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

van de sector Voedingsnijverheid (PC 118 en 220) 
 
 
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 Voedingsnijverheid, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Anke Grooten, Directeur Sociale Zaken Fevia; 
- Mevrouw Nadia Lapage, Secretaris general Fevia Vlaanderen; 
- De heer Bruno Kuylen, namens Belg. Confederatie BCCI; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Bart Vannetelbosch, Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 
- De heer Tangui Cornu, Voorzitter Voedingscentrale ABVV;  
- Mevrouw Karin Schaerlaekens, Nationaal verantwoordelijke ACV-Puls; 
- De heer Jan Meeuwens, Nationaal secretaris BBTK; 
- De heer Dominik Roland, Nationaal verantwoordelijke Voeding ACLVB; 

 
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 20.547,50 
euro uit te betalen aan vzw IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de 
Voedingsnijverheid), Birminghamstraat 225 te 1070 Anderlecht (ondernemingsnummer: 
0442.973.363 - bankrekeningnummer: BE05 3100 9024 7775) 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 vzw IPV ter uitvoering van het addendum 
‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering 
en de sociale partners van de sector Voedingsnijverheid. 

 

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 = 45 / 2022 = 45 

20 

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

Geen 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 45 / 2022 = 45 

20 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Prospectie van nieuwe 
werkplekken + inzetten op het 
hernieuwen van de bestaande 
erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Op regelmatige basis bestaande leerwerkplekken in de 

bakkerijsector waarvan de erkenning vervalt 
bezoeken/contacteren om te informeren en te sensibiliseren 
voor een nieuwe erkenning 

- Regionaal nieuwe prospecties doen in de bakkerijsector op 
basis van de noden vanuit de opleidingsverstrekkers 

- Regionaal opleidingsverstrekkers stimuleren voor duaal leren 
in de bakkerijsector op basis van de noden van bedrijven 

- Minimum 1 netwerkmoment  organiseren voor de 
opleidingsverstrekkers en/of leerwerkplekken (samen of 
apart) 
 

 

Actie 2: Sensibiliseren van de 
werkplekken en de 
opleidingsverstrekkers voor de 
STEM- profielen-duaal Vlaanderen 
breed 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Fase 1: noden en mogelijkheden op vlak van STEM-profielen 

opvolgen bij voedingsbedrijven 
- Fase 2: ontwikkeling van een drager om deze noden en 

mogelijkheden aan opleidingsverstrekkers kenbaar te maken 
(bv brochure/film/app). Hierbij ook linken leggen met de 
opleidingsvereisten (opleidingsdoelen) 

- Fase 3: de mogelijkheden en noden wederzijds communiceren 
tussen werk- en opleidingsveld via één of meerdere  
infomomenten (met gebruik van brochure/film/app) 

- Fase 4: (mogelijke) leerwerkplekken en opleidingsverstrekkers 
stimuleren tot het opnemen en  aanbieden van de duale 
trajecten STEM-profielen 
 

 

Actie 3: Regionaal samenwerking 
stimuleren en ondersteunen 
tussen scholen met STEM-
opleidingen en voedingsbedrijven 
in de buurt met geschikte 
werkplekken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Regionaal opportuniteiten voor samenwerking opzoeken, 

stimuleren en ondersteunen 
- Lokale Lerende Netwerken initiëren, waar nodig en 

opportuun 
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Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Behandelen van nieuwe 
erkenningsaanvragen (volgens 
vaste procedure SP) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Goedkeuring erkenning: doorlopend volgens vaste procedure 

SP 
- Bij het behandelen van aanvragen tot her-erkenning 

informatie uit de bevraging van de opleidingsverstrekkers en 
andere stakeholders meenemen 
 

 

Actie 2: Begeleiden van 
leerwerkplekken bij de erkenning 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Bestaande leerwerkplekken in de bakkerijsector bezoeken ikv 

hun erkenningsaanvraag om te bevragen, te informeren, te 
screenen en te ondersteunen 

- Permanent en op vraag bedrijven begeleiden bij de erkenning 
 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Opleiden en coachen van 
mentoren (mentoropleiding) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Op regelmatige basis doorheen het jaar sectorspecifieke 

mentoropleidingen verzorgen, de bijhorende tools zoals de 
website en de observatietool Dualimento onderhouden 

- Samenwerking met andere sectorfondsen aangaan voor het 
sectorspecifiek opleiden van mentoren in trajecten die niet 
onder het sectoraal partnerschap voeding behoren 

- Opvolgen van de verplichte mentoropleiding: opvolgen of de 
mentoren voldoen aan de erkenningsvoorwaarde, informatie 
geven over mogelijke opleidingen, vrijstellingen geven, ...  
 

 

Actie 2: Begeleiden van mentoren 
door ontwikkeling en 
disseminatie van 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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ondersteuningsmateriaal  
(ondersteunen in het traject) 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Ondersteunend materiaal blijven ontwikkelen en promoten. 

 

Actie 3: Evalueren van het 
mentorschap van 
lopende/gelopen trajecten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Samenwerking met andere sectorfondsen aangaan voor het 

sectorspecifiek evalueren van mentoren 
- Opvolgen van de evaluaties 

 
 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Begeleiden van erkende 
leerwerkplekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Op vraag, van welke partner dan ook,  doorheen het jaar 

ondersteuning voor werkplekken verzorgen, de bijhorende 
tools zoals de website en de observatietool Dualimento 
onderhouden 

- Samenwerking met andere sectorfondsen aangaan voor het 
begeleiden van werkplekken in trajecten die niet onder het 
sectoraal partnerschap voeding behoren 
 

 

Actie 2: Evalueren van het 
werkplekken van 
lopende/gelopen trajecten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Samenwerking met andere sectorfondsen aangaan voor het 

sectorspecifiek evalueren van werkplekken 
- Opvolgen van de evaluaties 

 
 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Samenwerking met 
pedagogische begeleiding en 
opleidingsverstrekkers 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

- Aan een netwerkmoment deelnemen en/of er organiseren 
voor trajectbegeleiders en mentoren samen 

- Een vergadering hebben met de pedagogische 
begeleidingsdiensten 

- Gezamenlijke acties met onderwijs ondernemen; waar 
opportuun of noodzakelijk, op lokaal, regionaal of Vlaams 
niveau 
 

 

Actie 2: De overgang naar vaste 
tewerkstelling faciliteren via een 
specifiek opleidingsbudget (2.500 
euro) tot een jaar na instroom 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Promoten en uitbetalen van het opleidingsbudget. 

 
 

Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Begeleiden van 
leerwerkplek-aanbieders / 
mentoren voor erkenning en bij 
starten van trajecten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en neemt deel aan de 
eventuele overlegmomenten en klankbordvergaderingen.   
 
Eens deze leerwegen georganiseerd worden: 
- Actief opleidingsverstrekkers contacteren om te peilen naar de 

opportuniteiten voor leerwegen in de voedingsindustrie 
- Bedrijven informeren over de mogelijkheden van duaal leren 

in hoger en volwassenenonderwijs. 
- Op vraag geïnteresseerde bedrijven en opleidingsinstellingen 

met elkaar in contact te brengen (eventueel via 
netwerkmomenten) 
 

 

Actie 2: Ondersteunen van 
opleidingsaanbieders 
/trajectbegeleiders bij het 
opzetten van opleidingstrajecten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en neemt deel aan de 
eventuele overlegmomenten en klankbordvergaderingen 
 
Eens deze leerwegen georganiseerd worden: 
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- Bedrijven begeleiden in het erkennen en organiseren van de 
leerwerkplek 

- Mentoren opleiden en begeleiden 
- Op vraag opleidingsinstellingen helpen afstemmen op de 

werking op de leerwerkplek en vice versa 
 

 

Actie 3: Inspelen op mogelijke 
problemen op leerwerkplek (ook 
in relatie met 
opleidingsverstrekker) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en neemt deel aan de 
eventuele overlegmomenten en klankbordvergaderingen 
 
Eens deze leerwegen georganiseerd worden: 

o Als aanspreekpunt fungeren bij problemen, die verband 
hebben met de afstemming van beleid en de concrete 
werkbaarheid op de werkvloer en in de 
onderwijsinstellingen, en deze oplossen of  
kanaliseren/delegeren 

o Op vraag lerende netwerken organiseren 
 

 

Actie 4: Voorbereiden van acties 
die kwaliteitsbevordering beogen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector volgt de beleidsvoorbereiding op en neemt deel aan de 
eventuele overlegmomenten en klankbordvergaderingen 
 
Eens deze leerwegen georganiseerd worden: Een eerste analyse 
doen naar kwaliteit, indien al meetbaar, en acties plannen die 
deze kunnen bevorderen. 
 

 
 

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 Voedingsnijverheid (PC 118 en 220), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Anke GROOTEN, 
Directeur Sociale Zaken Fevia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Nadia LAPAGE, 
Secretaris general Fevia Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bruno KUYLEN, 
namens de Belgische Confederatie BBCI 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart VANNETELBOSCH, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tangui CORNU, 
Voorzitter Voedingscentrale ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Karin SCHAERLAEKENS, 
Nationaal verantwoordelijke ACV-Puls 
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De heer Jan MEEUWENS, 
Nationaal secretaris BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dominik ROLAND, 
Nationaal verantwoordelijke Voeding ACLVB 
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