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

sector Elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01) 
 
 
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 Elektriciens: installatie en distributie, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Dirk Rutten, Algemeen secretaris ELOYA; 
- De heer Eric Piers, Gedelegeerd Bestuurder FEE; 
- Mevrouw Viviane Camphyn, Gedelegeerd Bestuurder NELECTRA; 
- De heer Kris Van Dingenen, Director General, Techlink; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Ortwin Magnus, Ondervoorzitter ABVV-metaal; 
- Mevrouw Lieve De Preter, Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea; 

 
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 Elektriciens: installatie en distributie (PSC 
149.01) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 98.000,00 euro aan Volta, Marlylaan 15/8 
b2 te 1120 Neder-Over-Heembeek (ondernemingsnummer:0457.209.993 - bankrekeningnummer: 
BE07 4264 1351 0166) voor de financiering van 4 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 

Resultaatsverbintenis 2021: 
Minstens 110 schoolcontacten over heel 
Vlaanderen bewerkstelligen. 
We blijven inzetten op de ondersteuning van 
(lokale) onderwijsactoren. Persoonlijk contact 
is hierbij noodzakelijk om een aansluiting te 
creëren met de sector en om het aanbod van 
de sector kenbaar te maken. De huidige 
corona-crisis bemoeilijkt het bezoeken van 
scholen en centra. Daarom zal de sector (zolang 
de crisis duurt) inzetten op andere 
contactvormen (bijvoorbeeld grondige digitale 
en telefonische contacten). 
 
Resultaatsverbintenis 2022: 
Organisatie van minstens 1 netwerkevent per 
regio waarbij onderwijs-/opleidingsactoren en 
arbeidsmarktactoren worden uitgenodigd. 
Zo bouwen we aan bruggen tussen deze 
actoren binnen de sector en zetten we in op 
regionale netwerken. 

Resultaatsverbintenis 2023: 
Organisatie van 5 lokale netwerkmomenten of 
events rond een concreet thema. Zo zetten we 
in op kennisdeling, informatieverwerving en het 
uitbouwen van lokale netwerken tussen 
verschillende actoren. 
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PRIORITEIT 1: Een brug bouwen tussen onderwijs/opleiding en de sector 

Actie 1: De sector zal ondersteuning bieden aan 
onderwijs en leerkrachten (secundair) 
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):  
De sector dichter bij leerkracht en leerling 
brengen door het ondersteunen van 
‘elektriciteitsrichtingen’ binnen onderwijs. Een 
up-to-date overzicht aan diensten voor 
onderwijs verspreiden. Inzetten op een 
evaluatie van het bestaande sectoraal 
ondersteuningsaanbod samen met de 
onderwijsverstrekkers en inzetten op de 
bredere bekendmaking door samenwerking 
met Klascement.  

 

Actie 2: De sector zal inzetten op regionale 
samenwerking en netwerken 
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): 
Organisatie van en/of het verlenen van 
medewerking aan de organisatie van regionale 
netwerkmomenten/infoavonden.  

 

Actie 3: De sector zal een sectorale proef 
organiseren 
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):  
Jaarlijks meer dan 500 potentiële instromers 
bereiken. Het bewerkstelligen van een vlotte 
start in de sector voor toekomstige 
werknemers. Inzicht krijgen in de aanwezige 
competenties van toekomstige werknemers. 

 

Actie 4: De sector zal samenwerken met 
volwassenonderwijs en hoger onderwijs 

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): 
Het opstarten van (structurele) 
overlegmomenten tussen de sector en de 
hogescholen en CVO’s om relevante thema’s te 
bespreken, het aanbod af te toetsen, 
samenwerkingen op te zetten. We willen ook 
werk maken van 21ste -eeuwse 
elektriciteitscompetenties en innovatieve 
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technologieën introduceren in onderwijs en 
sector. 

 

Actie 5: De sector zal de opmaak en update van 
beroepskwalificatiedossiers, 
standaardtrajecten, opleidingsprofielen 
volwassenonderwijs en EVC-standaarden 
ondersteunen 
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): Bewerkstelligen 
van transparantie op de arbeidsmarkt en 
mogelijke opleidingstrajecten naar een 
bepaald beroep. Introductie van nieuwe-en 
update van bestaande 
beroepskwalificatiedossiers indien hiervoor de 
nood wordt gedetecteerd. Toelichten van 
beroepskwalificatiedossiers aan relevante 
onderwijs- en arbeidsmarktactoren. 

 

Actie 6: De sector zal de opportuniteiten op 
vlak van instroom monitoren en op basis 
hiervan acties ontwerpen 
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): Input leveren 
aan actoren uit de sector, de overheid, 
arbeidsmarktactoren en onderwijs. Bijsturen 
van acties indien er grote verschuivingen 
plaatsvinden. 

 
PRIORITEIT 2: Inzetten op een goede studie- en beroepskeuze met aandacht voor STEM 

Actie 7: De sector promoot STEM in haar acties 
naar onderwijs en brengt jongeren in contact 
met techniek 
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):  
De lange termijndoelstelling is uiteraard meer 
mensen werven voor technische- en 
elektriciteitsberoepen. Dit doen we door 
kinderen en jongeren reeds te laten 
kennismaken met elektrotechniek en hun 
technisch talent te laten ontdekken. We 
maken dat de bestaande websites (Elektroclub 
en Watts Up) een update ondergaan naar de 
nieuwe studierichtingen en 
instroommogelijkheden. We zetten  
intersectoraal een webinar in de markt om het 
gebruik van de STEM-check te promoten en we 
breiden de doelgroep onderwijs uit met 
studiekeuzebegeleiders. We nemen actief deel 
aan de internationale STEM initiatieven.  
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Actie 8: De sector zal zijn beroepen en 
opportuniteiten in de verf zetten 
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):  
Jongeren kennis laten maken met de sector, 
hen bijstaan bij het maken van een 
geïnformeerde studie- en beroepskeuze en 
hierbij de voordelen van de elektrotechnische 
sector in de verf zetten. We benaderen hiertoe 
ook bijkomende doelgroepen die bijdragen 
aan onderwijs-loopbaanbegeleiding.  

 

Actie 9: De sector zal inzetten op (regionale) 
STEM-samenwerking 
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):  
Techniek toegankelijk maken voor iedereen en 
het menselijk kapitaal verhogen in de STEM-
domeinen om zo mee tegemoet te komen aan 
bepaalde arbeidsmarktbehoeften. De sector zal 
inzetten op de ontwikkeling van een visie rond 
STEM-samenwerkingen in lijn met de 
aandachtspunten uit de evaluatie van het 
vorige STEM-actieplan en in lijn met de 
prioriteiten uit de STEM agenda 2030. De 
sector zet in op het bekend maken van STEM 
initiatieven bij werkgevers.  

 

Actie 10: De sector zal de opleidingsinhouden 
afstemmen met de nieuwe curriculumdossiers. 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Op 1 september zijn de nieuwe 
curriculumdossiers ingediend bij Ahovoks. Op 
basis van deze dossiers zullen de 
onderwijskoepels de leerplannen opmaken. Om 
de inhoud hiervan af te stemmen met de 
arbeidsmarkt zijn hierin ook de 
beroepskwalificaties opgenomen. Dit zorgt 
voor een concreet afstemmen tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Volta zal de 
opleidingsinhoud gerealiseerd door Plantyn 
nalezen en valideren zodat deze afgestemd zijn 
met de wetgeving en nieuwe 
curriculumdossiers. 
Betrokken partners:  
Plantyn 
Leerkrachten en TA/TAC’s secundair onderwijs, 
VDAB en opleidingsinstituten. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Afstemmen van 
opleidingeninhouden met de nieuwe 
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curriculumdossiers van onderwijs om een zo 
breed mogelijk draagvlak te creëren. 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 11: De sector zal werk maken van een 
instroomcampagne 

Omschrijving:  
De sector gaat opnieuw inzetten op het 
uitwerken van een grote instroomcampagne. 
Hierbij brengen we een up-to-date en wervend 
beeld van opleidingen en beroepen van de 
sector. 
Betrokken partners:  
Werkgeverfederaties, bedrijven, onderwijs-
verstrekkers, scholen, directies. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het vorm geven 
van een grote mediacampagne met als doel 
instroom in de sector en sectorrelevante 
opleidingen te verhogen.  

 
 
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 

Resultaatsverbintenis 2021: 
Eén nieuwe digitale Volta-opleiding en in totaal 
minstens 650 inschrijvingen (cursisten) voor de 
(Nederlandstalige) Volta e-learningmodules. 
Een dynamisch opleidingsaanbod is belangrijk 
voor een weerbare sector. De huidige context 
(gezondheidscrisis) maakt ook duidelijk dat het 
ontwikkelen van digitale opleidingen belangrijk 
is. We beogen met de digitale opleidingen een 
ruim publiek uit de sector te bereiken. 
 
Resultaatsverbintenis 2022: 
Implementatie van het VDAB-Volta actieplan. 
In het kader van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst 2020-2022 Volta-
VDAB werd er werk gemaakt van een nieuw 
actieplan dat deze overeenkomst aanvult en 
uitwerkt in concrete acties. De acties zijn gericht 
op verschillende doelgroepen: werkzoekenden, 
werkgevers, werknemers en onderwijs. Het is 
een flexibel actieplan waarbij wordt vertrokken 
van SMART geformuleerde acties & -
doelstellingen. Dit actieplan wordt nauwgezet 
opgevolgd en bijgewerkt door beide 
organisaties. Op het einde van 2022 zullen de 

Resultaatsverbintenis 2023: 
Opstellen van een nieuw actieplan VDAB-Volta 
actieplan. 
De huidige samenwerkingsovereenkomst 
tussen Volta en VDAB loopt binnenkort af en 
een nieuwe overeenkomst zal vorm worden 
gegeven. Complementair hieraan zal in de 
eerste helft van 2023 werk worden gemaakt 
van een nieuw actieplan. Het actieplan vormt 
de concrete uitwerking van de verbintenissen 
aangegaan in de 
samenwerkingsovereenkomst. We beogen 
opnieuw een flexibel actieplan met ruimte om 
in te spelen op een snel evoluerende context. 
Verder zal er bij de opmaak van het nieuwe 
actieplan ingezet worden op het 
bewerkstelligen van synergie met andere 
actieplannen, overeenkomsten en 
convenanten.  
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resultaten en inspanningen in het nastreven van 
de doelstellingen worden geëvalueerd. Een up-
to-date versie van het actieplan kan opgevraagd 
worden bij VDAB en Volta. 

 

PRIORITEIT 1: Aandacht voor competenties en levenslang leren 

Actie 1: De sector zal samenwerken om 
werkzoekenden naar de sector toe te leiden 
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): 
 De knelpuntberoepen in de sector wegwerken. 
Zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve 
instroom van elektriciens naar de bedrijven in 
de sector. 

 

Actie 2: De sector zal inzetten op competenties 
van de toekomst 
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): 
Technologieën staan niet stil. Bedrijven en 
medewerkers uit de sector moeten ingelicht 
zijn over innovaties en hun impact. Om dit te 
bewerkstelligen moeten we zelf ook inzicht 
verwerven in de mogelijke impact op de sector 
en op de competenties van de toekomst. Een 
goede samenwerking met kennisinstellingen, 
bedrijven en innovatie-actoren is hiervoor 
essentieel. 

 

Actie 3: De sector zal aandacht besteden aan 
basiscompetenties en veiligheid 

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): 
Basiscompetenties binnen de sector 
versterken. Een sector waar iedereen werkt 
met een groot veiligheidsbewustzijn. 

 

Actie 4: De sector zal werk maken van een 
divers opleidingsaanbod op maat van 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):  
Het uitbouwen van een dynamisch 
opleidingsaanbod voor de sector bestaande uit 
eigen opleidingen en partnerschaps-
opleidingen. Inzetten op digitalisering van het 



Pagina 8 van 14 
 

sectorale opleidingsaanbod maar ook het 
blijven voorzien van klassikale opleidingen om 
zo werk te maken van de competentie-
versterking van bedrijven en medewerkers uit 
de sector. 

 

Actie 5: De sector zal leercultuur en leerzin 
stimuleren en hierbij informeren omtrent 
opleidingen en competenties 
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): Om levenslang 
leren te bewerkstelligen is het essentieel dat in 
elke onderneming een leercultuur wordt 
gestimuleerd en dat we leerzin promoten bij 
de medewerkers uit de sector. Zo maken we de 
sector klaar voor de toekomst. 

 

Actie 6: De sector zal competentie-denken 
stimuleren en het erkennen van competenties 
ondersteunen 
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):  
Werk maken van een klare en eenduidige 
competentietaal. Bewerkstelligen van een 
kwalitatieve instroom in de sector, realistische 
verwachtingen van ondernemingen ten 
aanzien van nieuwe medewerkers, een goed 
begrip van de inhoud van een job voor 
werkzoekenden. 

 

PRIORITEIT 2: Werk maken van werkbaar werk 

Actie 7: De sector zal bedrijven bijstaan inzake 
Human Resource-management en zal inzetten 
op loopbaan-denken 
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):  
Het menselijk kapitaal in de sector maximaal 
ontplooien. Ondernemingen ondersteunen in 
hun HR-beleid en in loopbaanbegeleiding. 

 

Actie 8: De sector zal inzetten op kennisdeling 
en zowel jonge als oudere generaties 
ondersteunen op de werkplek 

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): Jongeren de weg 
laten vinden naar duurzame tewerkstelling in 
de sector en oudere medewerkers langer aan 
de slag houden. 
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Actie 9: De sector zal sensibiliseren omtrent 
werkbaar werk en zal informeren over 
mogelijke tools en financierings- mogelijkheden 

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):  
Ondernemingen informeren en sensibiliseren 
rond werkbaar werk en het belang ervan. 
Ondernemingen de tools aanreiken opdat zij 
eenvoudig werk kunnen maken van werkbaar 
werk.  

 
 
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 
 

Actie 1: De sector zal bijdragen aan de 
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. 
Timing:  
Voorjaar 2023, geschikt moment te bepalen 
door de sector en de deelnemende partners. 
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, … 
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Inspanningsverbintenis:  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels tot 
tewerkstelling binnen de sector op basis van 
de noden van niet-beroepsactieven. 

 

Actie 2: De sector zal inzetten op lokale 
partnerschappen of initiatieven om mensen toe 
te leiden naar een job in de sector 

Omschrijving:  
De sector is opzoek naar nieuwe werknemers 
en biedt vele kansen. Daarom wil men inzetten 
op het activeren van mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt en niet-
beroepsactieven  om hen de weg te helpen 
vinden naar de sector. Hiertoe zullen de 
banden met reeds bekende lokale partners 
worden aangehaald en zal er worden gezocht 
naar nieuwe lokale partners. Dit zal bijdragen 
aan de uitbouw van lokale initiatieven. 
Lokale partners en initiatieven zullen in kaart 
worden gebracht en er wordt een nauwere 
samenwerking nagestreefd. 
Betrokken partners:  
(lokale) organisaties die mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. 
Opleidings- en onderwijsactoren. 
Inspanningsverbintenis:  
Mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en niet-beroepsactieven 
bereiken door in te zetten op samenwerking 
met (lokale) intermediairs. 

 

 

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 Elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dirk RUTTEN, 
Algemeen secretaris ELOYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric PIERS, 
Gedelegeerd Bestuurder FEE 
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Mevrouw Viviane CAMPHYN, 
Gedelegeerd Bestuurder NELECTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris VAN DINGENEN, 
Director General, Techlink 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ortwin MAGNUS, 
Ondervoorzitter ABVV-metaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 
Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea 
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