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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 

van de Grafische sector (PC 130) en de sector Papier- en 
Kartonverwerkende Nijverheid 

(PC 136 en PC 222) 
 
 
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 de Grafische sector, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ilse Straetman, voorzitter raad van bestuur GRAFOC vzw, 
vertegenwoordiger Vlaamse nieuwsmedia , HR Manager Printing Partners 
Beringen; 

- De heer Denis Geers, voorzitter raad van bestuur Febelgra vzw, CEO Graphius; 
 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Jef Boonen, Ondervoorzitter GRAFOC vzw, Secretaris ACV, Bouw, 
Industrie & Energie; 

- De heer Jan Meeuwens, Bestuurder GRAFOC vzw, Federaal Secretaris BBTK; 
 

en de SOCIALE PARTNERS VAN de Papier- en kartonbewerkende sector, 
 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
- Mevrouw Lieve Vanlierde, Secretaris-Generaal Federatie der Papier- en 

kartonbewerkende bedrijven; 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Frank Borloo, Regionaal secretaris ACV-Bouw-Industrie-Energie; 
- De heer Erik Decoo, Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; 
- De heer Olivier Van den Eynde, secretaris ABVV-Algemene Centrale; 

 
hierna “de sector” genoemd,  

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering 

Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 12.250,00 
euro uit te betalen aan Grafoc vzw (Grafisch Opleidingscentrum), Marsveldplein 2, te 1050 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0852.063.044 -bankrekeningnummer: BE70 1441 2347 5525) en aan het 
Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerkende nijverheid, Marsveldplein 2, 
te 1050 Brussel (ondernemingsnummer: 0457.480.407 - bankrekeningnummer: BE57 7320 1149 2935) 
voor de financiering van acties ter versterking van de werkplekcomponent van duaal leren. 
 
Artikel 2. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van 
de resultaten beoordeeld: 

- 80% is de inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf 
vastgelegde inspanningsverbintenissen; 

- 20% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 
resultaatsverbintenissen. 20% van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in 
zoverre de resultaatsverbintenissen behaald zijn. Als een verbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde 
resultaatsverbintenissen uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende de 
toekenning van een projectsubsidie aan Grafoc vzw ter uitvoering van het addendum 
‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering 
en de sociale partners van de Grafische en Papier- en Kartonbewerkende sector. 

 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe middels voorliggende overeenkomst:  

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘duaal leren’ van 5 maart 2021 verder te 
continueren en hierbij aan te geven welke engagementen uit dit addendum eventueel zullen 
worden bijgestuurd dan wel al zijn afgerond; 

2° nieuwe engagementen ter versterking van de werkplekcomponent van duaal leren op te nemen.  

 

RESULTAATSVERBINTENISSEN  
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum duaal leren 2021-2022 

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

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 40 / 2022 = 40 

2023 = 15 



Pagina 3 van 10 
 

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = geen / 2022 = 
geen 

2023 = geen 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 80 / 2022 = 50 

2023 = 20 

 
Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: GRAFOC en 
PaperPackSkills gaan elk hun 
bedrijven ondersteunen die hun 
erkenning als leerwerkplek willen 
vernieuwen en gaan jaarlijks het 
aantal leerwerkplekken verhogen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 2: GRAFOC en 
PaperPackSkills gaan een hands-
on brochure ontwikkelen voor 
bedrijven die aan de slag willen 
gaan met duaal leren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: GRAFOC en 
PaperPackSkills gaan 
erkenningsaanvragen behandelen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 
 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: GRAFOC en 
PaperPackSkills gaan promotie 
voeren voor een 
mentorenopleiding 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 2: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen nagaan of 
de decretale verplichting 
nageleefd wordt 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen tijdens een 
lopend duaal traject bedrijven 
bezoeken en ondersteuning 
bieden waar nodig 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 2: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen nazorg 
leveren aan bedrijven die in een 
duaal traject zijn ingestapt 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 
 

 

Actie 3: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen goede 
praktijken duaal in de spotlights 
zetten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen scholen 
ondersteunen bij duale trajecten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 
 

 

Actie 2: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen samen met 
scholen didactisch materiaal voor 
duale opleidingen ontwikkelen 

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

Omschrijving:  
GRAFOC heeft in 2022 een innovatieve DPO (digital print 
operator) opleiding (theorie) laten ontwikkelen door het VIGC 
(Vlaams Innovatief Centrum voor Grafische communicatie). 
 
Deze opleiding is een grote meerwaarde om het theoretische, 
gedeelte, dat de leerlingen op school krijgen, up-to-date te 
houden. Hierdoor zijn de leerkrachten en de leerlingen beter 
voorbereid op deze duale opleiding.  
 
Eén school heeft in 2022 3 leerkrachten laten opleiden. 
 
Betrokken partners:  
VIGC 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
GRAFOC en PaperPackSkills zullen in samenwerking met scholen 
een aanbod ontwikkelen van sectoraal didactisch materiaal (o.a. 
handleiding duaal voor bedrijven, werkpostfiches, 
opleidingsprogramma, …) 
 
GRAFOC en PaperPackSkills zullen promotie blijven voeren voor 
deze opleiding . 
 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: GRAFOC en 
PaperPackSkills zullen hun 
schouders mee zetten onder de 
beleidsvoorbereiding (o.a. door 
deelname aan de klankbordgroep 
sectoren en bevragingen) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie: GRAFOC en PaperPackSkills 
zullen CVO’s ondersteunen en 
bedrijven informeren over Duaal 
Leren in het 
volwassenenonderwijs  

Omschrijving:  
We veronderstellen dat wanneer duaal leren meer vorm krijgt 
binnen het volwassenenonderwijs, de bedrijven hierover 
geïnformeerd moeten worden. Waar nodig, kunnen we de CVO’s 
ook ondersteunen met sectorale informatie.  
 
Betrokken partners:  
CVO’s, departement Onderwijs  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We zullen ons inzetten om onze bedrijven te sensibiliseren omtrent 
duaal leren in het volwassenenonderwijs, zodra dit voor onze 
sector meer vorm krijgt (dus zodra er interessante opleidingen zijn 
voor onze sectoren).  
 

 
 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘duaal leren’ mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren 
en te rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 5.  Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 6. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van 
deze acties. 
 
Artikel 7. De bepalingen van het sectorconvenant 2021-2022 en van het addendum van 5 maart 
2021 zijn van toepassing in zoverre de voorliggende overeenkomst hier niet van afwijkt.  
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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 Grafische sector (PC 130), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ilse STRAETMAN, 
Voorzitter raad van bestuur GRAFOC vzw, 
Vertegenwoordiger Vlaamse nieuwsmedia, 

HR Manager Printing Partners Beringen 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Denis GEERS, 
Voorzitter raad van bestuur Febelgra vzw, 

CEO Graphius 
 

 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jef BOONEN, 
Ondervoorzitter GRAFOC vzw, 

Secretaris ACV, Bouw, Industrie & Energie 
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De heer Jan MEEUWENS, 
Bestuurder GRAFOC vzw, 
Federaal Secretaris BBTK 

 
 
 
 

 
Namens de sociale partners van de sector Papier- en Kartonverwerkende Nijverheid (PC 136 en 
PC 222), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve VANLIERDE, 
Secretaris-Generaal Federatie der Papier- en kartonbewerkende bedrijven 

 
 
 

Met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Frank BORLOO, 
Regionaal secretaris ACV-Bouw-Industrie-Energie 
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De heer Erik DECOO, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Olivier VAN DEN EYNDE, 
secretaris ABVV-Algemene Centrale 
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