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

van de sectoren Transport en Logistiek (PC 140.03) en 
Grondafhandeling op Luchthavens (PC 140.04) 

 
 
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 SECTOREN Transport en Logistiek en Grondafhandeling op 
Luchthavens, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Evy VAN DER PAELT, Hoofd socio-juridische dienst TLV; 
- De heer Philippe DEGRAEF, Directeur FEBETRA; 
- De heer Bruno VELGHE, Voorzitter UPTR; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Tom PEETERS, Adjunct-Federaal secretaris Transport en Logistiek 
ABVV-BTB; 

- De heer Koen RYCKENBOER, Algemeen sectorverantwoordelijke 
Goederenvervoer en Logistiek ACV-TRANSCOM; 

- De heer Kurt CALLAERTS, Algemeen sectorverantwoordelijke Mobiliteit ACV-
TRANSCOM; 

 
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 16.399,00 
euro uit te betalen aan het Sociaal Fonds Transport en Logistiek, de Smet de Naeyerlaan 115 te 
1090 Brussel (ondernemingsnummer: 0426.278.970 - bankrekeningnummer: BE83 3930 0309 6615) 
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 het Sociaal Fonds Transport en Logistiek ter 
uitvoering van het addendum ‘Duaal Leren’ bij het sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sectoren 
Transport en Logistiek en Grondafhandeling op Luchthavens. 

 

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 = 60 / 2022 = 68 

2023  >   30 plaatsbezoeken 

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 = 40 / 2022 = 40 

2023 > 20 telefonische contacten 
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Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Niet erkende 
ondernemingen informeren en 
sensibiliseren over duaal leren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): verspreiden info + 20 
bedrijfsbezoeken. 
 

 

Actie 2: Ondersteuning van 
trajectbegeleiders en 
opleidingsverstrekkers om 
leerwerkplekken te vinden in de 
sector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 3: Erkende bedrijven 
stimuleren en ondersteunen om 
opnieuw een erkenning aan te 
vragen (nadat de 
goedkeuringsperiode is 
verstreken) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): bedrijven worden gecontacteerd en 
geïnformeerd om hun erkenning te vernieuwen. 
 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie x: Samenwerking met 
externe partners onderzoeken om 
meer bekendheid te geven aan 
duaal leren 

Omschrijving: Externe partners betrekken om de mogelijkheden 
van duaal leren bekend te maken bij meer bedrijven. 

Betrokken partners : VIL, Aviato, andere sectorfondsen 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Informeren en bekijken hoe duaal 
leren verder kan bekendgemaakt worden. 
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Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 
 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Helpdesk voor bedrijven 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

 

Actie 2: Behandeling van 
erkenningsaanvragen - 
Plaatsbezoeken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): streefdoel 5 nieuwe leerwerkplekken 
 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Keuze van de mentor 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): grondige bespreking tijdens 
plaatsbezoeken ifv erkenningen. 
 

 

Actie 2: Verplichte 
mentoropleiding en vrijblijvende 
coaching 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): organisatie van mentoropleidingen 
en opvolging van de deelnemers. 
Minstens 10 deelnemers aan de opleiding en 5 contacten met 
bedrijven ter opvolging. 
 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Erkende Ondernemingen 
opvolgen op vlak van 
mentoropleiding 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): op basis van de gegevens in het 
digitaal loket bedrijven opvolgen en informeren. 
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Actie 2: Ondernemingen opvolgen 
in de opvolging van 
knipperlichten, klachten of 
meldingen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): naargelang klachten of meldingen 
opvolging realiseren. 
 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Deelname aan 
Klankbordgroepen en 
Ontwikkelcommissies 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): deelname aan Klankbordgroepen en 
ontwikkelcommissies. 
 

 

Actie 2: Organisatie Sectoraal 
Partnerschap en opvolging in 
Begeleidingscommissies 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Sectorale Partnerschappen en 
Begeleidingscommissies organiseren. 
 

 

Actie 3: Aanspreekpunt voor 
ondernemingen en werkpartners 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): permanente ondersteuning. 
 

 

Actie 4: Aanspreekpunt voor 
trajectbegeleiders/leerkrachten 
over duale opleidingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): permanente ondersteuning. 
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Actie 5: Sectoraal (basis)attest 
bestuurder interne 
transportmiddelen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): proeven worden steekproefgewijs 
bijgewoond en attesten worden afgeleverd. 
 

 

Actie 6: Didactisch materiaal en 
tools 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): didactisch materiaal/tools wordt ter 
beschikking gesteld. 
 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Onderzoek van mogelijke 
trajecten in het 
volwassenenonderwijs 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): er wordt onderzocht welke 
aanbieders in het volwassenenonderwijs duale logistieke trajecten 
aanbieden en bekeken hoe er kan ondersteund worden op vlak van 
bekendmaking en ondersteuning. 
 

 
 

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 sectoren Transport en Logistiek en Grondafhandeling op 
Luchthavens (PC 140.04), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Evy VAN DER PAELT, 
Hoofd socio-juridische dienst TLV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe DEGRAEF, 
Directeur FEBETRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bruno VELGHE, 
Voorzitter UPTR 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tom PEETERS, 
Adjunct-Federaal secretaris Transport en Logistiek ABVV-BTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen RYCKENBOER, 
Algemeen sectorverantwoordelijke 

Goederenvervoer en Logistiek ACV-TRANSCOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kurt CALLAERTS, 
Algemeen sectorverantwoordelijke Mobiliteit ACV-TRANSCOM 
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