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Addendum 2023 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de Metaal- en technologische industrie bedienden 
(PC 209) en Metaal- en technologische industrie arbeiders (PC 111) van 05/03/2021.  
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 269.500,00 euro voor de financiering van 
11 VTE sectorconsulenten. 
 
a) 91.000,00 euro, hetzij 3,72 VTE aan de hiernavolgende begunstigde: 

 
1. Metaal  INOM vzw, August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 

0409.845.289 - bankrekeningnummer: BE25 2100 0498 8882); 
 

b) 35.700,00 euro, hetzij 1,46 VTE aan de hiernavolgende begunstigde: 
 
1. Metaal  mtech+ Antwerpen vzw, Filip Williotstraat 9 - 2600 Berchem 

(ondernemingsnummer: 0433.981.067 - bankrekeningnummer: BE52 7785 9139 4709); 
 

c) 21.000,00 euro, hetzij 0,86 VTE aan elk van de hiernavolgende begunstigden: 
 
1. Metaal  FTML vzw, Ilgatlaan 3 (2de verdieping) - 3500 Hasselt (ondernemingsnummer: 

0434.112.117 - bankrekeningnummer: BE80 4586 5327 5177); 
2. Metaal  R.T.M. VLAAMS BRABANT vzw, Celestijnenlaan 300C - 3001 Heverlee 

(ondernemingsnummer: 0474.431.354 - bankrekeningnummer: BE10 3101 6922 7704); 
3. Metaal  mtech+ Oost-Vlaanderen vzw, AA Tower, Technologiepark 19 - 9052 Zwijnaarde 

(ondernemingsnummer: 0436.785.555 - bankrekeningnummer: BE78 3900 4419 6386); 
4. Metaal  mtech+ West-Vlaanderen vzw, AA Tower, Technologiepark 19 - 9052 Zwijnaarde 

(ondernemingsnummer: 0435.195.943 - bankrekeningnummer: BE23 4760 3507 5191); 
 
d) 14.700,00 euro, hetzij 0,60 VTE, aan ieder van de hiernavolgende begunstigden:  

 
1. Metaal LIMOB vzw, Wetenschapspark 35 te 3590 Diepenbeek (ondernemingsnummer: 

0440.784.430 - bankrekeningnummer: BE86 4586 5376 7150); 
2. Metaal  mtech+Brabant vzw, Leuvensesteenweg 467 - 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 

0434.364.911 – bankrekeningnummer: BE69 3100 7157 5578; 
3. METAAL  MTECH+ OOST- EN WEST-VLAANDEREN BEDIENDEN VZW, Technologiepark 19 te 

9052 Gent-Zwijnaarde (ondernemingsnummer: 0451.622.595 - bankrekeningnummer: BE95 
3900 4424 2058); 

4. Metaal  INOM Bedienden vzw, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel (ondernemingsnummer: 
0434.030.854 - bankrekeningnummer: BE33 2100 0497 5546). 

 
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.  
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Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

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

Decretaal thema: Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 
Gekozen indicator: Aantal deelnemers in STEM- 
gerichte acties (excl. Beroepenhuis) 
Streefcijfer: 10.000 
Streefcijfer jaarlijks of 2 jaarlijks? Tweejaarlijks. 

2500 deelnemers waarvan een 25-tal 
leerkrachten (voor zover COVID de organisatie 
van de voorziene evenementen toelaat) 

 

PRIORITEIT 1: Imagoversterking technisch onderwijs en kennismaking met techniek en STEM 

Actie 1: Events: Technoboost, Techniekfestival, 
Bring innovation to life, Haaitech 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie (Haaitech) 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
Pro memorie: Haaitech werd al bij tussentijdse 
evaluatie van de lopende convenant niet meer 
georganiseerd. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Antwerpen organiseert opnieuw Bring 

innovation to life voor STEM in TSO-, BSO- én 
ASO-scholen.  

- In West-Vlaanderen wordt het 
sectoroverschrijdende project Technoboost 
weer ingericht. Het wil de ‘tech’ maximaal 
promoten. Door acties op te zetten die de 
industriële sector in het voetlicht plaatsen 
en door ouders en (toekomstige) leerlingen 
te wijzen op de unieke troeven van het 
technisch en beroepsonderwijs, meer 
bepaald het studiegebied mechanica-
elektriciteit. Leerkrachten ontvangen onder 
meer een kosteloos pakket met oefeningen 
om samen met de leerlingen lager onderwijs 
aan de slag te gaan rond elektriciteit, 
mechanica, textiel, chemie, ... . Op 
verschillende locaties worden evenementen 
georganiseerd waar techniek via workshops 
in the picture wordt gezet.  

- Oost-Vlaanderen bereikt met het 
Techniekfestival traditioneel 2/3 van de 
totale scholenpopulatie (34 scholen binnen 
Oost-Vlaanderen) met een relevante TSO-BSO 
richting binnen de studiegebieden 
mechanica, elektriciteit, koeling & warmte, 
en autotechnieken. Doelgroep: leerlingen, 
leerkrachten van basis- en secundair 
onderwijs, bedrijven. 
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600 leerlingen 

 

Actie 2: Workshops, academies, doe dagen 
organiseren 

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

Omschrijving: 
Pro memorie: de Limburgse actie (STEM-
workshops voor 12-jarigen (6de jaar basis-
onderwijs) om hen op een inspirerende manier 
kennis te laten maken met techniek) werd al 
bij tussentijdse evaluatie van de lopende 
convenant niet meer georganiseerd. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Onze sector is partner in het Vlaams 

initiatief ‘Het Beroepenhuis’. 
- In Antwerpen wordt het project 

‘Technotrailer’ verdergezet. 
- De Oost-Vlaamse collega’s zullen volgende 

acties continueren: 
o creaclub: groepsgrootte: gemiddeld 10 

kinderen/7 sessies op woensdag NM 
o beroepenrally: 5 scholen BSO en TSO 

(4de jaar SO – de studiegebieden 
mechanica, elektriciteit, koeling & 
warmte, en autotechnieken) ; onder 
voorbehoud omdat timing van 
organisatie nog niet vast ligt (voor- of 
najaar 2023) 

 
2500 leerlingen 

 

Actie 3: Projectondersteuning technologische 
studierichtingen (STEM) 
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 Oost-Vlaanderen zullen een 10-tal scholen 
met een STEM-project ondersteund worden. 
Dit behelst:  
• STEM-didactiek en projectmatig werken 

bevorderen door het delen van goede 
voorbeelden,  

• het aanbieden van handvaten in functie van 
studierichting overstijgende samenwerking, 
... de samenwerking tussen scholen en 
bedrijven versterken,  

• maatschappelijk relevant onderwijs 
promoten, 

• beroepsgericht en technisch onderwijs 
positief in de kijker zetten. 
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PRIORITEIT 2: Competentieversterking van leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs 

Actie 4: Competentieversterking voor 
leerkrachten 

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 door de provinciale fondsen 

georganiseerde aanbod aan “open” 
opleidingen voor werknemers, is 
toegankelijk voor leerkrachten. 

- Docenten uit het hoger onderwijs en 
secundair onderwijs kunnen opleidingen 
binnen het studiegebied mechanica-
elektriciteit aangeboden via VDAB gratis 
volgen. Deze opleiding wordt deels 
gefinancierd via de kredietlijn, deels via de 
fondsen. 

- In drie provincies worden er specifieke 
opleidingen/workshops voor leerkrachten 
georganiseerd, in samenwerking met RTC, 
VDAB en LIMTEC: 
o West-Vlaanderen: omgaan met 

machineveiligheid, lassen, montage en 
onderhoudstechnieken. 

o Antwerpen: lasopleidingen en -
certificering. 

o Limburg: lastechnieken en 
technologieën die aangeboden worden 
in het opleidingsprogramma van 
LIMTEC. 

 
35 leerkrachten 

 

Actie 5: Competentieversterking voor leerlingen 
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):  
Volgende activiteiten worden verdergezet: 
- Antwerpen en Oost-Vlaanderen: 

samenwerking met RTC wordt herhaald 
(maatopleidingen op vraag van scholen). 
De samenwerking met Pipetech wordt ook 
verdergezet. 

- Limburg: 2 opties worden door LIMTEC 
aangeboden: 1) specifieke opleidingen voor 
leerlingen op vraag van de school en 2) 
gebruik van de didactische infrastructuur. 
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- Samenwerking VCL: bijzonder lassen voor 
BUSO-leerlingen 

- COMOKRA: samenwerking over heel 
Vlaanderen 

- VCA-examens: samenwerking met 
Constructiv en VOLTA over heel 
Vlaanderen  
 

250 leerlingen 
 
PRIORITEIT 3: Beroepskwalificatiedossiers & certificering 

Actie 6: Opmaak beroepskwalificatiedossiers 
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):  
mtech+ zal zijn medewerking verlenen 
wanneer de vraag gesteld wordt. Onze 
bijdrage zal dan bestaan uit het zoeken van 
een expert in ons netwerk. 

 

Actie 7: Certificering mobiele kraanbestuurder 
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):  
Comokra is nu erkend door het European 
Crane Operators Licence (ECOL) als 
opleidingscentrum voor het Europese 
certificaat van de mobiele kraanbestuurder. 
BeSACC (de Belgische organisatie die 
opleidings- en examen-centra voor risicovolle 
taken erkent en die dus de overeenkomstige 
attesten uitreikt) dient nog het ECOL-attest 
goed te keuren. Daaraan zal in het voorjaar 
van 2023 gewerkt worden. 
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Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een geüpdatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Decretaal thema: Competentiebeleid 
Gekozen indicator: Werknemers in opleiding 
Streefcijfer: 15.000 
Streefcijfer jaarlijks of tweejaarlijks? 
Tweejaarlijks 

3000 deelnemers. We verwachten een impact 
van de Oekraïnecrisis (energie, afzetmarkt, 
consumentenvertrouwen enz.) op de 
tewerkstelling en opleidingsdeelname. 

 

PRIORITEIT 1: Transitie naar loopbaanfonds 

Actie 1: Uitbouw expertisecentrum en 
kwaliteitszorg 

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 expertisecentrum wordt verder 
uitgebouwd met op termijn een bezetting van 
3 VTE’s. Momenteel lopen er 2 vacatures. 
De kwaliteitszorg wordt verder uitgewerkt 
door de bestaande kwaliteitszorgsystemen van 
de fondsen te documenteren en in kaart te 
brengen. Daarna zullen we stap voor stap de 
kwaliteitszorgsystemen van de verschillende 
fondsen op elkaar afstemmen.  

 

Actie 2: Ontwikkeling nieuwe dienstverlening 
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 focus van deze actie wordt vanaf 2023 op 
werkbaar werk en geëngageerd leiderschap 
gelegd. In het kader van werkbaar werk 
werden reeds een aantal pilootprojecten 
opgestart rond ergonomie, loopbaancoaching 
en arbeids-organisatie. Deze projecten zullen 
geëvalueerd worden terwijl het aanbod verder 
loopt. 

 
PRIORITEIT 2: Organiseren en aanbieden van opleidingen, met bijzondere aandacht voor nieuwe 
inhouden en competenties en de impact van digitalisering 

Actie 3: Opleidingsaanbod 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle fondsen blijven zeer sterk inzetten op een 
open opleidingsaanbod voor werknemers en 
bedrijven uit de sector. Heel wat aandacht 
gaat naar een degelijke regionale spreiding, 
een sectorspecifieke invalshoek, 
laagdrempelige inschrijvingsvoorwaarden en 
kwaliteitszorg. Voor sommige opleidingen die 
zich eerder richten naar bedienden wordt er 
sterk ingezet op intersectorale samenwerking. 
 
1150 werknemers 

 

Actie 4: Subsidiëring van opleidingen bedrijven 
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):  
Bedrijven die een werknemer een opleiding 
laten volgen, door deze in te schrijven in een 
extern open aanbod of een bedrijfsintern 
aanbod, worden hierin onder bepaalde 
voorwaarden financieel ondersteund. 
 
1750 werknemers 

 

Actie 5: Opleidingen voor werkzoekenden 
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 bestaande werking in de verschillende 
provincies zal gewoon verdergezet worden. De 
Limburgse collega’s zullen een bijkomende 
opleiding inrichten, nl.: de opleiding 
'Onderhoudstechnieker' 
 
65 werkzoekenden 

 

Actie 6: Verrijking van opleidingstrajecten met 
digitale tools en inhoud 
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):  
We werken verder aan het aanbieden van 
digitale leermodules in combinatie met de 
klassieke opleidingen zodat er een mooie mix 
is in het aanbod opdat werknemers volgens 
eigen voorkeur kunnen participeren aan 
opleiding, vb. Virtual Classrooms, webinars, e-
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learning talen (o.a. pilootproject met 
Linguineo), enz.  
Op Vlaams mtech+ niveau zal een visienota 
over de toekomstige uitwerking van het 
opleidingsaanbod opgesteld worden zodat alle 
inspanningen samen een consistent geheel 
vormen. 

 
PRIORITEIT 3: Werknemers ondersteunen om zelf mee verantwoordelijkheid op te nemen voor hun 
inzetbaarheid 

Actie 7: Leer- en loopbaanrekening voor 
werknemers 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Meer promotie voeren in de provincies waar de 
maatregel nog niet zo goed bekend is. 
Betrokken partners:  
Voor de eerste keer zullen we met een 
marketingbureau samenwerken (KIXX). 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Om de loopbaanrekening nog beter bekend te 
maken, wordt deze dienstverlening verder 
aangeboden en gepromoot waarbij we willen 
gebruik maken van de expertise van onze 
nieuwe marketingconsultant om onze 
doelgroep te bereiken d.m.v. website, social 
media en andere marketingactiviteiten. 
 
100 werknemers 

 

Actie 8: Loopbaancafé 

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

Omschrijving: 
Gezien de geringe belangstelling zullen extra 
inspanningen voor promotie geleverd worden. 
Bovendien wordt deze dienstverlening ook 
online aangeboden waardoor ze flexibeler in te 
zetten is. 
Betrokken partners:  
Voor de eerste keer zullen we met een 
marketingbureau samenwerken (KIXX). 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie bij ‘Omschrijving’ 
 
We plooien terug op 1 provincie omdat er 
bijsturing nodig is.  

 

Actie 9: Specifieke 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):  
De bestaande acties zullen verdergezet 
worden. 
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Actie 10: Extra communicatie- inspanningen 
naar werknemers 

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

Omschrijving: 
Samenwerking met nieuw marketing- en 
communicatiebureau (KIXX) om hiervoor een 
strategie en acties te ondernemen; interne 
medewerker binnen de mtech+ groep wordt 
deels hiervoor vrijgesteld. 
Betrokken partners:  
Toepassing van de mtech+ aanpak:  
- Nieuwe externe marketing- en communicatie-
partner op Vlaams mtech+ niveau 
- Vakbonden 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie hierboven. 

 
PRIORITEIT 4: Herscholing van werknemers van wie de job (bijvoorbeeld door automatisering) 
grondig wijzigt of verdwijnt 

Actie 11: Herscholings- en transitiesteun 

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):  
Onze regelgeving qua financiële 
ondersteuning is helder en nu moeten onze 
consulenten hiermee aan de slag. Eerst zullen 
een aantal voor de sector relevante 
transitietrajecten / profielen als prioritaire 
uitdagingen beschreven worden om 
vervolgens via communicatie (informeren en 
sensibiliseren) en bedrijfsbezoeken de 
behoeften van ondernemingen te detecteren 
en hen te ondersteunen bij deze transities. We 
mikken op een 5-tal bedrijven in het voorjaar 
2023.  

 
PRIORITEIT 5: Investeren in duurzame loopbanen: extra initiatieven 

Actie 12: Projectfinanciering bedrijven 
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):  
Ook voor deze actie is onze regelgeving qua 
financiële ondersteuning helder gezet en 
moeten onze consulenten aan de slag. We 
mikken op 10 projecten in het voorjaar 2023. 

 

Actie 13: Groeitrajecten voor werknemers 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving:  
Groeitrajecten worden in de provincie 
Antwerpen niet meer aangeboden t.g.v. 
capaciteits- en competentieproblemen. 
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☒ continuering 
☒ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Dit aanbod (Ready for Take Off en 
Groeitrajecten) wordt gecontinueerd en 
grondig geëvalueerd. 

 

Actie 14: 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):  
Met RiseSmart, Travvant en SBS werden recent 
afspraken gemaakt die bedrijven verzekeren  
van een  kwaliteitsvolle  dienstverlening  aan  
een scherpe prijszetting.  
Eveneens kunnen de ontslagen werknemers 
kosteloos deelnemen aan het open 
opleidingsaanbod en beschikken ze via onze 
loopbaanrekening over een budget van 1000 
euro als tussenkomst bij opleidingen waarvan 
ze het inschrijvingsgeld zelf betalen.  
Als er een tewerkstellingscel wordt opgericht, 
maakt het mtech+ fonds van de betreffende 
provincie hier automatisch deel van uit en 
geeft daar regelmatig toelichting over de 
dienstverlening van hun loopbaanfonds. Maar 
het spreekt voor zich dat we zo min mogelijk 
ontslagen wensen. 

 
PRIORITEIT 6: Werkbaar werk 

Actie 15: Uitwerking van een actieplan 
“werkbaar werk” en pilootproject 
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 het kader van de mtech+ projectsubsidies 
werden reeds een aantal pilootprojecten 
opgestart rond ergonomie, loopbaancoaching 
en arbeidsorganisatie. Deze projecten zullen 
geëvalueerd worden terwijl het aanbod verder 
loopt.  
Daarnaast wordt ook het opleidingsaanbod 
m.b.t. Werkbaar werk gecontinueerd:  
• klassikale opleidingen rond stress, 

timemanagement, perfectionisme, 
leiderschap enz. 

• Webinars met titels zoals ‘Jouw rol as HR-
professional in burn-out preventie’, 
‘Preventie en bestrijden van pesten op de 



Pagina 12 van 17 
 

werkvloer. Wanneer plagen pijn gaat 
doen’, ‘Acht sleutels voor 
jobtevredenheid’, ‘Welzijn op de 
werkvloer zorgt voor blije medewerkers – 
Caring is Sharing’, of ‘Werkbaar werk’ 

Exacte cijfers over deelname in 2022 zijn nog 
niet gekend zodat we momenteel geen basis 
hebben om het verwachte bereik te staven. 

 
PRIORITEIT 7: KMO 

Actie 15: KMO’s bereiken 

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):  
Performantere rapportering van het bereik (als 
vorm van nulmeting) binnen het nieuwe 
beheersysteem is mogelijk de deelname aan de 
opleidingen van het open aanbod. Er wordt 
nog steeds verder gewerkt aan de invoer en 
administratieve verwerking van de 
gesubsidieerde opleidingen. 

 
 
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: Me(n)taal Krachtig Omschrijving: 
Het project “#me(n)taal krachtig” wil via een 
interactieve online beslissingsboom bedrijven 
uit de metaalverwerkende en technologische 
sectoren de kans geven een preventietraject op 
maat uit te stippelen in het post-COVID 
werkveld. Op elk eindpunt van de 
beslissingsboom vindt de HR-
verantwoordelijke, preventie-adviseur of L&D 
professional een toolbox met verschillende 
interventies die het psychosociaal welzijn 
kunnen verbeteren. 
In het kader van dit project focussen we 
voornamelijk op de primaire preventie 
(voorkomen van schade door psychosociale 
risico’s) op het niveau van de 5 A’s 
(arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden 
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en arbeidsverhoudingen) zoals voorgesteld in 
het wetgevend kader rond welzijn op het werk. 
We voorzien enkele good practices op niveau 
van secundaire en tertiaire preventie om de 
toolboxen te vervolledigen. Deze kunnen dan 
later verder aangevuld worden. We laten ook 
de openheid om dit project verder te laten 
kaderen binnen de focus op werkbaar werk. 
Betrokken partners:  
TryAngle, sociale partners pc 209 
Inspanningsverbintenis:  
Dit project werd goedgekeurd en wordt 
gefinancierd door de fod WASO. Het wordt hier 
enkel ter informatie vermeld. 

 

Actie: Projectsubsidies en specifieke initiatieven 
zoals hierboven beschreven, hebben ook als 
uitdrukkelijk doel de preventie van langdurige 
ziekte via werkbaar werk. 

Omschrijving: 
Zie hierboven (actie 2 op p.7) 
Betrokken partners:  
Zie hierboven 
Inspanningsverbintenis:  
Zie hierboven 

 

 

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 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 
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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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