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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 2016 tot en met 31 december 2017 een maximale toelage van 
588.000,00 EUR uit te betalen aan EDUCAM vzw, Jules Bordetlaan 164 te 1140 Evere (onderne-
mingsnummer: 0442.239.628 - bankrekeningnummer: BE72 3100 9287 0516) ter financiering van 6 
VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende over-
eenkomst, 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 secto-
ren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die funge-
ren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De autosector en aanverwante sectoren verbindt zich ertoe om, op basis van het door 
de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijk kader voor de sectorconvenants 2016-2017, 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 ver-
bintenissen 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 uit-
voering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 6 VTE- sectorconsulen-
ten 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. 
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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. Periodes van 
tijdskrediet of loopbaanonderbreking 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 6 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het conti-
nueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de loop-
tijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulen-
ten 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 laat-
ste op 31 januari 2018 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2019 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. 
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SECTORALE VISIE 
 

• Omgevingsanalyse rekening houdend met diversiteit en KMO-aandeel 
 
De autosector bestaat uit de garagesector (PC 112) en de koetswerksector (PSC 149.2). De bedrij-
ven uit de garagesector houden zich voornamelijk bezig met het onderhouden en herstellen van 
autovoertuigen en met de kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen. Daarnaast kunnen 
deze bedrijven nog tal van andere activiteiten ontplooien, zoals de kleinhandel in brandstof, de 
groothandel in autovoertuigen, de handel in en het onderhoud van bromfietsen. De hoofdacti-
viteiten in de koetswerksector spitsen zich voornamelijk toe op het herstel en de opbouw van 
koetswerken van autovoertuigen. De twee sectoren overlappen elkaar wat hun activiteiten be-
treft. Zo worden in de garagesector activiteiten uitgevoerd die ook in de koetswerksector terug 
te vinden zijn en omgekeerd. 
 
De aan de autosector verwante sectoren zijn de sector van de metaalhandel (PSC 149.4) en de 
sector van de terugwinning van metalen (PSC 142.1). De activiteiten van de bedrijven in de sec-
tor van de metaalhandel zijn zeer divers. De voornaamste activiteit is de groothandel in uitrus-
ting voor de industrie en ander transportmaterieel dan autovoertuigen. De vijf volgende activi-
teiten omvatten onder meer de kleinhandel in kantoor- en computerbenodigdheden, de groot-
handel in landbouwmachines, de groothandel in elektrisch materieel, de groothandel in auto-
onderdelen enz. 90% van de bedrijven uit de terugwinning van metalen zijn actief in de twee 
voornaamste activiteiten die men in deze sector terugvindt. Die twee activiteiten zijn: de 
groothandel in afval en schroot en de terugwinning van metaalafval. 
 
De volgende kenmerken kunnen worden toegeschreven aan de autosector en de aanverwante 
sectoren: 

• De 4 sectoren tellen in Vlaanderen samen 6.016 bedrijven. De garagesector telt de meeste 
bedrijven (3.322), gevolgd door de sector van de metaalhandel (2.099), de koetswerksec-
tor (486) en de sector van de terugwinning van metalen (109). 

• In totaal worden in Vlaanderen in de 4 sectoren 62.111 werknemers tewerkgesteld, waar-
van er 32.027 (52%) het statuut van arbeider hebben. 

• Het aantal arbeiders is in Vlaanderen in de periode 2006-2016 met 986 eenheden geste-
gen in de metaalhandelsector (+8%). Ook de koetswerksector kende een stijging van het 
aantal arbeiders en dit met 161 eenheden (+6%). De garagesector en de sector van de te-
rugwinning van metalen laten een daling van het aantal arbeiders optekenen met res-
pectievelijk 804 eenheden (-5%) en 131 eenheden (-13%). 

• De 4 sectoren zijn echte KMO-sectoren. Zo stelt een bedrijf in Vlaanderen gemiddeld 10 
werknemers te werk (gemiddeld 5 arbeiders).  

• In Vlaanderen is slechts 6,5% van de arbeiders uit de betrokken sectoren een vrouw. Dit 
zijn in totaal 2.105 vrouwen 

• Er wordt een algemene vergrijzing van de arbeiders in de 4 sectoren vastgesteld. In de 
periode 2006-2016 steeg het aandeel 45-plussers in de garagesector met 6%-punt. Dit is 
een stijging van naar schatting 604 arbeiders.1 Voor de koetswerksector bedroeg de toe-
name 12%-punt (+406 arbeiders), voor de sector van de metaalhandel 11%-punt (+871 ar-
beiders) en voor de sector van de terugwinning 8%-punt (+799 arbeiders). 

• Voor de andere doelgroepen heeft de sector via de herkomstmonitor van het departe-
ment WSE zicht op het aandeel loontrekkenden met een niet-EU herkomst en dat dit 
aandeel procentueel fors toegenomen is in de autosector en aanverwante sectoren. 

                                              
1 Dit is een leeftijdspiramide voor gans België. De cijfers m.b.t. de vergrijzing voor Vlaanderen zijn een 
schatting.  
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Meer informatie is terug te vinden in de herkomstmonitor (p.47). EDUCAM bevroeg in 
2017 de bedrijven uit de garage- en koetswerksector over de tewerkstellingsdynamiek in 
2016. Hieruit bleek dat in de garagesector in Vlaanderen naar schatting 7% van de ar-
beiders (1.064 arbeiders) een ‘migratieachtergrond’ heeft. In de koetswerksector is dit 
15% van de arbeiders (415 arbeiders). Uit diezelfde enquête bleek ook dat in Vlaanderen 
in de garagesector naar schatting 0,4% van de arbeiders een ‘beperking’ heeft (64 arbei-
ders). Voor de koetswerksector bedraagt dit 0,7% (19 arbeiders). 

 
Hoewel men globaal genomen een inkrimping kan constateren van het aantal bedrijven in onze 
sectoren kan men dus stellen dat de vier EDUCAM-sectoren met hun 9.869 bedrijven en 95.584 
werknemers een belangrijke pijler van ’s lands economie blijven (deze cijfers hebben betrekking 
op België en niet op Vlaanderen). De sectorfoto in bijlage geeft verder een volledig cijfermatig 
beeld van de autosector en aanverwante sectoren. 
 
 

• Toekomstige competentienoden en de hieraan gekoppelde, initiatieven 
 
De mobiliteitssector staat onder druk. Het landschap binnen de sector is voorgoed veranderd 
naar aanleiding van de gevolgen van de crisis de afgelopen jaren. Daarnaast volgen de techno-
logische ontwikkelingen zich in snelvaart op. In combinatie met het sterk veranderende consu-
mentengedrag zorgt dit voor grote uitdagingen in onze sectoren. 
 
Wil EDUCAM zijn rol als expertisecentrum in de toekomst blijvend versterken, dan moest een 
ambitieuze toekomststrategie worden uitgewerkt. Dit was het doel van het project ROUTE 
2020, een studie die EDUCAM voerde i.k.v. het ESF-project VLAMT (Vlaams ArbeidsMarktonder-
zoek van de Toekomst). 
 
ROUTE 2020 resulteerde in een aanbod dat een antwoord biedt op de toekomstige behoeften 
van werkgevers en werknemers op het gebied van opleiding en bijscholing. De sectoren van 
EDUCAM worden immers gekenmerkt door bovenstaande evoluties die elkaar snel opvolgen. 
Verwacht wordt dat deze evoluties een grote impact zullen hebben op de activiteiten van onze 
bedrijven, waardoor er nieuwe competentie- en opleidingsbehoeften zullen ontstaan. 
 

• Uitdagingen sectorale arbeidsmarkt 
 
Op het sociale vlak merken we dat, als gevolg van onder meer het fileleed, de stijgende kosten 
van het bezit van een voertuig, de toenemende verstedelijking en het groeiende milieubewust-
zijn, er op het vlak van mobiliteit een verschuiving plaatsvindt van het bezit van een wagen 
naar het gebruik ervan. Zo zullen consumenten in de toekomst meer toegang willen hebben tot 
een ruim aanbod aan mobiliteitsdiensten en -producten, waaruit ze oplossingen op maat kun-
nen samenstellen. De toekomstige behoeften en verwachtingen van de consument op het ge-
bied van mobiliteit zijn sterk generatiegevoelig. 
 
 
Door de vergrijzing van onze samenleving zullen de babyboomers als consumentengroep sterk 
aan belang winnen. Zij stellen andere eisen op het gebied van wagenbezit en mobiliteit dan de 
jongeren van de Y-generatie. De verschillen tussen deze twee generaties uiten zich niet alleen 
op het gebied van consumentengedrag, maar zijn ook zichtbaar op de werkvloer. De vergrijzing 
en ontgroening van onze samenleving zullen leiden tot een "war for talent" tussen bedrijven. 
Het tekort aan personeel zal niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief van aard zijn. 
 
Op het technologisch vlak zijn er allereerst de ontwikkelingen die erop gericht zijn de schadelij-
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ke uitstoot van wagens te reduceren. Zo besteden constructeurs op het gebied van aandrijfsys-
temen veel aandacht aan de ontwikkeling van elektrische voertuigen. Desalniettemin blijkt de 
auto-industrie in de eerste plaats te investeren in technologieën die het verbruik van traditione-
le verbrandingsmotoren doen verminderen omdat elektrische voertuigen nog niet beantwoor-
den aan de verwachtingen van consumenten. Zolang de nadelen van elektrische voertuigen niet 
verdwijnen, zullen hybride technologieën de nabije toekomst waarschijnlijk bepalen. Voorts 
investeert de sector ook in de ontwikkeling van aandrijfsystemen op waterstof, waarbij de piste 
van brandstofcelwagens de meest realistische lijkt te zijn. Aangezien ook deze technologie nade-
len heeft, is het nog niet zeker welke aandrijftechnologie het in de toekomst zal halen: water-
stof of elektriciteit. De klassieke verbrandingsmotoren op benzine en diesel zullen echter nog 
niet onmiddellijk verdwijnen. Wagens milieuvriendelijk maken kan ook door gewichtsreductie. 
Lichtere materialen, zoals aluminium, nieuwe staalsoorten, koolstofvezel en in mindere mate 
polymeren, zullen hierdoor aan belang winnen. 
 
Andere technologische evoluties zijn erop gericht de veiligheid en het comfort van wagens te 
verbeteren. Veiligheidssystemen kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Passieve veilig-
heidssystemen, zoals kreukelzones of airbags, proberen de schade te beperken wanneer zich een 
ongeval voordoet. Deze systemen beperken zich echter niet meer alleen tot de inzittenden, 
maar houden ook steeds meer rekening met de omgeving van het voertuig. Actieve veiligheids-
systemen trachten schade te voorkomen door op gevaarlijke situaties te anticiperen via ge-
avanceerde sensoren en camera's. Deze systemen zijn nog niet veralgemeend, maar dat is een 
kwestie van tijd. Informatieveiligheidssystemen trachten niet alleen op gevaarlijke situaties te 
anticiperen en obstakels te detecteren, maar delen deze informatie ook met andere wagens en 
infrastructuurcomponenten. Men spreekt hier ook van vehicle-to-vehicle communication en 
connected mobility. Connected mobility zal het voor voertuigen bovendien mogelijk maken om 
autonoom te rijden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat men om een aantal redenen toch 
sceptisch staat tegenover volledig autonoom rijdende voertuigen en dat men meer open staat 
voor beperkte dan voor geavanceerde vormen van zelfrijdende wagens. 
 
 
Naast zelfrijdende voertuigen zijn er nog tal van andere technologische ontwikkelingen die de 
veiligheid en het comfort dienen te bevorderen, zoals eHorizon, permanent internet of augmen-
ted reality. In de werkplaats van de toekomst zullen eveneens vernieuwende technologieën, 
zoals augmented reality, worden toegepast. Bovendien zal het mogelijk worden om diagnoses 
en kleine reparaties vanop afstand te verrichten. Al deze nieuwe technologieën hebben belang-
rijke implicaties voor bedrijven. Veel van de spitstechnologieën die hiervoor moeten worden 
ontwikkeld, behoren immers niet tot de corebusiness van de autosector, noch die van de me-
taalhandel (vb. burgerlijke bouwkunde, hef- en reachtrucks, landbouwmachines, etc.…), waar-
door nauw zal moeten worden samengewerkt met andere sectoren. Bedrijven zullen dus de 
nodige kennis en competenties moeten verwerven om met deze technologieën om te kunnen 
gaan en ze zullen moeten investeren in gespecialiseerde werkplaatsen. Om te kunnen anticipe-
ren op de technologische evoluties is het cruciaal dat bedrijven continu investeren in opleiding 
en dat ze intelligent rekruteren. Zoals de omschrijving het aangeeft, is de sector van de metaal-
handel (PC 149.4) een handelssector van o.a. de voertuigen die bovenstaand opgelijst zijn. De 
afgelopen periode heeft deze branche enorme veranderingen ondergaan door de opkomst van 
de zogenaamde digitale retail. Dit betekent dat potentiele klanten zeer goed geïnformeerd zijn 
omtrent de eigenschappen van de te koop aangeboden producten door te gaan surfen op het 
internet. Uit een interne studie is gebleken dat kopers reeds 75 dagen voor de aankoopdatum 
zich aan het informeren zijn. Dit maakt dat het verkoopproces in retail grondig overhoop wordt 
gegooid, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot nieuwe beroepen en andere functie-inhouden. 
De sector zal de bedrijven ondersteunen in deze “digital age”, zodanig dat de bedrijven deze 
mutatie overleven en de digitale componenten van hun bedrijfsvoering in de vingers hebben. 
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Ook niet-technologisch vlak staat de sector evenzeer onder druk. Bovenstaande verschuivingen 
resulteren in een nood tot afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines: 
iedereen moet in staat zijn om helder en duidelijk met elkaar te communiceren en moet op de 
ander kunnen vertrouwen. In dit proces is het belangrijk dat medewerkers verantwoordelijkhe-
den nemen en afstaan, en tevens goed kunnen omgaan met spanningen en frustraties. Daarom 
is volgende aanpak absoluut noodzakelijk: 
 

• Doelgerichte coaching; 
• Hulp en feedback geven en ontvangen; 
• Herkennen en toepassen van verschillende communicatiestijlen en gesprekstechnieken; 
• Resultaatsverbetering door gedragsverandering; 

• Bewust worden van zwakke en sterke eigenschappen; 

• Cultuuromslag die gekenmerkt wordt door korte lijnen, daadkracht en ondernemer-
schap. 

 
Hierop probeert de sector antwoord te bieden in wat later zal beschreven worden onder het 
luik “competentiebeleid en levenslang leren”. 
 
Op het economisch vlak heeft de financiële crisis tot gevolg dat de productie van wagens zich 
steeds meer verplaatst van high-cost exporterende landen naar lower-cost landen, zoals China 
of landen in Zuid-Amerika. Niet alleen de lagere kosten vormen een reden voor deze verschui-
ving. Producenten willen ook wegens competitieve redenen dicht bij hun belangrijkste bron aan 
nieuwe klanten zitten. De export van Chinese wagens uit China naar opkomende landen neemt 
sterk toe. Chinese wagens zullen bij ons pas succes hebben als ze aan onze standaarden en 
normen beantwoorden. Dit is echter een kwestie van tijd. 
 
2016 is een jaar geweest waarin de eerste voorzichtige tekenen van economisch herstel zicht-
baar werden. De groei van de verkopen in de mobiliteitsbranche draagt bij aan het financiële 
herstel van de sector. De vraag is echter of deze stijgende lijn zich doorzet. Na jaren van crisis 
staan een groot aantal bedrijven nog steeds financieel onder druk terwijl tegelijkertijd het wij-
zigende consumentengedrag ertoe leidt dat de traditionele manier van zakendoen tekortschiet. 
 
Het traditionele businessmodel van het garagebedrijf heeft afgedaan doordat er met betrekking 
tot het consumentengedrag een accentverschuiving plaatsvindt. Uit verschillende onderzoeken 
blijkt duidelijk het veranderende gedrag van de consument. Uit een rondvraag waar de priori-
teit ligt wanneer men geld uitgeeft scoort de wagen gemiddeld een tiende plaats. Bij personen 
jonger dan 30 jaar staat de auto zelfs fors lager. Ook het aankoopproces verandert. Vroeger 
bezocht een klant meerdere dealers om zo zijn keuze te maken. Vandaag zijn consumenten be-
ter geïnformeerd dan ooit tevoren. Als de sector dit niet beter oppakt, dan bestaat de taak als 
dealer er slechts uit om proefritten te verzorgen en te noteren wat de klant wenst te bestellen. 
 
Bovendien hebben consumenten, zoals reeds werd vermeld, minder de behoefte om eigenaar te 
zijn van een wagen. Niet het bezit is belangrijk wel het gebruik ervan. Deze tendens zal worden 
versneld door de toenemende wereldbevolking en de verstedelijking, waardoor de behoefte aan 
alternatieve mobiliteitsdiensten zal toenemen. Wil het garagebedrijf overleven, dan zal het moe-
ten evolueren van "autoverkoper" naar "mobility provider". De sleutel tot een succesvolle veran-
dering in een dienstverlenende organisatie ligt bij de kennis die ze hebben van hun klanten en 
het inzicht in hun gedrag en behoeften. De waardeketen in de automotive sector zal namelijk 
veranderen van aanbodgestuurd (push) naar vraaggedreven (pull). In de vraaggedreven markt 
zal het invullen van de mobiliteitsbehoeften van de klant centraal staan. Verwacht wordt dat er 
na 2020 nog nauwelijks plaats zal zijn voor de traditionele importeur en dealer. De gesloten 
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keten zal worden opengebroken en zowel op productie- als op distributieniveau ontstaat er een 
gevarieerd scala aan producenten, service providers en distributeurs. Uit eigen sectoraal onder-
zoek blijkt dat het aantal private leasecontracten jaarlijks met gemiddeld 108% toeneemt. 
 
De macht van de constructeurs zal in de toekomst nog steeds groot zijn, maar ze zullen te ma-
ken krijgen met een forse rationalisering in met name het aantal verkooppunten. Zo verwachten 
de bevraagde experts in België een daling van het aantal verkooppunten met 24% in 2020. 
Voornamelijk kleinere bedrijven zullen het slachtoffer zijn. Een logische ontwikkeling is dat dea-
lers dealergroepen gaan vormen. Ze worden zo retailers en maken gebruik van een groot aantal 
leveranciers en partners om het juiste aanbod aan hun klant te kunnen doen. Fabrikanten zul-
len ook in de toekomst een sterke positie innemen, maar zullen moeten accepteren dat nieuwe 
spelers de markt betreden en dat machtsverhoudingen zullen verschuiven. De aanpassing van 
het businessmodel van de bedrijven beïnvloedt het aantal mensen dat nodig is, de organisatie 
van het personeel en het soort functies in de sales en maakt een grotere centralisering van het 
salespersoneel nodig.  
 
 
De daling van het aantal fysieke verkooppunten en het aantal traditionele verkopers zal ook het 
gevolg zijn van een toename van de verkoop van voertuigen via het internet. De door ons be-
vraagde experts verwachten dat 20% van de autoverkoop in 2020 via het internet zal plaats-
vinden. Toch zal het merendeel van de voertuigen nog via fysieke verkooppunten worden ver-
kocht. De autobranche reageert echter traag op de verkoop van wagens via het internet. Hier-
door verwacht men dat een groot deel van de online markt zal worden ingenomen door nieuwe 
toetreders. Niet alleen de traditionele verkoop van voertuigen maar ook de aftersales staat on-
der druk, nl. door de stijgende onderhoudsintervallen, minder preventief onderhoud, de stabili-
sering van het wagenpark, het dalend aantal afgelegde kilometers en de economische onzeker-
heid. Naast volumedruk is er ook druk op de aftersalesmarges als gevolg de toenemende trans-
parantie van onderdelenprijzen en uurtarieven (dankzij het internet), de toenemende sturing 
van reparatie en onderhoud door lease- en verzekeringsmaatschappijen en de stijgende concur-
rentie tussen merkgerelateerde en merkonafhankelijke aftersalesaanbieders. De toekomst van de 
aftersales zal eveneens sterk worden bepaald door de verschuiving van het bezit van een wagen 
naar het gebruik ervan. Doordat een beperkt aantal partijen daadwerkelijk wagens zullen bezit-
ten zullen ze de hele reparatie- en onderhoudsmarkt sterk kunnen sturen. Ook kunnen nieuwe 
(grotendeels branchevreemde) intermediairs de kop opsteken. Door dit alles verwachten de be-
vraagde experts in België een daling van de onderhoudsactiviteiten in 2020 met 23% en een 
daling van het aantal arbeiders in garagebedrijven met 25%. Ook verwachten ze een daling van 
het aantal arbeiders in de koetswerkberoepen. 
 
 
Ondanks deze verschuivingen kent de sector van de mobiliteit ook nog steeds traditionele uit-
dagingen. Door de overproductie van auto’s wordt het push-model deels in stand gehouden. 
Hierdoor worden de noodzakelijke veranderingen binnen de sector geremd. Met andere woor-
den, de marges blijven aanhoudend laag waardoor de ruimte voor investeringen eerder beperkt 
is. Zoals vermeld zal het aantal autobedrijven structureel dalen. De enkele jaren geleden ingezet-
te schaalvergroting zet fors door. Hierdoor wordt de strijd om de klant in de mobiliteitsbranche 
online gevoerd. Merken, importeurs, dealers, ketens, universele autobedrijven, schade- en onder-
houdsbedrijven vechten met en tegen nieuwkomers om de gunsten van de klant. 
 
 
De laatste soort evoluties die in kaart werd gebracht zijn de politieke evoluties. Zo heeft de EU 
op 3 april 2014 strengere regels inzake de technische controle doorgevoerd. Deze nieuwe regels 
worden in drie verschillende richtsnoeren vervat en hebben betrekking op periodieke techni-
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sche controles, technische controles van bedrijfsvoertuigen en de inschrijving van voertuigen. 
 
 
In de afgelopen jaren werden ook verschillende maatregelen ter bevordering van de veiligheid 
op de weg geïntroduceerd. Sinds oktober 2015 zouden alle nieuwe modellen personenwagens en 
lichte bedrijfsvoertuigen uitgerust moeten zijn met het 112 eCall-systeem. De EU heeft ook ver-
schillende veiligheidsvoorschriften inzake banden doorgevoerd. Zo werden onder meer banden-
spanningscontrolesystemen en banden met een lage rolweerstand sinds 2014 verplicht. Andere 
veiligheidsmaatregelen zijn onder meer de verplichting van remhulpsystemen voor personen-
wagens, geavanceerde noodremsystemen en waarschuwingssystemen bij grote voertuigen voor 
het onbedoeld verlaten van de rijstrook (sinds 2013) of de verplichting van elektronische stabili-
teitscontrole bij nieuwe autotypes en bedrijfsvoertuigen sinds 2012. 
 
Met betrekking tot het milieu bevat de Europese wetgeving bindende uitstootdoelstellingen 
voor nieuwe wagens. Zo mag de vloot nieuwe personenwagens van een fabrikant tegen 2021 
niet meer dan 95 g CO2/km uitstoten. De EU heeft ook doelstellingen met betrekking tot de 
brandstofkwaliteit ingevoerd en duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen geformuleerd. De 
Europese Commissie heeft een pakket bindende maatregelen voorgesteld om een basisinfra-
structuur voor propere brandstoffen uit te bouwen en het Europees parlement heeft op 2 april 
2014 nieuwe geluidsnormen goedgekeurd. Ook moeten sinds 2011 nieuwe modellen gebruik ma-
ken van koelmiddelen met een lage impact op het milieu. 
 
Op basis van bovengenoemde vaststellingen kunnen we volgende besluiten worden getrokken. 
Bovenstaande sociale, technologische, economische en politieke evoluties zullen onmiskenbaar 
een invloed hebben op de beroepen en de competentiebehoeften in de autosector in 2020. Om 
die reden werd onderzocht hoe beroepen zullen evolueren tegen 2020 en tot welke competen-
tiebehoeften dit zal leiden. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beroepen en 
competenties op het technische vlak en anderzijds deze op het niet-technische vlak. 
 

• Effecten van de economische transformaties en trends op de sectorale arbeidsmarkt 
 
Op het technische vlak werd eerst nagegaan hoe bestaande technische beroepen zullen evolue-
ren tegen 2020. Het aantal mecaniciens zal onherroepelijk dalen. Ook het aantal lassers, plaat-
werkers en koetswerkherstellers zal tegen 2020 waarschijnlijk afnemen. Over de evolutie van 
het aantal (de)monteurs, koetswerkbouwers en spuiters zijn de meningen verdeeld. Het aantal 
bandenmonteurs zou veeleer stabiel blijven. Het beroep waarvoor men de hoogste stijging ver-
wacht is dat van technicus. Globaal verwacht men dus dat het aantal personen in technische 
beroepen tegen 2020 zal dalen, onder meer onder invloed van minder servicebeurten en het 
veiliger worden van voertuigen. 
 
Echt nieuwe technische beroepen zullen er in 2020 in de sector niet bijkomen. Het is waarschijn-
lijker dat bestaande technische beroepen door allerhande technologische ontwikkelingen een 
andere invulling zullen krijgen en dat beroepen die in andere sectoren ingeburgerd zijn aan 
belang zullen winnen in onze sector. Zo wordt de (gespecialiseerde) elektronicus door experts 
gezien als belangrijkste "nieuw" beroep omdat de meeste technologische evoluties een comple-
xere elektronica veronderstellen. Andere belangrijke beroepen in 2020 hangen hiermee samen, 
zoals de specialist ICT en de diagnosespecialist. De opkomst van alternatieve aandrijftechnieken 
en nieuwe materialen voor de assemblage van voertuigen zal respectievelijk gespecialiseerde 
technici en carrossiers vergen. 
 
De meeste technische beroepen die we vandaag de dag in de sector vinden zijn knelpuntberoe-
pen. Dit zal in 2020 niet anders zijn. Volgens experts zullen de beroepen die elektronica en elek-
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triciteit als basis hebben het gros van de toekomstige knelpuntberoepen vormen. Het gaat om 
beroepen zoals elektronicus, specialist ICT, diagnosespecialist en technicus. Ook de (polyvalente 
en onderhouds)mecanicien en de carrossier worden door experts in 2020 als belangrijke knel-
puntberoepen beschouwd, en dit zowel voor personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen als 
zware bedrijfsvoertuigen.  
 
De technische competentiebehoeften die we in 2020 kunnen verwachten liggen in de lijn van 
bovenstaande vaststellingen. Volgens experts dienen werknemers voldoende competent te zijn 
op het gebied van ICT/informatica en elektronicatoepassingen in voertuigen. Ook dienen vol-
doende competenties verworven te worden rond nieuwe alternatieve (hybride) aandrijftech-
nieken in het algemeen en elektriciteit voor elektrisch aangedreven wagens in het bijzonder. Dit 
veronderstelt ook dat voldoende competenties worden opgebouwd op het vlak van diagnose. 
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe materialen waaruit voertuigen vervaardigd 
zullen worden, zullen ook op dit gebied in 2020 de nodige competenties aanwezig moeten zijn. 
 
Op het niet-technisch vlak verwachten experts een daling van het aantal bedrijfsleiders, verko-
pers en magazijnmedewerkers. Over het aantal administratieve medewerkers zijn de meningen 
verdeeld. De meeste experts verwachten een daling of een status-quo van het aantal personen. 
Wat het aantal boekhouders en receptionisten betreft, verwacht men veeleer een status-quo. 
Enkele experts verwachten zelfs dat het aantal receptionisten zal stijgen. 
 
Net als bij de technische beroepen zullen er in 2020 in onze sector niet echt nieuwe beroepen 
ontstaan. Wel zullen beroepen die vandaag de dag in garagebedrijven minder courant zijn in de 
toekomst aan belang winnen. 
 
Hieronder vallen onder meer beroepen die gerelateerd zijn aan de opkomst van de internetver-
koop van voertuigen, zoals de internetverkoper, de internetmarketeer, de webdeveloper en -
beheerder, de manager internetverkoop en de call-centermedewerker. Ook zal er in de toekomst 
meer behoefte zijn aan CRM-managers en allerhande adviserende beroepen, zoals de adviseur 
diensten en producten of, meer specifiek, de adviseur alternatieve mobiliteit, de adviseur finan-
ciën, de adviseur aftersales en de adviseur verkoop en verhuur van voertuigen. 
 
Experts vermoeden dat het beroep verkoper in 2020 een knelpuntberoep zal zijn omdat de wij-
ze waarop voertuigen verkocht zullen worden zal veranderen en omdat verkopers bijkomende 
diensten en producten zullen moeten verkopen in vergelijking met vandaag. Andere niet-
technische knelpuntberoepen zijn veelal gerelateerd aan het verkoopproces. Het gaat om onder-
steunende functies, zoals de verkoopreceptionist, de administratieve medewerker van de ver-
koop, de e-marketeer en de call-centermedewerker voor de verkoop via het internet. 
 
Kennis over nieuwe technologieën, producten en (mobiliteits)diensten die zich tegen 2020 aan-
dienen wordt door experts beschouwd als de belangrijkste toekomstige competentiebehoefte 
op het niet-technisch vlak. De wijze waarop het klantenpotentieel in 2020 zal worden aange-
wend zal de overlevingskansen van bedrijven in de sector nog sterker bepalen dan vandaag. Het 
internet zal hierin een steeds belangrijkere rol spelen. Vandaar het belang dat wordt gehecht 
aan het verwerven van competenties op het vlak van CRM, klantvriendelijkheid en psychologie. 
Er wordt verwacht dat er in 2020 steeds meer grotere verkooppunten zullen zijn, die een ruim 
aanbod aan merken, diensten en producten zullen aanbieden. De verkoop zal meer centraal 
georganiseerd worden, onder meer omdat het internet als verkoopkanaal aan belang zal win-
nen. Dit vergt nieuwe competenties op het gebied van management en bedrijfsbeheer. Andere 
niet-technische competenties die werden vernoemd hebben betrekking op talen, informatica, 
financiën en advies. 
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De resultaten van deze studie worden geïntegreerd in de werking van EDUCAM en met de opge-
lijste prioriteiten en actiepunten van dit convenant proberen we een antwoord te geven op de 
uitdagingen van Route 2020. 
 

• Intersectorale aanknopingspunten 
 
Bovengenoemde sectoren situeren zich hoofdzakelijk in het domein van “handel”. Door de in-
troductie en de implementatie van de “digital age” worden alle sectoren binnen de handel 
grondig door elkaar geschud. Aan bedrijfsleiders wordt voortaan ook gevraagd om de digitale 
componenten van hun bedrijfsvoering te beheersen. In die mate wordt een ruime waaier aan 
sectoren geconfronteerd met de effecten van de zogenaamde e-commerce. Bovenstaande be-
schrijving illustreert dan weer de mate waarin de autosector en aanverwante sectoren onder 
druk komen te staan. 
 
Een reeks van maatregelen die binnen de sector wordt genomen is in die zin ook transfereer-
baar naar andere sectoren. Voorbeeld hierbij is de sector van de elektriciens (PC 149.1) waarbij 
de retail van “witgoed” en “bruingoed” eveneens een grondige mutatie ondergaat en nagenoeg 
dezelfde competentie-evolutie kent. Het gevolg van deze vaststelling is dat gaandeweg meer en 
meer sectoren zullen worden aangewezen om in clustervorm samen te werken. 
 

• Contouren van de beleidsnota’s in relatie tot de globale visies 
 
De visie van het sectorconvenant 2016-2017 wenst de sector verder te zetten in dit convenant. 
Om de aandachtspunten en uitdagingen aan te pakken worden de acties verdergezet, verdiept 
en versterkt rekening houdend met de lessen die er getrokken kunnen worden uit de vorige 
jaren, de accenten die naar voren worden gebracht in het Vlaamse beleidskader2en de bestaan-
de of nieuwe noden in de sector. 
Het initiëren, stimuleren en financieren van projecten is een rode draad om de uitdagingen aan 
te gaan met kwaliteitsvolle partnerschappen. We willen verder inzetten op het creëren van op-
lossingen die antwoorden kunnen bieden op de vragen die er leven op de arbeidsmarkt, de on-
derwijs- en vormingswereld en het Vlaams beleid. 
 
 
 
 
 

1. De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Vacatures die lange tijd open staan of niet ingevuld geraken, de verdere vergrijzing, de noodzaak 
voor juiste basiscompetenties in kader van stijgende competitiviteit en technologische innovatie, 
een lage instroom in opleidingen die leiden naar de autosector en aanverwante sectoren, … Het 
zijn allemaal elementen waarmee de 4 sectoren te kampen hebben en die de komende jaren met 
een nog luidere stem zullen weerklinken. 
 
EDUCAM wenst deze uitdagingen aan te pakken op 2 grote actievelden: 
 

• acties gericht op het onderwijs (in de brede zin van het woord); 
• acties gericht op andere partnerorganisaties (bijvoorbeeld VDAB en derdenorganisaties). 

 

                                              
2 Nota Onderwijs; Nota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 
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De kerngedachten die we met de acties willen verwezenlijken zijn een verhoging van de in-
stroom in de opleidingen en onderwijsrichtingen die leiden tot de verschillende sectoren en het 
verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de instroom op de arbeidsmarkt en dit in samen-
werking met meerdere partners. 
 
De sector wenst het vak te promoten en dus een grotere bekendheid na te streven bij leerlingen, 
scholen, lesgevers, jongeren, cursisten, werkzoekenden, werkenden, ouders, … van de beroepen, 
uitdagingen, opportuniteiten en loopbaanmogelijkheden die er zijn in de verschillenden sectoren. 
 
De studie- en beroepskeuze van jongeren beïnvloeden en begeleiden is hierbij een cruciaal ele-
ment. Een positieve keuze om te willen werken in de auto- en aanverwante sectoren, dat is een 
te bereiken doel. Maar de positieve keuze voor technologie is niet alleen een probleem in de auto 
en aanverwante sectoren. De handen in elkaar slaan en een intersectorale samenwerking nastre-
ven voor de promotie van techniek is dan ook een doelstelling de komende jaren. De mogelijk-
heden die het STEM-actieplan aanreikt, de talentenfabriek van Technopolis, www.mobilityjobs.be, 
www.startyourfuture.be, … willen we dan ook met beide handen aangrijpen. 
 
Naast de promotie van de technische beroepen is het verhogen van de kwaliteit van de instroom 
op de arbeidsmarkt van essentieel belang. De kwaliteit van de instroom bevorderen, is een echte 
uitdaging die op verschillende manieren kan aangepakt worden nl. 
 

• De opleidingsprogramma’s afstemmen op de noden die er leven op de arbeidsmarkt: een 
betere afstemming van de behoeften van de sector kan mogelijk gemaakt worden door 
de bestaande leerprogramma’s beter af te stemmen of nieuwe in te voeren (vb. via het 
duaal leersysteem). Een eerste stap hiertoe werd reeds gezet met de beroepskwalificaties. 

• De sector pleit ook voor een competentiegericht onderwijs en het belang om competen-
ties van leerlingen én lesgevers te versterken. Ook het hoger onderwijs dient gepromoot 
te worden om de toekomstige behoeften aan technisch (hoger en minder hoog) ge-
schoolden in onze sectoren te kunnen opvangen. 

• Didactische tools en specifieke leermiddelen ontwikkelen en verspreiden naar lesgevers 
die deze kunnen gebruiken tijdens hun lessen en ook aan de leerlingen/cursisten kunnen 
overdragen (vb. specifieke handboeken voor leerlingen). 

• Aandacht voor de technologische (r)evolutie en de laatste stand van de verschillende 
technieken. 

  
De transitie van onderwijs naar arbeidsmarkt is van cruciaal belang in de loopbaan van een in-
dividu. De werkloopbaan moet gestart worden met een solide basis om van daaruit via levens-
lang leren nieuwe competenties te ontwikkelen en te groeien in de loopbaan. 
 
Praktijkervaring staat centraal in dit gegeven. Het aanreiken van tools enerzijds is belangrijk en 
kan een antwoord geven op de nood die er leeft binnen de scholen en centra. Het aanreiken van 
mogelijkheden met betrekking tot praktijkervaring is een andere belangrijke pijler. 
 

• De realiteit van de arbeidsmarkt in kaart brengen via werkplekleren, praktijk in de lessen 
promoten om een ongekwalificeerde uitstroom te vermijden; 

• Competenties van jongeren in kaart brengen door middel van sectorale proeven; 
• De jongeren en volwassenen, kortom alle lerende partijen een degelijke leer- en beroeps-

keuze aanreiken. 
 
Werkplekleren krijgt ook de nodige aandacht enerzijds voor jongeren en anderzijds voor werk-
zoekenden. Zo werd er een sectorale visie ontwikkeld rond werkplekleren in het secundair on-
derwijs en werd er in samenwerking met de VDAB ook een stagebegeleider aangeworven. De 

http://www.mobilityjobs.be/
http://www.startyourfuture.be/
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sector heeft de ambitie om deze samenwerking te bestendigen in de periode 2018-2019, meer 
nog, om deze uit te breiden. In beide acties gaat tevens de nodige aandacht uit naar evenredige 
arbeidsdeelname en diversiteit. 
 
Verder dienen ondernemingen gesensibiliseerd en ondersteund te worden bij het organiseren 
van werkplekleren, stages en werkleerplekken in het bedrijf, wat de instroom vanuit het onder-
wijs en de beroepsopleidingen verbetert (cf. www.mobilityjobs.be). Daartoe werd in 2014-2015 
een leermeesteropleiding ontwikkeld met de steun van het ESF-agentschap. Deze opleiding willen 
we in 2018-2019 verder promoten o.a. in kader van het duaal leren. 
 
De ondersteuning van lesgevers en instructeurs is een zeer belangrijke schakel om de kwalitatie-
ve instroom in de sector op peil te houden. Het kwalificatieniveau van de ‘nieuwe’ werknemers 
staat of valt immers met het opleidingsniveau van hun lesgevers/trainers. EDUCAM zal daarom: 
 

• Het opleidingsaanbod (verder) ontwikkelen op maat van de lesgevers/trainers; 

• Didactische tools en leermiddelen ontwikkelen die lesgevers als pedagogisch materieel 
kunnen inzetten tijdens hun lessen.  

 
Centraal staan namelijk de leerlingen/cursisten. Zij moeten immers de vruchten dragen van de 
opleidingen die hun lesgevers/trainers gevolgd hebben. Voor EDUCAM is dit een uitgelezen kans 
om nieuwe doelgroepen te bereiken en hen in een vroege fase te sensibiliseren voor opleiding en 
het belang van opleiding in de verdere loopbaan kenbaar te maken (cfr. Omgevingsanalyse). 
 
Samenwerkingen zijn in dit gegeven cruciaal. Deze zullen verder bestendigd en dieper uitgewerkt 
worden met volgende partners: 
 

• de onderwijspartners uit het BSO, TSO, DBSO, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en 
BuSO; 

• de SYNTRA; 

• VDAB; 

• Sociale initiatieven; 
• de provinciale RTC’s die opereren als intermediair tussen de onderwijswereld en ar-

beidsmarkt. Door hun wederzijdse contacten en samenwerkingsverbanden zijn ze een 
onmisbare schakel in dit project; 

• andere opleidingspartners zoals CNO; 
• samenwerkingen met bedrijven uit de autosector en aanverwante sectoren. 

 
In onze bedrijfstak leeft nog enorm veel onbenutte kennis en creativiteit. De sociale partners 
willen het contact stimuleren tussen ervaring en jong talent, tussen denkers en doeners, tussen 
vragers en aanbieders. Hoe opener de samenwerking is, hoe beter elkaars meerwaarde wordt 
gezien. Met elkaar praten, kennis delen en nieuwe ideeën en inspiratie verwerven, is belangrijk. 
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PRIORITEIT 1: Kwaliteitsvol werkplekleren en duaal leren implementeren en 
ondersteunen 
 
De autosector en aanverwante sectoren streven naar een naadloze aansluiting tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. De schoolse omkadering geeft niet altijd een correcte weergave van 
wat er op de werkvloer gebeurt. Bovendien beschikken scholen vaak niet over de nodige infra-
structuur om jongeren vakspecifieke competenties aan te leren. Aangezien het deze jongeren zijn 
die in de toekomst aan de slag zullen gaan in onze sectoren moeten zij de kans krijgen om 
werkervaring op te doen conform de realiteit. Kwaliteitsvol werkplekleren en o.a. duaal leren is 
hiertoe een cruciale schakel. 
De inspiratie van dergelijke kwalitatieve omgevingen wordt o.a. gehaald uit de sectorale studie 
rond werkplekleren, de leidraad kwaliteitsvol werkplekleren van het departement Onderwijs en 
Vorming en de conceptnota duaal leren. 
 
Als sector geloven we in de kansen die een geïntegreerd duaal stelsel van leer- en werkervaring 
te bieden heeft. Binnen deze sectorconvenant zal er dan ook uitvoerig aandacht besteed worden 
aan duaal leren en de rol die we als sector zullen opnemen: de uitbouw van standaardtrajecten; 
ondersteuning, promotie en erkenning van bedrijven; kwalitatieve werkplekken promoten en 
ondersteunen; intersectorale samenwerking bevorderen en het informeren van alle betrokkenen 
(scholen, lesgevers, jongeren, ouders, bedrijven, etc.) m.b.t. werkplekleren en duaal leren.  
 
Onze sectoren tellen hoofdzakelijk knelpuntberoepen. Om jongeren en toekomstige werknemers 
naar beroepen in onze sectoren toe te leiden is een correcte weergave van de mogelijke studie- 
en beroepskeuzes noodzakelijk. Dit kan de sector echter niet alleen bewerkstelligen. Daarom zal 
de sector op zoek gaan naar nieuwe partnerschappen en bestaande partnerschappen waar no-
dig innoveren. Immers, om tegemoet te komen aan de toekomstige competentienoden zullen ook 
zij inspanningen moeten leveren om de jongeren klaar te stomen voor de nieuwe arbeidsmarkt. 
Samen staan we sterker. 
 
 
Acties 
 
Actie 1: Uitbouw standaardtrajecten 
 
Omschrijving 
De sector zal samen met partners uit het voltijds en deeltijds onderwijs en de SYNTRA leertijd 
het standaardtraject ‘onderhoudsmechanica auto duaal’ vanaf schooljaar 2017-2018 organiseren. 
Dit traject kadert binnen het ‘schoolbank op de werkplek’ – project van het Ministerie van On-
derwijs en Vorming.  
 
Daarnaast engageert de sector zich, in samenspraak met AHOVOKS, de komende jaren mee de 
schouders te zetten onder de standaardtrajecten duaal. Daartoe bezorgde de sector volgend 
voorstel aan AHOVOKS: 

• 2018-2019: 
o Verderzetting standaardtraject onderhoudsmechanica auto 
o Ontwikkeling standaardtraject koetswerk (voorbewerker – demonteur/monteur – 

plaatwerker) 
o Ontwikkeling standaardtraject spuiter (carrosserie – se-n-se BSO) 
o Ontwikkeling korte trajecten leren & werken: 

▪ Bandemonteerder 
▪ Carrosserie: voorbewerker en plaatwerker 
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▪ Sorteerder - Verwerker AEEA (afgedankte elektrische en elektronische ap-
paratuur) 

▪ Depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 
▪ Demonteur personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen 

• 2019-2020: 
o Ontwikkeling standaardtraject polyvalent mecanicien personenwagens en lichte 

bedrijfsvoertuigen (3de graad TSO en se-n-se BSO) 
o Ontwikkeling standaardtraject onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen 

(se-n-se BSO) 
o Ontwikkeling standaardtraject polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen 

(se-n-se TSO) 
o  

• 2020-2021: 
o Tweewielers 

Timing 
Voorstel: volgens bovenvermelde planning. 
 
Betrokken partners 
Bedrijven, sociale partners, AHOVOKS, onderwijs, SYNTRA en VDAB. 
 
Beoogd doel 
De finaliteit ligt voor de sector in een verhoogde en kwalitatieve instroom in onze sectoren. 
Daartoe wil de sector het opleidingstraject ‘onderhoudsmechanica auto duaal’ inrichten en zich 
engageren voor de uitwerking van toekomstige standaardtrajecten.  
 
 
Actie 2: Kwalitatieve ondersteuning van bedrijven 
 
Omschrijving 
De autosector en aanverwante sectoren engageren zich ertoe om via gerichte bedrijfsbezoeken 
patroons en werknemers te ondersteunen bij de implementatie van werkplekleren. Hierbij wordt 
o.a. rekening gehouden met de instapvoorwaarden, rechten en plichten van het bedrijf, alsook 
met eventuele ondersteuningsmaatregelen zoals RSZ-korting voor mentoren, doelgroepverminde-
ring voor jongere werknemers, start- en stagebonus, etc.…. Samen met de bedrijven wordt actief 
overlegd over hoe de werkplek optimaal ingericht kan worden om jongeren, werkzoekenden en 
cursisten te ontvangen en begeleiden. 
 
Deze actie zal worden uitgevoerd op verschillende manieren: 
 

• Sectoraal partnerschap autosector en aanverwante sectoren 
 
Het sectoraal partnerschap heeft betrekking op de erkenning van bedrijven i.k.v. alle bestaande 
opleidingen in kader van leren en werken en de nieuwe trajecten duaal leren binnen het studie-
gebied auto en aanverwante sectoren. Binnen het sectoraal partnerschap worden volgende ele-
menten besproken worden: 
 

o de erkenning of opheffing van erkenning van een onderneming; 
o de uitsluiting van een onderneming; 
o de uitoefening van controle op de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering 

van een alternerende opleiding binnen de sector wat betreft de opleiding op de 
werkplek;  
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o het opmaken van een jaarlijks monitoringsrapport over de stand van zaken van 
het duaal leren in de sector; 

o het nemen van de nodige acties om de ondernemingen te infomeren over het 
duaal leren in de sector; 

o het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met het oog op een ver-
sterking zowel kwantitatief als kwalitatief van het aanbod aan werkplekken in de 
sector; 

o het verlenen van advies over alle materies die de werkplekcomponent van het 
duaal leren in de sector aanbelangen. 

 
• Bedrijfsbezoeken 

 
I.k.v. de erkenning van bedrijven voor duaal leren zullen alle bedrijven die een erkenning aanvra-
gen bezocht worden. Samen met hen wordt ter plaatse bekeken of de werkplek voldoet aan de 
erkenningsvoorwaarden die vooropgesteld zijn in duaal leren en meer specifiek voor het secto-
raal partnerschap autosector en aanverwante sectoren. 
 
Daarnaast vinden ook nog steeds de “reguliere” bedrijfsbezoeken plaats. Tijdens deze bezoeken 
wordt individueel opleidingsadvies en begeleiding gegeven op vlak van HR (zie verderop) samen 
met informatie rond werkplekleren. 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
De leden van het sectoraal partnerschap en de bedrijven. 
 
Beoogd doel 
De sector probeert elk bedrijf binnen het jaar na aanvraag van erkenning te bezoeken. Via ge-
richte communicatie zullen de bedrijven op de hoogte gehouden worden van alle nieuwigheden 
i.k.v. duaal leren (data mentoropleidingen, informeren rond duaal leren, etc.…). Dit met als ultie-
me doel de kwaliteit en kwantiteit van de instroom in de sector te verhogen.  
 
 
Actie 3: Intersectorale samenwerking i.k.v. duaal leren 

 
Omschrijving 
In onze sectoren zitten heel wat beroepen die overlap kennen met beroepen uit andere sectoren. 
Sommige (basis)competenties zijn gelijklopend en de beroepen kennen gelijkaardige knelpunten. 
Daarom is het vanzelfsprekend dat we als sector regelmatig intersectoraal overleg organiseren 
en zelf ook op uitnodiging deelnemen aan deze overlegmomenten: 
 

• Klankbordgroep voor sectoren: er zal intersectoraal overleg zijn, georganiseerd door SYN-
TRA Vlaanderen. Op maandelijkse basis kunnen op dit platform vragen, opmerkingen, be-
kommernissen geuit worden. 

• ESF-projecten duaal leren: organisatie van en deelname aan stuurgroepen. Volta en 
Woodwize zullen deelnemen aan de stuurgroep van het ESF-project ‘duaal leren’ dat voor 
onze sector werd goedgekeurd in juni 2017. De sector zal op haar beurt deelnemen aan 
de stuurgroep bij Volta.  

• Intersectoraal overleg op ESF-niveau: I.k.v. het ESF-project duaal leren zal SYNTRA Vlaan-
deren de verschillende promotoren samenbrengen in een lerend netwerk.  
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Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Volta, Woodwize, sociale partners, VDAB, SYNTRA en onderwijs. 
 
Beoogd doel 
De sector zal actief deelnemen aan alle initiatieven die een meerwaarde vormen voor het inrich-
ten van duale leertrajecten. Door krachten te bundelen zullen de inspanningen geoptimaliseerd 
en breed verspreid worden. Tegelijkertijd kan dit de intersectorale mobiliteit van (ba-
sis)competenties bevorderen. 
 
 
Actie 4: Informatie delen rond werkplekleren 

 
Omschrijving 
Als opleidingsfonds zijn we reeds van bij de start betrokken bij de uitbouw van het duaal leren. 
Daardoor kan de sector alle verzamelde informatie doorspelen naar de betrokken partners: jon-
geren, lesgevers, trajectbegeleiders, SYNTRA, bedrijven en hun mentoren, ouders, directeurs, soci-
ale partners, etc.… Om iedereen correct te informeren zal de sector gericht communiceren naar 
de verschillende doelgroepen om zo iedereen geïnformeerd te houden. 
 
In eerste instantie zal er gefocust worden op de deelnemende bedrijven en scholen aan het 
standaardtraject ‘onderhoudsmechanica auto duaal’ en de bestaande opleidingen leren & wer-
ken. Later, met de verderzetting van dit traject en de uitbreiding naar andere duale leertrajecten, 
zullen ook die betrokken partners op de hoogte gebracht worden van de laatste nieuwtjes.  
 
Naast duaal leren vinden ook de reguliere ‘leerlingenstages’ plaats binnen het onderwijs. Deze 
ressorteren eveneens onder de noemer werkplekleren. Opdat iedereen het bos door de bomen 
blijft zien engageert de sector zich om alle partijen die aan werkplekleren doen of betrokken zijn 
bij werkplekleren te infomeren.  
 
Concreet heeft de sector samen met de leden van het overlegpanel van de platformtekst een 
actieplan uitgewerkt in kader van werkplekleren. Daarin zijn volgende mogelijke acties opgeno-
men: 
 

• Uitwerken van een sectorale brochure en informatie voor bedrijven en oplei-
dingsinstellingen; 

• Infomomenten organiseren i.k.v. standaardtrajecten onderhoudsmechanica 
auto duaal; 

• Good practices verzamelen in andere sectoren voor opvolgingsinstrumenten 
jongeren werkplekleren en duaal leren; 

• Ondersteuning van mentoren: opleidingen en lerende netwerken; 

• Videogetuigenis van bedrijven die werken met jongeren i.k.v. duaal leren en 
deze integreren op de website van de sector. 

 
 
Betrokken partners 
Leden van de platformtekst en andere sectoren. 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
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Beoogd doel 
Alle betrokkenen op regelmatige tijdstippen samenbrengen en informeren over de stand van 
zaken en toekomstige ontwikkelingen i.k.v. Duaal leren.  
 
 
Actie 5: ESF-oproep “werkplekken duaal leren” 
 
Omschrijving 
De sector onderzoekt de ESF-oproep “werkplekken duaal leren”.  
 
“Het bevorderen van het leren op een werkplek staat centraal binnen deze oproep. Mogelijke 
acties die passen in het versterken van de professionele omkadering van de leerlingen op de 
werkplek zijn onder meer het bevorderen van de leercultuur, het competentiebeleid in de onder-
nemingen en het voeren van een geïntegreerd HR-beleid, specifiek in functie en finaliteit van 
duaal leren en de kwaliteitsvolle ondersteuning van het leerproces van de jongere op de werk-
vloer.  Mogelijke acties zijn onder meer het verhogen van de kwaliteit van begeleiding op een 
werkplek, de organisatie van de werkplek, de evaluatie van leerlingen op de werkplek en de rol 
van de onderneming binnen deze aspecten. De acties kunnen handvaten aanreiken voor bedrij-
ven om zich voor te bereiden op de inschakeling van de leerlingen op hun werkvloer en om zich 
verder te professionaliseren in de competentieversterking van jongeren.” 
 
 
Timing 
Mogelijk continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
ESF 
 
Beoogd doel 
Een toename van het aantal ondernemingen die over voldoende maturiteit en knowhow be-
schikken om op een kwalitatieve wijze competenties aan te leren aan leerlingen op hun werk-
vloer en een rol vervullen in het leerproces van de leerling in de duale leervorm. Daarnaast stre-
ven we als sector naar een betere afstemming tussen de vragen naar beschikbare werkplekken 
en de beschikbaarheid van kwalitatieve werkplekken, zowel sectoraal, regionaal als in functie 
van specifieke studierichtingen en scholen. 
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PRIORITEIT 2: STEM en kwalitatieve beroepskeuze bevorderen 
 
De autosector en aanverwante sectoren zijn ervan bewust dat technische beroepen over de sec-
toren heen minder gekend zijn binnen het onderwijs. Bovendien kampen de beroepen in onze 
sectoren nog vaak met imagoproblemen en zijn ze te weinig gekend bij onze doelgroepen, en al 
zeker in het basis- en lager secundair onderwijs.  
Dit imagoprobleem geldt zowel voor jongeren, hun ouders als het onderwijs. Daarnaast zal er in 
de toekomst een tekort zijn aan arbeiders binnen de sectoren d.m.v. vergrijzing en uitstroom. 
Om dit op te vangen dienen er inspanningen geleverd te worden om het imagoprobleem aan te 
pakken, vertrekkende vanuit het basisonderwijs en dit op intersectoraal vlak. Als sector situeert 
het tekort zich voornamelijk op de “nieuwe” beroepen: beroepen waarbinnen voornamelijk elek-
triciteit en elektronica de kernwoorden zullen zijn. Dit betekent tevens dat er voldoende aan-
dacht moet zijn voor de instroom van vb. meisjes en jongeren van allochtone origine in weten-
schappelijke en technische studierichtingen door onder andere deze doelgroepen in de commu-
nicatie-instrumenten extra in beeld te brengen. Daarom wil de sector acties focussen op alle 
onderwijsniveaus en de technische en technologische beroepen over de sectoren heen opwaar-
deren, en dit steeds in nauwe samenspraak met de betrokken partners (departement Onderwijs 
& Vorming, onderwijskoepels, scholen, etc.…).  
 
 
Acties 
 
Actie 1: STEM promoten 

 
Omschrijving 
De sector onderzoekt welke campagnes er ondersteund kunnen worden die tot doel hebben 
STEM-gerelateerde studierichtingen te promoten. Door deel te nemen aan beroepenbeurzen, 
werkgroepen, jobexpo’s, workshops, etc.… zal de sector zijn steentje bijdragen tot een gerichte 
studiekeuze.  
 
Ouders, jongeren, CLB’s, lesgevers, … kortom iedereen die voor een studie- of beroepskeuze staat 
dient geïnformeerd te worden over de mogelijkheden binnen de sector, maar ook breder over de 
perspectieven van een positieve keuze voor technisch en beroepsonderwijs. Acties die kaderen 
binnen dergelijke keuze, zoals STEM, zijn uitermate geschikt om deze doelstelling te realiseren. 
Verder zal de sector, samen met alle leden uit het overlegpanel van de platformtekst, initiatieven 
uitwerken die jongeren en hun ouders nog beter informeren over de beroepsmogelijkheden bin-
nen de sector (zie prioriteit 2 actie 2).  
Enerzijds zal de sector het STEM-charter ondertekenen. Via dit charter engageert de sector zich 
om via partnerschappen initiatieven rond STEM te versterken, verruimen, verbreden en verdie-
pen. Dit kadert binnen het STEM-actieplan van de Vlaamse Overheid waarbij krachten uit de 
economische, sociale, wetenschappelijke, technologische en onderwijswereld hun krachten bun-
delen om volop te gaan voor het STEM-verhaal. Anderzijds zal de sector opnieuw deelnemen aan 
de STEM-dagen in Technopolis. Dit is gericht naar lesgevers uit basis- en secundair onderwijs en 
behandelt techniek in een brede zin. De sector zal a.d.h.v. workshops de aanwezigen nuttige 
oefeningen demonstreren die ze samen met hun leerlingen kunnen uitvoeren. Een thema dat 
hierbij vaak behandeld wordt is dat van de toekomst van de auto: wat is de auto van de toe-
komst en is er nog een toekomst voor de auto?  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
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Technopolis, leden van de platformtekst en andere sectoren. 
 
Beoogd doel 
Jongeren een positieve keuze laten maken voor een studierichting en/of loopbaan in een tech-
nologische of beroepssector. 
 
 
Actie 2: Studie- en beroepskeuze ondersteunen 

 
Omschrijving 
De autosector en aanverwante sectoren engageren er zich toe om een geïnformeerde studie- en 
beroepskeuze te promoten rond techniek en technologie. Deze bestaan uit: 
 

• Promotie van www.startyourfuture.be (SYF) en www.mobilityjobs.be  
 
De SYF-website is een online platform waar jongeren, ouders en hun lesgevers meer informatie 
kunnen terugvinden over beroepen in onze sectoren via een “Job Guide”. Daarnaast is er didac-
tisch materiaal terug te vinden onder de vorm van didactische posters, nieuwsbrieven, etc.… dat 
lesgevers kunnen inzetten tijdens hun lessen. Dit materiaal is niet enkel van toepassing op onze 
sector, maar is bestemd voor iedereen met een passie voor techniek. 
 
Daarnaast vind je op de mobility jobs-website, een initiatief van TRAXIO met de ondersteuning 
van EDUCAM en FEBIAC, in één oogopslag alle jobs en loopbanen die er op dit moment in België 
in de sectoren vacant zijn. De website biedt zijn bezoekers bovendien een automatische module 
om een snellere zoektocht te garanderen en direct in contact te komen met de (beste) werkge-
vers.  
 

• Evenementen 
 
 
Verruim je horizon-beurs 
 
In Limburg wordt naast de SID-ins ook een informatiebeurs georganiseerd door het VCLB Lim-
burg. Met dit initiatief worden leerlingen uit het laatste jaar BSO, TSO en DBSO uitgenodigd om 
kennis te maken met mogelijke studie- en beroepsmogelijkheden.  
 
Technopolis 
 
Met Technopolis loopt een samenwerking onder de noemer “Explora”. Explora richt zich naar de 
jongeren van 8 t.e.m. 14 jaar. Tijdens deze leeftijd wordt de keuze voor een studierichting ge-
maakt bij jongeren. Bedoeling is hen via uitdagend klinkende beroepen te prikkelen voor een 
beroep- en studiekeuze. Elk beroep heeft zijn eigen omgeving onder de vorm van een cluster met 
interactieve opstellingen. In de interactieve opstellingen ontdekken jongeren de competenties die 
je voor een bepaald beroep nodig hebt en kunnen zij zich daarop testen. 
 
 
Autosalon en Autotechnica 
 
De sector zal informatie over de sector en de verschillende beroepen verspreiden op de evene-
menten “Autosalon” en “Autotechnica” 
 
GAS 

http://www.startyourfuture.be/
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De Gouden Autosleutelhanger is een wedstrijd voor jonge technici die door TRAXIO wordt geor-
ganiseerd teneinde de beste jonge autotechnieker in Vlaanderen te verkiezen. 
 
Onderwijskiezer 
 
De sector heeft samen met enkele andere sectoren de nota ondertekend die een initiatief was 
van de sector van de podiumkunsten. Met bijna 150 studierichtingen in het laatste jaar van het 
secundair onderwijs, meer dan 300 opleidingen in het volwassenenonderwijs, een 160-tal moge-
lijke bacheloropleidingen en nog eens enkele honderden mogelijke masteropleidingen kan kiezen 
voor sommigen misschien wel 
verliezen betekenen. Een “foute” keuze betekent letterlijk heel wat tijdverlies, zowel voor de be-
trokken leerling, cursist of student als voor de samenleving. Al te vaak worden keuzes nog be-
paald door negatieve selectie (richtingen die je niet “kan” of “mag” volgen), het dichtstbijzijnde 
aanbod of het aanbod van de school(groep) zelf. Ontgoochelingen als gevolg van een oriëntering 
die niet volledig aansluit bij een leerling, cursist of student, kunnen lang doorwerken, ook in het 
professionele leven. De focus moet volgens de sector terug gelegd worden op wat leerlingen, 
cursisten en studenten wel kunnen en niet zozeer op wat ze niet kunnen. Met advies op maat, 
meer werkplekleren tijdens opleidingen, die leerlingen, cursisten en studenten sneller in contact 
brengen met het beroepsleven, en transparante informatie over het traject dat ze (ook na de 
opleiding) zullen inslaan, zal de kans op een goede keuze, die een leerling, cursist of student ook 
op lange termijn ten goede komt, alleen maar toenemen. Met andere woorden, er moet meer 
aandacht komen voor de begeleiding van dit keuzeproces. Met de modernisering die in het se-
cundair onderwijs op stapel staat, is dit alleen maar belangrijker geworden. 
 
Als sector zien we hierin een belangrijke rol weggelegd voor onderwijskiezer.be. Daarom wenst 
de sector zich te engageren om actief bij te dragen tot een eventuele vernieuwing en/of uitbrei-
ding van deze website. Daartoe werden de eerste contacten met de kabinetten gelegd en zullen 
de ondertekenende sectoren verder contact proberen opnemen met de overkoepelende overleg-
structuur van de CLB’s. 
 
Jobexpo’s 
 
JOBexpo, een jobbeurs voor laatstejaars leerlingen secundair onderwijs, vormt een schakel tus-
sen scholen en de arbeidsmarkt. Dankzij een succesvolle samenwerking tussen VDAB, VOKA en 
HR-kantoor Auxilios, komen bedrijven met technische ‘young potentials’ in contact. Via dit pro-
ject leveren scholen een maatschappelijke bijdrage aan de opwaardering van het technisch on-
derwijs. 
 
Voorafgaand aan de beurs worden de leerlingen door middel van een sollicitatietraining, gege-
ven door een HR-consultant van Auxilios, klaargestoomd om hun competenties aan de bedrijven 
te presenteren. Deze training gaat door op school. Het doel is om de zesde- en zevendejaarsleer-
lingen op een interactieve en originele wijze kennis te laten maken met de do's & dont's van een 
sollicitatiegesprek. Ook wordt tijdens deze training belang gehecht aan de noodzakelijke voorbe-
reiding voor het sollicitatiegesprek. Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van waarheidsge-
trouwe voorbeelden. Tenslotte geven we een aantal tips mee die handig kunnen zijn bij het solli-
citeren. 
 
De effectieve sollicitatiebeurs wordt een tweetal weken later georganiseerd. De leerlingen krijgen 
een aantal bedrijven en/of sectoren aangeduid waarbij ze kunnen solliciteren. Onmiddellijk na 
deze sollicitaties krijgen de leerlingen de nodige feedback die voor hen van onschatbare waarde 
is. Deze namiddagsessie heeft louter een pedagogische bedoeling: leerlingen bewust maken van, 
en bijsturen waar nodig. Als sector krijgt men de kans om met deze jongeren een gesprek aan te 
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knopen over de toekomstmogelijkheden binnen de sector en dit op een zeer laagdrempelige ma-
nier. Indien er job opportuniteiten zijn binnen de sector, of ze hebben vragen m.b.t. hun eind-
werk, dan kunnen er reeds contacten gelegd worden.  
 
Andere 
 
Afhankelijk van de mogelijkheden en het bereik van het evenement zal de sector zich ook enga-
geren om als partner deel te nemen aan informatiemomenten of workshops (vb. jaarlijkse deel-
name aan CDO-dag). 
 

• Werkplekbezoeken 
 
Promotie van de sector bij jongeren kan enkel slagen als jongeren tijdens hun leercarrière in 
contact komen met bedrijven (zie prioriteit 1). Verder wil de sector ook bedrijven informeren en 
sensibiliseren over hoe ze jongeren, scholen en lesgevers kan bereiken. 
 

• Actieplan platformtekst 
 
Met de leden van de platformtekst werd ook dit thema behandeld. In januari 2017 werd een ac-
tieplan uitgewerkt rond een positieve studie- en beroepskeuze. Dit plan heeft volgende mogelijk 
acties opgeleverd:  
 
Video 
Er wordt bekeken of een video kan ontwikkeld worden waarbij iemand uit de sector aan het 
woord is die een succesvolle loopbaan in de sector heeft gekend. Er wordt bekeken via welke 
kanalen deze video verder verspreid zal worden (YouTube, beroepenfilm, startyourfuture).  
 
Onderwijsmatrix 
In de nieuwe onderwijsmatrix is er in de tweede graad TSO ruimte voorzien om een opleiding 
rond voertuigtechnieken te organiseren. Als sector willen we samenwerken met de TSO-scholen 
om deze richting op te starten in de tweede graad. Daarbij wordt gedacht aan een inspiratie-
moment: wat bestaat er al en wat kan de sector hierin betekenen? 
 
Escape room 
Om techniek breder te benaderen werd gedacht aan een activiteit waarbij jongeren basiscompe-
tenties dienen te beheersen die sectoroverschrijdend zijn. Een escape room ontwikkelen is een 
mogelijke richting. Hier worden jongeren namelijk aangesproken op hun probleemoplossende 
vaardigheden in combinatie met het werken in teams.  
 
Bedrijfsbezoeken voor jongeren 
De autosector is een sector die constant evolueert. Indien lesgevers en hun jongeren mee willen 
zijn met deze laatste nieuwe trends, dan is een samenwerking met de bedrijfswereld aangewe-
zen. Ook voor bedrijven uit de sector, die vaak moeilijk aan gekwalificeerd personeel geraken, is 
dit een mogelijke bron om jongeren de realiteit van het beroep te leren kennen. Als sector wen-
sen we in de toekomst dan ook graag klassikale bedrijfsbezoeken organiseren, zodat deelnemers 
in contact komen met de grote diversiteit aan beroepen die in onze sectoren aanwezig zijn. 
  
 

• VDAB 
 
Gedurende de looptijd van het convenant wil de sector elk provinciaal competentiecentrum be-
zoeken. Vanaf 2018 zal het sectoraal werken een prominentere rol innemen bij de VDAB. De clus-



 25 

terwerking en het nauwer samenwerken tussen arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding zal 
leiden naar meer gerichte acties.  
 
Op vraag van VDAB kan de sector deelnemen aan volgende initiatieven ter ondersteuning van de 
studie- en beroepskeuze: 
 

• Deelname aan jobbeurzen Industrie 
• Infomomenten voor werkzoekenden die interesse hebben voor techniek 
• Jaarlijks overleg met de PAM (provinciale accountmanagers) 
• Jaarlijks overleg met de provinciale servicepunten Industrie 

• Infomomenten voor bemiddelaars 
 
Voor de industrie ligt de uitdaging in de toeleiding naar technische beroepen. 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Leden van de platformtekst, CLB’s, Auxilios, Technopolis, andere sectoren en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
De sector wil er voor zorgen dat jongeren en de betrokken partners geïnformeerd blijven over 
het aanbod dat de autosector en aanverwante sectoren hen aanbiedt en wil hen tevens op de 
hoogte houden van toekomstige evoluties binnen die sectoren. Op die manier hoopt de sector 
bij te dragen tot een bewuste studie- en beroepskeuze van jongeren.  
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PRIORITEIT 3: Samenwerking met onderwijspartners en publieke opleidings-
verstrekkers 
 
Onderwijs en vorming blijven één van de belangrijkste kanalen om instroom in de autosector en 
aanverwante sectoren te genereren. Daarom is het van uitermate groot belang om in samen-
werking met onderwijspartners en publieke opleidingsverstrekkers een gezamenlijke visie uit te 
dragen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt – dit zowel op korte, middellange 
als lange termijn te bevorderen. Afstemming van leerprogramma’s op de behoeften van de sector 
is een cruciale factor voor een kwalitatieve instroom in de sector. Niet enkel de sector is dus in 
volle evolutie, ook de onderwijswereld. Daarom wordt, in overleg met het kabinet onderwijs en 
de onderwijskoepels, nagedacht om een individuele samenwerking (convenant) met scholen aan 
te gaan.  
 
De werkloopbaan moet verder opgestart worden met een solide basis om van daaruit via levens-
lang leren nieuwe competenties te ontwikkelen en te groeien in de loopbaan. Eerdere praktijker-
varing staat centraal in dit gegeven. Het aanreiken van mogelijkheden met betrekking tot prak-
tijkervaring en werkplekleren is dan ook een andere belangrijke pijler. Alle vormen van werkplek-
leren krijgen dus de nodige aandacht - enerzijds voor jongeren en anderzijds voor werkzoeken-
den.  
 
In samenwerking met VDAB werd er vanaf 2014-2015 een sectorale stagebegeleider aangesteld. 
Deze samenwerking werd gedurende het convenant 2016-2017 verdergezet en wensen we ook 
gedurende deze looptijd te continueren.  
 
In de looptijd van deze convenant willen we de samenwerking met onderwijspartners en publie-
ke opleidingsverstrekkers bestendigen en op zoek gaan naar manieren om deze samenwerking 
(verder) op een efficiënte en effectieve manier te verankeren.  
 
Acties 
 
Actie 1: (Opleidings)aanbod van de sector: naar een maatgerichte werking voor het opzetten van 
volwaardige instroomopleidingsinitiatieven en het aanbieden van didactische (werk)instrumenten 
voor lerenden en hun omgeving ter bevordering van beroepsspecifieke competenties 
 
Omschrijving 
Ondersteuning van lesgevers en hun lerenden is één van de belangrijkste factoren voor een kwa-
litatieve instroom in de autosector en aanverwante sectoren. Het kwalificatieniveau van toe-
komstige werknemers staat of valt met het opleidings- en kennisniveau van de huidige generatie 
lesgevers en jongeren. Daarom zet de sector verder in op het aanbieden van didactische tools en 
leermiddelen. Een deel van dit aanbod is voor iedereen open, een ander deel van het aanbod zal 
in de toekomst onderdeel uitmaken van een individueel convenant met een bepaalde opleidings-
instelling (zie prioriteit 3, actie 2).  
 

• Producten en diensten: 
 

o Op basis van de evoluties zal de sector jaarlijks een aantal nieuwe producten, 
diensten en opleidingsinitiatieven lanceren voor lerenden en hun omgeving. 

o De sector houdt de sectorale beroepsprofielen continu up-to-date. 
o Praktijkervaring en opleiding blijven voor de sector van cruciaal belang. Daarom 

zal de sector inzetten op het aanbieden van train-the-trainers en didactisch ma-
teriaal rond zowel basisvaardigheden en kennis rond elektriciteit, maar ook diep-
gaander over nieuwe technologieën zoals hybride- en elektrische voertuigen. 
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o Scholen hebben jammer genoeg vaak te kampen met infrastructurele beperkin-
gen. Daarom zullen de sectorale training centers van EDUCAM ook in de toe-
komst fungeren als uitstalraam voor de sector (o.a. koetswerk en garage). Hier 
kunnen we basisopleidingen, intersectorale opleidingen, werknemersopleidingen, 
maar ook hoogtechnologische vormingen organiseren waarbij we oog hebben 
voor alle mogelijke doelgroepen.  

o De website autowebtraining.be is een ondersteunend digitaal platform gebaseerd 
op de principes van blended learning. Voor partners binnen specifieke projecten 
zal dit platform aangevuld worden met handboeken en cursusmateriaal rond 
elektrotechniek (zie project elektrotechniek).  

 
• Didactisch materiaal 

 
De sector zal initiatieven i.k.v. infrastructurele basisuitrusting verder blijven ondersteunen en 
onderzoeken of dit verder uitgebreid kan worden. 
 
In samenwerking met SYNTRA Vlaanderen loopt al enkele jaren cofinancieringssysteem voor de 
leertijdopleiding tot polyvalent mecanicien. In dit kader werd reeds een uitrustingslijst ontwik-
keld waaraan de opleidingscentra van de SYNTRA dienen te voldoen om op een kwalitatieve 
manier onderwijs te kunnen geven aan leertijdjongeren. Gezien de recente ontwikkelingen bin-
nen SYNTRA Vlaanderen en hun veranderende rol als regisseur van duaal leren zal deze samen-
werking anders ingevuld dienen te worden. Dit wordt verderop in prioriteit 3 actie 2.4 bespro-
ken.  
 
Verder blijft het didactisch materiaal rond ‘Veiligheid & Milieu’ nog steeds beschikbaar bij alle 
RTC’s en de SYNTRA. Lesgevers kunnen dit materiaal ontlenen indien zij daar de juiste TTT voor 
gevolgd hebben. Ook het didactisch materiaal m.b.t. HEV dat ter beschikking wordt gesteld bij 
een aantal RTC’s kunnen door lesgevers nog steeds ontleend worden indien zij de HEV 2 - certifi-
cering gevolgd hebben.  
 

• Sectorale proeven 
 
Om bepaalde kwalificaties te meten bij jongeren ontwikkelen experts uit de sector manieren om 
de competenties van die jongeren in kaart te brengen. Deze competenties zijn steeds in verhou-
ding met tot wat er van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt.  
 
De sectorale proeven die de sector organiseert i.s.m. SYNTRA Vlaanderen is hiervan een sprekend 
voorbeeld. Met deze proeven wil de sector een sectoraal competentierapport uitreiken. Dit is 
echter niet ter vervanging van om het even welk diploma, certificaat, attest, … uit de onderwijs- 
of vormingswereld. Dit sectoraal competentierapport wordt jaarlijks uitgereikt aan volgende 
doelgroepen: 

o Onderhoudsmecaniciens 
o Polyvalent Mecaniciens 
o Onderhouds- en Autodiagnosetechnici 

 
Daarnaast werd ook i.s.m. ‘Job on Wheels powered by FEBIAC’ het project ‘elektrotechniek’ op 
poten gezet. De bedoeling van dit project is om lesgevers een leidraad aan te bieden om de ba-
sisvaardigheden m.b.t. elektriciteit aan zijn/haar jongeren aan te leren. Het project behelst een 
gans schooljaar. Lesgevers volgen op verschillende niveaus driedaagse TTT’s omtrent elektro-
techniek. Daarna ontvangen zij didactisch materiaal waarmee ze gedurende het volledige school-
jaar aan de slag kunnen in hun klas. Nadien worden de deelnemende scholen uitgenodigd in de 
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sectorale opleidingscentra voor het afleggen van de proeven. Wie slaagt voor deze proeven ont-
vangt een attest dat ondertekend wordt door de grootste importeurs uit België.  
 

• Startyourfuture.be 
 
Het didactisch materiaal dat ontwikkeld werd voor jongeren en lesgevers is beschikbaar op deze 
website. Zie prioriteit 2. 
 

• Instroomcatalogus 
 
Op de website www.educam.be kunnen de vormings- en onderwijspartners de instroomcatalo-
gus downloaden. Hierin wordt het volledige gamma aan materiaal, kennis, opleidingen, … be-
schreven dat de sector aanbiedt aan zijn partners. Deze wordt jaarlijks herzien.  
 

• Uitwisseling van studies en onderzoek 
 
De sector zal net als in het verleden zijn ervaring in de uiteenlopende onderzoeksdomeinen pu-
bliceren, waaronder o.a. sectorfoto’s, arbeidsmarktonderzoek, marktanalyses, tevredenheidson-
derzoek, enquêtes, onderzoek naar beroepsprofielen, trendonderzoek, etc.… en deze bevindingen 
uiteraard delen met de partners. 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Leden van de platformtekst en bedrijven. 
  
Beoogd doel 
De sector wil de lerenden en hun leeromgeving ondersteunen waar nodig en waar dit kan in het 
leerproces. Dit kan, afhankelijk van de doelgroep, bestaan uit het aanreiken van didactisch mate-
riaal, materiaal, het geven van opleidingen of TTT’s, het uitreiken van competentierapporten of 
attesten, het publiceren van actueel wetenschappelijk onderzoek, etc.… 

 
 
Actie 2: Partnerschappen met diverse onderwijspartners 

 
Om een kwalitatieve instroom in de sector te bevorderen wil de sector investeren in een duur-
zaam partnerschap met diverse onderwijsverstrekkers. Hieronder wordt weergegeven hoe de 
sector dit per partner wil bewerkstelligen. 
 
 
Actie 2.1: Platformtekst 
 
Omschrijving  
De sector zal, via het overlegpanel van de platformtekst, tweemaal per jaar samenkomen. De 
partners die rond de tafel zitten zijn de volgende: 

• ABVV-Metaal, ACV-CSC METEA en TRAXIO (de sociale partners) 
• FEBIAC 
• EDUCAM 
• Pedagogische begeleiders van de onderwijsnetten voor TSO, BSO, CVO en DBSO 

(=onderwijs) 

http://www.educam.be/
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• Vertegenwoordigers vanuit CNO, VLOR, VDAB, SYNTRA Vlaanderen, SYNTRA, Connectief, 
Diagnosecar, de provinciale RTC’s en de SERV 

 
Ook de arbeidsmarkt krijgt een plaats binnen dit overlegpanel zodat er ook praktijkgerichte vi-
sies kunnen gedeeld worden. 
 
De SERV neemt de voorzittersrol op tijdens deze overlegmomenten. Het overlegpanel speelt 
steeds in op de actualiteit, maar de thema’s die aan bod komen kunnen geclusterd worden on-
der de grote noemers ‘promotie van de autosector en aanverwante sectoren’, ‘infrastructuur en 
uitrusting’ en ‘pedagogie en leermiddelen’. In dit constructief overlegpanel is er ruimte voor ge-
deelde inzichten, uitwisseling van ervaringen, gezamenlijke standpunten, gedeelde verantwoor-
delijkheden en de concretisering van engagementen. Zo werd in 2015 een addendum onderte-
kend en toegevoegd aan de platformtekst, ondertekend door alle bovengenoemde partners.  
Naast het overlegpanel zijn er ook bilaterale overlegmomenten met de individuele partners. 
 
Naast specifieke autotechnische thema’s is er ook ruimte voor intersectorale acties ter promotie 
van techniek in het algemeen. 
 
Gedurende het convenant 2016-2017 werd een actieplan uitgewerkt waarnaar in voorgaande 
acties reeds werd verwezen. 
 
Timing 
2 overlegmomenten op jaarbasis. 
 
Betrokken partners 
Zie bovenstaande omschrijving. 
 
Beoogd doel 
De sector engageert zich ertoe om de overlegmomenten te organiseren en beoogt een optimale 
afstemming van de acties naar onderwijs en vorming in samenwerking met de partners van de 
platformtekst. De sector fungeert tevens als trekker van dit overleg, terwijl SERV de voorzitters-
rol op zich neemt. Minstens 2 keer per jaar zal er een bijeenkomst georganiseerd worden met 
alle leden van de platformtekst. 
 
 
Actie 2.2: Voltijds (en deeltijds) onderwijs 

 
Omschrijving 
In kader van de bilaterale overlegmomenten ontmoeten het voltijds onderwijs en de sector el-
kaar minimaal twee keer per jaar. De huidige samenwerking omvat acties als het project elektro-
techniek (zie prioriteit 3, actie 2), verspreiden van autowebaccounts naar lesgevers en leerlingen 
en het organiseren van opleidingen en certificeringen voor diezelfde doelgroep via de RTC’s. De 
grote sterkte van de samenwerking zit in de uitwisseling van expertise.  
 
In het sectorconvenant 2018-2019 wil de sector graag werk maken van een individuele samen-
werking tussen scholen uit het voltijds onderwijs. Indien er een CDO gekoppeld is aan deze 
school dan wil de sector deze graag betrekken. 
 
Daartoe zal er eerst een globaal convenant uitgewerkt worden met de onderwijskoepels. Met de 
steun van het kabinet onderwijs die we in juni 2017 kregen werd het startschot gegeven tot de 
uitwerking van deze globale convenant. Binnen deze convenant zullen alle thema’s aan bod ko-
men waar zowel de sector als onderwijskoepels een gezamenlijke rol in kunnen spelen. Eenmaal 
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deze gefinaliseerd is, dan zullen scholen individueel een samenwerking kunnen aangaan met de 
sector in de vorm van een convenant op maat van elke individuele school, waarbij de onderte-
kenaars tevens de filosofie uit het globaal convenant mee onderschrijven. Dit is echter geen één-
zijdig engagement: zowel de scholen als de sector zullen per convenant hun inspanningen voor 
bepaalde acties moeten aantonen. Voor scholen kunnen deze engagementen bestaan uit deel-
name aan bepaalde opleidingstrajecten of competentieversterkende proeven. Aan scholen zal 
door de sector nooit een financiële inspanning gevraagd worden. De sector kan zich engageren 
om dergelijke acties gratis ter beschikking te stellen voor jongeren en hun lesgevers. Elke indivi-
duele convenant met een school wordt samen met de school besproken en ondertekend zodat 
zij op de hoogte zijn van alle mogelijke acties die kunnen kaderen in een convenant enerzijds en 
de acties waarop een bepaalde school wenst in te zetten anderzijds. Daarnaast blijft er ook een 
basisaanbod bestaan voor de scholen zonder convenant. 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken Partners 
Onderwijs. 
 
Beoogd doel 
De onderwijswereld en meer specifiek de scholen dieper kennis laten maken met de sector en 
een intensievere samenwerking aangaan. Aan de hand van deze samenwerkingen wil de sector 
op korte termijn de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen en de lerenden 
informeren over de noden en evoluties in onze sectoren. Zo hoopt de sector kwalitatief hoog-
staande opleidingen te behouden en te incuberen. Op lange termijn wil de sector de kwaliteit 
van de schoolverlaters verhogen. Tot slot zal er minstens éénmaal per jaar een bilateraal over-
legmoment georganiseerd worden met de onderwijskoepels. 
 
 
Actie 2.3: Volwassenenonderwijs 

 
Omschrijving 
In kader van de bilaterale overlegmomenten werd in 2015 een globaal convenant afgesloten met 
het volwassenenonderwijs. Via deze convenant wil de sector en het volwassenenonderwijs een 
wezenlijke bijdrage leveren tot een kwantitatieve en kwalitatieve samenwerking. CVO’s kunnen 
vanaf heden intekenen via een individueel convenant op niveau van het CVO waarmee zij tevens 
de principes uit het globale convenant onderschrijven. De doelstellingen zijn de volgende: 
 

• Een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven; 
• een kwalitatieve en kwantitatieve verhoging van de instroom in bedrijven, de autosector 

en aanverwante sectoren en meer specifiek uit de sectoren garage, carrosserie, metaal-
handel en de terugwinning van metalen; 

• een kwalitatieve invulling van knelpuntvacatures. De jaarlijkse lijsten met knelpuntbe-
roepen vanuit de VDAB worden als bijlage toegevoegd; 

• een kwalitatieve verbetering van de vorming van cursisten en lesgevers, o.a. door middel 
van de kwaliteit van de opleidingen te behartigen en een competentieversterking van 
lesgevers en cursisten en dit op basis van de erkende beroepskwalificaties; 

• een verhoging van het aantal werkervaringsplaatsen voor de opleidingen die gerelateerd 
zijn aan de bovenstaande sectoren. 

 
Tot op heden werd er geen enkele individuele convenant afgesloten met het onderwijs. Van zo-
dra de impasse in de ontwikkelcommissies bandenmonteur, onderhoudsmecanicien en polyva-



 31 

lent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen opgeheven wordt kunnen de op-
leidingstrajecten vorm worden gegeven. Het is binnen deze opleidingstrajecten, en de modulari-
sering ervan, dat het individuele convenant zich situeert.  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Onderwijs. 
 
Beoogd doel 
Verbeteren van het netwerk tussen de sector en het volwassenenonderwijs om een betere sa-
menwerking, matching en opvolging van leertrajecten te verkrijgen. Daarnaast wil de sector ook 
een pilootproject met een CVO opstarten via het individuele schoolconvenant. Er zal minstens 
éénmaal per jaar een bilateraal overlegmoment georganiseerd worden met de onderwijskoepels. 
 

 
Actie 2.4: SYNTRA 

 
Omschrijving 
De sector zal in het kader van de leertijdopleiding tot polyvalent mecanicien de samenwerking 
met SYNTRA Vlaanderen niet verder kunnen bestendigen. Door de gewijzigde rol van SYNTRA 
Vlaanderen naar regisseur duaal leren is er geen samenwerking meer mogelijk voor het uitvoe-
ren van de samenwerkingsovereenkomst. In de nazomer van 2017 worden verschillende overleg-
momenten belegd met SYNTRA Vlaanderen enerzijds en de SYNTRA anderzijds om te bekijken 
onder welke vorm de samenwerking verdergezet kan worden. Vanuit een sectorale visie lijkt het 
opportuun om de convenantwerking met individuele scholen verder door te trekken naar de 
SYNTRA, weliswaar met andere accenten.  
 
De acties die de sector i.s.m. de SYNTRA wil ondernemen zijn de volgende: 
 

• Technische en pedagogische TTT elektrotechniek organiseren voor alle SYNTRA-lesgevers 
op niveau van onderhoudsmecanicien en polyvalent mecanicien; 

• Aanbieden van een extra pakket van 64 uur elektriciteit voor jongeren bovenop het reeds 
bestaande opleidingsaanbod; 

• Een intensifiëring van de technische ondersteuning van leertrajectbegeleiders; 
• Uitrustingslijst aanbieden i.k.v. cofinancieringsstructuur; 

• Een cofinanciering voor didactisch materiaal uitwerken voor de SYNTRA op basis van de 
uitrustingslijst; 

• Organiseren van een investeringsvergadering met de SYNTRA om de jaarlijkse investerin-
gen te bespreken i.k.v. de cofinanciering; 

• Aanbieden van didactisch materiaal rond ‘Veiligheid & Milieu’ in elke SYNTRA; 
• Startende leertijdjongeren in het leertijdtraject tot polyvalent mecanicien een rugzak be-

zorgen met allerhande materiaal om veilig aan de slag te kunnen gaan op de werkvloer; 
• Gratis aanbod van autowebtrainingmodules voor de jongeren en lesgevers uit de leertijd; 

• Continue evaluatie van de projecten d.m.v. bilaterale overlegmomenten; 
• Organiseren van een soort leertijdcommissie, bestaande uit afgevaardigden vanuit de 

SYNTRA, sociale partners van de sector en de sector zelf. Deze commissie komt jaarlijks 
bijeen en heeft adviesbevoegdheid tot: 

o Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 
o Sectorale proeven voor jongeren; 
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o Uitreiken van sectorale competentierapporten voor al wie slaagt voor de sectora-
le proeven. 

 
De sector onderstreept nogmaals het belang van deze sectorale proeven. Het blijft een belangrij-
ke pijler binnen de samenwerking met de SYNTRA. Ze staan nl. in het teken van de competenties 
die van jongeren verwacht worden eenmaal ze terecht komen op de arbeidsmarkt. Hiermee 
wordt m.a.w. getest of jongeren de noodzakelijke competenties bezitten en de werkwijzen be-
heersen zoals weergegeven in de beroepskwalificaties. Jongeren die deze ploegen succesvol af-
leggen kunnen sectorale competentierapporten behalen voor de volgende beroepen: 
 

o Onderhoudsmecanicien 
o Polyvalent Mecanicien 
o Onderhouds- en autodiagnosetechnicus 

 
Elke deelnemer ontvangt bovendien een opvolgfiche. Hiermee weet elkeen op welk vlak men 
goed dan wel minder goed scoorde. Op die manier kan de jongere zichzelf in samenwerking met 
de docent de daaropvolgende schooljaren bijsturen waar nodig. 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
SYNTRA Vlaanderen, SYNTRA, sociale partners en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
De sector engageert zich om het systeem van de leertijd mee te ondersteunen. Zeker met de 
meest recente ontwikkelingen omtrent het duaal leren staan er een heleboel uitdagingen voor 
onze samenwerking te wachten. Het ultieme doel is dat het systeem van leren & werken als 
evenwaardig wordt gepercipieerd als het voltijds onderwijs. Er zal minstens éénmaal per jaar een 
bilateraal overlegmoment georganiseerd worden met de SYNTRA. 
 

 
Actie 2.5: Hogescholen 

 
Omschrijving 
Gedurende het convenant 2016-2017 werden er contacten met hogescholen gelegd i.k.v. HBO 5 en 
mogelijke samenwerkingsopportuniteiten voor de bacheloropleiding. Er werd een voorstel tot 
samenwerking neergelegd, maar op dit moment zien de scholen hiervan de meerwaarde niet in. 
Daarom werd met de opleidingshoofden van de drie hogescholen die een autotechnische bache-
lor en/of HBO-5 inrichten afgesproken alle acties gedurende het schooljaar 2017-2018 te inventa-
riseren. Hiervan zal in juni 2018 een evaluatie gebeuren. Indien alle partijen rond de tafel over-
tuigd zijn van een goede samenwerking bestaat alsnog de mogelijkheid een convenant af te slui-
ten met de sector.  
 
Daarnaast zijn er specifiek i.k.v. HBO-5 contacten met zowel de hogescholen als AHOVOKS. Op dit 
moment worden de domeinspecifieke leerresultaten uitgewerkt voor de richting Motorvoertuig-
technieken met volgende afstudeerrichtingen: 

• Brom- en motorfietsen (BK Technicus bromfietsen en motorfietsen) 
• Personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (BK OAD-technicus personenwagens en 

lichte bedrijfsvoertuigen) 
• Zware bedrijfsvoertuigen (BK OD-technicus zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- 

en personenvervoer) 
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• Agrarische en industriële voertuigen (BK Technicus landbouw- en professionele tuin-
bouwmachines, BK Technicus heftrucks, en BK Technicus bouwmachines) 

Van zodra deze gefinaliseerd zijn zullen de hogescholen en SenSe-richtingen (autotechnieken) 
een overleg organiseren om te bekijken hoe ze de jongeren uit de se-n-se-richtingen beter kun-
nen voorbereiden op een schoolloopbaan aan de hogeschool.  
 
Timing 
Gedurende de looptijd van het convenant 
 
Betrokken partners 
Hoger onderwijs, SenSe-scholen en AHOVOKS. 
 
Beoogd doel 
Inventariseren van de activiteiten die hogescholen samen met de sector organiseert. Op basis 
daarvan zal bekeken worden of een intensere samenwerking gestart kan worden. 
 
 
Actie 3: Ondersteuning bieden bij het uitwerken van (nieuwe) leerprogramma’s rekening houdend 
met de huidige noden op de arbeidsmarkt 
 
Omschrijving 
De sector engageert zich ertoe de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken van leer-
programma’s en/of nieuwe leertrajecten. Deze ondersteuning gebeurt op allerlei vlakken: 

• Actualiseren van de sectorale beroepsprofielen; 
• De opmaak en update van de beroepskwalificaties; 

• Het bekendmaken van de resultaten uit het sectoraal onderzoek; 

• Ondersteuning bieden bij de modularisering van leertrajecten; 
• Uitwerken van standaardtrajecten i.k.v. duaal leren; 

• Meewerken aan de uitbouw van een tweede graad voertuigtechnieken in het TSO. 
 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
AHOVOKS, leden van de platformtekst, Se-n-Se, hoger onderwijs, onderwijs en sociale partners. 
 
Beoogd doel 
Actualiseren van toekomstige en huidige sectorale competentiebehoeften, innovaties en veran-
deringen in producten. 
 
 
Actie 4: Samenwerking met de RTC’s om nieuwe technologieën uit de auto- en aanverwante secto-
ren in het onderwijs te introduceren 
 
Omschrijving 
Op een structurele manier nieuwe technologieën ingang laten vinden in het onderwijs is de 
doelstelling van de samenwerking tussen de sector en de RTC’s. Omwille van de besparingsmaat-
regelen zullen de RTC’s echter minder budgetten ter beschikking hebben om te investeren in 
bepaalde initiatieven dan voorheen. Daarom werd er begin 2017 een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst gesloten met de RTC’s, behalve RTC Limburg. De sector neemt in deze samenwer-
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king zijn rol op als adviserend orgaan tijdens de regionale overlegmomenten en fungeert hierbij 
als spreekbuis voor de sector.  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
RTC’s en onderwijs. 
 
Beoogd doel 
De samenwerking met de RTC’s uit het verleden bestendigen en uitkijken voor nieuwe opportu-
niteiten. Er zal minstens éénmaal per jaar een bilateraal overlegmoment georganiseerd worden 
met de RTC’s. 
 
Actie 5: Opleidingen voor jongeren naar de school brengen 

 
Omschrijving 
Omwille van de verplaatsingskosten en de duurtijd van de verplaatsing werd gezocht naar een 
laagdrempelige oplossing om trainingen ook ‘in house’ te laten doorgaan. De autosector organi-
seerde in 2016 en 2017 enkele opleidingen die doorgingen op de school zelf. Omdat deze meteen 
volzet en uitstekend onthaald werden zal de sector in deze convenantperiode enkele opleidingen 
aanbieden en tevens het aanbod uitbreiden. 
 
De thema’s waaruit gekozen kan worden zijn de volgende: 
 

• Koetswerk @ school: tijdens deze opleiding wordt het volledige proces van ongeval tot 
herstelling van een voertuig besproken. De jongeren maken kennis met zowel de admini-
stratieve zaken, als de technische herstelling van het voertuig. Met enkele oefeningen en 
demo’s worden de jongeren overtuigd van de noodzaak tot het uitvoeren van een her-
stelling conform de voorschriften van de constructeur, en maken ze eveneens kennis met 
de nieuwste herstelmethodes binnen de koetswerkwereld. Op die manier probeert de 
sector deze doelgroep te enthousiasmeren en motiveren voor een loopbaan in de carros-
serie. Het is eveneens de bedoeling hen ervan bewust te maken dat ook in de koetswerk-
branche het absoluut noodzakelijk is om zich op regelmatige basis bij te scholen, om op 
die manier up-to-date te blijven met de nieuwste technieken in de koetswerkwereld. 

• Klantgericht onthaal voor toekomstige technici: tijdens deze niet-technische opleiding 
krijgen jongeren een beeld van hun “klantgerichte” rol als mecanicien. Ze leren omgaan 
met kritische klanten en hoe er best een klantgericht gesprek gevoerd kan worden.  

• New technologies: De meeste hedendaagse wagens zijn uitgerust met talrijke sensoren. In 
deze –in 2018 te ontwikkelen- opleiding wordt gefocust op de elektronica en kalibratie 
van parkeersensoren. Jongeren leren hoe ze deze sensoren en achteruitrijcamera’s kun-
nen kalibreren, vb. bij een demontage/montage na een ongeval. Bij sommige construc-
teurs verloopt dit automatisch tijdens het rijden, bij anderen is dit handmatig werk.  

 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Onderwijs(scholen met een onderwijsconvenant (zie prioriteit 3, actie 2.2)). 
 
Beoogd doel 
Jongeren op een laagdrempelige manier de kans bieden om hoogtechnologische opleidingen te 
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volgen bij hen op school. 
 
Actie 6: Lerenden bewust maken van “green mobility” 
 
Omschrijving 
De autosector en aanverwante sectoren onderzoeken en beschrijven de evoluties op vlak van 
veranderende milieu(wetgeving). Door de toenemende urbanisering en het groeiende milieube-
wustzijn zijn er op vlak van mobiliteit heel wat verschuivingen, vb. van het bezit van een wagen 
naar het gebruik ervan. Deze ‘change of mind’ zorgt ook voor veel potentieel binnen de sector. 
Daarom wil de sector: 
 

• Jongeren bewust maken van de veiligheidsaspecten die gepaard zijn met het werken aan 
hybride en elektrische voertuigen; 

• Uitwisselen van informatie omtrent technologische evoluties aan jongeren 
• Uitwisselen van informatie tijdens events als de ‘Clean Week’; 

• De sector en sociale partners wisselen informatie uit m.b.t. groene economie; 
• Blijvend beschikbaar stellen en updaten van didactisch materiaal rond het thema ‘Veilig-

heid & Milieu’; 
• Samenwerking met Technopolis bestendigen en goede praktijken delen. 

 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken Partners 
Technopolis, leden van de platformtekst en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
Jongeren en hun omgeving bewust maken van een noodzakelijke mentaliteitswijziging ten gun-
ste van het milieu en groene mobiliteit. 
 
 
Actie 7: Lerenden bewust maken van “levenslang leren” 
 
Omschrijving 
Leren houdt niet op na het afronden van een technische en/of beroepsopleiding. Doordat het 
merendeel van de sectorale opleidingen doorgaan in een professioneel opleidingscentrum waar 
ook bedrijven en hun werknemers training volgen, maken jongeren kennis met de realiteit van 
het beroep: levenslang leren. In een sector die voortdurend evolueert, is bijscholen een must. 
Dankzij het contact met de werknemers die een opleiding volgen in het opleidingscentrum leren 
jongeren onrechtstreeks professionele arbeidsattitudes aan in vergelijking met een opleiding 
binnen de schoolmuren. Bovendien maken ze kennis met de verschillende aanwezige bedrijven 
(en potentiële toekomstige werkgevers) en zien ze welke competenties er van hun werknemers 
verwacht worden.  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken Partners 
Leden van de platformtekst en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
Jongeren arbeidsattitudes aanleren via opleiding in een professionele omgeving. 
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Actie 8: Partnerschap met VDAB bestendigen en uitbouwen 
 
Omschrijving 
De autosector en aanverwante sectoren en VDAB onderstrepen het belang om werknemers en 
werkzoekenden op te leiden i.k.v. levenslang leren en een duurzaam tewerkstellingsbeleid binnen 
de sector.  
 
Via de samenwerkingsovereenkomst werd overeengekomen dat VDAB en de sector cijfermateri-
aal ter beschikking stellen om zo een duidelijk beeld te krijgen van o.a. de geografische spreiding 
van ondernemingen, opleidingsnoden, scholingsgraad, profielen van werkzoekenden, opgeleide 
cursisten, knelpuntberoepen, etc.…  
 
De sector wil samen met VDAB de samenwerkingsovereenkomst die in 2016 werd ondertekend 
verderzetten, dit gedurende de looptijd van de convenantperiode. Er zal opnieuw de voorkeur 
gegeven worden om op projectmatige basis te werken. de gesprekken voor de nieuwe overeen-
komst 2018-2019 zullen in de loop van het najaar opstarten. De thema’s die hierin worden opge-
nomen zullen zich toespitsen op: 
 

• Het uitwisselen van sectorale studies en informatie met informatie onderzoek van VDAB 
over de arbeidsmarktrealiteit. De sectorfoto en de in- en uitstroomstudies van de sector 
geven vb. een mooi overzicht van de evoluties binnen de sector en welke initiatieven er 
dienen ondernomen te worden naar opleidingen toe; 

• Het bestrijden van jeugdwerkloosheid d.m.v. het activeren en snel instromen van (afge-
studeerde) jongeren in de sector; 

• Het afstemmen van minimumvereisten voor cursisten om in te stappen op een opleiding 
in de sector; 

• Het begeleiden van werkzoekenden op de werkvloer naar analogie met de periode 2014-
2017; 

• Het verhogen van de tewerkstellingsgraad na opleiding; 

• Het organiseren van sectorale proeven i.k.v. opleiding voor werkzoekenden; 
 
Verder wenst de sector de VDAB-instructeurs te ondersteunen wanneer zij in aanraking komen 
met nieuwe technologie door hen te informeren over de noodzakelijke veiligheidsaspecten – dit 
via opleiding en/of certificering.  
 
Tot slot wil de sector het aantal knelpuntvacatures verminderen. Voorlopig is het voor onder-
nemingen nl. zeer moeilijk om vacante posities kwalitatief en kwantitatief in te vullen.  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
VDAB. 
 
Beoogd doel 
Verhoogde kwalitatieve instroom van werkzoekenden binnen de sectoren en het kwalificatieni-
veau van deze doelgroep optimaliseren. Er zal minstens éénmaal per jaar een bilateraal overleg-
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moment georganiseerd worden met de VDAB naast de begeleidingscommissie, die 4 tot 6 keer 
per jaar plaatsvindt. 
 
Diversiteitsmonitoring 
 
De autosector zal er bij alle onderwijsacties over waken dat er steeds voldoende mogelijkheden voor kan-
sengroepen blijven bestaan. Kansengroepen zoals allochtone en kansarme jongeren maken immers een 
groot deel uit van het doelpubliek. De autosector engageert zich om ervoor te zorgen dat er voor deze 
jongeren, ook in het wijzigend landschap van Duaal Leren, voldoende kansen blijven om zich te kunnen 
ontwikkelen tot volwaardige beroepsbeoefenaars. De sector bekijkt samen met VDAB wat er mogelijk is 
i.k.v. een sectorale IBO waarop eveneens diversiteitsmonitoring zal plaatsvinden. De sector engageert zich 
om voor deze doelgroep de nodige opleidingen te voorzien. 
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2. Een competentiebeleid waaronder leven lang leren 
 
Hoe ziet de arbeidsmarkt van morgen eruit? Waar gaan onze kinderen later werken? Welke 
vaardigheden en competenties moeten we ontwikkelen? Moeilijke en cruciale vragen voor de 
burger, werknemer, werkgever, opleidingsverstrekkers, en beleidsmakers met het oog op gerichte 
keuzes. Met meer gemiddeld langer blijven werken en een vlotte overgang van werk naar werk 
bewerkstelligen blijft een cruciale uitdaging voor de komende jaren. 
 
De sector tracht ondernemingen te begeleiden naar een performant en strategisch competentie-
beleid en talentontwikkeling. Het is dus de uitdaging om bedrijven in de sector te hebben met 
competent personeel of hen te ondersteunen in het vinden van competent personeel. Als sector 
zullen wij de opleidingsbehoeften van ondernemingen actualiseren door een permanente opvol-
ging van trends en ontwikkelingen binnen de sector, dit d.m.v.: 
 

• Continue gegevensverzameling en -analyse over beroepen en competenties (zoals hierbo-
ven in de visie wordt weergegeven); 

• Het in kaart brengen van trends en uitdagingen die afkomen op de sector in Vlaanderen, 
Europa en de wereldeconomie aan de hand van desk research en/of een verkennende 
workshop. 

• Het detecteren van toekomstige competentienoden aan de hand van bedrijfsbezoeken. 
• Een vergelijking van de toekomstige competentienoden met het huidige opleidingsaan-

bod. 
• Het opstellen van een actieplan op basis van de bevindingen in het onderzoeksproces 

 
Optimalisering van het vakmanschap en verdere professionalisering van de mobiliteitsbranche 
en aanverwante sectoren voor werknemers en bedrijven, daar draait het om en daar staat 
EDUCAM voor. Het opleidings- en kenniscentrum heeft hiervoor een leidraad opgesteld met dien-
sten, producten en tools.  
 
Zoals besproken bij de omgevingsanalyse zijn er op niet-technologisch vlak heel wat uitdagingen. 
De sector probeert hier via opleidingsprojecten een antwoord op te bieden. Dit komt aan bod bij 
prioriteit 4.  
 
De voorspellingen over de tekorten met betrekking tot technisch gekwalificeerd personeel wor-
den meer en meer een deel van de realiteit. Een anticipatieve houding met betrekking tot de 
vergrijzing en ontgroening is dan ook noodzakelijk. Er is dus behoefte aan inzicht in vaardighe-
den, competentie-eisen en –profielen en kijken over de grenzen van diversiteit. Immers, in een 
sector die continu in verandering is, is het aanleren van werktaken niet langer voldoende voor 
een duurzaam loopbaanbeleid. Brede en overdraagbare competenties zijn van doorslaggevend 
belang om enerzijds langer aan het werk te kunnen blijven en anderzijds om mee te zijn met de 
meest recente ontwikkelingen in tijden van technologische innovatie (prioriteit 5). 
 
Er dient werk te worden gemaakt van de begeleiding van werknemers door het opstellen van 
kwalitatieve opleidingsplannen, ondersteuning via een opleidings-cv, de sectorale beroepsprofie-
len en outplacementbegeleiding, met aandacht voor het oogpunt van de individuen en dat van 
de ondernemingen. Verder zullen goede praktijken verzameld worden opdat bedrijven uit de 
sector zich hieraan kunnen spiegelen en van elkaar kunnen leren. Een continue sensibilisering 
van de bedrijven met betrekking tot competentiebeleid en talentontwikkeling blijft enorm be-
langrijk. 
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Het uitreiken van een sectoraal attest of sectorale certificering behoort ook tot de mogelijkhe-
den. Er is nl. een belangrijke rol weggelegd voor de werknemer zelf om initiatief te tonen en 
zijn/haar inzetbaarheid te optimaliseren (prioriteit 4, actie 4). 
 
Tegen het licht van een snel veranderende economie, neemt het belang van een systeem voor de 
detectie van toekomstige arbeidsmarktbehoeften en competentienoden toe. De werknemers en 
bedrijven voorbereiden en versterken in deze evolutie is dan ook belangrijk. Het opleiden en 
ontwikkelen van medewerkers en het bedrijf zijn cruciaal. Om de kennis, vakbekwaamheid en 
professionaliteit van medewerkers en bedrijven te vergroten maar ook om de deelname aan 
permanente vorming te blijven stimuleren. Daarom wordt het sectorale aanbod van performante 
en arbeidsmarktgerichte opleidingen up-to-date gehouden, voortdurend aangepast aan de vraag, 
en in een eenvoudig hanteerbare tool aangeboden opdat iedereen de juiste vaardigheden mee-
krijgt voor de banen van vandaag en morgen.  
 
De autosector en zijn aanverwante sectoren wordt zoals eerder al aangegeven gekenmerkt door 
een krappe arbeidsmarkt, vergrijzing, verminderde instroom, knelpuntvacatures, etc.… Bedrijven 
dienen hierop te anticiperen door zo goed als mogelijk “werkbaar” te zijn. Dit betekent in eerste 
instantie dat werknemers graag werken in onze sectoren, maar ook dat toekomstige werkne-
mers een bewuste en positieve keuze maken voor de sector. N.a.v. het ESF-project rond werkbaar 
werk werd duidelijk dat er op een aantal aspecten kan worden ingezet om de werkbaarheid te 
verhogen: verminderen van werkstress, gezondheid, welzijn en milieubewustzijn van werknemers 
en loopbaanbegeleiding. (prioriteit 7).  
 
Tot slot betekent innoveren ook grenzen verleggen: verbanden vinden waar anderen verschillen 
zien. Bruggen bouwen waar anderen tegen muren aanlopen. Vragen blijven stellen, ook als ie-
dereen denkt het antwoord al lang te kennen. Het is in dit kader dat de sector gedurende de 
vorige convenantperiode een sectoraal lastenboek uitwerkte om samenwerkingsverbanden aan 
te gaan met sociale initiatieven. In deze convenantperiode wil de sector dit lastenboek als leid-
raad gebruiken om basisgeletterdheid bij (toekomstige) werknemers te bekomen met een speci-
fieke focus op de basiskennis rond elektriciteit (prioriteit 5). 
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Prioriteit 4: Loopbaanbeleid waaronder Levenslang Leren 
 
De autosector evolueert voortdurend. Om een antwoord te bieden aan toekomstige competen-
tienoden is er een duidelijke visie nodig binnen de sector, maar ook binnen bedrijven. Het is in 
dit kader dat onderstaande acties worden opgenomen. 
 
De autosector en aanverwante sectoren is in de loop der jaren meer werkbaar geworden, o.a. 
door een verhoogde ergonomische manier van werken en een betere work-life balance. Toch 
dienen we ondernemingen in onze sectoren er nog steeds van te overtuigen dat er daarnaast 
ook carrièremogelijkheden zijn, zowel hiërarchisch als in de diepte.  
 
Samen met ondernemingen ontdekken hoe ze talent binnen het bedrijf kunnen herkennen en 
laten groeien zodat ze bijdragen tot het succes van de onderneming, is een belangrijk onderdeel 
van een duurzaam strategisch competentiebeleid. Het sectorale aanbod, dat verderop nader 
wordt toegelicht, wil de sector verder continueren en waar nodig bijsturen. De bestaande in-
strumenten kunnen verder verspreid worden binnen alle 4 de sectoren. Verder wensen we on-
dernemingen te laten kennismaken met www.dejuistestoel.be en de www.talentontwikkelaar.be 
i.k.v. hun competentiebeleid en talentontwikkeling. 
 
Levenslang leren is een continu proces. De sector wil personen van zodra ze op de schoolbanken 
zitten ondersteunen tot wanneer ze op pensioen gaan. Gaandeweg is de loopbaan geëvolueerd 
van een rechtlijnige “leren-werk-pensioen” naar een nieuwe diverse “leren-werk-leren-werk-
pensioen-leren-werk” model. Hoe beter de overgang tussen deze verschillende vormen van loop-
banen, hoe groter de kans op een succesvolle start en doorloop van deze loopbanen.  
 
Opleidingen staan, voornamelijk bij onafhankelijke garages, nog niet bovenaan de agenda. Via 
allerlei promotiekanalen kan dit echter meer zichtbaar gemaakt worden. Belangrijk hierbij is dat 
het niet enkel visibel wordt voor de werkgever, maar dat ook de werknemers deze informatie 
krijgen via verschillende kanalen (werknemersorganisaties, de werkgever, waar mogelijk via 
EDUCAM …) de werkgever deze informatie doorgeeft aan zijn werknemers. De sector zal voor-
sprong nemen op de ontwikkeling van unieke producten, diensten, concepten en een vraagge-
richt en flexibel opleidingsaanbod bieden voor de bedrijven en hun werknemers (luisteren, insi-
de/outside noden en behoeftedetectie, maatgericht en aandacht voor focus). Dit zowel op tech-
nisch en niet-technisch vlak. Soft skills winnen aan belang bij de technische profielen. Nieuwe 
competentieterreinen, zoals eerder werd vermeld op pagina 14, zullen bijgevolg worden aange-
boord en verder worden ontwikkeld. 
 
Het sectorale opleidingsaanbod wordt kwalitatief en kwantitatief verder ontwikkeld waarbij 
rekening wordt gehouden met nieuwe technieken en technologieën die arbeidsmarktgericht zijn. 
Het onderkennen van trends is voor de sectoren van cruciaal belang en de werknemers en jon-
geren hierbij ondersteunen met een toekomstgericht opleidingsaanbod is een uitdaging voor de 
komende jaren. 
 
Samenwerking met andere sectoren voor het aanbod is een meerwaarde. De opleidingen in de 
verschillende sectoren zijn evenwel op technisch en niet-technisch vlak vaak zeer specifiek en 
sectorgebonden. Waar mogelijk wordt er gekeken naar synergiën. 
 
Het individueel recht in de cao’s van de sector metaalhandel, de garage- en koetswerksector 
maakt dat er in dit kader ruimte moet zijn voor een kwalitatieve invulling van de opleidings-



 41 

plannen. Dit aangevuld met het opleidings-CV maakt dat de bedrijven enerzijds gesensibiliseerd 
worden voor het gebruik ervan en anderzijds natuurlijk ook versterkt worden met behulp van 
deze instrumenten. 
 
 
Actie 1: Bedrijfsbezoeken i.k.v.’ de cao Vorming & Opleiding 
 
Omschrijving 
Om de bedrijven in onze sector te stimuleren om opleidingen te laten volgen is kennis van de 
CAO vorming en opleiding noodzakelijk (recht op premie, individueel recht op opleiding, ...). Aan-
gezien het merendeel van de bedrijven uit de sector micro-ondernemingen zijn, ligt de nadruk op 
het bezoeken van deze bedrijven om op een gestructureerde manier de werking van de sector 
uit te leggen en de mogelijke ondersteuningsmaatregelen zonder de bedrijven een overbelasting 
aan informatie te geven.  
 
Via bedrijfsbezoeken onderzoekt de sector wat er leeft en welke knelpunten er zijn binnen de 
bedrijven. Door het organiseren van persoonlijke bezoeken kunnen bedrijven al hun bekommer-
nissen uiten. Elk bedrijf heeft een vaste contactpersoon, hierdoor ligt de drempel lager om vra-
gen te stellen. De sector zal door middel van een individueel gesprek een dienst op maat kunnen 
verlenen. Naast de verschillende bedrijfsbezoeken heeft de sector ook een uitgebreide elektroni-
sche en telefonische dienstverlening.  

 
Actie 1.1: Infomomenten voor werknemers- en werkgeversorganisaties  
 
De sector krijgt regelmatig de vraag vanuit werknemers- en werkgeversvertegenwoordiging om 
hun leden te informeren over wat de taken zijn van de sector. Hoe ziet de sector eruit, hoe 
werkt een sectorfonds en welke kunnen we voor hen betekenen? Dat zijn de thema’s die we 
tijdens zulke bijeenkomsten besproken kunnen worden. 
 
 
Actie 1.2: Kwalitatief opleidingsplan 
 
Het kwalitatief opleidingsplan bestaat uit 2 onderdelen: een leidraad voor het kwalitatief invul-
len van het opleidingsplan en het opleidingsplan zelf. Met dit opleidingsplan ondersteunt de sec-
tor ondernemingen bij het maken van een behoefteanalyse m.b.t. opleidingsnoden. 
 
De leidraad bestaat uit 2 grote luiken. Enerzijds wordt er een blik geworpen op het bedrijf. Van 
daaruit brengt men de klanten, concurrenten, certificaten, leveranciers, etc.… in kaart. Anderzijds 
worden de noden van het personeel bekeken, zowel vanuit de bedrijfsspecifieke beroepsprofielen 
als op niveau van personeelsontwikkeling. Daaruit volgen de conclusies waaraan het bedrijf de 
nodige opleidingen kan koppelen.  
 
Naast technische opleidingen voor medewerkers en personeel richt de sector zich ook, via niet-
technische vormingen, tot leidinggevenden op verschillende niveaus in een onderneming om zo 
managementcompetenties te verbeteren in diverse domeinen: visieontwikkeling, strategiebepa-
ling, financiën, marketing en HR-beleid. 
 
Actie 1.3: Het opleidings-CV 
 
Een basisopleiding is slechts de start van de loopbaan van werknemers. Sociale partners beslis-
ten om hen een bewijs van alle ervaring en kennis die ze in de loop der jaren hebben opge-
bouwd mee te geven. 
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De opmaak van een tool voor de bedrijven om het Opleidings-CV op bedrijfsvlak te realiseren 
wordt verder opgenomen. In 2018-2019 zal de onlinetool verder worden verfijnd voor bedrijven 
(www.educam.be/partner/nl/competentiebeleid/opleidings-cv-onderneming/ en 
www.educam.be/partner/nl/competentiebeleid/opleidings-cv-werknemer/). 
Door deze applicatie worden de door de werknemer uitgeoefende functies, beroepen, gevolgde 
opleidingen, behaalde certificaten, enz. aantoonbaar gemaakt. Vanuit de databank van EDUCAM 
wordt immers alle informatie met betrekking tot de opleidingen opgeladen. Deze gegevens wor-
den verrijkt door de werkgever met bijkomende informatie gelinkt aan de functie of opleidingen 
die binnen het bedrijf zelf werden gevolgd. Maar ook op vraag van de werknemer kan extra in-
formatie (opleidingen, attesten, functies, ...) door EDUCAM worden toegevoegd met het oog op 
het vervolledigen van het CV. Daarenboven is het zo dat de werknemer een print van zijn oplei-
dings-CV kan opvragen. 
 
 
Actie 1.4: Sectorale beroepsprofielen 
 
Via de sectorale beroepsprofielen wil de sector ondernemingen ondersteunen om bedrijfsspeci-
fieke beroepsprofielen op te maken die direct inzetbaar zijn in hun onderneming (vb. in het op-
leidingsplan). Bij het opmaken van deze bedrijfsspecifieke beroepsprofielen wordt er dan ook 
rekening gehouden met alle personen die binnen het bedrijf een bepaald beroep uitvoeren. In dit 
kader kan de ontwikkeling van een onthaalbeleid (wanneer een nieuwe werknemer/stagiair 
start) binnen het bedrijf, toegankelijk voor iedere doelgroep, een mogelijke piste zijn. Immers, in 
de sectorale beroepsprofielen staan de activiteiten beschreven die een werknemer op een be-
paald niveau uitvoert. Via deze profielen weet de werknemer welke activiteiten hij waar en met 
wie kan uitvoeren.  
 
Actie 1.5: Talentenhefboom 
 
Competentiebeleid en talentontwikkeling kunnen complex lijken. Daarom ontwikkelden we de 
‘Talentenhefboom’, waarin alle informatie overzichtelijk wordt geordend in vier thema’s: positio-
nering, communicatie, kapitaal en tools. 
 
De sector reikt inzichten en mogelijke invalshoeken aan, tips en nuttige links. De Talentenhef-
boom is dus geen dwingende handleiding, maar een handig werkboek om als onderneming zelf 
aan de slag te gaan met competentiebeleid en talentontwikkeling, en dit op eigen tempo. De 
fundamenten van competentiebeleid en talentontwikkeling zijn universeel, voor grote en kleine 
bedrijven. De mate van uitwerking verschilt uiteraard. 

 
Actie 1.6: MVO-paspoort 

 
I.k.v. het ESF-project ‘MVO’ (maatschappelijk verantwoord ondernemen) werd een MVO-paspoort 

ontwikkeld waarin de belangrijkste MVO-thema’s3 opgenomen zijn. Met dit paspoort wordt ge-

probeerd het geheel van de gevolgen van het ondernemen in het garagebedrijf in kaart te bren-

gen door enerzijds de negatieve gevolgen te beperken en mogelijkheden in de toekomst te bekij-

ken, anderzijds door de positieve elementen in kaart te brengen. Er wordt gezocht naar manie-

ren om dit paspoort te operationaliseren. 

 

Betrokken partners 

                                              
3 Overzicht thema’s, zie bijlage 

http://www.educam.be/partner/nl/competentiebeleid/opleidings-cv-onderneming/
http://www.educam.be/partner/nl/competentiebeleid/opleidings-cv-werknemer/
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Bedrijven en sociale partners. 

 

Timing 

Continu gedurende de looptijd van het convenant. 

 

Beoogd doel 

Bedrijven en werknemers stimuleren om gebruik te maken van de bestaande sectorale instru-
menten ten voordele van een duurzaam strategisch competentiebeleid. Bedrijven verder in staat 
stellen hun eigen opleidingsbeheer te professionaliseren zodat de opmaak van een kwaliteitsvol, 
onderbouwd en gefundeerd opleidingsplan mogelijk wordt. Op die manier wordt de kwalitatieve 
inzetbaarheid van werknemers verhoogd alsook de competitiviteit van de onderneming. 
 

 
Actie 2: Werkbaar werk 
 
Omschrijving 
Werkbaarheid is een thema waar iedereen mee in aanraking komt en waarbij de (meer)waarde 
voor het bedrijf en werknemers steeds zichtbaarder wordt. Tijdens de voorbije jaren werd een 
onderzoek gevoerd naar de werkbaarheid in de sector (met financiële steun van het ESF-
agentschap). Met dit onderzoek is duidelijk gebleken dat de sector hier zeker een rol in kan (en 
moet) spelen. Gezien het toenemende belang van werkbaarheid in deze en de toekomstige ar-
beidsmarkt (iedereen langer aan de slag) is dit een punt waar de sector verder op wil inzetten 
om de sector te wapenen voor de toekomst en een uitstroom te vermijden. 
 
Om hieraan tegemoet te komen dienen bedrijven in eerste instantie bewust gemaakt te worden 
van het belang van werkbaar werk. Daartoe zal de sector o.a. via een communicatiecampagne 
diverse thematieken aankaarten: stress en burn-out; ergonomie, opleidingsmogelijkheden voor 
iedereen; competentiebeleid en talentontwikkeling.  
Doelstelling hierbij is de bedrijven uit onze sectoren gevoelig te maken voor de problematiek van 
‘werkbaar werk’ en hen uit te nodigen voor een gesprek en de opmaak van een actieplan op 
maat van het bedrijf. 
 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Bedrijven. 
 
Beoogd doel 
Het belang van werkbaar werk communiceren naar de bedrijven toe en hen verder stimuleren 
om werk te maken van een actieplan op bedrijfsniveau met de ondersteuning van de sector. 

 
Actie 3: EVC 
 
Omschrijving 
De sector heeft een projectaanvraag ingediend op ESF-oproep 353 rond EVC. Met dit project wil 
de sector in eerste instantie een standaard ontwikkelen op basis van de beroepskwalificatie on-
derhoudsmecanicien personenwagens en aanverwante sectoren om nadien personen te de mo-
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gelijkheid te bieden om deel te nemen aan de praktische proeven en zo hun bewijs van EVC te 
kunnen behalen.  
 
Als sector zijn we vragende partij voor dergelijke competentiemetingen. Gezien de ervaring met 
o.a. de sectorale proeven binnen de leertijd, proeven basiselektriciteit, HEV-, CNG & LPG-
certificeringen is de sector vertrouwd met het ontwikkelen van dergelijke gestandaardiseerde 
proeven. Daarenboven zal de VDAB, die met hun jarenlange ervaring in het begeleiden van werk-
zoekenden en beoordelen van competenties, als partner mee in dit project stappen. 
 
Timing 
Bij goedkeuring zal het project uitgevoerd worden eind 2017-midden 2018.  
 
Betrokken partners 
VDAB en ESF. 
 
Beoogd doel 
Kansengroepen motiveren voor het volgen van opleidingen en/of zich te laten erkennen voor 
reeds verworven competenties. Op die manier worden hun kansen op de arbeidsmarkt en aldus 
tewerkstelling aanzienlijk verhoogd. 

 
Actie 4: Aanpassen van het opleidingsaanbod 
 
Omschrijving 
Dankzij sectorale studies en onderzoeken heeft de sector een goed zicht op de toekomstige 
competentienoden, zowel op technisch als niet-technisch vlak. Het niet-technische aspect van 
het beroep kent naast de technische (r)evolutie een enorme ommezwaai binnen de sector. Daar-
door werd ook het opleidingsaanbod uitgebreid en blijft dit verder uitbreiden.  
 
Met de “automotive businessclass” geeft de sector autobedrijven en haar medewerkers de kracht 
om de veranderingen in de sector bij te benen. Via dit project wordt het management binnen de 
bedrijven uitgedaagd om de organisatie in beweging te krijgen, zodat zij ook in de toekomst 
succesvol zijn. Dit gebeurt op een laagdrempelige wijze, m.n. medewerkers in de sector in bewe-
ging brengen vanuit de kennis binnen de sector. Het valt niet te ontkennen dat de autosector 
flink is veranderd en de komende jaren zal blijven veranderen. Dit heeft ook gevolgen voor de 
autobedrijven en brengt nieuwe spelregels met zich mee, onder andere op personeelsgebied. Het 
neerzetten van de toekomstvisie, het in beweging krijgen van de medewerkers, het uitwerken 
van processen en afspraken en het realiseren van de gewenste verandering. Bedrijfsleiders ver-
wachten soms dat medewerkers zomaar meebewegen met alle grote veranderingen die binnen 
de sector plaats vinden. Maar dagelijks wordt ervaren dat medewerkers hier moeite mee hebben. 
Want veranderen, een bepaald doel willen bereiken of de strategie aanpassen, vereist lef, daad-
kracht en de wil om met medewerkers het échte gesprek aan te gaan en zo samen de volgende 
stap te zetten. 
 
Leidinggevenden moeten hierin zelf de lead nemen. Meer dan ooit dient de HRM-afdeling in dit 
proces ondersteunend op te treden, aan de hand van coaching en met praktische kennis op het 
gebied van personeelszaken. Volgende aandachtspunten liggen dan op tafel: 

- De toekomstvisie vertalen naar praktische actiepunten die voor medewerkers te overzien 
zijn. Het vinden van een draagvlak en betrokkenheid bij medewerkers is heel belangrijk. 
Een autobedrijf wil niet geleefd worden en ad hoc werken. Een bedrijf wil veeleer onder-
nemen met focus op de klant en volgens gestructureerde processen. 

- Ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek zitten om een welvarende toekomst 
te garanderen. Medewerkers meer verantwoordelijkheden laten opnemen om aldus meer 
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tijd en energie te steken in functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken die maken 
dat medewerkers een duidelijk beeld krijgen van wat van hen verwacht wordt. Dit leidt 
tot een open sfeer en een hogere tevredenheid onder medewerkers. En uiteindelijk tot 
een stijgende omzet voor het bedrijf.   

- Ontdekken wat medewerkers presteren om te weten waar het goed gaat en waar het 
nog beter kan. De “knoppen” vinden waaraan we moeten draaien om een bepaald resul-
taat te krijgen. 

 
Het gedrag van de sector is radicaal aan het veranderen: klanten veranderen van inzicht en be-
palen zelf wanneer, waar en hoe zij zich oriënteren en maken hierbij gebruik van de nieuwste 
technieken.  
 
Uiteraard volgt de sector ook de meest recente technologische ontwikkelingen op binnen en 
buiten de sector. Niet enkel wat er gegeven wordt, maar ook de manier waarop er opleiding 
gegeven wordt verandert. Zo zullen er in deze convenantperiode paperless trainingen ontwikkeld 
worden en plaatsvinden, zowel voor onderwijs als voor bedrijven. Interactiviteit, praktijk, kwali-
teit, innovatie en ecologie zijn cruciale elementen bij de ontwikkeling en uitvoering ervan.  
 
Timing  
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken partners 
Sociale partners en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
De sector wil de opleidingsdeelname en opleidingskwaliteit van werknemers in de sector te ver-
hogen. 
 
 
Actie 5: Actief meewerken aan het Competent-platform van VDAB 
 
Omschrijving 
De sector zal Competent van VDAB verder ondersteunen en meewerken aan de operationalise-
ring en validering ervan. Op dit moment neemt de sector deel aan de focusgroepen om Compe-
tent meer afgestemd te krijgen op de noden van de sector. 
 
Timing 
De timing wordt bepaald door de VDAB. De sector is vragende partij om Competent zo snel mo-
gelijk aan te passen aan de reële situatie in de sector en dit op basis van de sectorale beroeps-
profielen en beroepskwalificaties.  
 
Betrokken partners 
VDAB. 
 
Beoogd doel 
Terugdringen van knelpuntvacatures door de matching te versoepelen.  
 
 
Actie 6: Disseminatie van sectoraal onderzoek 

 
Omschrijving 
De sector zal verder inzetten op communicatie met het oog op het informeren, sensibiliseren en 
faciliteren van stakeholders binnen de sector. Daartoe zal de sector onderzoek voeren naar de 
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meerwaarde van ondersteuning van verschillende maatschappelijke initiatieven met de focus op 
de activering van vrouwen binnen de sector. Daarnaast zal ook een nulmeting gebeuren van het 
aantal personen met een beperking in de sector o.b.v. klantenonderzoek. 
 
Verder wordt er ook een grootschalig onderzoek gedaan naar de competenties van de toekomst 
binnen onze sector. Meer specifiek wordt er een deskresearch uitgevoerd over de hele sector 
heen: wat houdt de nieuwe mobiliteit in en wat zijn de competenties die van onze werknemers 
verwacht worden? Daarnaast wordt er binnen deze studie extra gefocust op de thema’s elektro-
nica en fietsen en de nieuwe technologieën op dit vlak. Voor deze thema’s zal een enquête afge-
nomen worden bij de werkgevers uit de desbetreffende domeinen.  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken Partners 
Bedrijven. 
 
Beoogd doel 
Informeren, sensibiliseren en faciliteren van de sector. Dit in nauwe samenwerking met de be-
drijfswereld.  
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Prioriteit 5: Basiscompetenties voor iedereen 
 
De cijfers voor laaggeletterdheid in Vlaanderen zijn zonder meer zorgwekkend: 800.000 Vlamin-
gen (één op zes tot zeven) zijn onvoldoende geletterd om goed te kunnen functioneren in een 
opleiding, op het werk en in het maatschappelijk leven. De belangrijkste risicogroepen, wat be-
treft laaggeletterdheid zijn laaggeschoolden, volwassenen met een lage sociaal- economische 
status, ouderen, eerste generatie migranten, anderstaligen en niet-actieven. 
Basisgeletterdheid is in onze sector een gevoelig gegeven. Daar waar vroeger “basismechanica” 
een vereiste was om een job in de sector uit te kunnen oefenen, is dit nu aan het evolueren rich-
ting “basis elektriciteit”.  
 
Samenwerking met sociale initiatieven is één manier om hier een antwoord op te bieden. In het 
vorige sectorconvenant werd daarom een lastenboek ontwikkeld waarin de voorwaarden opge-
lijst werden om samenwerkingsopportuniteiten met initiatieven in de sociale economie te ver-
kennen.  
 
 
Actie 1: Basiselektriciteit 

 
Sinds 2014 organiseert EDUCAM de sectorale proeven basiselektriciteit als onderdeel van een 

totaalconcept om de jongeren in het 5de jaar Autotechnieken en uit het 6de jaar Auto de wer-

king van auto-elektriciteit te leren kennen en kunnen. In de organisatie van deze proeven wordt 

er rekening gehouden met dezelfde kwaliteitseisen als voor de proeven i.k.v. de leertijd. Dit pro-

ject zal ook onderdeel zijn van de convenantwerking die de sector met de scholen wenst aan te 

gaan. 

 

Voor meer informatie hieromtrent: prioriteit 3 actie 1.  

 
Actie 2: Samenwerking met bedrijven, leren & werken en VDAB 

 
Omschrijving 
De sector zal i.s.m. bedrijven personeel rekruteren voor een duurzame tewerkstelling en het ba-
sisniveau van de vaste werknemers verhogen. Deze samenwerking zal zich concentreren op 4 
grote pijlers.  
 

1. Voor kwetsbare doelgroepen willen de partners langetermijnoplossingen vinden d.m.v. 
het instrument IBO van VDAB. De afwisseling van werkplekleren en opleiding met aan 
het einde van de IBO een potentieel contract van onbepaalde duur zal voor de deelne-
mende kandidaten weggelegd zijn. 

2. Daarnaast willen de bedrijven tevens vacatures invullen door specifieke opleidingsgroe-
pen uit het systeem leren & werken, m.n. de SYNTRA-leertijd en het deeltijds beroepsse-
cundair onderwijs te vormen met het oog op integratie in het bedrijf waarna een con-
tract van onbepaalde duur kan volgen.  

3. Sectorale proeven om het basisniveau van de (toekomstige) werknemers te meten zullen 
hierbij fungeren als barometer. Op die manier kan een individueel opleidingstraject voor 
de werknemers worden uitgewerkt.  

4. Tot slot wordt ook de progressie en evolutie van de werknemers van nabij opgevolgd. 
Vooral op vlak van elektriciteit en diagnose willen de bedrijven een extra inspanning le-
veren. Specifiek voor deze doelgroep zal er i.s.m. de sector een opleidingstraject worden 
uitgewerkt.  



 48 

 
Timing 
Gedurende de looptijd van het convenant 
 
Betrokken partners 
Bedrijven, leren & werken en VDAB. 
 
Beoogd doel 
Het basisniveau van de werknemers in de deelnemende bedrijven behalen en voor diegenen die 
dit reeds bezitten een opleidingstraject uitstippelen i.k.v. de verdere loopbaanevolutie. 
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3. Het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
 
De samenleving was nog nooit zo divers, onze wereld verandert snel en vooral op een ingrijpen-
de manier. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt, die zonder meer gezien kan worden als een af-
spiegeling van onze huidige maatschappij. Goed inspelen op deze actualiteit maakt een bedrijf of 
een organisatie enkel maar sterker.  
 
Evenredige arbeidsdeelname zorgt voor een grotere diversiteit op en rond de werkvloer. Deze 
diversiteit leidt tot meer kansen op competente en gemotiveerde medewerkers. Daarnaast sti-
muleert het de creativiteit door de verscheidenheid aan kennis en ideeën, wat ook voor een be-
tere afstemming op de behoeften van de bedrijven zorgt.  
 
Discriminatie op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem dat zich uit in verschillende vor-
men en op verschillende momenten van het arbeidsproces. Naast leeftijd, met hierbij specifieke 
aandacht voor de voortdurende vergrijzing en de stijgende jongerenwerkloosheid, is er nog 
steeds sprake van discriminatie inzake gender, herkomst en personen met beperkingen. Voor 
deze kansengroepen kan discriminatie zich dus manifesteren tijdens de aanwerving, bij de effec-
tieve uitvoering van het arbeidscontract en zelfs bij het beëindigen van dit contract.  
 
Informatie- en sensibiliseringsacties alsook ondersteunende acties en dit in continue samenwer-
king met partners zoals SERV, VDAB & SYNTRA Vlaanderen e.a. blijven in deze context meer dan 
aangewezen. Daarnaast dient men bij de bedrijven een shift na te streven waarbij de focus niet 
meer gelegd wordt op afkomst, beperkingen, gender of leeftijd, maar waarbij de effectieve com-
petenties van een werknemer van belang en doorslaggevende aard zijn.  
 
Het herkennen en erkennen van deze verworven competenties op de arbeidsmarkt is dus nog 
steeds een pleidooi van de sector in dit kader: het zichtbaar maken van alle competenties en 
ervaringen, het valideren van de vaardigheden en tenslotte het kennen van de verworven com-
petenties op de arbeidsmarkt. 
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PRIORITEIT 6: Een diversiteitsbeleid in de bedrijven uit de autosector en aan-
verwante sectoren stimuleren en ondersteunen  
 
De sector streeft ernaar een diversiteitsbeleid in onze sectoren te stimuleren en te ondersteunen, 
kortom een divers personeelsbeleid te voeren, acties om de instroom in bedrijven te verbeteren, 
dit met specifieke aandacht voor jonge laaggeschoolde werkzoekenden, allochtonen, deeltijds 
lerende jongeren en laaggeschoolde arbeiders.  
 
In de verschillende cao’s van de autosector en aanverwante sectoren worden volgende doel-
groepen als risicogroepen genoemd: 
 

- Langdurig werkzoekenden; 
- Kortgeschoolde werkzoekenden; 
- Werkzoekenden van 45 jaar en ouder; 
- Herintreders en herintreedsters; 
- Leefloners; 
- Personen met een arbeidshandicap; 
- Personen die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten of van 

wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezat bij overlij-
den, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of 
niet bezaten bij overlijden; 

- Werkzoekenden in een herinschakelingsstatuut; 
- (Deeltijds) lerende jongeren; 
- Kortgeschoolde arbeiders; 
- Arbeiders die geconfronteerd worden met meervoudig ontslag, herstructurering of de in-

troductie van nieuwe technologieën; 
- Arbeiders van 45 jaar en ouder; 
- De risicogroepen voorzien in het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van 

artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen 
(Belgisch Staatsblad 8 april 2013), gespecifieerd in artikel 4 van onderhavige collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

 
In de Cao’s wordt er dan ook bepaald om een bepaald percentage te besteden aan vormings- en 
opleidingsintitiatieven van deze doelgroepen. 
 
Uit cijfers blijkt nog steeds dat bepaalde kansengroepen in vele sectoren ondervertegenwoor-
digd zijn. Dit is ook van toepassing op de autosector en aanverwante sectoren. Specifieke acties 
zijn dan ook essentieel om deze kansengroepen ingang te doen vinden in de sector. In de cijfers 
zien we ook dat het moeilijk blijft om oudere werknemers blijvend te stimuleren om opleiding te 
volgende. Gezien de snelheid van de technologische evoluties is opleiding echter cruciaal om aan 
de slag te kunnen blijven in de sector. Om deze reden werd er ook voor gekozen om de doel-
groep 45+ in opleiding als indicator vast te leggen voor de kapstok evenredige arbeidsdeelname 
en diversiteit. 
 
Acties 
 
Actie 1: Actieve communicatie en sensibilisering naar de bedrijven toe met betrekking tot diversi-
teit 
 
Omschrijving 
Het actief communiceren naar de bedrijven toe van de relevante initiatieven en acties onderno-
men rond diversiteit. Een goed personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit wordt reeds ver-
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schillende jaren gestimuleerd in de sector en de bedrijven. De sector zal bedrijven blijven sensibi-
liseren en informeren rond het tewerkstellen van kansengroepen. Immers, alle kansengroepen 
dienen extra aandacht te krijgen om (knelpunt)beroepen te kunnen invullen. Via bedrijfsbezoe-
ken gaat de sector bedrijven informeren en sensibiliseren i.v.m. het tewerkstellen van die kan-
sengroepen door het ondersteunen van en verspreiden van tools die een betere toeleiding facili-
teren 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken Partners 
Bedrijven en sociale partners. 
 
Beoogd doel 
Het aantal bereikte bedrijven aanzienlijk vergroten om op die manier een wijdverspreide dekking 
te realiseren inzake communicatie en sensibilisering.  
 
Actie 2: Sensibiliseringsacties ter promotie van vrouwen in technische beroepen 
 
Omschrijving 
Uit de sectorale studie van 2016 over vrouwen in technische beroepen in de garage- en koets-
werksector blijkt dat er weinig vrouwen werkzaam zijn. Slechts 1 op 25 arbeiders is een vrouw. 
In studierichtingen die naar de autosector leiden is maar 1 op 100 leerlingen een meisje. Uit de 
kwalitatieve studie blijkt ook dat vrouwen toch met verschillende hindernissen geconfronteerd 
worden. Het mannelijke imago van de autoberoepen en de bestaande stereotypen ten aanzien 
van vrouwen bemoeilijken de integratie van vrouwen in de sector. Als sector wensen we een 
concrete rol te spelen door sensibiliseringsacties op te zetten om bestaande beelden te nuance-
ren. Het bestaan van verschillende knelpuntberoepen in de sector dwingt werkgevers ertoe om 
andere wervingspoolen aan te boren. Knelpuntberoepen kunnen dus beschouwd worden als een 
opportuniteit om meer vrouwen in de sector te integreren. Een doorbraak kan echter niet gefor-
ceerd worden: zowel het bedrijf als de vrouw zelf moet achter de keuze staan. Indien men niet 
overtuigd is, is de kans groter dat men na verloop van tijd afhaakt. 

 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant. 
 
Betrokken Partners 
Bedrijven en sociale partners. 
 
Beoogd doel 
Bedoeling is om zowel de sector als de doelgroep vrouwen te sensibiliseren en uiteindelijke tot 
een minder grote beroepssegregatie te komen. Dit wensen we als sector te bereiken door in te 
zetten op de volgende elementen: 
 

- expliciete begeleiding: Vrouwen zijn minder overtuigd van zichzelf en zal bij problemen 
bij een werkgever veeleer aan zichzelf twijfelen en zich afvragen of ze wel de juiste be-
roepskeuze heeft gemaakt. 

- de interesse voor technologie bij meisjes vroeg genoeg aanwakkeren door meer rekening 
te houden met hun interessegebieden. Meisjes hebben namelijk sterker de behoefte om 
geïnformeerd te worden over het nut en de toepasbaarheid van technologie. 

- vrouwelijke rolmodellen in de kijker zetten, zodat meisjes en vrouwen zien dat er effec-
tief vrouwen in de sector werken.  
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- het uitwerken van een netwerk voor vrouwen dat de mogelijkheid kan bieden om over 
moeilijkheden te spreken 

- de omgeving en de sector zelf sensibiliseren door de stereotypen uit te leggen en te 
weerleggen. 

 

 
Actie 3: Competenties versterken: talent van kansengroepen in de sector activeren, begeleiden en 
continu het kwalificatieniveau bevorderen 

 
Omschrijving 
Met het herkennen en erkennen van verworven competenties en deze versterken, wil de sector 
het talent van werknemers uit kansengroepen activeren, begeleiden en zodoende ook hun kwali-
ficatieniveau bevorderen via o.a. ingroeibanen of peterschap. Daartoe zijn een heel aantal tools 
beschikbaar (cfr. prioriteit 4, actie 1).  
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant 
 
Betrokken Partners 
Bedrijven en sociale partners. 
 
Beoogd doel 
Het versterken van de competenties aanwezig bij werknemers uit de verschillende kansengroe-
pen teneinde een duurzame tewerkstelling in de sector te realiseren waarbij aandacht geschon-
ken wordt aan het activeren en begeleiden van het aanwezige talent bij de hierboven vermelde 
werknemers om op die manier het kwalificatieniveau te bevorderen. Dit zal de sector bewerk-
stelligen d.m.v. de werknemers correct op te leiden.  

 
Actie 4: De sector neemt op vraag van VDAB/bedrijf deel aan de tewerkstellingscel  
 
Omschrijving  
Bij collectief ontslag zal de sector op vraag van het bedrijf als adviserend orgaan zetelen in de 
werkgroep van de tewerkstellingscel. Samen met een sociale interventieadviseur gaat de sector 
op zoek gaan naar een geschikte opleiding voor de ontslagen werknemers. Zij kunnen in dit ge-
val gratis deelnemen aan de eigen opleidingen. Tijdens bedrijfsbezoeken zal er geïnformeerd 
worden naar openstaande vacatures en deze via een outplacementkantoor (dat eveneens in de 
tewerkstellingscel aanwezig is) aan de betreffende werknemers bezorgen.  
 
Timing  
2018-2019 
 
Betrokken partners 
VDAB, outplacementkantoren en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
Ontslagen werknemers een goed opleidingsaanbod aanbieden en outplacementkantoren actief 
ondersteunen in het zoeken van een nieuwe tewerkstelling.  
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Actie 5: Risicogroepen-project 

 
Omschrijving 
De sector wil onderzoeken of er in 2018-2019 specifieke kwalificatie- en opleidingstrajecten kun-
nen uitgewerkt worden i.k.v. de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen. Via het sectoraal 
opleidingsbeleid kan hieraan mogelijk tegemoet gekomen worden. De doelgroep die de sector in 
dit kader voor ogen heeft zijn de min 26-jarigen. 
 
Betrokken partners 
FOD WASO, onderwijs en bedrijven. 
 
Timing 
Gedurende de looptijd van het convenant 
 
Beoogd doel 
De risicogroepen zoals beschreven in de inleiding van deze prioriteit opleiden/toeleiden naar 
werk d.m.v. hun technische en niet-technische competenties te verhogen overeenkomstig met 
wat er van hen wordt verwacht op de arbeidsmarkt. 
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Prioriteit 7: Discriminatie tegengaan 
 
 
Actie 1: Non-discriminatieclausule in het kader van stageovereenkomsten 
 
Omschrijving 
EDUCAM zet in op de samenwerking met de partners, in kader van de stagebegeleiding, om te 
werken aan een non-discriminatieclausule voor de stagecontracten die afgesloten worden tussen 
de lerenden en de bedrijven. 
 
Timing 
Bij aanvang van de stagebegeleidingsovereenkomst 
 
Betrokken Partners 
Leden van de platformtekst en bedrijven. 
 
Beoogd doel 
Via een non-discriminatieclausule in het stagecontract een diversiteitsbeleid in de desbetreffen-
de bedrijven stimuleren en ondersteunen. 
 
 
Actie 2: Sectorale gedragscode opstellen en verspreiden 
 
Omschrijving 
De sector zal geen personen discrimineren op grond van afkomst, huidskleur, de leeftijd, het 
geslacht, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de levensbeschouwing, de politieke, filoso-
fische, of geloofsovertuiging, de vroegere, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fy-
sieke eigenschap of beperking. Deze non-discriminatiecode zal breder uitgewerkt worden om 
nadien gecommuniceerd te worden naar de bedrijven uit de sector en tevens opgenomen in de 
CAO’s van onze sectoren. 
 
Timing 
Tijdens de loop van het convenant 
 
Betrokken Partners 
Sociale partners en bedrijven 
 
Beoogd doel 
Een sectorale non-discriminatiecode uitwerken, deze opnemen in de CAO’s en verspreiden onder 
de bedrijven om discriminatie in de sector tegen te gaan.  
 
 
 
Actie 3: Sectorale aanbevelingen i.k.v. non-discriminatie 

 
Omschrijving 
Sinds 2003 doen de sociale partners vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het garage-
bedrijf de volgende aanbeveling:  
 
Elk bedrijf dat ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité wordt aanbevolen, te-
gen het einde van het nationaal akkoord 2003-2004, de volgende non-discriminatieclausule op te 
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nemen in haar arbeidsreglement, hierbij de procedure, vastgelegd door de Wet van 8 april 1965 
tot instelling van de arbeidsreglementen, respecterende:  
 
"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 zich 
onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met de-
zelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Verbo-
den is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en 
pamfletten. Ook elke discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, 
afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden."  
 
Deze vermelding wordt bij elke CAO hernomen in de CAO-gids. 
 
Naast dit advies neemt de werkgeversorganisatie TRAXIO de non-discriminatieclausule ook op 
als aanbeveling in het model van arbeidsovereenkomst voor hun leden. 
 
Bijkomend zal de sector de bedrijven uit de 4 sectoren verder sensibiliseren om de nodige aan-
dacht te besteden aan non-discriminatie via de verschillende communicatiekanalen (nieuwsbrief, 
magazine, sociale media, …). 
 
Timing 
Gedurende de loop van het convenant 
 
Betrokken Partners 
Sociale partners en bedrijven 
 
Beoogd doel 
Via de sectorale afspraken de aanbevelingen in kader van non-discriminatie verder verspreiden. 
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Prioriteit 8: Versterken en uitbouwen van duurzame partnerschappen en 
communicatiekanalen met het oog op informeren, sensibiliseren en facilite-
ren en intersectorale samenwerking stimuleren 
 
 
Motivatie 
 
Het kennis- en opleidingscentrum streeft ernaar te onderzoeken of ze een maatschappelijk initia-
tief kan ondersteunen. Dit in de vorm van (verkennende) gesprekken met verschillende instanties 
en sociaal economische organisaties teneinde laaggeschoolde en/of langdurig werkzoekenden 
aan het werk te zetten, te integreren en in onze sectoren te laten instromen 

 
Actie 1: Clusterwerking bevorderen 
 
Omschrijving 
De autosector en aanverwante sectoren is van oordeel dat het hoog tijd is om met andere sec-
toren rond de tafel te zitten om te kijken wat we samen kunnen voorstellen op Vlaams niveau.  
 
Aldus werd er een initiatief op gang getrokken met Volta/Vormelek. Aanleiding hiertoe is het 
besef dat een aantal zaken onder sectoren bewust anders moeten worden aangepakt. Er zijn 
inderdaad een aantal voorliggende thema’s die een gemeenschappelijke rode draad vormen. 
Hierbij kunnen worden geciteerd: 
 

• het opleidings-CV dat voor EDUCAM en Volta/Vormelek een bij cao geregelde opdracht is; 
• de werkzaamheden rond het duaal leren op initiatief van de Vlaamse Regering. 

 
Daarnaast nemen EDUCAM en Volta/Vormelek het voortouw met betrekking tot een mogelijke 
cluster in het vernieuwde innovatiebeleid van de Vlaamse Regering. Afgelopen zomer heeft de 
Vlaamse Regering overigens de conceptnota “Clusterbeleid” goedgekeurd en de modaliteiten 
hiertoe vastgelegd. 
 
Gezien de hoge graad van innovatie waarmee onze beide KMO-sectoren worden uitgedaagd 
werden verschillende verkennende gesprekken gevoerd met de kabinetten. Elektriciteit wordt de 
energiedrager van de toekomst. Hoe meer alternatieve energie er geproduceerd wordt, hoe be-
langrijker energieopslag wordt. Het elektriciteitsnetwerk zal er in de nabije toekomst helemaal 
anders uitzien. Deze verandering vraagt deskundigheid en zal arbeidsplaatsen creëren in de be-
trokken sectoren. Het betreft hier goedgeschoolde arbeidskrachten. Bijscholing van bestaande 
arbeidskrachten is daarbij cruciaal. Naast de economische meerwaarde voor de doelgroep, is er 
het positief effect voor Vlaanderen (meer hybride/elektrische voertuigen, minder afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen uit het buitenland, gunstig effect op het milieu en zo meer). 
 
De zorg hierbij is om beschikbare technologie te optimaliseren en op elkaar afstemmen om zo te 
komen tot een geheel nieuwe invulling van een zogenaamde “Smart Grid” met belangrijke voor-
delen zowel voor de consument als voor de overheid. Informeren en sensibiliseren van bedrij-
ven/consumenten door het demystifiëren van de in de markt uitgerolde innovatie is hierbij het 
uitgangspunt, inclusief toelichten van de technologie. 
       
Timing  
Continu gedurende de looptijd van het convenant 
 
Betrokken partners 
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Sociale partners en VOLTA. 
 
Beoogd doel 
De intersectorale samenwerking bevorderen door het samen uitwerken van innovatieve pro-
jecten.  

 
 

Actie 2: Het versterken en uitbouwen van duurzame partnerschappen. 
 
Omschrijving 
Bestendigen van bestaande partnerschappen en het realiseren van nieuwe duurzame partner-
schappen met de verschillende actoren uit zowel de arbeidsmarkt alsook uit organisaties aan-
gaande begeleiding, opleiding en vorming (VDAB, SYNTRA Vlaanderen en onderwijs). 
 
Timing 
Continu gedurende de looptijd van het convenant 
 
Betrokken Partners 
Leden van de platformtekst. 
 
Beoogd doel 
Nagaan wat de mogelijke opportuniteiten zijn tot het versterken van bestaande partnerschap-
pen en het realiseren van nieuwe duurzame partnerschappen 
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Resultaatsindicatoren 
 
 
 
 

Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer jaarlijks 
of 2-jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting onder-
wijs-arbeidsmarkt 

1. Aantal infomomenten voor les-
gevers 

2. Aantal opleidingen klantge-
richtheid voor toekomstige 
technici 

1. 2 
2. 10 

1. Jaarlijks 
2. Jaarlijks 

1. 0 infomomenten 
2. 5 opleidingen 

Cijfers van de studie-
dienst 

Competentiebeleid 1. Aantal opleidingsdagen 
 

1. 9175/jaar   
(+5%) 

1. 2-jaarlijks  1. 8721 in Vlaande-
ren in 2016 

Cijfers van de studie-
dienst 

Evenredige arbeids-
deelname 

1. Aantal 45+ in opleiding 
 

1. +5% 1. 2-jaarlijks 1. 3467 in Vlaande-
ren in 2016 

Cijfers van de studie-
dienst 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

Tien procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de resultaatsindi-
cator per prioriteit is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt de tien procent à 
rato van het aantal behaalde prioriteiten uitbetaald.  

 

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 over-
eenkomst 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 kennis-
geving 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 Rege-
ring 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 Rege-
ring 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 wij-
zigingen 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 finan-
ciële 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 opschor-
ten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector autosector en aanverwante sectoren, 
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Met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Carl VEYS, 
Voorzitter Traxio 
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Met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Georges DE BATSELIER, 

Ondervoorzitter ABVV-Metaal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve DE PRETER, 
Algemeen secretaris ACV-CSC METEA 

 
 




