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Addendum ‘Duaal leren’ bij het sectorconvenant 2021 
- 2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners van de sector Transport, logistiek en 
grondafhandeling op luchthavens 

 

Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- Mevrouw Hilde Crevits, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw,  

- De heer Ben Weyts, De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 
Vlaamse Rand, 

  

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN GRONDAFHANDELING OP 
LUCHTHAVENS, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Evy VAN DER PAELT, Hoofd socio-juridische dienst TLV; 

- De heer Philippe DEGRAEF, Directeur FEBETRA; 

- De heer Bruno VELGHE, Voorzitter UPTR; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Frank MOREELS, Federaal secretaris Transport en Logistiek ABVV-BTB; 

- De heer Koen RYCKENBOER, Algemeen sectorverantwoordelijke 
Goederenvervoer en Logistiek ACV-TRANSCOM; 

 

hierna “de sector” genoemd,  
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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 2021 tot en met 31 december 2022 een maximale toelage van 
65 596 EUR uit te betalen aan Sociaal Fonds Transport en Logistiek, de Smet de Naeyerlaan 115, 
te 1090 Brussel (ondernemingsnummer: 0426.278.970 -bankrekeningnummer: BE83 3930 0309 
6615) ter financiering van acties ter versterking van de werkcomponent van duaal leren.  

 

Artikel 2. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én 
van de resultaten beoordeeld: 

 

- 80% is inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 

inspanningsverbintenissen  

- 20% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 

resultaatsverbintenissen. 20 % van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in 

zoverre de resultaatsverbintenissen behaald zijn. Als een verbintenis niet wordt behaald, 

wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 

uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende 

toekenning van een projectsubsidie aan Sociaal Fonds Transport en Logistiek ter 

uitvoering van het addendum “Duaal leren” bij het sectorconvenant (2021-2022) afgesloten 

tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector Transport, logistiek en 

grondafhandeling op luchthavens. 

 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens verbindt zich 
ertoe om, vertrekkende van een sectorale visie op de werkcomponent van duaal leren, de 
sectorale realiteit en de sectorspecifieke uitdagingen en prioriteiten een aantal doelgerichte 
acties op te zetten ter versterking van de werkcomponent van duaal leren. 

 

De acties geformuleerd in dit addendum hebben betrekking op: 

 

- de kwantiteit van leerwerkplekken voor het secundair onderwijs  
- de kwaliteit van leerwerkplekken voor het secundair onderwijs  
- het inzetten op het duaal leren in het hoger- en volwassenenonderwijs 

 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering 
van deze acties.  
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Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2022 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2023 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 van de resultaatsverbintenissen en de doelstellingen 

vermeld in het addendum ‘duaal leren’; 
- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel 

voor het eindrapport). 
 

Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Omgevingsanalyse 

1. Sector in cijfers en trends 
 

• Werkgevers en werknemers 
Op 31/3/2017 telde de sector in België 4.965 werkgevers in PC 140.03 en 63.847 arbeiders die 
aangegeven worden in RSZ-categorie 083.  
Op 30/6/2019 betrof het 5.445 werkgevers en 70.108 arbeiders, waarvan in Vlaanderen 3.598 
werkgevers en 46.901 arbeiders.  
Zowel het aantal werkgevers als het aantal arbeiders groeit dus en de sector is het sterkst actief 
in Vlaanderen. 
 

• Volume ondernemingen 
De sector transport en logistiek is een uitgesproken KMO-sector: van de 5.445 bedrijven tellen er  

o slechts 232 meer dan 50 werknemers; 
o 3895 minder dan 10 werknemers en behoren dus tot de categorie ‘micro-

onderneming’; 
o 1207 slecht 1 werknemer. 

 
• Verhouding rijdend t.o.v. niet-rijdend personeel 

Van de arbeiders behoort 60% tot het rijdend personeel (chauffeurs), 40% tot het niet-rijdend 
personeel (dominant logistieke arbeiders). 
 

• Duale opleidingen en toekomstplannen 
Het SP is opgestart op 01/01/2017 en neemt de bevoegdheden op die werden vastgelegd in het 
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Partnerschap Duaal leren en het Sectoraal 
Partnerschap voor Transport en Logistiek en Afhandeling op Luchthavens.  
Het Sectoraal Partnerschap oefent zijn bevoegdheden uit over de bedrijven die vallen onder PC 
140.03 en PC 140.04 voor volgende opleidingen: 
- Magazijnmedewerker (leren & werken) 
- Bestuurder heftruck (leren & werken) 
- Bestuurder reachtruck (leren & werken) 
- Logistiek duaal 
- Behandelaar luchtvracht/bagage (leren & werken). 
Deze opleidingen/beroepen komen vaak ook in andere sectoren voor. Het SP stelt 
activiteitenlijsten ter beschikking waar andere sectoren gebruik van kunnen maken.  
De opleiding Behandelaar luchtvracht/bagage wordt momenteel niet meer aangeboden in leren 
& werken. De RvB van SFAL is akkoord gegaan om de opleiding te schrappen in de matrix SO, de 
opleiding werd bij consensus in een overleg door AHOVOKS met opleidingsverstrekkers en 
sectoren geschrapt op 16/11/2020 en is niet meer opgnomen in de matrix SO. 
Voor andere erkende opleidingen in de sector controleert het partnerschap de 
bedrijfsactiviteiten of bedrijfsuitrusting van de onderneming conform de criteria zoals 
vastgelegd door het Vlaams Partnerschap of het sectoraal partnerschap waaronder de opleiding 
ressorteert. Lassers- en mecanicien opleidingen zijn vaak voorkomende opleidingen waarvoor 
wordt samengewerkt met andere sectoren (INOM, EDUCAM) wiens advies gevraagd wordt om de 
erkenningsaanvraag te behandelen. De mentoren worden tegen betaling door het SFTL opgeleid 
bij INOM en EDUCAM, de opvolging gebeurt door het Sectoraal Partnerschap voor Transport en 
Logistiek en Afhandeling op Luchthavens. 
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Op het terrein stellen we vast dat er vraag is van ondernemingen naar opleidingen ‘Polyvalent en 
onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen’. Door een gebrek aan 
opleidingsverstrekkers/leerlingen dienen deze bedrijven een erkenningsaanvraag in voor 
‘personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen’. Deze erkenning is minder passend voor de 
activiteiten die ze uitvoeren maar hierdoor krijgen ze wel leerlingen die ze kunnen opleiden. Meer 
aanbod of het aantrekkelijker maken van het bestaande opleidingsaanbod is een werkpunt om in 
samenwerking met EDUCAM aan te pakken. 
 
Naar de toekomst toe heeft de sector zich geëngageerd om OK2 duaal Magazijnmedewerker en 
BUSO OV3 Magzijnmedewerker uit te werken.  
Er wordt ook onderzocht of en hoe het duaal leren voor logistieke opleidingen in het 
volwassenenonderwijs kan gerealiseerd worden door te overleggen met het CVO CREO 
Roeselare/Kortrijk en CVO Qrios Genk, beide convenantcentra met een logistiek aanbod. Het doel 
van het overleg is na te gaan welke opleidingen kunnen gerealisteerd worden in het 
volwassenonderwijs voor de cluster transport en logistiek en het opstellen van een actieplan. 
 

• Aantal ingediende erkenningsaanvragen 
In het schooljaar 2019-2020 zagen we een heel laag aantal ingediende erkenningsaanvragen (22 in 
vergelijking met 56 het schooljaar ervoor). Een deel van de verklaring vinden we uiteraard in de 
Coronacrisis die ook voor logistieke bedrijven een impact heeft gehad. Transport en logistiek zijn 
dienstverlenende activiteiten. Als productie en/of consumptie van goederen stilvallen, lijden 
transport en logistiek daar direct onder. Uit een enquête van de 3 sectorale werkgeversorganisaties 
blijkt dat er een daling was van de omzet van 41% bij de bedrijven met logistieke activiteiten.  
De sector zal acties opzetten die erop gericht zijn deze daling om te zetten naar een betekenisvolle 
stijging. 
 
Slechts een deel van de bedrijven uit de sector verricht logistieke activiteiten, logistiek maakt 
ongeveer 1/3 uit van de sector. Logistiek komt ook vaak als een nevenactiviteit in andere sectoren 
voor.  
Niet alle logistieke bedrijven zijn geschikt om erkend te worden voor de opleiding ‘Logistiek duaal’ 
omdat ze niet alle facetten van het logistiek proces uitvoeren. Zo zijn er bijvoorbeeld crossdock 
magazijnen waar geen opslag activiteiten zijn, magazijnen grondstapeling  waar geen 
rekkensystemen zijn, magazijnen waar geen orderpicking wordt gedaan, enz… Indien er een 
belangrijk deel van het standaardtraject kan gerealiseerd worden, worden deze logistieke bedrijven 
gedeeltelijk erkend. De opleidingsverstrekker kan op basis hiervan bekijken of de opleiding elders 
kan aangeboden worden door bvb een combinatie van meerdere werkplekken die tot een volledig 
opleidingstraject kan leiden. 
Het betreft ook vaak internationale bedrijven waar de indiening van een erkenningsdossier dient 
beslist te worden door de bedrijfsleiding in het buitenland. Dit dient door de Belgische 
personeelsverantwoordelijken gekaderd te worden in de aanwezige opleidingsvisie en -plannen. 
Men dient te overtuigen om middelen en mensen vrij te maken. Deze prospectie is soms een proces 
van lange adem, van informeren en opvolgen. De intensieve samenwerking met het onderwijs om 
samen leerlingen op te leiden is een visie waar bedrijven van overtuigd moeten worden en mee 
vertrouwd moeten raken. Dit intensieve engagement is voor sommige werkgevers een drempel, de 
rol van leerkracht op de werkvloer is voor een aantal bedrijven een brug te ver in combinatie met 
de druk van deadlines en krappe foutenmarges in een omgeving waar de veiligheid van 
leerlingen/werknemers dient bewaakt te worden. 
 
Tenslotte zullen erkende ondernemingen warm moeten worden gehouden om hun inspanningen 
als kwaliteitsvolle leerwerkplek verder te zetten. Er zal dus ingezet worden op de hererkenningen 
die starten in 2021. 
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• Aantal gestarte overeenkomsten 

Op 08/04/2020 tellen we slechts 19 gestarte overeenkomsten voor duaal leren. Dit geeft meteen 
ook aan waar de prioriteit van de sector ligt, verder inzetten op informeren van logistieke spelers 
om het aantal leerwerkplekken voor duaal leren te verhogen (prioriteit 1). Op dit moment heeft 
70% van de erkende werkplekken voor duaal leren één of meerdere overeenkomsten. 
Erkenningsaanvragen vertrekken bijna altijd vanuit een contact met een opleidingsverstrekker 
waar een leerling/cursist in opleiding is. 
Het aandeel overeenkomsten leren en werken ligt veel hoger, op 08/04/2020 zijn dat er 111 (over 
de verschillende schooljaren heen). 
 

• Aantal unieke mentoren 
In totaal zijn er reeds 112 mentoren erkend (dd 08/04/2020). 
Vanaf de oprichting van het SP (01.01.2017) is er de verplichting voor erkende bedrijven om binnen 
het jaar na de erkenning een (gratis) opleiding te volgen. Het belang van goede mentoren is immers 
cruciaal voor de kwaliteit van de werkleerplek. 
Voor mentoropleidingen in niet-logistieke functies wordt er samengewerkt met andere sectoren 
die een meer passend aanbod hebben.  
 
 

2. Uitdagingen en opportuniteiten duaal leren 
 

• Uitdagingen 
De absolute uitdaging voor de sector is de bedrijven te overtuigen van  de win – win 
situatie van duaal leren en als dus danig voldoende kwaliteitsvolle leerwerkplekken.te 
vinden.  
Daarnaast zal ook aandacht gaan naar het aan boord houden van bedrijven door bij de 
hererkenning te luisteren naar de opgedane ervaringen en ondersteuning te bieden bij de 
verderzetting van hun engagement. 
Op vlak van kwaliteit worden de instrumenten die in het ESF project JIL (Jongeren in 
Logistiek) ontwikkeld werden verder ingezet: checklist voor bedrijven en trajectbegeleiders, 
feedbackagenda, opleidingsplan, filmmateriaal over begeleidingssituaties, enz… 
 
Andere sectoren kunnen zich bij de sector informeren betreffende mogelijke logistieke  
opleidingen in hun sector.  
De sector zal scholen ondersteuning bieden in hun opdracht om de instroom van leerlingen 
te verzekeren. Zo kunnen ze gebruik maken van het promotiefilmpje dat door het SFTL 
gemaakt werd en wordt er een didactisch spel ontwikkeld (Logistic Case) om leerlingen 
met de sector te laten kennismaken. 
 

• Opportuniteiten 
De opportuniteiten liggen in de uitbreiding van duaal leren door de ontwikkeling van een 
duaal traject OK2 Magazijnmedewerker en BUSO OV3 Magazijnmedewerker. 
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Sectoraal actieplan: visie en acties 

 
1. Kwantiteit van 

werkplekken in 
het secundair 
onderwijs  

Actie 1: Niet erkende ondernemingen informeren en sensibiliseren over 
duaal leren 
Actie 2: Ondersteuning van trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers 
om leerwerkplekken te vinden in de sector 
Actie 3: Erkende bedrijven stimuleren en ondersteunen om opnieuw een 
erkenning aan te vragen (nadat de goedkeuringsperiode is verstreken) 

2. Kwaliteit van 
werkplekken in 
het secundair 
onderwijs  

Erkennen van leerwerkplekken  
• Actie 1: Helpdesk voor bedrijven 
• Actie 2: Behandeling van erkenningsaanvragen - plaatsbezoeken 

Begeleiden van mentoren 
• Actie 1: Keuze van de mentor 
• Actie 2: Verplichte mentoropleiding en vrijblijvende coaching 

Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 
• Actie 1: Ondernemingen opvolgen op vlak van mentoropleiding 
• Actie 2: Ondernemingen opvolgen in de opvolging van 

knipperlichten, klachten of meldingen 
Inzetten op samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en 
werkpartners 

• Actie 1: Deelname aan Klankbordgroepen en 
Ontwikkelcommissies  

• Actie 2: Organisatie Sectoraal Partnerschap 
• Actie 3: Aanspreekpunt voor ondernemingen en werkpartners 
• Actie 4: Aanspreekpunt voor trajectbegeleiders/leerkrachten 

over duale opleidingen 
• Actie 5: Sectoraal (basis)attest bestuurder interne 

transportmiddelen 
• Actie 6: Didactisch materiaal en tools 

3. Hoger en 
volwassenen-
onderwijs 

Actie 1: Onderzoek van mogelijke trajecten in het volwassenenonderwijs 

 
 
 

1. Acties met betrekking tot de kwantiteit van werkplekken in het 
secundair onderwijs 
 

Visie 
 
In de sector is er voor het duaal verhaal gekozen in de logistieke sector omdat in deze bedrijven 
vaak een leercultuur aanwezig is. Logistieke processen dienen voortdurend bijgestuurd en 
aangepast te worden vanuit een klantgerichte aanpak. Men is het dus gewoon om te overleggen, 
medewerkers op te leiden en werkprocedures op te volgen en bij te sturen. Leerlingen kunnen er 
opgevolgd worden door een team van magazijnmedewerkers en teamleaders.  
Logistiek blijkt echter niet goed gekend te zijn bij jongeren (en hun trajectbegeleiders). Deze sector 
werkt vaak achter de schermen van een wereld die zeer vertrouwd is: volle winkelrekken, 
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ziekenhuizen met gespecialiseerd materiaal en orgaantransport, evenementen, online shoppen, 
enz…  
Anderzijds blijken logistieke bedrijven niet vertrouwd te zijn met duaal leren en zijn ze zich vaak 
niet bewust van de mogelijkheden en kansen die duale opleidingstrajecten met zich meebrengen. 
De uitdaging zal er in bestaan trajectbegeleiders te helpen om logistieke bedrijven te vinden en 
instroom van leerlingen te verkrijgen. Logistieke bedrijven zullen geïnformeerd en bezocht worden 
vanuit de sector om hen enthousiast te maken om als partner met het onderwijs jongeren op te 
leiden in logistieke beroepen. Erkende werkplekken zullen ook verder op weg te worden geholpen 
in hun rol van opleider door het aanbod van mentoropleiding en instrumenten die ter beschikking 
worden gesteld (checklist voor bedrijven, filmpjes over hoe omgaan met probleemsituaties op de 
werkvloer, feedbackagenda). Ook scholen worden door bepaalde promo acties ondersteund om 
instroom van leerlingen te verkrijgen (medewerking aan het Beroepenhuis en beroepenrally’s, 
Logistic Case = educatief spel waarin leerlingen kennis maken met de sector, promofilmpje). 

 
 
Acties 
 

 Actie 1: Niet erkende ondernemingen informeren en sensibiliseren over duaal 
leren 
 

Omschrijving Onbekend is onbemind. Duaal leren dient nog meer onder de 
aandacht gebracht te worden van logistieke bedrijven. Men dient 
geïnformeerd en overtuigd te worden van de win-win situatie voor 
bedrijf, leerling en school. 
Informatie van duaal leren zal (verder) verspreid worden via de 
website, filmpjes en folders van het SFTL, via publicaties van de 
sociale partners, enz… Het promotiemateriaal wordt ook ter 
beschikking gesteld aan de opleidingsverstrekkers die Logistiek 
duaal aanbieden. 
De ervaring leert dat boodschappen in de sector beter doordringen 
tijdens een persoonlijk contact waarbij de visie, de doelstelling en 
de meerwaarde uitvoerig kan toegelicht worden en er kan worden 
ingegaan op specifieke vragen van ondernemingen. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Sociale partners, opleidingsverstrekkers, bedrijven, de sector. 

Inspanningsverbintenissen • Opleidingsfolder schooljaar 2020-2021 verder verdelen,  
• folder 2021-2022 en 2022-2023 actualiseren en onder de 

aandacht brengen, 
• website updaten, 
• artikel in publicaties van sociale partners, 
• mailing naar opleidingsverstrekkers en logistieke bedrijven 

met promotiemateriaal. 
• In 2021 zullen 40 ondernemingen met logistieke 

activiteiten fysiek bezocht worden 
In 2022 zullen opnieuw 40 ondernemingen met logistieke 
activiteiten fysiek bezocht worden 
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 Actie 2: Ondersteuning van trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers om 
leerwerkplekken te vinden in de sector 
 

Omschrijving Opleidingsverstrekkers zijn vaak op zoek naar leerwerkplekken 
voor hun leerlingen. Vanuit de sector bieden we hen een lijst aan 
met bedrijven die kunnen geprospecteerd worden 
(werkgeversrepertorium). 
Daarnaast zullen we ook gebruik maken van Radar Duaal om hen 
te helpen leerwerkplekken te vinden. 
Het promotiemateriaal zal ter beschikking worden gesteld aan 
trajectbegeleiders om hen nog beter in staat te stellen duaal leren 
uit te leggen aan bedrijven én geïnteresseerde leerlingen. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Opleidingsverstrekkers en de sector. 

Inspanningsverbintenissen Permanente ondersteuning. 

 

 Actie 3: Erkende bedrijven stimuleren en ondersteunen om opnieuw een 
erkenning aan te vragen (nadat de goedkeuringsperiode is verstreken) 
 

Omschrijving De bedrijven zullen met een mailing/telefonisch op de hoogte 
worden gebracht van het verstrijken van hun goedkeuringsperiode 
en zullen gestimuleerd worden om hun erkenning te vernieuwen. 
Voor zover nodig en opportuun zullen hiervoor bedrijfsbezoeken 
worden afgelegd. 
Het SP is sinds 01.01.2017 actief.  
De hererkenningen die in 2021 dienen behandeld te worden, 
werden in 2016 ingediend bij het VP en werden (nog) niet bezocht 
door het SP. Hierbij zal extra aandacht gaan naar sectorale 
verwachtingen en instrumenten. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Bedrijven en de sector. 

Inspanningsverbintenissen 2021: 29 bedrijven werden in 2016 behandeld. 
Ze zullen allen gecontacteerd worden en minstens 10 bedrijven 
zullen bezocht worden. 
2022: 54 bedrijven werden in 2017 behandeld. 
Ze zullen allen gecontacteerd worden en minstens 18 bedrijven 
zullen bezocht worden. 

 
 
 
 
2. Acties met betrekking tot de kwaliteit van werkplekken in het 

secundair onderwijs 
 

Visie 
 
Er wordt bij elke erkenningsaanvraag een bedrijfsbezoek afgelegd met als doelstelling de kwaliteit 
van werkplekken in te schatten. Een persoonlijk gesprek en kijk op de situatie ter plaatse is de 
beste manier om samen met het bedrijf in te schatten of het haalbaar is om een kwaliteitsvol 
leertraject aan te bieden. Tijdens het bedrijfsbezoek zal ook veel aandacht gaan naar de juiste visie 
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op duaal leren en het engagement van het bedrijf hierin. De keuze en de opleiding van de mentor 
is hierbij een belangrijke schakel. Er zal ondersteuning worden aangeboden aan de hand van eerder 
vermelde instrumenten zoals feedbackagenda, checklists, filmpjes, enz… Indien de kwaliteit 
onvoldoende is doordat er te weinig activiteiten van het standaardtraject worden uitgevoerd of 
men geen mentor voorhanden heeft, kan er uiteraard weinig opgelost worden (en dringt een 
gedeeltelijke goedkeuring of afkeuring zich op). Naast de ondersteuning voor bedrijven zal er ook 
op toegezien worden dat alle erkenningsvoorwaarden vervuld zijn en blijven. 
 
 
Acties 
 

1. Erkennen van leerwerkplekken 
 

 Actie 1: Helpdesk voor bedrijven 
 

Omschrijving Voor, tijdens en na het indienen van een erkenningsaanvraag 
duiken er vaak heel wat vragen op.  
Soms wensen bedrijven zich te informeren alvorens een aanvraag 
in te dienen, wensen ze af te toetsen of de formule van duaal leren 
haalbaar is. 
Soms heeft men vragen bij de indiening zelf. 
En soms heeft men de aanvraag succesvol ingediend en duiken er 
gaandeweg bekommernissen en vragen op.  
Ondernemingen informeren of doorverwijzen is zeer belangrijk bij 
de ondersteuning. Dit gebeurt vaak online of telefonisch maar waar 
nodig en opportuun zal er een afspraak gemaakt worden om langs 
te gaan. 
Er wordt vaak verwezen naar de helpdesk werkplekduaal en de 
tools/handleidingen die in het digitaal loket ter beschikking worden 
gesteld. De website, folder en filmpjes van het SFTL bieden uiteraard 
ook een prima hulp om bedrijven verder te helpen. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Bedrijven, de sector en DWSE. 

Inspanningsverbintenissen Permanente ondersteuning. 

 

 Actie 2: Behandeling van erkenningsaanvragen - Plaatsbezoeken 
 

Omschrijving De erkenning verloopt volgens de afgesproken procedure in het SP: 
Stap 1: Administratieve controle: er wordt nagekeken of het bedrijf 
tot de sector behoort, of de erkenningsaanvraag volledig is, de 
mentor aan de voorwaarden voldoet, … 
Stap 2: Contact bedrijf: er wordt telefonisch of via mail contact 
opgenomen met het bedrijf om basisinfo te geven en een afspraak 
te maken. 
Stap 3: Plaatsbezoek: het bedrijf wordt steeds bezocht. Tijdens het 
bedrijfsbezoek wordt gevraagd naar het engagement/de aanpak 
van duaal leren in het bedrijf en de keuze van de mentor. De 
activiteitenlijst wordt besproken en de werkvloer wordt bezocht in 
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het kader van de matching van bedrijfsactiviteiten met de 
opleiding. 
Er wordt gepeild naar de motivatie en ervaring van de mentor en 
geïnformeerd over de verplichte mentoropleiding. 
Extern advies: Er wordt soms samengewerkt met de collega 
sectoren door te overleggen (nadat zij op bedrijfsbezoek zijn 
geweest) ÓF er wordt gebruik gemaakt van activiteitenlijsten die 
door andere sectoren werden opgemaakt. 
Stap 4: Feedback naar sociale partners 
Stap 5: Administratieve verwerking van de beslissing 
Stap 6: Info naar erkend bedrijf betreffende opstart 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Sociale partners, ondernemingen en de sector. 

Inspanningsverbintenissen We streven naar 10 nieuwe leerwerkplekken per jaar.  

 
2. Begeleiden van mentoren  

 
 Actie 1: Keuze van de mentor 
 

Omschrijving Vaak duiden bedrijven de personeels-verantwoordelijke aan als 
mentor in het erkenningsdossier. Zij dienen vaak de aanvraag zelf 
in en wensen contactpersoon te zijn voor de school. Tijdens het 
plaatsbezoek wordt uitgelegd wat er van een mentor verwacht 
wordt en wie deze rol het best kan opnemen. Dit is een belangrijke 
stap om ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats 
terechtkomt én opgeleid wordt om de opleidings- en 
begeleidingsopdracht te vervullen. 
Dit brengt vaak wijzigingen mee (in het digitaal loket) die ook 
administratief dienen opgevolgd te worden. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Ondernemingen en de sector. 

Inspanningsverbintenissen  Gebeurt telkens bij plaatsbezoeken van erkenningen. 

 
 Actie 2: Verplichte mentoropleiding en vrijblijvende coaching 
 

Omschrijving Indien de mentor nog geen mentoropleiding volgde, dient 
dit (als erkenningsvoorwaarde) gerealiseerd te worden 
binnen een termijn van één jaar na de erkenning. 
 
Het SFTL biedt deze opleiding gratis aan. De opleiding 
komt tevens in aanmerking voor het Vlaams 
Opleidingsverlof (VOV). Dit laat de werkgever toe de 
loonkost voor de uren van deelname van zijn arbeider(s) 
aan de opleiding te recupereren. 
 
Kwaliteitsvol leren op de werkvloer vraagt niet enkel een 
aanpak vanuit het operationele niveau, maar er moet 
vaak ondersteuning gebeuren op HR niveau. Zo moeten 
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er afspraken met de school ingepland worden om de 
leerling te evalueren, kan de mentor deel uitmaken van de 
klassenraad, dienen uurroosters soms herbekeken te 
worden in combinatie met schooluren, dient het soort 
werk afgestemd te worden op het leertraject van de 
jongere, dienen afspraken betreffende het gedrag van de 
jongere op de werkvloer duidelijk gemaakt te worden, 
enz… 
Daarom werd er beslist de opleiding open te stellen voor 
werknemers met het bediendenstatuut om: 
1. De opleiding werkplekbegeleider/mentor (3 
dagen) te volgen op voorwaarde dat zij zullen instaan 
voor de begeleiding van jongeren op de werkvloer (en zij 
als mentor erkend worden). In dit geval is de opleiding 
een verplichting. 
2. De mentoropleiding (1 dag) te volgen om een 
betere aanpak van duaal leren in het bedrijf te realiseren. 
In dit geval is de opleiding een vrijblijvend aanbod. 
Daarnaast dient de mentor nog steeds de 
mentoropleiding te volgen. 
Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat 
werkplekleren in het bedrijf vlotter kan verlopen en er 
draagvlak/mogelijkheid is voor de mentor om zijn/haar 
rol op te nemen. 
 
De derde dag van de mentoropleiding, volgend op de 2 
dagen werkplekbegeleiding, zal vanaf 2020 door DuoPlus 
(projectpartner uit het ESF project JIL) worden geven en 
houdt ondermeer volgende zaken in: verschillende 
systemen van alternerend leren met daarbij de specifieke 
rol van de mentor, inzicht in het ‘tienerbrein’, 
begeleidersstijl en de impact ervan op de jongere, 
generaties, concrete tips om met jongeren om te gaan, 
mogelijke documenten die gehanteerd worden om de 
leerling op te volgen MAAR zeker ook de voorbereiding 
van het bedrijf op de aanpak van het duaal leren (welke 
activiteiten dienen zich wanneer aan, waarmee starten 
we, wat komt beter aan bod in een tweede jaar, …), het 
opmaken van een leerlijn, het plannen van een 
opleidingstraject. 
De SFTL filmpjes betreffende attitudeproblemen en de 
instrumenten van het JIL project (folder, checklists, 
opleidingsplan, feedbackagenda, …) zullen in de opleiding 
worden ingezet. 
Het geeft de bedrijven een plan van aanpak mee waarmee 
zij makkelijker tot duidelijke afspraken kunnen komen 
met de scholen in het belang van de leerlingen die zij 
zullen opleiden. 
De pedagogische begeleidingsdiensten doen ook een 
beroep op DuoPlus om opleidingen voor scholen aan te 
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bieden, gericht op de professionalisering van 
trajectbegeleiders in hun samenwerking met bedrijven. 
Het is een enorme meerwaarde dat de scholen én de 
bedrijven door dezelfde opleidingspartner worden 
voorbereid op duaal leren zodat ze op het terrein dezelfde 
taal spreken en makkelijker tot een goede samenwerking 
kunnen komen. 
Voor de scholen nemen trajectbegeleiders MAAR ook 
TAC’s deel aan de opleiding zodat ze op schoolniveau 
zaken kunnen uitklaren, een visie kunnen uitwerken en 
organisatorische regelingen kunnen treffen. 
 
Na de mentoropleiding kunnen de mentor (en HR) nog 
verder geholpen worden bij de vertaling van (duaal) leren 
in het eigen bedrijf (zoals bijvoorbeeld startgesprek met 
de school, evaluatiegesprek met school en leerling, …) 
Het SFTL financiert deze coaching aan bedrijven met een 
maximum van 20 uur per jaar per erkende vestiging. 
Er kan ook een infosessie/ afstemmings-vergadering van 
3 uur in het bedrijf plaatsvinden. 
 
Voor mentoren van niet-logistieke opleidingen (zoals 
lassen en garage) wordt een beroep gedaan op het 
bevoegde sectorfonds voor de mentoropleiding. 

Timing 
 

2021 en 2022. 

Betrokken partners DuoPlus, bedrijven en de sector. 
 
De eerste 2 dagen van de mentoropleiding wordt door het 
SFTL gegeven. De laatste dag van de mentoropleiding en 
de coaching in bedrijven wordt door DuoPlus gegeven. 

Inspanningsverbintenissen Jaarlijks streven we naar minstens 20 deelnemers aan de 
opleiding.  
Er wordt ook steeds feedback gegeven aan de bedrijven 
die werknemers hebben laten deelnemen aan de 
mentoropleiding. 
We stellen voorop om hiervoor jaarlijks minstens 10 
bedrijven een fysiek bedrijfsbezoek te brengen. 

 
3. Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken  

 
 Actie 1: Erkende Ondernemingen opvolgen op vlak van mentoropleiding 
 

Omschrijving Erkende bedrijven dienen binnen het jaar te voldoen aan de 
opleidingsverplichting van mentoren. Dit wordt opgevolgd. 
Bedrijven die zich niet inschrijven voor een opleiding worden 
(indien nodig meermaals)gecontacteerd en geïnformeerd. In het 
geval men er geen gevolg aan geeft, dient er gesanctioneerd te 
worden. 
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Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Sectoraal Partnerschap, bedrijven, de sector. 

Inspanningsverbintenissen Erkende ondernemingen opvolgen en bijsturen. 

 
 Actie 2: Ondernemingen opvolgen in de opvolging van knipperlichten, klachten 
of meldingen 
 

Omschrijving Wanneer een school, pedagogisch begeleider of bedrijf problemen 
meldt, wordt er een gezamenlijke afspraak gemaakt worden om 
dit te bespreken. Er wordt bekeken of er via de knipperlichten een 
pro actieve rol van opvolging kan uitgewerkt worden (eerste 
overeenkomst, aantal vroegtijdige beëindigde overeenkomsten, 
aantal wissels van de mentor, aantal leerlingen per mentor). 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners School, pedagogische begeleiders, sector, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen  Naargelang klachten en meldingen. 
Knipperlichten onderzoeken ifv een pro actieve aanpak. 

 
4. Inzetten op samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners  

 
 Actie 1: Deelname aan Klankbordgroepen en Ontwikkelcommissies 
 

Omschrijving DWSE regisseert overleg tussen sectoren en het departement 
onderwijs en werk over de beleidslijnen en de concrete toepassing 
ervan.  
In de Klankbordgroep Sectoren kunnen verschillende sectoren (en 
sectorale partnerschappen) ideeën uitwisselen, oplossingen 
bedenken en knelpunten/ opportuniteiten benoemen. De 
Klankbordgroep Sectoren geeft ook input aan het Vlaams 
Partnerschap en omgekeerd. 
We nemen steeds deel aan de Klankbordvergaderingen en leveren 
onze bijdrage tot opdrachten/events die worden uitgewerkt. 
 
Er zal ook meegewerkt worden aan  de ontwikkeling van een duaal 
traject OK2 Magazijnmedewerker en BUSO OV3 
Magazijnmedewerker in de ontwikkelcommissies van AHOVOKS. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners AHOVOKS, DWSE, de sector. 

Inspanningsverbintenissen Deelname aan Klanbordgroepen en Ontwikkelcommissies. 

 
 Actie 2: Organisatie Sectoraal Partnerschap en opvolging in 
Begeleidingscommissies 
 

Omschrijving Er werd een samenwerkingsakkoord met het VP Duaal leren 
afgesloten waarin vanaf 01.01.2017 volgende bevoegdheden aan het 
SP toevertrouwd: 
• de erkenning of opheffing van erkenning van een 
onderneming; 
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• de uitsluiting van een onderneming; 
• de controle op de uitvoering van de overeenkomst tot 
uitvoering van een alternerende opleiding wat betreft de opleiding 
op de werkplek;  
• het nemen van acties om de ondernemingen te informeren 
over het duaal leren in Vlaanderen; 
• het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met 
het oog op een versterking zowel kwantitatief als kwalitatief van 
het aanbod aan werkplekken. 
 
Minstens twee maal per jaar wordt er een vergadering van het 
Sectoraal Partnerschap georganiseerd. De voorbereiding en 
verslaggeving gebeurt samen met de secretaris. 
 
Daarnaast organiseert de sector ook vergaderingen met de 
opleidings-verstrekkers en/of pedagogisch begeleiders en VDAB 
om de opleidingen op te volgen en te optimaliseren door overleg 
en afstemming. 
De Begeleidingscommissie Logistiek en Transport worden elk twee 
maal per jaar georganiseerd. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, het SFTL, het 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, het Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen, de Onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten, de erkende centra voor de vorming van zelfstandigen 
en KMO, DWSE, de VDAB, het Departement Onderwijs en Vorming, 
het Departement Werk en Sociale Economie. 

Inspanningsverbintenissen 2 maal per jaar Sectoraal Partnerschap. 
2 maal per jaar Begeleidingscommissies. 

 

 Actie 3: Aanspreekpunt voor ondernemingen en werkpartners 
 

Omschrijving We hebben een vertrouwensrelatie met bedrijven en werkpartners 
waar we ook voor andere sectorale acties contacten mee hebben. 
Het is belangrijk een aanspreekpunt te zijn waar men steeds 
terecht kan met vragen en bedenkingen. Dit kan de drempel 
verlagen om met duaal leren van start te gaan.  
Het verschil met Actie 1  Helpdesk voor bedrijven (bij het erkennen 
van leerwerkplekken) is dat deze actie ruimer en breder gaat dan 
ondersteuning van bedrijven voor, tijdens en na het indienen van 
de erkenningsaanvraag en zich ook richt op werkpartners zoals 
VDAB, VOKA, UNIZO, … 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners De sector, bedrijven, werkpartners (zoals VDAB, VOKA, UNIZO,…). 

Inspanningsverbintenissen Permanente ondersteuning. 
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 Actie 4: Aanspreekpunt voor trajectbegeleiders/leerkrachten over duale 
opleidingen 
 

Omschrijving Leerkrachten en/of trajectbegeleiders dienen (vooral) bij de 
opstart van een duaal traject veel uit te zoeken. Sectoren kunnen 
beschikbare informatie delen.  
Vragen zullen waar nodig gedispatcht worden, zo zullen vragen 
mbt onderwijsregelgeving doorgegeven worden aan pedagogische 
begeleiders of aan het departement onderwijs. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners De sector, trajectbegeleiders, leerkrachten, pedagogische 
begeleiders. 

Inspanningsverbintenissen Permanente ondersteuning. 

 
 Actie 5: Sectoraal (basis)attest bestuurder interne transportmiddelen 
 

Omschrijving De doelstelling van het sectoraal basisattest bestuurder interne 
transportmiddelen is om het vertrouwen van bedrijven te 
verkrijgen om leerlingen te laten leren op de werkvloer met interne 
transportmiddelen (en zal steeds het intern transportmiddel 
vermelden waarmee de proef werd afgelegd). Door bedrijven 
overtuigd te krijgen om (on)ervaren, jonge leerlingen op de 
werkvloer op te leiden in functies waar de veiligheid van cruciaal 
belang is, kan een drempel naar meer werplekken worden 
weggewerkt. 
Het basisattest bestuurder interne transportmiddelen/heftruck 
staat borg voor een bereikt (basis)niveau, maar staat niet gelijk 
aan een bewijs van beroepskwalificatie “bestuurder interne 
transportmiddelen - heftruck” niveau 2 van de Vlaamse 
kwalificatiestructuur en niveau 2 van het Europese kwalificatie-
kader (zo zullen de activiteiten ‘laden en lossen van een 
vrachtwagen’ en ‘stapelen/ontstapelen van goederen op diverse 
hoogten’ nog via de school-component en/of de 
werkplekcomponent dienen te worden gerealiseerd). 
Het BK bestuurder interne transport-middelen bevat 6 toestellen 
(Heftruck, Reachtruck Pallettruck, Stapelaar, Orderverzameltruck, 
Combitruck) waarvan er 4 bij de VDAB beschikbaar zijn. 
 
Er werd in het schooljaar 2018-2019 met het aanbod voor scholen 
gestart. Tot hiertoe werden reeds 173 heftruck- , 28 pallettruck-, 39 
stapelaar-, en 51 reachtruckattesten behaald. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners De sector en opleidingsverstrekkers. 

Inspanningsverbintenissen Op vraag van de scholen worden proeven steekproefgewijs 
bijgewoond en worden attesten afgeleverd. 
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 Actie 6: Didactisch materiaal en tools 
 

Omschrijving Er werd heel wat materiaal uitgewerkt waar 
opleidingsverstrekkers in verschillende fasen van duaal leren mee 
aan de slag kunnen: 

• LXP (Logistic Xperience) en het klasspel ‘Logistic Case’ 
waarmee leerlingen kunnen kennismaken met de sector. 

• wervingsfilm om zowel bedrijven als leerlingen aan te 
moedigen om te kiezen voor duaal leren via een positieve 
getuigenis van bedrijf, school en leerling. 

• infobrochure Logistiek duaal waar alle informatie 
gebundeld is voor bedrijven. Scholen kunnen deze folder 
zeker benutten wanneer ze op prospectie gaan in 
bedrijven uit de sector.  

• checklist voor bedrijven én scholen voor de opstart van 
een duaal leertraject (met alle aandachtspunten, tips en 
instrumenten in de verschillende fasen). 

• logo ‘pakkende opleidingen voor stapelgekke meisjes’ om 
duidelijk te maken dat Logistiek duaal zeker ook iets voor 
meisjes kan zijn. 

• cursusmateriaal (van het SFTL, VDAB en Syntra) voor 
scholen. Er is ook een opleidingsplan en feedbackagenda 
op de Sharepoint voor scholen (en bedrijven) terug te 
vinden. 

• Filmmateriaal rond attitude-problemen/softskills bij 
leerlingen waar wordt ingegaan op veel voorkomende 
problemen waar jongeren en bedrijven mee te maken 
krijgen. 

Timing 2021 en 2022. 

Betrokken partners Bedrijven, opleidingsverstrekkers en de sector. 

Inspanningsverbintenissen Het didactisch materiaal/tools zal verder worden geactualiseerd 
en ter beschikking gesteld worden van scholen en bedrijven. 

 
 
 
3. Acties naar het hoger en volwassenenonderwijs 
 
Visie 
 
Tot hiertoe volgen we de proeftuinen via feedback op klankbordvergaderingen van DWSE, we 
werden hierbij niet betrokken als projectpartner. De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en 
neemt deel aan de eventuele overlegmomenten en klankbordvergaderingen.  We gaan  bekijken 
of het een meerwaarde kan zijn om in het volwassenenonderwijs een duale leerformule uit te 
werken. 
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Acties 
 

 Actie 1: Onderzoek van mogelijke trajecten in het volwassenenonderwijs 
 

Omschrijving Er zal onderzocht worden hoe het duaal leren voor logistieke 
opleidingen in het volwassenenonderwijs kan gerealiseerd 
worden. 

Timing 2022. 

Betrokken partners CVO’s met wie er reeds een samenwerking is zoals het CVO Qrios 
en CVO Creo. 

Inspanningsverbintenissen  We onderzoeken of en hoe het duaal leren voor logistieke 
opleidingen in het volwassenenonderwijs kan gerealiseerd worden 
door te overleggen met het CVO CREO Roeselare/Kortrijk en CVO 
Qrios Genk, beide convenantcentra met een logistiek aanbod en 
een mogelijk actieplan op te stellen 

 
 

Rode draden 

 

Intersectorale 
samenwerking 

Op het terrein stellen we vast dat er vraag is van 
ondernemingen naar opleidingen ‘Polyvalent en 
onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen’, maar door 
een gebrek aan opleidingsverstrekkers/leerlingen dienen deze 
bedrijven een erkenningsaanvraag in voor personenwagens en 
lichte bedrijfsvoertuigen. Deze erkenning is minder passend 
voor de activiteiten die ze uitvoeren maar hierdoor krijgen ze 
wel leerlingen die ze kunnen opleiden.  
Meer aanbod of het aantrekkelijker maken van het bestaande 
opleidingsaanbod zou een werkpunt kunnen zijn om in 
samenwerking met EDUCAM aan te pakken. 
Er wordt systematisch samengewerkt met INOM en EDUCAM 
voor de erkenning en mentoropleiding van lassers en 
mecanicienopleidingen in de sector. 
In de cluster Transport en Logistiek wordt onze kennis, ervaring 
en instrumenten gedeeld met de andere sectoren. Ook andere 
sectoren (buiten de cluster) kunnen zich bij de sector informeren 
betreffende mogelijke logistieke  opleidingen in hun sector. 
We hebben onze medewerking verleend aan de klankbordgroep 
van het ESF project 480_9487 ‘Duale Impuls Gent’ (dat loopt van 
01.09.2020 tot 31.12.2022) om, samen met andere sectoren, 
feedback en inspiratie te kunnen geven in de uitbouw van het 
Provinciaal OverlegForum tot een ‘lerend netwerk duaal voor 
Gent en rand’. Dit netwerk heeft als doelstelling aanbieders van 
een duale opleiding juiste, objectieve informatie te geven, om te 
werken aan draagvlak voor de uitbouw van een duale richting 
en om communicatie met elkaar aan te gaan. Dit lerend netwerk 
vormt ook het vertrekpunt van een piramidale 
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ondersteuningsstructuur vormgegeven door de projectpartners 
waarin op maat van elke betrokkene een ondersteuningstraject 
gelopen kan worden. Uit dit project zullen we zelf ook ideeën 
kunnen tanken om onze werking te optimaliseren. 

Acties als gevolg van 
de impact van 
corona (relance toets) 

In het MB staat PC 140.03 in de lijst van paritaire comité’s die 
beschouwd worden als essentiële en cruciale sectoren.  
Veel logistieke bedrijven hebben hun activiteiten verdergezet 
tijdens de Corona periode. Voor sommige klanten was de corona 
impact voelbaar en werden procedures en hoeveelheden 
aangepast. Daarnaast waren er de bijzondere maatregelen die 
dienden genomen te worden op de werkvloer. Het vergt een 
extra inspanning op vlak van aanpassingsvermogen en 
flexibiliteit. 
De meeste leerlingen konden aan het werk blijven, maar de 
interesse van nieuwe bedrijven was gering. Thuiswerk op 
uitvoerend niveau is uiteraard niet mogelijk! 

Acties die bijdragen tot 
het optimaliseren/ 
vernieuwen van de 
werking 

De organisatie van een (verplichte) mentoropleiding is in 
Coronatijden niet evident. We gaan dan ook op zoek naar 
nieuwe formules om de opleiding van mentoren te garanderen 
als onmisbare actie op vlak van erkenning en kwaliteit van de 
werkplek. 

 

Resultaatsverbintenissen 

 

Resultaatsverbintenis  2021 2022 

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het kader 
van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken 

40 (1 - actie1) 

10  (1 – actie 3) 

10 (2 – actie 2) 

60 

40 (1- actie 1) 

18 ( 1- actie3) 

10 (2 – actie 2) 

68 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken 

40 40 

Aantal op te volgen mentoren  30 40 
 
Ook ‘virtuele’ bezoeken kunnen in rekening gebracht worden. Dit zijn online vergaderingen van 
een 2-tal uur. Deze virtuele bezoeken tellen voor 1/4de werkdag (twee virtuele bezoeken staan 
dus gelijk aan 1 plaatsbezoek). Tijdens periodes waarin het omwille van wettelijke restricties op 
het vlak van de pandemie covid-19 crisis niet mogelijk is om fysiek langs te gaan op de 
werkplek, staat een virtueel bezoek gelijk aan een plaatsbezoek (telt dus 1/2de werkdag). 

 

 

Budgetcategorieën 

 

Budgetcategorie 1 
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Plaatsbezoeken = ½ werkdag per plaatsbezoek à 60 plaatsbezoeken = 30 werkdagen 
Telefonisch contact = 10 voor 1 werkdag à 40 telefonische contacten = 4 werkdagen 
We komen dus op 34 werkdagen waardoor we onder de 100 werkdagen per jaar zitten = geen 
categorie (vanaf 100 werkdagen start de laagste categorie). 
 
Op basis van rapportering 18-19 wordt ook < 100 werkdagen per jaar voorgesteld 
 
Budgetcategorie 2 
 
Inschaling categorie: 

Aantal unieke mentoren in schooljaar 2018-2019 (37) en de helft van het aantal mentoren uit het 

schooljaar 2016-2017 (13) in het kader van de hererkenning = 50 mentoren waardoor we in 

categorie 1 komen : > 45 en < 135 mentoren 

De sector Transport en logistiek werd ingeschaald in categorie 1.  Hieraan wordt voorlopig een 

financiering gekoppeld van 9097 euro (incl BTW).  Het exacte bedrag wordt bepaald na de 

onderhandelingen (als alle voorstellen ingediend zijn), het bovenstaande bedrag kan dus nog 

wijzigen.  De tegemoetkoming die gegeven wordt via budgetcategorie 2 compenseert acties die 

genomen worden ikv het opvolgen/begeleiden van mentoren.  Het is belangrijk om hier in het 

duale addendum voldoende aandacht aan te besteden. 
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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 
resultaatsverbintenissen zijn behaald. Als een resultaatsverbintenis niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren uitbetaald.  

 

Beëindiging 

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

 

Het addendum 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 addendum 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 addendum 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 addendum eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 

Evaluatie 

Het departement Werk en Sociale Economie voorziet richtlijnen 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 het departement Werk en Sociale Economie zijn belast 
met het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel 

op 

 

Namens de Vlaamse Regering, 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 
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Namens de sociale partners van de sector Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Evy VAN DER PAELT, 

Hoofd socio-juridische dienst TLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Philippe DEGRAEF, 

Directeur FEBETRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Bruno VELGHE, 

Voorzitter UPTR 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Tom PEETERS, 

Adjunct-Federaal secretaris 
Transport en Logistiek ABVV-BTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Koen RYCKENBOER, 

Algemeen sectorverantwoordelijke 
Goederenvervoer en Logistiek ACV-TRANSCOM 

 


