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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 
sector van het paritair comité voor de bedienden uit de 

Internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) 
 
 
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 van het paritair comité voor de bedienden uit de 
Internationale handel, het vervoer en de logistiek, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Paul Valkeniers, Voorzitter van de Werkgeversfederatie voor de 
Internationale Handel, het vervoer en de logistiek; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Wannes Gielis, Nationaal verantwoordelijke van ACV Puls; 
- Mevrouw Dorine Cordy, Voorzitter van de Bond der Bedienden, Technici en 

Kaders; 
- De heer Bart De Crock, Nationaal sectorverantwoordelijke van de Algemene 

Centrale der Liberale Vakbonden van België; 
 

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 van het paritair comité voor de bedienden 
uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 73.500,00 euro aan het Sociaal Fonds voor 
de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC226), Brouwersvliet 33  
bus 7, te 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0423.133.004 - bankrekeningnummer: BE68 2200 
0170 7034) voor de financiering van 3 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 

In 2021 informeert LOGOS de bedrijven over de 
scholen die de richting “Duaal Internationale 
Handel” (assistent internationaal 
goederenvervoer) zullen aanbieden. LOGOS 
werkt hiervoor een specifieke pagina uit op 
haar website logosinform.be.  Daarnaast 
organiseert LOGOS een regionale infosessie 
i.s.m. Dept. WSE (DWSE), de organiserende 
scho(o)l(en) en de betreffende koepel/net. 
LOGOS neemt ook een aangepaste 
mentorschapsopleiding in haar gratis aanbod 
op. 
In 2022 is LOGOS de brug tussen scholen en de 
werkplekken m.b.t. kwalitatief mentorschap. Na 
afronding van het eerste schooljaar volgt een 
360° feedback – evaluatie (werkplekken-
cursisten-scholen) om eventuele bijsturingen te 
bespreken. 

LOGOS blijft het duale traject (Assistent-
internationaal Goederenvervoer) verder 
ondersteunen. Dit start in september/oktober 
2022 en loopt tot juni 2023. De website en alle 
info wordt geactualiseerd. De ondersteuning 
naar de school en de bedrijven blijft behouden. 
Ook de mentoropleiding als aanvulling op de 
peter-meterschapsopleiding blijft in het gratis 
aanbod van LOGOS behouden. 
Regionale infosessies blijken niet nodig omdat 
het maar één school betreft. In 2022 is de enige 
student afgestudeerd maar niet gestart in de 
onderneming. De redenen worden door de 
school meegenomen in het nieuwe traject.   

 

PRIORITEIT 1: Structureel overleg: onderwijsactoren - sector 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
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Actie 1: Samenwerking/ uitwisseling rond het 
onderwijsbeleid in de voor de sector 
relevante thema’s en studierichtingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Duaal traject (sept 2022-juni 2023) 
ondersteunen 
Één Begeleidingscommissie organiseren 
AHOVOKS ondersteunen bij mogelijke updates 
BK’s 
Onderwijs ondersteunen (op vraag) voor 
werkplekken en deelname aan 
resonantievergaderingen. 

 
PRIORITEIT 2: Informeren van jongeren en leerkrachten 

Actie 2: Informeren over de mogelijkheden 
van de sector en de mogelijke opleidingen 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
LOGOS heeft zich als gastspreker geregistreerd 
bij Vlaio om de sector en de opleidings- en 
tewerkstellingsmogelijkheden toe te lichten. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Nieuwe partner: Vlaio 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
www.internationaltrade.be up-to-date houden  
met filmpjes, nieuws uit de sector, good 
practices, brochures, … 
Beurzen: Rotary beroepenavond, Talentforum 
en jobdate KUL 
Gastsprekerschap VLAIO op aanvraag van 
scholen 
Ondersteuning 3de graad ASO en TSO 
In 2023 neemt LOGOS niet deel aan de Sid-Ins 
wegens het gebrek aan vernieuwing van de 
organisatie (zie Sid-in van de Toekomst).  

 

Actie 3: Jongeren de sector laten 
‘beleven’/‘ervaren’ 
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 een school een ervaringsdag 
inrichten voor de 3de graad TSO-handel 

 

Actie 4: Scholen met een sectorgerichte 
opleiding inhoudelijk ondersteunen 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inpanningsverbintenis(-sen):  
Op vraag van koepels en netten participeren aan 
dagen voor leerkrachten en het aanbieden van 
een workshop. 

http://www.internationaltrade.be/
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In samenwerking met de koepels/netten in 
scholen een gastsprekerschap / workshop 
organiseren (sectorgericht thema, trends in de 
sector, opleidings- en carrièremogelijkheden,…). 

 

Actie 5: Ondersteunen en professionaliseren 
van leerkrachten en docenten 

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 organisatie van min. 1 TTT voor lkr. van het 
TLT-logistiek leerspel  
De mogelijkheid tot deelname van lkr en 
docenten (van convenantscholen) aan 
sectortechnische opleidingen in het open 
aanbod blijft behouden. 
Op vraag van leerkrachten uit convenantscholen 
sectortechnisch relevante infomateriaal als basis 
voor lesmateriaal (handels- en 
transportdocumenten, sectorspecifieke 
woordenlijsten, …) aanreiken.  
Via mailings, Klascement, Klasse, … informeren 
over de sector en het info-aanbod  
Op vraag van een school een bedrijfsbezoek 
organiseren (uitbreiding bij een sectorgerichte 
les) of de leerkracht specifieke info ter 
beschikking stellen. 

 

Actie 6: Kwalitatieve werkplekken stimuleren 

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):  
Zowel in het overleg met scholen als tijdens 
bedrijfsbezoeken, het belang van kwalitatieve 
werkplekken in de verf zetten. 

 
PRIORITEIT 3: Het organiseren van het project: duaal Internationale Handel -Assistent 
Internationaal Goederenvervoer 

Actie 7: LOGOS wil samen met de 
onderwijspartners het traject duaal 
Internationale Handel uitbouwen 
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 de 
school alle info ter beschikking stellen aan 
bedrijven uit de regio (mailings, 
bedrijfsbezoeken…) 
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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 

LOGOS voert per convenantjaar 45 
bedrijfsbezoeken (fysiek en/of online) uit met 
focus op kleine en moeilijk bereikbare 
bedrijven. Dit zijn bedrijven waar de nood het 
hoogst is, m.a.w. bedrijven die nog nooit 
gebruik hebben gemaakt van de 
dienstverlening van LOGOS, bedrijven waar er 
(nog) geen contactgegevens (meer) van 
bekend zijn of die al een ruime tijd geen 
gebruik meer hebben gemaakt van de 
diensten van LOGOS. Een bedrijfsbezoek is het 
eindresultaat van een hele keten aan 
voorbereidende activiteiten om gegevens te 
verzamelen en een afspraak te kunnen maken. 

LOGOS doet 25 bedrijfsbezoeken gericht op 
KMO’s. Inhoudelijk richten wij ons op de vragen 
en de noden van het bedrijf en spreken 
daarnaast over: 
Een opleidingsbeleid (opleidingsplanning, de 
subsidies en het gratis aanbod van LOGOS) 
Actuele vacatures en verwachte competenties, 
wervingskanalen, … 
Werkzoekendenprojecten en beschikbare stages 
en werkplekken 
Werkbaar Werk (onderzoeksresultaten van de 
WBM PC 226, de scan WW en de mogelijke acties 
(Werkbaarheidscheques, …) 
Informeren over inclusie en de diversiteitsscan 
met de ND-code 
Het regulier onderwijsaanbod in de regio rond 
sectortechnische opleidingen … 

 

PRIORITEIT 1: De dienstverlening van LOGOS aan de bedrijven bekendmaken met focus op de KMO’s 

Actie 1: Gericht KMO-bedrijven informeren 
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):  
Zie hoger de oplijsting van mogelijke thema’s 
die aan bod kunnen komen tijdens 
bedrijfsbezoeken. 

 
PRIORITEIT 2: Een duurzaam opleidings- en ontwikkelbeleid verankeren 

Actie 1: De bedrijven sensibiliseren om een 
opleidingsbeleid uit te bouwen 
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 mailings en bedrijfsbezoeken informeren 
over de opleidings-cao van PC226, de peter-
meter en train- the –trainer opleidingen, het 
belang van een opleidingsplan en van 
werkplekleren toelichten, … bezorgen,  
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Actie 2: Organisatie met de cluster T&L van 
Lerende Netwerken 
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):  
Indien mogelijk binnen de cluster T&L nog 1 
Lerend Netwerk of infosessie organiseren. 

 
PRIORITEIT 3: Bedrijven aanzetten tot nadenken rond Werkbaar Werk en zorgmanagement 

Actie 1: Uitrollen van initiatieven n.a.v. de 
resultaten van de Werkbaarheidsmonitor 
PC226, de ontvangen werkgeverscans en de 
bevragingen tijdens bedrijfsbezoeken. 

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 basis van de verzamelde info bekijkt 
LOGOS welke acties kunnen genomen worden. 
Dit kan zijn: aangepaste of nieuwe opleidingen 
of het doorspelen van beschikbare tools en 
info aan bedrijven, … .  

 

Actie 2: Bedrijven ondersteunen met tools 
rond 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):  
Bedrijven die de scan invullen worden 
automatisch gecontacteerd voor opvolging. 
Op vraag van bedrijven kunnen bijkomende 
info, tools, … bezorgd worden. 

 

Actie 3: Het onderzoeken en mogelijks 
uitrollen van een vorm van zorgmanagement 
in de 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):  
LOGOS koppelt dit initiatief aan het 
intersectoraal netwerk “Werkbaar Werk”. De 
partners zoals VIGEZ en Mediwet blijven 
behouden.  
Zie ook actie 2 van het nieuwe thema: 
Activering niet-beroepsactieven / preventie 
van langdurige ziekte via werkbaar werk. 

 
PRIORITEIT 4: Betrokken medewerkers behouden door een aangepaste arbeidsorganisatie 

Actie 1: Informeren en stimuleren van 
bedrijven om hun arbeidsorganisatie te 
herbekijken i.f.v. een verbeterde werkbaarheid 
van functies en loopbanen 

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  



Pagina 7 van 12 
 

☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 
 
Opmerking - reden van stopzetting  
Dit initiatief i.s.m. Workitects  werd binnen de 
cluster T&L uitgerold.  Helaas bleek de huidige 
insteek van Workitects niet compatibel met de 
bedrijven van o.m. PC226. Workitects heeft dit 
intern bekeken maar richt zich nu vooral op 
de industrie, zorg en lokale besturen. Dit 
project werd stopgezet.  

 

 
 
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 1: De organisatie van een intersectoraal 
netwerk voor begeleiders van niet-
beroepsactieven.  

Omschrijving:  
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven. Tijdens dit netwerkmoment 
biedt de sector informatie aan over de 
(laagdrempelige) tewerkstellingsmogelijkheden 
binnen de sector, de vereiste competenties en 
de flexibiliteit van tewerkstelling.  De sector 
tracht daarnaast inzicht te krijgen in de noden 
van niet-beroepsactieven en onderzoekt hoe 
de sector hieraan kan tegemoetkomen. 
 
Pilootproject West-Vlaanderen: Binnen het 
logistiek platform West-Vlaanderen (POM-WVL-
VDAB-LOGOS/SFTL) een dedicated infosessie 
geven aan o.m. OCMW-medewerkers en andere 
begeleiders van niet beroepsactieven.  
Doelstelling: hen kennis laten maken met de 
diversiteit aan functies binnen de sector 
internationale handel, transport en logistiek 
via een sector pitch. Dit zou bij voorkeur i.s.m. 
de cluster T&L worden uitgewerkt worden. 
Betrokken partners: Andere sectorfondsen, 
intersectorale werking SERV. Andere mogelijke 
partners: VDAB en partnerorganisaties, 
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werkplekarchitecten, dient inburgering en 
integratie, dienst activering OCMW, ESF-
projecten outreach en activering, … 
 
Voor het pilootproject: VDAB, POM West-
Vlaanderen, Cluster T&L, OCMW’s uit de regio 
Brugge, evtl. aangevuld met 
werkplekarchitecten. 
Timing: Voorjaar 2023, geschikt moment te 
bepalen door de sector en de deelnemende 
partners. 
Inspanningsverbintenis:  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. Het sectorfonds onderzoekt hoe het 
kan bijdragen aan het verlagen van de 
drempels tot tewerkstelling binnen de sector 
op basis van de noden van niet-
beroepsactieven. 
Voor het pilootproject in WVL: I.s.m. de cluster 
T&L organiseren van 1 T&L infosessie.  

 

Actie 2: Binnen de intersectorale werkgroep 
werkbaar werk (WW) zal LOGOS het project 
zorgmanagement uitrollen door tools en 
handvaten aan kleine bedrijven ter 
beschikking te stellen. Thema’s zijn hierbij o.m. 
langdurig ziekte-uitval voorkomen en/of 
bedrijven handvaten aanreiken om bvb. een  
reïntegratietraject na een lange afwezigheid 
uit te werken. 

Omschrijving:  
De campagne van de WW verloopt in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (drie à 4 weken) zetten we 
gezamenlijk de focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim 
om het gesprek aan te gaan rond preventie 
van (langdurige) ziekte via werkbaar werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 
8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan rond werkbaar werk: 
achtergrondinformatie, opleidingen, 
webinars, getuigenissen, instrumenten 
zoals scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren we 
de bedrijven opnieuw en beluisteren of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc nodig 
is. 

LOGOS legt zijn focus op het uitwerken van 
een handleiding/gps zorgmanagement gericht 
op kleine bedrijven.  
Betrokken partners: Intersectorale aanpak, 
aangevuld met partners zoals Mediwet, VIGEZ, 
… . 
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 Inspanningsverbintenis:  
Starten met de ontwikkeling van een 
handleiding/gps. 

 

Actie 3: Bedrijven sensibiliseren en 
ondersteunen richting inclusief ondernemen.  

Omschrijving:  
De sector sensibiliseert en ondersteund 
werkgevers bij het inzetten van inclusief 
ondernemen als antwoord op hun 
bedrijfsuitdagingen.  Hiervoor werkt de sector 
mee aan de initiatieven van het intersectorale 
netwerk. Binnen de verlengingsperiode zetten 
we in op:  
- het verder verspreiden van de ontwikkelde 
videoteasers die bewustzijn creëren rond 
discriminatie op basis van gender, beperking, 
leeftijd en migratieachtergrond. 
- het ontwikkelen en verspreiden van 3 
ondersteuningsfiches met tips om als 
onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen. Dit overstijgt wel 
de duur van de verlenging van de convenant. 
Betrokken partners: SERV, andere 
sectorfondsen 
Inspanningsverbintenis:  
De sector werkt actief mee aan de 
werkgroepen binnen het intersectorale 
netwerk en verspreidt de ontwikkelde tools 
richting de bedrijven binnen de sector. 

 
 

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 van het paritair comité voor de bedienden uit de 
Internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Paul VALKENIERS, 
Voorzitter van de Werkgeversfederatie 

voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Wannes GIELIS, 
Nationaal verantwoordelijke van ACV Puls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Dorine CORDY, 
Voorzitter van de Bond der Bedienden, Technici en Kaders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart DE CROCK, 
Nationaal sectorverantwoordelijke 

van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
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