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Addendum 2023 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sectoren Transport en Logistiek (PC 140.03) en 
Grondafhandeling op Luchthavens (PC 140.04) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 147.000,00 euro 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 6 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 

Werkplekleren vinden we van vitaal belang. We 
willen per schooljaar minstens 200 
stageplaatsen en leerwerkplekken helpen 
waarborgen voor leerlingen die in het BSO, 
DBSO en de leertijd de opleiding 
Vrachtwagenchauffeur of een logistieke 
opleiding volgen. De OAO-contracten in het 
kader van het Duaal Leren worden hierbij niet 
meegeteld gezien deze koppelen aan het 
addendum Duaal Leren. 

We willen in de tweede helft van het schooljaar 
2022-2023 minstens 100 stageplaatsen en 
leerwerkplekken helpen waarborgen voor 
leerlingen die in het BSO, DBSO en de leertijd 
de opleiding Vrachtwagenchauffeur of een 
logistieke opleiding volgen. 

 

PRIORITEIT 1: Een positief imago van en instroom in onze sleutelberoepen bevorderen 

Actie 1: Een positief imago van het beroep 
Vrachtwagenchauffeur en van de logistieke 
beroepen bevorderen 

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): Minstens 40x 
uitlenen van de spelkoffers. 
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Actie 2: Instroomcampagne ‘Avontuurlijke 
jobs’ verder uitrollen 

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): Geïnteresseerden 
contacteren en begeleiden. 
 

 

Actie 3: STEM-beleid 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): Deelname aan 
bijeenkomsten die kaderen in dit thema. 
 

 
PRIORITEIT 2: Optimale samenwerking met onze opleidingspartners bevorderen 

Actie 4: De werking van Onderwijskiezer.be 
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): Jaarlijkse update 
van de info. 

 

Actie 5: Werkplekleren 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 willen 
minstens 100 stageplaatsen en leerwerkplekken 
helpen waarborgen voor leerlingen die in het 
BSO, DBSO en de leertijd de opleiding 
Vrachtwagenchauffeur of een logistieke 
opleiding volgen.  

 

Actie 6: Onze opleidingspartners 
ondersteunen op didactisch vlak 

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 
opleidingen voor leerkrachten organiseren. 
 

 

Actie 7: Samenwerken met de RTC’s 

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): Opvolgen werking 
RTC’s en inspelen op relevante projecten. 

 

Actie 8: Regie van de samenwerking met 
VDAB en onderwijs 
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): Regelmatige 
organisatie van de bijeenkomst van de 
gemengde commissies die koppelen aan het 
samenwerkingsakkoord met VDAB en ons 
onderwijsconvenant. 

 
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 

We organiseren op eigen kracht en/of in 
samenwerking met de clusterpartners jaarlijks 
minstens 2 Lerende Netwerken voor bedrijven 
m.b.t. HRM-thema’s die koppelen aan het 
bevorderen van levenslang leren en/of 
werkbaar werk. We focussen daarbij op KMO’s. 

Minstens 1 LN in de periode januari-juni 2023. 

 

PRIORITEIT 1: Inzetten op competentiebeleid en levenslang leren 

Actie 1: De opmaak en update van de 
Beroepskwalificaties, de opleidingsprofielen 
van het volwassenenonderwijs, de EVC-
standaarden en de Competent-fiches 
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): In regie met 
AHOVOKS en VDAB regelmatige update. 
 
 

 

Actie 2: Via het informeren over de in CAO’s 
vastgelegde sectorale 
maatregelen/tussenkomsten en over de 
daaraan gekoppelde dienstverlening  van het 
SFTL blijven we inspanningen leveren om 
onze ondernemingen, in het bijzonder de 
kleine transportbedrijven, aan te zetten tot en 
warm te maken voor een heus HRM-beleid 
met oog voor competentie- en 
loopbaanbeleid, levenslang leren en 
aanverwante materies. 

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): Doorlopend info- 
en promo-acties. 
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☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

 

Actie 3: Sectorale competentieprognoses en 
transformatieprocessen 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): Nauwgezette 
opvolging van de weerslag van 
competentieprognoses en transformatie-
processen op competentienoden en -profielen 
en op het opleidingsaanbod en proactief 
onderzoeken hoe hierop ingespeeld kan en 
moet worden. 

 

Actie 4: De werking van de Sectorale 
Werkwinkels van VDAB 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): Permanente 
ondersteuning. 

 

Actie 5: De vacaturewerking van VDAB 
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): Permanente 
ondersteuning. 

 

Actie 6: Promotie van het VDAB-aanbod van 
opleidingen/bijscholingen voor arbeiders uit 
de sector 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Deze actie is afgerond omdat VDAB sinds 
01/01/2022 geen (fysieke) opleidingen voor 
werknemers meer organiseert. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

 

Actie 7: Promotie van de VDAB-opleiding 
Nederlands op de Werkvloer 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Deze actie is bijgestuurd omdat VDAB sinds 
01/01/2022 geen NodW+-opleidingen meer 
organiseert en het NT2-opleidingsaanbod heeft 
doorgeschoven naar de Werkplekarchitecten 
met hun taalcoachingsaanbod. 
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Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
De werkplekarchitecten. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Doorlopend info- 
en promo-acties. 

 

Actie 8: Promotie KMO-portefeuille en KMO-
groeisubsidie 

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): Doorlopend info- 
en promo-acties. 

 

Actie 9: Promotie van de logistieke 
Ervaringsbewijzen Heftruckchauffeur en 
Reachtruckchauffeur 
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): Doorlopend info- 
en promo-acties. 

 

Actie 10: Promotie en organisatie van de 
opleiding Werkplekbegeleider voor ervaren 
chauffeurs en logistieke arbeiders 
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 streven naar 
minstens 30 deelnemers aan deze opleiding. 

 

Actie 11: Medewerking aan het intersectoraal 
platform m.b.t. Levenslang Leren 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): Deelname en 
vertaling van de inzichten naar het werkveld. 
 

 
PRIORITEIT 2: Werken aan werkbaar werk 

Actie 13: Promotie van werken aan 
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): Doorlopend info- 
en promoacties en bruggenbouw naar de 
gespecialiseerde organisaties. 
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Actie 14: Samenwerking met de  
Werkplekarchitecten 

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): Doorlopend info- 
en promoacties en bruggenbouw naar de 
Werkplekarchitecten. 

 

Actie 15: Bedrijven informeren over 
Relance-overheidsmaatregelen en 
meewerken aan Relance-acties 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): Info over en 
medewerking aan Relance-acties wanneer aan 
de orde. 

 
Eventueel nieuwe prioriteit(en) 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie x: Werkbaar werk binnen de 
subsector van de koerierdiensten 
 

Omschrijving: We verfijnen onze eigen sectorale 
database om gerichter ondernemingen van een 
welbepaalde subsector te kunnen informeren 
en/of betrekken bij acties. Onze prioriteit ligt bij 
het in kaart brengen van de subsector van de 
koerierdiensten. Indien er bijkomende middelen 
beschikbaar zijn, zetten we een doorgedreven 
communicatiecampagne op, gestoeld op 
testimonials. Hierbij komen de best practices uit 
de subsector van de koerierdiensten aan bod, 
met focus op de thematiek van werkbaar werk. 
Betrokken partners : Sectorconsulenten, 
werkgevers- en werknemersorganisaties, 
gespecialiseerd communicatiebureau, bedrijven. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Gericht 
informeren en promoten van het thema 
werkbaar werk bij onze bedrijven, met 
specifieke focus op de subsector van de 
koerierdiensten.  

 
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  
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Actie: Campagne werkbaar werk Omschrijving: Samen zetten we onze schouders 
onder een intersectorale campagne werkbaar 
werk, gepland in het 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. 

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 we of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc. nodig is. 

Betrokken partners: Met minimum 16 sectoren 
gaan we samenwerken rond de extra 
inhoudelijke klemtoon ‘preventie van langdurige 
ziekte’.  
Inspanningsverbintenis: Verspreiden van de 
informatie en het programma via de 
beschikbare communicatiekanalen binnen de 
sector. 

 

Actie: Infomoment/netwerkmoment 
organiseren voor/met begeleiders van niet-
beroepsactieven 

Omschrijving:  De sector werkt in het voorjaar 
2023 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. 
Mogelijk andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, dienst 
inburgering en integratie, dienst activering 
OCMW, ESF-projecten outreach en activering, .... 
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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. 

 

 

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 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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