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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 
sector Stoffering & Houtbewerking, vertegenwoordigd in 

paritair comité 126, sector van de Houtnijverheid, 
vertegenwoordigd in de paritaire subcomités 125.01  

van de Bosontginning, 125.02 van de Zagerijen 
en 125.03van de Houthandel 

 
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 Stoffering & Houtbewerking, sector van de 
Houtnijverheid, van de Bosontginning, van de Zagerijen en van de Houthandel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Filip De Jaeger, adjunct directeur-generaal Fedustria vzw; 
- De heer François De Meersman, algemeen secretaris Belgische 

Houtconfederatie vzw; 
- De heer Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Sandra Lamote, secretaris ACV bouw - industrie & energie; 
- De heer Gianni De Vlaminck, federaal secretaris ABVV - AC; 
- De heer Johan Vandycke, nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; 

 
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 Stoffering & Houtbewerking, 
vertegenwoordigd in paritair comité 126, sector van de Houtnijverheid, vertegenwoordigd in de 
paritaire subcomités 125.01 van de Bosontginning, 125.02 van de Zagerijen en 125.03 van de 
Houthandel van 05/03/2021.  
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 98.000,00 euro aan WOODWIZE, Hof ter 
Vleestdreef 3 te 1070 Brussel (ondernemingsnummer 0438.431.981 - bankrekeningnummer BE18 
2100 5859 9065) voor de financiering van 4 VTE sectorconsulenten gedurende 6 maanden. 
 

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 

2021: In het kader van onze tweede prioriteit 
‘Studie- en beroepskeuze’ willen we (extra) 
inzetten met onze beursdeelname aan de 
technologische vakbeurs Prowood. Prowood is 
hèt event om leerlingen uit het studiegebied 
hout kennis te laten maken met de nieuwste 
technologieën en producten en om hen in 
contact te brengen met de arbeidsmarkt. Vanuit 
de houtsectoren engageren we ons om tijdens 
de technologische vakbeurs Prowood 2021 de 
klassikale bezoeken voor leerlingen te 
organiseren, waaraan 50% van alle 
finaliteitsleerlingen (6e en 7e jaar) in het 
studiegebied hout deelnemen (3-jaarlijkse beurs, 
dus enkel in 2021). 
2021 en 2022: In het kader van onze derde 
prioriteit ‘Versterken van competenties van 
leerkrachten en leerlingen’ zullen we jaarlijks 4 
navormingen organiseren voor leerkrachten, 
instructeurs, docenten, waarbij we (jaarlijks en 
in totaal) 60 deelnemers bereiken (omwille van 
Corona kunnen we max. 15 deelnemers per sessie 
toelaten, wat onder de huidige omstandigheden 
al veel is). Zodra de situatie zich normaliseert 
kunnen we deze indicator herbekijken. 

1/1/2023 – 30/06/2023: In kader van onze 
derde prioriteit ‘Versterken van competenties 
van leerkrachten en leerlingen’ zullen we 
minimaal deelnemen aan 15 jobexpo’s en aan 
150 leerlingen sollicitatieskills bijbrengen. 
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PRIORITEIT 1: Instroom op de arbeidsmarkt optimaliseren 

Actie 1: Intersectoraal partnerschap onderwijs 
(i.s.m. Constructiv) 
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):  
Begeleidingscommissie 1 x per ½ jaar. 

 

Actie 2: Afstemmen onderwijs – arbeidsmarkt 
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):  
 Ontwikkelen en updaten van beroeps-

kwalificaties (op vraag) 
 Ontwikkelen van 2 EVC-instrumenten 
 Ontwikkelen en updaten van opleidings-

profielen voor het volwassenenonderwijs 
(op vraag) 

 Afstemmen Competent 2.0 op de beroeps-
kwalificaties (op vraag) 

 

Actie 3: Aanbod leerwerkplekken en 
stageplaatsen vanuit houtsectoren stimuleren 
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):  
 Gratis verspreiding (via de scholen) van het 

Hout Vasthouden Mag! magazine, waarin 
een aparte katern opgenomen is met 
leerwerkplekken en stageplaatsen. 

 Leerwerkplek- en stagedatabank kenbaar 
maken bij onderwijs en ondernemingen. 

 Actualiseren van leerwerkplekken en 
stageplaatsen. 

 

Actie 4: Aanbod graduaatsopleiding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Onder voorbehoud van de vereiste 
goedkeuringen start de graduaatopleiding 
‘Werkvoorbereider hout’ op vanaf september 
2023. De werkvoorbereider hout is een 
knelpunt op de arbeidsmarkt, waar deze 
opleiding een (deel van de) oplossing voor kan 
bieden. 
 
Woodwize is betrokken bij de aanvraag voor 
de programmatie en bij de opmaak van de 
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inhoud van de opleiding. Er wordt verder 
samengewerkt voor verdere inhoudelijke 
ondersteuning. Woodwize zal, op vraag van 
Vives, de opleiding actief promoten en 
kenbaar maken bij de potentiële doelgroepen 
van (laatstejaars)leerlingen, werknemers en 
bedrijven. 
Betrokken partners: 
VIVES Hogeschool, VTI Roeselare, Woodwize, 
bedrijven PC125 en PC126 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Graduaatsopleiding promoten 
 Potentiële leerwerkplekken informeren 

(graduaat is 1/3 werkplekleren) 
 
PRIORITEIT 2: Studie- en beroepskeuze (met specifieke aandacht voor STEM) 

Actie 5: Ondersteuning van de intersectorale 
STEM-adviseur (DWSE) 
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):  
 Actief participeren in de werkgroep STEM, 

geïnitieerd door de intersectorale adviseur 
LLL en STEM 

 Verder promoten en verspreiden van de 
intersectorale tool, de STEM-CHECK 

 Participeren in de Techniekacademies (vnl. 
Oost- en West-Vlaanderen) 

 

Actie 6: Studiekeuze - instroom in het 
houtonderwijs 

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

Omschrijving: 
Educatief platform voor jongeren (10 – 14 jaar). 
Het huidige lessenpakket ‘Hout Vasthouden’ 
voor leerlingen van 10 tot 14 jaar is aan een 
update en modernisering toe.  
Woodwize wil onderzoeken hoe een actueel 
educatief aanbod voor jongeren vorm 
gegeven kan worden en hoe dit als modulair 
pakket ter ondersteuning van leerkrachten 
aangeboden kan worden. Hierna zal beslist 
worden of zo’n platform met interactief 
educatief materiaal, georiënteerd op STEM, 
uitgewerkt kan worden. 
Betrokken partners:  
Opleidingsverstrekkers, leerkrachten 
basisonderwijs en 1e graad secundair 
onderwijs, houtsectoren, Woodwize in 
samenwerking met Link Inc  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Onderzoek educatief platform 
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 Opstart uitwerking educatief aanbod ifv 
STEM 

 

Actie 7: Beroepskeuze - doorstroom 
houtsectoren 
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):  
 Hout Vasthouden mag! magazine 

uitwerken en gratis verspreiden bij 
leerlingen, leerkrachten, cursisten… 

 Beroepenposters ontwikkelen en 
verspreiden 

 Ondersteunen STEM projecten van RTC’s 
 

Actie 8: Prowood 2021 

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):  
 

 
PRIORITEIT 3: Versterken van competenties van leerkrachten en leerlingen 

Actie 9: Nascholings- en vormingsaanbod voor 
leerkrachten, o.m. via samenwerking Regionale 
Technologische Centra 
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):  

 2 navormingsmomenten met een bereik van 
40 leerkrachten in totaal. 

 

Actie 10: Veiligheid en welzijn op de 
leer(werk)plek 
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):  
 Organiseren van technische stuurgroep en 

werkgroep veiligheid. 
 Opvolgen en uitvoeren van de acties. 

 

Actie 11: Inzetten op de sollicitatieskills van 
leerlingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Resultaatsverbintenis(-sen): 
 Deelnemen aan 15 sollicitatiebeurzen voor 

leerlingen. 
 150 leerlingen sollicitatieskills bijbrengen. 
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Actie 12: Ontwikkelen en inzetten van 21-
eeuwse leermiddelen 

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):  
 Ontwikkelen/update van e-learning 

modules ism VDAB 
 Promotie van het beschikbare materiaal 
 Opvolgen INNOvet project XR HO West 

 
 
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 

In het kader van onze zesde prioriteit ‘Werkbaar 
Werk’ zullen we - in samenwerking met SERV-
StIA - in 2021 een pilootproject uitvoeren van 
een sectorale werkbaarheidsmonitor. In 2022 zal 
op basis van de resultaten van de sectorale 
werkbaarheidsmonitor een sectoraal actieplan 
opgesteld worden. 

In de eerste helft van 2023 zal een inventaris 
opgemaakt worden van relevante tools en 
instrumenten ter preventie van psychosociale 
risico’s in de hout- en meubelsectoren. 
 
 

 

PRIORITEIT 1: Kwaliteitsvolle opleidingen, ook via werkplekleren, en inzetten op een leercultuur 

Actie 1: Uitbouwen en actualiseren 
opleidingsaanbod (kwalitatief en kwantitatief), 
afstemmen op de beroepskwalificaties & 
samenwerking met VDAB 

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):  
 Competenties van de werknemers uit de 

houtsectoren versterken en up-to-date 
houden; inzetbaarheid van de werknemers 
verhogen, interne doorstroom bevorderen; 
hierdoor bedrijven competitief houden. 

 WOODWIZE wil door het aanbieden van 
meer en betere opleidingen (en een betere 
registratie hiervan) meewerken om de 
Europese, Belgische en Vlaamse 
opleidingsdoelstellingen te bereiken. 

 

Actie 2: Werkplekleren in de houtsector 
stimuleren, promoten, organiseren (en uittesten 
van certificering via ESF 553 472)  

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: 
Het is ESF project 472 loopt af einde 2022. 
 
Door participatie in het ESF-project 553 
“Leerjobs” van VDAB, willen we een 
conceptuele EVC-aanpak uitwerken voor 
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☐ continuering 
☒ bijsturing 

specifieke doelgroepen om ervaring opgedaan 
in “lerende jobs” om te zetten in het behalen 
van een beroepskwalificatie. 
Na positief advies start de experimentele fase 
in 2023 (via een nieuw ESF-project). 
 
Woodwize engageert zich om vanuit zijn 
inhoudelijke expertise en zijn relatie met de 
bedrijven hierin te participeren. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Instroom bevorderen en duurzame 

tewerkstelling realiseren, door 
ondersteuning en begeleiding tijdens de 
verschillende vormen van werkplekleren. 

 Na afloop van het werkplekleren wordt een 
sectorale opleidingspas, competentie-CV of 
beroeps(deel)kwalificatie overhandigd aan 
de lerende. 

 

Actie 3: Industrie 4.0 en anders organiseren 

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

Omschrijving:  
Flanders’ FOOD, Sirris, Alimento, Cobot en 
Woodwize hebben samen met Workitects de 
krachten gebundeld in het ESF-project 
Workplace Innovation in a Digitale 
Environment (WIDE). 
Via dit project staan de organisatiearchitecten 
van Workitects klaar om 6 productiebedrijven 
gedurende anderhalf jaar te begeleiden met 
betrekking tot de impact van digitalisering op 
de bedrijfscultuur en hoe het werk 
georganiseerd wordt. 
Betrokken partners:  
Flanders’ FOOD, Sirris, Alimento, Cobot, 
Woodwize en Workitects 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Deelnemers inzichten meegeven op vlak van 
arbeidsorganisatie en werkbaarheid, en de 
impact van digitalisering. 
Aanbieden van workshops op maat van het 
bedrijf. 
Hierin worden tools aangereikt om te komen 
tot een betere integratie van mens en 
technologie. 

 

Actie 4: Verder stimuleren van een strategisch 
competentie- en talentbeleid 
Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
In het kader van de openbare aanbesteding 
‘Competentiechecks in Vlaams Ondernemingen 
met minder dan 50 werknemers’ participeert 
Woodwize in de aanbestedingsprocedure voor 
het 1e perceel, met name, hout, bouw, 
elektriciteit en garagesector. Indien dit perceel 
gegund wordt, zal Woodwize actief inzetten 
om een strategisch competentie- en 
talentbeleid (de paarse benadering) te 
promoten in de KMO’s van de hout- en 
meubelsectoren. 

 
PRIORITEIT 2: Matching tussen vraag en aanbod sneller en efficiënter laten verlopen 

Actie 4: Uitbouwen van een kwalitatieve 
deelvacaturedatabank voor de houtsectoren 

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):  
 Een duidelijke en volledige databank met 

alle vacatures in de hout- en 
meubelsectoren (bij voorkeur op basis van 
de deelvacaturedatabank van VDAB), zodat 
op basis hiervan gerichte sectorale acties 
ondernomen kunnen worden. 

 Er voor zorgen dat het beleidsadvies 
vanuit VDAB en vanuit de sector aan VDAB, 
onder meer mbt de knelpuntberoepen, 
gebaseerd is op de juiste (en volledige) 
informatie. 

 Zorgen voor een correcte deelvacature-
databank, zodat werkzoekenden sneller de 
weg naar de hout- en meubelsectoren 
vinden. 

 

Actie 5: Kwaliteitsbewaking van de vacatures 
(voorkomen van onnodige drempels voor 
kansengroepen) 
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):  
 Instroom in de houtsectoren bevorderen 

door kwaliteitsbewaking van de vacatures. 
 (online) workshop organiseren voor 

bedrijven (op vraag / intersectoraal) 
 

Actie 6: Kansengroepen helpen om de weg naar 
onze houtsectoren te vinden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
 1 infosessie organiseren en hiermee een 

betere aansluiting van vraag & aanbod op 
de arbeidsmarkt realiseren en de 
tewerkstellingskansen verruimen van de 
werkzoekenden met een grote(re) afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

 
PRIORITEIT 3: Werkbaar werk 

Actie 7: Pilootproject sectorale 
werkbaarheidsmonitor 

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 8: Opleidingsaanbod werkbaar werk & 
(intersectorale) infosessies 
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):  
 Goede praktijkvoorbeelden ikv werkbaar 

werk verspreiden via de nieuwsbrief 
WOODWIZE Informail 

 Organiseren en promoten van een 
opleidingsaanbod ikv (aspecten van) 
werkbaar werk 

 Intersectoraal samenwerken en 
gezamenlijke initiatieven opzetten mbt 
werkbaar werk 

Zie ook nieuw thema “Activering niet-
beroepsactieven / preventie van langdurige 
ziekte via werkbaar werk”. 

 

Actie 9: Veiligheid en welzijn stimuleren 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):  
 Blijvende aandacht creëren bij 

werkgevers en werknemers voor de 
veiligheidsrisico’s en werkpost-
ergonomie. 

 Minimaal 1 workshop en/of infomoment 
voor bedrijven en werknemers. 
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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: Intersectoraal programma Werkbaar 
werk 

Omschrijving:  
Met een aantla sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Woodwize zal zich inzetten om deel te neman 
aan fase 1 van de geplande campagen 
‘werkbaar werk’: 
Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 
periode (drie weken à 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. 
 
In functie van mogelijkheden kan deelname 
aan de volgende fasen op het moment zelf 
bekeken worden. 
Betrokken partners:  
StIA-SERV, intersectorale adviseurs SERV, 
sectoren, DWSE 
Inspanningsverbintenis:  
We nemen deel aan de eerste fase  van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk. 

 
 
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 Houtsectoren (PC 126, PsC 125.01, PC 125.02 en PC 125.03), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Filip DE JAEGER, 
Adjunct directeur-generaal Fedustria vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer François DE MEERSMAN, 
Algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-Pierre WAEYTENS, 
Gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Sandra LAMOTE, 
Secretaris ACV bouw - industrie & energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gianni DE VLAMINCK, 
Federaal secretaris ABVV - AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VANDYCKE, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 
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