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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Betonindustrie (PsC 106.02) 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw; 
 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Betonindustrie, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Maas Stef, Directeur FEBE/ Secretaris SFBI; 
- Mevrouw Bulcke Sophie, voorzitster SFBI; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Daerden Justin, Federaal Secretaris ACV bouw – industrie & energie; 
- De heer Dupanloup Sébastien, Federaal Secretaris Algemene Centrale – ABVV; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Betonindustrie (PsC 106.02) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro aan het Sociaal Fonds van 
de Betonindustrie, Vorstlaan 68 te 1170 Watermaal-Bosvoorde (ondernemingsnummer: 0422.711.251 
- bankrekeningnummer: BE37 2100 4421 9928) voor de financiering van 1 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Inzicht verkrijgen in de beweegredenen van 
ondernemingen om een duaal leertraject op te 
starten om vanuit die inzichten het instrument 
te promoten in de sector. 

Om de positieve uitkomst van een 
erkenningsvraag te maximaliseren, is de 
activiteitenlijst het centrale instrument. Hoe 
meer activiteiten uit die lijst op de werkvloer 
kunnen aangeboden worden, hoe groter de 
kans op een erkenning. De drempel voor de 
prefab betonindustrie is hierbij dat een 
activiteitenlijst wordt opgesteld op basis van 
een beroepskwalificatie, die zelf door het 
bevoegde sectoraal partnerschap wordt 
opgesteld op basis van de bestaande 
beroepskwalificatie. Doordat de prefab 
betonindustrie geen eigen beroeps-
kwalificaties heeft, wijkt het takenpakket dat 
bedrijven kunnen aanbieden steevast af van de 
activiteitenlijst. 
 
Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie wil 
deze discrepantie enerzijds bij de bedrijven 
kenbaar maken in de volgende 
convenantperiode door een sectorbrede 
bevraging uit te sturen waarin aan bedrijven 
gevraagd wordt om op basis van de 
activiteitenlijst voor de functie van 
ijzervlechter-bekister aan te geven welke taken 
niet in het eigen bedrijf worden aangeboden 
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om zo na te gaan in hoeverre de activiteiten 
afwijken van de beschikbare activiteitenlijst en 
beroepskwalificatie. Die informatie wordt 
gebruikt om opnieuw het gesprek aan te gaan 
met AHOVOKS over de relevantie van een 
sectorale beroepskwalificatie voor de functie 
ijzervlechter/bekister. Anderzijds zal het 
Sociaal Fonds die activiteitenlijsten ook 
kenbaar en eenvoudig beschikbaar maken 
opdat bedrijven de procedure voor de 
erkenningsaanvraag beter kunnen 
voorbereiden. 
 

 

PRIORITEIT 1: Actieve interactie met de intersectorale adviseur die zich bekommert om de 
onderwijsgerelateerde thema’s 

Actie 1: Aanwezig zijn tijdens intersectorale 
overlegmomenten 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Aanwezig zijn bij het Lerend Netwerk STEM en 
aanverwanten. 

 
PRIORITEIT 2: De sector informeren over duaal leren en werkplekleren, bedrijven die hier een vraag 
over hebben ondersteunen 

Actie 2: De sector informeren over duaal leren 
en werkplekleren 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Het sectorconvenant 2021–2022 maakt 
duidelijk dat bedrijven eerder de weg naar de 
school vinden met hun vragen omwille van de 
expertise die de school hierin heeft en de 
regionale inbedding ervan. Het Sociaal Fonds 
blijft de sector informeren over het 
instrument duaal leren via de beschikbare 
informatiekanalen. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector informeren over het instrument 
duaal leren via de website en sectorale 
opleidingsgids. 

 

Actie 3: Inzicht verkrijgen in de beweegredenen 
van ondernemingen om een duaal leertraject 
op te starten 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Het Sociaal Fonds wil tijdens de periode 2021 – 
2022 jaarlijks 50 ondernemingen uit de sector 
bezoeken met extra aandacht voor micro-
ondernemingen en kmo’s, om zicht te krijgen op 
de noden en behoeften van deze bedrijven en de 
werking van het Sociaal Fonds kenbaarder te 
maken. 

Het organiseren van bedrijfsbezoeken blijkt 
moeilijker dan verwacht om meerdere 
redenen. In de eerste plaats zijn er bedrijven 
die niet ingaan op de vraag en aangeven hier 
geen interesse in te hebben, ook niet na 
herhaaldelijk contact. Daarnaast is onderschat 
hoe weinig tijd werkgevers in kleine bedrijven 
(vijf of minder weknemers) hebben omwille 
van het zelf mee in de productie staan en 
bijgevolg niet open staan voor een 
kennismakingsgesprek. 
 
Omdat de bedrijfsbezoeken die wel hebben 
plaatsgevonden zinvolle inzichten opleveren, 
wordt in 2023 de benaderingswijze van 
bedrijven aangepast. De ontwikkeling van een 
nieuwe opleidingstool, gebruikt om een 
tussenkomst in opleidingskosten te bekomen, 
wordt aangewend om in iedere Vlaamse 
provincie alle bedrijven uit te nodigen voor 
een infosessie. De verwachting is dat bedrijven 
hier aanwezig gaan zijn waar het Sociaal 
Fonds nog geen contact mee heeft. Dat eerste 
contact wordt in een tweede fase gebruikt om 
een bedrijfsbezoek te agenderen. Het doel is 
om tien bedrijven met minder dan elf 
werknemers te bezoeken om het bedrijf te 
leren kennen en zicht te krijgen op hun noden 
en behoeften. 
 

 

PRIORITEIT 1: Bedrijven bereiken 

Actie 1: Terugkoppeling en opvolging van 
bedrijfsbezoeken 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Na ieder bedrijfsbezoek een terugkoppelingse-
mail sturen met alle besproken punten alsook 
linken en documenten naargelang de vragen 
van het bedrijf. 
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PRIORITEIT 2: Werkbaar werk 

Actie 2: Resultaten van de 
werkbaarheidsanalyse kenbaar maken in de 
sector 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 3: Opvolgen van het Exskallarate project 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Op basis van het opvolgen van de studie en het 
bijwonen van infomomenten over het gebruik 
van exoskeletten in de industrie dient de 
verwachting over het potentieel ervan 
bijgestuurd te worden.  De exoskeletten die 
vandaag bestaan hebben een beperkte 
lastvermindering en zijn in mindere mate 
geschikt voor werk in een dynamische, 
beweeglijke omgeving. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 4: Informeren van de sector over een 
beleid rond werkbaar werk met inbegrip van 
verdere analyses op bedrijfsniveau, infosessies 
over een gezondheidsbeleid en het ontwikkelen 
van een opleiding op maat rond 
informatiedoorstroom en planning. 

Omschrijving:  
In het vorige sectorconvenant is een 
werkbaarheidsanalyse in de sector gebeurd die 
vertrok vanuit arbeidsorganisatie. Deze 
analyse leverde naast enkele relevante 
inzichten ook ingrijpende verbetervoorstellen 
op waarvoor het draagvlak in de sector 
ontbreekt. Om die reden is beslist om verder te 
gaan met de relevante inzichten en op basis 
daarvan een nieuw project op te starten rond 
drie pijlers dat verder inzicht oplevert over 
werkbaar werk, de preventie van langdurige 
ziekte en de sector sensibiliseert rond die 
thema’s: 
• Analyse van werkgerelateerde oorzaken 

van psychosociaal welzijn: 
werkbaarheidsanalyse die vertrekt vanuit 
het welzijn van het individu. De 
hoofdfinanciering is de werkbaarheids-
cheque waarbij ondersteuning wordt 
geboden bij het schrijven van het 
subsidiedossier. De cofinanciering gebeurt 
door het Sociaal Fonds. Op die manier 
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verwacht het Sociaal Fonds met dezelfde 
financiering tien in plaats van drie 
bedrijven te betrekken opdat uitspraken 
doen over de sector mogelijk wordt. 

• Infosessies rond gezondheid en een 
gezondheidsbeleid op bedrijfsniveau 
organiseren. 

• Ontwikkelen van een opleiding rond 
toolboxmeetings die focust op 
informatiedoorstroom, planning en 
productiemoeilijkheden. Daarnaast de 
opleiding ‘communiceren en leidinggeven’ 
promoten in functie van het verhogen van 
de communicatietevredenheid. 

Betrokken partners:  
nog te bepalen wie de analyses zal uitvoeren 
en ontwikkeling van de opleiding zal uitvoeren. 
Voor de infosessies rond gezondheid wordt 
samengewerkt met Instituut gezond leven. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bepalen wie de partners worden, twee 
infosessies rond gezondheid en 
gezondheidsbeleid organiseren. Idealiter 
vinden deze plaats in de periode van de 
intersectorale acties rond werkbaar werk. 

 
PRIORITEIT 3: Beeldvorming over een job in de sector 

Actie 5: Samenwerking rond beeldvorming over 
een job in de sector opzetten met VDAB en de 
Uitzendsector 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
Er komt zeer positieve feedback op deze actie, 
zowel van de bedrijven als van de betrokken 
organisaties. Met VDAB wordt bekeken hoe van 
hieruit samen verder te gaan door middel van 
nieuwe manieren van samenwerken vast te 
leggen om de beeldvorming over de sector en 
de jobs verder te verspreiden. Aangevuld 
worden er bezoeken van opleidingscentra voor 
bedrijven uit de sector regionaal 
georganiseerd. 
Betrokken partners:  
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In overleg met VDAB en de sector bepalen op 
welke manier de beeldvorming over een job in 
de sector verder bekend en verspreid kan 
worden. 
 
Drie opleidingscentra van VDAB bezoeken met 
bedrijven uit de sector. 

 
  



Pagina 7 van 11 
 

PRIORITEIT 4: Strategische competentieprognose 

Actie 6: In samenwerking met AP Hogeschool 
een strategische competentieprognose 
uitvoeren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 

Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van niet-
beroepsactieven   

Omschrijving: 
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
 
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.   
 
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen in 
de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen. 
Betrokken partners: 
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV 
 
Mogelijke andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, 
dienst inburgering en integratie, dienst 
activering OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering, …  
Inspanningsverbintenis:  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de tewerkstellings-
mogelijkheden binnen de sector. 
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Actie 2: Intersectorale campagne werkbaar 
werk 

 

Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we samen-
werken rond de extra inhoudelijke klemtoon 
‘preventie van langdurige ziekte’. Samen zetten 
we onze schouders onder een intersectorale 
campagne werkbaar werk, gepland in het 
voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (3 weken tot een maand) zetten we 
de gezamenlijke focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim 
om het gesprek aan te gaan rond preventie 
van (langdurige) ziekte via werkbaar werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 
tot 8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: achtergrond-
informatie, opleidingen, Webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals scans… 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren 
we de bedrijven opnieuw en beluisteren of 
er nog verdere ondersteuning, hulp… nodig 
is. 

Betrokken partners:  
SERV, Departement Werk en Sociale Economie, 
Stichting Innovatie en Arbeid, andere sectoren 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare communicatie-
kanalen. 

 

 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.   
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

 
Namens de Vlaamse Regering, 

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

Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Betonindustrie (PsC 106.02), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Stef MAAS, 
Directeur FEBE/ Secretaris SFBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Sophie BULCKE, 
voorzitster SFBI 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Justin DAERDEN, 
Federaal Secretaris ACV bouw – industrie & energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Sébastien DUPANLOUP, 
Federaal Secretaris Algemene Centrale - ABVV 
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