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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
392.000,00 EUR uit te betalen aan vzw Vormelek, Marlylaan 15/8 b2 te 1120 Neder-Over-Heembeek 
(ondernemingsnummer: 0445.137.354 - bankrekeningnummer: BE90 4264 0586 3132) ter financiering 
van 4 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

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

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

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

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De sector van de elektriciens verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-
partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie 
te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te 
koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die 
betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

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

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

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering 
gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de 
periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, tenzij 
wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 4 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
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werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een eindrapport aan 
het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport omvatten:  

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

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

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

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake 
de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
 
 

Omgevingsanalyse en visie 
 
In totaal zijn er meer dan 25 verschillende beroepen die ‘de elektricien’ in de bedrijven uitvoert. 
Een elektricien is dus niet zomaar een elektricien. Elk beroep heeft een andere 
moeilijkheidsgraad en heeft andere competenties. Veralgemenen is dus in deze sector niet 
zomaar mogelijk. De meest voorkomende beroepen zijn de elektrotechnisch monteur, 
elektrotechnisch installateur en elektrotechnicus. Daarbuiten zijn er nog veel specialisaties zoals 
een technicus gebouwenautomatisatie, koeltechnicus, onderhoudselektricien, ... De reden 
waarom er zoveel verschillende beroepen zijn is omdat elektriciteit overal ingeburgerd zit in 
onze leefgewoonten. Afhankelijk van de locatie, de spanning die gebruikt wordt, de aanwending 
van de elektriciteit zijn ook andere competenties noodzakelijk.  
 
We zien in Vlaanderen een algemeen sterk positieve trend in het aantal loontrekkenden vanaf 
2013 (WSE, De Vlaamse arbeidsmarkt in perspectief 2008-2016). Deze stijging zet zich ook door 
in de sector van de elektriciens, PSC 149.01, zoals te zien is in de sectorfoto (Volta, Sectorfoto, 
2017). In 2016 telde de sector 4.725 bedrijven in België, waarvan 58% in Vlaanderen en 9 % in 
Brussel gelegen is. Antwerpen telt het grootste aantal bedrijven (15,5%). 
 
De sector van de elektriciens, PSC 149.01 telde in 2016, volgens de sectorfoto van Vormelek, 
27.040 arbeiders waarvan 15.378 arbeiders woonachtig in het Vlaamse Gewest, 4.553 in het 
Waalse gewest en 7.002 arbeiders woonachtig te Brussel.  
We zien hierbij een stijging ten opzichte van 2015 van 1.3 % bedrijven in de sector en een stijging 
van het aantal arbeiders in Vlaanderen met 5%, in Brussel met 2% (en in Wallonië zien we een 
stijging van 1 %).  
De stijging in Vlaanderen zien we voornamelijk aftekenen in de provincies Oost- en West-
Vlaanderen en Antwerpen. 
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Het merendeel van de arbeiders werkt in micro-ondernemingen. 79.8 % van de bedrijven in de 
sector telt in 2016 minder dan tien werknemers. Dat zijn er 3772. We zien zelfs dat deze groep 
micro-bedrijven gegroeid is gegroeid met 3 % ten opzichte van 2015. Dit is opvallend, omdat 
geen enkele andere categorie bedrijven is gegroeid ten opzichte van het vorige jaar.  
  
De sector telt in 2016 slechts 1 % bedrijven dat meer dan 200 werknemers in dienst heeft. Dat 
zijn er 46. Zij stellen uiteraard wel veel werknemers tewerk. 
Diversiteit is meer dan afkomst alleen. Diversiteit is ook gender, levensbeschouwing, sociale 
achtergrond, leeftijd, intelligentie en leergedrag. Op basis van leeftijd en gender zien we voor 
onze sector reeds vele jaren een zeer uniforme groep, al zijn er kleine wijzigingen waar te nemen. 
De sector kenmerkt zich door het grote aantal jonge werknemers. We zien beduidend meer 
loontrekkende jongeren (<30 jaar, 34,6 %) dan het Vlaamse gemiddelde en net minder oudere 
werknemers (>50 jaar 17,7%) dan het Vlaams gemiddelde (WSE). 
De sector wordt gekenmerkt door het zeer hoog aantal voltijdse jobs. Slechts 8,6 % van de 
werknemers werkt deeltijds (WSE). 
 
De grootste groep arbeiders in de sector is tussen de 26 en 50 jaar oud. Op Vlaams niveau steeg 
de sectorale werkzaamheid van 50-plussers het voorbije jaar met 2,2 % tussen 2013 en 2014. Ten 
opzichte van 2005 zien we zelfs een stijging  61,5 % procent van de 50-plussers in onze sector1. 
Dit zijn goede cijfers in vergelijking met de Vlaamse arbeidsmarkt2. De 50-plussers zijn echter 
nog steeds ondervertegenwoordigd in de sector.  Ook in de sectorfoto zien we deze stijging 
bevestigd voor het jaar 2016.  
Het merendeel van de arbeiders in de sector zijn mannen.  
 
Diversiteit neemt toe in de maatschappij, op school en op de werkplek. Wanneer we kijken naar 
de demografische structuur van de verschillende nationaliteiten in Vlaanderen, zien we dat er 
een heel grote groep niet-Belgische jongeren is die staat te wachten om op de arbeidsmarkt te 
komen3. Dit is een potentieel aan arbeidskrachten voor onze sector. Toch blijft het een grote 
uitdaging voor de sector om de aanwezigheid van niet-Belgische werknemers te vergroten in 
de sector (in een Belgische onderneming). Allochtone cursisten en leerlingen komen, uit 
ondervinding, niet evenredig in de sector terecht.  
 
De sector biedt veel stages en andere vormen van werkplekleren aan.  Dit werd reeds in de 
sectorfoto4 van 2012 aangehaald en zien we nog steeds als een voorname trend in de sector. Dit 
is voor veel opleidingen die toeleiden naar de sector heel belangrijk. Sommige competenties 
kunnen immers enkel worden aangeleerd op de werkvloer. Vanuit VDAB werden er 227 IBO-
trajecten in 2016 voor de sector van de elektriciens afgesloten. Ook werkzoekenden vinden zo 
een ingang in de sector. 

Vanuit de sectorale cijfers (CertX) zien we dat het aantal jongeren in de sector gestaag stijgt 
met in 2016 zelfs meer dan 70 % t.o.v. 2011.  

Uit een tweejaarlijks onderzoek van Volta, waar we de aantal jongeren bekijken per 
studierichting die kunnen toeleiden naar onze sector, leiden we eveneens een positieve trend 
af vanaf het schooljaar 2011-20125. Daarnaast stellen we een vast dat steeds meer jongeren zich 
inschrijven voor een zevende jaar in het secundair onderwijs, zowel in het technisch als het 
beroepsonderwijs. De sector werkt reeds lang aan het aantrekkelijk maken van het technisch 

                                                 
1 Zowel in Vlaanderen als in heel België ligt deze stijging op hetzelfde niveau. 
2 Ter vergelijking: op intersectoraal (Vlaams) niveau bedroeg de stijging van het aantal werkende 50-plussers tussen 2013 
en 2014 0.1%. 
3 Herkomstmonitor, Dep WSE, 2015 
4 Sectorfoto Elektriciens van departement WSE (2012). 
5 Bron: instroomonderzoek VOLTA 
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onderwijs en een juiste beeldvorming over de sector bij jongeren. Hier willen we aan blijven 
werken. 

 
Toekomstige uitdagingen in de sector 
 
Na een tussentijdse evaluatie van het vijfjarenactieplan VLAMT, blijkt dat de vooropgestelde 
tendensen en acties nog steeds relevant zijn. De tendensen die afgebakend werden zijn de 
volgende:  

-  Nieuwe en verbeterde technologieën maken nieuwe toepassingen mogelijk 
(energiemanagementsystemen, gebouwenautomatisatie, …) 
Deze zuiver technologische innovaties in de sector vereisen van de medewerkers een 
continue bijscholing. Het is onmogelijk geworden om eenmaal af te studeren en niet 
meer bij te leren (levenslang leren).  

- Regelgeving en normeringen worden steeds strikter en complexer  
De sector wordt gekenmerkt door veel nieuwe regels, normen, wettelijke verplichtingen 
waar de elektricien aan zal moeten voldoen.  

- Vragen van klanten worden steeds complexer en klanten eisen steeds meer. 
- De systemen worden ingewikkelder, waardoor het onderhoud van installaties complexer 

wordt. 
- Er moet meer integraalbouw gerealiseerd worden (integratie van HVAC, 

gebouwenautomatisering en duurzame technieken), waarvoor er meer netwerken 
moeten worden uitgebouwd.  

- Er wordt steeds meer gezocht naar milieuvriendelijke en duurzame toepassingen 
(integratie van hernieuwbare energie, energieneutraal bouwen, …). KMO’s krijgen steeds 
meer sociale en milieueisen opgelegd, consumenten worden kritischer en delen hun 
ervaringen via sociale media en investeerders kijken niet meer alleen naar financiële 
haalbaarheid (cfr. Beleidsnota Sociale Economie). Met Volta willen wij een manier van 
duurzaam installeren en ondernemen creëren die aantrekkelijk en relevant is voor onze 
sector. Volta wil een kader ter beschikking stellen dat op lange termijn, voor alle 
betrokken actoren, uitdagingen en doelstellingen definieert m.b.t. de sociale, 
maatschappelijke, economische en ecologische aspecten. Dit willen we communiceren 
en implementeren, zowel in het eigen bedrijf (Volta) als naar/door/voor de bedrijven in 
de sector. 
De sector van de elektriciens, PsC 149.01, bestaat voornamelijk uit KMO’s, terwijl net zij 
het dikwijls moeilijk hebben om een duurzaamheidsbeleid te voeren. 

De arbeidsmarkt is echter ook geëvolueerd ten opzichte van 2013 (het jaar van het VLAMT-
onderzoek). Dit zien we in de onderstaande tendensen:6  

- Werkbaar en wendbaar werk wordt steeds belangrijker, mede omdat we ook met z’n 
allen langer zullen (moeten) werken.  Voor de (federale) overheid. Momenteel zien we dit 
voornamelijk in grote bedrijven naar boven komen. Het is een uitdaging om ook kleinere 
bedrijven hierin te motiveren en ondersteunen; 

- De toekomst is digitaal. De sterke integratie van ICT-mogelijkheden zoals Internet of 
Things in de energietoepassingen vraagt om digitale vaardigheden. Deze worden, zowel 
in het uitvoeren van de job als bij het werk zelf (instelleren datacommunicatie, 
netwerken, IoT) steeds belangrijker en prominenter op de werkvloer. De digitale 
transformatie en de daarbij horende innovatie-snelheid maken daarenboven dat de 
houdbaarheidsdatum van kwalificaties en competenties zal inkorten.  

                                                 
6 Het is daarom noodzakelijk voor de sector om te blijven inzetten op het ontdekken van competentienoden in de 
sector. We doen dit zowel met internen als met externen om zo nieuwe ideeën en noden te ontdekken. Zo kunnen we 
nagaan waar de uitdagingen liggen voor de sector en de acties hierop afstemmen. 
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- Duaal leren en andere vormen van werkplekleren zorgen ervoor dat cursisten/arbeiders 
op een andere manier competenties kunnen verwerven. Dit betekent dat we moeten 
blijven inzetten op opleiding op de werkvloer. Werknemers zullen hun hele (werk)leven 
lang moeten blijven leren (LLL). Dit is echter geen vanzelfsprekende gedachte, niet voor 
werknemers, noch voor werkgevers). Zeker wanneer we de opleiding van nieuwe 
werknemers in de sector transfereren naar de werkvloer, dient hier volop te worden 
ingezet op de juiste competenties van deze “werkvloer-lesgevers”.  

Daarnaast wordt de sector ook door andere factoren beïnvloed:  

- Er is terug een economische groei te merken. Vanuit VDAB krijgen we de dat boodschap 
de arbeidsmarkt weer aantrekt. Door een tekort aan personeel in de sectorzien we bij 
onze bedrijven dat zij van dag tot dag hun werk kunnen plannen. Werken met 
onderaannemers en tijdelijke werkkrachten zijn voor sommige bedrijven hier een 
oplossing. 

- De arbeidsmarkt in Vlaanderen wordt steeds diverser. Dit is logisch en ook nodig, 
wanneer we kijken naar de demografische structuur van Vlaanderen. Dit brengt voor 
bedrijven heel praktische gevolgen met zich mee, zoals de taal op de werkvloer. 

- Ook opleiden gebeurt anders dan vroeger. Korte, flexibele, praktische 
opleidingsmethodieken zijn hier het antwoord op (vb. e-learning, modularisering, …). 
Opleiden gebeurt uiteindelijk via allerlei formele en informele manieren.  

- Het onderwijslandschap staat op de vooravond van een groot kantelmoment. Het 
aanbieden van een brede eerste graad en de hervormingen in de tweede en derde graad 
zijn niet te onderschatten; zowel naar beeldvorming van ouders en jongeren ten 
opzichte van de opleiding, als van werkgevers ten opzichte van de nieuwe afgestudeerde 
jongeren.  Daarnaast zien we ook de introductie van duaal leren in het secundair 
onderwijs. Het hoger onderwijs wordt aangevuld met de graduaat-opleidingen (HBO 5). 
Een opleidingsniveau dat voor onze sector sterk zal worden uitgewerkt en een 
meerwaarde kan betekenen.  

- Het vinden van geschoold technisch personeel blijft een probleem dat VDAB reeds 
verschillende malen aanhaalde in 2017. Voornamelijk de (STEM)technici worden gezocht.  
Alle beroepen uit de sector zijn knelpuntberoepen. 

 
Sterkte-zwakte analyse 
 
Deze omgevingsanalyse maakt het mogelijk een SWOT-analyse op te stellen van het huidige 
strategie. Zo wordt meteen duidelijk waar we meer op willen en moeten inzetten, waar we onze 
positie moeten verstevigen en welke kansen er moeten gegrepen worden.  
 

Sterktes Zwaktes 

Economische groei in Vlaanderen  
 
Veel jongeren in de sector  
Werkplekleren en duaal leren in opmars 
Studierichtingen geven een goede kans op 
werk 
Stijging 50+ers in de sector blijft doorgaan 
 
Elektriciteit biedt vele mogelijkheden, zowel 
voor nieuwbouw (woningautomatisatie, 
comfortsystemen) als renovatie 
(woonvoorkeuren) 

Opleiding, levenslang leren, 
competentiemanagement in de sector wordt 
steeds belangrijker, maar krijgt niet altijd 
meer aandacht. 
 
Nood aan werkbaar werk: (te) weinig 
prioriteit geven aan soft skills, onthaal, 
coaching en opleiding 
 
Slechte beeldvorming van 
‘arbeiders’beroepen. (leidt tot minder 
instroom) 
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Kansen Bedreigingen 

Zorgen voor een betere evenredige 
arbeidsdeelname in de sector 
 
Kwalitatieve opleiding van de jongeren 
biedt Kwaliteit in de sector: doorbraak 
duaal leren  
 
Hernieuwbare energietechnieken  
 
Competentiedenken introduceren op de 
arbeidsmarkt 
 
(Intersectorale) samenwerkingen tussen 
bedrijven 
 
Inzetten op een duurzame werking 

Nood aan steeds meer opgeleide vaklui 
(specialisaties worden belangrijker en 
specifieker) 
 
Knelpuntberoep: kwalitatief (er zijn te 
weinig kandidaten) en kwalitatief (er zijn te 
weinig kandidaten met de nodige kennis en 
kunde) 
 

 
Een duidelijke sterkte in de sector is de doorbraak van duaal leren in de sector (uitbreiding 
pilootproject) en de toename van werkplekleren (bv. In werkzoekendenopleidingen). Het is 
belangrijk hierop in te zetten om zo te zorgen voor een positieve eerste contact van de 
jongeren/cursisten met de sector alsook een kwalitatieve begeleiding en opleiding zodat hun 
loopbaan in de sector van duurzame en positieve aard kan zijn. Hier moeten we de kansen 
grijpen om te werken aan kwalitatieve opleidingen en stages in de sector. Daarnaast zien we 
duidelijk dat de elektriciteitssector enkele troeven achter de hand heeft voor jongeren die kiezen 
voor elektriciteit: een goede kans op werk, professionele uitdagingen in de toekomst door de 
vele mogelijkheden en toepassingen van elektriciteit in onze (toekomstige) samenleving. Dat er 
ook steeds meer 50-plussers terug te vinden zijn in de sector is hierbij een sterkte van de sector 
die zijn medewerkers weet te binden en heroriënteren. Zo blijft de kennis en het talent in de 
sector. 
 
Een zwak punt in de sector is het vinden en houden van kwalitatief personeel. Er is steeds meer 
mogelijk als toepassing in de woning of het gebouw met elektriciteit, maar het personeel moet 
wel correct opgeleid worden over deze technieken teneinde deze goed te kunnen installeren. 
Levenslang leren, maar dus ook opleiden en begeleiden, zijn cruciaal in deze veranderende 
wereld. Er wordt nog steeds (te) weinig tijd (en prioriteit) besteed aan opleiden, begeleiden en 
coachen van personeel.  
Werkbaar en wendbaar werk zal een belangrijk punt worden/blijven voor zowel de jongeren 
die instromen als de ouderen die langer blijven werken.  
Door het imago van de sector op te krikken kan een groeipotentieel teweeg gebracht worden.   
 
Een kans voor de sector ligt voornamelijk in een goede communicatie tussen de arbeidsmarkt 
en het onderwijs. De doorbraak van duaal leren is daarbij een extra kans voor de sector. Er zijn 
daarnaast veel kansen weggelegd voor de installateurs in de sector wanneer zij er in slagen 
huidige trends mee op te volgen en dankzij de juiste (intersectorale) samenwerkingen een 
totaalpakket aan te bieden aan de klant. Elektriciteit bevindt zich namelijk ook middenin het 
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duurzaamheidsdebat: groene energie, slimme netten, hernieuwbare energietechnieken (PV-
panelen, zonneboilers, etc.), luchtdicht bouwen, batterijopslag, elektrische wagens, … Daarnaast 
heb je de consumenten die ook steeds meer (willen) kiezen voor een duurzame levensstijl én de 
overheid die hier meer aandacht aan besteedt. Er is een (economisch) voordeel te winnen voor 
onze bedrijven om met deze thematiek in zee te gaan, toch zien we dat dit belang (nog) niet 
concreet is doorgedrongen bij elk bedrijf. 
 
De toename van de competentienoden en vereisten van de werknemers in de sector vormt een 
bedreiging voor onze sector. Een aantal van onze beroepen vragen meer doorgedreven kennis 
en vragen extra competenties dan nu aangeboden wordt. Bij de kleine en zeer kleine bedrijven 
zien we daarenboven (te) weinig een HR-dienst of personeelsverantwoordelijke die zorgt voor 
de gepaste opleiding, vormingen en bijscholing van de medewerkers. Dit is belangrijk voor de 
duurzame inzet van medewerkers, maar ook voor de optimale vaardigheidsbenuttig van de 
medewerkers. Samenwerken en specialiseren kan hier een antwoord bieden. De uitbouw van 
een HBO5-niveau kan hier ook een antwoord op bieden, waarbij het mogelijk is op een 
toegepaste manier verder te studeren binnen een specifiek en afgebakend domein.   
Daarenboven zijn er nog tal van mogelijkheden om extra mensen aan te trekken vanuit diverse 
groepen (allochtonen, vrouwen, ouderen, ...) die elk hun steentje kunnen bijdragen in de sector 
en zo de knelpuntberoepen (en de hoge druk op sommige medewerkers) kunnen helpen 
verminderen. Deze groepen moeten echter ook een plaats krijgen in de sector eens ze de stap 
hebben gemaakt en een opleiding afgerond.  

 
Uitwerking prioriteiten: 
 
De samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen, zowel met mekaar als 
scholen onderling is noodzakelijk en zal enkel aan belang toenemen7. De toekomst is volgens de 
VRWI internationaal, intersectoraal, interdisciplinair8. Met de sector willen wij hier de komende 
jaren blijven op inzetten, door goede partnerschappen op te bouwen met andere sectoren en 
organisaties. Vanuit de sector beschouwen wij deze samenwerkingsverbanden als cruciaal voor 
een kwalitatieve in- en doorstroom van werknemers.   
Volta treedt hier op als kruispunt voor elektrotechniek. Daarom blijven samenwerkingen met 
onder andere VDAB, Syntra Vlaanderen, de onderwijsverstrekkers, AHOVOKS, aanbieders van 
werkzoekenden-opleidingen, etc. zeer belangrijk voor de sector.  
 
De sector van de elektriciens gelooft in het slagen van een geïntegreerd duaal stelsel van leren 
en werken en gelooft in de noodzaak van ondersteuning vanuit de sector. Het is een rol van 
Volta om het systeem mee te promoten naar bedrijven, ervoor te zorgen dat bedrijven een 
kwalitatieve werkplek aanleveren, standaardtrajecten mee uit te tekenen, het secretariaat van 
ILW op zich te nemen, …enz. 
Een stage is daarnaast een belangrijk onderdeel van het leerproces voor de jongeren en de 
slaagkansen als vakman in de sector. De sector is er van overtuigd dat werkplekleren voor zowel 
jongeren als hun leerkrachten een goede manier is om competenties aan te leren. Bedrijven 
werken met de modernste materialen en kennen de nieuwste technieken. Vanuit de Vlaamse 
Overheid, Europa, maar ook vanuit de sector zelf, worden stages voor leerlingen sterk 
aangemoedigd. Ook voor jongeren die in het voltijds secundair onderwijs zitten.  
Een competentiebeleid waaronder leven lang leren  
 

                                                 
7 werk.rapport, p48 
8 Het volledige rapport is beschikbaar op: http://www.vrwi.be/publicaties/studiereeks-26-vrwi-toekomstverkenningen-
2025 
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Er werd en wordt reeds veel gewerkt rond het verwerven van competenties in de sector. Dit is 
belangrijk en blijkt steeds op nieuw nodig te zijn. Onder andere in het kader van nieuwe trends 
en bijbehorende competenties is dit zeer belangrijk (hernieuwbare energietechnieken, 
gebouwenautomatisatie, Internet of Things, etc.). De sector evolueert snel, nieuwe technieken 
maken een duurzame, aangepaste, op maat ingestelde, slimme, geconnecteerde installatie 
mogelijk. Deze installaties moeten ook door de werknemers in de sector correct en kwaliteitsvol 
geïnstalleerd worden.  
Vooral kleine bedrijven, vaak zonder HR-dienst moeten hierin ondersteund worden.  
5 jaar na het VLAMT-dossier, wil de sector volop blijven inzetten op de toekomst. Want als we 
werken met competenties, is het belangrijk ook de vinger aan de pols te houden om te weten 
op welke competenties er moet worden ingezet om ook de komende jaren kwaliteitsvol werk, 
mét goesting af te leveren.  
 
Wij streven naar een duurzaamheid die kan worden geïmplementeerd door de bedrijven op een 
relatief eenvoudige basis, waarbij de bedrijven de meerwaarde zien, zowel op economisch, 
ecologisch als sociaal vlak. Ondernemingen en werknemers die gemotiveerd zijn om aan deze 
thematiek te werken moeten de nodige informatie krijgen en voldoende steun vinden bij 
collega’s en Vormelek. Dat maakt dat we een ontwikkelingsstrategie voorzien voor (alle) 
bedrijven in de sector én voor Volta (als voorbeeld, inspiratie en ondersteuning).   
Het is niet de bedoeling het werken rond MVO gepaard te laten gaan met extra normen, regels, 
wetten, procedures. Dit is een uitdaging. 
 
Er moet een leven lang geleerd worden, waarbij basiscompetenties noodzakelijk zijn om de 
nieuwe kennis op te enten. Algemene vaardigheden, flexibiliteit op de werkvloer, bijleren/ een 
leven lang leren, ... een algemene ‘geletterdheid’ blijkt hiervoor cruciaal. Toch kon UGent 
concluderen dat meer dan 1 op 7 volwassen Vlamingen onvoldoende kon lezen of schrijven om 
naar behoren te kunnen functioneren in de maatschappij.  Dit is veel. Daarom zal de sector zich 
in dit convenant naast het bevorderen van de instroom ook werken aan een goede doorstroom 
van de arbeiders. Opleiding, bijscholing en leren op de werkvloer zijn hiertoe essentieel. Hier 
willen wij met, voor en door de sector aan blijven werken.  
Daarnaast gebeurt het opleiden anders dan vroeger. Als sector willen we deze trends in het 
opleidingslandschap mee volgen. Het aanscherpen van digitale competenties (administratie 
bijhouden via Word, Excel, …) is een belangrijke stap. Maar ook het aanbieden van aangepast 
lesmateriaal is hier noodzakelijk. Zo wil de sector aangepast digitaal materiaal ontwikkelen 
zoals: (instructie)filmpjes, korte online-testen, e-learning modules (promoten en ontwikkelen), 
praktische voorbeelden/testen ontwikkelen en voorleggen, etc. 
Diversiteitsacties kunnen zowel nieuwe acties zijn, als acties die reeds werden georganiseerd of 
uitgerold in andere sectoren.  
 
Diversiteit is een horizontaal aandachtspunt waarbij wij graag willen leren van goede praktijken 
en willen bijdragen aan kennisdeling omtrent de eigen goede praktijken. 
 
De uitvoering van deze visie, prioriteiten en acties van de sector worden gedragen door de hele 
sector en de acties worden uitgevoerd door het volledige sectorfonds. De 4 voorziene 
sectorconsulenten werken allen bij Vormelek en zijn samen met hun collega’s verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het sectorconvenant.  
 

  Het moet mogelijk zijn voor deze kleine bedrijven om naast het werk op de werf ook 

makkelijk en toegankelijk werk te kunnen maken van duurzaam werken (en hierrond te 

communiceren). Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt een kader aan 

ondernemingen en organisaties om hun impact op de maatschappij in beeld te brengen, te 
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managen en te integreren in de strategie van het bedrijf. Het is dit kader dat we op maat van 

de bedrijven in de sector volop willen ontdekken, kennen en verspreiden.  

 
 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
 
 
 

A. De afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt  
1. Prioriteit 1: Inzetten op duaal leren, stages 
2. Prioriteit 2: Inzetten op een goede studie- en beroepskeuze met aandacht voor 

STEM 
3. Prioriteit 3: Een brug bouwen tussen onderwijs/Leertijd/ aanbieders van 

werkzoekendenopleidingen/fabrikanten en bedrijven PSC 149.01 
B. Een competentiebeleid waaronder leven lang leren  

1. Prioriteit 4: Aandacht voor competenties van de toekomst 
2. Prioriteit 5: Aandacht voor basiscompetenties 
3. Prioriteit 6: Alle talenten aan de slag 
4. Prioriteit 7: Werk maken van werkbaar werk 

C. Het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
1. Prioriteit 8: Diversiteit bevorderen 
2. Prioriteit 9: Discriminatie tegengaan 
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PRIORITEIT 1: Inzetten op duaal leren, stages 

 
Motivatie  
 
Kwalitatieve opleidingen zijn volgens de sector pas mogelijk wanneer er voldoende ervaring op de 
werkplek kan opgedaan worden. Sommige competenties kunnen moeilijk aangeleerd worden op 
de schoolbanken en de potentiële instromer ziet pas echt wat de job inhoudt als hij/zij het ook 
werkelijk uitvoert. Door effectief ook competenties te verwerven op de werkvloer, zorgen we mee 
voor een volwaardige opleiding voor deze potentiële instromers. De sector is vanuit haar rol een 
goede partij om (regionale) netwerken uit te bouwen en deze trajecten met de verschillende 
betrokken partijen tot een goed einde te brengen. Daarbij vindt de sector het belangrijk zich te 
focussen op voldoende en kwalitatieve werkplekken.  

Voor de sector is werkplekleren een heel belangrijke manier om toekomstig kwalitatief personeel 
te hebben.  

 

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

 
Actie 1: De sector speelt een trekkende rol in de opstart van duaal leren in Vlaanderen. 

- Omschrijving: De sector zal actief werken aan de testing van de conceptnota duaal leren 
(bis) en de opstart in 2018-2019 voor verschillende duale trajecten voorbereiden. De sector 
geeft op regelmatige basis advies over het verloop van de projecten. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: De Vlaamse Overheid, verschillende onderwijsactoren en andere 
sectoren. 

- Beoogde doelstelling: 
o Bevorderen van leren op de werkplek. 
o Kwantitatieve en kwalitatieve instroom in de sector verhogen. 

 

Actie 2: De sector streeft naar kwalitatieve werkplekken in de sector door de bedrijven en scholen 

te ondersteunen. 

- Omschrijving: Via gerichte bedrijfscontacten worden bedrijven aangesproken op hun 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten wanneer ze een stage aanbieden. De 
bestaande wetgeving wordt verduidelijkt en er wordt actief nagedacht hoe de werkplek 
optimaal kan georganiseerd worden voor het onthaal en begeleiding van de lerende. 
Tijdens deze contacten wordt onderscheid gemaakt tussen stage, IBO, duaal leren, OKOT-
trajecten, werkplekleren in het kader van HBO5, enz. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: onderwijsverstrekkers, scholen en aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen en bedrijven uit de sector elektriciteit, sectoraal partnerschap 
van de elektriciens. 

- Beoogde doelstelling:  
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o Elk OAO-bedrijf wordt bezocht. Vanuit de ontdekte knelpunten worden 
actieplannen op maat of algemeen opgesteld. 

o Via verschillende communicaties worden de rechten en plichten bekend gemaakt 
van stages. 

 

Actie 3: De sector zal de erkenning van bedrijven op zich nemen in het kader van de Overeenkomst 

Alternerende Opleiding. De sector speelt een cruciale rol bij het sectoraal partnerschap van de 

elektriciens. 

- Omschrijving: De sector neemt het secretariaat voor haar rekening met betrekking tot 
OAO, alsook de effectieve kwaliteitscontrole van de bedrijven PSC 149.01, zowel op 
erkenningsvoorwaarden als voor andere kwaliteitsvereisten: onthaal, effectieve 
organisatie van het mentorschap, veiligheid vereisten, …. De sector zorgt zo voor de 
erkenning van de leerondernemingen en ondersteunt via regelmatig contact deze 
bedrijven om een kwalitatief OAO aan te bieden. De sector organiseert ook op regelmatige 
basis het sectoraal partnerschap. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: sectoraal partnerschap van de elektriciens, Scholen/centra duaal leren, 
CDO’s, Syntra Vlaanderen en derden. 

- Beoogde doelstelling: 

o Streven naar kwalitatieve werkplekken. 

 

Actie 4: De sector zal minstens 6 extra duale trajecten uitwerken voor schooljaar 2018-2019. 

- Omschrijving: De sector zal voor verschillende duale trajecten standaardtrajecten 
opmaken, materialenlijsten opmaken, de trajecten uittekenen en de verschillende partijen 
bij elkaar brengen om samenwerking te bevorderen via regionale netwerken. 

- Timing: 2018 – 2019 

o 2017-2018:  

▪ Verdere uitwerking van de duale trajecten 2017-2018 

▪ Uitwerken elektrische installaties duaal en de opmaak van verschillende 
nieuwe standaardtrajecten + zoeken naar bedrijven en voorbereiden van 
deze bedrijven. 

▪ Uitwerken van train the trainers om leerkrachten voor te bereiden op 
nieuwe duale opleidingen waarvan geen alternatief voltijds traject bestaat.  

o 2018-2019: opstart van de duale trajecten elektrische installaties duaal, 
elektrotechnieken duaal, podiumtechnieken duaal, elektromechanische technieken 
(als partner), beveiligingstechnicus duaal, technicus industriële elektriciteit duaal, 
technicus industriële automatisering duaal, installateur gebouwenautomatisering 
duaal, technicus hernieuwbare energietechnieken duaal + de voorbereiding van 
eventuele andere duale trajecten. 

- Betrokken partners: Scholen, aanbieders voor werkzoekendenopleidingen, 
opleidingscentra, De Vlaamse Overheid, onderwijsvertrekkers, externe opleidingsinstituten 
en andere sectoren. 

- Beoogde doelstelling: Zorgen van de kwalitatieve voorbereiding van 6 nieuwe duale 
trajecten 
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Actie 5: De sector zal samen met alle betrokken partners de knelpunten in kaart brengen van duaal 

leren en tracht deze samen op te lossen. 

- Omschrijving: Via de huidige trajecten heeft de sector regelmatig contact met alle 
betrokken partijen. Door deze contacten wordt al snel duidelijk welke knelpunten er zijn. 
Met deze betrokken partijen zullen extra werkgroepen worden opgemaakt om mogelijke 
knelpunten samen op te lossen. De sector brengt de verschillende partijen samen, werkt 
een actieplan uit en voert dit ook uit. 

- Timing:  

o 2017-2018: vaststellen van de knelpunten en opstart werkgroepen + opmaak 
actieplan. 

o 2018-2019: uitvoeren actieplan. 

- Betrokken partners: Scholen, bedrijven, opleidingsverstrekkers, de Vlaamse Overheid, … 

- Beoogde doelstelling: Kwalitatieve instroom in de sector en kwalitatieve 
opleidingstrajecten nastreven. 

 

Actie 6: De sector stelt zelf verschillende tools ter beschikking om duaal leren te ondersteunen. 

- Omschrijving: De sector heeft een aantal tools ontwikkeld om de lopende trajecten 
kwalitatief te kunnen ondersteunen. Scholen en bedrijven die actief deelnemen aan de 
trajecten kunnen een beroep doen op onder andere de tool arbeidsrijpheid, een logboek, 
informatiefolders duaal leren, de toolbox leren op de werkplek, … 

- Timing: 

o 2017-2018:  

▪ Verspreiden van de verschillende tools en evaluaties. 

▪ Onderzoeken of het logboek eventueel via smartschool kan worden 
aangeboden. 

o 2018-2019: verspreiden van de verschillende tools. 

- Betrokken partners: Onderwijsverstrekkers, Syntra, scholen, bedrijven, andere sectoren, … 

- Beoogde doelstelling: Kwalitatief ondersteunen van de duale trajecten. 

 

Actie 7: De sector zal in samenwerking met partners verschillende bestaande tools leren kennen en 

helpen te optimaliseren. 

- Omschrijving: Sinds een aantal jaren zijn verschillende organisaties bezig met het 
ontwikkelen van nuttige tools om werkplekleren te vereenvoudigen. De sector wilt deze 
leren kennen en verspreiden indien nuttig. Op deze manier wordt ook MICOON van Syntra 
Midden-Vlaanderen uitgetest en verspreid naar de verschillende scholen.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Syntra Midden-Vlaanderen en andere partners. 

- Beoogde doelstelling: Kwaliteit werkplekleren verhogen. 
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Actie 8: De sector ondersteunt scholen in hun werkplekleren 

- Omschrijving: Niet alle scholen zijn al klaar om te starten met duaal leren. Meer scholen 
zien wel het belang in van werkplekleren. Omdat dit organisatorisch voor scholen een 
grote stap is, helpt de sector waar mogelijk door het zoeken naar bedrijven, ervaringen te 
delen, regionale netwerken op te zetten, de kwaliteit van de werkplekken op te volgen, … 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Scholen, syntra, … 

- Beoogde doelstelling: Werkplekleren bevorderen om potentiële instromers in contact te 
brengen met bedrijven uit de sector. 

 

Actie 9: De sector werkt samen met VDAB, aanbieders van werkzoekendenopleidingen en met CVO’s 

om werkplekleren te bevorderen. 

- Omschrijving: De sector zoekt voor cursisten binnen CVO, OKOT-trajecten, … actief naar 
stage- en werkplekken, manieren om deze cursisten in contact te brengen met bedrijven 
en werkt ook mee aan de ontwikkeling van regionale netwerken om leerkrachten, 
instructeurs, coördinatoren good practices aan te reiken en hun competenties te 
versterken.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: VDAB, CVO Meise-Jette, CVO VTI Brugge, VCO IVO Brugge, …  

- Beoogde doelstelling: Instroom in de sector verhogen. 

 

Actie 10: De sector zal klassikale bedrijfsbezoeken en gastlessen organiseren. 

- Omschrijving: Via klassikale bedrijfsbezoeken kunnen jongeren /cursisten uit de 2de en 3de 
graad voltijds/deeltijds secundair onderwijs, uit Syntra Leertijd en de voltijdse 
dagopleiding, uit werkzoekendenopleidingen of uit het volwassenenonderwijs in contact 
komen met de realiteit op een werf. De sector brengt bedrijven en centra met elkaar in 
contact en organiseert het klassikaal bezoek. Daarnaast organiseert de sector gastlessen 
op vraag van de betrokken partners. Dit kan gaan van een getuigenis tot een effectieve 
opleiding door een derde. We brengen de bedrijven tot binnen de schoolmuren. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Aanbieders van werkzoekendenopleidingen, secundaire scholen, 
volwassenenonderwijs, Syntra, … 

- Beoogde doelstelling: Potentiële instromers in contact brengen met bedrijven, promoten 
van andere vormen van werkplekleren. 

 

Actie 11: De sector ondersteunt mentoren in bedrijven. 

- Omschrijving: De sector organiseert een mentoropleiding, heeft een elektronische module 
met handige tips en tricks over coaching, organiseert mentoropleidingen en organiseert 
intervisiemomenten met mentoren en geeft hen af en toe praktische tips. Daarnaast 
bezoekt de sector deze mentoren en helpt hen waar nodig.  

Elk bedrijf dat een overeenkomst alternerende opleiding afsluit, wordt door de sector 
gecontacteerd (meestal via mail) en aangemoedigd om de mentoropleiding te volgen. 
Dezelfde werking gebeurt bij alle bedrijven die via Myvolta (persoonlijk extranet voor 
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bedrijven) aanduiden interesse te hebben in een stageplaats en/of bedrijven die een IBO’er 
in dienst hebben. Bedrijven (en hun mentoren) worden ook tijdens bedrijfsbezoeken 
aangemoedigd deel te nemen aan de mentoropleiding.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Andere sectoren voor de uitwisseling van goede praktijken. 

- Beoogde doelstelling: Kwaliteitsvolle werkplekken. 

 

Actie 12: De sector zal acties ondernemen om de communicatie tussen werkplek en school en jongere 

te verbeteren. 

- Omschrijving: Een alternerende opleiding valt of staat bij het feit of de verschillende 
betrokken partijen goed met elkaar communiceren. Bedrijven en scholen spreken vaak een 
andere taal. Zo heeft een bedrijf nog nooit van leerplandoelstellingen gehoord. Daarnaast 
gebeurt het dat door alle drukke agenda’s het contact tussen de verschillende partijen tot 
een minimum herleid wordt. De sector wilt uitzoeken hoe deze communicatie verbeterd 
kan worden aan de hand van een aantal specifieke cases. 

- Timing: 

o 2017-2018: oplijsten goede praktijken en verspreiden, opvolgen van de duale 
trajecten en op basis van deze trajecten een analyse maken over deze 
communicatie. 

o 2018-2019: acties uitwerken om effectief de communicatie te versterken. 

- Betrokken partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO!, sectoraal partnerschap van de 
elektriciens 

- Beoogde doelstelling: De kwaliteit van werkplekleren versterken. 

 

Actie 13: De sector zal tijdens bedrijfscontacten promotie maken voor IBO. 

- Omschrijving: Tijdens bedrijfsbezoeken wordt geïnformeerd of IBO gekend is bij het bedrijf. 
De regionale adviseur geeft meer informatie over IBO indien het bedrijf het wenst en 
verwijst het bedrijf door naar de IBO-consulenten van VDAB. De sector informeert hiervoor 
ook de IBO-consulenten.  

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: VDAB en derden. 

- Beoogde doelstelling: Bekendmaken van de mogelijkheden van IBO. 

 

Actie 14: De sector ondersteunt bedrijven met een IBO’er in dienst door bedrijven te ondersteunen 

bij de opmaak van hun opleidingsplan, arbeiders in IBO als volwaardige arbeiders te beschouwen 

op het vlak van opleidingspremies, voordelen te geven bij opleidingsdeelname, … 

- Omschrijving: De sector ontvangt van VDAB een overzicht van de bedrijven die een IBO-er 
in dienst hebben. De sector contacteert de bedrijven PSC 149.01 om tijdens een bezoek de 
IBO –samenwerking te bespreken. Het bedrijf wordt op de hoogte gebracht van alle 
voordelen waar hij recht op heeft (opleidingspremie vanuit de sector na aanwerving, 
ondersteuning bij de coaching, technologisch advies, …). Bij eventuele knelpunten of 
problemen treedt de sector op als neutrale partij. 

- Timing: 2018 – 2019. 
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- Betrokken partners: VDAB en derden. 

- Beoogde doelstelling: De sector streeft naar de instroom van kwalitatieve medewerkers. 

 

Actie 15: De sector zal samen met hogescholen werk maken van werkplekleren binnen HBO5-

opleidingen. 

- Omschrijving: In 2017 maakte de sector werk van verschillende beroepskwalificatiedossiers 
op niveau 5. Vanaf schooljaar 2017-2018 zal de sector hogescholen ondersteunen in de 
opmaak van de bijhorende opleidingsplannen door inhoudelijke ondersteuning te geven, 
door bedrijven te zoeken en door de kwaliteit van de bedrijven op te volgen. De sector 
gaat ook samen met hogescholen op zoeken naar alternatieve vormen van werkplekleren. 

- Timing: 

o 2017-2018: opmaak van deze opleidingsplannen en zoeken van bedrijven. 

o 2018-2019: opvolging van deze bedrijven en zoeken naar alternatieve vormen van 
werkplekleren voor hogescholen. 

- Betrokken partners: Hogescholen in Vlaanderen en Brussel. 

- Beoogde doelstelling: ondersteuning van minimum 2 opleidingsplannen op niveau 5  
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PRIORITEIT 2 : Inzetten op een goede studie- en beroepskeuze met aandacht 
voor STEM 
 
Motivatie  
 
Onbekend is onbemind. Ondanks vele sensibiliseringscampagnes en verwoede pogingen blijft voor 
veel kinderen en hun ouders een technische opleiding tweede keus. Omdat hierdoor nodeloos 
talent verloren gaat, blijft het belangrijk om als sector hierop in te zetten. Daarnaast hebben 
jongeren nog geen goed zicht op welke beroepsmogelijkheden er zijn binnen de sector. Door onze 
eigen acties worden elektriciteitsstudenten hier wel van op de hoogte gebracht.  

STEM zijn vier onderdelen die niet los van elkaar hoeven gezien te worden. Geen elektrische 
installatie zonder voorafgaand wetenschappelijk inzicht en de nodige dosis aan wiskunde. Door 
jongeren te laten kiezen voor STEM, zullen die handige jongeren met meer interesse voor bv. het 
installeren van een elektrische installatie zich naar de juiste sector richten. Kiezen voor STEM is 
ook kiezen voor techniek en op een positieve manier techniek in de kijker zetten.  

 

Acties  

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

 

Actie 1: De sector zal jongeren tweede en derde graad een betere kennis geven over de sector via 

Watt’s Up. 

- Omschrijving: We bouwen een Watt’s Up community uit op school, waarbinnen leerlingen 
op verschillende manieren geprikkeld worden. Met de informatie die we aanreiken schetsen 
we een realistisch beeld van de sector, met aandacht voor de boeiende technische bagage 
die nodig is en voor de vele toekomstmogelijkheden. 

We doen dit onder andere door: 

o jaarlijks een publicatie van 3 magazines Watt’s Up gericht naar jongeren 2de & 3de 

graad secundair onderwijs en bijhorende Newsletter gericht op de leerkrachten; 

o verdere uitbouw van een visueel aantrekkelijke website gericht op de doelgroep. 

- Timing: 2018-2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, werkgevers, werknemers, jongeren in 
opleiding en leerkrachten secundair onderwijs. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil leerlingen elektrotechnisch onderwijs bevestigen in hun 

studie- en beroepskeuze en aanmoedigen om te kiezen voor het beroep. 

 

Actie 2: De sector zal deelnemen aan verschillende beurzen met als doelgroep jongeren 1ste graad 

secundair onderwijs en/of leerkrachten voor deze doelgroepen. 

- Omschrijving: De sector zal deelnemen aan minimum 2 studiekeuze-, beroepen-, en doe-
beurzen om de derde graad basisonderwijs & 1ste graad secundair onderwijs te motiveren 
om te kiezen voor elektriciteit en om leerkrachten basisonderwijs & 1ste graad secundair 
onderwijs hierin te steunen. De sector ondersteunt nieuwe acties om elektriciteit te 
promoten al vanaf het basisonderwijs. 

- Timing: 2018-2019. 
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- Betrokken partners: De sectorale sociale partners en organisatoren van beurzen en 
evenementen. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil op lange termijn meer instroom in de sector van 

gemotiveerd en kwalitatief opgeleid personeel. De sector wil hiervoor jongeren de juiste 

informatie geven over tewerkstelling, de verschillende beroepen in de sector.  

 

Actie 3: De sector zal haar instroomcampagne ‘Stroom-Opwaarts’ verder uitwerken en evalueren. 

- Omschrijving: Sinds 2006 ging de sector van start met een grootse 
sensibiliseringscampagne ‘Stroom-Opwaarts’ met als doelstelling het opwaarderen van 
technisch onderwijs en kinderen/jongeren en hun ouders kennis te laten maken met de 
boeiende wereld van elektriciteit. Deze campagne wordt continu bijgestuurd en nieuwe 
acties worden opgestart of bestaande acties worden bijgestuurd. In het kader van ‘Stroom-
Opwaarts’ wordt tevens promotie- en didactisch materiaal ontwikkeld ter ondersteuning 
van onderwijs om te gebruiken tijdens opendeurdagen, lessen, … Een aantal acties: 
Stroomkring XL, posters, spandoek, lespakketten 3de graad basisonderwijs, 1ste graad 
secundair, Vonk, doelgroepgerichte website, E-newsletters, … 

- Timing: In 2018 en 2019 worden bestaande acties jaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
aangepast en worden nieuwe acties opgestart. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners en leerkrachten voor inhoudelijke input. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil op lange termijn meer gemotiveerd en opgeleid 

personeel aanwerven. Op korte termijn wil de sector met Stroom-Opwaarts bereiken dat 

alle kinderen/jongeren kennismaken met elektrotechniek, hun elektrotechnisch talent 

eventueel ontdekken en bij interesse overwegen om te kiezen voor een elektrotechnische 

richting/opleiding.  

 

Actie 4: De sector zal de elektroclub verder vormgeven. 

- Omschrijving: De sector wil jongeren tussen 10 en 14 jaar ondersteunen om hun interesse 
in (elektro)techniek en hun technisch talent te ontdekken en in te zetten, ook bij het maken 
van een studie- en beroepskeuze. Het onderwijs is het meest voor de hand liggende kanaal 
wanneer jongeren stilstaan bij hun studie- en beroepskeuze. Maar ook de ouders spelen 
een belangrijke rol wanneer het gaat over school- en studie- en beroepskeuze. Daarom 
tracht de sector (elektro)techniek beter bespreekbaar te maken op school én aan de 
keukentafel. Met de Elektroclub beschikt de sector over een aanbod voor jongeren thuis. 

- Timing: In 2018 en 2019 worden bestaande acties jaarlijks geëvalueerd en indien nodig 
aangepast en worden nieuwe acties opgestart. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners en leerkrachten voor inhoudelijke input. 

- Beoogde doelstelling: Jongeren tussen 10 en 14 jaar ondersteunen om hun interesse in 

(elektro)techniek en hun technisch talent te ontdekken en in te zetten, ook bij het maken 

van een studie- en beroepskeuze. 

 

Actie 5: De sector geeft input voor de website onderwijskiezer.be. 

- Omschrijving: De sector ondersteunt onderwijskiezer.be door middel van input over de 
beroepen uit de sector. Jaarlijks ontvangt onderwijskiezer.be van de sector een update en 
advies over de beroepen zoals vermeld op de site. 

- Timing: 2018 - 2019. 
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- Betrokken partners: De sectorale sociale partners en de overheid. 

- Beoogde doelstelling: Instroom in de sector verhogen. 

 

Actie 6: De sector wil samenwerken met NV Technopolis en andere sectoren om het STEM-actieplan 

te helpen vormgeven. 

- Omschrijving: De sector wil actief samenwerken aan alle acties om het ‘Actieplan voor het 
stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek’ te 
ondersteunen. De sector is hier vragende partij om samen te werken waar mogelijk. 

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: Andere sectoren, NV Technopolis, de overheid en derden. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil het menselijk kapitaal verhogen in het STEM-domein 
om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. 

 

Actie 7: De sector zal samenwerken met Technopolis om jongeren kennis te laten maken met 

elektrische toepassingen. 

- Omschrijving: In 2017 & 2018 gaan we met Technopolis uitwerken hoe we elektriciteit een 
nog betere plaats kunnen geven binnen het concept van Technopolis.  Dit zal vermoedelijk 
een combinatie zijn van workshops binnen Technopolis en pimpen van bestaande modules. 

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: NV Technopolis, de overheid en derden. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil het menselijk kapitaal verhogen in het STEM-domein 
om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. 

 

Actie 8: De sector zal samenwerken met GRAM om techniek te promoten bij jongeren. 

 

- Omschrijving: GRAM is een denktank die zoekt naar oplossinge voor actuele vraagstukken 
in de samenleving. Zo is de vzw begaan met het herstel van respect voor arbeid in het 
algemeen en dus ook met de herwaardering van de opleiding van jongeren naar een 
moderne vakbekwaamheid toe. via een wedstrijd kunnen jongeren uit het secundair 
onderwijs zelf hun beroep voorstellen. Op die manier denken ze zelf na over hun vak en 
maken ze reclame voor een beroep met die argumenten die zij zelf belangrijk vinden. Van 
de uiteindelijke winnaar zijn of haar idee wordt een film gemaakt. De beste inzending 
wordt dus verfilmd en verspreid in heel Vlaanderen. Hierbij worden zowel ouders als 
jongeren gesensibiliseerd voor een bewuste studiekeuze. Er worden 2 filmen ontwikkeld 
(voor de ouders en voor de jongeren). Verspreiding gebeurt door de sector via 
schoolbezoeken, persmededeling i.s.m. Thomas More (gebruik maken van hun netwerk, 
Social media, website). De sector werkt het project volledig mee uit. 
 

- Timing: 2018 - 2019. 

o Eind 2017- begin 2018: wedstrijd 

o 2018: verfilming 

o 2019: verspreiding 

- Betrokken partners: GRAM en Thomas More. 
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- Beoogde doelstelling: Jongeren tonen zelf hoe ze onze beroepen zouden kunnen promoten, 
andere jongeren motiveren om voor een beroep in de sector te kiezen.  

 

Actie 9: De sector werkt in West-Vlaanderen intersectoraal samen om promotie te maken voor 

technische beroepen via de organisatie van TechnoBoost. 

- Omschrijving: Van alle West-Vlaamse leerlingen, kiest 37% voor een algemene en 63 % voor 
een technische vorming (TSO, BSO en KSO). Dit lijkt een positief cijfer. Maar als je weet dat 
er binnen die technische vorming slechts 16% voor het studiegebied elektriciteit-
mechanica kiest, dan verklaart dit waarom er in de top-10 lijst van knelpuntberoepen 9 
technische beroepen staan.  
In Vlaanderen volgt slechts 8,4% van alle leerlingen secundair onderwijs de richting 
mechanica-elektriciteit. Daarenboven kiest een groot aantal onder hen ervoor om na het 
secundair aan de slag te gaan in een andere sector. TechnoBoost is een nieuw project van 
4 sectoren en de provincie West-Vlaanderen waarin deze sectoren samen acties opzetten. 
Doel is om vanaf 2019 deze manier van werken ook uit te breiden naar andere provincies. 

- Timing: 

o 2017-2018: bepalen acties en bekendmaking van het initiatief. 

o 2018-2019: uitwerken acties. 

- Betrokken partners: TOFAM, Co-valent, Cobot, RTC West-Vlaanderen en de provincie West-
Vlaanderen. 

- Beoogde doelstelling: De opleiding elektriciteit-mechanica in de kijken zetten om zo de 
instroom in het technisch en beroepsonderwijs te verhogen en de kwalitatieve instroom 
in de sector te bevorderen. 

 

Actie 10: De sector zal de bedrijven van de sector beter bekend maken aan potentiële instromers. 

- Omschrijving: De sector zal aan potentiële instromers de bedrijven uit de buurt bekend 
maken. Zo weten deze personen waar men eventueel kan gaan solliciteren. Dit natuurlijk 
met akkoord van het bedrijf en de betrokken school/centra/opleidingsinstituut. De sector 
zal elk bedrijf kortbij de school bekendmaken aan de school/centrum en de bijhorende 
jongeren. Tijdens de bezoeken wordt ook gevraagd om samenwerkingen op te stellen met 
scholen/centra.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Scholen, centra, Syntra, onderwijsverstrekkers, VDAB, aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen, CVO’s, hogescholen, … 

- Beoogde doelstelling: Mensen kennis laten maken met potentiële werkgevers. 

 

Actie 11: De sector onderzoekt een mogelijke samenwerking met de verschillende stemacademies. 

- Omschrijving: De sector zal onderzoeken of een mogelijke samenwerking nuttig en mogelijk 
is met de verschillende stemacademies. Hiervoor zal met de verschillende academies 
contact opgenomen worden. 

- Timing: 2018 contact met de stemacademies en uitwerking van een mogelijke 
overeenkomst – 2019 effectieve toepassing 

- Betrokken partners: Stemacademies. 

- Beoogde doelstelling: Techniek toegankelijk maken voor iedereen.  
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PRIORITEIT 3 : Een brug bouwen tussen onderwijs/Leertijd/ aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen/fabrikanten en bedrijven PSC 149.01 
 
 
Motivatie  
 
De sector is een kruispunt voor elektrotechniek. Verschillende stakeholders krijgen via de sector 
de kans om samen een sterk elektrotechnisch landschap vorm te geven. Door de grote 
verscheidenheid aan organisaties, koepels, bedrijven en scholen is het belangrijk om als sector het 
overzicht te bewaren en belanghebbende stakeholders met elkaar in contact te brengen. 

De sector wil op die manier een brug bouwen tussen bedrijven, industrie, aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen en scholen. Daarnaast worden acties intersectoraal georganiseerd 
wanneer er gemeenschappelijke belangen zijn.  

De sector wil ook bottom-up werken en via nauwe samenwerkingen een regionale 
partnerschappen op touw zetten om zo tot een gedragen visie te komen. 

Door verschillende partijen te laten samenwerken wordt er snel ingespeeld op de technologische 
evoluties in de sector.  

Via een gemeenschappelijk overleg worden er ook sneller oplossingen gevonden voor knelpunten.  

 

Acties  

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

 

Actie 1: De sector zal een regionaal overkoepelend netwerk organiseren voor de elektriciteitssector, 

namelijk het Flanders E Consortium. 

 

- Omschrijving: Het Flanders E Consortium is een groep van regionale overlegmomenten 
tussen experten om onderwijs, opleidingsverstrekkers (VDAB, Syntra, derden) en industrie 
korter bij elkaar te brengen. Samen met de verschillende experten wordt toekomstgericht 
een aantal samenwerkingen opgestart. Er wordt tijdens de vergaderingen altijd ervoor 
gezorgd dat er geen eenzijdig verhaal wordt gegeven. Deze vorm van samenwerken is 
uniek voor onze sector.  

- Timing: 2018-2019.  

- Betrokken partners: Aanbieders werkzoekendenopleidingen, opleidingscentra, VDAB, 
Syntra, scholen, onderwijsverstrekkers, bedrijven, industrie (bv. fabrikanten), overheid en 
de sectorale sociale partners. 

- Beoogde doelstelling: Jaarlijks organiseert de sector per provincie minstens 2 Flanders E 
consortia. 

 
Actie 2: De sector zal specifieke knelpunten en noden in de sector bespreekbaar maken bij de 

betrokken actoren (bedrijven, onderwijs, opleidingscentra, fabrikanten, …) en samen naar een 

oplossing zoeken. 

- Omschrijving: De sector wordt gekenmerkt door een aantal specifieke knelpunten 
waarvoor het geen zin heeft om de volledige sector te betrekken.  Het gaat veelal om 
bepaalde beroepen waarvoor geen uitgebreide opleidingstrajecten bestaan maar waarnaar 
de vraag groot is. Via samenwerking wordt er naar oplossingen gezocht. Zo zullen onder 
andere acties ondernomen worden om meer opgeleide industriële bordenbouwers, 
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installateurs boven- en ondergrondse leidingen en onderhoudstechnici in de sector aan de 
slag te krijgen. Voor sommige knelpunten worden ook andere sectoren gevraagd hier aan 
deel te nemen. 

- Timing: 2018-2019. 

- Betrokken partners: Aanbieders werkzoekendenopleidingen, scholen, bedrijven, industrie 
(bv. fabrikanten), overheid en de sectorale sociale partners, beleidsvoerders, andere 
sectoren en de onderwijsverstrekkers. 

- Beoogde doelstelling: In functie van de ontdekte problemen samen met een specifieke 
werkgroep oplossingen zoeken en uitvoeren. 

 
Actie 3: Het organiseren van overleg tussen fabrikanten. 

- Omschrijving: Het opzetten van een zo intens en concreet mogelijke samenwerking met de 
(belangrijkste) fabrikanten voor de sector. Op dit moment heeft de sector een lijst van 
meer dan 200 interessante fabrikanten voor de sector.  Samen met hen wordt onderzocht 
op welke manier deze onderwijs en/of opleidingsinstituten (Syntra, centra voor 
werkzoekendenopleidingen, VDAB, …) verder kunnen ondersteunen. 

- Timing:  
o In 2018 maken we per fabrikant een fiche op met hun aanbod naar onderwijs en 

aanbieders van werkzoekendenopleidingen. 
o In 2019 verspreiden we deze. 

- Betrokken partners: Fabrikanten. 

- Beoogde doelstelling: 

o Onderwijs- en opleidingsactoren hebben vlot de juiste materialen/kennis aan 
redelijke prijzen.  

o Fabrikanten hebben op basis van hun expertise een toegevoegde waarde voor 
verschillende projecten. 

 
Actie 4: De sector zal verschillende partners in contact brengen met elkaar via evenementen en het 

verspreiden van hun acties. 

- Omschrijving: De sector engageert zich om verschillende partners te ondersteunen in hun 
opzet om gerichte acties uit te werken (bv. naar jongeren i.k.v. hun studie- en beroepskeuze 
of naar bedrijven i.k.v. aanwerving). De sector maakt promotie voor deze acties bij andere 
actoren zodat iedereen op de hoogte is van elkaars evenementen. 

- Timing: 2018-2019. 

- Betrokken partners: Onderwijsverstrekkers, scholen, fabrikanten, bedrijven, 
opleidingsverstrekkers (VDAB, Syntra, …) en de sociale partners. 

- Beoogde doelstelling: 

o De sector geeft jaarlijks minimum 10 evenementen door aan andere actoren die 
een meerwaarde voor hen zijn.  

o Partners met elkaar in contact brengen. 

 
Actie 5: De sector zal samenwerken met RTC. 

- Omschrijving: De sector wil samen met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) vzw 
de samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren 
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activeren en verstevigen. De sector heeft hiervoor regelmatig contact met de regionale 
RTC’s.   

- Timing: 2018-2019. 

- Betrokken partners: RTC. 

- Beoogde doelstelling: 

o Een optimale doorstroming van leerlingen, studenten en cursisten naar het 
bedrijfsleven (PSC 149.01) op lange termijn te verzekeren. 

o Een opwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs. 

 
Actie 6: De sector zal samenwerken met de Talentenfabriek in Antwerpen. 

- Omschrijving: De Talentenfabriek is een job- en opleidingspunt actief in de provincie 
Antwerpen en wil jongeren en werkzoekenden warm maken voor een job of opleiding 
richting industrie, wetenschap en techniek.  Met gerichte acties wil de talentenfabriek 
werken aan het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de Antwerpse arbeidsmarkt.  De 
sector zal samen met de talentenfabriek de knelpunten in kaart brengen, de instroom naar 
onderwijs vergroten, een positieve studie- en beroepskeuze stimuleren en het imago van 
de sector vergroten. 

- Timing: 2018-2019: verdere uitdieping van de samenwerking met en de deelname aan 
activiteiten georganiseerd door Talentenfabriek. 

- Betrokken partners: Talentenfabriek. 

- Beoogde doelstelling: 

o Knelpuntberoepen in onze sector wegwerken. 

o Zorgen voor een kwalitatievere en ook kwantitatievere instroom van goed 
opgeleide elektriciens naar de bedrijven in onze sector. 

 
Actie 7: De sector zal samenwerken met het voltijds onderwijs, het deeltijds onderwijs, Syntra leertijd 

en het volwassenenonderwijs. 

- Omschrijving: De sector zal de globale convenanten verderzetten met: 

o Alle onderwijsverstrekkers en onderwijsverantwoordelijken van het voltijds en 
deeltijds onderwijs en de bevoegde minister. 

o Alle onderwijsverstrekkers en onderwijsverantwoordelijken van het 
volwassenenonderwijs. 

Via overleg zullen afgevaardigden van alle partijen de kans krijgen deze overeenkomsten 
verder uit te werken en te bespreken. Binnen deze overeenkomst komen alle thema’s aan 
bod waar zowel de sector als onderwijspartners een gezamenlijke rol kunnen in spelen 
(instroomcampagnes, individuele overeenkomsten, …). 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, (volwassenen)onderwijsinstellingen en 
onderwijsverstrekkers. 

- Beoogde doelstelling:  

o Bij elke overeenkomst een actieplan waarin ontdekte lacunes en prioriteiten 
worden bepaald.  
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o Aan de hand van deze samenwerkingen wil de sector de aansluiting tussen de 
opleidingsrealiteit en de arbeidsmarkt in kaart brengen; informeren van de 
opleidingsaanbieders van jongeren en volwassenen over de noden/evoluties in de 
sector met betrekking tot innovatie en technologie.  

o Kwaliteit van elektrotechnische opleidingen behouden. 

o Effectieve tewerkstelling in de sector na afloop van de studies/opleiding nastreven. 

 

Actie 8: De sector wil de samenwerking bevorderen met individuele scholen via de uitvoering van 

een individueel convenant. De sector wil op deze manier de scholen/centra ondersteunen. 

- Omschrijving: Scholen en de sector kunnen heel concreet een aantal zaken samen 
verwezenlijken. Er wordt regionaal naar werkervaringsplaatsen gezocht voor 
cursisten/jongeren. Goede praktijken binnen scholen/centra worden verspreid naar 
andere scholen/centra. Dit is slechts een beperkt deel van alle acties die jaarlijks 
opgenomen worden in een actieplan met de school/centra. Van de school/centra vragen 
wij o.a. jaarlijks een veiligheidsopleiding te voorzien. De sector wil via de persoonlijke 
aanpak ook vermijden dat kansengroepen in de massa verdwijnen en dus niet bereikt 
worden. Door schoolbezoeken in stedelijke contexten worden scholen/centra bezocht met 
een groot aantal kansengroepen. Via persoonlijke gesprekken met de bedrijven, TA(C) en 
leerkrachten wordt geluisterd naar eventuele specifieke noden. 

- Timing: 

o Schooljaar 2017-2018: uitwerken van huidig actieplan Schooljaar 2017-2018: 
voorbereiden actiepunten en uitwerken en uitvoeren nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. 

o Schooljaar 2018-2019: voorbereiden actiepunten nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst en deels uitwerken/uitvoeren. 

- Betrokken partners: Alle Nederlandstalige scholen/opleidingscentra voor jongeren en CVO’s 
met opleidingen die deel uitmaken van de richtingen/opleidingen van de globale 
convenant. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil op korte termijn een zicht krijgen op wat er leeft binnen 
de scholen/centra, de noden van die scholen/centra leren kennen en zo op lange termijn 
een gerichte ondersteuning bieden aan de individuele scholen.  

o In 2017-2018 wil de sector met 75% van alle scholen samenwerken). 

o In 2018-2019 wil de sector met 80% van alle scholen samenwerken. 

 
Actie 9: Door haar talrijke bezoeken bij elektrotechnische bedrijven blijft Volta permanent op de 

hoogte van de profielen, die de bedrijven zoeken.  

- Omschrijving: Vaak zijn profielen, die “trekkers” uit de sector zoeken, de profielen die 
andere bedrijven enkele maanden of jaren later nodig hebben. Door deze in kaart te 
brengen, kunnen we snel inspelen op veranderingen.  

- Timing: doorlopend 

- Beoogde doelstelling: De bedrijven optimaal ondersteunen via de organisatie van 
bedrijfsbezoeken + knelpunten bij de bedrijven in kaart brengen en oplossen. 

 
Actie 10: De sector werkt samen met regionale actoren om regionaal kennis en infrastructuur ter 

beschikking te stellen van werknemers, potentiële instromers, … 
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- Omschrijving: Verschillende partners zijn bezig met de ontwikkeling van regionale 
initiatieven om regionaal hun kennis en infrastructuur te bundelen om talentontwikkeling 
in onder andere onze sector te versterken. Een voorbeeld hiervan is de T2-campus in Genk 
en Technicity in Brussel. De sector werkt met hen samen om hen zo goed als mogelijk te 
laten slagen in hun opzet. Op basis van de vraag onderzoekt de sector een samenwerking 
met deze partners. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Syntra, VDAB, regionale steden en provincies, andere sectoren, … 

- Beoogde doelstelling: Zo veel mogelijk onze kennis  ter beschikking stellen van werknemers 
in de sector. 

 

Actie 11: De sector werkt actief aan de competentieontwikkeling van leerkrachten. 

- Omschrijving: De sector zal werken aan de competentieversterking van leerlingen/jongeren 
via de competentieversterking van leerkrachten/lesgevers. Via opleiding, het elektronisch 
ter beschikking stellen van cursusmateriaal, het zoeken naar alternatieve 
stagemogelijkheden, leerkrachten in contact te brengen met verschillende experten en het 
organiseren van klassikale bedrijfsbezoeken zullen leerkrachten een aantal extra 
competenties verwerven die ze op hun beurt kunnen doorgeven aan de 
leerlingen/jongeren. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, (volwassenen)onderwijsinstellingen en 
Syntra Leertijd. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil op lange termijn de kwaliteit van de schoolverlaters 
verhogen. Op korte termijn wil de sector ervoor zorgen dat opleiders de juiste informatie 
doorgeven en op de hoogte blijven van nieuwe tendensen/technologieën door hen 
opleidingen aan te bieden. 
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PRIORITEIT 4: Aandacht voor competenties van de toekomst 
 
Motivatie  
 
De sector van de elektriciens: installatie en distributie verandert dagelijks.  Kleine bedrijven hebben 
echter niet de tijd om deze innovaties te volgen. Daarom onderhoudt de sector contacten met 
innovatievolgers, experten en andere interessante partners op gebied van technologische 
innovaties. Nieuwe competenties moeten worden opgevolgd en via opleidingen of informatie-
uitwisseling (tijdens bedrijfsbezoeken, aan de hand van een nieuwsbrief, etc.) doorgegeven worden 
aan werkgevers en werknemers in de sector.  

 
Het is daarnaast de taak van de sector om bedrijven en hun arbeiders te informeren over de 
verschillende mogelijkheden om tewerkstelling in de sector te kunnen blijven garanderen 
(zorgdomotica, inspelen op wensen van ‘de nieuwe klant’, etc.). Scholen moeten daarnaast de kans 
krijgen om te kunnen werken met de nieuwe materialen en kennis te maken met nieuwe 
technieken en technologieën (zie ook acties fabrikanten prioriteit 3). 

 

Acties  

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

 
Actie 1: De sector zal het 5-jarige actieplan van VLAMT (2015-2020) verder uitvoeren en opvolgen. 

- Omschrijving: Sectoren werden in 2013 aangemoedigd een onderzoek uit te voeren naar 
toekomstige competentienoden op de arbeidsmarkt. Het VLAMT-onderzoek werd door ESF 
Vlaanderen gesubsidieerd. Bij wijze van conclusie werd een 5-jarig actieplan opgesteld 
(2015-2020). Globaal gezien, merken we dat de thema’s die werden afgebakend in de 
resultaten van het onderzoek inderdaad relevant zijn en blijven voor onze sector. Het loont 
met andere woorden om dit actieplan te blijven opvolgen en deze thema’s te blijven 
stimuleren doorheen de werking van Volta. 

- Timing:  

o 2018: workshops met bedrijven en sociale partners om nieuwe trends te ontdekken 
en de opmaak van een extra actieplan. 

o 2019: verdere opvolging van het VLAMT-onderzoek. 

- Betrokken partners: Deze acties worden uitgevoerd met verschillende partners en in 
samenwerking met de sectorale sociale partners. Zowel partners in het onderwijsveld, 
bedrijven als partners in de communicatie werken hier aan mee. 

- Beoogde doelstelling: Met dit actieplan wil Volta blijven proactief inspelen op toekomstige 
noden van de sector zowel op het vlak van instroom, doorstroom als uitstroom. De 
onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden zowel binnen de eigen sector als in het 
overleg met de betrokken actoren. 

 
Actie 2: De sector zal samenwerken met het intersectorale innovatief bedrijfsnetwerk Groen Licht 

Vlaanderen. 

- Omschrijving: Het innovatieve bedrijfsnetwerk Groen Licht Vlaanderen heeft een project 
ingediend m.b.t. de ESF-oproep 403 aangaande strategische competentieprognoses. Volta 
is lid van de stuurgroep en het adviescomité; op die manier blijven wij ook op de hoogte 



 27 

van de toekomstige competentie- en opleidingsnoden binnen het domein verlichting. Ook 
naast dit project is de sector lid van het algemene bestuur van dit bedrijfsnetwerk. 

- Timing: 

o 2018: opvolging project SCOPE. 

o 2018-2019: opvolging werking Groen Licht Vlaanderen. 

- Betrokken partners: Groen Licht Vlaanderen en de leden. 

- Beoogde doelstelling: De sector wenst hiermee op gebied van verlichting op de hoogte te 
blijven van nieuwe evoluties en mogelijkheden. Een goede samenwerking met bedrijven en 
kennisinstellingen is hiervoor opportuun. 

 

Actie 3: De sector zal samenwerken met de erkende speerpuntcluster energie, Flux 50. 

- Omschrijving: Binnen het kader van Flux 50 worden een aantal innovatieprojecten 
opgestart samen met andere kenniscentra, bedrijven, distributienetbeheerders, 
hogescholen en universiteiten. Dankzij deze innovatieprojecten kunnen we anticiperen op 
competenties, die in de komende jaren nodig zullen zijn. 

Ook de speerpuntcluster Flux50 heeft een project uitgewerkt m.b.t. de ESF-oproep 403. 
Door actief deel te nemen aan de vergaderingen van de stuurgroep en het adviescomité, 
leert Volta de toekomstige competentienoden (en opleidingsbehoeftes) kennen in het 
domein energie. 

- Timing: 

o 2018: opvolging project SCOPE. 

o 2018-2019: opvolging werking Flux 50. 

- Betrokken partners: Flux 50 en de leden. 

- Beoogde doelstelling: De sector wenst hiermee op gebied van verlichting op de hoogte te 
blijven van nieuwe evoluties en mogelijkheden. Een goede samenwerking met bedrijven en 
kennisinstellingen is hiervoor opportuun. 

 
Actie 4: De sector onderneemt in en/of volgt verschillende innovatieprojecten op. 

- Omschrijving: Volta is betrokken bij of zelfs initiatiefnemer van een aantal technische 
innovatieprojecten. Zo zijn er de projecten “Slimme Verlichting”, “Slim Aansturen van 
Elektriciteit”, “Laadinfrastructuur” en “Thuisladen van elektrische voertuigen”. Bij de 
uitwerking van deze projecten samen met andere stakeholders komt Volta te weten welke 
competenties er in de toekomst nodig zullen zijn. Dat kunnen zowel technische 
competenties als soft skills zijn. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Afhankelijk van actie tot actie. 

- Beoogde doelstelling: Technologieën staan niet stil en het is noodzakelijk om aan de hand 
van innovatieve projecten nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten voor de sector te 
onderzoeken, uit te zoeken en te dissemineren. 

 
Actie 5: De sector neemt deel aan de intersectorale Tasforce Duurzaam Bouwen (VDAB). 

- Omschrijving: In deze taskforce bepalen de leden als opleiders opnieuw, en steeds in 
samenspraak met de betrokken sectoren én de overheid (VEA, Kanselarij en Bestuur), waar 
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en hoe zij de prioriteiten leggen. Op basis van een actieplan worden elk jaar acties 
uitgewerkt om vorming en opleiding rond duurzaam bouwen relevent, interessant en 
kwalitatief hoogstaand te houden en te kunnen aanbieden. 

- Timing: 2018-2019: deelname aan de taskforce als lid. 

- Betrokken partners: VDAB en de betrokken sectoren en partners: Bedienden (Cevora), Bouw 
(Constructiv) en Hout (Woodwize), Vlaamse Confederatie Bouw, Syntra, … 

- Beoogde doelstelling: Zo zien we welke opleidingen andere opleidingsinstituten aanbieden 
of gaan aanbieden in de bouwsector en kunnen wij inspelen op gedetecteerde 
nieuwigheden in het duurzaam bouwen-landschap, samen het vormingslandschap 
evalueren en bijsturen waar nodig, zorgen voor aangepaste en flexibele opleidingen.  

 
Actie 6: De sector voorziet flexibele en dynamische opleidingstrajecten voor de sector. 

- Omschrijving: Volta volgt de nieuwste trends op gebied van opleidingen; ze bekijkt welke 
manieren van opleiding het meest efficiënt zijn. Volta heeft beslist om 2 opleidingen uit te 
werken als een E-Learning module: de opleiding netsystemen en de opleiding rond 
laadinfrastructuur. In het project Smartel (Erasmus + project met 5 partners uit 4 landen) 
werkt Volta een MOOC (Massive Open Online Course) uit rond de thema’s Smart Home en 
Smart Metering. 

In nieuwsbrieven sensibiliseren we ook de elektro-installateurs rond thema’s als 
afvalverwerking en circulaire economie. 

- Timing: 2018-2019. 

- Betrokken partners: Andere sectoren, Bedrijven en kennisinstellingen.  

- Beoogde doelstelling: Competentieversterking van onze bedrijven en arbeiders. 

 
Actie 7: De sector onderneemt acties om nieuwe competenties met betrekking tot de digitalisering 

in de sector te verduidelijken en aan te leren. 

- Omschrijving: Digitalisering is niet meer weg te denken in de maatschappij. Voor onze 
sector is hier een grote rol weggelegd. Zo zal via ‘internet of things’ de dagdagelijkse 
installaties in de toekomst er anders uitzien. De sector gaat na welke competenties er 
nodig zijn bij de arbeiders om dit te kunnen realiseren en geeft op verschillende manieren 
de kans deze competenties aan te kunnen leren. Zo zal met hogescholen bekeken worden 
om een opleiding te organiseren (HBO5) die toeleidt tot een technicus ‘internet of things’. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, hogescholen, opleidingsinstituten, VDAB, 
AHOVOKS en andere sectoren. 

- Beoogde doelstelling: De sector voorbereiden op toekomstige vragen van klanten en 
maatschappij.  

 
Actie 8: De sector zal beroepskwalificatiedossiers voorbereiden voor de inschaling in de Vlaamse 

kwalificatiestructuur indien de nood wordt gedetecteerd. 

- Omschrijving: De sector kijkt na voor welke beroepen nu nog een BKD noodzakelijk is en 
doet hiervoor het nodige. Wanneer de sector een vraag krijgt van andere sectoren om mee 
te werken, zullen we dit doen indien opportuun voor onze sector. 

- Timing: 2018 – 2019. 
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- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, VDAB, AHOVOKS en andere sectoren. 

- Beoogde doelstelling: 

o De sector wil transparantie op de arbeidsmarkt/opleidingsmarkt bewerkstelligen 
op niveau van de inhoud van beroepen. De sector is een spilfiguur die zorgt voor 
de afstemming tussen het opleidingsaanbod en de realiteit van de sector.  

o Hiertoe wil de sector jaarlijks minimum 1 beroepskwalificatiedossier opstellen, 
indien de nood wordt gedetecteerd. 

 

Actie 9: De sector zal bestaande beroepskwalificatiedossiers updaten indien nodig. 

- Omschrijving: Tussen 2013 en 2017 heeft de sector zich reeds sterk ingezet om voor alle 
nodige beroepen een beroepskwalificatiedossier op te stellen. De sector kijkt bij het 
opmaken van de dossiers ook al zo veel mogelijk naar de trends die op de arbeidsmarkt 
afkomen. Indien deze arbeidsmarktrealiteit wijzigt (innovaties, nieuwe technologieën, 
toepassingen, etc.) zal de sector initiatief nemen naar AHOVOKS toe om het BKD te 
updaten. 

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, VDAB, AHOVOKS en andere sectoren. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil zorgen voor de afstemming tussen het 
opleidingsaanbod en de realiteit van de sector. Dit willen we doen door:  

o Jaarlijks beroepskwalificatiedossiers herzien op eigen initiatief, indien de nood 
wordt gedetecteerd. 

o Jaarlijks beroepskwalificatiedossiers herzien op vraag van andere sectoren, indien 
de nood wordt gedetecteerd.  

 

 
Actie 10: De sector zal de ingeschaalde beroepskwalificatiedossiers toelichten aan onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers (onderwijsverstrekkers, VDAB, Syntra Vlaanderen en andere partners). 

- Omschrijving: Bij de verspreiding van alle beroepskwalificatiedossiers zal de sector 
toelichting geven aan de onderwijs- en opleidingsverstrekkers. Dit zal enerzijds aan 
onderwijsverstrekkers zijn en anderzijds concreet aan scholen en centra.  

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: Onderwijsverstrekkers, RTC, VDAB, Syntra Vlaanderen, andere sectoren 
en andere partners eventueel derden opleidingsverstrekkers, Scholen en centra 

- Beoogde doelstelling: 

o Alle opgemaakte BKD’s worden toegelicht aan onderwijs en opleidingsverstrekkers 
(scholen en onderwijsverstrekkers). 

o Er wordt samen met scholen onderzocht hoe de competenties het beste verworven 
kunnen worden. 

 
Actie 11: De sector zal via de beroepskwalificatiedossiers de toeleiding verbeteren in de sector en 

realistische verwachtingen creëren bij bedrijven. 

- Omschrijving: Van zodra de koppeling gemaakt is tussen uiteindelijke 
opleidingen/studierichtingen, maakt de sector duidelijk aan bedrijven welke opleidingen 
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het beste matchen met hun activiteiten en nood naar personeel. Op die manier kunnen 
bedrijven gerichter zoeken. Veel bedrijven hebben nu geen weet welke opleiding naar welk 
beroep kan leiden waardoor personen met een verkeerde vooropleiding worden 
aangeworven. Bedrijven krijgen zo ook een zicht wat ze al kunnen/mogen verwachten en 
wat niet van een pas ingestroomde werknemer. 

- Timing: Afhankelijk van de onderwijskwalificaties en de opmaak van leerplannen. 

- Betrokken partners: Onderwijsverstrekkers, Syntra en VDAB. 

- Beoogde doelstelling: Zorgen voor een kwalitatieve instroom in de sector en realistische 
verwachtingen van bedrijven. 

 

Actie 12: De sector zal onderzoeken welke kortlopende opleidingen ontwikkeld moeten worden voor 

die beroepen waar geen beroepskwalificatiedossier voor bestaat. 

- Omschrijving: De sector is verantwoordelijk voor de afstemming tussen het 
opleidingsaanbod en de realiteit van de sector. De sector wil voor deze ontbrekende 
competenties het mogelijke doen om via samenwerkingen, overleg en afstemming 
arbeiders toch op te leiden. 

- Timing: 

o 2018: onderzoek/verkenning opleidingsnoden. 

o 2019: continue afstemming met betrokken partners. 

- Betrokken partners: VDAB, externe opleidingsverstrekkers en eventueel andere sectoren. 

- Beoogde doelstelling: De sector wil zorgen voor een goede afstemming tussen het 
opleidingsaanbod en de realiteit van de sector. Daarom zal de sector:  

o Tweejaarlijks een onderzoek/verkenning opstarten naar de opleidingsnoden en 
doorvoeren. 

o Deze thematiek en de resultaten van het onderzoek worden besproken met de 
betrokken partners. 

 
Actie 13: De sector zal AHOVOKS en onderwijspartners/opleidingsverstrekkers 

ondersteunen/adviseren bij de ontwikkeling van onderwijskwalificatiedossiers en 

leerplannen/opleidingsplannen op basis van de ontwikkelde beroepskwalificatiedossiers. 

- Omschrijving: Bij de ontwikkeling van alle beroepskwalificatiedossiers zal de sector op 
initiatief van AHOVOKS medewerking geven aan de eventuele ontwikkeling van 
onderwijskwalificaties. De sector ondersteunt op vraag de verschillende 
onderwijsverstrekkers bij de opmaak van hun leerplannen. Dit voor het voltijds secundair 
onderwijs, het deeltijds secundair onderwijs, Syntra Leertijd, het volwassenenonderwijs, 
hogescholen en VDAB. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: AHOVOKS, onderwijspartners/opleidingsverstrekkers, Syntra 
Vlaanderen en VDAB. 

- Beoogde doelstelling: Afhankelijk van de voortgang van dit dossier. 

o De sector zal jaarlijks meewerken aan de te ontwikkelen leerplannen. 

o De sector geeft advies aan AHOVOKS bij de opmaak van de onderwijskwalificaties. 
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Actie 14: TER INFO - De sector stelt aan de hand van enkele indicatoren en parameters een MVO-

sectorpaspoort op. Aan de hand van dit paspoort helpt Volta bedrijven een duurzaamheidsverslag 

opstellen (onder voorbehoud van de goedkeuring van de MVO-oproep van het departement werk en 

sociale economie). 

- Omschrijving: De sector bepaalt, samen met de ondernemers en de stakeholders welke 
indicatoren en parameters inzake duurzaamheid van belang zijn in onze sector. In een 
tweede fase gaan we op basis van dit paspoort bedrijven binnen de sector helpen bij het 
opstellen van een duurzaamheidsverslag. 

- Timing: zie aparte projectoproep. 

- Betrokken partners: Andere sectoren die hier ervaring in hebben, departement werk en 
sociale economie van de Vlaamse Overheid. 

- Beoogde doelstelling: Bedrijven aanzetten om na te denken over alle aspecten van MVO om 
zo bij te dragen tot een duurzame samenleving. 

o Ontwikkeling van 1 MVO sectoraal paspoort. 

o Opmaak van een duurzaamheidsverslag bij minimum 3 bedrijven. 

 
Actie 15: De sector zal internationale contacten leggen met soortgelijke organisaties om samen op 

mogelijke innovaties te kunnen inspelen. 

- Omschrijving: De sector neemt jaarlijks contact op met minimum 3 andere landen om 
innovaties of mogelijke samenwerkingen af te stemmen.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Buitenlandse sectorfondsen, federaties, kennisorganisaties, … 

- Beoogde doelstelling: Leren van elkaar en bestaande goede projecten overnemen. 
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PRIORITEIT 5: Aandacht voor basiscompetenties 
 
Motivatie  
 
Aandacht voor kortgeschoolde arbeiders is binnen dit kader een onmisbare prioriteit. De sector 
wil acties ondernemen om de opleidingsparticipatie te verhogen. Hier zal de database sectorale 
opleidingen ook mee aan bijdragen9.  

 
Bedrijven moeten een beter overzicht krijgen over de opleidingsmogelijkheden binnen de sector 
en opleidingsinstanties moeten beter kunnen inspelen op de bestaande opleidingsbehoeften van 
de verschillende bedrijven in de sector. 

 
Daarnaast gebeurt het opleiden anders dan vroeger. Als sector willen we deze trends in het 
opleidingslandschap mee volgen. Het aanscherpen van digitale competenties (administratie 
bijhouden via Word, Excel, …) is een belangrijke stap. Maar ook het aanbieden van aangepast 
lesmateriaal is hier noodzakelijk. Zo zal de sector aangepast digitaal materiaal ontwikkelen zoals: 
(instructie)filmpjes, korte online-testen, e-learning modules (promoten en ontwikkelen), praktische 
voorbeelden/testen ontwikkelen en voorleggen, etc. 
 

 

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

 
Actie 1: Jaarlijks ontwikkelt en stimuleert de sector opleidingen ter bevordering van de 

basiscompetenties van arbeiders. 

- Omschrijving: Op basis van een opleidingsbehoefteanalyse (nieuwe trends, noden bij 
bedrijfscontacten, nieuwe reglementeringen) weet de sector welke competenties moeten 
worden aangeleerd. Eén van de pistes om deze competenties te verwerven is via opleiding. 
Bij de ontwikkeling van alle opleidingen zal de sector rekening houden met degelijk, 
gemakkelijk begrijpbaar cursusmateriaal. De aanpak van de lesgever moet aangepast zijn 
aan de doelgroep. Alle opleidingen die de sector ontwikkelt, moeten de basiscompetenties 
van de arbeider versterken. Daarnaast wordt ook samengezeten met andere 
opleidingsinstituten om in functie van een geconstateerde opleidingsbehoefte extra 
opleidingen (eventueel samen) te organiseren. Door middel van persoonlijke brieven, 
mailings, via vakbonden zullen ook kansengroepen direct worden aangeschreven om deel 
te nemen aan dit opleidingsaanbod. Werkzoekenden ontvangen na instroom in de sector 
een overzicht van de opleidingen en van alle mogelijkheden. Jongeren binnen alternerende 
vormen van leren kunnen gratis deelnemen aan dit aanbod. 

- Timing: Deze manier van werken moet gelden voor beide jaren bij de ontwikkeling en 
verspreiding van een nieuwe opleiding (zie eerder). 

- Betrokken partners: Derden opleidingsverstrekkers (Syntra, VDAB, derden, …) en 
keuringsorganismen. 

- Beoogde doelstelling: 

o Opleidingen zijn toegankelijk voor alle arbeiders. 

                                                 
9 Zie cao opleidingsCV / database sectorale opleidingen 
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o De jaarlijkse ontwikkelingen van 3 opleidingen. 

 

Actie 2: De sector organiseert een gratis basisaanbod opleidingen toegankelijk voor werknemers PSC 

149.01. 

- Omschrijving: De sector voorziet een basisaanbod aan opleidingen voor werknemers PSC 
149.01. Om deze opleidingen te organiseren, wordt een realistische planning opgemaakt om 
kleine bedrijven zo goed als mogelijk te kunnen laten instromen. Alle opleidingen gaan 
regionaal door, op tijdstippen interessant voor de bedrijven en kunnen zelfs binnen het 
bedrijf georganiseerd worden. 

- Timing: 2018-2019. 

- Betrokken partners: Verschillende opleidingsinstituten (waaronder andere sectoren), derde 
locaties, … 

- Beoogde doelstelling: 

o Elke arbeider PSC 149.01 moet de kans hebben om op een eenvoudige manier 
competenties te kunnen verwerven. 

o Opleidingen zijn toegankelijk voor alle arbeiders. 

o We streven jaarlijks naar het opleiden van minimum 1000 werknemers PSC 
149.01(via eigen opleidingen en opleidingen georganiseerd door andere 
opleidingsverstrekkers). 

 
Actie 3: De bestaande werknemersopleidingen worden door de sector in kaart gebracht en verspreid. 

- Omschrijving: via de uitwerking van een sectorale databank kunnen alle 
opleidingsinstituten hun opleidingen verspreiden. Daarnaast hebben arbeiders en 
bedrijven een eenvoudig en gebundeld overzicht van de mogelijke opleidingen en de 
locatie waar deze gevolgd kunnen worden. 
 

- Timing: 

o In 2018 worden de opleidingen in kaart gebracht en wordt het overzicht verspreid. 

o In 2019 wordt het overzicht verspreid. 

- Betrokken partners: Alle andere opleidingsverstrekkers. 

- Beoogde doelstelling: Minimum 1000 personen worden geadviseerd in hun zoektocht naar 
een geschikte opleiding door het consulteren van de sectorale opleidingsdatabank. 

 
Actie 4: De sector evalueert en maakt promotie voor de e-modules elektriciteit van VDAB. 

- Omschrijving: VDAB heeft via web leren verschillende modules met betrekking tot 
elektriciteit uitgewerkt. De sector adviseert deze en maakt promotie bij deze bedrijven (bij 
een positieve evaluatie).  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: VDAB en bedrijven. 

- Beoogde doelstelling: De sector verspreidt deze modules via de website, via 
bedrijfscontacten en via haar publicaties. 

 
Actie 5: De sector ontwikkelt en verspreidt pedagogische veiligheidsfiches. 



 34 

- Omschrijving: Veilig werken op de werkvloer is van levensbelang. In de praktische gids 
Safety first! geeft de sector, in partnerschap met 20 andere partners, een helder en duidelijk 
antwoord op essentiële vragen rond veiligheid. Leerrijk in de klas, nuttig op de werkvloer. 
In 2018-2019 worden de fiches indien nodig herwerkt en opnieuw verspreid. 

- Timing: 2018-2019: herwerking fiches + verspreiding. 

- Betrokken partners: FOD WASO, alle onderwijsverstrekkers, Syntra Vlaanderen, ministerie 
van de Vlaamse Overheid (departement onderwijs), verschillende bedrijven en experten. 

- Beoogde doelstelling: De sector zal jaarlijks minimum 500 exemplaren verspreiden van de 
pedagogische veiligheidsfiches aan leerlingen secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, 
werkzoekenden en werknemers PSC 149.01. 

 

Actie 6: De sector onderneemt verschillende acties om bij potentiële instromers een 

veiligheidsbewustzijn te creëren. 

- Omschrijving: Naast de Safety first! werkt de sector nog een train the trainer VCA uit voor 
leerkrachten en organiseert de sector workshops Sirk Sekuur.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: IDEWE, Constructiv en INOM. 

- Beoogde doelstelling: De bewustwording van veiligheid op de werkvloer/binnen de school 
vergroten via de organisatie van Sirk Sekuur sessies en de organisatie van jaarlijks 
minimum 5 TTT. 

 

Actie 7: De sector ontwikkelt een e-module rond coaching en verspreidt deze jaarlijks aan haar 

bedrijven. 

- Omschrijving: De meeste bedrijven in de sector hebben geen tijd of zijn niet gemotiveerd 
om een coachingsopleiding te volgen. Ondanks dat de sector deze blijft aanbieden, heeft 
zij in 2015 een alternatief uitgewerkt. De regionale adviseurs zijn bijgeschoold om bedrijven 
een eerste hulp bij coaching te geven. Via een ondersteunende e-tool kunnen bedrijven de 
geziene competenties doorgeven aan de coach, inoefenen met de coach en meer te weten 
komen over hun eigen aanpak. De coachingsmodule maakt bedrijven warm voor meer. 

- Timing: 

o 2018: 50 effectieve coachingstrajecten. 

o 2019: coachingtrajecten en aanvullen met nieuwe modules (zie ook verder). 

- Betrokken partners: Obelisk. 

- Beoogde doelstelling: 

o De sector wil jaarlijks minimum 50 bedrijven bereiken met haar e-
coachingsaanbod. 

o De sector wil vooral micro-ondernemingen ondersteunen in hun coaching van 
nieuwe werknemers, jongeren (deze kleine ondernemingen hebben vaak geen HR-
dienst en hebben weinig of geen ervaring met coaching). 

o De sector zal één extra coachingstraject opzetten i.k.v. digitale geletterdheid. 

 
Actie 8: De sector zorgt voor de versterking van basiscompetenties via alternatief didactisch 

materiaal. 
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- Omschrijving: Om basiscompetenties bij te brengen aan jongeren, werkzoekenden en 
werknemers ontwikkelt de sector op regelmatige basis alternatief opleidingsmateriaal. 
Deze worden breed verspreid. Zo zijn er al stopmotion filmpjes ontwikkeld, breinbrekers, 
quizzen, een eigen ‘dummies’ reeks. Dit materiaal wordt verspreid via de websites van de 
sector. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: Andere sectoren, onderwijsinstellingen, opleidingscentra, kenniscentra 
en bedrijven. 

- Beoogde doelstelling: 

o Op een alternatieve manier jongeren, werkzoekenden en werknemers de 
competenties versterken. 

o Competenties versterken via een vlot toegankelijke en eenvoudige manier. 
o Een competentie aanleren op verschillende manieren (niet iedereen leert hetzelfde). 
o Een alternatieve vorm van leren uitwerken zodat ook kleine bedrijven op korte 

termijn een competentie kunnen aanleren. 

 

Actie 9: De sector experimenteert met alternatieve leervormen.  

 

- Omschrijving: Niemand is dezelfde en iedereen heeft ook zijn eigen leerstijl. Om hieraan te 

voldoen, experimenteert de sector met alternatieve leervormen zoals mini-vormingen, 

MOOC, coaching, e-learning, …  

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: nog te bepalen 

- Beoogde doelstelling: De sector wilt verschillende talenten bereiken en motiveren om bij te 
leren via de ontwikkeling en/of verspreiding van minimum: 

o 4 mini-vormingen 

o 1 MOOC 

o 1 e-learningmodule 

 

Actie 10: De sector organiseert een vorming rond administratieve vaardigheden: online persoonlijk 

dossier, opleidingsCV. 

- Omschrijving: De sector organiseert een project rond digitale geletterdheid voor arbeiders 
omdat we vaststellen dat niet iedereen over essentiële IT-vaardigheden beschikt. Daarom 
wil de sector een opleiding van een halve dag ontwikkelen rond enkele essentiële digitale 
toepassingen met een rechtstreeks verband op de persoonlijke (financiële en opleidings-) 
situatie van werknemers in bedrijven. Het gaat hier onder andere over het inloggen op het 
online dossier op de website van het Fonds van Bestaanszekerheid en het persoonlijke 
opleidingsCV. Arbeiders mislopen nu hun eindejaarspremie omdat ze enkele 
basisvaardigheden ontbreken op de computer.  

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: externe opleidingsverstrekker 

- Beoogde doelstelling: Minimum 50 arbeiders nemen deel aan de vorming over 
administratieve vaardigheden. 
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Actie 11: De instructeurs van de volta opleidingen krijgen een TTT om laaggeletterdheid te herkennen 

en om hiermee om te gaan. 

- Omschrijving: 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen heeft problemen om snel en vlot de juiste 
informatie terug te vinden in teksten en tabellen, om gebruik te maken van computers en 
multimedia, om te lezen, schrijven of rekenen. Laaggeletterdheid belemmert werknemers 
in hun functioneren op de werkvloer. 10% van de ongevallen op de werkvloer is gerelateerd 
aan taalproblemen. In dit kader wil de sector de instructeurs van zijn opleidingen een 
cursus laten volgen zodat zij laaggeletterdheid kunnen herkennen bij onze werknemers en 
leren om hiermee om te gaan. 

- Timing: 

o 2018: opleidingen organiseren voor de instructeurs. 

o 2019: implementeren in de opleidingen van de sector. 

- Betrokken partners: CBE (Centra voor BasisEducatie). 

- Beoogde doelstelling: I.s.m. CBE een opleiding samenstellen die de instructeurs volgen om 
zo te komen tot een sensibilisering rond geletterdheid en hoe ze dit kunnen herkennen. 

 
Actie 12: TER INFO De sector ontwikkelt een nieuwe opleidingsmodule rond het herstellen van 

elektrische en elektronische apparatuur. 

 

- Omschrijving: De sector heeft zijn medewerking verleend als partner van Syntra West aan 

het Erasmus+ project rond herstellen van huishoudtoestellen volgens de principes van 

circulaire economie.  Het project zal getrokken worden door hun Spaanse partner ACEDE 

(een consortium van professoren die zich wijden aan wetenschap en techniek in bedrijven). 

De focus van dit project ligt op de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmodules, o.a. het 

upgraden van het beroepsprofiel Hersteller Witgoed (o.a. ontwikkelen van webinars). Maar 

ook andere elementen rond herstellen, herbestemmen, herwaarderen van 

huishoudtoestellen zullen bekeken worden. Ook hier zullen een aantal opleidingssessies 

aan verbonden worden. De sector zal in dit verhaal een belangrijke rol spelen qua input 

over het competentieprofiel, bij het uitvoeren van bepaalde acties en bevragingen bij onze 

contacten in de sector (herstellers, fabrikanten, elektro shops). Aansluitend op de vorige 

actie is er een OVAM-akkoord om het idee rond een lessenpakket (technisch onderwijs) 

over circulaire economie/herstel verder mee te ontwikkelen met de sector. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: Syntra west, ACED en OVAM. 

- Beoogde doelstelling: Concreet gaat het over het creëren van: 

o een competentieprofiel omtrent herstellen witgoed (repair, refurbish, recycle) o.b.v. 
de input bij onze contacten in de sector (herstellers, fabrikanten, elektro shops; 

o een curriculum (of een aanvulling van een bestaand) met opleidingsmodules in een 
virtuele leeromgeving. 

 
 

Actie 13: De sector geeft de kans aan jongeren, kortgeschoolden en werkzoekenden deel te nemen 

aan het VCA-examen. 
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- Omschrijving: Gezien het belang van veiligheid in de bouw-, metaal- en elektriciteitssector 
en omdat het VCA-certificaat een niet te onderschatten meerwaarde heeft, zowel met het 
oog op een latere tewerkstelling als een stage-ervaring, hebben de 3 sectoren besloten het 
VCA-examen kosteloos aan te bieden aan de leerlingen die voor de eerste maal deelnemen 
en les volgen in de 3de graad elektriciteits-, metaal- en bouwopleidingen. Daarnaast biedt 
de sector ook de mogelijkheid aan aanbieders van werkzoekendenopleidingen om dit te 
volgen. De sector bekijkt ook de samenwerking met de centra voor basiseducatie voor de 
organisatie van een VCA voor kortgeschoolden. 

- Timing: 

o 2018: organisatie VCA-examens en samenwerking met CBE. 

o 2019: organisatie examens. 

- Betrokken partners: CBE, INOM en Constructiv. 

- Beoogde doelstelling: Voor de elektriciteitssector minimum 1200 deelnemers aan het VCA-
examen. 

 

Actie 14: Nederlands op de werkvloer toevoegen aan het aanbod van de Volta-opleidingen.- TER INFO 

- Omschrijving: De sector zal bedrijven op de hoogte brengen van het gratis aanbod en zo 

hen van onnodige kosten besparen (taal coaching). Door dit in het eigen aanbod te zetten, 

worden deze trajecten extra in de kijker gezet. Deze actie werd goedgekeurd in een 

subsidiedossier rond risicogroepen binnen de federale overheid (FOD WASO). Deze actie is 

hier ter info.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: werkplekarchitecten 

- Beoogde doelstelling: Arbeiders Nederlands aanleren specifiek voor op de werkvloer om op 
een veilige en correcte manier te kunnen werken en communiceren met collega’s, klanten, 
… 

 

Actie 15: De sector zal de aanwezige competenties van potentiële instromers in kaart brengen. 

- Omschrijving: De sectorale proef Electro Brain is ontwikkeld om bepaalde 
startcompetenties in kaart te brengen (op basis van erkende beroepskwalificaties) bij 
potentiële instromers in de sector. De proef werd ontwikkeld door experts uit de sector 
en het onderwijslandschap en is gebaseerd op de bestaande beroepskwalificatiedossiers 
van de elektrotechnisch installateur en de elektrotechnicus.  Deze resultaten worden 
gebruikt om toekomstige werknemers een vlotte start in de sector te faciliteren.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Scholen, onderwijsverstrekkers, Syntra Vlaanderen, 
opleidingsinstituten en VDAB (als evaluator). 

- Beoogde doelstelling: 

o 2018: we willen 500 potentiële instromers bereiken met de Electro Brain. 

o 2019: we willen 600 potentiële instromers bereiken met de Electro Brain. 

 

Actie 16: De sector verspreidt de resultaten van de Electro Brain met geïnteresseerde en betrokken 

partners. 
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- Omschrijving: Electro Brain test de competenties van deelnemers aan de hand van deze 
proef. De resultaten worden bekendgemaakt aan de betrokken doelgroep via een 
assessmentdocument ‘de electropass’ en dit in nauw overleg met opleidings- en 
onderwijsverstrekkers. Op basis van de resultaten wordt in onderling overleg de 
doelstelling van Electro Brain geëvalueerd. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Scholen, onderwijsverstrekkers, Syntra Vlaanderen, 
opleidingsinstituten en VDAB. 

- Beoogde doelstelling: We willen streven naar een kwalitatieve opstart in de sector. 

 
 
Actie 17: De sector zorgt ervoor dat werknemers meer oog hebben voor probleemoplossend gedrag. 

- Omschrijving: Binnen de visie werd al duidelijk dat probleemoplossend gedrag een 
competentie is dat extra aandacht verdient. Momenteel heeft de sector hier nog weinig 
rond gedaan. We gaan uitzoeken op welke manier de sector het probleemoplossend gedrag 
bij werknemers kan versterken. 

- Timing: 

o 2018 uitzoeken en ontwerpen. 

o 2019 effectief verspreiden. 

- Betrokken partners: nog niet gekend 

- Beoogde doelstelling: Arbeiders PSC 149.01 meer oog laten hebben voor probleemoplossend 
gedrag. 
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PRIORITEIT 6: Alle talenten aan de slag 

 
Motivatie  
 
De economische groei, de diversiteit aan arbeiders, de eeuwige zoektocht naar geschikt personeel, 
anderstalige arbeiders, … De sector schreeuwt om extra personeel. Mits de juiste motivatie, een 
gepaste opleiding en een goede begeleiding is er een plaats voor iedereen. De sector moet ook 
haar eigen manier van werken aanpassen aan de noden en wensen van deze nieuwe werknemers. 
Oude samenwerkingen moeten gemoderniseerd worden en bestaande acties grondig geëvalueerd.  

De verschillende doelgroepen waartoe de sector zich richt, staan vermeld in de cao-risicogroepen 
van de sector PSC 149.01. Daarnaast zorgt de sector er ook voor in haar communicatie zowel 
mannen als vrouwen in de kijker te zetten. Door vrouwelijke elektriciens in de kijker te zetten, wilt 
de sector het maatschappelijk bestaand prototype van de mannelijke elektricien doorbreken.  

Doordat de nood groot is, zal de sector ook extra inspanningen leveren om nieuwe 
partnerschappen te sluiten met organisaties als het buitengewoon onderwijs, organisaties als 
tracé Brussel en Groep Intro, de werkplekarchitecten. Op die manier kunnen deze experten ons 
helpen. 

 

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

 

Actie 1: De sector wil enkele van zijn beroepen toevoegen aan de (her) oriënteringssessies voor 

kortgeschoolden van Jes, i.s.m. Tracé Brussel en/of groep intro. 

- Omschrijving: JES organiseert in Brussel arbeidsmarktgerichte trajecten voor 
kortgeschoolden bestaande uit screening en (her)oriëntering, opleiding en 
trajectbegeleiding en dit gebaseerd op een doordacht competentiekader. De sector werkt 
samen met deze instanties om de deelnemers zo snel mogelijk aan de slag te helpen in de 
sector. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: Tracé Brussel, Jes en groep INTRO. 

- Beoogde doelstelling: De beroepen uit de sector die in aanmerking komen voor kort 
geschoolden toelichten en integreren in de (her)oriënteringssessies van Jes/groep INTRO. 
We willen minimum 10 cursisten langs deze weg aanwerven in de sector.  

 
Actie 2: De sector organiseert samen met partners trajecten om vluchtelingen toe te leiden naar een 

beroep in de sector. 

- Omschrijving: Het aantal werkwillende vluchtelingen is groot. Het aantal bedrijven die op 
zoek zijn arbeidskrachten is ook groot. Via opleidingen en via verschillende projecten 
brengt de sector beide doelgroepen met elkaar in contact en tracht zo de instroom in de 
sector te vergroten. De sector gaat op zoek naar bedrijven die willen investeren in de 
vorming van deze vluchtelingen.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: VDAB, opleidingscentra voor werkzoekenden, steden en gemeenten, … 
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- Beoogde doelstelling: Zorgen voor de kwalitatieve instroom in de sector via de organisatie 
van minimum 1 kwalitatieve samenwerking. 

 
Actie 3: De sector zal de mogelijke samenwerking met het buitengewoon secundair onderwijs 

opstarten. In het kader van het M-decreet zal onderzocht worden hoe de sector hier meer aan kan 

voldoen. 

- Omschrijving: In de matrix secundair onderwijs werden 2 opleidingen (elektrotechnisch 
monteur en plaatser boven- en ondergrondse leidingen) opgenomen. Beide opleidingen 
kunnen binnen het buitengewoon onderwijs worden georganiseerd in de toekomst. Voor 
de sector is dergelijke opleiding en samenwerking nieuw. De sector wilt dus vooral in deze 
periode de betrokken partijen leren kennen.  

De sector zal samen met secundaire scholen onderzoeken of er extra hulp nodig is om 
jongeren binnen het M-decreet aan een werkplek te helpen. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Onderwijsverstrekkers, buitengewoon secundair onderwijs en 
secundaire scholen. 

- Beoogde doelstelling: Minimum 1 overeenkomst afsluiten met een school buitengewoon 
secundair onderwijs en daarnaast scholen ondersteunen in hun stagevraag voor jongeren 
binnen het M-decreet. 

 
Actie 4: De sector zal de samenwerking met hogescholen verder uitbouwen. 

- Omschrijving: De sector wil in het kader van HBO5 een duurzame samenwerking opzetten 
met hogescholen. Deze actie werd in 2017 opgestart en zal verder uitgewerkt worden in 
2018 en 2019. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Alle hogescholen in Vlaanderen. 

- Beoogde doelstelling: De instroom in de sector verhogen door de: 

o organisatie van minimum 1 overlegmoment per jaar en per HBO5-opleiding; 

o deelname op vraag van de hogeschool aan de opmaak van de opleidingsplannen; 

o actief zoeken naar stagebedrijven (zie ook prioriteit 1); 

o bedrijven in contact brengen met deze hogescholen. 

 
Actie 5: De sector zal oudere werknemers beter ondersteunen in hun job. 

- Omschrijving: In verhouding zijn er ten opzichte van een aantal jaar geleden meer arbeiders 
van 45 jaar en ouder die in de sector aan de slag zijn. De sector wilt meer te weten komen 
over hun jobinhoud, over de opleidingen die ze volgen om zo andere (oudere) arbeiders 
aan te moedigen in de sector te blijven en opleiding te volgen. De sector voert ook de 
nieuwe CAO loopbaanplanning uit. Daarnaast zal ook onderzocht worden welke acties 
kunnen uitgevoerd worden in 2018 en zullen deze worden uitgevoerd in 2019.  

- Timing:  

o 2018: onderzoeken waar deze mensen aan de slag zijn en welke opleidingen ze 
volgen. Op basis hiervan acties uitwerken. 

o 2019: uitwerken van de geplande acties. 
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- Beoogde doelstelling: We willen via bovenstaande acties ervoor zorgen dat er meer ‘oudere’ 
werknemers in de sector blijven werken. 

 
Actie 6: De sector zal een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met VDAB. 

- Omschrijving: De huidige samenwerking met VDAB zal in 2017-2018 verlengd worden en 
eventueel uitgebreid. De sector wil een kwalitatieve ondersteuning bieden door 
werkzoekendenopleidingen aan te passen aan de VKS. Bovendien zullen alle provinciaal 
accountmanagers van VDAB alsook de instructeurs geïnformeerd worden door de sector 
over de mogelijkheden van de samenwerking. De sector onderneemt ook verschillende 
acties rond leren op de werkplek (opleidingsstages, sectorale IBO). Deze staan in de 
volgende acties beschreven. De sector zal indien opportuun en in de mate van het 
mogelijke initiatieven voor excellente centra van VDAB ondersteunen zoals bv. de 
talentenfabriek (zie eerder). 

- Timing: 

o 2017: nieuwe overeenkomst afsluiten, opmaak en uitwerking van een actieplan. 

o 2018: huidige samenwerkingen verderzetten indien positieve evaluatie, starten met 
nieuwe samenwerkingen. 

- Betrokken partners: VDAB, sectorale sociale partners, eventueel andere sectoren (acties 
excellente centra) en derden. 

- Beoogde doelstelling: 

o De sector wil een kwalitatieve instroom in de sector verwezenlijken via de 
ondersteuning van opleidingsverstrekkers van werkzoekendenopleidingen. 

o Jaarlijks op vraag van VDAB hun opleidingen aanpassen aan de VKS. 

o Tweejaarlijks een nieuwe overeenkomst afsluiten. 

o Minimum 1 infosessie en 1 evaluatie om de 2 jaar organiseren voor PAM’s en 
instructeurs. 

o Jaarlijks minimum 1 opleiding gezamenlijk organiseren indien de nood zich stelt. 

 
Actie 7: De sector zal samenwerkingen opzetten om opleidingsverstrekkers van 

werkzoekendenopleidingen te ondersteunen. 

- Omschrijving: De huidige samenwerkingen met opleiders van werkzoekenden zullen 
gecontinueerd worden en daarbuiten gaat de sector op zoek naar andere 
opleidingsverstrekkers om ook hiermee een samenwerking op te starten. De sector geeft 
aanbieders van werkzoekendenopleidingen die toeleiden naar de sector de kans bij 
effectieve aanwerving en mits enkele andere criteria een subsidie te ontvangen. De sector 
houdt op deze manier ook een overzicht op de kwaliteit van deze opleidingen. De sector 
geeft aan aanbieders van werkzoekendenopleidingen voor kansengroepen de mogelijkheid 
om mee in te stappen binnen een samenwerking. De sector zal bv. rekening houden met 
de duurtijd van de opleiding. Wanneer een opleiding langer duurt, omdat de te ziene 
leerstof trager verwerkt kan worden, dan zal de opleidingsverstrekker bij effectieve 
instroom voor het hele traject subsidie krijgen en niet voor een beperkte maximumperiode. 
De sector zal bovendien bij een positieve evaluatie zijn samenwerking met Steunpunt 
Tewerkstelling in Antwerpen (allochtone jongeren als doelgroep) en met Joblink 
(doelgroep: mensen met een handicap) verderzetten in 2018. 

- Timing: 
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o 2018: zoeken naar nieuwe samenwerkingen, evalueren van de huidige 
samenwerkingen. 

o 2019: huidige samenwerkingen verderzetten indien positieve evaluatie, starten met 
nieuwe samenwerkingen met derden opleidingsverstrekkers voor werkzoekenden. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen, STW, Joblink, SLN en de centra voor volwassenenonderwijs. 

- Beoogde doelstelling:  

o De sector wil een kwalitatieve instroom in de sector verwezenlijken via de 
ondersteuning van opleidingsverstrekkers van werkzoekendenopleidingen. 

o Minimum 4 overeenkomsten met derdenorganisaties. 

o Jaarlijks minimum 50 deelnemers aan opleidingen die toeleiden tot de sector. 

o Jaarlijkse gekende doorstroom van minimum 10 personen, dus 10 waardebonnen 
die uitgereikt worden (Wanneer een werkzoekende instroomt in de sector, krijgt 
hij van de sector een waardebon voor de aankoop van elektrisch materiaal. Zijn 
werkgever ontvangt van de sector een opleidingspremie wanneer hij de pas 
aangeworven werkzoekenden binnen het jaar een opleiding laat volgen.). 

 
Actie 8: De sector zal jobevents organiseren. 

- Omschrijving: Elke aanbieder van werkzoekendenopleidingen waarmee de sector een 
samenwerkingsovereenkomst heeft, kan samen met de sector het initiatief nemen om een 
jobevent te organiseren. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, aanbieders van 
werkzoekendenopleidingen, STW, Joblink en VDAB. 

- Beoogde doelstelling: 

o De instroom in de sector PSC 149.01 verhogen- rekruteren van werkzoekenden. 
o Contact tussen werkgever en werkzoekenden bevorderen. 
o Een brug bouwen tussen de opleidingsverstrekkers en de bedrijven PSC 149.01. 
o De sector zorgt voor geïnteresseerde bedrijven en neemt een deel van de 

organisatie op zich. 
o Jaarlijks minimum 1 jobevent organiseren. 

 
Actie 9: De sector zal talenten die uit de boot vallen toch aan de slag brengen in de sector. 

 

- Omschrijving: De matching tussen beschikbare en geschikte werkkrachten op de 

arbeidsmarkt blijft een latente spanning en een dynamisch gegeven. In samenwerking met 

de werkplekarchitecten zal Volta uitzoeken hoe jongeren van allochtone afkomst na hun 

secundaire opleiding elektriciteit toch gemotiveerd kunnen worden om te werken in de 

sector.  

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: Onderwijsverstrekkers en werkplekarchitecten.  

- Beoogde doelstelling: De sector wilt minimum 2 acties uitwerken om jongeren van 
allochtone afkomst te motiveren om in de sector aan de slag te gaan.  
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Actie 10: De sector werkt aan een betere matching tussen werkzoekenden en bedrijven. 

 

- Omschrijving: De sector zal samen met VDAB nadenken over hoe de matching van een 

werkzoekende beter kan verlopen naar een bedrijf uit de sector. Er zullen minimum 2 acties 

worden opgestart.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: VDAB. 

- Beoogde doelstelling: Een betere doorstroom naar de sector. 

 
 
Actie 11: De sector ondersteunt bedrijven bij de opmaak van een bedrijfsopleidingsplan.  

- Omschrijving: De sector zorgt dat opleidingen in de bedrijven afgestemd zijn op hun 
bedrijfsvisie en bedrijfsstrategie door op vraag van bedrijven hen hierbij te helpen. De 
sector helpt hen hier ook bij door op regelmatige tijdstippen de bedrijven kennis te laten 
maken met nieuwe technologische evoluties en hen dus ook proactief te laten nadenken 
over hun opleidingsbeleid en organisatiebeleid.  

- Timing: 

o 2018: extra opleidingstraject voor de adviseurs om dit kwalitatief te doen. 

o 2019: ondersteuning van 30 bedrijven. 

- Betrokken partners:/ 

- Beoogde doelstelling: de kwalitatieve opleiding van werknemers in de sector 

 
Actie 12: De sector houdt voor elke arbeider een opleidingsCV bij. 

- Omschrijving: Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe cao ‘OpleidingsCV/database sectorale 
opleidingen’ van kracht, die bepaalt dat elke onderneming een opleidingsCV bijhoudt voor 
elke arbeider die behoort tot het PSC 149.01. Speciaal hiervoor ontwikkelde de sector een 
applicatie waar werknemers op een eenvoudige manier een overzicht kunnen terugvinden 
van zijn/haar uitgeoefende functies, beroepen, gevolgde opleidingen, behaalde 
certificaten, …  

De sector ondersteunt bedrijven met het invullen van de opleidingsCV voor hun 
werknemers. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners:/ 

- Beoogde doelstelling: Iedere werknemer in de sector heeft op elk ogenblik een overzicht 
van zijn/haar gevolgde opleiding, functies en ervaringen. 

 
 
Actie 13: De sector wilt samen met de overheid uitzoeken hoe elders verworven competenties van 

arbeiders toch zichtbaar kunnen worden. 

- Omschrijving: De sector wilt mensen de kans geven hun elders verworven competenties 
zichtbaar te maken voor de beroepen in de sector. De sector wilt samen met de overheid 
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uitzoeken op welke manier we dit het beste kunnen doen (eventueel via initiatieven als 
Electro Brain). 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: De Vlaamse Overheid. 

- Beoogde doelstelling: Mensen de kans geven om hun ervaring te bewijzen op basis van een 
nog te ontwikkelen tool. 

 
Actie 14: De sector organiseert individuele bedrijfsbezoeken. 

- Omschrijving: In heel Vlaanderen en Brussel zijn er ongeveer 3000 bedrijven. Om deze 
bedrijven te stimuleren om opleidingen te laten volgen, is de kennis van de cao 
noodzakelijk (recht op premie, individueel recht op opleiding, …). Aangezien 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 dit 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 vragen 
face-to-face stellen. Elk bedrijf heeft een vaste contactpersoon, hierdoor ligt de drempel 
lager om vragen 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 telefonische dienstverlening. De adviseurs en dossierbeheerders 
ondersteunen de bedrijven met hun premieaanvragen, opleidingsvragen of andere vragen. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners en de bedrijven in de sector. 

- Beoogde doelstelling: 

o De sector zal jaarlijks 700 bedrijven bezoeken, waaronder: 

▪ Jaarlijks 450 micro-ondernemingen. 

▪ Jaarlijks 250 bedrijven die nog geen premie hebben aangevraagd. 

o De sector evalueert jaarlijks de bedrijfsbezoekenstrategie en vastgestelde 
knelpunten tijdens de bezoeken. 

 
Actie 15: De sector geeft tips aan bedrijven hoe alle talenten optimaal benut kunnen worden via 

talentontwikkelaar.be. 

- Omschrijving: De sector maakt de website talentontwikkelaar.be bekend aan de bedrijven 
en haalt hier zelf minimum 2 goede praktijken/voorbeelden uit voor de sector. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: De Vlaamse Overheid. 

- Beoogde doelstelling: Jaarlijks promotie voor de website via minimum 1 publicatie en de 
verspreiding van 2 goede praktijken. 

 

Actie 16: De sector zal een diversiteitsmonitoring uitvoeren op alle acties van de prioriteit: alle 
talenten aan de slag 

- Omschrijving: De sector gaat voor alle bovenstaande acties onderzoeken wie we bereiken 
uit de kansengroepen zoals bepaald binnen de CAO PSC 149.01 en dit in verhouding met 
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het aantal werknemers in de sector. De sector past ook zijn acties aan om het bereik te 
verhogen indien nodig. Zij vraagt hier indien nodig input van expertenorganisaties. Er zal 
een interne werkgroep opgestart worden om deze monitoring te organiseren.  

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: expertenorganisaties mbt diversiteitsbeleid 

- Beoogde doelstelling: Jaarlijks per actie een overzicht van de bereikte doelgroepen en een 
actieplan om te zorgen voor een evenredige arbeidsdeelname.  

 

 
  



 46 

PRIORITEIT 7: Werk maken van werkbaar werk 
 
Motivatie  
 
Werkbaar en wendbaar werk worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Werknemers zullen 
langer aan de slag blijven. Wij streven ernaar dat dit kan in een werkbare job. De federale wet van 
5 maart 2017 maakt rond werkbaar en wendbaar werk een kader waarin wij (verder) aan deze 
werkbare jobs kunnen werken.  

Ook vanuit de sector wensen wij werkbaar en wendbaar werk op de agenda te zetten. Werkgevers 
en werknemers ondersteunen in het vinden van een werkbare arbeidsorganisatie of sensibiliseren 
en informeren over mogelijkheden en opportuniteiten is voor ons cruciaal. 

Een evolutie naar een flexibel arbeidsrecht maar ook een flexibele opvatting van vorming en 
opleiding op de werkvloer zijn opportuun om hieraan te werken. Het is echter niet vanzelfsprekend 
dat deze thematieken een ingang vinden bij elke KMO.  

 

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

 

Actie 1: De sector werkt actief aan werkbaar en wendbaar werk. 

- Omschrijving: De sector brengt de verschillende pijnpunten in kaart samen met de 
mogelijke uitdagingen voor de bedrijven PSC 149.01. De sector werkt een actieplan uit om 
deze te verhelpen. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners:/ 

- Beoogde doelstelling: Alle bedrijven zijn zich bewust van het belang van werkbaar werk. 

 
Actie 2: De sector maakt ondernemingen bewust van het belang van werkbaar werk. 

 

- Omschrijving: Via de verschillende bedrijfscontacten en publicaties maakt de sector 

ondernemingen bewust van het belang van werkbaar werk 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners:/ 

- Beoogde doelstelling:  

o Jaarlijks minimum 1 publicatie. 

o Bespreken tijdens de bedrijfscontacten. 

 
Actie 3: De sector verspreidt goede praktijken over werkbaar werk. 

- Omschrijving: De sector verspreidt gekende goede praktijken vanuit de eigen bedrijven PSC 
149.01 en uit de brochure ‘werken aan werkvermogen’. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners:/ 
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- Beoogde doelstelling: Alle bedrijven zijn zich bewust van het belang van werkbaar werk. 

 
Actie 4: De sector zet bedrijven aan in te zetten op een leeftijdsbewust personeelsbeleid 

- Omschrijving: Wanneer oud en jong samenwerken op de werkvloer zijn er weleens 
meningsverschillen. De communicatie loopt niet altijd even vlot omdat elke generatie met 
een andere bril naar de dingen kijkt. Door samen te werken met instanties als de 
generatiebril, zal de sector handige tips en informatie geven aan bedrijven en hen bewust 
maken van de noodzaak van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Volta zal bedrijven 
aanmoedigen de generatiescan op www.generatiebril.be uit te voeren.  

- Timing: 2019 

- Betrokken partners: HOGent, en verder nog te bepalen 

- Beoogde doelstelling: Minimum 15 bedrijven effectief ondersteunen bij hun leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. 

 
Actie 5: De sector maakt promotie voor de website van gezondwerken.be. 

- Omschrijving: Om een antwoord te kunnen bieden op een aantal maatschappelijke 
uitdagingen zoals de nasleep van de economische crisis, de vergrijzing van onze bevolking, 
de milieu- en mobiliteitsproblematiek, de lage werkzaamheidsgraad van sommige 
bevolkingsgroepen, moet de sector kunnen rekenen op een sterke beroepsactieve 
bevolking. De sector wil daarom de website gezondwerken.be leren kennen en promotie 
hiervoor maken.  

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw. 

- Beoogde doelstelling: Via verschillende publicaties en tijdens bedrijfscontacten wordt 
promotie gemaakt voor de website.  

 
Actie 6: De sector zorgt ervoor dat leerkansen van arbeiders optimaal zijn. 

 

- Omschrijving: Op basis van een opleidingsbehoefteanalyse (nieuwe trends, noden bij 

bedrijfscontacten, nieuwe reglementeringen) weet de sector welke competenties moeten 

worden aangeleerd. Eén van de pistes om deze competenties te verwerven is via opleiding. 

Bij de ontwikkeling van alle opleidingen zal de sector rekening houden met degelijk, 

gemakkelijk begrijpbaar cursusmateriaal. De aanpak van de lesgever moet aangepast zijn 

aan de doelgroep. Alle opleidingen die de sector ontwikkelt, moeten de competenties van 

de arbeider versterken. Daarnaast wordt ook samengezeten met andere 

opleidingsinstituten om in functie van een geconstateerde opleidingsbehoefte extra 

opleidingen (eventueel samen) te organiseren. Door middel van persoonlijke brieven, 

mailings, via vakbonden zullen ook kansengroepen direct worden aangeschreven om deel 

te nemen aan dit opleidingsaanbod. Werkzoekenden ontvangen na instroom in de sector 

een overzicht van de opleidingen en van alle mogelijkheden. Jongeren binnen deeltijds 

onderwijs en leertijd kunnen gratis deelnemen aan dit aanbod. 

- Timing: 2018-2019 

- Betrokken partners: Derden opleidingsverstrekkers (Syntra, VDAB, derden, …) en 
keuringsorganismen. 

http://www.generatiebril.be/
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- Beoogde doelstelling: Zie ook versterken van basiscompetenties. 

 

Actie 7: De sector leert de verschillende tools op innovatiefaandeslag.be kennen en verspreidt deze 

indien nuttig. 

 
- Omschrijving: Innovatieve arbeidsorganisaties zoeken een evenwicht tussen enerzijds de 

kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van de arbeid. Er bestaan 
verschillende tools om deze organisaties hierin te ondersteunen. Dit is nog onbekend 
terrein voor de sector. Daarom willen we minimum 3 interessante tools leren kennen en 
verspreiden naar de bedrijven PSC 149.01 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: De partners binnen het ESF-project van innovatief aan de slag.  

- Beoogde doelstelling: leren kennen en verspreiden van tools rond werkbaar werk 

 

Actie 8: De sector onderzoekt de impact van verschillende bedrijfsindicatoren op het lerend 
vermogen van bedrijven teneinde bedrijven en hun werknemers optimaal te ondersteunen 

- Omschrijving: Het lerend vermogen van een bedrijf gaat over verschillende zaken: het 
abstractievermogen van het bedrijf (en zijn werknemers), de mogelijkheid om kennis te 
vergaren en de mogelijkheid om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten.  
Verschillende indicatoren kunnen mogelijks een invloed hebben op dit lerend vermogen 
van een bedrijf. Een aantal van die indicatoren zijn; specialisatie (zowel voor het bedrijf 
als taakspecialisatie), formalisatie in het bedrijf, klantenservice,… enz. De sector wilt 
onderzoeken welke indicatoren een positieve invloed kunnen hebben op het lerend 
vermogen. Op die manier kunnen bedrijven en al hun werknemers werk maken van hun 
lerend vermogen. In dit onderzoek is aandacht voor een diversiteit aan de diversiteit van 
medewerkers in het bedrijf.  

- Timing: onderzoek in 2018, mogelijk actieplan eind 2018 opmaken. Uitvoering in 2019 

- Betrokken partners: Antwerp Management School  

- Beoogde doelstelling: het lerend vermogen van bedrijven en hun werknemers versterken.  
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PRIORITEIT 8: Diversiteit bevorderen 
 
Motivatie  
 
Het doorprikken van een eenzijdig personeelsbestand kan ons helpen om de bestaande 
knelpuntberoepen weg te werken. Het aantrekken van kansengroepen is een noodzaak voor de 
sector. 

Niet enkel het aantrekken maar ook het houden van deze kansengroepen is belangrijk. Daarom 
moeten bedrijven zo goed mogelijk ondersteund worden in hun diversiteitsbeleid.  

Het aantal 50-plusser stijgt voor het eerst ook in de sector. In de convenant geeft de sector 
aandacht aan mogelijke generatieproblematieken (zie ook de prioriteit rond werkbaar werk). 

Het aantal anderstaligen in de sector vormt een groot aandeel van het personeelsbeleid. Dit komt 
de veiligheid op werven en de communicatie met collega’s niet ten goede. De sector besteedt 
daarom extra aandacht om bedrijven met anderstalige werknemers extra te ondersteunen (zie de 
prioriteit rond basiscompetenties). 

In Vlaanderen en Brussel bestaat er al heel veel expertise in deze thema’s. De sector wil deze zo 
goed als mogelijk benutten om de eigen acties te optimaliseren. Goede samenwerkingen worden 
hiervoor opgestart (zie de prioriteit rond alle talenten benutten). 

De meeste acties om te streven naar een evenredige arbeidsdeelname zijn doorheen de volledige 
convenant te vinden.  

 

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

 
Actie 1: De sector zal het beeldwoordenboek promoten, verspreiden en updaten indien nodig. 

- Omschrijving: Het beeldwoordenboek is een document ter grootte van de zak van de 
werkbroek dat het mogelijk maakt om op de werf, in de klas, of bij de opleiding gemakkelijk 
te gebruiken. Dit boek bevat een lijst van materialen, gereedschappen, veiligheidsaspecten, 
handelingen en dergelijke meer die kenmerkend zijn voor de sector. Deze zijn (3-talig) per 
categorie geplaatst. Op die manier kan een anderstalige gemakkelijk de foto die past bij 
het woord vinden en aldus de taak gaan uitvoeren die opgedragen werd.in 2019 zal ook 
onderzocht worden of het beeldwoordenboek via een app kan ontwikkeld worden.  

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: Werkvormm, HTISA Gent, VTS Sint-Niklaas, KTA Mobi, Cegelec, VDAB en 
VMA. 

- Beoogde doelstelling:  

o Het beeldwoordenboek promoten en updaten. 

o Posters ontwikkelen. 

o Website met de woorden ingesproken. 

 
Actie 2: De sector zal lerende netwerken organiseren rond diverse diversiteitsthematieken. 

- Omschrijving: We zetten een lerend netwerk op dat drie keer samenkomt. We verzamelen 
er mensen rond de tafel van de onderwijsverstrekkers, de kabinetten, sociale partners, 
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Syntra, CDO’s, bedrijven, … We praten in deze eerste lerende netwerken over het aantrekken 
en behouden van -26-jarige jongeren uit kansengroepen. 

- Timing: 2018-2019 

- Betrokken partners: Alle deelnemers van het lerend netwerk (bedrijven, VDAB, Syntra, 
onderwijsactoren, sectorale sociale partners, …) en experten in deze materie (bv. 
InSpinazie). 

- Beoogde doelstelling: 

o De sector bewuster maken van de specifieke noden, maar ook sterktes van -26 
jarigen. Dit aan zowel bedrijven, scholen, expertorganisaties.  

o Met de ondersteuning van experten werken we op basis van de lerende netwerken 
minimum 1 instrument uit om deze jonge (toekomstige) arbeiders aan te trekken 
en te houden. 

 
Actie 3: De sector maakt, op basis van een lastenboek, sectorale prijsafspraken met betrekking tot 

het aanbieden van outplacementbegeleiding. 

- Omschrijving: Binnen dit sectorconvenant zullen we ons vooral richten op een kwalitatieve 
instroom en een goede doorstroom van arbeiders. Wel maakt de sector in het kader van 
uitstroom trajectafspraken met outplacementbureaus met als doelstelling een kwalitatieve 
outplacement te garanderen. Iedereen moet langer werken (en met goesting). Daarom is 
het voor de sector uiteraard belangrijk dat arbeiders ouder dan 45 jaar geholpen worden 
om sneller terug aan de slag te kunnen gaan en dit liefst in de sector. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: Outplacementkantoren en de sectorale sociale partners. 

- Beoogde doelstelling: 

o Kwalitatieve samenwerkingen met outplacementbureaus - sectorale prijsafspraken 
met betrekking tot het aanbieden van outplacementbegeleiding binnen de 
bijzondere regeling (cao82 bis) - verderzetten met het oog op het behoud van de 
tewerkstelling in de sector.  

o Daarnaast wil de sector de nieuwe regelgeving (outplacement ongeacht de leeftijd) 
verder onderzoeken en de mogelijkheden hierbinnen verkennen.  

o Een jaarlijkse samenwerking met minimum 5 outplacementbureaus. 

o Elk samenwerkend outplacementbureau krijgt een algemene uitleg over de 
bedrijven in de sector en wordt ondersteund bij hun zoektocht naar andere 
tewerkstellingsplaatsen. 

 
Actie 4: De sector zal bedrijven informeren over outplacement en inlichten over de mogelijke 

outplacementbureaus. 

 

- Omschrijving: De sector informeert de bedrijven over de sectorale overeenkomst met de 
verschillende outplacementbureaus. Dit betekent dat werkgevers van arbeiders binnen het 
PSC 149.01 beroep kunnen doen op een voordeliger tarief wanneer ze hun (ex-)werknemer 
een outplacement aanbod doen. Daarnaast informeert de sector bedrijven PSC 149.01 in 
verband met hun rechten en plichten met betrekking tot outplacement. 

- Timing: 2018 – 2019. 
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- Betrokken partners: Outplacementbureaus (waarmee de sector een sectorale overeenkomst 
heeft). 

- Beoogde doelstelling: De adviseurs informeren tijdens minimum 30 bedrijfscontacten de 
werkgever over outplacement, de sectorale overeenkomst en de voordelige tarieven die 
hieraan gekoppeld zijn. 

 
Actie 5: De sector zal DUO for a JOB beter leren kennen en mogelijke samenwerkingen opstarten. 

 

- Omschrijving: Vandaag bestaat in Brussel en Antwerpen een DUOFORAJOB-project. Het 
gaat om een methodiek waarbij een 50-plusser (in brug, met pensioen, in loopbaankrediet, 
…), na een opleiding als mentor, gematcht wordt met een jongere die op zoek is naar werk. 
Gedurende zes maanden gaan de twee in duo aan de slag in hun traject, waarbij de 
uiteindelijke doelstelling is werk te vinden voor de jongere. Beiden, mentor en mentee, 
worden gecoacht door een professioneel team. Het project wordt overwogen om in de 
meeste centrumsteden geïmplementeerd te worden. De sector leert deze manier van 
werken beter kennen en werkt dit uit voor de sector. 

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: Werkplekarchitecten en Sterpunt Inclusief Ondernemen. 

- Beoogde doelstelling: De instroom in de sector verhogen door minimum 5 jongeren te laten 
begeleiden via duo for a job. 

 
Actie 6: De sector zal risicogroepen als rolmodel in de kijker zetten. 

 

- Omschrijving: De sector zal in al zijn publicaties, films, websites rekening houden met het 
in de kijker zetten van risicogroepen zoals bepaald in de CAO risicogroepen PSC 149.01. 
Deze rolmodellen krijgen een plaats in al deze kanalen. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: De sectorale sociale partners, arbeiders uit de sector en jongeren in 
opleiding. 

- Beoogde doelstelling: De sector streeft naar een evenredige arbeidsdeelname. De sector zal 
jaarlijks in minimum 5 publicaties, films en andere een rolmodel tonen. 

 
Actie 7: De sector zal communicatiemiddelen van Volta zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk 

maken. 

 

- Omschrijving: Eén op vijf Vlamingen heeft moeilijkheden om teksten te lezen. Eén op vier 
Vlamingen haakt af als lezen iets meer moeite kost. Eén op zeven Vlamingen is 
laaggeletterd. Zij hebben problemen met teksten lezen op papier en op websites. Tel hierbij 
op dat veel teksten moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen bevatten. Brieven, websites, 
folders, ... Veel mensen lezen niet verder, omdat de teksten te moeilijk zijn. De sector zal 
haar teksten daarom laten nalezen door organisaties als Wablief(t) om teksten duidelijk 
begrijpbaar te maken. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Wablief(t). 

- Beoogde doelstelling: Minimum 2 publicaties laten herlezen. 
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Actie 8: De sector zal acties in grootsteden ondernemen om techniek te promoten bij kansengroepen. 

- Omschrijving: De sector merkt op dat vooral in grootsteden het aantal kansengroepen 
groter is dan in landelijke gebieden. De sector wil vooral in deze steden techniek promoten 
en zal dit doen met verschillende acties: 

o Techniek promoten in het basisonderwijs via de Techniekacademies. 

o Enkele kansengroepen spreken weinig of niet de Nederlandse taal. De sector zal 
het werkplekleren stimuleren en ondersteunen, bij zowel jongeren als volwassenen, 
om hen vooral te motiveren om zich te versterken in hun vakgebied op het vlak 
van de taal en arbeidsgedragingen. Ook het verspreiden van het 
beeldwoordenboek, ontwikkeld door de sector, is hierbij een meerwaarde. 

o De sector zal hiervoor met scholen/centra en bedrijven in stedelijke context 
samenkomen om gezamenlijk actie te ondernemen. 

- Timing: 2018 – 2019: 

o Ondersteunen van techniekacademies in grote steden. 

o Onderzoeken waar noden zijn bij scholen, VDAB, regionale partners enz. 

o Acties opzetten zoals werkplekleren. 

o Het verspreiden van het beeldwoordenboek. 

- Betrokken partners: Vlaamse steden, sectorale sociale partners, SERR en regionale 
overlegplatforms, VDAB, scholen en gespecialiseerde opleidingscentra, sterpunt inclusief 
ondernemen. 

- Beoogde doelstelling: 

o Het bevragen van minimum 3 expertiseorganisaties in het bereiken van 
kansengroepen. 

o Het uitvoeren van minimum 3 acties in elke grootstad in Vlaanderen om techniek 
te promoten. 

o Het streven naar een succesvol traject van werkplekleren voor deze jongeren. 

 
 
Actie 9: De sector maakt meer promotie bij werkgevers over financiële voordelen bij het aanwerven 

van bepaalde risicogroepen. 

- Omschrijving: De sector geeft tijdens bedrijfscontacten een overzicht van de financiële 

voordelen van bepaalde risicogroepen zoals bepaald in de CAO risicogroepen PSC 
149.01. Op die manier wordt de drempel om bepaalde personen aan te werven verkleint.  

- Timing:  

o 2018: oplijsten voordelen. 

o 2019: verspreiden. 

- Betrokken partners: VDAB. 

- Beoogde doelstelling: bedrijven stimuleren om meer mensen aan te werven uit 
ricicogroepen. 

 
 



 53 

Actie 10: De sector neemt op vraag van VDAB en/of bedrijven 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 de 
loopbaanbegeleider (vb. VDAB) gaat de sector op zoek gaan naar een geschikte opleiding 
voor de ontslagen werknemers. Zij kunnen in dit geval gratis deelnemen aan de eigen 
opleidingen. De regionale adviseurs zullen tijdens bedrijfsbezoeken informeren naar 
openstaande vacatures en deze via het outplacementkantoor (dat eveneens in de 
tewerkstellingscel aanwezig is) aan de betreffende werknemers bezorgen. 

- Timing: 2018 – 2019. 

- Betrokken partners: VDAB, outplacementkantoren en derden. 

- Beoogde doelstelling: 

o Ontslagen werknemers een goed opleidingsaanbod aanbieden. 

o Outplacementkantoren actief ondersteunen in het zoeken van een nieuwe 
tewerkstelling. 
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PRIORITEIT 9: Discriminatie tegengaan 
 
Motivatie  
 
De sector heeft al een aantal jaren een non-discriminatieclausule in de sectorale cao. Verder 
ondernam de sector in het verleden nog geen acties om discriminatie in bedrijven tegen te gaan. 
De acties in deze prioriteit dienen vooral om mogelijke organisaties te leren kennen en meer kennis 
te krijgen over deze thematiek. Daarnaast wilt de sector ook onderzoeken of haar eigen acties niet 
impliciet discriminatie in de hand werkt.  

 

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

 
Actie 1: Sensibilisering: de sectorale non-discriminatieclausule actief verspreiden. 

- Omschrijving: Er bestaat reeds een sectorale gedragscode non-discriminatie. Deze code zal 
(beter) bekend gemaakt worden via communicatie vanuit Volta zelf maar ook via de 
verschillende (paritaire) sectororganisaties. De code zal ter beschikking worden gesteld via 
de website en de beschikbare sectorpublicaties. 

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: Volta: Eigen website en publicaties, bedrijven via bedrijfsbezoeken; 
sectorale sociale partners. 

- Beoogde doelstelling: Werkgevers en werknemers zijn bekend met de gedragscode. 

 
Actie 2: De sector zal transversaal, over verschillende acties heen, aandacht hebben voor non-

discriminatie en deze thematiek ook in de verf zetten. 

- Omschrijving: De sector zal in het kader van non-discriminatie op de werkvloer een 
taalbeleid bij bedrijven promoten en in de kijker zetten (aanbod taalcoaching, NODW 
VDAB, …).  

De sector zal in het kader van non-discriminatie op de werkvloer een mogelijke 
samenwerking met CBE in de kijker zetten.  

De sector zal werkplekleren (duaal leren) en stages voor kansengroepen stimuleren in het 
kader van non-discriminatie. 

- Timing: 2018 - 2019. 

- Betrokken partners: VDAB en CBE.  

- Beoogde doelstelling: De sector wilt haar eigen acties overlopen en onderzoeken of we 
impliciet niet discriminatie in de hand werken. 

 
Actie 3: De sector zal de externe meldingsprocedures en meldpunten kenbaar maken (bv. de lokale 

meldpunten van Unia, de afdeling toezicht en handhaving binnen het departement werk en sociale 

economie, meldpunten bij de vakbonden, …). 

- Omschrijving: De sector zal de werknemers toeleiden tot deze informatie via de website 
en de beschikbare sectorpublicaties. Op de website zullen verschillende mogelijkheden 
worden aangeboden: 
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o een klacht indienen over Volta: eigen procedure; 

o een klacht indienen over werkgever of andere: doorverwijzen naar de website van 
Unia, … 

- Timing: 

o 2018: publicaties op de website. 

o 2019: opvolging, analyse van de ontvangen reacties. 

- Betrokken partners: Unia en vakbonden.  

- Beoogde doelstelling: Werknemers leren hun opties kennen en kunnen makkelijk en 
zelfstandig situaties melden. 

 
Actie 4: De sector zal ondernemingen ondersteunen, sensibiliseren en begeleiden bij het aan de slag 

gaan met het trainings- en opleidingsinstrument ter voorkoming van discriminatie, eDiv. 

- Omschrijving: De sector zal zelf het goede voorbeeld geven door de interne personeelsleden 
te scholen. Er wordt ook samengewerkt met Unia om deze opleiding optimaal in te zetten 
bij de communicatie naar werkgevers toe.  

De sector zal iedereen stimuleren deze opleiding te volgen. 

- Timing: 

o 2018 

▪ Eigen personeel opleiden 

▪ Overleg met Unia 

o 2019 

▪ Opvolging thematiek 

▪ Communicatie en sensibilisering 

- Betrokken partners: Unia en vakbonden. 

- Beoogde doelstelling: Volta promoot een onderbouwde visie en promoot actief een non-
discriminatie-houding naar de werkgevers toe. 

         
Actie 5: De sector zal intersectoraal overleg hebben over hoe discriminatie samen kan tegengegaan 

worden. 

- Omschrijving: Door met andere sectoren te overleggen wil de sector haar eigen kennis over 
de thematiek vergroten. De sector bespreekt dit met minimum 5 andere sectoren. 

- Timing: Doorlopend. 

- Betrokken partners: Andere sectoren. 

- Beoogde doelstelling: De sector haalt minimum 2 goede praktijken uit de gesprekken om 
discriminatie tegen te gaan. 

 
 
Actie 6: De sector wilt mogelijke (onbewuste) stereotypen bannen door een positieve beeldvorming. 

- Omschrijving: In de maatschappij zijn verschillende stereotypen die een negatieve invloed 
hebben op de beeldvorming van mensen. Een stereotype is immers een overdreven 
denkbeeld over een groep mensen dat niet klopt met de werkelijkheid. Bijvoorbeeld dat 
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alle bedrijfsleiders in de sector mannen zijn. Deze, en nog wat andere stereotypen, wilt de 
sector aanpakken door artikels in nieuwsbrieven en andere kanalen te verspreiden. 

- Timing: 

o 2018: bepalen van de stereotypen 

o 2019: 3 stereotypen weerleggen door de communicatiemiddelen 

- Betrokken partners: nog niet gekend 

- Beoogde doelstelling: stereotypen weerleggen
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Resultaatsindicatoren 
 
Alle indicatoren zijn tweejaarlijks tenzij er jaarlijks vermeld is bij de indicator. 
 

Decretaal thema Gekozen indicator + streefcijfer Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 

• De erkenning van in totaal 300 bedrijven binnen 

werkplekduaal.be 

• De organisatie en opvolging van 10 Flanders E 

Consortia per jaar 

• Een individuele samenwerking met 80% van alle 

scholen/centra die elektriciteit aanbieden (voltijds en 

deeltijds secundair onderwijs) 

• Aantal erkende werkplekken 
september 2016-oktober 2017 ikv 
elektrische installaties duaal+ EMT 
duaal: 105 

• Totaal aantal erkende bedrijven: 208 
(105+ 103 andere) 

• Flanders E Consortia: nu ook 10 

• Een individuele samenwerking nu 
van 70% (zie ook resultaatsindicator 
huidige convenant) 

Eigen cijfergegevens en 
gegevens van het 
Sectoraal partnerschap 
elektriciens en vorige 
evaluatierapporten 
convenant 

Competentiebeleid • Ontwikkeling en/of organisatie van 3 extra 

opleidingen die competenties aanleren over de 

beroepen/nieuwe vaardigheden in de toekomst. 

• We streven jaarlijks naar het opleiden van minimum 

1650 werknemers PSC 149.01 

 

• In 2016-2017 zijn er 2 nieuwe 
opleidingen ontwikkeld over 
vaardigheden in de toekomst. 

• We leiden nu ook ongeveer 1693 
werknemers op (dit blijft gelijk) 
 

Eigen cijfergegevens en 
gegevens van het 
Sectoraal partnerschap 
elektriciens en vorige 
evaluatierapporten 
convenant 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

 

- Verspreiding van 500 beeldwoordenboeken voor 

anderstaligen. 

- Organisatie van een lerend netwerk om jonge 

(toekomstige) werknemers aan de slag te 

houden/brengen in de sector. 

-  

• Beeldwoordenboeken is ontwikkeld 
in 2017. De verspreiding naar 
bedrijven gebeurt actief vanaf 2018. 
Naar scholen werd dit al 
gecommuniceerd.  

• Lerend netwerk is nieuw 

 

Eigen cijfergegevens en 
gegevens van het 
Sectoraal partnerschap 
elektriciens en vorige 
evaluatierapporten 
convenant 

 
Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator => zie uitwerking acties 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

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

 

Beëindiging 

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

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

 
Wijzigbaarheid 

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

 
Evaluatie 

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

 
Controle en toezicht 

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

exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector van de elektriciens, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 

 
 
 
 

De heer Filip VAN MOL, 
Algemeen directeur ELOYA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Willy PAUWELS, 
Directeur FEDELEC; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric PIERS, 
Gedelegeerd bestuurder FEE; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Viviane CAMPHYN, 
Afgevaardigd bestuurder NELECTRA 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De heer Ortwin MAGNUS, 

Algemeen secretaris ABVV-Metaal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 
Algemeen secretaris ACV-CSC METEA 

 
 
 
 
 
 
 

 




