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Addendum 2023 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Voedingsnijverheid (PC 118 en 220) van 
05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 159.250,00 euro 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 6,5 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 

- 2021: 100 gerealiseerde opleidingen voor 
leerkrachten 

- 2022: 150 gerealiseerde opleidingen voor 
leerkrachten 

75 gerealiseerde opleidingen voor leerkrachten 

 

PRIORITEIT 1: Partnerschappen verder versterken 

Actie 1: Structureel samenwerken met het 
onderwijsveld 

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):  
Wederzijds overleg en concrete afspraken met 
het onderwijsveld met het oog op het 
realiseren van de prioriteiten. 

 

Actie 2: Intersectorale samenwerking 
voortzetten 
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):  
Wederzijds overleg en concrete afspraken met 
andere sectoren met het oog op het realiseren 
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van de prioriteiten, bijvoorbeeld op vlak van 
duaal leren, de ontwikkeling van 
beroepskwalificatiedossiers, het informeren 
over tewerkstellingsperspectieven van 
opleidingen, de uitrol van de nieuwe matrix 
van het SO. 

 
PRIORITEIT 2: Sensibiliseren en informeren over tewerkstellingsmogelijkheden en voorbereidende 
opleidingen 

Actie 3: Food@work.be verder ontwikkelen en 
promoten 
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):  
Verdere ontwikkeling en promotie van de site. 

 

Actie 4: Organisatie van de Food@work Awards 
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):  
Fevia en Alimento/IPV vzw organiseren de 
wedstrijd en begeleiden de deelnemende 
bedrijven. 

 

Actie 5: Organisatie van en deelname aan 
sensibiliserende initiatieven en ontwikkeling 
van materiaal daarvoor 
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):  
Voortzetten van succesvolle initiatieven 
(bijvoorbeeld het beroepenhuis en het 
joblabo) en opportuniteiten voor nieuwe 
initiatieven opzoeken. 

 

Actie 6: Samenwerking met Aspirant Baker in 
functie van de promotie van het bakkersberoep 
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):  
Wederzijds overleg en afspraken over de 
promotie van het bakkersberoep. 
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PRIORITEIT 3: Uitbouw en ondersteuning van sectorspecifieke en sectorrelevante opleidingen 

Actie 7: Medewerking aan de opmaak van 
beroepskwalificatie-dossiers 

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):  
Medewerking aan de ontwikkelcommissies. 

 

Actie 8: Ondersteunen van sectorspecifieke en 
sectorrelevante 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):  
Noden opsporen, analyseren en waar mogelijk 
helpen oplossen. 

 

Actie 9: Het opsporen, bemiddelen en 
ondersteunen van kwaliteitsvolle stage- en 
werkervaringsplaatsen 
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 sector capteert vragen en probeert die mee 
in te vullen. 

 
PRIORITEIT 4: Mee inzetten op STEM 

Actie 10: STEM-actieplan 
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):  
Alimento/IPV vzw is beschikbaar voor reflectie, 
overleg en medewerking aan de uitvoering. 

 

Actie 11: Medewerking aan en ontwikkeling van 
STEM-initiatieven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenissen:  
Organisatie en medewerking aan STEM-
initiatieven. 

 

Actie 12: Intersectorale samenwerking 
voortzetten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal actief bijdragen aan de werking 
van de intersectorale STEM-adviseur 

 
PRIORITEIT 5: Vinto voortzetten en intersectoraal promoten 

Actie 13: Organisatie van technische 
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):  
Onderhouden van het netwerk van 
leerkrachten, promotie en organisatie van het 
opleidingsaanbod. 

 

Actie 14: Flankeren van technische 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):  
Onderhouden van het netwerk van 
leerkrachten, promotie en organisatie van het 
opleidingsaanbod. 

 
 
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 

- 2021: transitiebudgetten voor 300 
werknemers 

- 2022: transitiebudgetten voor 600 
werknemers 

Transitiebudgetten voor 300 werknemers 

 

PRIORITEIT 1: Inzetten op loopbanen door in elke fase van de loopbaan te investeren in 
competentieontwikkeling 

Actie 1: Organisatie van instroomtrajecten 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):  
Detecteren van opportuniteiten voor 
werkzoekenden, medewerking aan de 
werkzoekendentrajecten van de VDAB, en 
verdere ondersteuning bij instroom.  
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Opvolgen van opportuniteiten op vlak van 
intersectorale mobiliteit. 

 

Actie 2: Competentieversterking van 
uitzendkrachten 

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):  
Organisatie van de opleiding en verrekening 
met het FVU. 

 

Actie 3: Competentieversterking van 
werknemers, met bijzondere aandacht voor 
KMO-medewerkers 
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):  
Behoeften detectie, organisatie en financiering 
van opleidingen.  
Permanent zoeken naar nieuwe lesgevers en 
vernieuwende aanpakken om de 
leerdoelstellingen nog beter te behalen. 
Promotie van het opleidingsaanbod via 
website, nieuwsbrieven, sociale media, 
netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 4: Loopbaantransities extra ondersteunen 
(instroom, doorstroom, werkhervatting, 
ontslag) 
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):  
Promotie maken voor het aanbod via website, 
nieuwsbrieven, sociale media, 
netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. 
Opsporen en analyseren van aanvragen, het 
transitiebudget uitbetalen. 

 

Actie 5: Erkenning van verworven competenties 
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):  
Mee zoeken naar opportuniteiten om 
erkenning van verworven competenties 
mogelijk te maken voor werknemers binnen de 
sector, indien nodig partners zoeken voor de 
ontwikkeling van een aanbod en het aanbod 
promoten. 
Het aanbod promoten via het loopbaanfonds. 
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Actie 6: Inzetten op competenties van de 
toekomst (STEM, soft skills en inzicht in en 
aanpakken van arbeidsorganisatie) 

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):  
Sensibiliseren rond het belang van investering 
in deze competenties. 
Ondersteuning van competentieversterkende 
initiatieven 
Krachten bundelen met andere sectoren op 
vlak van ‘anders organiseren’. 

 

Actie 7: Promoten en financieren van 
loopbaanbegeleiding 

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):  
Promotie van het aanbod via het 
loopbaanfonds en terugbetaling van de 
loopbaancheques. 

 

Actie 8: Ondersteuning van andere initiatieven 
in het kader van loopbaanontwikkeling 

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):  
Opportuniteiten mee bekijken, hierover 
afspraken maken en uitvoeren. 

 
PRIORITEIT 2: Inzetten op een duurzaam HR- en organisatiebeleid, met aandacht voor diversiteit 
en werkbaar werk 

Actie 9: Sensibilisering inzake een duurzaam 
HR- en organisatiebeleid, met aandacht voor 
diversiteit en 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):  
Via diverse kanalen de voedingsbedrijven 
sensibiliseren: via website, nieuwsbrieven, 
sociale media, netwerkmomenten en 
bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 10: Voedingsbedrijven verder stimuleren 
om een duurzaam HR- en organisatiebeleid uit 
te bouwen, met aandacht voor diversiteit en 
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):  
Samen met voedingsbedrijven zoeken naar het 
geschikte ondersteuningsaanbod, waar nodig 
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matching maken met een concrete expert, het 
traject opvolgen en financieren. 
Opportuniteiten opsporen om nieuwe 
ondersteunende diensten te verkennen. 
Waar opportuun projecten opzetten of hieraan 
meewerken. 
Het ondersteuningsaanbod promoten via 
website, nieuwsbrieven, sociale media, 
netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. 

 
PRIORITEIT 3: Mee oplossingen zoeken voor specifieke arbeidsomstandigheden en inzetten op 
welzijn op het werk 

Actie 11: Onderzoek inzake specifieke 
arbeidsomstandigheden organiseren en de 
resultaten verspreiden 

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):  
Financiering en opvolging van de leerstoel 
‘Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie’. 
Onderzoeksresultaten blijven verspreiden ter 
sensibilisering en ondersteuning. 

 

Actie 12: Sensibiliseren en ondersteunen inzake 
specifieke arbeidsomstandigheden en welzijn 
op het 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):  
Opbouwen van expertise, verspreiden hiervan, 
promoten en financieren van een 
ondersteuningsaanbod via het loopbaanfonds. 

 

Actie 13: Begeleiding van de werkhervatting 
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 ondersteuningsaanbod promoten via het 
loopbaanfonds, voedingsbedrijven matchen 
met experten, en de begeleiding opvolgen. 

 
PRIORITEIT 4: Ondersteunen van het sociaal overleg inzake werkbaar werk 

Actie 14: Informeren van de leden van de 
ondernemingsraad 

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):  
Op vraag van werkgevers en/of 
werknemersvertegenwoordigers organiseert 
Alimento/IPV vzw een infosessie. 
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Actie 15: Uitrol van het loopbaanfonds 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenissen:  
Uitrol, promotie en opvolging van het 
loopbaanfonds. 

 
PRIORITEIT 5: Ondersteunen van de evolutie richting Industrie 4.0 en de menselijke aspecten 
daarvan 

Actie 16: Onderzoek 
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):  
Financiering van onderzoek 
Medewerking aan onderzoek 

 

Actie 17: Samenwerking met Flanders’ FOOD 

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):  
Financiële tussenkomsten voor bepaalde 
opleidingen van Flanders’ FOOD 
Medewerking aan gemeenschappelijk 
onderzoek. 
Opsporen en opvolgen van opportuniteiten 
om nog meer samen te werken. 

 

Actie 18: 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 deelnemende sectoren en partners zullen 
elkaar informeren en van elkaar leren. 
Bedrijven van de sector worden 
gesensibiliseerd (bv. via nieuwsbrief, 
infosessies, Webinars, ... ). Er wordt onderzocht 
of extra middelen aangetrokken kunnen 
worden om bedrijven ook daadwerkelijk te 
begeleiden.  

 

Actie 19: Ontwikkeling van een 
ondersteuningsaanbod 

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verkennen, evalueren en verruimen van een 
ondersteuningsaanbod 

 
 

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: Informeren van niet-beroepsactieve 
personen over de tewerkstelling binnen de 
sector en voedingsbedrijven ondersteunen om 
hen te recruteren en goed te onthalen 

Omschrijving:  
De sector is beschikbaar om te informeren 
over tewerkstellingskansen binnen de sector, 
bijvoorbeeld in initatieven als ‘Job- en 
opleidingspunt Industrie’ van de VDAB, maar 
ook ad hoc. Niet alleen naar de doelgroep, 
maar ook naar intermediairen, bijvoorbeeld 
trajectbegeleiders. Concreet zal de sector al 
meewerken aan de organisatie van een 
intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven. 
 
De sector is beschikbaar voor opleidingen om 
sectorspecifieke competenties te versterken. 
 
De sector is beschikbaar om mee te werken 
aan instroomprojecten op maat van één of 
meerdere bedrijven, om ook niet-
beroepsactieve personen toe te leiden naar de 
sector.  
 
De sector stimuleert voedingsbedrijven om 
divers te recruteren via een recruteringsscan, 
en staat ook klaar met een 
ondersteuningsaanbod voor het onthaal van 
een divers publiek (www.beteronthaal.be, 
budget voor advies op vlak van onthaal, extra 
opleidingsbudget voor kansengroepen die 
instromen in de sector, extra ondersteuning 
van taal- en jobcoaching als het gesubsidieerde 
aanbod niet meer beschikbaar is). De sector 
werkt ook mee aan specifieke ondersteunende 
initiatieven, bijvoorbeeld acties ontwikkeld 
binnen het intersectoraal SERV-netwerk 
Inclusie en initiatieven als ‘Opleiding 

http://www.beteronthaal.be/


Pagina 11 van 16 
 

armoedebewust HR-beleid’ en ‘De 
Generatiebril’.  
 
 Specifiek zal de sector via het addendum 
‘Ukraïne’ de tewerkstelling van Ukraïners 
binnen de sector mee ondersteunen. 
Betrokken partners:  
VDAB, OCMW’s en lokale besturen, 
intersectorale werking SERV, andere 
(industriële) sectoren, voedingsbedrijven  
Inspanningsverbintenis:  
De sector staat klaar om niet beroepsactieve 
personen te informeren over tewerkstellings-
kansen binnen de sector en om hun instroom 
te ondersteunen. Waar nodig wordt rekening 
gehouden met specifieke noden, bij de mensen, 
en bij de bedrijven. 

 

Actie: Preventie van langdurige ziekte via 
gwerkbaar werk  

Omschrijving:  
Als loopbaanfonds werkt IPV vzw al preventief 
op drie sporen: 
1. Initiatieven ter versterking van loopbanen: 
co-financiering loopbaanbegeleiding, extra 
opleidingsbudgetten op schakelmomenten in 
de loopbaan, premie voor kinderopvang 
2. Ondersteuning van een duurzaam 
personeelsbeleid en een werkbare 
arbeidsorganisatie: opleiding, advies, tools 
(bijvoorbeeld beteronthaal.be en  
betertelewerken.be). Met aandacht voor de 
weg richting Industrie 4.0 en de diversiteit 
binnen de sector. 
3. Ondersteuning op vlak van welzijn op het 
werk: advies om zo goed mogelijk om te gaan 
met de specifieke arbeidsomstandigheden 
zoals ploegenarbeid, ergonomische 
uitdagingen, piekbelastingen, werken in 
warmte/koude, ... . Ondersteuning van 
gezondheidsbeleid via www.gustosportivo.be 
en een specifiek adviesbudget. Ondersteuning 
van de werkhervatting via een specifiek 
adviesbudget voor bedrijven en een extra 
opleidingsbudget voor werknemers. 
 
Nieuwe initiatieven in dit kader zijn: 
- de lancering van een apart adviesbudget voor 
werkbaarheidsprojecten in het kader van een 
bedrijfscao Werkbaar Werk. Zo’n cao is een 
verplichting voor voedingsbedrijven met 
vakbondsafvaardiging. 

http://www.gustosportivo.be/
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- PRE-WIN (Psychosocial risk PREvention 
through Workplace Innovation) 
Voedingsindustrie in samenwerking met 
Workitects: via een projectoproep van de Fod 
WASO trok de sector extra middelen aan om 
gedurende 1 jaar voedingsbedrijven te 
stimuleren en ondersteunen om hun 
arbeidsorganisatie aan te passen, specifiek om 
de werkbaarheid te verbeteren en de 
psychosociale risico’s aan de bron aan te 
pakken.  
Betrokken partners:  
Netwerk van experten en opleiders, 
voedingsbedrijven, Fod WASO 
Inspanningsverbintenis:  
Bijkomend aan de voorziene uitrol van het 
loopbaanfonds, lanceert de sector een nieuw 
adviesbudget en voert de sector het project 
PRE-WIN uit. 

 

 

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 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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