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

Voedingshandel (PC 119), Detailhandel (PC 202, 311, 312) en 
Zelfstandige kleinhandel (PC 201, 202.01) 

 
 
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 VOEDINGSHANDEL, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

- De heer Klaas Soens, Comeos; 
- De heer Koen Cabooter, CLB; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Steve Rosseel, ACV Voeding & Diensten; 
- De heer Tangui Cornu, ABVV Horval;  
- Mevrouw Kimberley MEIRE, ACLVB.  

 

de SOCIALE PARTNERS van de DETAILHANDEL, 
 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
- De heer Jan Delfosse, Comeos; 
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- De heer Klaas Soens, Comeos; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- Mevrouw Kristel Van Damme, ACV Puls; 
- Mevrouw Myriam Djegham, CSC CNE; 
- De heer Jan De Weghe, ABVV-BBTK; 
- Mevrouw Myriam Delmée; 
- De heer Wilson Wellens, ACLVB; 

 
de SOCIALE PARTNERS van de ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL, 
 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
- De Heer Luc Ardies, Unizo (PC201) / Buurtsuper.be (PC202.01); 
- De Heer Klaas Soens, Comeos. 
- De heer Bruno Kuylen, Bestuurder Belgische Confederatie B.B.C.I. / Bakkers Vlaanderen; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Kristel Van Damme, ACV Puls; 
- De heer Jan De Weghe, ABVV-BBTK; 
- De heer Wilson Wellens, ACLVB. 

 
hierna “de sector” genoemd,  

 

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 102.345,00 euro uit te 
betalen aan en gelijk te verdelen over het Sociaal Fonds PC119, E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0412.685.312 - bankrekeningnummer: BE68 7320 2519 8934); aan het Sociaal Fonds 
PC202/311/312, E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel (ondernemingsnummer sociaal fonds 311: 
0425.687.765 - bankrekeningnummer: BE54 7320 1717 3697); aan het Sociaal Fonds PC201/202.01, 
Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel (KBO-nr.: 0454 121 138; Bankrekeningnr.: BE26 7310 1382 7929) 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; 
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- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende de toekenning 
van een projectsubsidie aan het Sociaal Fonds PC119, het Sociaal Fonds PC202/311/312 en het 
Sociaal Fonds PC201/202.01  ter uitvoering van het addendum ‘Duaal Leren’ bij het 
sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van 
de sectoren Voedingshandel, Detailhandel en Zelfstandige kleinhandel. 

 

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 4 juni 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 

Voedingshandel (PC 119) 
Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 200 / 2022 = 
200 

Het aantal plaatsbezoeken in kader van erkenning en opvolging 
leerwerkplekken van januari tot juni 2023: 100 

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 100 / 2022 = 100 

Het aantal virtuele contacten in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken van januari tot juni 2023: 50 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 100 / 2022 = 100 

Het aantal telefonische contacten in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken van januari tot juni 2023: 50 

Detailhandel (PC 202, 311, 312) 
Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 320 / 2022 = 320 

Het aantal plaatsbezoeken in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken van januari tot juni 2023: 160 

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 260 / 2022 = 260 

Het aantal virtuele contacten in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken van januari tot juni 2023: 140 

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 400 / 2022 = 
400 

Het aantal telefonische contacten in het kader van erkenning en 
opvolging van leerwerkplekken van januari tot juni 2023: 200 

Zelfstandige kleinhandel (PC 201, 202.01) 
Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = 400 / 2022 = 
400 

2021-2022: de 400 bezoeken in kader van DL werden gehaald  
Addendum periode 2023 (6 maanden): 200 bezoeken in kader 
van DL 

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = geen / 2022 = 
geen 

Onze bedrijfsbezoeken vinden fysiek plaats.  

Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = geen / 2022 = 
geen 

Afspraken worden via telefoon en/of mail vastgelegd. 
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Visie en acties Voedingshandel (PC 119) 
Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Consolideren van 
bestaande ingevulde werkplekken, 
inzetten op hernieuwen van de 
bestaande erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het consolideren van bestaande ingevulde werkplekken en het 
inzetten op het hernieuwen van erkenningen is een actie die wordt 
verdergezet. Het is een dagelijkse taak van iedere sectorconsulent 
van Commerce Training om binnen de app.werkplekduaal.be de 
erkenningen op te volgen. Mentoren en ondernemingen worden 
gecontacteerd in kader van de erkenningen en de nodige 
werkplekken worden bezocht. 

 

Actie 2: Over de streep trekken 
van nieuwe ondernemingen, 
grote en kleine bedrijven, 
verspreid over Vlaanderen. 
Informeren, adviseren, 
ondersteunen en mobiliseren van 
de sector rond duaal leren om zo 
nieuwkomers over de streep te 
trekken 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Door middel van bedrijfsbezoeken en nieuwe contacten – ook via 
de beroepsfederatie - wordt er gewerkt aan het overtuigen van 
nieuwe leerbedrijven. Bedrijfsbezoeken gebeuren vaak in het teken 
van erkenningen rond duaal leren. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt 
het nodige materiaal overhandigd, bestaande uit een 
informatiebrochure, verschillende geüpdatete fiches rond 
mentorschap e.d., dit alles gebundeld in een oriëntatiemap van 
Commerce Training. De consulenten hebben zich toegelegd op het 
afsluiten van ketenovereenkomsten en dit zal zeker worden 
verdergezet. Ketenovereenkomsten zorgen ervoor dat volledige 
ondernemingen binnen het verhaal van duaal leren instappen en 
dat de procedure wat het afsluiten van erkenningen op 
administratieve wijze vergemakkelijkt. Hierdoor worden nieuwe 
leerplekken als het ware over de streep getrokken. Het 
vergemakkelijkt het contact met verschillende filialen en verzekert 
de ondersteuning vanuit Commerce Training. 

 

 
Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Methodiek installeren voor 
het erkennen van de werkplekken: 
verfijnen van de sectorale 
voorwaarden en erkennings-

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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procedure. Stroomlijnen van 
procedures/administratie/ 
stappenplan om nieuwe 
werkplekken over de streep te 
trekken 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Voor alle paritaire comités is de werking van het sectoraal 
partnerschap handel zeer efficiënt en nuttig gebleken. Hier is een 
goede en actieve samenwerking tussen het sectorfonds van de 
kleinhandel (PMO) als die van de detail- en voedingshandel 
(Commerce Training). Alsook het afsluiten van 
ketenovereenkomsten met ondernemingen (uniforme 
overeenkomst voor alle winkelpunten van een winkelketen) maakt 
het nuttig om de administratie te vergemakkelijken. Het uitbreiden 
van het netwerk en afsluiten van nieuwe ketenovereenkomsten 
worden in de loop van 2023 voortgezet. 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Mentoropleiding sectoraal 
inrichten met bijhorend 
kwaliteitshandboek voor nieuwe 
en bestaande mentoren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): / 
 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie : Verdere begeleiding van 
mentoren 

Omschrijving:  
Na het volgen van de mentoropleiding hebben de mentoren 
begeleiding nodig om hun rol verder te kunnen invullen en 
realiseren. Het is daarom belangrijk deze doelgroep blijvend te 
ondersteunen met tools en informatie zodat zij de leerlingen op de 
werkvoer optimaal kunnen ondersteunen. 
Betrokken partners:  
KOS-learning, HR-partners van ondernemingen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Een competentiescan zal ontwikkeld worden. Deze focust op de 
roldefinitie en het competentieprofiel van de mentor. Dit zal ervoor 
zorgen dat de rol van het mentorschap binnen een onderneming 
duidelijk kan gedefinieerd worden door bijvoorbeeld HR-
medewerkers. 
Alsook zal een opleidingsplan worden ontwikkeld, een digitale 
module die wordt gezien als na-traject van de mentoropleiding. 
Binnen dit traject zullen op vaste tijdstippen extra tips en tricks 
meegegeven worden rond ondersteuning van leerlingen en 
gesprekken met de desbetreffende school. Binnen deze 
ondersteuning bevinden zich bijvoorbeeld tipkaarten en infofiches. 
Als laatste actie zal een database worden opgemaakt van alle 
mentoren. Op deze manier zullen zij steeds van alle nodige 
informatie voorzien worden en zo de nodige ondersteuning vanuit 
het sectoraal opleidingsfonds en opleidingsverstrekker bekomen. 
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 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Erkende werkplekken 
begeleiden en opvolgen bij het 
overleg met de scholen in functie 
van de activiteitenlijsten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het blijft een belangrijk aspect om werkplekken te begeleiden en 
op te volgen, zowel in het gesprek met de scholen, als in het 
aftoetsen van de activiteitenlijsten. Erkende werkplekken worden 
bezocht en activiteitenlijsten worden tijdens bedrijfsbezoeken 
meegenomen om ter plekke af te toetsen of alles nog steeds up to 
date is. Dit vergemakkelijkt zowel voor scholen als voor 
ondernemingen de onderlinge communicatie. De 
sectorconsulenten zorgen voor de duidelijke schakel tussen beide 
actoren over aspecten van het duaal leren.  

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Retailplatform opstarten 
waarbij alle stakeholders 
ervaringen en documenten 
kunnen uitwisselen en leren van 
elkaar, kloof dichten tussen 
onderwijs en werkveld 

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

Omschrijving:  
De voorlopige website van Commerce Training biedt alvast een 
platform om aan kennisdeling te doen. Daarnaast wordt een social 
mediacampagne opgezet om trajectbegeleiders, mentoren en 
ondernemingen deel te laten uitmaken van online platformen op 
LinkedIn en Facebook. Alsook worden onze ‘Duale Dagen’ verder 
georganiseerd. Een netwerkevent met workshops voor scholen en 
ondernemingen om elkaar te ontmoeten. 
Betrokken partners: 
KOS-Learning 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Commerce Training zal een vernieuwde website krijgen die ertoe 
zal leiden dat informatie beter kan teruggevonden worden voor 
personen uit het werkveld als uit onderwijs. 
Op sociale media wordt zowel een LinkedIn- als Facebook-
community uitgerold om scholen en ondernemingen dichter naar 
mekaar toe te brengen. Al enkele ‘Duale Dagen’ werden door de 
sector ingericht, een event voor scholen en bedrijven. Op deze 
duale dagen komen beide partijen samen om een workshop rond 
mentorschap, samenwerken met jongeren, e.d. te volgen. Deze 
duale dag is een netwerkmoment waarbij zowel medewerkers van 
onderwijs als medewerkers van ondernemingen elkaar kunnen 
leren kennen en ontmoeten. Deze duale dagen zullen, dankzij groot 
succes, verder georganiseerd worden in 2023 op verschillende 
plaatsen in Vlaanderen, dit met de nodige regelmaat om de 
kruisbestuiving van informatie verder in de hand te werken en 
contacten te doen groeien. 
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Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Communicatie acties ter 
ondersteuning van oriëntering 
naar beroepen in de 
Voedingshandel 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal in 2023 een uitrol doen van verschillende 
promotiefilmpjes inzake knelpuntberoepen binnen de sector, de 
zogenaamde Beroepenfilmpjes. Deze zullen ook via sociale 
mediakanalen worden verspreid om zo veel mogelijk aandacht van 
jongeren en studenten naar de sector toe te leiden. 

 

Actie 2: Expertise uit het 
secundair onderwijs gebruiken 
om eerste stappen te zetten in 
de omvorming van 
volwassenenonderwijs en hoger 
onderwijs naar duaal leren. 
Keuze maken in opleidingen. 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector blijft deelnemen aan de leergemeenschappen met Hoger 
onderwijs om de switch naar duaal leren te bespreken. De in 
company variant van de graduaat Winkelmanagement bij VIVES 
blijft een succes en voorbeeld voor andere opleidingen binnen de 
sector. In 2022 werden reeds oproepen gelanceerd bij bedrijven om 
stageplaatsen aan te bieden aan cursisten in het 
volwassenonderwijs. In 2023 zullen we bedrijven met 
slagersafdelingen informeren over de erkenningsmogelijkheden van 
duaal leren om hen te begeleiden bij de erkenningsprocedures. 

 
 

Visie en acties Detailhandel (PC 202, 311, 312) 
Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Consolideren van 
bestaande ingevulde werkplekken, 
inzetten op hernieuwen van de 
bestaande erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het consolideren van bestaande ingevulde werkplekken en het 
inzetten op het hernieuwen van erkenningen is een actie die wordt 
verdergezet. Het is een dagelijkse taak van iedere sectorconsulent 
van Commerce Training om binnen de app.werkplekduaal.be de 
erkenningen op te volgen. Mentoren en ondernemingen worden 
gecontacteerd in kader van de erkenningen en de nodige 
werkplekken worden bezocht. 

 

Actie 2: Over de streep trekken 
van nieuwe ondernemingen, 
grote en kleine bedrijven, 
verspreid over Vlaanderen. 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
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Informeren, adviseren, 
ondersteunen en mobiliseren van 
de sector rond duaal leren om zo 
nieuwkomers over de streep te 
trekken. 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Door middel van bedrijfsbezoeken en nieuwe contacten wordt er 
gewerkt aan het overtuigen van nieuwe leerbedrijven. 
Bedrijfsbezoeken gebeuren vaak in het teken van erkenningen rond 
duaal leren. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt het nodige materiaal 
overhandigd, bestaande uit een informatiebrochure, verschillende 
geüpdatete fiches rond mentorschap e.d., dit alles gebundeld in een 
oriëntatiemap van Commerce Training. De consulenten hebben 
zich toegelegd op het afsluiten van ketenovereenkomsten en dit 
zal zeker worden verdergezet. Ketenovereenkomsten zorgen ervoor 
dat volledige ondernemingen binnen het verhaal van duaal leren 
instappen en dat de procedure wat het afsluiten van erkenningen 
op administratieve wijze vergemakkelijkt. Hierdoor worden nieuwe 
leerwerkplekken als het ware over de streep getrokken. 

 
 

Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Methodiek installeren voor 
het erkennen van de werkplekken: 
verfijnen van de sectorale 
voorwaarden (competentiescan) 
en erkenningsprocedure. 
Stroomlijnen van 
procedures/administratie 
/stappenplan om nieuwe 
werkplekken over de streep te 
trekken. Verfijnen van de 
sectorale voorwaarden erkenning 
werkplek 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Voor alle paritaire comités is de werking van het sectoraal 
partnerschap handel zeer efficiënt en nuttig gebleken. Hier is een 
goede en actieve samenwerking tussen het sectorfonds van de 
kleinhandel (PMO) als die van de detail- en voedingshandel 
(Commerce Training). Alsook het afsluiten van 
ketenovereenkomsten (d.i. een uniforme overeenkomst voor alle 
winkels van een winkelketen) maakt het nuttig om de 
administratie te vergemakkelijken. Het uitbreiden van het netwerk 
en afsluiten van nieuwe ketenovereenkomsten worden in de loop 
van 2023 voortgezet. 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Mentoropleiding sectoraal 
inrichten met bijhorend 
kwaliteitshandboek voor nieuwe 
en bestaande mentoren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Erkende werkplekken 
begeleiden en opvolgen door 
vertaalslag te maken van 
standaardtrajecten 
(competenties) naar 
activiteitenlijsten en niveau van 
beheersing 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het blijft een belangrijk aspect om werkplekken te begeleiden en 
op te volgen, zowel in het gesprek met de scholen, als in het 
aftoetsen van de activiteitenlijsten. Erkende werkplekken worden 
bezocht en activiteitenlijsten worden tijdens bedrijfsbezoeken 
meegenomen om ter plekke af te toetsen of alles nog steeds up to 
date is. Dit vergemakkelijkt zowel voor scholen als voor 
ondernemingen de onderlinge communicatie. De 
sectorconsulenten zorgen voor de duidelijke schakel tussen beide 
actoren over aspecten van het duaal leren. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie: Verdere begeleiding van 
mentoren  

Omschrijving:  
Na het volgen van de mentoropleiding hebben de mentoren 
begeleiding nodig om hun rol verder te kunnen invullen en 
realiseren. Het is daarom belangrijk deze doelgroep blijvend te 
ondersteunen met tools en informatie zodat zij de leerlingen op de 
werkvoer optimaal kunnen ondersteunen. 
Betrokken partners:  
KOS-Learning, HR-medewerkers van ondernemingen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Een competentiescan zal ontwikkeld worden. Deze focust op de 
roldefinitie en het competentieprofiel van de mentor. Dit zal ervoor 
zorgen dat de rol van het mentorschap binnen een onderneming 
duidelijk kan gedefinieerd worden door bijvoorbeeld HR-
medewerkers. 
Alsook zal een opleidingsplan worden ontwikkeld, een digitale 
module die wordt gezien als na-traject van de mentoropleiding. 
Binnen dit traject zullen op vaste tijdstippen extra tips en tricks 
meegegeven worden rond ondersteuning van leerlingen en 
gesprekken met de desbetreffende school. Binnen deze 
ondersteuning bevinden zich bijvoorbeeld tipkaarten en infofiches. 
Als laatste actie zal een database worden opgemaakt van alle 
mentoren. Op deze manier zullen zij steeds van alle nodige 
informatie voorzien worden en zo de nodige ondersteuning vanuit 
het sectoraal opleidingsfonds en opleidingsverstrekker bekomen. 

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Retailplatform opstarten 
waarbij alle stakeholders 
ervaringen en documenten 
kunnen uitwisselen en leren van 
elkaar, kloof dichten tussen 

Omschrijving:  
De voorlopige website van Commerce Training biedt alvast een 
platform om aan kennisdeling te doen. Daarnaast wordt een social 
mediacampagne opgezet om trajectbegeleiders, mentoren en 
ondernemingen deel te laten uitmaken van online platformen op 
LinkedIn en Facebook. Alsook worden onze ‘Duale Dagen’ verder 
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onderwijs en werkveld 
(leerkrachtenstages organiseren 
op de werkplek, warm water niet 
uitvinden, ...). 

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

georganiseerd. Een netwerkevent met workshops voor scholen en 
ondernemingen om elkaar te ontmoeten. 

Betrokken partners:  
KOS-Learning 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Commerce Training zal een vernieuwde website krijgen die ertoe 
zal leiden dat informatie beter kan teruggevonden worden voor 
personen uit het werkveld als uit onderwijs. 
Op sociale media wordt zowel een LinkedIn- als Facebook-
community uitgerold om scholen en ondernemingen dichter naar 
mekaar toe te brengen. 
Al enkele ‘Duale Dagen’ werden door de sector ingericht, een event 
voor scholen en bedrijven. Op deze duale dagen komen beide 
partijen samen om een workshop rond mentorschap, 
samenwerken met jongeren, e.d. te volgen. Deze duale dag is een 
netwerkmoment waarbij zowel medewerkers van onderwijs als 
medewerkers van ondernemingen elkaar kunnen leren kennen en 
ontmoeten. Deze duale dagen zullen, dankzij groot succes, verder 
georganiseerd worden in 2023 op verschillende locaties in 
Vlaanderen, dit met de nodige regelmaat om de kruisbestuiving 
van informatie verder in de hand te werken en contacten te doen 
groeien. 

 
 

Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Communicatie acties ter 
ondersteuning van oriëntering 
naar beroepen in de handel. 
Samen met partners, zoals VDAB 
en CVO’s, werkzoekenden of 
laaggeschoolden via screening 
naar de sector begeleiden. 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal in 2023 een uitrol doen van verschillende 
promotiefilmpjes inzake knelpuntberoepen binnen de sector, de 
zogenaamde Beroepenfilmpjes. Deze zullen ook via sociale 
mediakanalen worden verspreid om zo veel mogelijk aandacht van 
jongeren en studenten naar de sector toe te leiden. 

 

Actie 2: Expertise uit het 
secundair onderwijs gebruiken 
om eerste stappen te zetten in 
de omvorming van 
volwassenonderwijs en hoger 
onderwijs naar duaal leren. 
Keuze maken in opleidingen en 
scholen. 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector blijft deelnemen aan de leergemeenschappen met Hoger 
onderwijs om de switch naar duaal leren te bespreken. De in 
company variant van de graduaat Winkelmanagement bij VIVES 
blijft een succes en voorbeeld voor andere opleidingen binnen de 
sector. In 2022 werden reeds oproepen gelanceerd bij bedrijven om 
stageplaatsen aan te bieden aan cursisten in het 
volwassenonderwijs. Eind 2022 start de ontwikkelcommissie, onder 



Pagina 11 van 21 
 

☐ bijsturing begeleiding van de  pedagogogische begeleidingsdiensten, voor de 
nieuwe opleidingsprofielen voor het secundair 
volwassenenonderwijs op basis van de erkende 
beroepskwalificaties Winkelverkoper en Winkelmedewerker. Er is 
vraag naar deze opleidingen  zowel vanuit de centra 
volwassenonderwijs als vanuit de arbeidsmarkt. Ook in het kader 
van duaal leren voor het volwassenenonderwijs worden deze 
opleidingen als een opportuniteit gezien. De ontwikkelcommissie 
wordt samengesteld uit centra volwassenenonderwijs, de 
pedagogische begeleidingsdiensten, en de sector. Dit proces wordt 
verder gezet in 2023. 

 
 
Visie en acties zelfstandige kleinhandel (PC 201, 202.01) 
 

Acties m.b.t. het evalueren  van de bestaande en erkende ‘werkplekken’ en ‘mentorship’ in de 
zelfstandige kleinhandel. 
 

1. Evalueren ‘werkplekken’ en ‘mentorship’ in de zelfstandige kleinhandel: probleemanalyse en 
voorbereiding op het strategisch plan 2022 

Actie 1: Via bedrijfsbezoeken de 
problemen en het groeipotentieel 
van duaal leren in de zelfstandige 
kleinhandel in kaart brengen 
 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Prioritair inzetten op het bezoeken van de vestigingen die een 
hernieuwing van erkenning nodig hebben in 2023. Ondernemingen 
die voor het eerst een nieuwe erkenningsaanvraag indienen, 
bezoeken we eveneens. 

 
2. Afstemmen onderwijs-arbeidsmarkt: bijdrage aan ontwikkeling standaardtrajecten duaal 

leren. 
Actie 1: Bijdrage nieuw te 
ontwikkelen 
standaardtrajecten in de 
sector handel. 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Standaardtrajecten voor “Winkelmedewerker” (OK2) en “Onthaal, 
Organisatie & Sales” (OK3). 
 

 

3. Sensibilisering rond ‘werkplekken’ en ‘mentoren’ in de zelfstandige kleinhandel. 
Actie 1: Via de vakpers en 
praktijkgetuigenissen 
werkgevers sensibiliseren 

 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In 2023, via de vakpers en praktijkgetuigenissen werkgevers blijven 
sensibiliseren, over deze convenant en meer specifiek het luik duaal 
leren. 

 
 

Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

Actie 1: Consolideren van 
bestaande ingevulde werkplekken, 
inzetten op hernieuwen van de 
bestaande erkenningen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De bestaande ondernemingen die hun erkenning moeten 
hernieuwen in 2023 overtuigen om dit ook te doen. Het monitoren 
van de app Werkplek Duaal is een dagelijkse taak van de 
sectorconsulenten. Contacten worden systematisch gelegd en 
bezoeken ingepland, waar nodig.  

 

Actie 2: Over de streep trekken 
van nieuwe ondernemingen uit 
de sector van 23.000 zelfstandige 
winkeliers, verspreid over 
Vlaanderen. Informeren, 
adviseren, ondersteunen en 
mobiliseren van de sector rond 
duaal leren om zo nieuwkomers 
over de streep te trekken. 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Nieuwe ondernemingen erkennen voor duaal leren. We streven 
hierbij naar een zelfde aantal als de voorbije jaren (de laatste jaren 
werden er jaarlijks tussen de 200 en 300 nieuwe vestigingen 
erkend, dus 100 à 150 in deze 6 maanden). 
Informeren en adviseren gebeurt op verschillende manieren: 
bedrijfsbezoeken (prospectie), netwerken op evenementen, sociale 
media, vakpers…  
De nodige praktische informatie (leidraden, fiche 
mentoropleiding…) stellen we ter beschikking van de onderneming.  
Best practices en concrete voorbeelden (van bv.. andere 
ondernemingen die werken met Duaal Leren) trekken de 
ondernemingen dikwijls over de streep.  

 
 

Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs 

 Erkennen van leerwerkplekken 

Actie 1: Methodiek installeren voor 
het erkennen van de werkplekken: 
verfijnen van de sectorale 
voorwaarden (competentiescan) 
en erkenningsprocedure. 
Stroomlijnen van procedures/ 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Afleveren van sectorale erkenningsvoorwaarden en procedures. 
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administratie/stappenplan om 
nieuwe werkplekken over de 
streep te trekken. Verfijnen van 
de sectorale voorwaarden 
erkenning werkplek. 

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

De huidige werking is efficiënt. Naast een vlotte samenwerking met 
andere sectorfondsen (Commerce Training, Alimento…), slagen we 
er ook in om het erkenningsproces voor de werkplekken zo 
duidelijk en tijdsefficiënt mogelijk over te brengen. Vb. een 
onderneming met verschillende vestigingen registreert alles best in 
één keer, daarmee is alles meteen in orde. 

 
 Begeleiden van mentoren 

Actie 1: Mentoropleiding sectoraal 
inrichten met bijhorend 
kwaliteitshandboek voor nieuwe 
en bestaande mentoren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Kwaliteitshandboek voor mentoren, dat men na het afronden van 
de training ontvangt.  
Dit handboek is een houvast voor de mentor en de werkplek, waar 
alle bruikbare informatie bondig en concreet in terug te vinden is. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 2: Opvolgen van mentoren 
i.f.v. de mentoropleiding 

Omschrijving:  
De mentoren sensibiliseren en informeren over het volgen van de 
verplichte mentoropleiding, binnen de voorziene termijn.  
We verzorgen de opvolging van A-Z: van het opstellen van de 
offerte, over het inplannen van de opleiding tot het uitreiken van 
het certificaat. 
We volgen de op te volgen mentoren nauwlettend op, om 
eventuele opheffingen te vermijden. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We engageren ons dat de verplichte mentoropleiding binnen de 
vooropgestelde termijn gevolgd wordt. 

 
 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken   

Actie 1: Erkende werkplekken 
begeleiden en opvolgen door 
vertaalslag te maken van 
standaardtrajecten 
(competenties) naar 
activiteitenlijsten en niveau van 
beheersing 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Activiteitenlijsten zijn opgesteld. Voorbeeld opleidingsplannen zijn 
opgemaakt. 
Tijdens de bedrijfsbezoeken overlopen we de activiteitenlijsten, om 
een duidelijk beeld te schetsen aan de werkplek. Dit verhoogt de 
kansen op een vliegende start. Trajectbegeleiders worden ook, in 
geval van vragen, door de sector gecontacteerd voor extra 
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toelichting rond een opleiding bij een specifieke werkplek.  
Het is belangrijk dat zowel werkplek als school op dezelfde 
bladzijde starten.  

 
 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners 

Actie 1: Retail platform opstarten 
waarbij alle stakeholders 
ervaringen en documenten 
kunnen uitwisselen en leren van 
elkaar, kloof dichten tussen 
onderwijs en werkveld 
(leerkrachtenstages organiseren 
op de werkplek, warm water niet 
uitvinden) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
Wij starten geen apart platform op. 
 
Alternatief:  
- Wij – de sectorconsulenten – zijn het retail platform  
- De websites van Sociaal Fonds 201 en 202.01 bieden 

algemene uitleg rond Duaal Leren aan en begeleiden de 
bezoeker naar de sectorale mentoropleiding. 

- Interactie via de sociale media (IG-stories, FB…) 
- Een link op beide sites naar Lesplaatsen zoeken | Duaal 

leren (werkplekduaal.be), om de brug tussen onderwijs en 
ondernemingen te verkleinen. Hierop kan de bezoeker dan 
met ons in contact treden (mail/telefoon).  

- Scholen en lokale bedrijven samenbrengen en relatie 
opzetten, via onze dagelijkse werking (presentaties bij 
CLW’s, scholen, ondernemingen). In de toekomst kunnen we 
dit in de hand werken door bv. netwerkevenement op te 
zetten.  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
Sectorconsulenten, bedrijven en onderwijsinstellingen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Uitrol retail platform. 

 
 
Hoger en volwassenenonderwijs 

Actie 1: Communicatieacties om 
de uitbreiding van duaal leren in 
volwassenen- en hoger onderwijs 
te ondersteunen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Ondersteuning CVO’s bij zoektocht naar leerwerkplekken. De 
periode van januari-juni 2023 gebruiken om te netwerken.  
Ondernemingen informeren (via bezoeken, website, sociale media, 
vakbladen …) over de nieuwe doelgroep binnen duaal leren. 
Erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO behandelen 
(volgens de procedure van het SP). 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Aangepaste beroepsprofielen beschikbaar. 

 

Actie 2: Expertise uit het 
secundair onderwijs gebruiken 
om duaal leren mee vorm te 
geven in het volwassen- en hoger 
onderwijs 

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: 
We zijn net expertise aan het opdoen in het secundair onderwijs, 
het is dus ook te vroeg deze al te delen naar het 
volwassenenonderwijs. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
 

https://lesplaatsen.werkplekduaal.be/
https://lesplaatsen.werkplekduaal.be/
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☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deelname aan ESF-project (indien de zelfstandige kleinhandel zich 
nog kan toevoegen in project). 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 3: Erkenningsaanvragen 
voor duale opleidingen VWO 
behandelen in Werkplekduaal 

 

Omschrijving: 
Erkenningsaanvragen voor duale opleidingen VWO 
behandelen(volgens de procedure van het SP). 
Betrokken partners :  
Sectorconsulenten, CVO’s en ondernemingen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Ontvangen, behandelen en opvolgen van erkenningsaanvragen 
voor duale opleidingen, in VWO, in de werkplek. 

 
Actie 4: Bijdragen aan nieuw te 
ontwikkelen verkoopsopleiding in 
VWO  

Omschrijving: 
Meewerken aan de introductie van een verkoopsopleiding in VWO. 
Er is vraag naar deze opleidingen  zowel vanuit de centra 
volwassenonderwijs als vanuit de arbeidsmarkt. Ook in het kader 
van duaal leren voor het volwassenenonderwijs worden deze 
opleidingen als een opportuniteit gezien. 
Betrokken partners:  
Sector, CVO’s, pedagogische begeleidingsdiensten en eventueel 
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen voor het secundair 
volwassenenonderwijs op basis van de erkende 
beroepskwalificaties “Winkelverkoper” en “Winkelmedewerker” 

 
 
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 4 juni 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 sector Voedingshandel (PC 119), Detailhandel (PC 202, 311, 312) en 
Zelfstandige kleinhandel (PC 201, 202.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan DELFOSSE, 
Comeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Klaas SOENS, 
Comeos 
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De heer Koen CABOOTER, 
CLB 

(Nationale Centrale voor Kleine en Middelgrote Levensmiddelenbedrijven) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luc ARDIES, 
Unizo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bruno KUYLEN, 
Bestuurder Belgische Confederatie B.B.C.I. / Bakkers Vlaanderen; 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Steve ROSSEEL, 
ACV Voeding & Diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tangui CORNU, 
ABVV Horval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kimberley MEIRE, 
ACLVB 
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De heer Jan DE WEGHE, 
ABVV-BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Myriam DELMEE, 
FGTB-SETCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kristel VAN DAMME, 
ACV Puls 
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Mevrouw Myriam DJEGHAM, 
CSC-CNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Wilson WELLENS, 
ACLVB 
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