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Addendum ‘Duaal leren’ bij het sectorconvenant 2021 
- 2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de 
sociale partners van de sector Social Profit 

 

Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- De heer Jan Jambon, De Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse 
minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, 

- 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, 

- De heer Wouter Beke, De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding, 

- De heer Benjamin Dalle, De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN SOCIAL PROFIT, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ingrid Lieten, voorzitter VIVO, Verso; 

- De heer Luc Jaminé, lid dagelijks bestuur VIVO, Verso; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Johan Van Eeghem, ondervoorzitter VIVO, BBTK; 

- De heer Olivier Remy, lid dagelijks bestuur VIVO, ACV Puls; 

 

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  
164.380 EUR uit te betalen aan VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0472.871.139 - bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) 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 VIVO vzw ter uitvoering van het addendum “Duaal 

leren” bij het sectorconvenant (2021-2022) afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de 

sociale partners van de sector Social Profit. 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector Social Profit 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.  

 

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 
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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 

We herhalen vooraf graag wat ook in de ‘algemene’ convenant vermeld werd: de ‘Social Profit’ 
staat voor een som van 7 Paritaire comités en 14 te onderscheiden sectoren. Als verder in dit 
addendum over “de sector” wordt gesproken, wordt bedoeld de sociale partners van de diverse 
sectoren binnen de Social Profit. 

 

1. Sector in cijfers en trends 
 
Het SP Social Profit opgestart op 9 november 2016 neemt alle bevoegdheden uit het decreet OAO 
op. 
In het sectoraal partnerschap Social Profit werden sinds de start van de applicatie 
werkplekduaal 2.409 aanvragen behandeld. Van deze 2.409 aanvragen werden er 2.180 
erkenningsaanvragen goedgekeurd. De Social Profit staat daarbij op de 6e plaats  in de top 10 
van het aantal erkenningsaanvragen. 

 
Uit het aantal behandelde erkenningsaanvragen komt duidelijk naar voren dat een groot deel 
van de opleidingen in de Social Profit zich nog situeren in het ‘klassieke systeem’ van Leren en 
werken : 

• Het aandeel behandelde duale erkenningsaanvragen is 536. Hiervan werden er 492 
aanvragen goedgekeurd, 23 afgekeurd en 5 opgeheven.  

• Voor leren en werken werden 1.873 aanvragen behandeld. Hiervan werden er 1.688 
goedgekeurd, 78 afgekeurd en 49 opgeheven. 

 
Volgens de telling van alle aangegane engagementen voor deeltijdse leerlingen in onze sectoren, 
hetzij in gewone Arbeidsovereenkomst, hetzij Maribelovereenkomst, hetzij OAO, hadden we in 
juni 2020 650 lopende contracten in onze sectoren. Het grootste deel ervan in de ouderenzorg, 
de gezinszorg en de kinderopvang 
 
De duale opleidingen die typisch zijn voor de sector van de Social Profit zijn: 

• verzorgende/zorgkundige duaal (specialisatiejaar BSO) 
• kinderbegeleider duaal (specialisatiejaar BSO) 
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Naast de typische duale opleidingen voor de sector zijn er dus ook opleidingsmogelijkheden in 
de sector voor jongeren bv. uit de opleiding ‘grootkeukenkok duaal’, ‘grootkeuken en catering 
duaal’ en ‘medewerker groen- en tuinbeheer duaal’.  
 
In de komende twee jaar kan bekeken worden of de duale opleidingen of opleidingsvormen naar 
de toekomst toe uitgebreid worden. Hiervoor wordt in overleg gegaan met alle betrokken 
partijen. 
 
 

2. Uitdagingen en opportuniteiten duaal leren   
 

• Uitdagingen 

• Het vinden van voldoende en kwaliteitsvolle werkplekken is een uitdaging voor de Social 
Profit, ondanks het feit dat de sectoren al heel wat middelen vrij maken voor 
werkplekken via de Maribel, voor begeleiding via de vormingsfondsen. Heel wat 
regelgeving in de Social Profit vindt namelijk plaats binnen een gesubsidieerd kader. 
Daarom is het als organisatie niet altijd eenvoudig om middelen vrij te maken voor het 
opleiden van jongeren/jongvolwassenen.  

• Naast werkplekken voor duale leerlingen bieden de Social Profitsectoren jaarlijks ook 
stageplaatsen aan voor duizenden stagiairs uit het secundair-, hoger- en 
volwassenenonderwijs. Er wordt enorm veel gevraagd van onze organisaties en hun 
medewerkers om al deze jongeren te begeleiden. Het feit dat verschillende systemen 
naast elkaar bestaan, maakt het niet eenvoudig om werkgevers het bos door de bomen 
te laten zien. Het is voor de sectorconsulenten een echte uitdaging om werkgevers te 
overtuigen van de meerwaarde van duaal leren, nl dat duaal leren geldt als het 
instroomkanaal bij uitstek. Vooral tijdens infosessies worden werkgevers hiervan 
overtuigd. De ervaring leert dat wanneer een werkgever een positieve ervaring heeft 
met duale leerlingen zij overtuigd zijn van duaal leren als één van de instroomkanalen 
voor nieuwe medewerkers. Hun positivisme helpt de collega werkgevers overtuigen 
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• Corona heeft ongetwijfeld een invloed op het aantal beschikbare werkplekken. Ondanks 
het feit dat de ‘essentiële sectoren’ waaronder zorg en kinderopvang, toestemming 
hadden gevraagd de werplekcomponent wel te laten doorgaan. Daarnaast heeft het 
ook een invloed op de leerkansen die jongeren krijgen op de werkvloer bijvoorbeeld 
door een stijging van het aantal cliënten die zorg/zorgvragers weigeren, een 
vermindering van het aantal kinderen in de opvang, … Het wordt voor de sector een 
uitdaging om voor alle jongeren een werkplek te vinden. 

• Ook zorgt Corona voor een uitdaging voor de sectorconsulenten om ter plaatse te gaan. 
Heel wat zorgorganisaties doen de deur op slot voor externe bezoekers. Het wordt een 
uitdaging om hiervoor een volwaardige online alternatief te werken. 

 
• Opportuniteiten 

• De Social Profit is een grote sector die alom vertegenwoordigd is. Hierdoor zijn er in 
principe voor duale leerlingen veel kansen om een werkplek in de nabije buurt te vinden. 
Anderzijds worden onze instellingen reeds erg in beslag genomen door de massa-stages 
gekoppeld aan niet-duale trajecten , die tegelijk ook concurrent worden voor de 
betalende werkplekken in kader van duaal leren. Daarnaast neemt het aantal zij-
instromers die kiezen voor de sector toe. Misschien kan duaal leren in het 
volwassenonderwijs een opportuniteit zijn voor de sector om voldoende instroom te 
genereren. Zo gauw de regelgeving hieromtrent duidelijk is (gaat allicht pas in voege 
vanaf september 2022) kunnen daarover afspraken gemaakt worden met 
onderwijskoepels en scholen qua communicatie en promotie. 

• Onder invloed van corona is het interessant om te gaan bekijken of voor bepaalde 
leeronderdelen een digitaal alternatief kan uitgewerkt worden of reeds werd 
uitgewerkt. Het initiatief ligt hierbij in eerste instantie bij het onderwijsveld. Maar een 
nauwe betrokkenheid vanuit de sector is essentieel. 

 

Sectoraal actieplan: visie en acties 

De Social Profit heeft een lange traditie in het ondersteunen van jongeren in het systeem 
‘deeltijds leren en werken’. In elke sector van de Social Profit werden middelen vrijgemaakt, 
hetzij via Sociale Maribel, hetzij via Vormingsfondsen om betaalde werkplekken te creëren voor 
een doelgroep die het niet makkelijk heeft een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Daarbij 
worden, ook vandaag nog, de werkgevers/ondersteund door het uitbetalen van 
begeleidingspremies voor de begeleiders/mentoren. 
 
Sinds het oprichten van het ‘duaal leren’ ging extra aandacht naar de 2 trajecten die voor de 
Social Profit werden opgezet met name ‘Zorgkundige duaal’ en ‘Kinderbegeleider duaal’. 
Niettemin wordt het grootst aantal leerlingen binnen de Social Profit nog geteld in trajecten die 
onder DLDW vallen.  
VIVO en de vormingsfondsen informeren en sensibiliseren de werkgevers van de betrokken 
sectoren in het aanbieden van tewerkstellingsmogelijkheden voor jongeren uit het deeltijds 
onderwijs. Ook de overblijvende werkplekken vanuit het ‘jongerenbonus’ komen daarbij aan bod. 
VIVO zorgt mee voor de voorbereiding van het sectoraal partnerschap, in overleg met 
secretariaat van DWSE en volgt mee de klankbordgroep duaal leren op. 
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1. Kwantiteit van 
werkplekken in 
het secundair 
onderwijs  

Actie 1: Telefonisch contacteren van organisaties die aangeven de 
erkenning van werkplekken wensen te hernieuwen maar hierbij 
ondersteuning wensen 
Actie 2: Prospectie doen bij potentiële ondernemingen  
Actie 3: trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers ondersteunen in 
hun zoektocht naar werkplekken 
Actie 4: inzetten op communicatie 

2. Kwaliteit van 
werkplekken in 
het secundair 
onderwijs  

Erkennen van leerwerkplekken  
• Actie 1: 1ste contactopname met de te erkennen werkplekken 

Begeleiden van mentoren 
• Actie 1: Organiseren van mentoropleidingen 
• Actie 2: Organiseren van intervisie voor mentoren  

Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken 
• Actie 1: Nagaan of de mentor voldoet aan de vooropgestelde 

voorwaarden 
• Actie 2: Nagaan of de overeenkomst voldoet aan de 

vooropgestelde voorwaarden  
• Actie 3: Aanspreekpunt voor werkgevers en mentoren 

Inzetten op samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en 
werkpartners 

• Actie 1: intervisie/contactmoment organiseren tussen mentoren 
van de werkplek en trajectbegeleiders van de school 

3. Hoger en 
volwassenen-
onderwijs 

Actie 1: overleg met de centra voor volwassenenonderwijs over duaal 
leren en zijn opportuniteiten 

 
 

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

Visie 
 
De sector blijft inzetten op het informeren van werkgevers over duaal leren en zijn 
opportuniteiten. Bij het begin van elk schooljaar (vanaf de vakantieperiode) worden alle 
werkgevers die in aanmerking komen als werkplek via een brochure op de hoogte gebracht. 
Wanneer werkgevers interesse tonen in duaal leren worden ze gecontacteerd om zich te laten 
erkennen als werkplek. Op deze manier wil de sector het aantal erkende werkplekken uitbreiden. 
 
Naast het informeren van werkgevers via een brochure wordt met de verschillende 
werkgeversfederaties bekeken hoe we het best werkgevers online of offline informeren en 
sensibiliseren rond duaal leren. 
 
Acties 
 

 Actie 1: Telefonisch contacteren van organisaties die aangeven de erkenning 
van werkplekken wensen te hernieuwen  
 

Omschrijving Alle organisaties die aangeven dat ze een hernieuwing van de 
erkenning als werkplek wensen, worden door een medewerker van 
VIVO vzw telefonisch gecontacteerd. Op hetzelfde ogenblik wordt 
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ook nagegaan of het voor de organisatie opportuun is om zich 
ook te laten erkennen voor andere opleidingen. 

Timing In 2021 worden 465 vestigingen telefonisch gecontacteerd. 
In 2022 worden 355 vestigingen telefonisch gecontacteerd. 

Betrokken partners De leden van het sectoraal partnerschap Social Profit, alle 
betrokken vormingsfondsen 

Inspanningsverbintenissen.  De sector verbindt er zich toe om alle vestigingen telefonisch te 
contacteren om hen te ondersteunen bij het hernieuwen van de 
erkenning van werkplekken. 

 

 Actie 2: Prospectie doen bij potentiële ondernemingen 
 

Omschrijving Jaarlijks informeert VIVO, in samenwerking met de verschillende 
(fondsen van) Social Profitsectoren, de organisaties via een 
brochure over de mogelijkheden die aan de jongeren worden 
geboden en roept VIVO de werkgevers op om 
werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen van de jongeren. 
Waar nodig en mogelijk worden infosessies georganiseerd. 
De sector heeft altijd als visie gehad dat we de organisaties (die al 
heel wat inspectiebezoeken krijgen) niet nodeloos willen ‘lastig 
vallen’ met een extra bezoek als alles goed gaat, wél op vraag, en 
als er zich problemen aandienen. Niettemin begrijpen we dat 
vanuit het beleid wordt aangestuurd op een groter aantal 
rechtstreekse contacten in functie van een (nog) hogere kwaliteit 
(zie onder luik 2 : kwaliteit van de werkplek).  
Vanaf dit jaar, en met behulp van de middelen uit dit addendum,  
zullen we daar dan ook meer op inzetten. De focus wordt gelegd 
op het vinden van werkplekken voor de opleiding 
verzorgende/zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal. Met de 
verschillende werkgeversfederaties wordt bekeken hoe werkgevers 
het best online of offline worden geïnformeerd over deze duale 
trajecten. Een medewerker van VIVO vzw geeft een uiteenzetting 
over duaal leren (live en/of via webinars) en de opportuniteiten 
voor een organisatie. Bij werkgevers die aangeven interesse te 
hebben in duaal leren, neemt een medewerker van VIVO vzw 
contact op en geeft in een één op één contact bijkomende 
informatie over de mogelijkheid om zich te erkennen als werkplek. 
 
 Zolang COVID-19 in het land is, bestaat de kans dat de 
sectorconsulent geen toegang krijgt tot de organisatie. Daarom zal 
in die periode ook ingezet moeten worden op een online contact 
met de werkgever en/of de mentor. Wanneer een bezoek wel 
mogelijk is, wordt de organisatie uiteraard bezocht. 
Mbt het bezoeken van organisaties die in aanmerking komen als 
werkplek voor de opleiding verzorgende/zorgkundige duaal zijn er 
vooreerst de residentiële settings (woonzorgcentra). Tijdens het 
bezoek wordt duaal leren toegelicht, de verwachtingen naar de 
werkgever toe maar ook de incentives vanuit de overheid en de 
sector worden belicht. Daarnaast wordt onderzocht of de setting 
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in aanmerking komt als werkplek. Wanneer dit mogelijk is, 
probeert de sectorconsulent tijdens het bezoek samen met de 
werkgever de erkenning op te starten.  
Bij de diensten voor gezinszorg zal geopteerd worden voor een 
overleg met verschillende diensten samen. Dit omdat een 
plaatsbezoek niet mogelijk is aangezien de werkplek de woning 
van de cliënt is. Ook  hier geldt de bedenking dat zolang COVID-19 
in het land is, de kans bestaat dat de sectorconsulent geen toegang 
krijgt tot de organisatie. Daarom zal in die periode ingezet worden 
op een online contact met de werkgever en/of de mentor en 
komen bovenstaande zaken dan tijdens het gesprek aanbod. 
Wanneer een bezoek wel mogelijk is, wordt de organisatie 
uiteraard bezocht. 

Timing De sector stelt voorop om in elke provincie een informatiesessie 
aan te bieden. Het streefdoel is dat bij 10% van de aanwezigen een 
één op één contact volgt (hetzij plaatsbezoek, hetzij online-contact 
in Corona-tijden).  

Betrokken partners De werkgeversfederaties 

Inspanningsverbintenissen  De sector verbindt er zich toe in de komende twee jaar in elke 
provincie een informatiesessie aan te bieden en streeft  naar een 
vervolggesprek bij 10% van de aanwezigen. 

 
 Actie 3: trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers ondersteunen in hun 
zoektocht naar werkplekken 
 

Omschrijving De sector ondersteunt trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers 
in hun zoektocht naar werkplekken door hen te informeren over: 
- de werking van de sector 
- hoe werkplekken te vinden 
- hoe werkplekken te overtuigen 
Dit zal als volgt gebeuren: 

• Als sector nemen we, wanneer een kick-off wordt 
georganiseerd door het departement werk en sociale 
economie, hier aan deel.  

• De onderwijskoepels organiseerden de voorbije jaren voor 
nieuwe scholen een infosessie waar we als sector ook een 
rol in opnemen.  

• Wanneer deze initiatieven in de toekomst niet meer 
georganiseerd worden dan neemt VIVO vzw zelf een 
initiatief voor de nieuwe scholen. 

• Om de scholen te ondersteunen in hun zoektocht naar een 
werkplek bij een dienst voor gezinszorg wordt gewerkt 
met een centraal aanmeldsysteem. De scholen melden via 
het centraal aanmeldsysteem alle leerlingen aan. VIVO vzw, 
Diverscity & Zorggezind bezorgen een link naar de 
ingevulde databank aan alle diensten voor gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg. Met de sector van de gezinszorg 
werd de afspraak gemaakt om alle leerlingen uit te 
nodigen op een gesprek. Na het gesprek noteert de dienst 
het resultaat van het gesprek in de databank.  
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Timing Zowel in 2021 als in 2022 neemt de sector deel aan of organiseert 
zelf een infosessie die georganiseerd wordt voor alle nieuwe 
scholen. De sector bekijkt in deze periode de mogelijkheid om het 
centraal aanmeldsysteem nog verder te optimaliseren. 

Betrokken partners • De onderwijskoepels & GO! 
• Departement werk & sociale economie 
• Diverscity 
• Zorggezind 
• De diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Inspanningsverbintenissen.  De sector streeft ernaar om alle informatie rond kinderbegeleider 
en zorgkundige duaal met alle scholen te delen. Daarnaast 
engageert de sector zich om via een centraal aanmeldsysteem 
zoveel mogelijk werkplekken te vinden voor leerlingen 
verzorgende/zorgkundige duaal bij een dienst voor gezinszorg of 
aanvullende thuiszorg. 

 
 Actie 4: inzetten op communicatie 
 

Omschrijving De sector informeert werkgevers/scholen over duaal leren aan de 
hand van een brochure/Webinar/PPT/… in samenwerking met 
Diverscity. Zowel voor verzorgende/zorgkundige als 
kinderbegeleider duaal werd een brochure uitgewerkt. Elk jaar 
wordt deze geüpdatet en aan alle potentiële werkgevers bezorgd. 
Ook op de website van VIVO vzw is alle informatie over duaal 
leren terug te vinden. Op regelmatige tijdstippen worden ook in 
de nieuwsbrief van VIVO vzw duaal leren als topic opgenomen. 
Afhankelijk van het medium waarmee gewerkt wordt, wordt de 
informatie op regelmatige basis bijgewerkt. 

Timing De sector herwerkt zowel in 2021 als in 2022 de brochure rond 
kinderbegeleider en verzorgende/zorgkundige duaal. Bij het 
herwerken van de brochure wordt samengewerkt met Diverscity. 
De sector verspreidt deze communicatie via de eigen kanalen maar 
ook via de onderwijskoepels. 

Betrokken partners Diverscity 
Werkgeversfederaties 
Onderwijskoepels 

Inspanningsverbintenissen De sector engageert zich om jaarlijks alle potentiële werkgevers te 
informeren over de duale trajecten aan de hand van een 
brochure/Webinar/PPT/…. 

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

secundair onderwijs 
 
Visie 
 
De Social Profitsectoren waar duale trajecten plaats vinden (Ouderenzorg, gezinszorg, 
kinderopvang) zijn omgevingen waar reeds sterke kwaliteitsmaatregelen gelden, gecontroleerd 
via de zorginspectie. Met andere woorden: zij krijgen al zeer regelmatig controlebezoeken. We 
willen vermijden dat bezoeken in het kader van Duaal leren zullen overkomen als extra 
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controlebezoeken. Door tijdsgebrek en onderbezetting op vele diensten, staat men ook niet te 
springen voor plaatsbezoeken. 
Niettemin wil VIVO, als uitvoerende actor voor de sector, in opdracht van het sectoraal 
partnerschap Social Profit de kwaliteit van de werkplekken bewaken. 
 
Vanuit deze visie om de kwaliteit van de werkplek te bewaken, engageren we volgende stappen 
te  ondernemen.  

• Elke erkenningsaanvraag wordt administratief gecontroleerd. Dit gebeurt in eerste 
instantie door telefonisch contact. Tijdens het telefonisch contact wordt het 
ondersteunend aanbod aan de werkgever meegegeven.  

• Om de kwaliteit van de werkplek te bevorderen, is het ook belangrijk als sector te 
investeren in het begeleiden en ondersteunen van mentoren. De sector organiseert 
daarom jaarlijks gratis mentoropleidingen in elke provincie.  

• Naast de mentoropleiding wordt in 2021 aan mentoren een extra ondersteuning geboden 
in de vorm van een intervisie.  

• Naast het begeleiden en ondersteunen van de werkplek neemt de sector ook een 
controlerende rol op om de kwaliteit te garanderen. Zo worden mentoren regelmatig 
attent gemaakt op hun verplichting om deel te nemen aan een mentoropleiding. Ook de 
opgemaakte overeenkomsten tussen jongeren, school en werkgever worden nagekeken. 

• Als sector wensen we ook in te zetten op een goede samenwerking/kennisdeling tussen 
onderwijs- en werkpartners. Om dit te realiseren beogen we het organiseren van een 
intervisie/contactmoment tussen mentoren van de werkplek en de trajectbegeleiders van 
de school. 

 
Acties 
 

1. Erkennen van leerwerkplekken 
 

 Actie 1: 1ste contactopname met en plaatsbezoeken bij de te erkennen 
werkplekken 
 

Omschrijving De erkenningsaanvraag wordt eerst administratief onderzocht. 
Dit betekent dat de aanvraag op volledigheid wordt 
gecontroleerd. Wanneer een aanvraag niet volledig is, wordt deze 
onvolledig verklaard. VIVO vzw neemt op dat ogenblik ook 
telefonisch contact op met de organisatie.  
Wanneer een aanvraag volledig is, wordt deze volledig verklaard. 
VIVO vzw neemt ook dan telefonisch contact op met de 
organisatie. VIVO vzw overloopt samen met de werkgever de 
activiteitenlijst en gaat na of de werkgever op de hoogte is van 
het verdere verloop van het traject (soort overeenkomst, 
mogelijke incentives, ondersteuning mentoren, …). 
Bij elke werkgever die een erkenning of een her-erkenning wil 
behoort een plaatsbezoek tot de mogelijkheden.  
De bezoeken aan werkgevers gebeuren in de eerste plaats 
wanneer de werkgever aangeeft nood te hebben aan 
ondersteuning. 
Tijdens het bezoek komen kunnen volgende aspecten aan bod 
komen: 

• Situering van duaal leren 
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• Bespreking van hoe het opleiden van jongeren tot nu toe 
verloopt ( werkzaamheden overlopen, vakinhoudelijke en 
persoonlijke begeleiding, rol van de mentor…) 

• Heeft de mentor en/of de werkgever nog nood aan 
bijkomende ondersteuning? 

• Is voor de werkgever alles duidelijk? Heeft hij voldoende 
zicht op mogelijk incentives vanuit de overheid en de 
sector? 

• Daarnaast wordt ook onderzocht of er nog andere 
opleidingen in aanmerking komen voor een erkenning. 

• Samenwerking met sector/SVL of VDAB 
• Afspraken naar de toekomst toe 

Timing De sector stelt in 2021 en 2022 voorop dat een medewerker van 
VIVO vzw met elke organisatie die een erkenning als werkplek 
indient, een één op één contact (plaatsbezoek of online-contact in 
Corona-tijden) plaatsvindt. 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap Social Profit 

Inspanningsverbintenissen 
 

De sector engageert zich om jaarlijks alle organisaties die een 
erkenning als werkplek indienen te contacteren. 

 
2. Begeleiden van mentoren  

 
 Actie 1: Organiseren van mentoropleidingen 
 

Omschrijving De begeleiding van de jongere door een goede mentor is cruciaal. 
Daarom organiseert de sector al jaren gratis mentoropleidingen in 
elke provincie. De opleiding duurt twee dagen en is praktijkgericht. 
De nadruk ligt op het delen van ervaringen en het zelf dingen 
uitproberen. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Hoe jongeren motiveren 
- Observeren en evalueren 
- Communicatie- en coachingstechnieken 
- De positie, rollen en taken van een mentor 
- Opleidingsdoelen en competenties: werken met een 

opleidingsplan 
- Kennismaken met mentorschap: wat is het en wat 

zijn de voordelen? 
- Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijd leren 

deeltijds werken en duaal leren. Hoe zit het systeem 
in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de 
doelstellingen? 

Timing De mentoropleiding wordt in het voor- en najaar van 2021 en 2022 
in elke provincie georganiseerd. Er worden dus jaarlijks minimum 
tien sessies georganiseerd. Indien nodig wordt met de sociale 
partners besproken om extra sessies aan te bieden. 

Betrokken partners Sociale partners 
Verantwoordelijken van de vormingsfondsen van de verschillende 
Social Profitsectoren 
Opleidingsverstrekkers 
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Inspanningsverbintenissen 
 

De sector verbindt er zicht toe om jaarlijks tien vormingssessies te 
voorzien. In elke sessie worden minimum zes en maximum 12 
mentoren opgeleid. De sector streeft er dus naar om jaarlijks 60 of 
meer mentoren op te leiden. 

 
 Actie 2: Organiseren van intervisie voor mentoren 
 

Omschrijving Bij een bevraging van de mentoren kwam naar voor dat zij nood 
hebben aan bijkomende ondersteuning in de vorm van een 
intervisie. De sector beslist daarom aan mentoren die in het 
verleden een mentoropleiding volgden de mogelijkheid te bieden 
deel te nemen aan een intervisie. Volgende topics komen aan bod: 

- Omgaan met motivatie en/of gedragsproblemen 
- Geven en ontvangen van feedback 
- … 

Uit deze intervisies kunnen nieuwe initiatieven ontstaan 
afhankelijk van de opgetekende behoeften: is er nood aan extra 
begeleiding, zijn er bepaalde instrumenten die we standaard ter 
beschikking moeten stellen, enz… 

Timing In 2021 wordt in drie provincies een intervisie georganiseerd. 
Wanneer er voldoende interesse is, wordt dit aanbod in 2022 
opnieuw aangeboden en eventueel uitgebreid. 

Betrokken partners Sociale partners 
Verantwoordelijken van de vormingsfondsen van de verschillende 
sectoren 
Opleidingsverstrekker(s) 

Inspanningsverbintenissen De sector verbindt er zicht toe mentoren extra te ondersteunen 
door hun de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een 
intervisie. Eind 2021 wordt dit initiatief grondig geëvalueerd. Bij 
een positieve evaluatie en indien voldoende interesse bij de 
mentoren wordt dit aanbod in 2022 herhaald. 
Eveneens zullen via deze intervisies extra noden aan begeleiding 
worden gedetecteerd en waar nodig omgezet worden in een 
ondersteuningsaanbod 

 
3. Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken  

 
 Actie 1: nagaan of de mentor voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden 
 

Omschrijving • De mentor krijgt één jaar de tijd om een opleiding te 
volgen. Een medewerker van VIVO vzw controleert op 
regelmatige basis of voor de desbetreffende mentor een 
attest werd opgeladen. Wanneer dit niet het geval is, 
wordt de werkgever gecontacteerd om hem er op attent 
te maken dat de mentor nog niet in orde is met deze 
verplichting. 

• De organisaties met mentoren die nog de opleiding 
moeten volgen, worden via een mailing persoonlijk op de 
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hoogte gebracht van de door de sector georganiseerde 
mentoropleiding. 

• De organisaties worden ook geïnformeerd over de 
mogelijkheid om een vrijstelling aan te vragen.  

Timing Een medewerker van VIVO vzw controleert minstens één keer per 
maand de status van de mentor. 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap Social Profit 
Medewerkers van de vormingsfondsen 

Inspanningsverbintenissen  De sector verbindt er zich toe van de status van de mentor op te 
volgen. Wanneer de mentor nog een opleiding moet volgen, wordt 
de werkgever hier elke drie maand op attent gemaakt. De 
werkgevers met mentoren die verplicht zijn een opleiding te 
volgen worden ook via een persoonlijke mailing op de hoogte 
gebracht van de mentoropleiding georganiseerd door de sector. 

 
 Actie 2: nagaan of de overeenkomst voldoet aan de vooropgestelde 
voorwaarden 

Omschrijving In de sociale sectoren worden naast overeenkomsten 
alternerende opleidingen ook deeltijdse arbeidsovereenkomsten 
al dan niet gesubsidieerd door de sociale maribel afgesloten. Een 
medewerker van VIVO vzw controleert de afgesloten 
overeenkomsten. Wanneer onregelmatigheden worden afgesteld, 
neemt de medewerker contact op met de werkgever. 

Timing Een medewerker van VIVO vzw controleert één keer per maand 
de in de app.werkplekduaal.be opgeladen overeenkomsten 
alternerende opleidingen. De door de sociale maribel 
gesubsidieerde contracten worden bij de opstart van de 
tewerkstelling gecontroleerd. 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap Social Profit 
Medewerkers van de vormingsfondsen en fondsen sociale maribel 

Inspanningsverbintenissen.  De sector verbindt er zich toe alle door de maribel 
gesubsidieerde contracten te controleren als ook alle in de 
app.werkplekduaal.be opgeladen overeenkomsten alternerende 
opleidingen. Bij onregelmatigheden wordt de werkgever 
gecontacteerd. 

 
 Actie 3: aanspreekpunt en ondersteuning voor werkgevers en mentoren 
 

Omschrijving VIVO verzorgt een loketfunctie en brengt de interne werkgroep 
met alle betrokkenen van de verschillende Social Profitsectoren 
regelmatig bij elkaar. 
Jaarlijks organiseert VIVO ism de fondsen van de deelsectoren, 
een bevraging van de werkgevers over de tewerkstelling van deze 
jongeren.  
Als incentive betalen de meeste fondsen een begeleidingspremie 
aan de betrokken (mentoren van) de werkgevers.  
 
Daarnaast fungeert VIVO vzw als eerste aanspreekpunt voor de 
werkgever wanneer tijdens de opleiding de werkgever en/of 
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mentor geconfronteerd wordt met vragen/problemen allerhande. 
Dit gaat om zo’n 60 à 100 vragen per jaar. 
Dit gaat bijvoorbeeld om jongere komt niet meer opdagen, 
jongere is vaak onregelmatig afwezig, jongere is zwanger, 
wijzigen mentor … 
Samen met de werkgever wordt gezocht naar een afdoende 
oplossing. Indien nodig neemt VIVO vzw contact op met derden. 

Timing Doorheen het ganse schooljaar wanneer een probleem zich 
voordoet. 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap Social Profit 
Sociale partners 
Departement werk & sociale economie… 

Inspanningsverbintenissen De sector verbindt er zich toe om wanneer er zich een probleem 
voordoet (60 à 100 vragen/jaar) dit samen met de werkgever te 
bekijken en te ondersteunen en oplossingen te zoeken waar 
mogelijk. 

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

 
 Actie 1: Intervisie/contactmoment organiseren tussen mentoren van de 
werkplek en trajectbegeleiders school 
 

Omschrijving Om de samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs en werkplek 
te bevorderen, onderzoeken we de mogelijkheid om een 
intervisie/contactmoment te organiseren tussen mentoren en 
trajectbegeleiders. De bedoeling is dat beide elkaar en hun 
werkveld beter leren kennen en de gelegenheid krijgen om zaken 
met elkaar uit te wisselen. 

Timing In 2021 nemen we dit samen met Diverscity op en bekijken we 
om in één of twee provincies dergelijk initiatief op poten te 
zetten. Na een grondige evaluatie wordt bekeken om dit initiatief 
in 2022 te herhalen in één of twee andere provincies. 

Betrokken partners Diverscity 
Werkgevers/mentoren 
Scholen/trajectbegeleiders 

Inspanningsverbintenissen De sector verbindt er zich toe te onderzoeken hoe de 
samenwerking/kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 
kan bevorderd worden. 

 
 
 
3. Acties naar het hoger en volwassenenonderwijs 
 

Visie 
 
Momenteel staat de sector afwachtend ten opzichte van de integratie van duaal leren in het 
Hoger Onderwijs. De reden is evident: in de meeste zorg- en welzijnsrichtingen zit al een erg 
groot pakket stages (verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie,…) . Heel wat van deze stages 
behoren tot het verplichte curriculum. Ook al zijn stages in theorie niet hetzelfde als 
‘werkplekken-duaal’ , toch is de vrees dat er in de toekomst betalende trajecten bovenop zouden 
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moeten georganiseerd worden groot, en lijkt dat ook onrealistisch. Niet betalende duale 
werkplekken liggen moeilijk als je wel betalende trajecten hebt voor 17-18-jarigen… 
Daarom is men eerder voorstander eerst de pistes van de integratie in het 
volwassenenonderwijs voor de opleidingen Zorgkundige duaal en Begeleider Kinderopvang 
Duaal af te toetsen.  

 
Acties 
 

 Actie 1: Overleg met de centra voor volwassenenonderwijs over duaal leren en 
zijn opportuniteiten  

Omschrijving De sector gaat in overleg met de centra voor volwassenonderwijs 
die de opleiding kinderbegeleider en verzorgende/zorgkundige 
duaal aanbieden om te bekijken waar mogelijke opportuniteiten 
liggen voor de sector. 

Timing In 2021 – 2022 gaat de sector met de centra voor 
volwassenenonderwijs in gesprek. 

Betrokken partners Sectoraal partnerschap Social Profit 
Diverscity? 
Centra voor volwassenenonderwijs  via o.a. het Internettenoverleg 

Inspanningsverbintenissen  De sector verbindt er zich toe om in de komende twee jaar 
aandacht te hebben voor de mogelijke uitrol van duaal leren in 
het volwassenenonderwijs en bekijkt welke bijkomende 
ondersteuning werkgevers/centra hierbij nodig hebben. 

 
 

Rode draden 

 

Intersectorale 
samenwerking 

Vooreerst staat VIVO al voor een samenwerking tussen 7 
paritaire comités, verdeeld over 14 sectoren. M.b.t. duaal leren 
zijn vooral de sectoren van de gezinszorg, ouderenzorg en 
kinderopvang betrokken. 
Daarnaast werkt VIVO nog samen met de sector van de lokale 
besturen, die ook werknemers tewerk stellen in dezelfde 3 type-
voorzieningen. Met hen wordt samengewerkt voor de volgende 
acties: 
Acties met betrekking tot de kwantiteit van werkplekken in het 
secundair onderwijs   

➢ Actie 3: trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers 
ondersteunen in hun zoektocht naar werkplekken 

➢ Actie 4: inzetten op communicatie 
Acties met betrekking tot de kwaliteit van werkplekken in het 
secundair onderwijs 

➢ Actie 1: Intervisie/contactmoment organiseren tussen 
mentoren van de werkplek en trajectbegeleiders school 

Vanzelfsprekend wordt deelgenomen aan de Klankbordgroep 
Sectoren, waar met de collega’s van buiten Social Profit wordt 
afgestemd. 
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Acties als gevolg van 
de impact van 
corona (relance toets) 

 

• Als gevolg van corona zijn een aantal 
mentoropleidingen geannuleerd en is de capaciteit van 
de opleidingen die doorgaan afgenomen. De sector 
speelt hierop in door in 2021 bijkomende opleidingen in 
te richten zowel online als fysiek. 

• Wanneer als gevolg van corona jongeren niet de 
mogelijkheid hebben om op de werkplek alle 
competenties aan te leren, gaat de sector samen met 
onderwijs op zoek naar waardige alternatieven. 

• Door corona zullen plaatsbezoeken niet zo 
vanzelfsprekend zijn in sommige Social Profitsectoren; 
daar wordt samen met de werkgevers naar een online 
alternatief gezocht 

Acties die bijdragen tot 
het optimaliseren/ 
vernieuwen van de 
werking 

Meer inzetten op digitalisering om zo een groter publiek te 
bereiken. We doen dit bijvoorbeeld door de gemeenschappelijk 
databank voor leerwerkplekken van een excel-tabel om te zetten 
naar een geprogrammeerde applicatie  
Met de interne werkgroep (waarin vertegenwoordigers van de 
verschillende Social Profitsectoren) en met het sectoraal 
partnerschap potentiële vernieuwing op de agenda zetten en 
organiseren 

 
 

Resultaatsverbintenissen 

 

Resultaatsverbintenis  2021 2022 

Aantal één op één contacten (plaatsbezoek) 
(per jaar) in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken 

36 66 

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

820 672 

Aantal op te volgen mentoren  ➢ 540 mentoren 
 
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). 
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Budgetcategorieën 

 

Budgetcategorie 1 
 
De sector opteert voor categorie 1: minstens 100 werkdagen per jaar  
De sector investeert veel tijd en energie in het kwantitatief en kwalitatief opvolgen van de 
werkplekken. Deze ondersteuning bestaat in de eerste plaats uit een telefonisch contact met de 
werkplek. Wanneer bijkomende informatie nodig is, vindt een één op één contact plaats.  
 
2021 
Telefonische contacten in het kader van (h)erkenning:468 (47wd) 
Telefonische contacten in het kader van erkenning:120 (12wd) 
Telefonische contacten in het kader van opvolging:234 (23wd) 
Een op één contact in het kader van erkenning en/of opvolging: 36 (18wd) 
 
2022 
Telefonische contacten in het kader van (h)erkenning:328 (33wd) 
Telefonische contacten in het kader van erkenning:120 (12wd) 
Telefonische contacten in het kader van opvolging:224 (22wd) 
Een op één contact in het kader van erkenning/opvolging: 66 (33wd) 
 
 
Budgetcategorie 2 
 
Inschaling categorie: 

Categorie 4 : > 540 mentoren  
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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 Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, 
Cultuur, ICT en Facilitair Management, 

 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

 

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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De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 

 

 

 

 

 

 

 

Wouter BEKE 

 

 

 

De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin DALLE 
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Namens de sociale partners van de Social Profit, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Ingrid LIETEN, 

Voorzitter VIVO, 

Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Luc JAMINE, 

Beheerder VIVO, 

Verso 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan VAN EEGHEM, 

Ondervoorzitter VIVO, 

BBTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Olivier REMY (ACV-puls) 

Lid dagelijks bestuur VIVO, 

ACV Puls 


