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Sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de 
sectoren Transport en Logistiek (PC 140.03) en 
Grondafhandeling op Luchthavens (PC 140.04) 

 
 
 
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 SECTOREN Transport en 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 Tom PEETERS, Adjunct-Federaal secretaris Transport en Logistiek 
ABVV-BTB; 

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

- De heer Kurt CALLAERTS, Algemeen sectorverantwoordelijke Mobiliteit 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 
588.000,00 EUR uit te betalen aan het 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 6 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst door het organiseren van : 

1.  ad hoc-overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 
2. klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en desgevallend 

beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de sectoren; 
3.  netwerkbijeenkomsten met de sectorconsulenten die  fungeren als doorgeefluik van 

informatie en die in het teken staan van onder meer ervaringsuitwisseling, opbouw van 
expertise, en sectoroverschrijdende samenwerking.  

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe om conform artikel 4 van het decreet van 29 maart 2019 
betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein werk en 
sociale economie een kwaliteitsregistratie op organisatieniveau aan te tonen. De wettelijke 
verplichtingen op het vlak van de kwaliteitsregistratie dient uiterlijk op 31 maart 2021 vervuld te 
zijn.  
 

Artikel 4. De sectoren Transport en Logistiek en Grondafhandeling op Luchthavens verbinden zich 
ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de 
sectorconvenants 2021-2022, een sectorale omgevingsanalyse en 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 5. De sectoren verbinden er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 6 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 



3-36 

 

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 6 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerkgesteld waren en in mindering gebracht. 

 

De sectoren zullen de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale 
Economie bezorgen en wijzigingen melden.  

 

Artikel 6. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgen de sectoren 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 aan de resultaatsverbintenissen 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 de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Omgevingsanalyse 

1. Sector in cijfers en trends 

 

Transport en Logistiek 

De sector in cijfers 

• 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 slechts 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). 

 

• Leeftijd werknemers  
De sector vergrijst: van de 70.108 arbeiders is 5,9% jonger dan 26, 44,7% tussen de 26 en 45 
en 49% ouder dan 45.  
Van de arbeiders ouder dan 45 is 35% 50+, 20,5% 55+ en 1,6% 65+. 
De vergrijzing is het sterkst bij de chauffeurs: 56% is ouder dan 45 waarvan 40,3% 50+. 

 

• Gender 
De arbeiders zijn voor 93,4% mannen.  
Van het rijdend personeel is 98,4% man, van het niet-rijdend personeel 88,4%. 

 

• Scholingsgraad 
Qua scholingsgraad zijn de arbeiders voor het overgrote merendeel kortgeschoolden. 

 

• Diversiteit 
Qua diversiteit van de werknemerspopulatie wijst de Groepssectorfoto 2020 uit dat de 
categorie ‘transport, logistiek, grondafhandeling luchthaven’ 36% werknemers van 
buitenlandse herkomst telt en in sterke mate werknemers uit de Maghreb (16,5%) en uit 
Turkije (11,6%).  
Het aandeel van de werknemers met een Vlaamse doelgroepvermindering of een VOP 
bedraagt 6%. 
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• Werkbaar werk 
Qua werkbaarheidsgraad geeft de Groepssectorfoto 2020 aan dat ‘Transport’ slecht scoort 
en dat er in de categorie ‘Internationale handel, vervoer, logistiek’ in 2019 6 projecten liepen 
met werkbaarheidscheques. 

 

• Opleidingsparticipatie werknemers 
Qua opleidingsparticipatie van werknemers toont de Groepssectorfoto 2020 dat in de 
categorie ‘Transport, logistiek en post’ 71,1% van de werknemers een externe of interne 
opleiding volgde in 2015. 
 

• Competentieversterking werkzoekenden 

Qua competentieversterking van werkzoekenden telde het segment ‘Transport, logistiek, 
grondafhandeling luchthaven’ in 2019 per 1000 werknemers 59 VDAB-opleidingen met stage 
en 35 IBO’s. In de sector Transport en Logistiek werden in 2019 306 IBO’s afgesloten. 

 

• Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Op het vlak van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt telde het segment ‘Transport, logistiek, 
grondafhandeling luchthaven’ in het schooljaar 2018-2019 40 gestarte leerovereenkomsten 
Leren & Werken en in het schooljaar 2017-2018 282 leerlingenstages.  

 

De sector in trends 

• Economie 

o Ondanks de promotie van multimodaliteit en alternatieve modi voor goederenvervoer 
(trein, binnenvaart) blijft het wegtransport in België dominant als modus. 
 

o De loonkosthandicap maakt dat de Belgische transportsector progressief terrein 
verliest op het vlak van het internationale goederentransport over lange afstand. Deze 
handicap bevordert immers uitvlagging naar lage loonkost-landen, wat helaas soms 
ontaardt in social dumping.  
 

o Mede omwille van de opkomst van de e-commerce  gebeurt distributietransport 
progressief met bestelwagens. De opkomst van de e-commerce genereert ook meer 
werk voor de magazijnarbeiders. 
 

o De ‘vergroening’ op het vlak van o.a. brandstoffen zet zich door. Zo nemen alsmaar 
meer transporteurs deel aan het VIL-project ‘Lean and Green’ dat inzet op het verlagen 
van de CO2-emissies. Transporteurs proeftuinen volop met de overschakeling van 
dieselvoertuigen naar voertuigen die aangedreven worden met alternatieve 
aandrijving zoals LNG (vloeibaar aardgas). Ze investeren ook in toenemende mate in 
artikelen die de verkeersveiligheid en het milieu ten goede komen. 
Het milieuvriendelijk ‘last mile’-transport is in opmars. Dit heeft geen invloed op de 
benodigde competenties van de chauffeurs gezien het hier andere transportmodi zoals 
het vervoer per fiets in de binnenstad betreft. 
De inzet van de Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV) of ‘ecocombi’ komt 
echter niet echt van de grond. 
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o Kwaliteitslabels en Value Added Logistics (VAL) winnen aan belang. Mede onder impuls 
van het VIL lopen onderzoeksprojecten en proeftuinen rond pistes zoals de inzet van 
drones en geautomatiseerd intern transport in magazijnen en ‘smart glasses’ voor 
orderpickers.  
Voorlopig hebben deze proeftuinen geen significante impact op de competenties van 
de magazijnarbeiders gezien alles nog in de proeftuinfase zit en deze tools ook serieuze 
nadelen blijken te hebben waardoor effectieve implementatie in het arbeidsproces 
geen evidentie is. Zo verhoogt orderpicking met behulp van smart glasses de efficiency 
en vermindert het de foutenmarge, maar bezorgt het de orderpickers in significante 
mate stekende hoofdpijn en misselijkheid waardoor ze uitvallen. 

 
o Rond zelfrijdende vrachtwagens en ‘truck platooning’ - meerdere trucks rijden kort 

achter elkaar en de eerste truck stuurt via telematica gans het konvooi aan – is er veel 
te doen maar hun intrede is nog niet voor morgen.  
De gezaghebbende studie “Automation in the trucking sector. Understanding the 
transformative effects on jobs and businesses” van Ewa Ptaszynska van de Universiteit 
van Californië Berkeley, die zowel de Europese als de Amerikaanse situatie behandelt, 
wijst uit dat ten vroegste vanaf 2030 een effectieve inzet van dit soort voertuigen 
realistisch is en dan nog enkel in het vervoer over lange afstand. 

 

• Impact kilometerheffing  
Zie kilometerheffing-addendum. 

 

• Imago en instroom  

o Het beroep Vrachtwagenchauffeur staat in de VDAB-top 10 van knelpuntberoepen. 
Gezien de toenemende vergrijzing bij de vrachtwagenchauffeurs en het kwantitatief 
beperkt aantal cursisten/leerlingen dat jaarlijks uitstroomt uit de opleiding bij onze 
partners VDAB, BSO en volwassenenonderwijs stijgt de vervangingsnood en wordt het 
tekort nog nijpender.  
Een cruciale oorzaak hiervan is dat dit beroep geen wervend imago heeft. Het staat 
niet bij toeval in de Randstad-top 10 van minst aantrekkelijke beroepen. Ondanks het 
feit dat als het wegvervoer stilvalt, onze economie en maatschappij stilvallen, zoals de 
Coronacrisis nog eens zeer duidelijk heeft aangetoond. Ondanks de vaststelling dat wie 
slaagt voor de opleiding zo goed als met 100% Gezien de toenemende vergrijzing bij 
de vrachtwagenchauffeurs stijgt evenwel de vervangingsnood en wordt het tekort nog 
nijpender. beroep wordt echter gepercipieerd als gevaarlijk, zowel fysiek als mentaal 
zwaar belastend, niet compatibel met een goede werk/privé-balans omwille van de 
lange werkdagen en een functie waaraan geen status en prestige hangen en zeer lage 
eisen stelt op het vlak van competenties. Dit is een vertekend beeld omdat er 
bijvoorbeeld verkeerdelijk van uitgegaan wordt dat het competent besturen van een 
vrachtwagen, op zich al allesbehalve een sinecure, de enige competentie is waarover 
een vrachtwagenchauffeur moet beschikken. Terwijl een vrachtwagenchauffeur 
vandaag de dag ook heel wat andere competenties in huis moet hebben: denk maar 
aan routeplanning, laad- en lostechnieken, ladingzekering, talenkennis, 
documentenbeheer, kennis van wet- en regelgeving en van administratieve procedures, 
communicatieve vaardigheden en klantvriendelijkheid, vrachtwagenmechanica en zo 
kunnen we nog wel even doorgaan. Kortom, het is een volwaardig beroep waar heel 
wat competenties bij komen kijken.  
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o Bij de logistieke beroepen hebben we te maken met een relatief veel jongere populatie 
gezien 62% van de magazijnarbeiders jonger dan 45 is. 

 

o Bij de logistieke beroepen valt op dat, in tegenstelling tot de transportbedrijven, 
werving en selectie meestal worden uitbesteed aan uitzendkantoren.  

 

o Ondanks we al heel wat inspanningen leverden, heeft Duaal Leren Logistiek nog veel 
werk voor de boeg en een lange weg te gaan om tot volle wasdom te komen. 

 

• Levenslang leren en HRM 

o Het SCOPE-onderzoek dat Itinera uitvoerde in opdracht van het VIL toont aan dat de 
vaktechnische competentievereisten waaraan vrachtwagenchauffeurs en logistieke 
arbeiders moeten beantwoorden status quo blijft.  
Gezien werkplekleren terrein wint, is er wel meer nood om werknemers competenties 
te laten verwerven op het vlak van werkplekbegeleiding en mentorschap. 

 

o Bij de transportbedrijven beperkt de deelname van werknemers aan opleidingen zich 
meestal tot wettelijk verplichte opleidingen zoals de door Europa opgelegde verplichte 
nascholing voor de code 95. 
Werk maken van een gestructureerd HRM-beleid op middellange termijn op het vlak 
van competenties, loopbaan e.d. blijft een bijzonder zwak broertje, in het bijzonder bij 
de kleine transportbedrijven. Proactief en preventief denken is eerder uitzondering dan 
regel, problemen worden meestal pas aangepakt wanneer ze zich effectief stellen via 
creatief improviseren en ad hoc oplossingsmaatregelen. 

Onze logistieke dienstverleners daarentegen zijn vaak filialen van multinationals waar 
een verankerde leercultuur van permanente vorming en bijscholing bestaat, die vaak 
intern door eigen mensen wordt gegeven. 

 

• Werkbaar werk 
o Telewerk is voor onze arbeiders gezien de aard van hun functie geen optie. 
 

o De vrachtwagenchauffeurs lijden onder stress omwille van fileleed en kloppen lange 
werkdagen. 
Zowel de vrachtwagenchauffeurs als de logistieke arbeiders kampen met fysieke 
belasting. 

Deze factoren wegen op hun fysiek welbevinden, motivatie en werkgoesting. 

 

o Onze ondernemingen investeren progressief in artikelen die ten goede komen van 
ergonomie. 

 

• Inclusie en diversiteit 

o Mede gezien het tekort aan vrachtwagenchauffeurs staan de transportbedrijven ervoor 
open om kansen te geven aan werkzoekenden die tot de kansengroepen behoren.  
De vaststelling dat allochtone werkzoekenden die vanuit de vooropleidingen instromen 
in de VDAB-beroepsopleiding Vrachtwagenchauffeur na de opleiding even vlot 
doorstromen naar werk als de autochtone cursisten illustreert dit. (zie addendum non-
discriminatie en inclusie)  
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Afhandeling op Luchthavens 

De sector in cijfers en trends 

• Werkgevers en werknemers 
De sector Grondafhandeling op Luchthavens is in vergelijking met de sector transport en 
logistiek een kleine sector. De bedrijven zijn overwegend vestigingen op Belgische 
luchthavens van multinationale ondernemingen.  
Aan het einde van het 1e kwartaal van 2016 telde de sector 2256 RSZ 283-arbeiders, waarvan 
1954 in Vlaanderen. 
De sector werd al geconfronteerd met zware economische tegenwind omdat de volledige 
luchtvaartsector in Europa onder zeer grote druk staat. Zowel luchtvaartmaatschappijen 
als vele regionale luchthavens hebben hun winstmarges de voorbije jaren zien afnemen en 
zetten daarom in op kostbeheersing. Mede daardoor kwamen ook de marges van de 
‘afhandelaars’ in de verdrukking. 
Corona kwam daar dan nog eens bovenop met desastreuze gevolgen voor zowel de 
luchtvaartsector als de sector afhandeling op luchthavens. Mondiaal kwam het vliegverkeer 
bijna tot stilstand. Volgens Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines, zal Corona een 
negatieve  impact van tientallen miljoenen euro’s hebben op de inkomsten van de 
nationale luchthaven.  
Op Brussels Airport waren Aviapartner en Swissport verantwoordelijk voor de afhandeling 
van passagiers, bagage en vracht. Daarnaast heeft Dnata, zusterbedrijf van 
luchtvaartmaatschappij Emirates, een licentie voor vrachtafhandeling. Op 8/6/2020 heeft 
Swissport Belgium NV het faillissement aangevraagd, waardoor 1500 jobs op de tocht 
kwamen te staan. Sinds 1/7/2020 levert Alyzia SAS de afhandelingsdiensten in de 
luchthaven van Zaventem. In afwachting van de lancering van de gebruikelijke 
selectieprocedure voor een nieuwe afhandelaar kreeg deze Franse onderneming een 
tijdelijke vergunning voor een periode van zes maand (1/7/2020-31/12/2020) voor bagage- 
en platformafhandeling. Ze kan ook passagiersafhandelingsdiensten (zoals inchecken) en 
schoonmaakdiensten aanbieden. 
De sector luchtafhandeling bevindt zich dus in uiterst moeilijke en onzekere tijden. Wat 
de toekomst op korte en middellange termijn brengt, is totaal onvoorspelbaar. Het hoeft 
geen betoog dat deze situatie allesbehalve bevorderlijk is voor een positief imago van de 
sector. 

 

• Leeftijd werknemers  
Ongeveer 1/3de van de RSZ 283-arbeiders is ouder dan 45 jaar.  

 

• Gender 
Bij de RSZ 283-arbeiders zijn er minder dan 10% vrouwen. 

 

• Scholingsgraad 
Meer dan 50% van de arbeiders is kortgeschoold. 

 

• Inclusie en Diversiteit 
Qua diversiteit van de werknemerspopulatie wijst de Groepssectorfoto 2020 uit dat de 
categorie ‘transport, logistiek, grondafhandeling luchthaven’ 36% werknemers van 
buitenlandse herkomst telt en in sterke mate werknemers uit de Maghreb (16,5%) en uit 
Turkije (11,6%).  
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Het aandeel van de werknemers met een Vlaamse doelgroepvermindering of een VOP 
bedraagt 6%. 

 

• Werkbaar werk  
De zeer scherpe tijdslimieten waarbinnen de behandelaars van luchtvracht/bagage hun 
taken moeten verrichten en de hoge kwaliteitseisen waaraan hun arbeid moet voldoen 
zetten hen onder grote tijd- en prestatiedruk. Zij moeten ook zeer flexibel zijn in functie 
van wijzigingen in de aankomst- en vertrekuren van de vliegtuigen. Een luchthaven kent 
ook geen openings- en sluitingsuren en draait non-stop: nacht- en weekendwerk zijn dus 
vaste prik. Een goede werk-privébalans is dus niet evident. Dit alles kan leiden tot 
chronische lichamelijke en stressklachten en verlies van motivatie en werkgoesting.  
De grote meerderheid van de beroepsbeoefenaars zijn mannelijke werknemers die 
kostwinnaar zijn voor heel het gezin. Omwille van de schommelingen in het werkvolume, 
het fenomeen van ‘piekperiodes’ en de kleine marges duurt het soms lang voor nieuw 
aangeworven werknemers een voltijdse arbeidsovereenkomst kunnen verwerven. Dit zorgt 
voor permanente sociale druk. 
 
Het hoeft geen betoog dat de negatieve impact van Corona de sector bij zowel werkgevers 
als werknemers voor grote onrust en onzekerheid zorgt en maakt dat er in de sector een 
drukkende crisissfeer hangt en dat de sociale druk exponentieel toeneemt.  

 
 

2. Sterkte-zwakte analyse 

Transport en Logistiek 

• Sterktes 

• De opleiding Vrachtwagenchauffeur biedt zo goed als 100% kans op duurzaam werk. 

• We werken goed samen met een brede waaier van partnerorganisaties waaronder 
VDAB, Departement Onderwijs, AHOVOKS, pedagogische begeleidingsdiensten, 
convenantscholen en -CVO’s, DWSE en SYNTRA vzw’s. 

• Onze samenwerking met VDAB en onderwijs wordt geregeld door respectievelijk een 
samenwerkingsovereenkomst en een onderwijsconvenant. 

• We bieden onze opleidingspartners een sterke ondersteuning aan op didactisch vlak en 
op het vlak van werkplekleren. 

• De synergie van de intersectorale cluster Transport & Logistiek loont: we staan samen 
veel sterker dan elk apart. In 2020 sloot het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart aan bij de 
cluster. 

• Voor elk beroep uit de sector is er een Beroepskwalificatie en een Competent-fiche. 

• Ons Jongeren in Transport (JIT)-project, dat al aan een derde editie toe is, is een 
voltreffer. 

• De opleiding Werkplekbegeleiding is uitgegroeid tot een vaste waarde. 

• De sector staat open voor inclusie en diversiteit en is bereid om kansen te geven aan 
de kansengroepen. 

• De Vooropleidingen die anderstaligen en kortgeschoolden voorbereiden op doorstroom 
naar de VDAB-opleiding Vrachtwagenchauffeur leveren goed werk. 

• De sector heeft een Sectoraal Partnerschap om de uitrol van het Duaal Leren Logistiek 
in onze sector te ondersteunen en bevorderen. 
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• Zwaktes 
• Het imago van de sectorale beroepen is onaantrekkelijk, wat een negatieve invloed heeft 

op de instroom. 
• Toenemende vergrijzing. 

• Vrachtwagenchauffeur is een knelpuntvacature. 
• Werkbaar werk blijft een heikel punt.  

• Werk maken van een gestructureerd HRM-beleid op middellange termijn op het vlak van 
competenties, loopbaan e.d. blijft een bijzonder zwak broertje, in het bijzonder bij de 
kleine transportbedrijven.  

• De hoge eisen qua kennis van het Nederlands vormen voor anderstaligen een 
struikelblok om in te stromen in de opleiding/het beroep Vrachtwagenchauffeur. 

• Instroom van werkzoekenden met een beperking blijft zeer beperkt. 

• Ondanks we al heel wat inspanningen leverden, heeft Duaal Leren Logistiek nog veel 
werk voor de boeg en een lange weg te gaan om tot volle wasdom te komen. Daarom 
zal de sector een duaal addendum afsluiten  

 
 

Afhandeling op Luchthavens 

• Zwaktes 

• Zoals we aangaven bij de omgevingsanalyse, is de sector volop in crisis en is het daarom 
totaal onvoorspelbaar wat de toekomst op korte en middellange termijn voor de sector 
brengt. Er zijn zoveel vraagtekens dat  het niet doenbaar is om een onderbouwde SWOT-
analyse te maken.  
De reguliere dienstverlening aan de bedrijven vanuit het SFAL wordt evenwel 
onverminderd gecontinueerd. 

• Een belangrijk gevolg van de hoger geschetste negatieve economische ontwikkeling is 
dat er geen nood aan instroom via opleiding meer is in het beroep van behandelaar 
luchtvracht/bagage. De DBSO-opleiding bij CLW Castor in Vilvoorde, die i.s.m. de sector 
werd opgericht om aan deze nood tegemoet te komen en die we intensief 
ondersteunden, wordt bijgevolg niet meer georganiseerd. 

 

 

3. Sectorale uitdagingen 
 

Transport en Logistiek 

• Korte termijn 
• De Vlaamse Relance-strategie in onze sector ondersteunen. 
• Duaal Leren Logistiek verder uitrollen. 
• Werking cluster transport en logistiek bestendigen. Via clusterwerking zetten we in op 

intersectorale synergie om het bereik en de slagkracht van onze acties te vergroten. 
De cluster is samengesteld uit het SFTL, het SF Taxi, het SF Brandstoffenhandel, het SF Bus 

& Car, het SF Verhuis, Vormingsfonds LOGO en het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart. 

De Stuur- en Werkgroepen van de cluster komen op regelmatige basis samen waarbij SFTL 
zorgt voor planning, coördinatie, aansturing en verslaggeving. 

• IBO verder ondersteunen en verankeren. 
• Non-discriminatie bevorderen: 

o 2021: uitvoering nulmeting en opmaak actieplan;  
o 2022: de uitvoering van het actieplan ten aanzien van ondernemingen in de sector.  
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• Lange termijn 
• Een positief imago van de sectorale beroepen bevorderen. 
• Instroom bevorderen in opleiding/beroep Vrachtwagenchauffeur, waar in opdracht van 

de sectorale sociale partners van het SFTL een focus wordt gelegd. 
• Optimale samenwerking met onze opleidingspartners nastreven. 
• Onze bedrijven, in het bijzonder de kleine transportbedrijven, warm maken voor een 

heus HRM-beleid. 
• Werken aan werkbaar werk. 
• De vinger aan de pols houden van technologische en andere transities en hun effect op 

onze sector. 
Groene transities betreffen vooral de overstap naar ecovriendelijke(re) voertuigen. 

Digitale transities betreffen vooral de implementatie van digitale tools in de 
vrachtwagencabine zoals boordcomputer en digitale tachograaf. 

Onderzoek van het VIL wees uit dat, gezien werkplekleren aan belang wint, vooral 
pedagogische competenties aan belang winnen en we spelen hierop in via onze 
opleiding Werkplekbegeleiding en de Mentoropleiding in het kader van Duaal Leren. 

• Werkplekleren groeit alsmaar aan belang als opleidingstraject annex instroomkanaal 
voor nieuwe werknemers. Een cruciale voorwaarde voor succesvol werkplekleren is dat 
de ervaren werknemers die worden ingezet als werkplekbegeleider van de nieuwe 
werknemers de opleiding en begeleiding van hun nieuwe collega’s gebruik maken van 
pedagogisch-didactische methodieken en technieken en daartoe de nodig basisvorming 
krijgen. De sector wil daarom blijven inzetten op de sectorale opleiding 
‘Werkplekbegeleiding’ 

• Inclusief ondernemen, diversiteit en inclusief ondernemen blijven bevorderen. 
 

Afhandeling op Luchthavens 

• Korte termijn  
• We zijn lid van Aviato en volgen in opdracht van de sectorale sociale partners van het 

SFAL nauwlettend de werkzaamheden van Aviato op met als focus om, indien er zich 
mogelijkheden aandienen voor acties die de sector van de luchtafhandeling ten goede 
komen, daar werk van te maken. We houden onze ogen en oren dus open om eventuele 
opportuniteiten die zich lenen tot het ontwikkelen van nieuwe acties te detecteren en 
daarop in te spelen. We focussen hierbij op arbeiders uit de sector Luchtafhandeling 
die zich in een precaire arbeidssituatie bevinden. 

• Het SFAL is lid van onze cluster en in het kader van de clusterwerkgroep Transities die 
jobmobiliteit tussen de clustersectoren wil realiseren – zie Actie 2 bij P1 in het 
kilometerheffing-addendum –  hebben we op verzoek van de sectorale sociale partners 
van het SFAL bijzondere aandacht voor de arbeiders uit de sector in een precaire 
arbeidssituatie. 

 
 

Intersectorale toets 
 
 

o Opvolging STEM-beleid 
 

o De ondersteuning van 
onze 
opleidingspartners op 
didactisch vlak. 

Koppeling met acties 
 
 

Cf. infra Actie 3 bij decretaal thema 1/P1. 
 
Cf. infra Actie 5 bij decretaal thema 1/P1 > We organiseren 
jaarlijks opleidingen voor leerkrachten: studiedagen voor 
leerkrachten Logistiek, wanneer opportuun i.s.m. met collega-
fondsen. 



12-36 

 

o Intersectorale synergie 
m.b.t. Levenslang 
Leren. 

Cf. infra Actie 12 bij decretaal thema 1/P1. 

 

Relancetoets Effect Corona op de sector Transport en Logistiek  

• Transport en logistiek zijn dienstverlenende activiteiten. Als 

productie en/of consumptie van goederen stilvallen, lijden 

transport en logistiek daar direct onder. 

• De 3 sectorale werkgeversfederaties - Febetra, TLV en UPTR 

– deden bij hun leden een enquête om de impact van Corona 

in kaart te brengen. 

 Krachtlijnen uit de respons: 

o Bijna 7 op de 10 bedrijven namen maatregelen die een 

directe impact op de tewerkstelling hebben, vooral 

werkloosheid wegens overmacht (77,1%) en technische 

werkloosheid (33,1%). 

o Van de transporteurs vroeg 20 tot 25%  tijdelijke 

werkloosheid aan.  

 Bij uitstek de kleine ondernemingen hebben het zwaar te 
verduren: bij de bedrijven met 2 tot 5 voertuigen is 61,1% 
van de chauffeurs tijdelijk werkloos, bij de bedrijven met 
1 voertuig 55,6%.  

 Bij de bedrijven met meer dan 50 trucks betreft het ‘maar’ 
27%.  

 Over heel de sector heen is 23,9% van de werknemers 
tijdelijk werkloos, bij de chauffeurs loopt dit op tot 27,1%. 
Gelukkig gaat het meestal om zeer korte periodes, meestal 
zelfs beperkt tot enkele dagen. 

o De Belgische transportbedrijven kennen een gemiddelde 

omzetdaling van 48,5%. 

 Bij de bedrijven met ook logistieke activiteit daalde de 
omzet met 41%. 

 Vooral de kleinere bedrijven worden getroffen: bedrijven 
met 2 tot 5 vrachtwagens kenden een omzetdaling van 
gemiddeld 58% in het transport en 55% in de logistiek. Bij 
bedrijven met 1 vrachtwagen en bedrijven met 6 tot 20 
vrachtwagens is de daling bijna even groot.  

 Bij transportbedrijven met 21 tot 50 vrachtwagens valt de 
omzetdaling terug tot gemiddeld  36,2%, bij bedrijven met 
meer dan 50 vrachtwagens tot gemiddeld 36,5%.  Bij de 
grotere logistieke dienstverleners is de gemiddelde 
omzetdaling ook gevoelig kleiner.  

 Van de Vlaamse provincies is Limburg het meest 
getroffen, Antwerpen het minst. 

o De autovervoerders lijden het zwaarst: zij hebben te 

kampen met een omzetdaling van zo maar eventjes 82%. 

De daling betreft bij de speciale transporten (vervoer voor 

evenementen bijvoorbeeld) 58,7%, bij het vervoer onder 
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geleide temperatuur 31,1%, bij het ADR-vervoer 34,8%, bij 

het containervervoer 37,4% en bij de koerierdiensten 

48,3%.  

 Bij de distributie van voedingswaren en geneesmiddelen 
en bij de belevering van supermarkten daarentegen was 
het, temeer omwille van het hamstergedrag van de 
consument, alle hens aan dek en kwam men handen 
tekort.  

o Transporteurs klagen ook over lagere prijzen en over 

laattijdige betalingen, waardoor ze het risico lopen 

geconfronteerd te worden met liquiditeits- en 

cashflowproblemen. 

o Corona veroorzaakt ook extra kosten door (langere) 

wachttijden aan de grenzen en tijdrovende strengere 

procedures bij het laden en lossen. Het is echter niet 

evident om deze extra kosten door te rekenen aan de 

klant via een ‘coronatoeslag’. 

o Om het hoofd boven water te kunnen houden, dienden 

heel wat bedrijven beroep te doen op noodmaatregelen 

zoals de maatregelen m.b.t. uitstel van betaling, aanvraag 

van financiële steun bij hun bank en aanvraag van een 

afbetalingsplan voor leasing-voertuigen. 

o De verkoop van trucks van meer dan 3,5 ton ging in het 
eerste halfjaar van 2020 in vrije val. Dit illustreert dat de 
transporteurs zeer voorzichtig zijn met nieuwe 
investeringen. 

o De werkomstandigheden van de chauffeurs zijn door de 
Coronamaatregelen fors verslechterd. Zo bleek uit een 
enquête van de Logistics Resilience Task Force van het 
VIL dat veel chauffeurs op de laad- en losplaatsen geen 
toegang krijgen tot de sanitaire installaties. Maar onze 
sectorale sociale partners hebben in de media een 
boodschap uitgestuurd waarin ze klantbedrijven 
oproepen om het nodige respect te betonen voor de 
‘Coronahelden van de weg’. 

o De overhandiging van transportdocumenten levert extra 

besmettingsgevaar op. Social distancing toepassen is niet 

altijd een sinecure en vertraagt het arbeidsproces, 

waardoor de tijdsvensters om te laden en te lossen kleiner 

worden en de tijdsdruk stijgt. 

• Volgens Viapass, het intergewestelijke agentschap dat de 

kilometerheffing voor vrachtwagens beheert, nam het 

truckverkeer op de Belgische tolwegen ten tijde van de 

lockdown globaal af met 28%. Het vrachtverkeer kruipt 

geleidelijk uit het dal, maar zat half mei nog steeds bijna 15% 

onder de normale intensiteit. Het herstel is sterker bij 

voertuigen met een Belgische nummerplaat want dit bereikt 

stilaan het pre-coronaniveau.  

 Hieruit afleiden dat de toestand bijna genormaliseerd is, is 
echter veel te kort door de bocht. Heel wat bedrijven kampen 
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met een gebrekkige beladingsgraad – wel heenvracht, geen 
terugvracht – waardoor er veel leeg gereden wordt, wat 
commercieel-financieel uiteraard een slechte zaak is. 

• Vrachtwagens besturen zichzelf niet, goederen laden en 

lossen zichzelf niet. Vrachtwagenchauffeurs en uitvoerende 

logistieke arbeiders kunnen hun arbeidstaak dus niet via 

tele- en thuiswerk verrichten.  

• Heel wat modules van praktijkopleiding en -bijscholing 

kunnen niet of maar voor een stukje via afstandsleren 

gegeven worden. Defensief leren rijden en een heftruck leren 

besturen kunnen niet volledig aangeleerd worden via 

simulatortraining en een computerscherm. De ontwikkeling 

en promotie van een digitaal/online opleidingsaanbod heeft 

dus een beperkte actieradius. 

• De opleiding tot vrachtwagenchauffeur bij de private 

rijscholen, de VDAB, het BSO en het volwassenenonderwijs 

lag tijdelijk stil. Al deze opleidingsinstanties rijden nu een 

inhaalkoers om onderbroken opleidingstrajecten zo snel 

mogelijk/tijdig met behoud van kwaliteit af te werken en om 

te vermijden dat nieuwe kandidaten te lang moeten wachten 

om aan hun opleidingstraject te kunnen beginnen. 

• Ook de verplichte nascholing voor de 
vrachtwagenchauffeurs voor de vakbekwaamheid kwam stil 
te liggen door de lockdown-maatregelen. Daarom verlengde 
de Europese Unie de einddatum van de geldigheid van de 
vakbekwaamheid automatisch met 7 maanden. Het 
probleem oplossen via digitale leervormen is allesbehalve 
evident gezien de Europese regelgeving schrijft voor dat het 
slechts voor maximum 12u van de 35u verplichte nascholing 
die minstens gevolgd moet worden is toegelaten en dan nog 
onder zeer strikte voorwaarden. Het is dus noch dekkend 
noch een sinecure om een digitaal opleidingsaanbod te 
genereren. 

• Al klinkt het misschien een beetje cynisch, Corona toonde 

aan dat de sector transport en logistiek een vitale, cruciale 

en onmisbare rol speelt in het economisch en 

maatschappelijk proces. Zonder de blijvende onverdroten 

inzet van de stille helden van de weg en van het magazijn 

zouden de rekken in winkels, apotheken en 

grootwarenhuizen leeg gebleven zijn en zou de e-commerce 

zijn stilgevallen. Hopelijk draagt dit bij het brede publiek bij 

tot een kentering van het negatieve imago waaronder de 

sector gebukt gaat en we nemen dit mee in onze 

imagocampagne. 

• In het algemeen kan gesteld worden dat Corona zwaar heeft 

ingehakt op de sector transport en logistiek en dat de 

ondernemingen zeer beducht zijn voor de mogelijk 
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desastreuze effecten van de tweede coronagolf waar we nu 

mee geconfronteerd worden.  

 

Uitdagingen en opportuniteiten 

In maart 2020 lanceerden we de instroomcampagne 
‘Avontuurlijke jobs’ i.s.m. communicatiebureau ‘de Bottomline’. 
Doel: werknemers uit andere sectoren stimuleren om over te 
stappen naar de avontuurlijke job van vrachtwagenchauffeur.  

Mogelijk versterkt Corona het aantrekkingseffect van dergelijke 
werknemers voor onze campagne. 

Cf. infra Actie 2 bij decretaal thema 1/P1. 

 

Deze situatie brengt de uitdaging/opportuniteit mee om een 
opening te proberen maken naar jobmobiliteit en jobtransities 
binnen de clustersectoren gezien het om in zekere mate 
verwante beroepen gaat. 

Cf. Actie 2 bij decretaal thema 1/P1 van het kilometerheffing-
actieplan.  

 

Deze situatie noopt ons ook om onze ondernemingen te 
informeren over Relance-overheidsmaatregelen en mee te 
werken aan Relance-acties van VDAB. 

Cf. infra Actie 15 bij decretaal thema 2/P2.  

 
Effect Corona op de sector Afhandeling op Luchthavens 

Cf. supra bij ‘2. Sterkte-zwakte analyse’ en ‘3. Sectorale 
uitdagingen’. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan  

Lid van en partnerschap met het VIL als toonaangevend 
onderzoekscentrum dat nieuwe trends en ontwikkelingen en 
hun impact op het snijvlak leren, werken, ondernemingen en 
innoveren voor onze sector in kaart brengt. 
Met VLAIO rond promotie KMO-portefeuille en KMO-
groeisubsidie.  

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

Prioriteit 2: Levenslang leren en werkbaar werk 
 
➢ Prioriteit 1: Inzetten op competentiebeleid en levenslang 

leren 
 
Onze standaardmethodiek is dat we in onze bedrijfscontacten 
vanuit raakpunten zoals de verplichte nascholing hier steeds op 
‘inzoomen’. Bedoeling is om onze bedrijven dan zover te krijgen 
en op weg te zetten om hier onderbouwd en systematisch werk 
van te maken. Met wisselend succes gebiedt de eerlijkheid ons 
te zeggen. 

Afhankelijk van waar het bedrijf voor openstaat, reiken we eigen 
tools zoals de Competentiepas aan en/of wijzen we de weg naar 
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het aanbod van deskundige externen zoals de 
Werkplekarchitecten  - zie kilometerheffing-addendum). 

We nodigen onze bedrijven ook uit voor deelname aan de 
Lerende Netwerken die we met de cluster organiseren rond 
HRM-topics die intersectoraal relevant zijn voor de bedrijven – 
zie kilometerheffing-addendum. 

 
Actie 1 De opmaak en update van de Beroepskwalificaties, de 
opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs, de EVC-
standaarden en de Competent-fiches ondersteunen  
Actie 2 Bedrijven informeren over de in CAO’s vastgelegde 
sectorale maatregelen/tussenkomsten en over de daaraan 
gekoppelde dienstverlening  van het SFTL  

Actie 3 Sectorale competentieprognoses en 
transformatieprocessen opvolgen. 
Actie 4 De werking van de Sectorale Werkwinkels van VDAB 
ondersteunen. 

Actie 5 De vacaturewerking van VDAB ondersteunen. 

Actie 6 Promotie van het VDAB-aanbod van 
opleidingen/bijscholingen voor arbeiders uit de sector. 
Actie 7 Promotie van de VDAB-opleiding Nederlands op de 
Werkvloer. 

Actie 8 Promotie KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie. 
Actie 9 Promotie van de logistieke Ervaringsbewijzen 
Heftruckchauffeur en Reachtruckchauffeur. 
Actie 10 Promotie en organisatie van de opleiding 
Werkplekbegeleider voor ervaren chauffeurs en logistieke 
arbeiders. 
Actie 11 Medewerking aan het intersectoraal platform Levenslang 
Leren. 
 
➢ Prioriteit 2: Werken aan werkbaar werk 

 
Actie 12 Promotie van werken aan werkbaar werk. 
Actie 13 Samenwerking met de  Werkplekarchitecten. 
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Visie – prioriteiten 

Overzicht prioriteiten en acties 
 
1. Aansluiting 

onderwijs en 
arbeidsmarkt  

Prioriteit 1: Een positief imago van en instroom in onze sleutelberoepen 
bevorderen 

• Actie 1 Een positief imago van het beroep 
Vrachtwagenchauffeur en van de logistieke beroepen 
bevorderen  

• Actie 2 Instroomcampagne ‘Avontuurlijke jobs’ verder uitrollen  
• Actie 3 STEM-beleid opvolgen 

Prioriteit 2: Optimale samenwerking met onze opleidingspartners 
bevorderen 

• Actie 4 De werking van Onderwijskiezer.be ondersteunen  

• Actie 5 Werkplekleren ondersteunen  

• Actie 6 Onze opleidingspartners ondersteunen op didactisch vlak  

• Actie 7 Samenwerken met de RTC’s  

• Actie 8 Regie van de samenwerking met VDAB en onderwijs 

2. Levenslang leren 
en werkbaar 
werk 

Prioriteit 1: Inzetten op competentiebeleid en levenslang leren 
• Actie 1 De opmaak en update van de Beroepskwalificaties, de 

opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs, de EVC-
standaarden en de Competent-fiches ondersteunen  

• Actie 2 Bedrijven informeren over de in CAO’s vastgelegde 
sectorale maatregelen/tussenkomsten en over de daaraan 
gekoppelde dienstverlening van het SFTL  

• Actie 3 Promotie van de SFTL-online tool ter registratie/beheer 
van vervaldata en Competentiepas 

• Actie 4 Sectorale competentieprognoses en 
transformatieprocessen opvolgen  

• Actie 5 De werking van de Sectorale Werkwinkels van VDAB 
ondersteunen  

• Actie 6 De vacaturewerking van VDAB ondersteunen  

• Actie 7 Promotie van het VDAB-aanbod van 
opleidingen/bijscholingen voor arbeiders uit de sector  

• Actie 8 Promotie van de VDAB-opleiding Nederlands op de 
Werkvloer 

• Actie 9 Promotie KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie  

• Actie 10 Promotie van de logistieke Ervaringsbewijzen 
Heftruckchauffeur en Reachtruckchauffeur  

• Actie 11 Promotie en organisatie van de opleiding 
Werkplekbegeleider voor ervaren chauffeurs en logistieke 
arbeiders   

• Actie 12 Medewerking aan het intersectoraal platform Levenslang 
Leren 

Prioriteit 2: Werken aan werkbaar werk 
• Actie 13 Promotie van werken aan werkbaar werk  
• Actie 14 Samenwerking met de  Werkplekarchitecten  
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• Actie 15 Bedrijven informeren over Relance-
overheidsmaatregelen en  meewerken aan Relance-acties VDAB 

3. Non-
discriminatie en 
inclusie 

Voor 2021 – 2022 sluit de sector een addendum af voor sensibiliserende, 
informerende en ondersteunende acties. 
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1. Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
 

Visie 
 
Onze visie is dat we moeten inzetten op de sectorale uitdagingen die er enerzijds in bestaan de 
sterktes nog sterker proberen te maken en de zwaktes weg proberen te werken. In concreto: 

 
• De sectorale beroepen blijven kampen met een onaantrekkelijk imago, het beroep 

Vrachtwagenchauffeur voorop. Dit heeft een negatieve invloed op de instroom, terwijl 
Vrachtwagenchauffeur net bij uitstek een knelpuntberoep is dat omwille van de 
vergrijzing een vervangingsnood creëert. We blijven dus zwaar inzetten op het 
bevorderen van een positief imago van de sectorale beroepen, het beroep 
Vrachtwagenchauffeur voorop.  

 

• We werken goed samen met een brede waaier van partnerorganisaties waaronder 
VDAB, Departement Onderwijs, AHOVOKS, pedagogische begeleidingsdiensten, 
convenantscholen en -CVO’s, DWSE en SYNTRA vzw’s en andere opleidingspartners. We 
blijven hierop inzetten om samenwerking nog verder te verfijnen en optimaliseren. 

Cf. infra Acties 3, 4, 5, 6 en 7 bij decretaal thema 1/P2. 

Cf. infra Actie 3 bij decretaal thema 1/P1, bij decretaal thema 2 acties 1&2 bij P1, actie 
4 bij P2 en actie 5 bij P3, bij decretaal thema 3 Acties 1, 2 & 3 bij P1 van het 
kilometerheffing-actieplan. 

 

• Ondanks we al heel wat inspanningen leverden, heeft Duaal Leren Logistiek nog veel 
werk voor de boeg en een lange weg te gaan om tot volle wasdom te komen. 
Vanuit het Sectoraal Partnerschap willen we met het Duaal Leren addendum als 
hefboom deze piste verder uitbouwen. 

Zie het Duaal Leren -addendum. 

 

• De synergie van de cluster Transport en Logistiek loont. We zetten dus verder in op 
deze werking. Cfr bij het kilometerheffing-actieplan acties 1 & 2 bij P1 van decretaal 
thema 1, acties 5 & 6 bij P3 van decretaal thema 2 en acties 3 & 4 bij P1 van decretaal 
thema 3. 

 

 

Resultaatsverbintenis:  
Werkplekleren vinden we van vitaal belang. We willen per schooljaar minstens 200 
stageplaatsen en leerwerkplekken helpen waarborgen voor leerlingen die in het BSO, 
DBSO en de leertijd de opleiding Vrachtwagenchauffeur of een logistieke opleiding 
volgen. De OAO-contracten in het kader van het Duaal Leren worden hierbij niet 
meegeteld gezien deze koppelen aan het addendum Duaal Leren. 
 
 
Betrokken partners  
Per actie staat vermeld met welke partners we samenwerken. 
Qua rolverdeling tussen sectorconsulenten en sectorale sociale partners komt het er in 
essentie op neer dat onze sectorale sociale partners de acties ondersteunen door via 
publicaties in hun ledenbladen, infosessies voor hun leden, contacten met leden e.d. de 
acties kracht bijzetten. 
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Prioriteiten en acties 
 

Prioriteit 1: Een positief imago van en instroom in onze sleutelberoepen 
bevorderen 
 

Actie: Een positief imago van 
het beroep 
Vrachtwagenchauffeur en 
van de logistieke beroepen 
bevorderen. 

 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Een positief beeld van deze 
beroepen bevorderen. Zo 
(meer) instroom in de 
opleidingen genereren. 

Omschrijving:  
• We organiseren voor authentiek geïnteresseerden gratis de 

TruckXperience (TXP) en/of de LogisticXperience (LXP) in 
scholen, op VDAB-Doedagen, bij jeugdhuizen en op 
aanverwante evenementen. 

• We beschikken over spelkoffers met 2 klasspelen: het met 8 
nieuwe apps vernieuwde ‘De verdwenen 
vrachtwagenchauffeurs’ en het gloednieuwe logistieke 
klasspel ‘De Logistic Case’. Op aanvraag lenen we deze gratis 
uit aan scholen en diverse organisaties.  

• Op aanvraag leveren we aan scholen gratis gadgets en 
educatieve pakketten die koppelen aan de wereld van 
transport en logistiek. 

• Op aanvraag lenen we onze sectorale promomaterialen 
zoals banners gratis uit aan scholen, CVO’s en bedrijven om 
te gebruiken bij promoacties zoals open deur-dagen. 

• We organiseren infosessies, infostands en promoacties voor 
diverse doelgroepen waarbij we een positieve beeldvorming 
van onze beroepen vooruitschuiven en bijvoorbeeld 
benadrukken dat vrachtwagenchauffeurs en logistieke 
arbeiders - zeker in Coronatijden - een essentiële rol hebben 
in het draaiende houden van economie en maatschappij. 

Timing:  
2021 en 2022 

Betrokken partners: 
sectorconsulenten, onderwijsverstrekkers, Beroepenhuis, 
Havencentrum Lillo, Technopolis, organisaties die met jongeren 
werken, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Jaarlijks minstens 75x uitlenen van de spelkoffers. 

Actie: Instroomcampagne 
‘Avontuurlijke jobs’ verder 
uitrollen.  

 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Deze instroomcampagne 
startten we i.s.m. 
communicatiebureau ‘de 
Bottomline’ op in 2020 met 
als doel werknemers uit 
andere sectoren te stimuleren 
om over te stappen naar de 
avontuurlijke job van 
vrachtwagenchauffeur. 

Omschrijving:  
De instroomcampagne verder uitrollen. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
sectorconsulenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, 
gespecialiseerd communicatiebureau, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Geïnteresseerden contacteren en begeleiden. 
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Actie: STEM-beleid opvolgen. 

 

Beoogde sectorale 
doelstelling 
Eventuele STEM-
opportuniteiten voor de 
sector detecteren en erop 
inspelen. 

Omschrijving:  
• De sector draagt actief bij aan de werking van de 

intersectorale adviseurs m.b.t. dit thema. 
• Samen met de andere STEM-sectoren draagt de sector bij 

aan de totstandkoming en de uitvoering van het STEM-
actieplan 2030. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
sectorconsulenten, WSE, collega-sectoren. 

Inspanningsverbintenissen:  
 

 

Prioriteit 2: Optimale samenwerking met onze opleidingspartners bevorderen 
 

Actie: De werking van 
Onderwijskiezer.be 
ondersteunen.  
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Informatie geven over de 
sleutelberoepen uit onze 
sector in functie van 
onderbouwde 
opleidingskeuze. 

Omschrijving:  
We leveren informatie over onze sleutelberoepen voor 
onderwijskiezer.be. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
sectorconsulenten, Departement Onderwijs, CLB’s. 

Inspanningsverbintenissen:  
Jaarlijks update van de info. 

Actie: Werkplekleren 
ondersteunen. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Er voor helpen zorgen dat er 
voor elke leerling/cursist uit 
de opleiding 
Vrachtwagenchauffeur/de 
logistieke opleidingen in het 
(D)BSO en de leertijd een 
kwaliteitsvolle leerwerkplek 
is. 

Omschrijving:  
• We informeren onze bedrijven over werkplekleren zodat ze 

goed kunnen inschatten wat dit precies inhoudt. 
• We stimuleren bedrijven om leerwerkplekken en 

stageplaatsen aan te bieden.  
• We geven geïnteresseerde bedrijven door aan onze 

opleidingspartners. 
• We gaan samen met vertegenwoordigers van onze 

opleidingspartners op bedrijfsbezoek en dragen zo bij tot 
netwerkvorming tussen bedrijven, opleidingspartners en de 
RTC’s.. 

• We maken aan onze opleidingspartners ons 
Werkgeversrepertorium over om gerichte prospectie te 
faciliteren. 

• We maken onze bedrijven bewust van de voorwaarden aan 
bedrijfszijde voor kwaliteitsvol werkplekleren en brengen de 
‘Leidraad kwaliteitsvol werkplekleren’ van het Departement 
Onderwijs en Vorming onder hun aandacht. 

• We stimuleren onze bedrijven om arbeiders die als mentor 
(zullen) ingezet worden deel te laten nemen aan onze 
opleiding Werkplekbegeleiding. 

Timing: 
2021 en 2022 
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 Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, onderwijsverstrekkers, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
We willen per schooljaar minstens 200 stageplaatsen en 
leerwerkplekken helpen waarborgen voor leerlingen die in het 
BSO, DBSO en de leertijd de opleiding Vrachtwagenchauffeur of 
een logistieke opleiding volgen. 

Actie: Onze 
opleidingspartners 
ondersteunen op didactisch 
vlak. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Kwaliteitsvolle opleidingen 
helpen waarborgen. 

Omschrijving:  
• We dragen heel wat kosten waaronder de aankoopkost en 

de kosten van verzekering, onderhoud, herstelling en 
technische controle van het voertuigenpark dat we voor de 
opleiding Vrachtwagenchauffeur ter beschikking stellen van 
VDAB, scholen en CVO’s. 

• We voorzien voor de praktijkleerkrachten 
Vrachtwagenchauffeur gratis opleiding door de 
constructeur bij de levering van nieuwe voertuigen. 

• We organiseren jaarlijks opleidingen voor leerkrachten: 
o opleiding voor praktijkleerkrachten 

Vrachtwagenchauffeur in het kader van de verplichte 
nascholing voor vrachtwagenchauffeurs. 

o studiedagen voor leerkrachten Logistiek, wanneer 
opportuun i.s.m. met collega-fondsen. 

• We dragen voor 50% de kost van competentieversterkende 
opleidingen die leerkrachten volgen bij VDAB, waaronder de 
train-the-trainer opleiding Heftruckbestuurder voor 
praktijkleerkrachten Logistiek. 

• We organiseren werkgroepen met experts van VDAB en 
onderwijs om de kwaliteit van de opleidingen op peil te 
houden, cursusmateriaal te actualiseren en nieuw 
cursusmateriaal te ontwikkelen. 

• I.s.m. scholen/CVO’s ontwikkelden we en updaten we een 
digitale databank met cursusmateriaal waartoe onze 
opleidingspartners via een gratis login toegang hebben en 
we leveren gratis diverse didactische tools. 

• Samen met onze opleidingspartners stellen we de planning 
op van de Geïntegreerde Proeven (GIP) en van de examens. 

• Samen met experts van scholen en pedagogische 
begeleidingsdiensten actualiseren we de inhoud en de 
aanpak van de GIP en zorgen we voor een GIP-leidraad. 

• Samen met onze opleidingspartners organiseren we 
wervingsproeven voor chauffeurs die zich kandidaat stellen 
voor de functie van praktijkleerkracht of VDAB-instructeur 
Vrachtwagenchauffeur en we nemen deze proeven mee af. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, onderwijsverstrekkers, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, VDAB, collega-fondsen, 
vrachtwagenconstructeurs, opleidingsinstituten voor de 
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verplichte nascholing m.b.t. code 95, bedrijven, pedagogische 
begeleidingsdiensten. 

Inspanningsverbintenissen:  
We organiseren jaarlijks opleidingen voor leerkrachten: 

o opleiding voor praktijkleerkrachten 
Vrachtwagenchauffeur in het kader van de verplichte 
nascholing voor vrachtwagenchauffeurs. 

o studiedagen voor leerkrachten Logistiek, wanneer 
opportuun i.s.m. met collega-fondsen. 

Actie: Samenwerken met de 
RTC’s. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Inspelen op RTC-projecten die 
relevant zijn voor onze 
opleidingspartners. 

Omschrijving:  
Er lopen samenwerkingsprojecten met 
• RTC Limburg rond de organisatie en uitrol van een mobiel 

en deels digitaal oefenmagazijn voor leerkrachten logistiek. 
• RTC Vlaams-Brabant rond promotie van de logistieke 

beroepen. 
• RTC Oost-Vlaanderen via participatie aan het Oost-Vlaams 

Platform Transport en Logistiek. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
sectorconsulenten, RTC’s. 

Inspanningsverbintenissen:  
Opvolgen werking RTC’s en inspelen op relevante projecten. 

Actie: samenwerking met 
VDAB en onderwijs. 

 
Beoogde sectorale 
doelstelling  
Kwaliteitsvolle samenwerking 
met VDAB en onderwijs 
waarborgen via de 
implementatie van ons 
samenwerkingsakkoord met 
VDAB en ons 
onderwijsconvenant. 

Omschrijving:  
Ons samenwerkingsakkoord met VDAB  en ons 
onderwijsconvenant voorzien in de regelmatige bijeenkomst 
van diverse gemengde commissies om de samenwerking op te 
volgen, te evalueren en, wanneer opportuun, bij te sturen. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, onderwijsverstrekkers, pedagogische 
begeleidingsdiensten, onderwijskoepels, departement 
Onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties, VDAB. 

Inspanningsverbintenissen:  
Regelmatige organisatie van de bijeenkomst van de gemengde 
commissies die koppelen aan het samenwerkingsakkoord met 
VDAB en ons onderwijsconvenant. 

 

 

 

 

2. Levenslang leren en werkbaar werk 
 
Visie 
 
Onze visie is dat we moeten inzetten op de sectorale uitdagingen die er enerzijds in bestaan de 
sterktes nog sterker proberen te maken en de zwaktes weg proberen te werken. In concreto: 
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• We moeten inspanningen blijven leveren om onze ondernemingen, in het bijzonder de 
kleine transportbedrijven, aan te zetten tot en warm te maken voor een heus HRM-
beleid met oog voor competentie- en loopbaanbeleid, levenslang leren en aanverwante 
materies. 

Cf. infra Acties 1 t/m 3 en 5 t/m 12 bij decretaal thema 2/P1 en cf. Actie 6 bij P3 van 
decretaal thema 2 in het kilometerheffing-actieplan.  

 

• De arbeiders uit beide sectoren kampen met een hoge belasting op zowel lichamelijk 
als mentaal vlak, wat de werkbaarheid van hun werk in het gedrang brengt. De 
vergrijzing neemt toe, in het bijzonder bij de vrachtwagenchauffeurs. Gezien het om 
een knelpuntberoep gaat, is het voor de transporteurs van vitaal belang om ervoor te 
zorgen dat hun chauffeurs gemotiveerd en wel aan de slag blijven. Ofschoon het geen 
sinecure is om het werk van vrachtwagenchauffeurs werkbaarder te maken, moeten 
we hierop dus blijven inzetten. 

Cf. infra Acties 13 en 14 bij decretaal thema 2/P2. 

 

• We dienen de vinger aan de pols te houden van technologische en andere transities 
en hun effect op onze sector zodat we daarop kunnen inspelen. 
Cf. infra Actie 4 bij decretaal thema 2/P1. 

 

• We moeten onze schouders zetten onder de Vlaamse Relance-strategie in onze sector. 

Cf. infra Actie 15 bij decretaal thema 2/P3. 

 
• De IBO groeit aan belang als opleidings- en instroomkanaal. We willen deze piste blijven 

promoten en ondersteunen om ze duurzaam te verankeren. 
Cf. acties 1 en 2 bij P1 van decretaal thema 2 in het kilometerheffing-actieplan. 

 
• Het pakket maatregelen ter bevordering van een coherent logistiek beleid dat 

Vlaanderen nam n.a.v. de kilometerheffing is waardevol instrument om de 
transportsector vooruit te helpen. We blijven de implementatie van deze maatregelen 
dus volop ondersteunen.  

Cf. actie 3 bij P1 van decretaal thema 1, acties 3 en 4 bij P2 van decretaal thema 2 en 
actie 2 bij P1 van decretaal thema 3 in het kilometerheffing-actieplan. 

 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
We organiseren op eigen kracht en/of in samenwerking met de clusterpartners jaarlijks 
minstens 2 Lerende Netwerken voor bedrijven m.b.t. HRM-thema’s die koppelen aan het 
bevorderen van levenslang leren en/of werkbaar werk. We focussen daarbij op KMO’s. 

 

Betrokken partners  
In elke actie staan de betrokken partners vermeld. 
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Prioriteiten en acties 
 

Prioriteit 1: Inzetten op competentiebeleid en levenslang leren 

 

Actie: De opmaak en update 
van de Beroepskwalificaties, 
de opleidingsprofielen van 
het volwassenenonderwijs, 
de EVC-standaarden en de 
Competent-fiches 
ondersteunen. 

 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Uniforme, transparante en 
door de sector gedragen 
referentiekaders m.b.t. 
competentievereisten 
ontwikkelen en inzetten als 
leidraad voor de dialoog met 
opleidingspartners. 

Omschrijving:  
• We werken samen met AHOVOKS m.b.t. de 

Beroepskwalificaties, de opleidingsprofielen van het 
volwassenenonderwijs en de EVC-standaarden. 

• We werken samen met VDAB m.b.t. de Competent-fiches. 

Timing:  
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, 
AHOVOKS, VDAB. 

Inspanningsverbintenissen:  
In regie met AHOVOKS en VDAB regelmatige update. 

Actie: Via het informeren 
over de in CAO’s vastgelegde 
sectorale 
maatregelen/tussenkomsten 
en over de daaraan 
gekoppelde dienstverlening  
van het SFTL blijven we 
inspanningen leveren om 
onze ondernemingen, in het 
bijzonder de kleine 
transportbedrijven, aan te 
zetten tot en warm te maken 
voor een heus HRM-beleid 
met oog voor competentie- 
en loopbaanbeleid, 
levenslang leren en 
aanverwante materies. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Onze ondernemingen, in het 
bijzonder de micro-
ondernemingen, aanzetten 
tot en warm maken voor een 
heus HRM-beleid met oog 
voor competentie- en 
loopbaanbeleid, levenslang 
leren en aanverwante 
materies. 

Omschrijving:  
We maken met het oog hierop intensief en stelselmatig werk 
van bedrijfsbezoeken en –contacten. Met focus op de micro-
ondernemingen. 
We grijpen het geven van de info aan om zicht te krijgen op het 
beleid van het bedrijf op  vlak van HRM en aanverwante materies 
en in te zoomen op de pijn- en knelpunten waarmee het bedrijf 
geconfronteerd wordt. We wijzen het bedrijf dan de weg naar 
mogelijke pistes om hieraan te remediëren en, wanneer 
opportuun, de bijstand in te roepen van externe deskundigen 
zoals de Werkplekarchitecten. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, 
bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promo-acties. 
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Actie: Sectorale 
competentieprognoses en 
transformatieprocessen 
opvolgen. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
De vinger aan de pols 
houden van de 
competentieprognoses en 
transformatieprocessen in 
onze sector. 

Omschrijving:  
De vinger aan de pols houden van de competentieprognoses en 
transformatieprocessen in onze sector met het VIL als referentie-
kenniscentrum. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, VIL, 
collega-fondsen, WSE, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Nauwgezette opvolging van de weerslag van 
competentieprognoses en transformatieprocessen op 
competentienoden en -profielen en op het opleidingsaanbod en 
proactief onderzoeken hoe hierop ingespeeld kan en moet 
worden. 

Actie: De werking van de 
Sectorale Werkwinkels van 
VDAB ondersteunen. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
De werking van deze 
Werkwinkels ondersteunen. 

Omschrijving:  
We verlenen op verzoek info en bijstand aan de medewerkers 
van de Werkwinkels. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, VDAB. 

Inspanningsverbintenissen:  
Permanente ondersteuning. 

Actie: De vacaturewerking 
van VDAB ondersteunen. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Een optimale VDAB-
vacaturewerking. 

Omschrijving:  
• We stimuleren onze bedrijven om hun vacatures 

systematisch door te geven aan VDAB. 
• We werken samen met VDAB om ervoor te zorgen dat onze 

bedrijven vacatures opstellen met focus op competenties. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, VDAB, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Permanente ondersteuning. 

Actie: Promotie van het 
VDAB-aanbod van 
opleidingen/bijscholingen 
voor arbeiders uit de sector. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Onze bedrijven kunnen hun 
arbeiders een brede waaier 
van opleidingen en 
bijscholingen laten volgen. 
We willen het gebruik van dit 
aanbod stimuleren. 

Omschrijving:  
We brengen het aanbod onder de aandacht van onze bedrijven. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, VDAB, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promo-acties. 

Actie: Promotie van de VDAB-
opleiding Nederlands op de 
Werkvloer. 

Omschrijving:  
We brengen deze opleiding onder de aandacht van onze 
bedrijven. 
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Beoogde sectorale 
doelstelling 
Onze bedrijven kunnen hun 
arbeiders, incluis collega’s 
met het statuut van 
bediende, deze opleiding 
laten volgen  
We willen onze bedrijven 
stimuleren om via deze 
opleiding de kennis van het 
Nederlands van hun 
anderstalige arbeiders te 
vergroten en deze arbeiders 
zo in staat te stellen 
volwaardig aan het 
communicatieproces op de 
werkvloer deel te nemen. 

Timing:  
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, werknemers-
organisaties, VDAB, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promo-acties. 

Actie: Promotie KMO-
portefeuille en KMO-
groeisubsidie. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Het gebruik door onze 
bedrijven van de KMO-
portefeuille en KMO-
groeisubsidie bevorderen. 

Omschrijving:  
We brengen de KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie onder de 
aandacht van onze bedrijven. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, VDAB, bedrijven, 
VLAIO. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promo-acties. 

Actie: Promotie van de 
logistieke Ervaringsbewijzen 
Heftruckchauffeur en 
Reachtruckchauffeur. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Promotie van deze 
Ervaringsbewijzen als 
instrument voor EVC-beleid. 

Omschrijving:  
We informeren onze bedrijven over de logistieke 
Ervaringsbewijzen als EVC-instrument en stimuleren ze om 
hierop in te zetten. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, werknemers-
organisaties, VDAB, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promo-acties. 

Actie: Promotie en 
organisatie van de opleiding 
Werkplekbegeleider voor 
ervaren chauffeurs en 
logistieke arbeiders. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Werkplekleren groeit alsmaar 
aan belang als 
opleidingstraject annex 
instroomkanaal voor nieuwe 

Omschrijving:  
• We informeren bedrijven over het nut van 

Werkplekbegeleiding en stimuleren ze om 
Werkplekbegeleiding in te voeren. 

• We stimuleren bedrijven om arbeiders die als 
werkplekbegeleider (zullen) worden ingezet aan de opleiding 
Werkplekbegeleider deel te laten nemen. 

• We organiseren en geven zowel in house als open 
opleidingssessies.  

• We volgen de opleiding bij de bedrijven op. 

Timing: 
2021 en 2022 
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werknemers. Een cruciale 
voorwaarde voor succesvol 
werkplekleren is dat de 
ervaren werknemers die 
worden ingezet als 
werkplekbegeleider van de 
nieuwe werknemers de 
opleiding en begeleiding van 
hun nieuwe collega’s gebruik 
maken van pedagogisch-
didactische methodieken en 
technieken en daartoe de 
nodig basisvorming krijgen. 
We stimuleren bedrijven 
daarom om bij de uitrol van 
Werkplekleren de arbeiders 
die als werkplekbegeleider 
worden ingezet maximaal te 
latend deelnemen aan de 
SFTL-opleiding 
Werkplekbegeleiding. 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, werknemers-
organisaties, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Jaarlijks streven we naar minstens 60 deelnemers aan deze 
opleiding. 

Actie: Medewerking aan het 
intersectoraal platform m.b.t. 
Levenslang Leren en 
Werkbaar Werk. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Stimuleren van een 
leercultuur en werkbaar 
werk in onze 
ondernemingen. 

Omschrijving:  
De sector draagt actief bij aan de werking van de intersectorale 
adviseur m.b.t. dit thema. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
WSE, collega-fondsen. 

Inspanningsverbintenissen:  
Deelname en vertaling van de inzichten naar het werkveld. 

 

Prioriteit 2: Werken aan werkbaar werk 

 

Actie: Promotie van werken 
aan werkbaar werk. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
Onze bedrijven stimuleren 
om te investeren in werkbaar 
werk. 

Omschrijving:  
• We maken onze bedrijven attent op CAO 104. 
• We maken onze bedrijven attent op het instrument ‘Langer 

Werken’. 
• We wijzen onze bedrijven de weg naar  

o www.talentontwikkelaar.be 
o www.werkbaarwerk.be 
o www.gezondleven.be. 

• We wijzen onze bedrijven de weg naar onze partner, het 
VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs), 
voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een preventief 
alcohol- en drugsbeleid. 

• We informeren onze bedrijven over Vlaamse maatregelen 
die bedrijven ondersteunen bij acties op het vlak van 

http://www.talentontwikkelaar.be/
http://www.werkbaarwerk.be/
http://www.gezondleven.be/
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werkbaar werk zoals de verhoging van de kmo-portefeuille 
en de werkbaarheidscheque. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten,werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties, bedrijven, Vlaams Instituut Gezond 
Leven, Stichting Innovatie en Arbeid, VAD, VLAIO. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promoacties en bruggenbouw naar de 
gespecialiseerde organisaties. 

Actie: Samenwerking met de 
Werkplekarchitecten. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
We hebben met de 
Werkplekarchitecten een 
samenwerkingsakkoord en 
stimuleren dat onze 
bedrijven gebruik maken van 
de diensten van de 
Werkplekarchitecten. 

Omschrijving:  
We brengen in functie van de werk-, pijn- en knelpunten die onze 
bedrijven ons in hun bedrijfscontacten signaleren de diensten 
van de Werkplekarchitecten onder de aandacht van onze 
bedrijven en wijzen hen de weg naar 
www.jobentaalcoaching.be. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, Werkplekarchitecten, 
werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, bedrijven. 

Inspanningsverbintenissen:  
Doorlopend info- en promoacties en bruggenbouw naar de 
Werkplekarchitecten. 

Actie: Bedrijven informeren 
over Relance-
overheidsmaatregelen en 
meewerken aan Relance-
acties VDAB. 
 
Beoogde sectorale 
doelstelling 
De Relance in onze sector 
stimuleren. 

Omschrijving:  
We informeren onze bedrijven over deze maatregelen en werken 
mee aan Relance-acties van VDAB. 

Timing: 
2021 en 2022 

Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, werkgeversorganisaties, werknemers-
organisaties, bedrijven, VDAB. 

Inspanningsverbintenissen:  
Info over en medewerking aan Relance-acties wanneer aan de 
orde. 

 
 
 
 
3. Non-discriminatie en inclusie 
 
Visie 
 

• Mede omwille van de krapte op de arbeidsmarkt staan onze bedrijven open voor instroom 
uit de kansengroepen, de transportbedrijven voorop. We blijven dus inzetten op 
ondersteuning van instroomprojecten met focus op kansengroepen om zo een win-win-
effect te realiseren. 

 

http://www.jobentaalcoaching.be/
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• Mensen met een migratie-achtergrond zijn zwaar ondervertegenwoordigd op de Vlaamse 
arbeidsmarkt en heel wat waardevol arbeidspotentieel blijft daardoor onbenut, terwijl er 
een lange lijst van knelpuntvacatures is. We werken daarom mee aan de nulmeting m.b.t. 
discriminatie in onze sector en aan de realisatie van een daaraan koppelend actieplan. 

 

 
Resultaatsverbintenis:  
2021: uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties  
2022: uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties  
 

 
 
 
 
Prioriteiten en acties 
 
Zie addendum 2021 – 2022. 
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Rode draden 

 

Intersectorale toets 
 
 

o Opvolging STEM-beleid 
 
o De ondersteuning van 

onze opleidingspartners 
op didactisch vlak 

 
o Intersectorale synergie 

m.b.t. Levenslang Leren 

Koppeling met acties 
 
 

Cf. infra Actie 3 bij decretaal thema 1/P1. 
 
Cf. infra Actie 5 bij decretaal thema 1/P1 > We organiseren 
jaarlijks opleidingen voor leerkrachten: studiedagen voor 
leerkrachten Logistiek, wanneer opportuun i.s.m. met collega-
fondsen. 
 
Cf. infra Actie 12 bij decretaal thema 1/P1. 

 

Relancetoets Uitdagingen en opportuniteiten 

In maart 2020 lanceerden we de instroomcampagne 
‘Avontuurlijke jobs’ i.s.m. communicatiebureau ‘de Bottomline’. 
Doel: werknemers uit andere sectoren stimuleren om over te 
stappen naar de avontuurlijke job van vrachtwagenchauffeur.  

Mogelijk versterkt Corona het aantrekkingseffect van dergelijke 
werknemers voor onze campagne. 

Cf. infra Actie 2 bij decretaal thema 1/P1. 

 

Deze situatie brengt de uitdaging/opportuniteit mee om een 
opening te proberen maken naar jobmobiliteit en jobtransities 
binnen de clustersectoren gezien het om in zekere mate 
verwante beroepen gaat. 

Cf. Actie 2 bij decretaal thema 1/P1 van het kilometerheffing-
actieplan. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

Lid van en partnerschap met het VIL. 
Met VLAIO rond promotie KMO-portefeuille en KMO-
groeisubsidie. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

Prioriteit 2: Levenslang leren en werkbaar werk 
 
➢ Prioriteit 1: Inzetten op competentiebeleid en levenslang 

leren 
 
Actie 1 De opmaak en update van de Beroepskwalificaties, de 
opleidingsprofielen van het volwassenenonderwijs, de EVC-
standaarden en de Competent-fiches ondersteunen. 
Actie 2 Bedrijven informeren over de in CAO’s vastgelegde 
sectorale maatregelen/tussenkomsten en over de daaraan 
gekoppelde dienstverlening  van het SFTL. 
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Actie 3 Sectorale competentieprognoses en 
transformatieprocessen opvolgen. 
Actie 4 De werking van de Sectorale Werkwinkels van VDAB 
ondersteunen. 

Actie 5 De vacaturewerking van VDAB ondersteunen. 

Actie 6 Promotie van het VDAB-aanbod van 
opleidingen/bijscholingen voor arbeiders uit de sector. 
Actie 7 Promotie van de VDAB-opleiding Nederlands op de 
Werkvloer  

Actie 8 Promotie KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie. 
Actie 9 Promotie van de logistieke Ervaringsbewijzen 
Heftruckchauffeur en Reachtruckchauffeur. 
Actie 10 Promotie en organisatie van de opleiding 
Werkplekbegeleider voor ervaren chauffeurs en logistieke 
arbeiders. 
Actie 11 Medewerking aan het intersectoraal platform Levenslang 
Leren. 
 
➢ Prioriteit 2: Werken aan werkbaar werk 

 
Actie 12 Promotie van werken aan werkbaar werk. 
Actie 13 Samenwerking met de  Werkplekarchitecten. 
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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  
resultaatsverbintenis per decretaal thema is behaald. Als een resultaatsverbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 
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 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 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 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 sectoren Transport en 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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en 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kurt CALLAERTS, 
Algemeen sectorverantwoordelijke Mobiliteit ACV-TRANSCOM 


