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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01) 
 
 
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 Private autobus-en autocarondernemingen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Stefan Meersseman, Gemeenschapsvoorzitter VRA; 
- De heer Pieter Van  Bastelaere, Algemeen Directeur FBAA; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Geert Witterzeel, Afgevaardigde ACV-Openbare diensten; 
- De heer Steven Steyaert, Afgevaardigde ABVV - BTB; 
- De heer Koen Rijckenboer, Afgevaardigde ACV-Transcom; 

 
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 Private autobus- en autocarbedrijven (PC 
140.01) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 49.000,00 euro aan het Sociaal Fonds voor 
de Werklieden van de ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en 
Autocardiensten, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel (ondernemingsnummer: 0427.483.651 - 
bankrekeningnummer: BE10 4389 2151 8104) voor de financiering van 2 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 al 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 en 2022: Stappen zetten voor de opstart 
van een opleiding autobus-en 
autocarchauffeur in het dagonderwijs 
(partnerschap met onderwijs). Aangezien de 
sector geen tot nauwelijks linken heeft met 
onderwijs zal er in 2021 onderzocht worden 
welke de beste manier is om een opleiding in 
het dagonderwijs op te starten en welke 
partners hier best voor aangesproken worden. 
Indien mogelijk worden de gesprekken 
opgestart. In 2022 trachten we te landen met 
een overeenkomst of partnerschap. 

Netwerk van scholen die interesse hebben in 
de opleiding autobus- en autocarbestuurder 
uitbouwen en concrete stappen en een 
concrete startdatum nastreven. 

 

PRIORITEIT 1: Inzetten op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt om een goed afstemming te 
hebben tussen onderwijs en de noden op de arbeidsmarkt 

Actie 1: BKD’s en Competent up-to-date 
houden 
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 blijven 
aandachtig voor signalen van bedrijven 
omtrent wijzigingen in de competenties op de 
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arbeidsmarkt en melden deze wijzigingen aan 
de betrokken partners. 

 

Actie 2: Ondersteuning van de 
professionalisering van lesgevers (cf.. 
mekaniekers) 
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 blijven een 
brug vormen tussen onderwijs en de bedrijven 
uit de sector die op zoek zijn naar technisch 
gekwalificeerde instroom. We actualiseren de 
lijst van bedrijven die hun werkplaats 
openstellen voor leerkrachten en zorgen ervoor 
dat de scholen over die gegevens kunnen 
beschikken. 

 
PRIORITEIT 2: Beroep Promoten, instapmogelijkheden bekendmaken en imagoversterkend werken 

Actie 3: Organisatie met de cluster van info- 
en promoacties m.b.t. de clusterberoepen 

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 wensen 
tenminste 1 info- en promoactie te organiseren 

 

Actie 4: Samenwerking met Onderwijskiezer 
en “Wat na het Secundair” 

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): Aangezien deze 
communicatiekanalen een belangrijke doelgroep 
bereiken die we anders niet of nauwelijks 
bereiken, blijft deze actie op de agenda staan 
met als doel onze beroepen te kunnen blijven 
bekend maken via deze kanalen. Deze actie 
wordt ook intersectoraal opgevolgd. 

 

Actie 5: Bekendmaken en verspreiden 
beroepenfilms 
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):  
 

 
PRIORITEIT 3: Bestaande partnerschappen continueren, versterken en nieuwe partnerschappen 
opzetten 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
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Actie 6: Partnerschap met onderwijs 
opzetten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het is niet altijd 
duidelijk welk stappen er moeten gezet worden 
en aangezien het om een nieuwe opleiding gaat 
blijken er nog wat drempels te bestaan. We 
proberen de drempels weg te nemen zodat er 
een samenwerking kan opgezet worden met 
onderwijs voor de opstart van een opleiding. We 
streven een concreet stappenplan en een 
concrete startdatum na. 

 

Actie 7: Mogelijkheid onderzoeken voor het 
opzetten van een sectoraal partnerschap 
i.h.k.v. duaal leren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: Voor de opstart van een sectoraal 
partnerschap zijn minstens 40 duale 
overeenkomsten nodig. Aangezien we niet aan 
die aantallen komen, lijkt het ons nuttiger om 
het aantal overeenkomsten te blijven opvolgen. 
Als we in de toekomst voldoen aan de 
voorwaarden om sectoraal partnerschap af te 
sluiten, kan die stap gezet worden. 
Betrokken partners: onderwijs 
Inspanningsverbintenis(-sen): We proberen een 
zicht te krijgen op het aantal duale 
overeenkomsten die afgesloten werden bij 
bedrijven in onze sector i.s.m. andere sectoren.  

 

Actie 8: Samenwerking intersectorale 
adviseurs 
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 nemen deel 
aan netwerk- en informatiemomenten 

 
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: We breiden ons opleidingsaanbod uit 
met 3 opleidingen. 
2022: We maken het uitgebreide 
opleidingsaanbod bekend bij de bedrijven 
door middel van bedrijfsbezoeken. 
We denken het uitgebreide aanbod in diepte 
te kunnen bespreken gedurende een 
bedrijfsbezoek bij 20% van onze bedrijven in 
Vlaanderen. Het uitgebreide aanbod zal 

We willen de intersectorale campagne rond 
Werkbaar Werk aangrijpen om dit thema 
tijdens een bedrijfsbezoek te bespreken. We 
streven naar een bedrijfsbezoek bij 10% van 
onze bedrijven in Vlaanderen.  
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natuurlijk ook bekend gemaakt worden via 
mailings en de website. 

 

PRIORITEIT 1: Beroep Promoten, instapmogelijkheden bekendmaken en imagoversterkend werken 

Actie 1: Organisatie met de cluster van info- 
en promoacties m.b.t. de clusterberoepen 

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 organiseren 
2 info- en promoacties  

 

Actie 2: Bedrijven ondersteunen in de opmaak 
van competentiegerichte en realistische 
vacatures 
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 zorgen voor 
de verdere verspreiding van het sjabloon bij de 
bedrijven. 

 

Actie 3: Week van de veiligheid: evacuatie van 
een voertuig 

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):  
 

 

Actie 4: Ondersteuning met de cluster van het 
assessment-project van Risesmart 
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):  
 

 

Actie 5: Project Bechauffeur verder promoten 
en 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) 
Inspanningsverbintenis(-sen): We mikken op 2 
infosessies. 
 

 

Actie 6: Bekendmaken en verspreiden 
beroepenfilms 
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):  
 

 
PRIORITEIT 2: Bestaande partnerschappen continueren, versterken en nieuwe partnerschappen 
opzetten 

Actie 7: Samenwerking met VDAB continueren 
en versterken 
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 wensen door 
continue overleg onze samenwerking verder te 
zetten, bijsturen en te versterken 

 

Actie 8: Begeleidingscomité VDAB 
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):  
 

 

Actie 9: Loopbaandenken bij werkzoekenden 
mee 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) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Tweemaandelijks 
overleg per competentiecentrum 

 

Actie 10: De mogelijkheid onderzoeken voor 
een beroepskwalificerend (EVC) traject, 
ervaringsbewijs of EVC-bewijs 
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):  
 

 

Actie 11: De mogelijkheid onderzoeken om 
een ervaringsbewijs voor opleider of coach 
af te leveren 
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):  
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Actie 12: De opleidingen in het 
volwassenenonderwijs blijven ondersteunen 
en onderzoeken of het netwerk aan CVO’s 
kan uitgebreid worden 

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 onderhouden 
contacten met de verschillende CVO’s, zowel 
die van de bestaande opleidingen als die van 
mogelijke uitbreidingsregio’s. 

 

Actie 13: Uitwerken van een partnerschap 
met De Lijn om de opleidingscapaciteit mee 
te ondersteunen voor de Retibo-opleiding 
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):  
 

 

Actie 14: Samenwerking intersectorale 
adviseurs 
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): Deelnemen aan 
netwerkmomenten en uitwisselen van 
informatie 

 

PRIORITEIT 3: Inzetten op competentieontwikkeling en levenslang leren om veerkrachtig om te 
gaan met een voortdurend veranderende context 

Actie 15: Promoten van de brochure rond 
onthaalbeleid 
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 de 
bedrijfsbezoeken en de courante 
communicatiekanalen zoals de website, 
nieuwsbrieven,…  informeren we de bedrijven 
over de onthaalbrochure. 

 

Actie 16: Bekendmaken van een leidraad voor 
het voeren van een functioneringsgesprek 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
De leidraad die opgemaakt is bekendmaken bij 
de bedrijven. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)  
FBAA 
Inspanningsverbintenis(-sen): Via de 
bedrijfsbezoeken en de courante 
communicatiekanalen zoals de website, 
nieuwsbrieven,…  informeren we de bedrijven 
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over de leidraad voor het voeren van 
functioneringsgesprekken. 

 

Actie 17: Verder promoten van de leidraad 
kwalitatieve werkplekleren 

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 bedrijfsbezoeken en de traditionele 
communicatiekanalen informeren we de 
bedrijven over de leidraad en coaching we hen 
bij de opmaak van een kwalitatieve 
leerwerkplek. 

 

Actie 18: Stimuleren van een leercultuur in 
ondernemingen en bij werknemers (ook bij 
KMO’s) 
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 blijven hier sensibiliserend te werken en 
zullen de verschillende communicatiekanalen 
inschakelen om via artikels, getuigenissen, etc. 
bedrijven te stimuleren in het opzetten van 
een leercultuur. Vervolgens zal dit onderwerp 
aan bod komen tijdens bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 19: Bedrijven ondersteunen in de 
opmaak van strategische opleidings- en 
competentieplannen 
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 begeleiden de bedrijven in het opzetten 
van strategische opleidings- en 
competentieplannen. We trachten hierbij 
bedrijven aan te zetten om niet enkel 
aandacht te hebben voor de permanente 
vorming, maar te kijken naar de competenties 
van het individu. We trachten hiermee ook de 
leercultuur binnen bedrijven en bij de 
werknemers te stimuleren 

 

Actie 20: Ondersteunen van het platform 
Levenslang Leren 
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):  
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Actie 21: Verschillende soorten stages 
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):  
Het aanbod aan kwalitatieve stageplaatsen 
uitbreiden en het diversifiëren van het soort 
stages of werkleerplekken om te komen tot 
duurzame tewerkstelling. 

 

Actie 22: Verschillende vormen van 
werkplekleren 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):  
Via bedrijfsbezoeken en andere manieren van 
contact met de bedrijven informeren we hen 
over de verschillende mogelijkheden van 
werkplekleren. We coachen bedrijven die willen 
starten met werkplekleren door hen o.a. 
opleidingsplan aan te reiken. 

 

Actie 23: Bedrijven ondersteunen in de 
vorming van nieuwe mekaniekers 
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 oplijsting van de meest noodzakelijke 
opleidingen actueel houden en deze 
bekendmaken aan de bedrijven. 

 

Actie 24: Het bestaande opleidingsaanbod 
voor mekaniekers uitbreiden met 
opleidingen i.v.m. innovatie en nieuwe 
technologieën 
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 blijven het aanbod van opleidingen i.v.m. 
innovatieve en nieuwe technologieën opvolgen 
en bekend maken bij de bedrijven.  

 

Actie 25: Inzetten op 21ste-eeuwse 
vaardigheden rekening houdende met 
kwetsbare werknemers 

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 blijven het opleidingsaanbod i.v.m. 21ste -
eeuwse vaardigheden opvolgen en blijven het 
aanbod bekendmaken in de sector.  
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Actie 26: Bevraging van de cursisten en de 
werkgevers over, van, voor de aansluiting 
van de gevolgde opleidingen bij de 
arbeidsmarkt 
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):  
Jaarlijks worden zowel de nieuwe werknemers 
als de werkgevers bevraagd over de aansluiting 
tussen de opleiding en de noden op de 
arbeidsmarkt. 

 

Actie 27: Bestaande opleidingsaanbod naar 
werknemers uitbreiden met het (online) 
opleidingsaanbod van partners en dit 
bekendmaken 

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 gaan op zoek naar het opleidingsaanbod 
naar werknemers toe, lijsten het op en maken 
het bekend naar de werknemers toe via onze 
verschillende communicatiekanalen. 

 

Actie 28: Onderzoeken of bepaalde (delen 
van) klassikale opleidingen via innovatieve 
leervormen of blended learning kunnen 
aangeboden worden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
Er wordt een eerste pilot gelanceerd via een e-
learning platform dat kandidaat chauffeurs 
ondersteunt bij de voorbereiding van het 
theoretisch examen rijbewijs D.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We starten dit proefproject op en evalueren 
het. Tegelijk blijven we nagaan of andere 
proefprojecten mogelijk, wenselijk zijn. Hierbij 
gaat ook de aandacht naar praktische 
competenties die aangeleerd kunnen worden 
met nieuwe technologieën en waardoor 
hierdoor ook opleidingen op afstand mogelijk 
zijn voor deze competenties. 

 

Actie 29: Opvolgen van projecten van 
innovatie-actoren zoals Strategische 
onderzoekscentra en Innovatieve 
bedrijfsnetwerken (MaaS) om te kijken of dit 
een impact heeft op de toekomstige 
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):  
We zullen bedrijven die deelnemen aan zulke 
innovatieve projecten bevragen over de 
competenties en de eventuele wijzigingen 
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Actie 30: Aanbieden van competentie- en 
loopbaangericht 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):  
Via bedrijfsbezoeken en andere manieren van 
communicatie brengen we de bedrijven op de 
hoogte van outplacement. Anderzijds 
informeren we outplacementbegeleiders over 
de mogelijkheden in onze sector. 

 

Actie 31: Bedrijven aanzetten tot competentie- 
en loopbaangericht denken door in te zetten 
op opleidingen in tijden van tijdelijke 
werkloosheid 
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 de courante communicatiemiddelen 
(bedrijfsbezoeken, nieuwsbrief, Propass, 
mailings,…) trachten we de bedrijven aan te 
zetten tot het competentie- en 
loopbaangericht denken. Daarnaast zal dit ook 
ter sprake komen bij de ondersteuning van de 
bedrijven in het opmaken van strategische 
opleidingsplannen. 

 

Actie 32: Aanbieden van de mentoropleiding 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
De peter- en meterschapsopleiding werd 
vervangen door een mentoropleiding. Hierdoor 
wordt ook ingezoomd op het onthaal van 
(eventueel nog schoolgaande) jongeren, wat 
toch een andere aanpak vraagt.  
Door deze opleiding aan te bieden wordt er 
ook opnieuw nagedacht over competentie – 
en loopbaangericht denken, ontwikkelen van 
een leercultuur, leerzin en strategische 
opleidingsplannen. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
1 mentoropleiding organiseren 

 

Actie 33: Bedrijven ondersteunen bij de 
selectie, opleiding en begeleiding van interne 
instructeurs 

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):  
Wanneer via bedrijfsbezoeken of andere 
manieren van communicatie met de bedrijven 
het signaal opgevangen wordt dat het bedrijf 
en/of een werknemer overweegt door te 
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stromen tot interne instructeur wordt de 
begeleiding opgestart. 

 

Actie 34: Kwaliteit van de nascholing meten 
en opvolgen 
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 blijven de kwaliteit meten van de 
opleidingen die we in eigen beheer hebben. 
O.b.v. de eerste conclusies wordt een actieplan 
opgesteld. 

 

Actie 35: Propass verder blijven uitwerken 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):  
We gaan na en lijsten op welk modaliteiten nog 
kunnen toegevoegd worden aan Propass en 
CompanyPropass. 

 

Actie 36: Bedrijven informeren over de 
beschikbare opleidingssubsidies 
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 de courante communicatiekanalen zoals de 
website, nieuwsbrieven, bij bedrijfsbezoeken,… 
informeren we de bedrijven over de 
beschikbare subsidies. 

 

Actie 37: Met de cluster jobmobiliteit tussen 
de clustersectoren genereren 
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):  
 

 
PRIORITEIT 4: Inzetten op werkbaarheid om mensen duurzaam aan de slag te krijgen en te houden 

Actie 38: Bedrijven informeren over wat 
werkbaar werk is en het belang ervan 
aankaarten 
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 de courante communicatiekanalen zoals de 
website, nieuwsbrieven, bij bedrijfsbezoeken,… 
worden de bedrijven geïnformeerd over wat 
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werkbaar werk is en breng we de website 
www.werkbaarwerk.be onder aandacht. 

 

Actie 39: Uitvoeren van de 
werkbaarheidsenquête in de sector 

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):  
Enquête afnemen bij een representatief 
aandeel werknemers in de sector. 

 

Actie 40: Bedrijven informeren over de 
Vlaamse maatregelen die bedrijven 
ondersteunen bij het ondernemen van acties 
om werk werkbaar te maken in hun 
organisatie 
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 maatregelen oplijsten en verspreiden aan 
de bedrijven. Wanneer nieuwe of bijkomende 
maatregelen bekendgemaakt worden, zal de 
lijst geactualiseerd worden en opnieuw 
verspreid worden via de traditionele 
communicatiekanalen zoals de website, 
nieuwsbrieven, bij bedrijfsbezoeken, … . 

 

Actie 41: Organisatie met de cluster 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):  
We organiseren 1 lerend netwerk. 

 

Actie 42: Opstellen van een leidraad voor de 
melding van incidenten op de werkvloer en 
tools aanreiken om ermee om te gaan 
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):  
Opmaken van een leidraad met een 
stappenplan om incidenten te melden binnen 
het bedrijf. 

 

Actie 43: Promoten van de OIRA-tool, d.i. de 
sectorale tool voor preventie en bescherming 
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):  
Tijdens bedrijfsbezoeken en andere contacten 
met bedrijven zullen we de bedrijven die 
aangeven dat ze aan het werken zijn rond 
preventie en bescherming op het werk, 
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verwijzen naar de OIRA-tool. Natuurlijk zullen 
ook andere bedrijven geïnformeerd worden 
over de OIRA-tool en dit voornamelijk via de 
website, artikels, nieuwsbrieven, etc. 

 

Actie 44: Bekend houden van de 
psychologische bijstand voor chauffeurs bij 
traumatische ervaringen 
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):  
Tijdens onze bedrijfsbezoeken en andere 
contacten met bedrijven zullen we bedrijven 
die aangeven dat een werknemers 
geconfronteerd werd met een traumatische 
ervaring eraan herinnerd worden aan het 
bestaan van de psychologische bijstand en 
welke stappen moeten gevolgd worden. Er zal 
ook een flyer bezorgd worden aan alle 
bedrijven om in het chauffeurslokaal op te 
hangen. 

 
 
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: Intersectorale campagne werkbaar werk Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (drie weken à een maand) zetten we 
de gezamenlijke 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. 
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2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 8 
weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 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. 

Betrokken partners:  
Andere sectorfondsen, WSE, intersectorale 
werking SERV, StIA 
Inspanningsverbintenis:  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare 
communicatiekanalen binnen de sector. 

 

Actie : Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment 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. 
Betrokken partners :  
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV, VDAB en partnerorganisaties, 
werkplekarchitecten, dienst inburgering en 
integratie, OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering,… 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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. 

 



Pagina 16 van 18 
 

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.  

 
 
 
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 Private autobus- en autocarbedrijven (PC 140.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Stefan MEERSSEMAN, 
Gemeenschapsvoorzitter VRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Pieter VAN BASTELAERE, 
Algemeen Directeur FBAA 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Geert WITTERZEEL, 
Afgevaardigde ACV-Openbare diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Steven STEYAERT, 
Afgevaardigde ABVV - BTB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen RIJCKENBOER, 
Afgevaardigde ACV-Transcom 
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