens in groep of individueel aangeboden worden aan 

deze leerlingen. De sectorconsulenten staan deze leerlingen ook bij wanneer ze één of meerdere 

opleidingsmodules volgen door middel van individuele gesprekken en bijsturing waar nodig. 

Ondersteuning van de sectorconsulenten kan tot slot ook begeleiding van de arbeidsrijpe 

leerlingen naar een vervolgtraject zoals IBO na de opleiding inhouden. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Sectorale sociale partners, CLW Don Bosco, VDAB, Comokra, PipeTech, 

werkgevers, TSO en BSO, sectorconsulenten. 
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Beoogde doelstelling: Leerlingen de mogelijkheid bieden om sectorspecifieke opleidingsmodules 

te volgen. Het verwerven van basiscompetenties in de opleiding rigger-monteerder, 

stellingbouwer, polyvalent touwtechnieker, pijpfitter-lasser-monteerder.  

 

Acties 

- Op jaarbasis volgen 20 leerlingen bij Comokra of PipeTech Alliance een sectorspecifieke 

opleiding die resulteert in een erkend certificaat. 

- Deelnemen aan de centrumraad georganiseerd door CLW Don Bosco (4x/jaar). 

- Deelnemen aan de ontwikkelcommissies onderwijs van de Vlaamse overheid voor 

relevante opleidingen ter voorbereiding op de vernieuwingen i.v.m. onderwijs en duaal 

leren voor 2018-2019. 

 

 

Actie 2: Mentorschap 

 

Omschrijving 

De sector wil op verschillende manieren kwaliteitsvol werkplekleren stimuleren, zowel voor 

leerlingen als voor nieuwkomers in de sector. Ondersteuning bieden aan mentoren is hierbij 

essentieel. Deels via individuele coachende gesprekken met mentoren tijdens stagebezoeken, 

maar ook via overlegmomenten en ervaringsuitwisseling met mentoren uit verschillende 

bedrijven. Als sector zijn we ervan overtuigd dat een positieve, onbevooroordeelde benadering 

van nieuwkomers zijn vruchten afwerpt. We brengen dit gedachtengoed via allerlei kanalen tot 

bij de werkgever en mentor in kwestie. De consulenten wijzen op eventuele verbeterpunten 

aangaande diversiteit op de werkvloer en de rol van de mentor hierin. Zo dragen de consulenten 

bij aan de bewustwording en attitudeontwikkeling aangaande deze thematiek. 

 

Tijdens de stageperiode worden de cursisten steeds bijgestaan door één of meerdere mentoren. 

Halverwege de stage brengen de consulenten een werfbezoek aan de cursisten waarbij de stage 

overlopen wordt met de cursist alsook de stagementor. Deze bezoeken bieden de consulent de 

mogelijkheid het stageverloop verder af te stemmen met zowel de mentor als de cursist. Tijdens 

werfbezoeken komen we wel eens ex-cursisten tegen die intussen fungeren als mentor voor de 

nieuwelingen. Evengoed maken de consulenten kennis met werknemers waarmee nieuwe 

vertrouwensbanden worden aangemaakt. Tijdens deze werfbezoeken merken we dat arbeiders 

zich op hun best voelen en vol passie vertellen over hun beroep of de evolutie die ze 

doormaakten in het bedrijf. Tijdens de bedrijfsbezoeken maken de consulenten dan weer eerder 

kennis met het management van een bedrijf. Doordat de consulenten verschillende contacten 

hebben binnen het bedrijf en op verschillende niveaus, krijgen we een goed beeld van wat leeft 

in de sector, wat belangrijk is voor de verschillende partijen en wat de leerpunten zijn. Deze 

verschillende verhalen en tips maken dat de consulenten een beter beeld van de sector kunnen 

schetsen aan nieuwe werknemers, leerlingen en leerkrachten. 

 

Sectorconsulenten kunnen inspiratie bieden aan werkgevers. Ze kunnen pragmatische handvaten 

aanreiken aan mentoren en kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de peterschapstraining, één 

van de opleidingen uit het open aanbod. In 2017 creëerde de sector in samenwerking met FTMA 
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een open aanbod voor opleidingen. De sector biedt een financiële tussenkomst wanneer een 

werkgever uit de sector zijn medewerkers één of meerdere van deze trainingen laat volgen. 

 

De opleiding “train the trainer”, is tevens onderdeel van het open aanbod. De cursist vergroot 

hier zijn competenties om: 

 

- Nieuwe medewerkers en collega’s op te leiden zodat ze hun job zo goed mogelijk kunnen 

uitvoeren. 

- Op een gestructureerde en duidelijke manier hun ervaringen te kunnen doorgeven aan 

nieuwe collega’s en nieuwe medewerkers. 

 

Deze training biedt de trainer inzicht over hoe de kennis kan overgebracht worden, rekening 

houdend met het niveau van de nieuwe medewerker en met de bedrijfs- /afdelingsdoelstellingen. 

Bovendien leert  de cursist op een correcte manier samen te vatten en te herhalen. Eveneens 

wordt het belang van opvolging duidelijk door deze training. Opvolging van (nieuwe) 

medewerkers tijdens en na de opstartfase is minstens even belangrijk als investeren in het 

onthaalbeleid van deze medewerkers. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Werkgevers, werknemers/mentoren, FTMA, andere sectoren, 

sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Ondersteuning bieden aan mentoren om op verschillende manieren 

kwaliteitsvol werkplekleren te stimuleren, zowel voor leerlingen als voor nieuwkomers in de 

sector.  

 

Acties 

- Werkgevers stimuleren deel te nemen aan de cursus “train the trainer” of 

peterschapsopleidingen via het FTMA. 

- Een bijdrage leveren aan de ervaringsuitwisseling tussen de verschillende mentoren. 

Klankbordgroepen voor mentoren organiseren. Dit om voornamelijk kleine bedrijven die 

anders moeilijk aan interne uitwisseling kunnen doen met elkaar in contact te brengen. 

- Bedrijven sensibiliseren en coachen in het ontwikkelen en/of verbeteren van een HR-

beleid afgestemd op retentie, waarbij mentorschap en werkplekleren centraal staat. 

- Werkgevers informeren over de doelgroepvermindering voor mentoren. 

- Deelnemen aan de klankbordgroep-vergaderingen georganiseerd door Syntra Vlaanderen. 

 

Actie 3: Leerlingen informeren over de sector 

 

Omschrijving 

Als sector willen we leerlingen op verschillende manieren informeren en kennis laten maken met 

de sector. Ook in deze convenantperiode maken we werk van de bekendmaking van de sector 

via verschillende activiteiten.  
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Enerzijds zijn er een aantal wederkerende events waar de consulenten aan deelnemen. Op zowel 

“de dag van de wetenschap”, een initiatief van organisatie Talentenfabriek, als de “doe-dag” van 

het competentiecentrum Vilvoorde (VDAB),  is de sector aanwezig. Deze events zijn vooral 

gericht op leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs. Om de beleving van de sector te 

vergroten wordt hiervoor de kraansimulator ingezet. Deze activiteiten kaderen mee in het STEM-

actieplan om leerlingen in het basisonderwijs in contact te brengen met techniek. Anderzijds zijn 

er verschillende opportuniteiten die zich aandienen. In samenwerking met bedrijven nemen de 

consulenten deel aan opendeurdagen en open bedrijven dagen. Ook hier kan de kraansimulator 

ingezet worden om de voeling met de praktijk te vergroten. De sector neemt sporadisch en 

indien relevant ook deel aan andere beurzen.  

 

Naast deelname aan georganiseerde events, wil de sector zich ook engageren om proactief te 

werken en zelf initiatief te nemen. Het organiseren van “doe-dagen” om een ruimer publiek te 

laten kennis maken met de loopbaan- en opleidingsmogelijkheden binnen de sector is hiervan 

een voorbeeld. Deze infomomenten worden georganiseerd in samenwerking met Comokra en 

PipeTech Alliance. Het publiek krijgt een concreet zicht op de beroepsopleidingen zoals 

bestuurder mobiele kraan, monteur of pijpfitter. Met deze doe-dagen willen we sterk inzetten op 

het beter informeren van onder andere werkzoekenden, interimkantoren, 

outplacementconsulenten, VDAB trajectbegeleiders, doorverwijzers, leerlingen en leerkrachten. 

Als sector willen we dat kandidaten voeling krijgen met praktijk, hiervoor zetten we de 

kraansimulator in. Een ander belangrijk onderdeel van deze doe-dag is het inzetten van een 

mobiele kraan waarbij kandidaten een oefening kunnen uitvoeren onder begeleiding van een 

instructeur. Tijdens deze doe-dagen merken we dat de kraansimulator en de mobiele kraan een 

grote aantrekkingskracht uitoefenen op de deelnemers. We willen een blijvende herinnering 

creëren zodat de jonge kandidaten eventueel later nog hun weg vinden naar de sector.  

 

Uit ervaring leren we dat werkzoekenden, werknemers en leerlingen die beter geïnformeerd zijn 

een hoger slaagpercentage hebben, nauwer verbonden zijn en grotere interesse vertonen in de 

opleiding. Hoe meer mensen op de hoogte zijn van de sector, hoe meer bekendheid de sector zal 

krijgen. De sector zal onderzoeken hoe we doelgerichter betrokkenen (werkzoekenden, leerlingen, 

scholen, risicogroepen, …) kunnen bereiken en betrekken voor deze doe-dagen. De sector 

engageert zich om technische en beroepsscholen in de Antwerpse rand te contacteren en uit te 

nodigen voor de doe-dagen die doorgaan in samenwerking met VDAB op de terreinen van het 

competentiecentrum Comokra. De sector zal de scholen tevens informeren over de mogelijkheid 

tot het organiseren van info sessies in de school zelf. Tijdens deze sessies zullen de consulenten 

de kraansimulator inzetten om de leerlingen en leerkrachten visueel te informeren en hen de 

sector te laten beleven. De consulenten zullen ook “Het Beroepenhuis” contacteren in verband 

met een verdere samenwerking.    

 

Voor de opmaak en de realisatie van communicatiemateriaal houden we zeker rekening met de 

vertegenwoordiging van kansengroepen in het beeldmateriaal. Voor de communicatie maken we 

gebruik van verschillende kanalen, beschreven in prioriteit 1. 
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Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Werkzoekenden, werknemers, werkgevers, doorverwijzers, leerlingen, ouders, 

leerkrachten, Talentenfabriek, Beroepenhuis, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Leerlingen, leerkrachten en andere doelgroepen informeren en 

betrokkenheid creëren voor alle opleidingsinitiatieven en loopbaan mogelijkheden die de sector 

te bieden heeft. 

 

Acties 

- De sector engageert zich om 6 doe dagen per jaar te organiseren: 

o 2 doe dagen per jaar voor scholen. 

o 2 doe dagen per jaar voor werkzoekenden. 

o 2 doe dagen per jaar voor toeleiders. 

- Deelname dag van de wetenschap in kader van het STEM-actieplan. 

- Deelname doe-dag competentiecentrum Vilvoorde. 

 

PRIORITEIT 4: Diversiteit 
 

Motivatie  

 

De sector stelt een zeer divers publiek tewerk. Veel werknemers behoren tot één of meerdere 

kansengroepen. Zo is volgens de gegevens uit de sectorale enquête, in 2015, 97% van de arbeiders 

tewerkgesteld onder PC111.03 laag of midden geschoold, 11% van de werknemers jonger dan 26 

jaar en 29% ouder dan 50.   

 

De sector stelt zich toegankelijk op om nieuwkomers met een diverse achtergrond te 

verwelkomen. Binnen de sector merken we dat motivatie, leerbaarheid en kennis van de 

Nederlandse taal - omwille van het veiligheidsaspect - essentieel is. Leeftijd, huidskleur, afkomst 

of wat dan ook speelt hierbij geen enkele rol. Toch zijn er aan het opleiden en toeleiden naar de 

arbeidsmarkt van deze kansengroepen wel enkele uitdagingen verbonden. Vzw Montage wil met 

concrete acties aan deze uitdagingen tegemoet komen. Deze ondersteunende acties en het 

behalen van erkende attesten zorgen voor maximale arbeidskansen binnen de sector.  

 

Prioriteit 1 zal worden onderworpen aan diversiteitsmonitoring. De 3 acties van prioriteit 1 en de 

taken die hieruit voortkomen zullen steeds worden afgetoetst op basis van de parameters 

komende uit de acties van prioriteit 4. In het bijzonder de diversiteitscheck uit prioriteit 4, actie 1 

is zeer van toepassing voor het ontwikkelen van de werkinstrumenten en documenten (enquête, 

templates subsidiedossier, websites, sociale media platformen, nieuwsbrief) besproken in prioriteit 

1.    
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Acties  

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

gekozen prioriteiten. De informatie die per actie wordt vermeld bevat de volgende informatie: 

omschrijving, timing, betrokken partners en beoogde doelstelling. 
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Resultaatsindicatoren 

 

Evenredige 

arbeidsdeelname 

Aandeel 

kansengroepen 

60% van de cursisten, zowel in wn 

opleiding als in wz opleiding zijn 

laag of middengeschoold.  

Jaarlijks Gegevens momenteel niet 

representatief, deelnemers 

vullen deze gegevens niet 

systematisch in op de 

inlichtingen fiche.  

 

Het luik “hoogst behaalde 

diploma/graad”, zal worden 

toegevoegd aan de 

inlichtingenfiche. Deze data 

is tevens relevant voor de 

koppeling aan de 

doelgroepverminderingen 

voor laag of 

middengeschoolde 

jongeren. 

 

Databank 

gegevens 

kandidaten 

Comokra 

Aantal opleidingen 

rond diversiteit of non-

discriminatie 

Geven van 5 opleidingen rond 

diversiteit op de werkvloer. 

Jaarlijks NVT NVT 
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Actie 1:  Een diversiteitscheck bij de opmaak van communicatiemateriaal voor de sector 

 

Omschrijving 

Al sinds 2005 werd een anti-discriminatieclausule opgenomen in de sectorale cao voor de 

monteerders. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt hierop de aandacht gevestigd. Kansengroepen is 

echter een zeer ruim begrip. Om invulling te bieden aan het diversiteitsluik vertrekt de sector 

vanuit de als volgt omschreven verzameling kansengroepen, bepaald in de cao-PC111.03 van 

13/02/2017.  

 

- Anderstaligen en personen met een andere nationaliteit 

- Laaggeschoolden 

- Personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid 

- Werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken 

- Werknemers van minstens 40 jaar oud die worden bedreigd door ontslag 

- Langdurig werkzoekenden 

- Jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en opgeleid worden 

 

VDAB geeft een andere invulling aan het begrip kansengroepen.  

 

- Personen van een allochtone origine 

- Kortgeschoolden 

- Personen met een arbeidshandicap 

- Ouderen (55-plussers) 

 

Aangezien de geselecteerde kansengroepen van VDAB een zeer grote overeenkomst vertonen met 

de groepen vermeld in de meest recente sectorale cao zal ook hier de focus worden gelegd. Deze 

selectie (vetgedrukt) is, gezien de huidige maatschappelijke context, tevens het meest relevant.    

 

Om de geselecteerde kansengroepen te kunnen bereiken is een op hun afgestemde 

communicatie essentieel. Niet enkel informatief, maar ook visueel moet de boodschap op een 

laagdrempelige manier opgesteld zijn. Concreet zal alle externe en interne communicatie deze 

“diversiteitscheck” doorlopen. Ten eerste is er de digitale communicatie via mail, op websites en 

info via sociale media. Ten tweede de mondelinge communicatie waarbij evenzeer rekening 

dient gehouden te worden met de opgestelde paramaters. Deze communicatie is een de eerste 

stap die in het algemeen zal leiden tot een grotere instroom van deze groepen.   

  

Diversiteitscheck & aandachtspunten 

 

- Aandacht hebben voor de representativiteit van kansengroepen bij het opmaken van 

beeldmateriaal.  
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- Vermijden van stereotiepe beschrijvingen, benaderingen of weergave, ook voor diversiteit 

aangaande gender en geslacht. 

- Heb aandacht voor roldoorbrekende voorbeelden.  

- Toon gelijkenissen tussen mensen die qua achtergrond veel verschillen en verschillen 

tussen mensen die net veel gelijkenissen vertonen. 

- Contacteer of verwijs naar samenwerkingen met partnerorganisaties die expertise 

hebben in de communicatie met bepaalde kansengroepen. 

- Is er een evenwicht i.v.m. de hoeveelheid aan informatie voor de vertegenwoordigde 

kansengroepen? 

- Werk met concrete en afgelijnde acties die opvallen. 

- Wees bereikbaar voor vragen en geef dit ook duidelijk weer op de gegeven info. 

- Zorg voor begrijpbare informatie en vermijd een overbodige moeilijkheidsgraad. 

- Zorg dat alle kansengroepen zich welkom voelen. 

- Betrek actief de kansengroepen d.m.v. de communicatie. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Sectorconsulenten, sectorale partners, partnerorganisaties. 

 

Beoogde doelstelling: Het communicatiemateriaal is representatief wat betreft de 

vertegenwoordiging van kansengroepen. Alle externe en interne communicatie voldoen aan de 

aandachtspunten uit de diversiteitscheck. 

 

Actie 2:  Taalondersteuning tijdens de beroepsopleiding bestuurder mobiele kraan 

 

Omschrijving 

Cursisten in de beroepsopleiding bestuurder mobiele kraan worden toegelaten tot de opleiding 

na het doorlopen van een selectieprocedure. Hoewel we een sterke taalbeheersing verwachten 

van kandidaten, hebben we verschillende drempelverlagende initiatieven bewerkstelligd.  

 

Anderstalige kandidaten kunnen tijdens de profielbepaling reeds een gesprek voeren met een 

NODO-consulent van VDAB. Mogelijk wordt gericht doorverwezen naar een “huis van het 

Nederlands” voor een niveaubepaling en vooropleiding. De schriftelijke proeven zijn doorgelicht 

door een NODO-consulent. Wanneer de motivatie en het leervermogen van de kandidaat 

overtuigend is, kan extra NODO-ondersteuning tijdens de beroepsopleiding worden aangeboden. 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: VDAB, anderstalige werkzoekenden, sectorconsulenten. 
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Beoogde doelstelling: Toegankelijker maken van de sectorale opleiding bestuurder mobiele kraan 

voor anderstaligen. De sector zorgt voor de uitwerking en uitvoering. VDAB ondersteunt met de 

nodige dienstverlening. 

 

Actie 3:  Anti-discriminatie code 

 

Omschrijving 

De sector zal tijdens bedrijfsbezoeken de bedrijven aanmoedigen om de volgende non-

discriminatie code op te nemen in het arbeidsreglement (met inachtneming van de 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, 

huidskleur, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.” 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Sectorconsulenten, sociale partners, bedrijven. 

 

Beoogde doelstelling: De consulenten sensibiliseren bedrijven voor het risico van discriminatie en 

sporen aan om dit te vermijden. 

 

Actie 4:  Beroepsopleidingen toegankelijker maken voor anderstaligen 

 

Omschrijving 

Een degelijke taalkennis is een belangrijke vereiste voor de opleidingen en de sector. Toch willen 

we meer aandacht geven en mogelijkheden bieden voor de anderstaligen met een beperkt 

niveau van het Nederlands, die de opleiding willen aanvatten. De sector wil hier samen met 

VDAB op inspelen om gemotiveerde anderstaligen te ondersteunen zodat deze kandidaten de 

opleiding succesvol kunnen afwerken. Alles begint bij een communicatie die afgestemd is op de 

uiteindelijke doelgroep. Dit is reeds besproken onder prioriteit 4, actie 1. Via deze communicatie 

zullen meer anderstaligen hun weg vinden naar de opleidingen. Ook tijdens de opleiding moet 

de toegankelijkheid centraal staan. Zo is er NODO-taalondersteuning mogelijk tijdens de 

verschillende trajecten en kan er tevens een voorleesexamen worden afgelegd indien gewenst. 

 

Tijdens stages, gekoppeld aan de beroepsopleidingen, is het de bedoeling dat ook hier de 

cursisten kunnen blijven gesteund worden in het ontwikkelen van de Nederlandse taal. Concreet 

wil dit zeggen dat er in samenwerking met VDAB zal onderzocht worden of ook, indien nodig, 

op de werkvloer een taalcoach kan worden ingezet. Deze coaching hoeft echter niet te stoppen 
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bij het beëindigen van de stage. Indien mogelijk kunnen aan bepaalde opleidingen 

desbetreffende IBO(T)’s worden gekoppeld. De sector engageert zich om deze mogelijkheden te 

communiceren naar de werkgevers toe. De opleiding is voor anderstaligen an sich toegankelijker 

op deze manier aangezien ze duurzaam is en aan de begeleiding geen abrupt einde komt. De 

overgang tussen opleiding en tewerkstelling verloopt op deze manier zo vloeiend mogelijk.    

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: VDAB, anderstalige werkzoekenden, sectorconsulenten. 

 

Beoogde doelstelling: Specifieke beroepsopleidingen toegankelijker maken voor anderstaligen. In 

samenwerking met VDAB tijdens instroom, opleiding en uitstroom streven naar een continue 

(taal)ondersteuning. 

 

Actie 5:  Doelgroepverminderingen en incentives 

 

Omschrijving 

Om werkgevers een extra duwtje in de rug te geven i.v.m. het aanwerven van personen uit 

bepaalde kansengroepen zijn er vanuit de Vlaamse overheid verschillende initiatieven genomen 

om dit te stimuleren. Dit kan gaan over een financieel voordeel of andere ondersteuning  in de 

breedste zin van het woord. In de praktijk zijn er echter veel bedrijven, waaronder vaak KMO’s, 

die geen of weinig weet hebben van deze maatregelen. Het aanwerven van personen die 

behoren tot kansengroepen is daardoor minder vanzelfsprekend. Onbekend is immers onbemind. 

 

De sector zal zich engageren om, afgestemd op de geselecteerde kansengroepen, een 

sensibiliseringsbeleid te voeren naar de werkgever toe om deze doelgroepverminderingen en 

incentives in de kijker te zetten. Dit kan zowel via de verscheidene informatiekanalen als via 

formele en informele persoonlijke contacten. 

 

Concreet denkt de sector aan een selectie van de meest relevante verminderingen en incentives, 

momenteel van toepassing. 

 

- Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren 

- Doelgroepvermindering middengeschoolde jongeren 

- Doelgroepvermindering: ouderen, zittende werknemers 

- Doelgroepvermindering: ouderen, niet-werkende werkzoekende 

- VOP 

- Mentorkorting 

 

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: Werkgevers, sectorconsulenten. 
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Beoogde doelstelling: De werkgevers informeren i.v.m. de actuele doelgroepverminderingen en 

incentives gekoppeld aan de gekozen kansengroepen. 

 

Actie 6:  Diversiteit op de werkvloer 

 

Omschrijving 

Diversiteit op de werkvloer is een ruim begrip. Vaak denken we hier in eerste instantie aan 

cultuurverschillen tussen autochtonen en allochtonen. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat 

hier over allerhande verschillen tussen mensen die aanleiding kunnen geven tot vooroordelen, 

misverstanden en stoorzenders in de samenwerking. Voorbeelden kunnen zijn : verschillen tussen 

jongere en oudere generaties, tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden, tussen mannen en 

vrouwen, en zo meer. 

De sector wil zich engageren op twee vlakken. Langs de ene kant zal er een diversiteitsluik 

worden toegevoegd aan de reeds bestaande communicatietraining. Op deze manier worden 

werknemers en werkzoekenden in opleiding preventief getraind in hoe om te gaan met 

verscheidene situaties aangaande diversiteit, respect en samenwerking. 

Communicatievaardigheden om verschillen in gedrag bespreekbaar te maken zullen worden 

aangereikt. Een correcte communicatie is ook op vlak van diversiteit de sleutel tot een goede 

samenwerking. Langs de andere kant zullen er in samenwerking met PC111 en PC209 aan het 

reeds bestaande open aanbod één of meerdere trainingen i.v.m. diversiteit worden toegevoegd. 

Er is momenteel reeds een enorm groot aanbod op de markt. De sector zal de meest relevante en 

kwaliteitsvolle training(en) selecteren en deze in samenwerking met de organisator en andere 

partnerorganisaties (FTMA, ander PC’s) toevoegen aan het aanbod. Werkgevers krijgen zo de kans 

om op een laagdrempelige manier informatie te verkrijgen en deel te kunnen nemen aan 

trainingen rond deze thematiek.  

Timing: 2018-2019. 

 

Betrokken partners: VDAB, werkgevers, sectorconsulenten, partnerorganisaties. 

 

Beoogde doelstelling: Werkzoekenden, werknemers en werkgevers sensibiliseren i.v.m. diversiteit 

op de werkvloer. Cursussen aanbieden om het onderwerp op een kwaliteitsvolle manier, binnen 

een relevante context te behandelen. Voor de werkzoekenden in opleiding kraanmachinist bij 

Comokra deze cursus deel laten uitmaken van de opleidingsinhoud. 
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Resultaatsindicatoren 

 

Decretaal thema 

 

Gekozen indicator Streefcijfer Jaarlijks/tweejaarlij

ks 

Nulmeting Gebruikte 

databron 

Aansluiting 

onderwijs-

arbeidsmarkt 

Aantal doe-dagen in 

STEM gerichte acties 

 

De sector engageert zich om 6 

doe-dagen per jaar te organiseren 

waarvan: 

- 2 doe dagen per jaar voor 

scholen, 

- 2 doe dagen per jaar voor 

werkzoekenden, 

- 2 doe dagen per jaar voor 

toeleiders. 

 

Jaarlijks 

 

 

 

Jaarlijks werden in 2016-

2017, 4 doe-dagen 

georganiseerd:  

- 2 voor 

werkzoekenden 

- 2 voor VDAB, 

interim, en 

toeleiders. 

 

VDAB 

databank 

Competentiebeleid Aantal werkzoekenden 

in opleiding 

 

30 werkzoekenden voor de 

opleiding mobiele kraan per jaar. 

Jaarlijks  

 

 

 

 

In 2016 namen 26 

werkzoekenden deel aan de 

opleiding mobiele kraan. 

Voor 2017 zijn de definitieve 

data nog niet gekend. 

Databank 

jaarplannin

g Comokra 

 

 

 

 

 

Aantal 

bedrijfsbezoeken 

 

 

Het exacte aantal 

bedrijven is gebaseerd 

op de lijst verkregen 

Jaarlijks alle grote en middelgrote 

ondernemingen bezoeken. 

 

Tweejaarlijks alle kleine 

ondernemingen bezoeken. 

Jaarlijks  

 

 

 

Tweejaarlijks 

 

 

32 bedrijfsbezoeken in 2016. 

Voor 2017 zijn de definitieve 

data nog niet gekend. 

 

Bedrijfsbezo

eken 

register 

vzw 

Montage 



 40 

via PC111. Deze zal 

jaarlijks worden 

opgevraagd in januari.   

 

Evenredige 

arbeidsdeelname 

Aandeel 

kansengroepen 

60% van de cursisten, zowel in wn 

opleiding als in wz opleiding zijn 

laag of middengeschoold.  

Jaarlijks Gegevens momenteel niet 

representatief, deelnemers 

vullen deze gegevens niet 

systematisch in op de 

inlichtingen fiche.  

 

Het luik “hoogst behaalde 

diploma/graad”, zal worden 

toegevoegd aan de 

inlichtingenfiche. Deze data 

is tevens relevant voor de 

koppeling aan de 

doelgroepverminderingen 

voor laag of 

middengeschoolde 

jongeren. 

 

Databank 

gegevens 

kandidaten 

Comokra 

Aantal opleidingen 

rond diversiteit of non-

discriminatie 

Geven van 5 opleidingen rond 

diversiteit op de werkvloer. 

Jaarlijks NVT NVT 
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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 montagesector, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Goedele HUFKENS, 

Montage en Kranen Agoria 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Jens DE WAEL, 

Montage en Kranen Agoria  
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Najar LAHOUARI, 

FGTB-MWB, voorzitter Vzw Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer William VAN ERDEGHEM, 

ACV-CSC METEA, bestuurder Vzw Montage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Geert DUMORTIER, 

ACLVB, werkend lid Vzw Montage 

 




