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

Groene sectoren (PC 132, PC 144, PC 145 en PC 145.04) 
 
 
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 Groene sectoren, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond; 
- De heer Jan Vancayzeele, Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en 

Groenvoorzieners; 
- De heer Kurt Van Huylenbroeck, Belgische Federatie Groenvoorzieners; 
- De heer Johan Van Bosch, Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Alain Detemmerman, Co-Voorzitter ABVV – FGTB Horval; 
- De heer Steve Rosseel, Nationaal Secretaris ACV Voeding en  Diensten; 
- De heer Dominik Roland, 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 Groene sectoren (PC 132, PC 144, PC 145 en PC 
145.04) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 98.000,00 euro aan EDUplus vzw, ‘s 
Gravenstraat 195 te 9810 Nazareth (ondernemingsnummer: 0852.074.724 - bankrekeningnummer: 
BE21 7360 0069 2303) 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 

De Groene sectoren engageren zich om tijdens 
de convenantsperiode 2021 – 2022 elk jaar 20 
praktijkleerkrachten te laten deelnemen aan 
EDUplus opleidingen. Dit heeft als doel om 
nieuwe en minder ervaren praktijkleerkrachten 
competenties bij te brengen die hen helpen in 
het opleiden van jongeren uit het land- en 
tuinbouwonderwijs. 

Voor het eerste semester van 2023 voorzien we 
om 10 praktijkleerkrachten te laten deelnemen 
aan de EDUplus opleidingen. 

 

PRIORITEIT 1: Samenwerking met onderwijsactoren van het studiegebied Land- en Tuinbouw 

Actie 1: Opstellen van nieuwe en updaten van 
bestaande beroepskwalificaties 

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 2: Samenwerking met de scholen van het 
studiegebied Land- en Tuinbouw opnieuw 
activeren 
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): 
Bezoeken en informeren van de scholen van 
het studiegebied Land- en Tuinbouw over de 
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werking van EDUplus i.k.v. de aansluiting 
onderwijs – arbeidsmarkt. Tijdens het laatste 
kwartaal worden zoveel mogelijk scholen uit 
het studiegebied Land- en Tuinbouw bezocht. 
Indien we er niet in slagen om alle scholen te 
bezoeken, komen die aan bod in het eerste 
semester van 2023. 

 
PRIORITEIT 2: Opleidingen voor jongeren met een werknemersstatuut en voor praktijkleerkrachten 

Actie 3: Deelname van praktijkleerkrachten aan 
het EDUplus opleidingsaanbod 

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): 
EDUplus informeert de scholen en de bedrijven 
over de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
opleidingen die we organiseren. Bij 
opleidingen op vraag (georganiseerd voor een 
bedrijf met een specifieke aanvraag) worden 
de scholen in de omgeving op de hoogte 
gebracht van de mogelijkheid om 
praktijkleerkrachten te laten deelnemen aan 
deze opleiding(en). Voor de periode jan 2023 – 
jun 2023 wordt er 1 specifieke opleiding voor 
praktijkleerkrachten georganiseerd.  

 
 
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 

de sector engageert zich om: 
- 325 bedrijfsbezoeken af te leggen in 2021 bij 

KMO-bedrijven in de Groene sectoren om de 
werking van EDUplus en de prioriteiten van 
het sectorconvenant kenbaar te maken in de 
Groene sectoren. 

- 350 bedrijfsbezoeken af te leggen in 2022 bij 
KMO-bedrijven in de Groene sectoren om de 
werking van EDUplus en de prioriteiten van 
het sectorconvenant kenbaar te maken in de 
Groene sectoren. 

Voor het eerste semester van 2023 engageert 
de sector zich om 175 bedrijfsbezoeken uit te 
voeren om de werking van EDUplus voor te 
stellen.  
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PRIORITEIT 1: Continue opbouw van competenties 

Actie 1: KMO-gericht vormingsaanbod in het 
kader van levenslang leren 
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): 
Alle informatie over deelname aan de EDUplus 
opleidingen wordt bijhouden (deelnemer, 
bedrijf, eventueel ook de kansengroep waartoe 
de deelnemer behoort). 

 

Actie 2: Competentieplanning en -opbouw 
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):  
In samenspraak met bedrijven kunnen 
opleidingsplannen voor hen ontwikkeld 
worden en kunnen de gegevens van deelname 
aan de opleidingen worden bijgehouden en ter 
beschikking worden gesteld aan de bedrijven 
en de deelnemers. 

 

Actie 3: Basiscompetenties 

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): 
Overzicht van de georganiseerde opleidingen 
die bijdragen tot het verwerven van 
basiscompetenties.  

 

Actie 4: Werkbaar werk 

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): 
Opleidingen organiseren en aanbieden die 
werkbaar werk als thema hebben + het 
doorverwijzen van bedrijven naar Prevent Agri 
Vlaanderen voor vragen i.v.m. veiligheid op de 
werkplek. De opleidingen in kwestie zijn 
vermeld in het sectorconvenant 2021 - 2022. De 
meeste opleidingen zijn op vraag van 1 of 
meerdere bedrijven. Enkel de opleiding ‘Hef- en 
tiltechnieken’ is een vaste opleiding die in het 
voorjaar van 2023 aangeboden wordt. 
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Actie 5: Intersectorale 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): De intersectorale 
samenwerking wordt zoals in de huidige 
convenantperiode op ad-hoc basis 
verdergezet, namelijk bij het ontvangen van 
opleidingsvragen waarvoor contacten met 
andere sectoren vereist zijn en omgekeerd. In 
de praktijk is er vooral samenwerking met de 
sector bouw. 

 

Actie 6: Online opleidingen 
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): Indien zinvol en 
haalbaar kunnen opleidingen online 
aangeboden worden (met akkoord van de 
sociale partners) 
De mentoropleiding wordt enkel nog online 
aangeboden aan de mentoren Duaal  Leren en 
eventueel andere geïnteresseerde 
medewerkers. We verwachten in het eerste 
semester van 2023 4 online mentoropleidingen 
te organiseren. 

 

Actie 7: Opleidingen ihkv duurzaam 
groenbeheer en –aanleg, land- en tuinbouw 

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): Opleidingen die 
bijdragen tot een meer duurzame 
bedrijfsvoering zijn een onderdeel van het 
opleidingsaanbod van EDUplus. Deze 
opleidingen staan vermeld in het 
sectorconvenant 2021 – 2022. Er zijn enkele 
geactualiseerde opleidingen: Duurzaam 
Groenbeheer – Groendaken en Daktuinen. Een 
nieuwe opleiding die hierbij aansluit is: 
Klimaatrobuuste Soorten en Nieuwe Trends 
(planten). 

 
PRIORITEIT 2: Communicatie ter promotie en ondersteuning van de competentieopbouw van 
werknemers in KMO-bedrijven en van werkzoekenden 

Actie 8: KMO-gerichte communicatie Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

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

- Bedrijfsbezoeken in de sectoren 
landbouw, tuinbouw, tuinaanleg en 
loonwerk 

- Deelname aan de vakbeurs Agriflanders 
begin 2023 

 

Actie 9: Interactie met de stakeholders  in de 
Groene sectoren 
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): 
Deelname aan vergaderingen van de 
stakeholders van de groene sectoren en 
contact met hen in verband de inhoud van het 
opleidingsaanbod. 

 

Actie 10: Samenwerking met VDAB om 
werkzoekenden competenties in de groene 
sectoren bij te brengen 
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):  
Geschrapte actie. 

 
PRIORITEIT 3: Sectoraal outplacement 

Actie 11: Organisatie van Sectoraal 
outplacement 
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 aantal ontvangen en uitgevoerde 
outplacementtrajecten. 

 

Actie 12: Opleidingen voor personen in een 
outplacementtraject 
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 aantal 
personen in outplacementbegeleiding die 
deelgenomen hebben aan onze opleidingen of 
aan de workshops van Acerta Consult. 

 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
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Actie 13: Taalbeleid voor personen in een 
outplacementtraject 

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

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het aantal 
personen in outplacement die gebruik 
gemaakt hebben van de mogelijkheid om 
taalopleidingen te volgen tijdens of naast het 
outplacementtraject. 

 

Actie 14: Versterking van de digitale 
competenties van personen in een 
outplacementtraject 

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 aantal personen in outplacement die 
gebruik gemaakt hebben van de opleidingen 
die bijdragen tot versterken van hun digitale 
competenties. 

 
 
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: Medewerking en ondersteuning van de 
intersectorale campagne Werkbaar Werk. De 
coördinatie van deze campagne is in handen 
van SERV en wordt uitgewerkt door StIA samen 
met de consulenten van de deelnemende 
sectoren en wordt ondersteund door het 
departement WSE. De ontwikkeling gebeurt in 
het laatste trimester van 2022 en de campagne 
wordt tijdens het eerste semester van 2023 
uitgevoerd. 

Omschrijving: 
De sector engageert zich om de bedrijven van 
de groene sectoren op de hoogte te brengen 
van de campagne Werkbaar Werk en om 
geïnteresseerde bedrijven te ondersteunen bij 
de aanpak van deze problematiek. Dit zal niet 
enkel tijdens bedrijfsbezoeken gebeuren (175 
prospectiebezoeken voorzien in het eerste 
semester van 2023), maar ook via o.a. 
nieuwsbrieven en artikels in de publicaties van 
de sociale partners van de groene sectoren. 
Sectorale opleidingen die bedrijven helpen om 
de problemen i.v.m. werkbaar werk aan te 
pakken en/of te voorkomen, worden daarbij 
extra in de verf gezet en gepromoot.  
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: 
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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, 
… 

 Opvolging: Na deze periode contacteren we de 
bedrijven opnieuw en beluisteren of er nog 
verdere ondersteuning, hulp, etc. nodig is. 
Betrokken partners: 
De sociale partners van de groene sectoren en 
hun publicaties – SERV – departement WSE 
Inspanningsverbintenis: 
De sector legt in het eerste semester van 2023 
175 bedrijfsbezoeken af waarbij het thema 
werkbaar werk onder oog van de 
gesprekspartner gebracht wordt. We nemen 
deel aan de 3 fases 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 Groene sectoren (PC 132, PC 144, PC 145 en PC 145.04), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Chris BOTTERMAN, 
Hoofd Sociale Zaken Boerenbond 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan VANCAYZEELE, 
Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners 
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De heer Kurt Van HUYLENBROECK, 
Belgische Federatie Groenvoorzieners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer Johan VAN BOSCH, 
Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Alain DETEMMERMAN, 
 Co-Voorzitter ABVV – FGTB Horval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Steve ROSSEEL, 
Nationaal Secretaris ACV Voeding en Diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dominik ROLAND, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 
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