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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de sector Metaal- en Technologische Industrie Bedienden 

(PC 209) en Metaal- en Technologische Industrie Arbeiders 
(PC 111) 

 
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 Metaal- en Technologische Industrie Bedienden en 
Arbeiders, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Stephan Vanhaverbeke, Manager People and Organisation, AGORIA; 
- De heer Thomas Vanbiervliet, Expert Loopbaanfondsen, AGORIA; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Philippe Bervoets, Nationaal secretaris ACV-PULS; 
- Mevrouw Dorine Cordy, Federaal Secretaris BBTK; 
- De heer Geert Dumortier, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB Metaal; 
- De heer Rohnny Champagne, Voorzitter 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. 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 36.946,50 
euro uit te betalen aan INOM vzw, August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 
0409.845.289 - bankrekeningnummer: BE25 2100 0498 8882) 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 INOM vzw ter uitvoering van het addendum 
‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering 
en de sociale partners van de sector van de Metaal- en Technologische Industrie. 

 

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 = 380 / 2022 = 380 

80 

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

_ 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 120 / 2022 = 120 

100 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Communicatie-acties: 
website, brochures, infosessies, … 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

- Er wordt promotiemateriaal ter beschikking gesteld van 
scholen om duale opleidingen te promoten bij leerlingen en 
bedrijven. 

- Het promomateriaal wordt verdeeld bij elk relevant 
bedrijfscontact (zowel erkenning/hernieuwing als nieuwe 
bedrijfscontacten). Dit zal voornamelijk opgenomen worden 
door de provinciale loopbaanfondsen. 

 
 

Actie 2: Prospectie vanuit de 
provinciale loopbaanfondsen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We nemen bij elke prospectie het duaal leren mee. 
  

 

Actie 3: Hernieuwen van 
erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
We willen ons bij het niet hernieuwen van de erkenning vooral 
focussen op bedrijven die de voorbije 5 jaar een leerlingen hebben 
begeleid.  
 
Betrokken partners:  
Mtech+ Vlaanderen 
Sociale partners 
Provinciale mtech+-medewerker 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

• Alle hernieuwingsdossiers worden administratief 
behandeld 

• 80 % van de bedrijven die in de laatste 5 jaar een lopende 
OAO of SAO  hebben gehad, worden bij niet hernieuwen 
gecontacteerd. 

• Alle bedrijven met een vraag voor ondersteuning worden 
gecontacteerd. 

• 80 % van de bedrijven met een hernieuwingsaanvraag 
worden gecontacteerd 
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Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Administratieve controle 
van de erkenningsaanvraag 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle erkenningsaanvragen worden administratief gecontroleerd.  
In het geval dat er administratieve stukken ontbreken wordt er 
contact opgenomen met het bedrijf. Indien nodig wordt er 
ondersteuning geboden aan het bedrijf om de erkenning alsnog 
rond te krijgen. 
 

 

Actie 2: Contact name met het 
bedrijf 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We contacteren alle bedrijven die een erkenningsaanvraag 
indienen. 
 

 

Actie 3: Plaatsbezoeken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
90% van de kandidaat-leerbedrijven worden binnen de wettelijke 
adviestermijn van 14 dagen bezocht. Tijdens dit plaatsbezoek 
worden de activiteitenlijsten overlopen en krijgt het bedrijf alle 
noodzakelijk informatie om op een kwaliteitsvolle manier van start 
te gaan (zie bovenstaande omschrijving). 
 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Mentoropleidingen Duale 
opleidingen en generieke 
mentoropleiding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er wordt een voldoende groot aanbod geprogrammeerd zodanig 
dat alle mentoren binnen de voorziene termijn van 1 jaar een 
mentoropleiding kunnen volgen. 
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Actie 2: Opvolging van de 
mentoren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle mentoren worden op de hoogte gesteld van ons aanbod rond 
mentoropleidingen.  
 

 

Actie 3: Digitaal leerplatform 
duale mentoren in de 
technologische industrie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Mentoren die actief zijn binnen de door de sector ondersteunde 
duale trajecten krijgen toegang tot ons leerplatform. 
 

 

Actie 4: Coaching en intervisie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er zijn procescoaches bij mtech+ Vlaanderen actief die scholen, 
bedrijven en mentoren ondersteunen en begeleiden bij het gebruik 
van het leermateriaal.  
 

 

Actie 5: Professionalisering van 
leerkrachten en mentoren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing  

Omschrijving:  
Continuering van het professionaliseringsaanbod voor de duale 
lasopleidingen. 
 
Verdere uitbouw van het professionaliseringsaanbod ikv BSO en 
TSO-opleidingen is een actie in het ESF-dossier: ‘Hybridisering en 
digitalisering van het leerproces’. Klemtoon ligt hier op het 
verzamelen en ontwikkelen van digitaal leermateriaal voor de 
lasopleidingen en EMTd. 
 
Betrokken partners:  
Mtech+ Vlaanderen: lead 
VCL: uitvoerder 
Sociale partners: opvolging en kwaliteitsbewaking 
Bedrijven 
Scholen 
Limtec/Anttec 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

• Aanbod duale lasopleidingen wordt minimaal 1 keer per 
jaar georganiseerd 
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• Ten laatste eind 2022 is er een aanbod rond digitaal 
leermateriaal lassen en EMTd 
 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Opmaak van kwalitatief 
leermateriaal/leerfiches 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Nieuwe leerfiches worden opgemaakt bij de start van nieuwe duale 
opleidingen. Bestaande leerfiches worden geëvalueerd en indien 
nodig bijgestuurd. 
 

 

Actie 2: Begeleiding en coaching 
van opstartende leerwerkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Scholen en bedrijven  voorzien van de nodige tools en 
ondersteuning om een duaal traject kwaliteitsvol te begeleiden. 
 

 

Actie 3: Kwaliteitsbewaking van 
de erkende leerbedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle klachten worden afgehandeld. 
Alle knipperlichten worden opgevolgd. 
 

 

Actie 4: Lerende Netwerken EMd, 
MV(T)d, LASd 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Het concept van Lerende Netwerken wordt geëvalueerd en 
bijgestuurd. Momenteel zijn er zeer veel Lerende Netwerk en we 
krijgen het signaal dat dit voor de betrokken actoren niet meer 
haalbaar is om deze allemaal te combineren. Mogelijke  bijsturing 
kan zijn om thematische Lerende Netwerken te organiseren over 
de verschillende clusters heen. In oktober 2022 staat een dergelijk 
thematisch LN op het programma rond VR/AR/XR  binnen duaal 
leren. 
 
Betrokken partners: 
Mtech+ 
Sociale partners 
Onderwijspartners 
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Bedrijven 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Er worden 1 tot 2 Lerende Netwerken georganiseerd volgens een 
nieuwe concept. 
 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Deelname intersectoraal 
ESF-dossier (ESF project 480 9690) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

• Opzetten van regionale leren netwerken i.f.v. het 
uitwisselen van expertise tussen scholen, sectoren en 
bedrijven 

• Verhoging van het aantal nieuwe richtingen die worden 
geprogrammeerd in de schoot van het lerend netwerk 

• Verhoging van het aantal leerlingen binnen duale 
richtingen bij de scholen die deelnemen aan het lerend 
netwerk 

 
 

Actie 2: Matching scholen - 
bedrijven - leerling 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector biedt ondersteuning aan bij het maken van de juiste 
match tussen leerling en bedrijf. 
 

 

Actie 3: Ondersteuning scholen en 
bedrijven bij gebruik van het 
leermateriaal 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Scholen krijgen de nodige ondersteuning om op een kwaliteitsvolle 
manier aan de slag te gaan met het leermateriaal.  
 

 

Actie 4: Lerende Netwerken EMd, 
MV(T)d, LASd 

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

Omschrijving: 
Zie actie 4 -kwaliteit van werkplekken. 
 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
Er worden 1 tot 2 Lerende Netwerken georganiseerd volgens een 
nieuwe concept 
 

 

Actie 5: Opmaak van kwalitatief 
leermateriaal/leerfiches 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bij de start van een nieuwe duale opleiding in de technologische 
sector wordt er kwalitatief leermateriaal ontwikkeld en ter 
beschikking gesteld.  
 

 

Actie 6: Professionalisering van 
leerkrachten en mentoren 

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

Omschrijving:  
Zie actie 5-kwaliteit van de werkplekken. 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

• Aanbod duale lasopleidingen wordt minimaal 1 keer per 
jaar georganiseerd 

• Ten laatste eind 2022 is er een aanbod rond digitaal 
leermateriaal lassen en EMTd 
 

 

Actie 7: ESF-dossier hybridisering 
en digitalisering van het 
leerproces (ESF 480 9673) 

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

Omschrijving: 
In de loop van het eerste projectjaar werden de doelstellingen 
aangepast. 
 
Betrokken partners: 

• Agoria: promotor 
• Onderwijsactoren: GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 

OVSG, POV  
• Sectorale opleidingscentra: Limtec+, Anttec+, 

Technicity.brussels  
• Mtech+ Vlaanderen 
• Scholen en bedrijven uit huidige lerende netwerken duaal 

 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

• Processen van hybridisering en digitalisering worden 
gefaciliteerd en geoptimaliseerd binnen duaal leren TSO  

• De leerling aan het stuur van zijn/haar leerproces zetten 
• Leervermogen van duale leerlingen op de werkplek 

versterken 
• Digitaal leermateriaal rond Lassen duaal en EMTd 

ontwikkelen en ter beschikking stellen 
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Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Matching/communicatie 
opleidingsinstelling/student/ 
cursist/bedrijf 

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

Omschrijving: 
De actie wordt opgestart vanaf 09/2022 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Werving van bedrijven voor samenwerking met hogescholen/CVO’s. 
 

 
 

Actie 2: Leerlijnen en 
methodieken doortrekken vanuit 
duale secundaire opleidingen en 
delen van expertise 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De opgedane expertise en de aanpak (groeiscenario, 
leergemeenschappen, …) vanuit de prof bach EM duaal wordt 
gedeeld met andere studierichtingen van hogescholen/ 
universiteiten. 
 
Expertise verworven bij de opmaak van het kwalitatief 
leermateriaal/leerfiches voor secundair onderwijs wordt gedeeld 
met het volwassenenonderwijs. 
 

 

Actie 3: Inzetten op het 
leervermogen van de 
student/cursist en de 
ondersteuning van de mentor op 
de werkplek 

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

Omschrijving:  
De actie wordt opgestart vanaf 09/2022 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De disseminatie van  digitale  coach-de-coachtool ter 
ondersteuning van het leren leren op de werkplek voor de mentor. 
 

 

Actie 4: Mentoropleiding 

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

Omschrijving:  
De actie wordt opgestart vanaf 09/2022. 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zowel in het voorjaar, als het najaar worden er mentoropleidingen 
georganiseerd. De communicatie gebeurt naar leerbedrijven en 
centra Volwassenonderwijs die opleidingen aanbieden in de leerlijn 
van de duale opleidingen die we momenteel ondersteunen. 
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Actie 5: Ondersteunen bij nieuwe 
duale opleidingen 

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

Omschrijving:  
De actie wordt opgestart vanaf 09/2022 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We nemen deel aan het Lerend Netwerk Duaal in Hoger Onderwijs 
en Volwassenonderwijs om, in co-creatie met andere partners, 
aanbevelingen te geven naar het beleid, onderwijsinstellingen en 
het  werkveld. 
 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 6 : Erkennen van 
werkplekken 

Omschrijving: 
Erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO behandelen. We 
volgen hier dezelfde procedure als bij de erkenningsaanvragen ikv 
opleidingen secundair onderwijs 

• Administratieve controle van de erkenningsaanvraag 
• Contactname van het bedrijf 
• Plaatsbezoeken 

 
Betrokken partners:  
Provinciale loopbaanfondsen: lead 
mtech+ Vlaanderen: opvolging + coaching en ondersteuning 
Sociale partners: opvolging en kwaliteitsbewaking 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We contacteren alle bedrijven die een erkenningsaanvraag 
indienen. 
 

 
 

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 sector Metaal- en Technologische Industrie Bedienden (PC 209) 
en Arbeiders (PC 111), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Stephan VANHAVERBEKE, 
Manager People and Organisation, AGORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Thomas VANBIERVLIET,  
Expert Loopbaanfondsen, AGORIA 



Pagina 13 van 14 
 

en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe BERVOETS, 
Nationaal secretaris ACV-PULS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Dorine CORDY, 
Federaal Secretaris BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Geert DUMORTIER, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB Metaal 
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De heer Rohnny CHAMPAGNE, 
Voorzitter ABVV-Metaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 
Algemeen secretaris ACV-CSC METEA 
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