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

sector Detailhandel (PC 202/311/312) 
 
 
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 Detailhandel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Jan Delfosse, Comeos; 
- 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, FGTB SETCA; 
- De heer Wilson Wellens, ACLVB/CGSLB; 

 
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 Detailhandel (PC 202/311/312) van 
04/06/2021. 
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 73.500,00 euro: 
 
- 24.500,00 euro aan Sociaal Fonds voor Grote kleinhandelszaken – Edmond Van 

Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel (ondernemingsnummer: 0425.687.765 - 
bankrekeningnummer: BE54 7320 1717 3697) voor de financiering van 1 VTE sectorconsulenten. 

 
- 49.000,00 euro aan Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen  – Edmond 

Van Nieuwenhuyselaan 8 te 1160 Brussel (ondernemingsnummer: 0416.777.920 - 
bankrekeningnummer: BE37 7320 2519 8328) 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 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 

2021: Opstart updateproces 
Beroepskwalificatiedossier (BKD)  
winkelmanager en departementsverant-
woordelijke met beeld van loopbaan-
perspectief.  
De sector zal via een ruime raadpleging van 
verschillende partners zoals handelsonde-
rnemingen, VDAB-accountmanagers en 
leergemeenschappen van de opleidingen tot 
winkelmanager de gevraagde competenties 
binnen deze beroepen optimaal afstemmen op 
de actuele arbeidsmarkt. Dit zal de relevantie en 
aantrekkingskracht van gerelateerde 
opleidingen ten goede komen. Gezien het om 
erkende knelpuntberoepen gaat is deze update 
des te relevanter. 
 
2022: Sectorale mentoropleiding. 
In 2022 zal een sectorale mentoropleiding 
opgestart worden en gewerkt worden aan een 

Het Beroepskwalificatiedossier Winkelmanager 
en departementsverantwoordelijke werd goed 
afgerond. Na ruime raadpleging van de 
partners werd een BKD ingediend tijdens de 
maand juni. Deze is nu opgenomen in de 
goedkeuringsflow van de Vlaamse overheid. 
 
Een scope rond jobs binnen de handel werd 
uitgevoerd en hieruit blijkt dat een verdere 
afstemming tussen onderwijs en de handel erg 
nodig is. De sector is in continue transformatie 
en dit dossier heeft het aandeel van de e-
commerce als volwaardig onderdeel van de 
handel opgenomen. Er zal met partners verder 
actief nagedacht worden over het imago van 
de jobs in de handel. 
 
De sectorale mentoropleiding wordt sinds 
januari 2022 georganiseerd en samen  met de 
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kwaliteitshandboek voor de optimale 
begeleiding en evaluatie van leerlingen, stagiairs 
en startende werknemers op de werkplek.  
Deze mentoropleiding kan ingezet worden i.f.v. 
de kwaliteit van alle vormen van werkplekleren 
gaande van stages in het voltijds secundair 
onderwijs (o.a. duaal leren), onboarding van 
jonge werkkrachten, IBO-stages, jobstudenten… 
die allen talrijk aan bod komen in de 
handelssector. 
 
Het is in 2021 en vanaf 2022 mogelijk om als 
bedrijf zelf te voorzien in een opleidingsplan 
voor het mentorschap op voorwaarde dat dit 
opleidingsplan in het kader van de 
mentorkorting erkend is door de Vlaamse 
overheid. 

opleidingsverstrekker werd een  
mentorhandboek opgesteld.  
De mentoropleiding wordt zowel aangeboden 
in open aanbod, fysiek en online, als in ‘in 
company variant’. 
In 2023 zullen de ondernemingen met wie 
recent een ketenovereenkomst werd 
afgesloten een intake doen om de incompany 
mentoropleiding af te stemmen op 
bedrijfsspecifieke noden  en deze optimaal 
integreren in hun bestaande opleidingen rond 
coaching en leiderschap. Hierin krijgen zij 
begeleiding en ondersteuning van de 
sectorconsulenten. 

 

PRIORITEIT 1: Meer uitwisseling tussen scholen en bedrijven 

Actie 1: Scholen en bedrijven met elkaar in 
contact brengen en daarbij lesgevers en 
leerlingen laten proeven van het bedrijfsleven 
(stages, workshops, meedraaien in een bedrijf) 

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 voorlopige website van Commerce Training 
werd in het begin van 2022 online gezet, als 
platform waar scholen en ondernemingen 
informatie kunnen vinden over elkaar en over 
de sector. Alsook werd al tweemaal een ‘Duale 
Dag’ georganiseerd om beide partijen te laten 
kennismaken en netwerken rond duaal leren. 
Commerce Training lanceerde in 2022 ook 
ketenovereenkomsten waarbij handels-
bedrijven zich engageren om mee te werken 
aan duaal leren maar ook om scholen en 
leerkrachten te ontvangen voor kijkstages, 
workshops, inleefdagen, etc. Deze werden 
reeds door een 5-tal grote retailers 
ondertekend. De uitvoering ervan zal komend 
schooljaar starten. In 2023 plant Commerce 
Training nieuwe duale dagen en trachten we 
via ketenovereenkomsten meer bedrijven over 
de streep te trekken om hun kennis van het 
werkveld te delen met onderwijs. 
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PRIORITEIT 2: Beroepskwalificatiedossiers afstemmen op actuele arbeidsmarkt 

Actie 2: Opstart update BKD-winkelmanager en 
departementsverantwoordelijke met beeld van 
loopbaanperspectief 
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 3: Digitale vaardigheden van handel in 
kaart brengen via intersectorale aanpak 
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):  
 

 
 
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: 2 x 20 sessies Agressie in een 
winkelomgeving en Digitalisering van de handel 
(x 25 deelnemers), met financiële 
tegemoetkoming vanuit het sociaal fonds. 
2022: idem. 

De opleiding ‘Omgaan met agressie’ zal worden 
voortgezet zoals bezig. De opleiding wordt 
zowel ‘in company’ als in open aanbod vaak 
gevolgd. De resultaten voor het aantal 
opleidingen worden behaald en deze lijn zal 
worden verdergezet. Om de leerresultaten van 
de opleiding te optimaliseren werkt Commerce 
Training momenteel aan een voor-tijdens-na 
traject om een duurzame impact op de 
begeleiding van de leerlingen te bekomen 
alsook om collega-werknemers te stimuleren 
opleiding te volgen. Tijdens de eerste 6 
maandan van 2023 zullen er minstens 10 
sessies (x25 deelnemers) doorgaan in open 
aanbod voor de opleiding ‘omgaan met 
agressie’ en wordt het voor-tijdens-na traject 
op punt gezet. 

 

PRIORITEIT 1: Sectoraal opleidingsaanbod voor werknemers ontwikkelen 

Actie 1: 20 opleidingssessies voor werknemers 
in 2021 en 2022: ‘Agressie in een 
winkelomgeving’ 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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☐ bijsturing  De resultaten voor het aantal opleidingen 
worden zonder veel moeite behaald en deze 
lijn zal worden verdergezet in 2023. De 
opleiding is dermate populair binnen de sector 
dat verschillende ondernemingen deze via 
Commerce Training ‘in company’ aanbieden 
aan werknemers binnen het gehele bedrijf. 
Tijdens de eerste 6 maandan van 2023 zullen 
er minstens 10 sessies (x25 deelnemers) 
doorgaan in open aanbod voor de opleiding 
‘omgaan met agressie’ en wordt het voor-
tijdens-na traject op punt gezet. 

 

Actie 2: 20 opleidingssessies voor werknemers 
in 2021 en 2022: ‘Digitalisering van de handel’ 
(werken met tablets, digitaal productbeheer, 
GDPR, enz.) 

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

Omschrijving:  
De sector zal bekijken hoe een succesvolle 
opleiding rond digitalisering binnen de handel 
kan worden uitgerold. Echter zal de leerstof in 
modules worden opgesplitst om de 
verwachtingen en leerresultaten duidelijker af 
te bakenen.  
Betrokken partners:  
Opleidingspartners  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Daar steeds meer digitale vaardigheden vereist 
zijn op de werkvloer, ziet Commerce Training 
zich genoodzaakt hierop in te spelen en 
werknemers hierin tegemoet te komen. De 
sector zal een opleiding rond digitalisering 
binnen de handel uitrollen. Echter zal de 
leerstof in modules worden opgesplitst om de 
verwachtingen en leerresultaten duidelijker af 
te bakenen.  
In het kader van de digitalisering werd ook de 
opleiding ‘Omgaan met verandering’ 
gelanceerd maar deze werd vooral door 
filiaalmanagers gevolgd. Daarom zal er een 
bijsturing noodzakelijk zijn om vanaf 2023 een 
brede waaier aan werknemers te bereiken. 

 
PRIORITEIT 2: Ondersteuning opleidingsbeleid en werkbaar werk 

Actie 3: Opleidingsincentives zoals het Vlaams 
Opleidingsverlof (VOV) toelichten en 
aanmoedigen, evenals de mogelijkheden van de 
Erkenning van Verworven Competenties (EVC), 
voor de huidige en toekomstige 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):  
Informatie rondom opleidingsincentives wordt 
verspreid via de voorlopige website van 
Commerce Training. Binnen de hernieuwde 
website zal deze informatie blijvend worden 
aangeboden. Alsook werden infofiches 
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ontworpen en binnen de huisstijl gelay-out om 
in een speciaal ontworpen informatie-
/oriëntatiemap te overhandigen tijdens 
bedrijfsbezoeken.   
Informatie rondom opleidingsincentives staat 
ook met stip aangeduid binnen de af te vinken 
lijst wanneer de consulenten op bedrijfsbezoek 
gaan zodat ze steeds aan bod zouden komen 
tijdens het bezoek. De informatiefiches – zowel 
op de website als binnen de oriëntatiemap - 
worden op tijd geëvalueerd en bijgestuurd 
waar nodig. 
Momenteel wordt gewerkt aan een EVC rond 
winkelmedewerker. Zodra deze afgerond is zal 
dit verder bekend gemaakt worden door 
Commerce Training. 

 

Actie 4: Bedrijven ondersteunen in het 
uitwerken van een opleidingsbeleid, 
opleidingsplannen, werkbaarheidscheque 
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):  
Begin 2022 hebben de sectorconsulenten een 
opleiding rond ‘Learning and Development’ 
gevolgd waardoor deze kennis kan worden 
ingezet. Tijdens bedrijfsbezoeken wordt de 
focus gelegd op het sectoraal aanbod van 
opleidingen. En er wordt binnen de sector bij 
regelmaat afgetoetst wat mogelijke 
opleidingen zouden kunnen zijn die nog aan 
bod zouden mogen komen. Er wordt ook 
stilgestaan bij het doelpubliek en de vorm 
waaronder de opleiding het best wordt 
aangeboden. Anderzijds zal door de 
introductie van de arbeidsdeal de vraag bij de 
bedrijven stijgen hoe zij optimaal hun 
verplichte opleidingsdagen in plannen kunnen 
gieten. Daar voorzien we ook ondersteuning 
in. 

 
 

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. 
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Nieuw thema: Thema voor convenant 2023 - 2024 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: Tewerkstelling van mensen met een 
beperking. 
  

Omschrijving:  
Binnen deze actie werkt Commerce Training 
binnen een project van federaal minister van 
Werk Dermagne rond het tewerkstellen van 
mensen met een beperking (2022-2023). 
Betrokken partners:  
FOD WASO, VDAB, Le Forem, Actiris 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Met behulp van een lerend netwerk en 
verschillende werkgroepen binnen de sector 
wordt alvast gezocht naar best practices om 
als goede voorbeelden te dienen die kunnen 
worden uitgedragen, sector breed. 
  
Ondertussen worden verschillende 
organisaties gecontacteerd om hun ervaringen 
te delen en om een begeleidende rol te spelen 
in het tewerkstellen van mensen met een 
fysieke of mentale beperking op de werkvloer 
binnen de Retail. Organisaties worden reeds 
gecontacteerd binnen het kader van het geven 
van opleidingen, het coachen en begeleiden 
voor zowel werknemers als werkgevers die de 
nieuwe werkkrachten op de werkvloer willen 
integreren.   

 

Actie 2: Werkbaar Werk 
 

Omschrijving:  
Werkbaar Werk is een belangrijk topic in onze 
huidige maatschappij en samenleving. Het is 
dan ook belangrijk dat de sector de focus legt 
op dit thema en hierin de sector verder 
ondersteunt waar nodig. 
Betrokken partners:  
SERV, PMO, VDAB 
Inspanningsverbintenis:  
Er zal via een bevraging in kaart worden 
gebracht op welke bestaande maatregelen de 
bedrijven binnen de sector al beroep doen in 
het kader van werkbaar werk. En of deze 
bestaande ondersteuning beantwoordt aan de 
noden op vlak van werkbaar werk. Hieraan kan 
een workshop en lerend netwerk gekoppeld 
worden die de bevindingen duidelijker aftoetst 
bij experten binnen de sector. Op die manier 
zal bekeken worden waar opleiding nodig kan 
zijn om werknemers te begeleiden en 
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ondersteunen op vlak van veerkracht en 
werkgeluk. 
Commerce Training zal een campagne 
opzetten via sociale media om de sector in de 
eerste plaats te informeren en sensibiliseren 
over dit onderwerp.  

 
Actie 3: 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. 

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. 

Inspanningsverbintenis:  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk. 

 

 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, 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.  
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Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 04/06/2021 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 Detailhandel (PC 202/311/312), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan DELFOSSE, 
Comeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Klaas SOENS, 
Comeos 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kristel VAN DAMME, 
ACV Puls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Myriam Djegham, 
CSC CNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan DE WEGHE, 
ABVV-BBTK 
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Mevrouw Myriam DELMEE, 
FGTB SETCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Wilson WELLENS, 
ACLVB/CGSLB 
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