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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 het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en 
kartonbewerking (Pleinlaan 5, 1050 Elsene; bankrekeningnummer: BE57 7320 1149 2935; 
ondernemingsnummer: 0457.480.407) 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 sector van de papier- en kartonverwerkende nijverheid verbindt zich ertoe om, op 
basis van het door de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de 
sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te 
bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd 
in dit convenant zijn verbintenissen die betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren 
van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 
mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 2 VTE- 
sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 
onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en 
ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in 
mindering gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop 
van de periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, 
tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 2 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
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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: 
 
 

 
1. ANALYSE/SCHETS VAN DE SECTOR  
____________________________________________________________________ 

 
HETEROGENE SECTOR 
De Vlaamse papier- en kartonverwerking is een heterogene sector. Minstens zeven deelsectoren 
zijn te onderscheiden, waarbij de eerste twee het grootste tewerkstellingsaandeel voor zich 
nemen: 
 

1. Golfkarton: de productie van verpakkingsdozen, waarbij de focus ligt op het 
transporteren van goederen en op het logistieke karakter. Vaak gaat het om relatief 
grote productiebedrijven. De verregaande automatisering, de logistieke eisen van 
klanten (voedselveiligheid, milieueisen, RFID) en de ontwikkeling van betere 
bedrukkingen melden zich aan; 

2. Vouwkarton: de ondernemingen (veel kleinere KMO’s, enkele grote bedrijven) leveren 
hoogkwalitatief werk af (parfumverpakking, champagnedozen, …). In deze deelsector 
vinden we kleinere bedrijven die drukwerk en kapwerk combineren. Ook hier verandert 
er technologisch veel. Voor kleine orders vindt er ook een evolutie plaats naar digitaal 
drukwerk; 

3. Zakken: de productie van verschillende zaktypes, zoals ventielzakken en 
blokbodemzakken. Technisch gebeurt in deze deelsector een overschakeling naar andere 
druktechnieken en zet zich de automatisering verder door; 

4. Enveloppes: een deelsector in sterke evolutie, met de overstap op geïntegreerd drukwerk, 
niet-scheurbare enveloppes, nieuwe sluitingen, …; 

5. Flexibele verpakkingen: zakjes voor hoogkwalitatief drukwerk, voedselveiligheid, milieu, 
sealing,… 
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6. Unieke bedrijven: grote en hooggespecialiseerde bedrijven, die sterk staan in één zeer 
gespecialiseerd product. De sector telt bedrijven die sigarettenpapier, speel- en 
collectiekaarten, zelfklevend materiaal, kokers, drukwerk voor kasten en laminaten, … 
maken. Opmerkelijk is dat deze bedrijven behalve de grondstof papier onderling weinig 
gemeen hebben. Het zijn vaak spelers met zeer innovatieve producten; 

7. Kleine bedrijven met één activiteit: een resem bedrijfjes specialiseren zich in één product, 
soms met beperkte toegevoegde waarde. Voorbeelden zijn frietbakjes, schriftjes, 
agenda’s,…. 

 
Ondanks de grote diversiteit in de sector mag algemeen gesteld worden dat de Vlaamse papier- 
en kartonverwerking enkele ingrijpende wijzigingen ondergaat. Met de mogelijke uitzondering 
van de zevende deelcategorie (kleine bedrijven met één specialistische activiteit) veranderen 
zowel de eindproducten als de gebruikte technologische processen. Als samenvatting doet de 
volgende beschrijving de breedte van onze sector oneer, maar ze schetst plastisch de 
veranderingen in de grotere deelsectoren van golfkarton: eenvormige en eenvoudige bruine 
kartonnen dozen worden vervangen door kleurrijk bedrukte verpakkingen, met een belangrijke 
logistieke rol. Maar ook de producten van andere deelsectoren veranderen ingrijpend: 
enveloppes krijgen nieuwe openingssystemen, collectiekaarten gaan de interactie met de 
digitale wereld aan en vervullen de rol van joystick, fotoachtergrond, figuur in een 
computerspel, … 
Belangrijke wijzigingen in de eindproducten, die zich over meerdere deelsectoren manifesteren 
zijn ondermeer:  
 

1. Van pure transportverpakking naar shelf ready packaging: De verpakking van een 
product werd het voorbije decennium een verkoopsargument. Verpakkingen worden 
hoogkwalitatiever, bedrukt in kleur, onderdeel van een merkimago en moeten klanten 
mee tot een aankoop overtuigen. Dit brengt veel hogere eisen van opdrachtgevers met 
zich mee; De verpakkingen van bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden een onderdeel 
van het bedrijfseconomisch model. Producten worden in supermarkten niet meer in de 
rekken geladen door het winkelpersoneel, maar volledige dozen worden al dan niet op 
pallet aan de klanten aangeboden. Dit vraagt om aantrekkelijke dozen, maar ook om de 
integratie van nieuwe en gebruiksvriendelijke stripopeningssystemen. Ingenieuze interne 
systemen doen de producten in een verpakking naar de opening schuiven, zodat klanten 
steeds een ‘volle’ doos lijken te zien.  

2. De milieu-eisen van de klanten hebben innovaties aangemoedigd: met veel lagere 
gramgewichten wordt vandaag dezelfde of betere bescherming geboden. 

3. Een ruimer aanbod qua verpakkingsmateriaal: Onze bedrijven doen een onvergelijkbaar 
ruimer aanbod dan pakweg vijftien jaar geleden. De voorbije jaren ontstonden flexibele 
verpakkingen, combinatieverpakkingen met verlijmingen van verschillende materialen 
(bijvoorbeeld papier en plastic), bijkomende glanslakbedrukking en 
hoogglanslakbedrukking, nieuwe sluitingstechnieken, extra afwerkingsmogelijkheden 
voor luxeproducten, specifieke verpakkingen voor voedingswaren, medisch materiaal, … 

 
Het eindproduct van onze sector kreeg er een ander gebruik en finaliteit door. Logischerwijze 
verandert er daardoor ook technologisch de laatste jaren veel. Drukprocedés worden complexer, 
computerisering en digitaal drukken nemen toe, drukken met veel kleuren ontwikkelt zich 
steeds meer, geïntegreerde procedés worden schering en inslag, …  
Opmerkelijk is dat veel van die innovatie extern gedreven wordt: veel verpakkingsbedrijven 
werken business to business, dus in opdracht van andere bedrijven die hun verpakkingen bij 
onze bedrijven bestellen en daarbij hun productspecificaties opleggen. Gezamenlijk wordt dan 
gezocht naar het beste product. 
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De technologische veranderingen in de papier en kartonverwerking zijn niet alleen ingrijpend 
maar wijzigen ook het hart — zowel de eindproducten als de daartoe benodigde 
productieprocessen —van onze industrie. Ze zijn bovendien momenteel op volle kracht bezig. 
Onze arbeidsprocessen veranderen logischerwijze mee. Onze werknemers maken andere 
producten, met andere machines en hun werkgever verwacht daarbij andere vaardigheden.  

 
TEWERKSTELLING 
De werknemers van de sector zijn ondergebracht in de paritaire comités 136 (arbeiders) en 222 
(bedienden). De tewerkstelling in de sector van papier- en kartonbewerking is gedaald van 9.323 
loontrekkenden in 2010 tot 8290 loontrekkenden in 2016 (zie tabel 1). Er is dus een lichte daling 
van de werknemers binnen de sector. In 2016 waren er 5950 arbeiders en 2340 bedienden aan 
het werk in de sector (zie tabel 1). Er is dus een constante, zij het wel beperkte daling van 
werknemers binnen de sector. Een deel van die daling is toe te schrijven aan de economische 
crisis en aan de outsourcing van bepaalde activiteiten en aan het gebruik van interims om 
flexibele inzet mogelijk te maken.   
 
Tabel 1: Evolutie werknemerspopulatie pc 136/pc222 

Paritair_comite 
Leeftijds- 
klasse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

136 papier- en 
kartonbewerking -25 jaar 428 367 362 329 300 301 269 

 
25-49 jaar 4.944 4.799 4.527 4.245 4.061 3.937 3.794 

 
50+ jaar 1.394 1.458 1.487 1.556 1.682 1.812 1.887 

Totaal 136 papier- en 
kartonbewerking 

 
6.766 6.624 6.376 6.130 6.043 6.050 5.950 

222 papier- en 
kartonbewerking -25 jaar 48 58 46 37 46 50 37 

 
25-49 jaar 1.903 1.813 1.729 1.689 1.625 1.558 1.542 

 
50+ jaar 606 642 655 655 703 735 761 

Totaal 222 papier- en 
kartonbewerking 

 
2.557 2.513 2.430 2.381 2.374 2.343 2.340 

Totaal Papier- en  
kartonbewerking  9.323 9.137 8.806 8.511 8.417 8.393 8.290 

 
Bron: www.werk.be 

 
In de sector van papier- en kartonbewerking is ongeveer 87 % van de loontrekkenden voltijds 
aan de slag. Een minderheid van ongeveer 14 % van de loontrekkenden werkt in een deeltijds 
arbeidsregime (zie tabel 2). 
 
Tabel 2: Evolutie werknemerspopulatie voltijds/deeltijds regime pc 136/222 

 
Bron: www.werk.be 

 
DIVERSITEIT BIJ DE WERKNEMERS (ARBEIDERS) 
 

 Het opleidingsniveau 

Paritair_comite Arbeidsregime 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
136 papier- en  
kartonbewerking voltijds 6.000 5.845 5.608 5.403 5.273 5.235 5.192 

 
deeltijds 766 779 768 727 770 815 758 

Totaal 136 papier- en 
kartonbewerking 

 
6.766 6.624 6.376 6.130 6.043 6.050 5.950 

222 papier- en  
kartonbewerking voltijds 2.106 2.074 2.018 1.974 1.989 1.934 1.913 

 
deeltijds 451 439 412 407 385 409 427 

Totaal 222 papier- en 
kartonbewerking 

 
2.557 2.513 2.430 2.381 2.374 2.343 2.340 
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Vrij algemeen kan gesteld worden dat het opleidingsniveau van de werknemers stijgt: vroeger 
was er veel meer ongeschoolde arbeid in de ondernemingen. Deze arbeid is in de loop der tijden 
voor een groot deel ‘weg-geïnvesteerd’. Met de gedane investeringen verdween het overgrote 
gedeelte aan zware, ongeschoolde arbeid. Vandaag de dag zoeken werkgevers technisch 
geschoolden: mechanici, elektriciens, elektromechanici, drukkers, enz. Helaas heerst er een grote 
schaarste op de arbeidsmarkt wat betreft deze profielen. De instroom vanuit het onderwijs is 
laag en ook andere sectoren hebben interesse voor deze profielen. Vaak wordt dus gezocht naar 
werknemers die over de capaciteiten beschikken om met bijkomende scholing door te groeien 
in de onderneming.  
 
In de sector van papier- en kartonbewerking is het merendeel van de arbeiders laag tot midden 
geschoold (geen hoger onderwijs). Op vaktechnisch en technisch gebied komen deze 
medewerkers vaak theoretische kennis tekort. Door het aanbieden van een 
opleidingsprogramma op maat van de sector willen we deze medewerkers de kans geven om 
nieuwe competenties te verwerven die noodzakelijk zijn om mee te kunnen met de 
technologische evolutie en digitalisering binnen de sector, zodat hen een duurzame 
tewerkstelling kan gegarandeerd worden.  

 

 De leeftijd 
De algemene vergrijzing van de Belgische bevolking gaat niet voorbij aan de papier- en 
kartonverwerkende nijverheid (zie tabel 1). De meeste ondernemingen worden zeer binnenkort 
geconfronteerd met een belangrijke uitstroom van werknemers. Ondernemingen zijn vaak in 
fases gegroeid en hebben aanwervingsgolven gekend, waardoor er grote groepen werknemers 
van een zelfde leeftijdscategorie zijn. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat de uitstroom van die 
werknemers een grote uitdaging vormt voor deze ondernemingen. De bedrijven dienen zich 
daarom voor te bereiden op kennisoverdracht en mogelijkheden om de werknemers te 
motiveren om langer te blijven werken.  
De sector zal hierin een belangrijke rol spelen door opleiding te voorzien in peter/meterschap, 
train the trainer, softskills en coachende vaardigheden van leidinggevenden. Dit met oog op 
kennisborging en opvolging van de uitstromers. Tevens zorgen de technische opleidingen die de 
sector voorziet ervoor dat de oudere werknemers meekunnen met de nieuwe tendensen en 
technologische investeringen van de bedrijven. Door een goede opleiding en begeleiding bij 
vernieuwingsprocessen, kunnen zij langere tijd actief blijven op de arbeidsmarkt.  
Verder probeert de sector werknemers te ondersteunen om langer te werken door voldoende 
aandacht te besteden aan de werkbaarheid in de sector.   
 

 Geslacht 
Vrouwen zijn weinig vertegenwoordigd in de sector. Bij de arbeiders is dit verschil het meest 
uitgesproken. Slechts 18,72 % van de arbeiders zijn vrouwelijk (zie tabel 3). Dit komt 
waarschijnlijk door de aard van het werk. Het meeste arbeiderswerk vereiste – in het verleden - 
een bepaalde fysieke inzet die mannen doorgaans beter aankonden. Dit vindt men nog steeds 
weerspiegeld in de functieclassificatie van de sector die dateert uit het tijdperk waar een 
onderscheid tussen zware en lichte arbeid in belangrijke mate het niveau van de functie 
bepaalde. De technologische evolutie heeft een grote omwenteling teweeg gebracht wat betreft 
de aard van het werk: de fysieke kracht is in het merendeel van de bedrijven tegenwoordig veel 
minder belangrijk. Volkomen andere competenties worden vereist van de werknemers. Deze 
competenties vindt men net zo goed terug bij vrouwen als bij mannen. Nochtans schijnt de 
technische activiteit nog steeds meer mannen aan te trekken dan vrouwen. In sommige 
bedrijven zijn er geen vrouwen aanwezig op de productievloer en zijn er zelfs geen 
voorzieningen voor hen. Soms is het dus ook een kwestie van cultuurverandering om vrouwen 
te introduceren op de werkvloer. Bij de bedienden is dit onderscheid minder belangrijk maar is 
er een overgewicht terug te vinden onder de mannen: 56 % is man, 44 % is vrouw (zie tabel 3).  
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Tabel 3: Verdeling man/vrouw  

Paritair_comite Geslacht 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

136 papier- en 
kartonbewerking 

Man 
5.391 5.322 5.121 4.974 4.879 4.865 4.836 

  Vrouw 1.375 1.302 1.255 1.156 1.164 1.185 1.114 
Totaal 136 papier- en 
kartonbewerking   

6.766 6.624 6.376 6.130 6.043 6.050 5.950 

222 papier- en 
kartonbewerking 

Man 
1.479 1.446 1.403 1.383 1.380 1.365 1.319 

  Vrouw 1.078 1.067 1.027 998 994 978 1.021 
Totaal 222 papier- en 
kartonbewerking   

2.557 2.513 2.430 2.381 2.374 2.343 2.340 

Bron: www.werk.be 

 
 Kansengroepen 

De meerderheid van de ondernemingen in de sector van de papier- en kartonbewerking stellen 
werknemers uit de verschillende kansengroepen te werk. Zo hebben meer en meer 
ondernemingen allochtone werknemers. De herkomstmonitor toont aan dat 11,8% van de 
werknemers niet-Belg zijn, waarvan het grootste deel (7%) afkomstig is uit de Europese Unie. 
Hiermee zit de sector wel onder het gemiddelde. We zien namelijk vooral bij de grotere 
ondernemingen een  grote aanwezigheid van allochtonen, zowat 90% van die ondernemingen 
heeft werknemers van vreemde oorsprong. In KMO’s echter werkt men vaak met een 
werknemerspubliek dat al 20 of 30 jaar in het bedrijf werkt en uit de dichte buurt komt. Hier is 
het soms moeilijk om mensen van allochtone herkomst te integreren in het bestaande team. Dit 
is één van de verklaringen waarom er, in verhouding met andere sectoren, minder allochtone 
medewerkers zijn in de sector.   
 
Werknemers met een arbeidshandicap zijn in beperkte mate aanwezig in de ondernemingen. In 
de sector zijn er 0,9 VOP-dossiers per 100 VTE. Meestal zijn dit mensen die na een 
arbeidsongeval in het bedrijf ondersteuning kregen of overgeschakeld zijn naar een andere job 
binnen het bedrijf. Drempels om werknemers met een arbeidshandicap aan te werven zijn 
onder andere de onaangepaste werkomgeving. Vooral KMO’s hebben weinig zicht op externe 
hulp die ze kunnen krijgen om de arbeidssituatie aan te passen aan werknemers met een 
arbeidshandicap. De sector zal bedrijven hierover informeren.  
 
De oudere werknemers zijn in de sector goed vertegenwoordigd, zoals blijkt uit hoger vermelde 
cijfers (tabel 1). Wanneer het echter om instroom gaat van oudere werknemers, zien we dat de 
instroom van werknemers van meer dan 49 jaar vrij beperkt is. Peter- en meterschap kan een 
ideaal middel zijn om oudere en ervaren werknemers een nieuwe uitdaging te geven en nieuwe 
kansen om zich te ontwikkelen. Via het peter/meterschap krijgen zij erkenning én waardering 
voor hun knowhow en vakmanschap... en laat dat nu juist de belangrijkste factoren zijn die 
oudere medewerkers kunnen motiveren, zo blijkt uit onderzoek.  
 
Ook de kortgeschoolden zijn in onze sector goed vertegenwoordigd. Veel werknemers die in de 
productie werken zijn immers kortgeschoolden. Hier willen we ons als sector dan ook 
engageren om deze mensen de kans te bieden om zich bij te scholen en zou hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten.  
 
OPLEIDINGSPARTICIPATIE 
Wat betreft de opleidingsparticipatie beschikken we enkel over statistieken op basis van het 
gesubsidieerde opleidingsaanbod. Onderstaande tabel 4 geeft een overzicht van het aantal 
deelnemers per opleidingscategorie, voor 2016 en 2017 (stand van zaken in oktober). De tabel 
toont dat er een stijging is van het aantal deelnemers, waarschijnlijk te wijten aan de promotie 
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die we gevoerd hebben het afgelopen jaar. We zien dat er vooral gebruik is gemaakt van 
veiligheidsopleidingen. Wat ook opvalt is de stijging in het aantal deelnemers in opleidingen 
rond leidinggeven. 
 
Tabel 4: Gesubsidieerd opleidingsaanbod 2016 en 2017  
 

KMO’S 
In totaal telt de sector ongeveer 250 bedrijven in België. In Vlaanderen zijn dat een 200-tal 
bedrijven. De belangrijkste regio’s zijn Turnhout en Oost-Vlaanderen.  
Meer dan de helft van de ondernemingen in de sector telt minder dan 20 werknemers. Deze 
kleinere ondernemingen waar een grote polyvalentie van de medewerkers wordt gevergd, 
krijgen massaal veel informatie te verwerken, waardoor heel veel aan hen voorbij gaat. Er zal 
dan ook in dit sectorconvenant bijzondere aandacht besteed moeten worden aan de meest 
efficiënte wijze van benadering van deze ondernemingen. De grote ondernemingen in de sector 
maken doorgaans deel uit van Europese of internationale groepen. Zij hebben een corporate 
structuur die vaak zeer gespecialiseerd en geconcentreerd werkt en daardoor richtinggevend is 
voor de initiatieven genomen in de individuele plants. 
 
 
 
2. UITDAGINGEN VAN DE SECTOR 
____________________________________________________________________ 
 
INSTROOM 
De ondernemingen dienen er in een constant evoluerende economische context voor te zorgen 
dat zij goed geschoold personeel vinden. Het is echter duidelijk dat men steeds moeilijker 
geschikte mensen vindt om vacatures in te vullen. Een deel van de knelpuntberoepen (de 
meeste van technische aard) zijn profielen die ook gegeerd zijn door heel wat andere sectoren. 
Andere, meer sectorspecifieke beroepen (zoals bijv. stanser) zijn eveneens moeilijk in te vullen. 
Bedrijven gaan vissen in de vijver van hun concurrenten of werven mensen aan met het oog op 
een opleiding in het bedrijf. De sector engageert zich dan ook om de instroom naar de sector 
voor knelpuntberoepen te bevorderen. De sector zal werk maken van het aantrekken van 
nieuwe werknemers voor de sector vanuit verschillende invalshoeken.  
 
DOORSTROOM  

 Levenslang leren 
De sector wil graag dat de werknemers uit de sector zoveel en zo goed mogelijk worden 
opgeleid. Er zijn heel wat redenen hiervoor; Ten eerste is er de vergrijzing die er voor zorgt dat 

  Type opleiding aantal deelnemers aantal opleidingsdagen % open aanbod % op de werkvloer 

2016 Technische vaardigheden 5 23 100% 0% 

  Veiligheid 46 48 100% 0% 

  Leidinggeven 2 4 100% 0% 

  Slaapschool 2 ploegen 8 0% 100% 

  Totaal 53 75     

2017 Technische vaardigheden 13 13 23% 77% 

  Veiligheid 68 79 32% 68% 

  Leidinggeven 12 36 16% 84% 

  Slaapschool 6 sessies 4 0% 100% 

  pc-vaardigheden 4 5 25% 75% 

  Totaal 97 137     
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heel wat werknemers zullen vertrekken. Het is dan ook belangrijk om er voor te zorgen dat hun 
kennis en kunde niet verloren gaat. Dit kan eventueel door een opleiding rond mentorschap of 
peter/meter. Ook zijn er heel wat kortgeschoolden in de bedrijven. En bedrijven vinden vaak 
niet de geschikte profielen zodat zij zich vooral focussen op opleiding in het bedrijf. In de sector 
wordt er door bedrijven al heel wat gedaan rond levenslang leren. Toch kan er nog heel wat 
verbeterd worden in de sector. Zo wil de sector zich engageren om opleidingen te stimuleren in 
de bedrijven en wil de sector zelf ook een aanbod op maat van de bedrijven voorzien. 
 

 Werkbaar werk 
Een belangrijke uitdaging naar de toekomst zal zijn om het mogelijk te maken om mensen 
langer te laten werken. De sector engageert zich om de visie rond werkbaarheid verder te 
ontwikkelen en gerichte acties binnen de sector te doen hieromtrent.  
Fysieke belasting en ploegenarbeid primeren als knelpunten binnen de sector, gevolgd door 
weinig intrinsieke motivatie bij de werknemers. Andere knelpunten zijn werkonzekerheid en het 
gebrek aan waardering en de communicatie van de leidinggevenden naar de werknemers. 
 
DIVERSITEIT IN DE SECTOR  
Binnen onze sector is er al heel wat diversiteit aanwezig onder de werknemers. De sector zal 
ook in de toekomst acties ondernemen om kansengroepen te introduceren in de sector en om 
bedrijven te ondersteunen in het tewerkstellen en ontwikkelen van werknemers uit 
kansengroepen. De sector wil hier inzetten op het informeren van bedrijven over de vele 
ondersteuningsmaatregelen die er reeds zijn, vb. VOP-premie voor werknemers met een 
arbeidshandicap, Nederlands op de Werkvloer van VDAB, de ondersteuning van de 
Werkplekarchitecten, …. De sector ziet hierin voor zichzelf in de eerste plaats een 
doorverwijsfunctie. Maar we willen toch ook de mogelijkheden bekijken om hierin verder te 
gaan, bijvoorbeeld door met bedrijven aan de slag te gaan in de vorm van proefprojecten. 
 
NON-DISCRIMINATIE  
De sector vindt het belangrijk dat de bedrijven een zo divers mogelijk personeelsbestand 
hebben. De sector wil dat de bedrijven zich bewust zijn van onbedoelde discriminatie bij 
instroom, doorstroom en uitstroom. De sector wil bedrijven sensibiliseren en ondersteunen om 
waakzaam te zijn voor discriminatie.  
 
KMO’S 
Ruim 75% van de bedrijven uit de sector zijn KMO’s.  Deze kleinere ondernemingen krijgen 
massaal veel informatie te verwerken, waardoor heel veel aan hen voorbij gaat. De sector blijft 
ernaar ijveren om KMO’s zo goed mogelijk te bereiken en aandachtig te zijn voor hun 
gevoeligheden.  
 
TOEKOMSTIGE COMPETENTIES 
De sector wil aandachtig blijven voor competenties die in de toekomst nodig zullen zijn in de 
sector. Zo weten we dat bedrijven vooral nood zullen hebben aan werknemers met een goede 
werkattitude en een groot leervermogen. Werknemers hoeven bij het instromen niet 
noodzakelijk hoger opgeleid te zijn, een basiskennis techniek is voldoende. Maar ze moeten wel 
het vermogen hebben bij te leren en zich blijvend bij te scholen.  
Verder zullen in de toekomst de technische vaardigheden van de werknemers belangrijker en 
complexer worden. De werknemer van de toekomst zal moeten beschikken over de competentie 
om vlot met computers om te gaan. Ook probleemoplossend vermogen zal belangrijk worden. 
Ten slotte wordt steeds meer flexibiliteit en multi-inzetbaarheid gevraagd van de medewerkers. 
 
INTERSECTORALE SAMENWERKING 
Als kleine sector is het belangrijk om goede samenwerkingen aan te gaan met geschikte 
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partners, zoals andere sectoren. Enerzijds kan de sector inspiratie opdoen bij, en leren van 
grotere, meer ervaren sectoren. Anderzijds heeft de sector ook belang bij een meer actieve 
samenwerking met aanverwante sectoren, vooral op vlak van afstemming onderwijs-
arbeidsmarkt en opleidingen. Bij aanverwante sectoren wordt gedacht aan de grafische sector, 
maar ook andere industriële sectoren. Naast intersectorale partnerschappen willen we ook 
inzetten op structurele samenwerkingen met onder andere Syntra Vlaanderen, de 
Werkplekarchitecten, VDAB, … 
 
 
 
 
 Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector 
op korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de 
volgende prioriteiten:  
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PRIORITEIT 1: De afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt 
 
Motivatie  
 
Ondernemingen uit de sector staan wat instroom betreft voor een grote uitdaging: door de 
vergrijzing stroomt ervaren personeel massaal uit, terwijl de instroom moeilijker verloopt. 
Bedrijven hebben nood aan technisch geschoold personeel, maar in die vijver wordt door veel 
bedrijven over verschillende sectoren heen gevist. De sector wil dan ook de instroom naar de 
bedrijven bevorderen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk samengewerkt met verschillende partners 
waaronder onderwijs, VDAB en andere sectoren. 

 

Acties  

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

 

Actie 1: Het bevorderen van de instroom in het secundair technisch onderwijs en de doorstroom 
naar de arbeidsmarkt, en naar onze sector in het bijzonder.  

Omschrijving: 

De industrie schreeuwt om technisch geschoold personeel, en de uitstroom uit het secundair 
technisch onderwijs is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. De sector wil daarom de 
instroom in het secundair technisch onderwijs en de doorstroom naar de arbeidsmarkt, en naar 
onze sector in het bijzonder bevorderen.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: 

FBZ, Fetra, VLOR, andere sectoren (grafische en industriële sectoren in het bijzonder), bedrijven, 
technische scholen, … 

Beoogde doelstelling: 

De sector wil de instroom in het technisch onderwijs, maar ook de doorstroom naar onze sector 
bevorderen. Hiervoor zal aansluiting gezocht worden bij intersectorale samenwerkingen en 
projecten rond STEM, rond studie- en beroepskeuze, … 

 
SUBACTIE 1: De sector zal meewerken aan acties en initiatieven die georganiseerd worden ter 
promotie van het technisch en wetenschappelijk onderwijs. De sector zal ook de evoluties 
binnen het actieplan STEM mee opvolgen en haar medewerking verlenen waar dat mogelijk is.  

SUBACTIE 2: De sector zal de informatie op de website www.onderwijskiezer.be en de brochure 
‘Wat na het secundair onderwijs?’ up to date houden. 

SUBACTIE 3: De sector zal samen met GRAFOC bekijken hoe er kan samengewerkt worden rond 
het Beroepenhuis. In het Beroepenhuis heeft GRAFOC reeds een ontdekkingshoek en een 
workshop. Een deel van de beroepen die in de ontdekhoeken van GRAFOC worden gepresenteerd 
sluiten aan bij beroepen die ook in onze sector voorkomen, vb. drukvoorbereider, drukker, 
drukafwerker, …. We zullen samen met GRAFOC nagaan of er naar een gezamenlijke ontdekhoek 
en workshops of een uitbreiding van het huidige kan gestreefd worden. 

SUBACTIE 4: De sector zal ernaar streven om een overeenkomst te sluiten met GRAFOC om 
samen een programma sollicitatietraining uit te werken, voor scholen die geen beroep kunnen 
doen op het netwerk van JobExpo. 

http://www.onderwijskiezer.be/
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SUBACTIE 5: De sector zal de mogelijkheden bekijken om samen met andere industriële sectoren 
de krachten te bundelen om zo de instroom in technische beroepen te bevorderen. 

Actie 2: De sector zal de contacten met het grafische onderwijs verder uitbouwen en 
onderhouden. 

Omschrijving: 

In onze sector zijn heel wat bedrijven die nood hebben aan grafische profielen. Daarom is het 
belangrijk om in contact te blijven met het grafisch onderwijs, en mee te werken aan de 
promotie van grafische beroepen. Een goede samenwerking met GRAFOC is hiervoor 
onontbeerlijk.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: 

FBZ, Fetra, VLOR, grafische scholen, GRAFOC, bedrijven 

Beoogde doelstelling: 

De sector wil de contacten binnen het grafisch onderwijs onderhouden en uitbreiden, om zo 
mee een brug te vormen tussen het grafisch onderwijs en het werkveld. 

SUBACTIE 1: De sector onderhoudt de contacten met de grafische hogescholen en neemt deel aan 
initiatieven waar de inbreng van de sector van belang kan zijn. Tevens gaan we in op vragen 
van de grafische scholen (opendeurdagen, jobdagen, deelname opleidingsadviesraad, ..) 

SUBACTIE 2: De sector zal grafische scholen ondersteunen bij de zoektocht naar bedrijven voor 
bezoeken, gastsprekers, … 

 

Actie 3: Kwaliteitsvol werkplekleren en duaal leren. 

Omschrijving: 

De sector hecht veel belang aan kwaliteitsvol werkplekleren. Werkgevers geven immers zelf aan 
dat de basis weliswaar op school aangeleerd kan worden, maar de vervolmaking dient op de 
werkvloer, aan de machines te gebeuren.  
De sector erkent ook het belang van duaal leren. Er zal een light overeenkomst gesloten worden 
met Syntra Vlaanderen in het kader van duaal leren.     

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: 

FBZ, Fetra, Syntra Vlaanderen, andere sectoren oa Grafoc, de bedrijven, VDAB 

Beoogde doelstelling: 

De sector zal werkplekleren stimuleren bij de bedrijven. Er zal extra aandacht besteed worden 
aan de kwaliteit van het werkplekleren.  

 

SUBACTIE 1: De sector wil bedrijven blijven ondersteunen bij het werkplekleren, door ze te 
informeren over hoe ze goed kunnen inschatten wat werkplekleren precies inhoudt. De sector 
ondersteunt ook de bedrijven bij het creëren van de juiste condities voor werkplekleren en het 
uitbouwen van een  leercultuur als onderdeel van hun HR- en strategisch competentiebeleid; (vb. 
aan de hand van een handleiding, mentorschapsopleiding aanbieden, …) 

 
SUBACTIE 2: De sector zorgt voor een aanbod in opleidingen rond mentorschap, en zal dit ook 
promoten bij de bedrijven. 
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SUBACTIE 3: De sector zal volgende engagementen in de light partnerschapsovereenkomst met 
Syntra Vlaanderen uitvoeren.  

 De sector  geeft advies aan de werkplekbegeleiders met betrekking tot het controleren 
van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemingen die behoren tot PC 136. 

 De sector  informeert en sensibiliseert ondernemingen met betrekking tot het duaal leren 
via bezoeken van bedrijven, op de website en via nieuwsbrieven.  

 De sector kijkt na welke cross sectorale samenwerkingsverbanden mogelijk zijn met 
GRAFOC. Deze samenwerking kan bestaan uit het aanbieden van werkplekken voor 
grafische profielen en het mee helpen opmaken van de activiteitenlijsten voor deze 
opleidingen.  

 De sector kijkt na welke cross sectorale samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn voor 
de technische profielen. Deze samenwerking kan bestaan uit het aanbieden van 
werkplekken voor technische profielen en medewerking aan de uitbouw van 
standaardtrajecten , waar de technische profielen onder ressorteren.  

SUBACTIE 4: De sector zal de ontwikkelingen van de klankbordgroep sectoren van Syntra 
Vlaanderen in het kader van duaal leren blijven opvolgen.  

SUBACTIE 5: De sector zal de mogelijkheden bekijken samen met GRAFOC te werken rond 
‘Erkende stagebedrijven’. GRAFOC is hier reeds enkele jaren mee bezig, we zullen proberen om 
ook de bedrijven uit PC 136 in het aanbod te betrekken. Zo zouden we onze sector mee kunnen 
vermelden op de site, zouden de Q-criteria desgewenst bijgestuurd kunnen worden, … 

 

Actie 4: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten, om langs die weg de 
instroom naar de sector te bevorderen.  

 
Omschrijving: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten, om langs die 
weg de instroom naar de sector te bevorderen.    

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, de Werkplekarchitecten 

Beoogde doelstelling: Bedrijven stimuleren om ook alternatieve kanalen aan te spreken in de 
zoektocht naar geschikt personeel en hen hierin te ondersteunen. 

 
SUBACTIE 1: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten. 
 
SUBACTIE 2: De sector zal haar engagementen uit dat partnerschap uitvoeren, bijvoorbeeld door 
het aanleveren van informatie uit de sector voor de medewerkers van de Werkplekarchitecten, 
maar ook het mee zoeken naar bedrijven voor inleefmomenten en stages.  
 
SUBACTIE 3: De sector zal het aanbod (taal coaching, stagemogelijkheden,…)  van de 
Werkplekarchitecten bekend maken bij de bedrijven.  
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PRIORITEIT 2: Ondersteunen van een competentie-beleid en levenslang leren 
binnen de sector 
 
Motivatie  
 
Eén van de pijlers voor een duurzaam personeelsbeleid is een werknemersbestand met goed 
opgeleide en competente werknemers. Als sector willen wij dan ook het levenslang leren en het 
competentiebeleid bij de bedrijven blijven stimuleren. Levenslang leren blijft erg belangrijk voor 
de sector, omwille van verschillende redenen. Ten eerste zijn de bedrijven in de sector constant 
onderhevig aan verandering. Alles wordt steeds meer gedigitaliseerd. Ten tweede is er een sterke 
uitstroom van vijftigplussers, die enkel maar meer is toegenomen ten opzichte van de vorige 
convenantperiode. Het is dus cruciaal dat de kennis van deze werknemers overgedragen wordt 
op de andere werknemers. Ten derde hebben bedrijven moeilijkheden met het vinden van 
technisch geschoolde werknemers. Daarom leidt men ze vaak zelf op, op de werkvloer. 
Werknemers worden dus omgeschoold of herschoold. Ten vierde zijn er in de sector heel wat 
kortgeschoolden, die hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren via opleiding. Vanuit de 
sector willen we de bedrijven hier dan ook bij ondersteunen door te voorzien in een 
opleidingsaanbod met o.a. technische én sociale opleidingen en trainer-, coach-, peter/meter-
opleidingen. Ook vindt de sector het belangrijk dat er steeds nagedacht wordt, zowel op 
sectorniveau als op bedrijfsniveau, over de competenties die nodig zijn in de toekomst en over 
strategisch loopbaanbeleid in het algemeen. Daarom zal de sector het competentiegericht 
denken bij de bedrijven trachten te stimuleren. 

 

Acties  

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

 
Actie 1: De sector verbindt er zich toe mee te werken aan het verder operationeel maken van 
Competent en mee te werken aan de uitwerking van de beroepskwalificatiedossiers. 

Omschrijving: De sector engageert er zich toe mee te werken aan het verder operationeel maken 
van Competent en mee te werken aan de uitwerking van de resterende relevante 
beroepskwalificatiedossiers voor de sector, in samenwerking met AHOVOKS.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: VDAB, andere sectoren, AHOVOKS 

Beoogde doelstelling: De sector wil samen met VDAB en de andere sectoren meewerken aan de 
uitwerking van een nieuwe Competent. De sector wil ook zijn inbreng doen bij de 
beroepskwalificatiedossiers. 

SUBACTIE 1: De sector zal de ontwikkelingen rond Competent opvolgen, onder andere door het 
bijwonen van de klankbordgroep rond de nieuwe Competent.  
 
SUBACTIE 2: De sector zal mee verder werken aan de opmaak van de beroepskwalificatiedossiers 
die van belang zijn voor de sector. Daarbij zal de sector nog steeds de output van het Vlamt-
onderzoek verwerken in de beroepskwalificatiedossiers.  
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Actie 2: De sector verbindt zich ertoe het opleidingsaanbod up-to-date en toekomstgericht te 
houden. 

 

Omschrijving: De sector wil voorzien in een flexibel en dynamisch opleidingsaanbod, dat 
aangepast is aan huidige én toekomstige noden en verwachtingen binnen de sector.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: De bedrijven, FBZ, Fetra, andere sectoren, opleidingsaanbieders, Syntra  

Beoogde doelstelling: De sector wil bedrijven ondersteunen in het aanbieden van opleidingen 
voor hun werknemers, ook en in het bijzonder voor kansengroepen. 

 

SUBACTIE 1: De sector zal het opleidingsaanbod op regelmatige basis evalueren. Zo wordt er 
nagegaan of het aanbod nog overeenstemt met de opleidingsbehoeften van de ondernemingen 
en de vereiste competenties voor de toekomst.  
 
SUBACTIE 2: Op basis van deze evaluatie, maar ook op basis van feedback uit de 
arbeidsmarktdienstverlening (gevraagde competenties in vacatures) zal de sector het 
opleidingsaanbod actualiseren of herwerken.   
 
SUBACTIE 3: De sector zal communiceren over het opleidingsaanbod via de website en de 
nieuwsbrief. 
 
SUBACTIE 4: De sector blijft voor de samenstelling van het opleidingsaanbod nauw samenwerken 
met andere sectoren, om een uitgebreid en relevant aanbod te kunnen doen naar de 
werknemers toe. 
 
Actie 3: De sector wil de ingang van het competentiegericht denken in haar ondernemingen 
ondersteunen, eerder dan te focussen op diploma’s. 

Omschrijving: De sector wil ondernemingen informeren en sensibiliseren om meer 
competentiegericht te denken, eerder dan te focussen op diploma’s bij aanwerving van 
personeel. Zo kan er onder meer tegemoet gekomen worden aan de moeilijkheden die bedrijven 
ervaren bij het vinden van geschikt personeel.   

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, andere sectoren, bedrijven  

Beoogde doelstelling: De sector wil bedrijven bewust maken van het belang van 
competentiegericht denken. Dit zowel bij de aanwerving van nieuwe werknemers als bij het 
maken van gerichte opleidingskeuzes vanuit de visie, bedrijfsstrategie en competentieanalyses. 

 

SUBACTIE 1: De sector zal tips verspreiden om vacatures realistischer en concreter te maken door 
ze op te stellen in termen van competenties. Deze tips kunnen verspreid worden via de 
nieuwsbrief, de website,… Dit voorkomt dat pas afgestudeerden en werklozen nodeloos 
ontgoochelingen oplopen en eventueel afhaken bij het zoeken naar een job in de sector.  
 
SUBACTIE 2: De sector zal de website www.talentontwikkelaar.be kenbaar maken bij 
ondernemingen die concreet werk willen maken van een mentaliteitsswitch naar competentie, 
talent- en loopbaandenken. Via deze website worden er tools en methodieken ter beschikking 
gesteld van ondernemingen.  
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SUBACTIE 3: De sector zal de overkoepelende initiatieven die vanuit Focus op talent geïnitieerd 
worden, opvolgen en ondersteunen indien relevant voor de ondernemingen. 
  
Actie 4: De sector wil de basiscompetenties van werknemers op peil houden en aandacht hebben 
voor geletterdheid. 

Omschrijving: De sector wil bedrijven informeren en sensibiliseren over geletterdheid en 
basiscompetenties en hen de juiste partners en tools aanreiken om eraan te werken.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, andere sectoren, opleidings-aanbieders, Syntra, de Centra voor 
Basiseducatie, bedrijven  

Beoogde doelstelling: De sector wil de basiscompetenties van werknemers op peil houden en 
bedrijven bewust maken van het belang van geletterdheid. 

SUBACTIE 1: De sector zal de mogelijke partners die actief zijn rond geletterdheid (Centra voor 
Basiseducatie, …) in kaart brengen en bekend maken bij de bedrijven. Voor deze bekendmaking 
onderzoekt de sector wat de beste manier is om bedrijven te bereiken.   
 
SUBACTIE 2: De sector maakt promotie voor de campagne en website van 
www.weekvandegeletterdheid.be 
 
SUBACTIE 3: De sector verspreidt de Toolbox Geletterdheid, www.werkenaangeletterdheid.be, via 
de nieuwsbrief en de website. In deze Toolbox zitten een aantal nuttige instrumenten voor 
begeleiding op de werkvloeren (bijvoorbeeld: een herkenningswijzer voor bedrijven).  
 
Actie 5: De sector bekijkt de mogelijkheden voor een vervolgonderzoek op het VLAMT-onderzoek 
naar de competenties van de toekomst.   

Omschrijving: Het onderzoek van VLAMT bood een goede kijk op de competenties van de 
toekomst in de sector en dit zowel voor het sectorfonds als voor de bevraagde bedrijven in 
kwestie. In navolging hiervan, bekijkt de sector wat de mogelijkheden zijn voor een eventueel 
vervolgonderzoek.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven  

Beoogde doelstelling: De sector bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor een vervolgonderzoek op 
het VLAMT-onderzoek naar de competenties van de toekomst. 

 

Actie 6: De contacten met VDAB onderhouden en uitbreiden, instroom vanuit VDAB of andere 
opleidingsinitiatieven voor werkzoekenden bevorderen. 

Omschrijving: 

De sector werkt reeds geruime tijd samen met de VDAB. De sector vindt het belangrijk om deze 
samenwerking te continueren.   

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: 

FBZ, VDAB, bedrijven, provinciale accountmanagers van de VDAB, consulenten van de VDAB 

Beoogde doelstelling: De sector wil samen met VDAB de krachten bundelen om de instroom naar 
de sector toe te bevorderen.  
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SUBACTIE 1: De sector zal haar samenwerking met VDAB continueren door het contact met de 
provinciale accountmanagers te onderhouden en deze contacten bij de bedrijven bekend te 
maken. 
 
SUBACTIE 2: De sector zal infosessies voorzien over onze sector in de relevante opleidingen van 
VDAB om de cursisten te laten kennismaken met onze sector. 
 
SUBACTIE 3: De sector zal IBO als opleidingsmaatregel blijven promoten bij de bedrijven. Dit zal 
gebeuren via de bedrijfsbezoeken en via de andere communicatiekanalen vanuit het Fonds voor 
Bestaanszekerheid. 
 
SUBACTIE 4: De sector zal informatiesessies geven over de sector aan werknemers van VDAB als 
dit gevraagd wordt of wanneer dit een meerwaarde kan zijn voor de samenwerking.  
 
SUBACTIE 5: De sector zal het Nederlands op de werkvloer van VDAB promoten bij de bedrijven 
en opnemen in haar gesubsidieerd opleidingsaanbod.  
 
SUBACTIE 6: De sector stapt mee in het project ‘Bedrijfsleren’, in partnerschap met GRAFOC en 
VDAB, om op die manier de instroom in grafische beroepen te bevorderen. We zullen hiervoor 
promotie voeren bij de bedrijven, en bedrijfsbezoeken doen, samen met de begeleider van 
Bedrijfsleren. 
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PRIORITEIT 3: Werkbaarheid 
 
Motivatie  
Ook in deze convenantsperiode blijft werkbaarheid voor de sector een belangrijke prioriteit. De 
sector staat voor de uitdaging om mensen langer aan het werk te houden. Een vereiste hiervoor 
is het werk werkbaar maken. Maar wat is werkbaar werk? Fysieke belasting en ploegenarbeid 
primeren als knelpunten binnen de sector, gevolgd door weinig intrinsieke motivatie bij de 
werknemers. Andere knelpunten zijn werkonzekerheid en het gebrek aan waardering en de 
communicatie van de leidinggevenden naar de werknemers. Onder andere 
werkgelegenheidsplannen bleken hier een goed middel te zijn om acties te concretiseren.  

 

Acties  

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

 

Actie 1: De sector zal de bedrijven blijven sensibiliseren over de thematiek werkbaar werk.  

Omschrijving: De sector wil de bedrijven uit de sector bewust maken van het belang van 
werkbare jobs.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector  

Beoogde doelstelling: De sector wil de bedrijven uit de sector sensibiliseren rond het thema 
werkbaarheid. 

 
SUBACTIE 1: De sector zal via de nieuwsbrief en bedrijfsbezoeken bedrijven informatie geven over 
werkbaar werk, de werkbaarheid in de sector (gebaseerd op de analyse die we hebben gedaan in 
het kader van het ESF-project rond werkbaar werk), mogelijke initiatieven, … 
 

Actie 2: De sector zorgt voor de verdere verspreiding van geanonimiseerde 
werkgelegenheidsplannen uit de sector. 

Omschrijving: De sector zal de webpagina rond mogelijke acties die bedrijven kunnen nemen om 
in hun cao 104 te zetten, verder blijven aanvullen en aanpassen. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector  

Beoogde doelstelling: De sector wil de bedrijven en werknemersvertegenwoordigers inspireren 
tot een beleidsmatige aanpak van de oudere werknemerspopulatie.  

 
SUBACTIE 1: De sector stelt de geanonimiseerde werkgelegenheidsplannen uit de eigen sector ter 
beschikking op de website. Jaarlijks worden werkgelegenheidsplannen opgevraagd bij bedrijven, 
en wordt de selectie op de website geüpdatet. 
 
SUBACTIE 2: De sector zal enkele acties ter inspiratie verspreiden via fiches en via de website. 
Ook deze acties worden jaarlijks geüpdatet. 
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Actie 3: De verdere bekendmaking en subsidiëring van de ‘slaapschool’ voor werknemers uit de 
bedrijven. 

Omschrijving: In de sector werken heel wat werknemers in ploegenarbeid. Zij volgen een ander 
slaappatroon dan werknemers in een regulier stelsel. De slaapschool kan nuttig zijn voor deze 
werknemers om opnieuw beter te slapen en de impact van ploegenarbeid te verlichten. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, Tempera  

Beoogde doelstelling: De slaapschool is opgenomen in het opleidingsaanbod van de sector en is 
op die manier subsidieerbaar. 

 
SUBACTIE 1: De sector onderhoudt contacten met opleidingsaanbieders van een programma 
‘slaapschool’. 
 
SUBACTIE 2: De sector verspreidt het aanbod van de slaapschool bij de bedrijven. 
 

Actie 4: De sector werkt mee aan het project ‘proefwerven werkbaar werk’. 

Omschrijving: De sector wil bedrijven stimuleren om te werken aan werkbaar werk. Gezien de 
grote diversiteit aan activiteiten binnen de sector is het van groot belang dat acties binnen 
bedrijven ook op maat van die bedrijven kunnen zijn. Dit project speelt daarop in. Onder 
begeleiding van een externe partner kunnen bedrijven bepaalde acties uit een keuzemenu 
uitrollen binnen hun bedrijf. Hiervoor wordt vanuit de sector subsidie voorzien. Doelstelling is 
om achteraf de proefwerven uit te breiden naar andere bedrijven uit de sector.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, de vakbonden, externe partners  

Beoogde doelstelling: Bedrijven stimuleren om kwalitatieve acties uit te rollen met betrekking tot 
werkbaar werk.  
 

SUBACTIE 1: De sector maakt promotie bij de bedrijven voor dit project, zowel bij 
bedrijfsbezoeken als via de nieuwsbrief. 
 
SUBACTIE 2: De sector volgt de projecten inhoudelijk mee op, in samenwerking met de externe 
partner. 
 
SUBACTIE 3: Na de uitrol van de proefwerven evalueert de sector de verschillende projecten en 
streeft ernaar de projecten uit te breiden naar andere bedrijven uit de sector toe.  
 
Actie 5: De sector streeft ernaar om in het gesubsidieerde opleidingsaanbod opleidingen rond 
gezondheid en werkbaar werk op te nemen. 

Omschrijving: De sector wil de mogelijkheid bieden om werknemers opleiding te laten volgen 
rond gezondheid en werkbaar werk, zoals bijvoorbeeld  hef- en tiltechnieken, hoe je 'batterijen' 
dagelijks opladen, werkgoesting: de sleutels tot plezier in het werk, …. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, In2learning, de bedrijven  

Beoogde doelstelling: Bedrijven stimuleren om hun werknemers de kans te bieden om 
opleidingen rond deze thema’s te volgen. 
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PRIORITEIT 4: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
 
Motivatie  
 
In de sector zijn de kansengroepen goed vertegenwoordigd. Er zijn heel wat kortgeschoolden en 
oudere werknemers. In de vorige prioriteiten is er heel wat aandacht geweest voor de oudere 
werknemers en laaggeschoolden. Zo worden bij werkbaarheid allerlei acties opgezet door de 
sector voor oudere werknemers. Ook voor de laaggeschoolden wil de sector investeren in 
opleidingen. 

Voor de kansengroep allochtone werknemers wil de sector bekijken wat de mogelijkheden zijn 
om hierrond te werken met de bedrijven. Ook wil de sector zich engageren om discriminatie 
onder de aandacht te brengen en tegen te gaan. 

De sector zal de effecten van alle acties gericht naar kansengroepen doorheen het volledige 
convenant monitoren onder deze prioriteit ‘evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’. 

 

Acties  

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

 

Actie 1 (zie prioriteit 1, actie 4): De sector zal een partnerschap afsluiten met de 
Werkplekarchitecten, om langs die weg de instroom naar de sector te bevorderen.   

 
Omschrijving: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten, om langs die 
weg de instroom naar de sector te bevorderen.    

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, de Werkplekarchitecten 

Beoogde doelstelling: De sector zal bedrijven stimuleren om ook alternatieve kanalen aan te 
spreken in de zoektocht naar geschikt personeel. 

 
SUBACTIE 1: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten. 
 
SUBACTIE 2: De sector zal haar engagementen uit dat partnerschap uitvoeren, bijvoorbeeld door 
het aanleveren van informatie uit de sector voor de medewerkers van de Werkplekarchitecten, 
maar ook door het mee zoeken naar bedrijven voor inleefmomenten en stages.  
 
SUBACTIE 3: De sector zal het aanbod (taal coaching, stagemogelijkheden,…)  van de 
Werkplekarchitecten bekend maken bij de bedrijven.  
 
Actie 2 (zie prioriteit 2, actie 2): De sector blijft zich engageren om in het opleidingsaanbod 
expliciet aandacht te besteden aan de kansengroepen. 
 
Omschrijving: De sector voorziet in het opleidingsaanbod opleidingen rond sociale vaardigheden 
en peter/meterschapsopleiding. Dit om werknemers uit de kansengroepen in bedrijven goed te 
onthalen en te begeleiden of jongere werknemers te laten begeleiden door oudere werknemers.
  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector,  
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Beoogde doelstelling: De sector wil ook de werknemers uit de kansengroepen de kans geven om 
opleiding te volgen. 

 
SUBACTIE 1: De sector wil de opleiding peter/meterschap aanbieden. 
 
SUBACTIE 2: De sector gaat proberen samenwerken met opleidingspartners die ervaring hebben 
met kansengroepen. De sector kijkt hiervoor naar de ervaringen van andere sectoren met 
opleidingsaanbieders. 
 
SUBACTIE 3: De sector wil de opleidingen zo laagdrempelig mogelijk organiseren zodat er voor de 
kansengroepen geen belemmeringen zijn.  
 
 
Actie 3 (zie prioriteit 3): De sector besteedt bij de uitwerking van de acties rond werkbaarheid heel 
wat aandacht aan oudere werknemers. 
 
Omschrijving: Binnen de sector zijn er veel oudere werknemers. Dat was dan ook een belangrijk 
aandachtspunt bij het uitwerken van de acties rond werkbaarheid.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector,  

Beoogde doelstelling: De sector wil vooral aandacht besteden aan de werkbaarheid voor oudere 
werknemers. 

SUBACTIE 1: De sector voorziet in het opleidingsaanbod een slaaptraining die vooral geschikt is 
voor oudere werknemers. 
 
SUBACTIE 2: De sector ondersteunt bedrijven bij het uitwerken van de werkgelegenheidsplannen 
in kader van cao 104. 
 
Actie 4: De sector blijft zich engageren om promotie te maken voor tewerkstellings-en 
activeringsmaatregelen. 
 
Omschrijving: De sector zal onder andere de bestaande infosessies van VDAB en Jobkanaal 
verspreiden via de communicatiekanalen van het FBZ. De sector zal ook zelf informatie over 
tewerkstellings- en activeringsmaatregelen verspreiden via de nieuwsbrief.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector,  

Beoogde doelstelling: Er bestaan al heel wat informatiesessie voor werkgevers. De sector wil deze 
meer bekendheid geven bij de bedrijven.  

 

Actie 5: De sector engageert zich om in te zetten op non-discriminatie. 

 
Omschrijving: De sector zal bedrijven handvaten aanreiken om waakzaam te zijn voor 
discriminatie, en in te grijpen indien nodig. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, Unia, …  
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Beoogde doelstelling: De sector wil bedrijven ondersteunen om waakzaam te zijn voor 
discriminatie. Dit door het aanreiken van bestaande instrumenten, zoals e-div, maar ook het 
verspreiden van tips om niet te discrimineren in vacatures. 

 
SUBACTIE 1: De sector zal een sectorale gedragscode non-discriminatie opstellen en bekend 
maken in de sector.  
 
SUBACTIE 2: De sector zal bedrijven aanmoedigen om werk te maken van een non-
discriminatiecode/verklaring op bedrijfsniveau. 
 
SUBACTIE 3: De sector zal bedrijven aanmoedigen en ondersteunen om de non-discriminatiecode 
te vertalen naar  de arbeidsreglementen, vacatures, de selectieprocedure etc.  
  
SUBACTIE 4: De sector zal de e-div van Unia onder de aandacht van de bedrijven brengen.   
 
Actie 6: De sector zal extra inzetten op taal coaching en Nederlands op de werkvloer. 

   
Omschrijving: Uit de vorige convenant is reeds gebleken dat er in onze sector in verhouding met 
andere sectoren minder allochtone werknemers aan de slag zijn. Wanneer we bij bedrijven 
polsen naar mogelijke redenen hiervoor, wordt er vaak verwezen naar de taalproblematiek, 
voornamelijk in het kader van de veiligheid. We willen hen hierin tegemoet komen door het 
aanbieden van taal coaching en Nederlands op de werkvloer. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, de Werkplekarchitecten, VDAB 

Beoogde doelstelling: De sector wil bedrijven helpen omgaan met de taalproblematiek bij de 
aanwerving van anderstalige werknemers. Door deze drempel weg te nemen, willen we bijdragen 
tot een meer divers werknemerspubliek. 

 

Actie 7: De sector bekijkt de mogelijkheden om, in samenwerking met een externe consultant, een 
project op poten te zetten om bedrijven te ondersteunen bij het omgaan met diversiteit op de 
werkvloer en in de bedrijfscultuur.  
 
Omschrijving: De sector gaat op zoek naar geschikte partners die bedrijven hierin kunnen 
ondersteunen. Er zal bekeken worden of er ruimte is om dit vanuit de sector, al dan niet 
gedeeltelijk, te subsidiëren.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, externe partners 

Beoogde doelstelling: De sector wil bedrijven op maat ondersteunen bij het omgaan met 
diversiteit op de werkvloer.  

SUBACTIE 1: De sector gaat op zoek naar een geschikte partner.  
 
SUBACTIE 2: Indien mogelijk wil de sector financieel tussenkomen voor bedrijven die een traject 
willen aangaan. Indien de middelen niet voor handen zijn, zal de sector toch proberen om de 
bedrijven te motiveren om aan de slag te gaan rond dit thema. We zullen hen dan ook 
doorverwijzen naar de geschikte partners. Geslaagde projecten kunnen later dienen als 
praktijkvoorbeeld naar andere bedrijven toe. 
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PRIORITEIT 5: Partnerschappen 
 
Motivatie  
De sector hecht veel belang aan partnerschappen. Als kleine sector kunnen we efficiënter en 
doeltreffender te werk gaan door de krachten te bundelen met andere organisaties, die voor 
dezelfde doelstellingen staan. In de partnerschappen is het de bedoeling om complementair te 
werken en elkaar maximaal te versterken met respect voor ieders competenties en eigenheid. 
 

Acties  

 

Actie 1: Samenwerking met GRAFOC 

Omschrijving: De grafische sector omvat voor een stuk dezelfde – grafische- profielen als onze 
sector, en staat dus ook voor dezelfde uitdagingen. Om die reden wil de sector de samenwerking 
met GRAFOC uitbreiden.  

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, GRAOFC 

Beoogde doelstelling: De sector zal op structurele wijze samenwerken met GRAFOC.  

SUBACTIE 1 (zie prioriteit 1, actie 1.3): De sector zal samen met GRAFOC bekijken hoe er kan 
samengewerkt worden rond het Beroepenhuis. In het Beroepenhuis heeft GRAFOC reeds een 
ontdekkingshoek en een workshop. Een deel van de beroepen die in de ontdekhoeken van 
GRAFOC worden gepresenteerd sluiten aan bij beroepen die ook in onze sector voorkomen, vb. 
drukvoorbereider, drukker, drukafwerker, …. We zullen samen met GRAFOC nagaan of er naar een 
gezamenlijke ontdekhoek en workshops of een uitbreiding van het huidige kan gestreefd 
worden.  

SUBACTIE 2 (zie prioriteit 1, actie 1.4): De sector zal ernaar streven om een overeenkomst te sluiten 
met GRAFOC om samen een programma sollicitatietraining uit te werken, voor scholen die geen 
beroep kunnen doen op het netwerk van JobExpo. 

SUBACTIE 3 (zie prioriteit 2, actie 5.6): De sector stapt mee in het project ‘Bedrijfsleren’, in 
partnerschap met GRAFOC en VDAB, om op die manier de instroom in grafische beroepen te 
bevorderen. We zullen hiervoor promotie voeren bij de bedrijven, en bedrijfsbezoeken doen, 
samen met de begeleider van Bedrijfsleren. 

SUBACTIE 4 (zie prioriteit 1, actie 3.6): De sector zal de mogelijkheden bekijken samen met 
GRAFOC te werken rond ‘Erkende stagebedrijven’. GRAFOC is hier reeds enkele jaren mee bezig, 
we zullen proberen om ook de bedrijven uit PC 136 in het aanbod te betrekken. Zo zouden we 
onze sector mee kunnen vermelden op de site, zouden de Q-criteria desgewenst bijgestuurd 
kunnen worden, … 

 

Actie 2: Samenwerking met industriële sectoren 

Omschrijving: De sector werkt samen met andere industriële sectoren, aangezien zij met dezelfde 
uitdagingen geconfronteerd worden.   

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, SBM, industriële sectoren 

Beoogde doelstelling: De sector zal verder inzetten op de samenwerking met andere industriële 
sectoren, om op die manier een sterker aanbod te kunnen doen naar de bedrijven toe. Maar ook 
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om een luidere stem te hebben naar overheid, onderwijs, leerlingen, ouders, leerkrachten etc. 
toe. 

SUBACTIE 1 (zie prioriteit 1, actie 1.5): De sector zal de mogelijkheden bekijken om samen met 
andere industriële sectoren de krachten te bundelen om zo de instroom in technische beroepen 
te bevorderen. 

SUBACTIE 2 (zie prioriteit 2, actie 2.4): De sector blijft voor de samenstelling van het 
opleidingsaanbod nauw samenwerken met andere sectoren, om een uitgebreid en relevant 
aanbod te kunnen doen naar de werknemers toe. 
 

Actie 3 (zie prioriteit 1, actie 4): Samenwerking met de Werkplekarchitecten 

Omschrijving: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten, om langs die 
weg de instroom naar de sector te bevorderen.    

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, bedrijven uit de sector, de Werkplekarchitecten 

Beoogde doelstelling: De sector zal bedrijven stimuleren om ook alternatieve kanalen aan te 
spreken in de zoektocht naar geschikt personeel. 

SUBACTIE 1: De sector zal een partnerschap afsluiten met de Werkplekarchitecten. 
 
SUBACTIE 2: De sector zal haar engagementen uit dat partnerschap uitvoeren, bijvoorbeeld door 
het aanleveren van informatie uit de sector voor de medewerkers van de Werkplekarchitecten, 
maar ook door het mee zoeken naar bedrijven voor inleefmomenten en stages.  
 
SUBACTIE 3: De sector zal het aanbod (taal coaching, stagemogelijkheden,…)  van de 
Werkplekarchitecten bekend maken bij de bedrijven.  
 
 
Actie 4 (zie prioriteit 2, actie 6): Samenwerking met VDAB 

Omschrijving: 

De sector werkt reeds geruime tijd samen met de VDAB. De sector vindt het belangrijk om deze 
samenwerking te continueren.   

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: 

FBZ, VDAB, bedrijven, provinciale accountmanagers van de VDAB, consulenten van de VDAB 

Beoogde doelstelling: De sector wil samen met VDAB de krachten bundelen om de instroom naar 
de sector toe te bevorderen.  

 
SUBACTIE 1: De sector zal haar samenwerking met VDAB continueren door het contact met de 
provinciale accountmanagers te onderhouden en deze contacten bij de bedrijven bekend te 
maken. 
 
SUBACTIE 2: De sector zal infosessies voorzien over onze sector in de relevante opleidingen van 
VDAB om de cursisten te laten kennismaken met onze sector. 
 
SUBACTIE 3: De sector zal IBO als opleidingsmaatregel blijven promoten bij de bedrijven. Dit zal 
gebeuren via de bedrijfsbezoeken en via de andere communicatiekanalen vanuit het Fonds voor 
Bestaanszekerheid. 
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SUBACTIE 4: De sector zal informatiesessies geven over de sector aan werknemers van VDAB als 
dit gevraagd wordt of wanneer dit een meerwaarde kan zijn voor de samenwerking.  
 
SUBACTIE 5: De sector zal het Nederlands op de werkvloer van VDAB promoten bij de bedrijven 
en opnemen in haar gesubsidieerd opleidingsaanbod.  
 
SUBACTIE 6 (zie ook prioriteit 2, actie 5.6): De sector stapt mee in het project ‘Bedrijfsleren’, in 
partnerschap met GRAFOC en VDAB, om op die manier de instroom in grafische beroepen te 
bevorderen. We zullen hiervoor promotie voeren bij de bedrijven, en bedrijfsbezoeken doen, 
samen met de begeleider van Bedrijfsleren. 

 

Actie 5: Samenwerking met Syntra Vlaanderen 

Omschrijving: De sector zal de engagementen in de light partnerschapsovereenkomst met Syntra 

Vlaanderen uitvoeren. 

Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, Syntra Vlaanderen 

Beoogde doelstelling: Door middel van duaal leren mensen een kwalitatieve opleiding bieden om 
de beroepen uit de sector aan te leren, en op die manier de instroom naar de sector van 
geschikt personeel vergroten.  

SUBACTIE 1 (zie prioriteit 1, actie 3.4): De sector zal volgende engagementen in de light 
partnerschapsovereenkomst met Syntra Vlaanderen uitvoeren.  

 De sector  geeft advies aan de werkplekbegeleiders met betrekking tot het controleren 
van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemingen die behoren tot PC 136. 

 De sector  informeert en sensibiliseert ondernemingen met betrekking tot het duaal leren 
via bezoeken van bedrijven, op de website en via nieuwsbrieven.  

 De sector kijkt na welke cross sectorale samenwerkingsverbanden mogelijk zijn met 
GRAFOC. Deze samenwerking kan bestaan uit het aanbieden van werkplekken voor 
grafische profielen en het mee helpen opmaken van de activiteitenlijsten voor deze 
opleidingen.  

 De sector kijkt na welke cross sectorale samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn voor 
de technische profielen. Deze samenwerking kan bestaan uit het aanbieden van 
werkplekken voor technische profielen en medewerking aan de uitbouw van 
standaardtrajecten, waar de technische profielen onder ressorteren.  

 
Actie 6: Samenwerking met de sector papierproductie 

Omschrijving: De sector zal onderzoeken in welke mate de acties uit het convenant ook 
toegepast kunnen worden binnen de sector van de papierproductie. Voor bepaalde acties, zoals 
het opleidingsaanbod, stageplekken, kan dat groter bereik een voordeel betekenen voor onze 
sector. 
Timing: 2018-2019 

Betrokken partners: FBZ, Fetra, Cobelpa 

Beoogde doelstelling: De sector van de papierproductie is voor ons een nauwverwante sector. 
Hoewel zij geen convenant hebben, kan het voor ons wel interessant zijn om op bepaalde 
vlakken de krachten te bundelen. Binnen deze convenantsperiode willen we dan ook 
onderzoeken en uittesten op welke vlakken we kunnen gaan samenwerken.    
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Resultaatsindicatoren 
 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

jaarlijks of 2 
jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte 
databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

Aantal deelnemers 
aan 
mentoropleidingen 

10 deelnemers 2-jaarlijks Tot op heden 
hebben we geen 
gegevens over de 
het aantal 
mentoropleidingen
. Via het 
gesubsidieerde 
aanbod is er nog 
geen gebruik van 
gemaakt. 

Controlelijst 
gesubsidieerde 
opleidingsaanbod 
van de sector. 

Competentiebeleid Aantal 
opleidingsdagen 

200 dagen 2-jaarlijks 2016: 84 dagen 
2017: tot op heden 
79 dagen 

Controlelijst 
gesubsidieerde 
opleidingsaanbod 
van de sector 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

Aantal trajecten 
Nederlands op de 
werkvloer of 
taalcoaching 

 4 trajecten 2-jaarlijks Tot op heden is er 
nog nog geen 
gebruik gemaakt 
van deze trajecten 
via het 
opleidingsaanbod. 

Controlelijst 
gesubsidieerde 
opleidingsaanbod 
van de sector + 
gegevens van 
partners die 
NODW of taal 
coaching 
aanbieden. 
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Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
 
AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT 
 
We hebben voor deze prioriteit als resultaatsindicator gekozen voor het aantal deelnemers aan 
de mentoropleiding. We willen immers volop inzetten op kwaliteitsvol werkplekleren. Het is van 
cruciaal belang dat er in de bedrijven iemand is die dit werkplekleren in goede banen kan leiden. 
Voor duaal leren is het zelfs een vereiste dat er een (geattesteerde) mentor wordt toegewezen.
  
Tot op heden zijn er in onze sector weinig bedrijven die hun werknemers de mentoropleiding 
aanbieden; vaak is het gewoon degene die aan de machine staat die de begeleiding doet, 
ongeacht de motivatie en competenties als mentor van die persoon. We streven ernaar om die 
mentaliteit geleidelijk aan om te buigen in de sector, zodat er een kwalitatieve 
stageplek/leerwerkplaats/.. kan aangeboden worden aan iedereen die op onze werkplekken komt 
leren, in welke vorm dan ook.  
We hebben voor deze indicator gekozen omdat enerzijds werkplekleren in ruime zin voor ons 
een belangrijke prioriteit is. Bovendien overkoepelt deze indicator de verschillende facetten van 
werkplekleren. Een goede mentor op de werkvloer is een pluspunt voor duaal leren, voor ‘leren 
en werken’, voor stageplaatsen secundair en onderwijs, maar ook voor ons project rond 
bedrijfsleren, voor IBO’s, …  
We hebben gekozen voor 10 deelnemers over 2 jaar. Aangezien er momenteel geen gebruik 
gemaakt wordt van de mentoropleiding die we aanbieden, lijkt 10 deelnemer ambitieus te zijn.     
 
 
COMPETENTIEBELEID 
 
We hebben als resultaatsindicator gekozen voor het aantal opleidingsdagen. Doorheen de vorige 
convenants hebben we als sector altijd veel belang gehecht aan competentieontwikkeling, en 
dat is in het huidige convenant niet anders. De industrie evolueert, en dat brengt nieuwe 
competentieverwachtingen naar werknemers toe met zich mee. Aan de hand van opleidingen 
willen we werknemers de kans geven om hieraan tegemoet te komen. Ook vanuit de invalshoek 
werkbaar werk kunnen opleidingen en competentie-ontwikkeling een belangrijke rol spelen.  
We proberen ons opleidingsaanbod continu aan te passen en uit te breiden, naargelang de 
noden van de sector. We houden daarbij ook rekening met competenties die naar de toekomst 
toe erg belangrijk zijn, zoals digitale skills. Maar we willen ook opleidingen aanbieden die eerder 
gericht zijn naar werkbaar werk, bijvoorbeeld door hef- en tiltechnieken aan te bieden, maar ook 
opleidingen rond werkgoesting.  
We zetten het aantal op 200 opleidingsdagen over 2 jaar. Op dit moment zaten we voor 2016 
aan 84 opleidingsdagen, voor 2017 tot op heden aan 79 opleidingsdagen, wetende dat er nog 
enkele maanden te gaan zijn. 200 opleidingsdagen zou een lichte stijging zijn, maar ons inziens 
wel realistisch.  
 
 
EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME 
 
Voor deze prioriteit hebben we als resultaatsindicator gekozen voor het aantal trajecten 
Nederlands op de werkvloer of taal coaching. We krijgen bij bedrijfsbezoeken vaak te horen dat 
voldoende kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk is op de werkvloer. Het wordt vaak 
aangegeven als reden waarom een tewerkstelling van een allochtone werknemer geen succes is 
geworden. De ervaring leert dat het aanbod taal coaching en Nederlands op werkvloer redelijk 
onbekend is bij de bedrijven.  
We vinden het dus erg belangrijk om bedrijven te informeren en de weg te wijzen naar deze 
ondersteuning. Het kan hen helpen om werknemers die ze anders zouden afwijzen, toch een 
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kans te bieden in hun bedrijf.   
We mikken voorlopig op 4 trajecten over 2 jaar.  Aangezien het aanbod momenteel nog redelijk 
onbekend is binnen de sector, en we uit ervaring weten dat dit soort van initiatieven tijd 
vergen, denken we dat 4 trajecten op 2 jaar tijd een heuse uitdaging zal zijn.  
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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. 



 31 

Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector van de papier-en kartonverwerkende nijverheid, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve Vanlierde, 
Secretaris-Generaal Federatie der Papier- en  

Kartonverwerkende bedrijven vzw; 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dany VRIJSEN,  
Regionaal secretaris ABVV-Algemene Centrale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Frank BORLOO,  
Regionaal secretaris ACV Bouw - Industrie & Energie; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan MOENS, 
Nationaal secretaris ACLVB 

 




