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

Begrafenissector (PC 320) 
 
 
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 Begrafenissector, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Johan Dexters, voorzitter FUNEBRA; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De Mevrouw Gert Sevens, Vakbondsverantwoordelijke ACV-Puls; 
- De heer Stéphane Piron, Federaal Secretaris BBTK;  

 
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 Begrafenissector (PC 320) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro aan Waarborg en Sociaal 
Fonds voor de Begrafenisondernemingen (Fonds320), Anspachlaan 111 Bus 13 te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0817.770.178 - bankrekeningnummer: BE23 0015 1523 6491) 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 

Onderzoeken welke aanbieders van 
sectorspecifieke opleidingen er bestaan, en dan 
bilateraal overleg organiseren tussen de sector 
en deze aanbieders van sectorspecifieke 
opleidingen (onder meer vertegenwoordigd 
door Syntra en CVO). Dit mondt uit in een 
brochure, die nuttig is voor werkgevers én 
werknemers. 
Samenstelling van één correcte syllabus, 
specifiek om in het onderwijs te gebruiken, en 
die als basis kan worden gebruikt door alle 
instellingen. 

Het onderzoek naar aanbieders werd afgerond. 
We blijven echter de vinger aan de pols houden 
en onderzoeken bij de werkgevers welke 
opleidingen zij belangrijk vinden.  Op die manier 
kunnen wij onderzoeken of wij in de toekomst, 
eventueel met een aantal partners, opleidingen 
kunnen organiseren en aanbieden  voor onze 
sector. 
Momenteel werken wij voor de opleidingen 
uitvaartmedewerker, uitvaart-assistent en 
uitvaartmanager samen met Syntra en CVO.  
Een brochure wordt niet uitgegeven omdat de 
aanbieders Syntra en CVO niet altijd van start 
gaan met de opleidingen die zij promoten op 
hun website.  De brochure zou de correcte 
informatie niet weergeven.  Tijdens bezoeken 
aan ondernemers wordt het aanbod van Syntra 
en CVO besproken en vragen wij of de 
ondernemer zou open staan voor een stagiair 
uit een opleiding.   
Wij promoten duaal leren in het magazine 
Funebra.  De CVO’s van Gent (Groeipunt) en 
Mechelen (Crescendo) hebben een plaatsje 
gekregen in het magazine om hun aanbod in 
duaal leren te promoten. 
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De syllabus die gebruikt wordt voor de 
opleidingen uitvaartmedewerker, uitvaart-
assistent en begrafenisondernemer, werd 
gewijzigd naar het opstellen van een 
handleiding die jaarlijks zal worden geupdate.  
Dit om Syntra en CVO, die elk een andere 
indelingen van de cursussen hebben, toe te 
laten de nodige onderwerpen eruit te filteren en 
voor elke opleiding de juiste informatie aan te 
bieden. 
Bovendien zullen wij de digitale versie van het 
magazine Funebra bezorgen aan Syntra en CVO 
zodat de docenten op de hoogte zijn van de 
nieuwste trends en sectornieuws.  We vragen de 
CVO en Syntra vestigingen eveneens het digitale 
magazine door te sturen aan cursisten.  In het 
magazine staan algemene artikels, Funebra 
nieuws, sectornieuws, sociaal nieuws en nieuws 
over beurzen voor en door 
begrafenisondernemers.    

 

PRIORITEIT 1: Inventaris werkplekleren 

Actie 1: Inventariseren van de actuele stand van 
zaken met betrekking tot werkplekleren, stages 
en bedrijfsbezoeken vanuit het onderwijs 

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

Omschrijving:  
De begrafenissector heeft geen opleidingen in 
het secundair onderwijs, waardoor 
werkplekleren en stages niet van toepassing 
zijn in de sector.   
Leren en werken wordt in 2023 omgevormd 
tot duaal leren.  Ook hier hebben wij geen 
aanbod in het secundair onderwijs. 
Twee CVO vestigingen starten met duaal leren 
in het volwassenenonderwijs.  Wij engageren 
ons om de CVO’s te ondersteunen in het 
zoeken naar stageplaatsen in het kader van 
duaal leren, wat ons de kans geeft de stagiairs 
op te volgen en een zicht te krijgen op het 
aantal cursisten die starten en ook effectief 
afstuderen via duaal leren.  Verder engageren 
wij ons om de werkgevers te informeren rond 
de voorwaarden tot erkenning, alsook rond de 
mentoropleiding in het kader van duaal leren. 
Het Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen engageert zicht om 
de mentoropleiding in het kader van duaal 
leren in het volwassenenonderwijs tot 500 
euro terug te betalen voor werkgevers met 
werknemers die ressorteren onder het paritair 
comité 320.   
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Betrokken partners:  
CVO’s, begrafenisondernemers, Waarborg en 
Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen, departement WSE, 
externe aanbieder mentoropleidingen 
Inspanningsverbintenis(-sen): Inventaris van 
het aantal personen in stage bij 
begrafenisondernemers.  Opvolging van de 
stage.  Informeren van werkgevers rond 
erkenningsvoorwaarden en de 
mentoropleiding.  Publicatie van een formulier 
rond terugbetaling van de mentoropleiding tot 
500 euro op de website www.fonds320.be. 

 

Actie 2: Beroepen op onderwijskiezer onder de 
loep nemen en actualiseren 

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 2: Opleidingstrajecten 

Actie 3: Beroepskwalificatiedossiers evalueren 
op 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): 
De beroepskwalificatiedossiers worden 
continu geëvalueerd naar de noden van de 
sector.  Deze hebben bijgedragen in het 
opstellen van de handleiding voor de cursisten 
bij de CVO en Syntra vestigingen. 
Wij onderhouden nauwe contacten met de 
opleidingsverstrekkers en houden verder de 
vinger aan de pols om de competenties van 
werkgevers en werknemers in kaart te 
brengen en op deze manier bij te dragen aan 
de evaluatie van de beroepskwalificatie-
dossiers.   

 

Actie 4: Inventariseren alle mogelijke 
opleidingen die interessant zijn voor de sector 
en infobrochure 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) Het Waarborg en Sociaal Fonds 
voor de Begrafenisondernemingen is geen 
opleidingsfonds.  Het fonds zal aan Syntra en 
CVO, die instaan voor de opleidingen 
uitvaartmedewerker, uitvaart-assistent en 
uitvaartmanager, een gratis handleiding 
aanbieden per ingeschreven cursist.  Deze 
opleidingen worden in avondonderwijs 
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gegeven.  Vanaf september 2022 zouden de 
opleidingen eveneens in duaal leren kunnen 
gegeven worden.   
Een infobrochure wordt niet opgesteld omdat 
Syntra en CVO soms opleidingen aanbieden 
die niet van start gaan wegens te weinig 
interesse of te weinig cursisten die 
doorstromen naar een volgende module.  De 
brochure zou nooit correct of up-to-date zijn.   
Wij wensen wel te weten welke de opleidingen 
zijn die de begrafenisondernemer en diens 
personeel wensen te volgen.  Om die reden 
plannen wij een enquête bij onze 
ondernemers. 
Het Waarborg en Sociaal Fonds heeft zich 
geëngageerd om het inschrijvingsgeld terug te 
betalen van elke cursist die naar de sector 
doorstroomt.   
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) Het Waarborg en Sociaal Fonds 
voor de Begrafenisondernemingen, Syntra, 
CVO, eventueel andere externe partners, 
aanbieders van opleidingen interessant voor 
de sector. 
Inspanningsverbintenis(-sen): enquête om de  
opleidingsnoden van begrafenisondernemers 
en hun personeel te onderzoeken.  Vervolgens 
onderzoeken of wij de gewenste opleidingen 
kunnen organiseren.   
Aanpassing op de website www.fonds320.be 
met de informatie rond terugbetaling van 
opleidingen en de nodige formulieren om dit 
aan te vragen. 

 

Actie 5: Partnerschap met CVO en Syntra 
opstarten en uitbouwen 

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 voorbije 
periode hebben wij contacten gelegd met 
Syntra en CVO vestigingen.  Wij zullen deze 
contacten blijvend onderhouden.  Een 
handleiding die voor de opleidingen 
uitvaartmedewerker, uitvaart-assistent en 
uitvaartmanager zal aangeboden worden, 
zorgt voor één duidelijke boodschap en kan 
het beroep en de sector enkel maar ten goede 
komen. 

 

http://www.fonds320.be/
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Actie 6: Opleidingsaanbod voor stagebege-
leiders uitwerken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Stagebegeleiders vanuit het secundair 
onderwijs zijn er niet in onze sector.  Wij 
hebben geen opleidingen in het secundair 
onderwijs. 
Onze sector zal vanaf september 2022 van 
start gaan met duaal leren in het 
volwassenenonderwijs en zal op dat moment 
nagaan welke ondersteuning en aanbod de 
stagebegeleiders (voor ons mentoren) nodig 
hebben.  Wij onderzoeken welke 
mentoropleiding nuttig is in het kader van 
duaal leren voor de mentor op de werkvloer.  
We werken samen met de werkplekbegeleiders 
van het departement WSE, de mentor, de 
stagiair en de begrafenisondernemer.  Het 
Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen stimuleert de 
mentoropleiding door een tussenkomst van 
500 euro per opleiding voor ondernemers met 
werknemers in paritair comité 320. 
Betrokken partners:  
Werkplekbegeleider van het Departement 
WSE, Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen, organisaties die 
mentoropleidingen aanbieden, CVO’s, 
stagiairs, mentor en begrafenisondernemers. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Nagaan van het 
aanbod mentoropleidingen.  Het aanbod 
kenbaar maken aan de begrafenis-
ondernemers, de tussenkomst tot 500 euro 
promoten via een mailing, het Funebra 
magazine en op de website van het Waarborg 
en Sociaal Fonds voor de Begrafenis-
ondernemingen www.fonds320.be.   Correcte 
informatie verzamelen en doorgeven rond 
duaal leren in het volwassenenonderwijs aan 
de desbetreffende actoren (CVO, 
ondernemingen, mentoren) inzake 
bijvoorbeeld de erkenning van de 
onderneming, de mentoropleiding, financiële 
tegemoetkomingen.  Voorwaarden voor een 
Sectoraal partnerschap nagaan voor het 
Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen.  
Contacten onderhouden met de werkplek-
begeleiders.  

 

Actie 7: Uitwerken syllabus in samenwerking 
met Funebra 

Omschrijving:  
De syllabus wordt een handleiding die jaarlijks 
zal geüpdatet worden.  De CVO’s en de 

http://www.fonds320.be/
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

verschillende onafhankelijke Syntra werken 
allen op een andere manier.  Een syllabus op 
maat van elke Syntra en CVO vestiging is 
onbegonnen werk.  Om die reden maken wij 
een volledige handleiding die gebruikt kan 
worden voor verschillende modules en 
verschillende opleidingen.  Inhoudelijk gaat de 
handleiding over alle aspecten die te maken 
hebben met het beroep begrafenis-
ondernemer.   
Betrokken partners:  
Funebra, Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen, uitgeverij 
Inspanningsverbintenis(-sen): uitwerken van 
een handleiding voor het beroep 
begrafenisondernemer die gebruikt kan 
worden voor de opleidingen 
uitvaartmedewerker, uitvaartassistent en 
uitvaartmanager. 

 

Actie 8: Onderzoeken of opleidingen duaal leren 
mogelijk zijn 

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

Omschrijving: 
Duaal leren in het secundair onderwijs bestaat 
niet voor de begrafenissector.  Vanaf 
september 2022 zal er duaal leren voorzien 
worden in het volwassenenonderwijs.  
Begrafenisondernemingen zijn nog niet 
wegwijs in het landschap duaal leren omdat er 
geen duaal leren in het secundair onderwijs 
bestaat in de begrafenissector.  Begrafenis-
ondernemingen dienen dus geïnformeerd te 
worden rond de voorwaarden tot erkenning 
van hun onderneming om een stagiair duaal 
leren te kunnen begeleiden.  Dit kan eveneens 
kaderen in prospectie van potentiële 
ondernemingen voor duale opleidingen in het 
volwassenenonderwijs.   
We zoeken naar een opleidingsverstrekker die 
de mentoropleiding kan aanbieden.   
Voor de werkgevers met werknemers in 
paritair comité 320 voorziet het Waarborg en 
sociaal Fonds voor de Begrafenis-
ondernemingen in een terugbetaling van de 
mentoropleiding tot 500 euro.   
We volgen de inschrijvingen op voor de duale  
opleiding(en) die aangevat worden in de CVO’s 
en blijven in contact met de werkplek-
begeleiders die instaan voor de  erkenning van 
de begrafenisonderneming in het kader van 
duaal leren. 
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Betrokken partners:   
Waarborg en sociaal Fonds voor de 
begrafenisondernemingen 
Funebra 
CVO 
Departement WSE afdeling duaal leren en 
sectoren 
Begrafenisondernemingen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Informeren van begrafenisondernemingen  
over de voorwaarden tot erkenning en duaal 
leren in het volwassenenonderwijs via 
bezoeken, mailing, het magazine Funebra en 
op de website van het Waarborg en Sociaal 
Fonds voor de Begrafenisondernemingen 
www.fonds320.be.   
Prospectie doen bij potentiële ondernemingen 
voor duale opleidingen in het 
volwassenenonderwijs. 
Afstemmen met de werkplekbegeleiders die de 
erkenning van de ondernemingen uitvoeren. 
Aanbod terugbetaling van de mentoropleiding 
tot 500 euro voor de werknemers in 
begrafenisondernemingen die ressorteren 
onder  paritair comité 320 kenbaar maken via 
mailing en via telefonische contacten of via 
het bezoeken van de begrafenisondernemer.  

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 9: Onderzoeken of employer branding  
mogelijk is in bedrijven  

Omschrijving:  
Employer branding is een langetermijn-
strategie die bedrijven helpt bij het beheren 
van de kennis en percepties van huidige en 
potentiële werknemers , om de waarden en 
kenmerken over te brengen die de cultuur van 
een organisatie bepalen, en om de 
betrokkenheid en trots op het behoren tot het 
personeelsbestand van een bedrijf te 
bevorderen. 
Enerzijds zal dit het behouden van personeel 
tot gevolg hebben, anderzijds instroom 
bevorderen door personen die zich kunnen 
vinden in de identiteit van een onderneming. 
Betrokken partners: 
Waarborg en sociaal fonds, Funebra, 
begrafenisondernemingen. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Via een enquête nagaan of employer branding 
opportuun is in de sector.  Begrafenis-
ondernemingen informeren over het concept 
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via mailing, via het Funebra magazine en 
tijdens bezoeken. 

 
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 

2021-2022: 
• Opmaak van een inventaris van alle tools die 
interessant zijn voor de werkgevers (en 
werknemers) in de sector 
• Bekendmaken van deze tools via het 
magazine Funebra en tijdens contacten met 
werkgevers (zowel telefonisch als tijdens 
bedrijfsbezoeken) 
• Nazorg: enquêtes bij werkgevers over de 
implementatie van de tools (of gebrek aan 
implementatie). 

Een inventaris is nooit compleet.  Elke dag 
komen er tools bij.  De website werkbaar werk 
staat op de website van het Waarborg en 
Sociaal Fonds voor de Begrafenis-
ondernemingen.  De tools levenslang leren en 
werkbaar werk werden, via een brochure, 
eveneens tijdens de Funeral beurs, een beurs 
voor en door begrafenisondernemers, 
verdeeld.  Tijdens contacten met begrafenis-
ondernemers wordt er gepeild naar 
opleidingsnoden (in het kader van levenslang 
leren) en naar hoe de begrafenisondernemer 
en diens personeel de nodige flexibiliteit in de 
sector ervaart (in het kader van werkbaar 
werk). 
De tools worden eveneens bekend gemaakt via 
het magazine Funebra.  Dit magazine 
verschijnt idealiter 4 keer per jaar. 
De begrafenisondernemers ontvangen na 
bezoek of telefonisch contact systematisch een 
e-mail met de vraag naar hoe het bezoek / 
contact verlopen is en of er nog nood is aan 
extra informatie om de tools te 
implementeren. 

 

PRIORITEIT 1: Instroom 

Actie 1: Samenwerking met VDAB opstarten en 
uitbouwen 
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): Uitwerken van 
een aanbod van online seminaries voor 
werkgevers. Overleg met VDAB, 
campusmanagers, instructeurs en 
klantenconsulenten op provinciaal vlak. 

 

Actie 2: Inventariseren van alle mogelijke 
systemen die de overheid aanbiedt om 
instroom te bevorderen 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen): Analyse van 
mogelijke systemen die de overheid aanbiedt 
om instroom te bevorderen, en die interessant 
zijn voor de sector. 

 

Actie 3: Werkgevers leren kennen om zo beter 
de kunnen inspelen op hun noden 
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): Onderzoek of 
stages interessant zijn voor de sector, dit zal 
gebeuren via kwalitatieve en kwantitatieve 
enquêtes. Op basis van de enquêteresultaten 
zal verder promotie gemaakt worden voor 
stages. 

 

Actie 4: Onderzoeken of stages kunnen worden 
aangeboden aan de sector, en deze dan 
promoten 
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): Per provincie 2 
werkgevers bezoeken, zowel grote als kleine 
bedrijven.  Van elk bezoek wordt een verslag 
gemaakt.  Na het bezoek peilen we naar de 
tevredenheid van de werkgever over het 
bezoek.  Kwantitatieve enquêtes zijn mogelijk. 

 

Actie 5: Onderzoeken of jobdates interessant 
zijn voor 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 6: IBO promoten 

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): IBO promoten 
via artikels in het magazine Funebra. IBO 
promoten tijdens bedrijfsbezoeken.  

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 7: Opvolgen van Centra voor 
Volwassenenonderwijs in het kader van duaal 
leren voor volwassenen  
  

Omschrijving: 
Vanaf september 2022 zijn de opleidingen 
begrafenismedewerker, begrafenisassistent en 
begrafenisondernemer mogelijk in duaal leren 
in het volwassenenonderwijs.  Wij willen als 
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sector de CVO’s ondersteunen in dit kader, de 
nodige communicatie doen naar de 
begrafenisondernemingen en  de begrafenis-
ondernemers adviseren bij het opmaken van 
een opleidingsplan.  Wij kunnen ook een lijst 
met erkende verstrekkers van de mentor-
opleiding doorgeven.  Het Waarborg en Sociaal 
Fonds betaalt de opleiding tot mentor terug 
met een maximum van 500 euro voor 
bedrijven die ressorteren onder het paritair 
comité 320. 
Wij kunnen middels het magazine Funebra het 
aanbod duaal leren in het volwassenen-
onderwijs promoten. 
Wij staan in nauw contact met de CVO’s, die 
ons de nodige informatie verschaffen rond 
gecontacteerde begrafenisondernemingen, het 
aantal cursisten, hun achtergrond en 
motivatie, en de docenten die les geven in de 
opleidingen die te maken hebben met de 
begrafenissector.  Dit kan eveneens kaderen in 
het houden van statistische gegevens rond 
duaal leren in onze sector. 
We staan in nauw contact met de 
werkplekbegeleiders die momenteel de 
erkenning moeten doen van de begrafenis-
ondernemingen die een cursist in duaal leren 
wensen te begeleiden.  
Betrokken partners: 
Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen, Centra voor 
Volwassenenonderwijs, Funebra, Departement 
WSE, werkplekbegeleiders, begrafenis-
ondernemingen  
Inspanningsverbintenis(-sen): Nauw contact 
onderhouden met CVO’s, statistieken opmaken 
rond het aantal personen die starten in duaal 
leren, het aantal bedrijven die erkend worden, 
het aantal cursisten die effectief doorstromen 
naar de begrafenissector. 
Begrafenisondernemingen adviseren rond een 
opleidingsplan voor cursisten in duaal leren. 
Communicatie verzekeren naar begrafenis-
ondernemingen via Funebra magazine, mailing 
en bezoeken. 

 

Actie 8: Het taboe doorbreken rond de 
begrafenissector door middel van drie filmpjes 
voor de derde graad secundair onderwijs  

Omschrijving: 
Rond overlijden, rouw en de begrafenissector 
rust nog steeds een taboe.  We zien dat onze 
sector ernstig vergrijst.  Bijna 65 % van de 
medewerkers is 50plusser. 
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Om die reden is het goed om leerlingen uit de 
derde graad secundair onderwijs te bereiken.   
We gaan na of 3 miniseries rond rouw, 
gekoppeld aan lespakketten en eindtermen in 
het secundair onderwijs mogelijk zijn.  
Binnen het thema “rouw” kunnen we een 
aantal jongeren bereiken.  We denken hierbij 
aan verschillende pistes.  We zien een 
toenemende diversiteit in het onderwijs.  Met 
miniseries kunnen we een ruime doelgroep 
jongeren bereiken in het secundair onderwijs.  
Daarnaast kunnen we jongeren, na het 
secundair onderwijs, eventueel sturen in de 
richting van duaal leren in het 
volwassenenonderwijs.  Door het doorbreken 
van het taboe, kunnen de miniseries hopelijk 
ook bijdragen tot een hogere 
werkzaamheidsgraad binnen de begrafenis-
sector en stromen jongeren door naar een 
functie als begrafenismedewerker of 
begrafenisassistent. 
De miniseries worden gratis ter beschikking 
gesteld van secundaire scholen. 
Betrokken partners: 
Waarborg en sociaal fonds, Funebra, 
begrafenisondernemingen, productiehuis 
EDTV, secundaire scholen 
Inspanningsverbintenis: We nemen contact op 
met productiehuis EDTV.  De miniseries krijgen 
vorm in samenspraak met deze partner.  We 
overleggen rond het scenario en de inhoud van 
de miniseries.  Na uitwerking en finale 
goedkeuring, start het filmen.  We volgen het 
productieproces van 3 tot 4 maanden 
nauwgezet op.   
Bij een perfect verloop van de productie van 
de miniseries zouden deze klaar zijn tegen  
schooljaar september 2023  - 2024. 

 

Actie 9: Werkplekleren promoten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
De begrafenissector heeft geen opleidingen in 
het secundair onderwijs.  Om die reden kunnen 
wij geen werkplekleren promoten in het 
secundair onderwijs.  In september 2022 
starten CVO’s met duaal leren in het 
volwassenenonderwijs.  Hier kunnen wij wel 
promotie voor maken. 
Ook de IBO (individuele beroepsopleiding) 
zullen wij blijven promoten bij de werkgevers. 
Beide initiatieven zijn van belang om instroom 
te bevorderen in de begrafenissector. 
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Verder zullen we onderzoeken of de  
beroepsinlevingsstage (BIS) in onze sector kan 
geïntroduceerd worden.  De BIS een betaalde 
stage in een bedrijf die de stagiair toelaat  
vaardigheden en competenties aan te 
scherpen op de werkvloer.  Zo krijgt de stagiair 
ook voeling met de sector, wat tot een 
mogelijke instroom, eventueel via IBO kan 
leiden.  We moeten dit echter goed 
onderzoeken.  Werken in de begrafenissector 
vergt een aantal persoonlijkheidskenmerken 
en eisen zoals empathisch vermogen en 
discretie.  Niet iedereen komt in aanmerking 
voor werkplekleren. 
Betrokken partners: 
Begrafenisondernemers, Funebra, VDAB, 
Syntra, CVO, Waarborg en Sociaal Fonds. 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Zowel via publicaties als via bedrijfsbezoeken 
zullen vormen van werkplekleren (stages duaal 
leren in het volwassenenonderwijs) gepromoot 
worden.  We gaan na of de BIS een goed idee 
is voor de begrafenissector. 

 

Actie 10: Uitwerken peterschapsopleidingen en 
mentoropleidingen 

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

Omschrijving:  
Wij wensen enerzijds een mentoropleiding aan 
te bieden aan begrafenisondernemers die een 
cursist wensen te begeleiden in het duaal leren 
in het volwassenenonderwijs.  
Anderzijds wensen wij een opleiding 
peter/meterschap aan te bieden in het kader 
van nieuwe aanwervingen.  Een peter/meter 
leidt tot een sneller inwerking van nieuwe 
werknemers binnen de begrafenis-
onderneming en verhoogt zo de productiviteit 
en de tevredenheid van de nieuwe werknemer. 
De ervaren peter/meter die wordt aangesteld, 
krijgt erkenning voor zijn/haar ervaring.  Dit 
past eveneens in een leeftijdsbewust 
personeelsbeleid, aangezien de sector 64,9 % 
werknemers in de sector 50plussers zijn. Het 
peter/meterschap sluit ook nauw aan bij het 
retentiebeleid en is een stimulans voor het 
aantrekken van jonge werknemers via 
alternatieve opleidingsmethoden zoals IBO, BIS 
en stages in het kader van duaal leren in het 
volwassenenonderwijs. 
Het is een win-win situatie voor de 
peter/meter of mentor zelf, de nieuwe 
werknemer en de begrafenisondernemer. 
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Betrokken partners:  
Waarborg en Sociaal Fonds voor de 
Begrafenisondernemingen 
Syntra 
CVO 
Departement WSE 
VDAB 
Begrafenisondernemingen 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Overleg met organisatoren van mentor-
opleidingen. 
Contact met begrafenisondernemers om hen 
op de hoogte te brengen van de 
mentoropleiding in het kader van duaal leren. 
Enquête bij werkgevers om na te gaan of één 
van hun werknemers of zij zelf een 
peter/meterschapsopleiding of mentor-
opleiding wensen te volgen. 
Inhoud van de opleidingen leren kennen en 
eventueel vastleggen. 

 

Actie 11: Promotie werkbaarheidscheque 

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 systeem van werkbaarheidscheque wordt 
gepromoot via het magazine Funebra, en 
tijdens de contacten met de werkgevers. 

 

Actie 12: Tools bekendmaken van 
www.werkbaarwerk.be 
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 tools zullen 
bekend gemaakt worden via het magazine 
Funebra. Ze worden eveneens meegenomen in 
alle contacten met werkgevers, zowel 
telefonisch als tijdens bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 13: Waardevol werk promoten: goede 
werk-privébalans 

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): Enquête bij de 
werknemers in de wachtdiensten. 
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Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 14: Intersectorale campagne werkbaar 
werk  

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

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 
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, etc. nodig 
is. 

Betrokken partners: 
Minstens 16 sectoren, Waarborg en sociaal 
fonds, Funebra, begrafenisondernemingen, 
Departement WSE, derden 
Inspanningsverbintenis:  
We engageren ons om de intersectorale 
vergaderingen rond werkbaar werk en de 
preventie van langdurige ziekten bij te wonen.  
We onderzoeken in eerste instantie de cijfers 
die we van het departement WSE ontvangen.  
We nemen contact op met begrafenis-
ondernemingen om na te gaan in hoeverre zij 
te maken hebben met ziekteverzuim.  We 
werken gezamenlijk aan een programma om 
na te gaan welke achtergrondinformatie, 
getuigenissen, Webinars, opleidingen, sprekers, 
enz. nuttig zijn om een aanbod te bieden aan 
werkgevers in het algemeen en eveneens 
specifiek voor de begrafenisondernemers. 
We engageren ons om de begrafenis-
ondernemers te contacteren om eventuele 
ondersteuning en hulp te bieden indien dit 
nodig zou blijken. 
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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 1 : Aanzet tot het opstellen inclusieve 
competentieprofielen  

Omschrijving: 
Bij het opstellen van competenties voor 
functies binnen onze sector, houden we er 
rekening mee dat deze inclusief worden 
opgesteld.  Deze beroepscompetentieprofielen 
zullen in de toekomst gebruikt worden om 
inclusieve vacatures te formuleren die elk 
talent aantrekken. 
Betrokken partners: 
VDAB, Waarborg en sociaal fonds, 
begrafenisondernemingen 
Inspanningsverbintenis: 
Nagaan welke competenties nodig zijn voor 
welke beroepen binnen de begrafenissector 
door contact op te nemen met 
begrafenisondernemingen.  Vervolgens een 
aanzet maken tot competentieprofielen. 

 

Actie 2: Samenwerking met VDAB versterken 
om niet-beroepsactieven te bereiken  

Omschrijving: 
VDAB werd door de Vlaamse Overheid 
benoemd tot activeringsregisseur, die  de spil 
moet vormen in de activering van alle 
werklozen en niet-beroepsactieven.  Om niet-
beroepsactieven te bereiken is het daarom 
aangewezen om een nauwere samenwerking 
met VDAB te bewerkstelligen.  We doen dit 
door contacten te leggen met de strategisch 
accountmanager diensten, provinciale 
accountmanagers en trajectbegeleiders. 
Betrokken partners: 
VDAB, Waarborg en sociaal fonds, 
begrafenisondernemingen 
Inspanningsverbintenis: 
Contact opnemen met de strategisch 
accountmanager diensten, provinciale 
accountmanagers en traject-begeleiders en 
onze sector en beroeps-competentieprofielen 
voorstellen,  zodat we samen makkelijker een 
aantal niet-beroepsactieven kunnen bereiken. 
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Actie 3: Nagaan of jobcrafting in onze sector 
interessant is om langdurige ziekte te 
voorkomen  

Omschrijving: 
Met jobcrafting laat je werknemers sleutelen 
aan hun baan, zodat die dichter in de buurt 
komt van hun ideale werk. Dat kan al met 
kleine veranderingen die veel kunnen 
betekenen voor een medewerker. 
De werknemer kan zijn takenpakket 
bijvoorbeeld enigszins aanpassen en zich meer 
richten op dingen waar hij goed in is. Dit heeft 
allerlei pluspunten ; de werknemer vindt een 
balans tussen energievreters en energiegevers, 
de werknemer is productiever, werknemers 
zullen voor een langere tijd op een 
betekenisvolle manier blijven werken, omdat 
het werk beter aansluit bij hun voorkeuren.  
Dit past in een duurzaam personeelsbeleid. 
Betrokken partners: 
Waarborg en sociaal fonds, Funebra, 
begrafenisondernemingen 
Inspanningsverbintenis: 
We stellen een stappenplan jobcrafting op.  We 
informeren begrafenisondernemers rond de 
mogelijkheid jobcrafting te introduceren in 
hun begrafenisonderneming.  Dat doen we via 
het magazine Funebra en tijdens bezoeken. 

 

Actie 4 : Met derden in overleg gaan rond 
communicatie inzake de begrafenissector  

Omschrijving: 
Derde partijen (Koning Boudewijnstichting, de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat, …) stellen brochures op om burgers 
te informeren over wat er gedaan moet 
worden na een overlijden.   
Als begrafenissector kunnen wij enerzijds raad 
geven bij de inhoud van een brochure,  
anderzijds kunnen we zorgen voor de 
communicatie van deze brochures naar onze 
begrafenisondernemers. 
Betrokken partners: 
Waarborg en sociaal fonds, Funebra, 
begrafenisondernemingen, derden 
Inspanningsverbintenis: We nemen contact op 
met derden om ons voor te stellen.  Wij bieden 
onze expertise aan en zorgen voor de 
communicatie naar begrafenisondernemers. 

 

 

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.  
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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.  

 
 
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 Begrafenissector (PC 320), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan DEXTERS, 
Voorzitter FUNEBRA 



Pagina 20 van 20 
 

en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Gert SEVENS, 
Vakbondsverantwoordelijke ACV-Puls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Stéphane PIRON, 
Federaal Secretaris BBTK 

 


	Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de Begrafenissector (PC 320)
	Verbintenissen van de Vlaamse Regering
	Verbintenissen van de sector

