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

sector 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 Zelfstandige kleinhandel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Luc Ardies, (SF201; Unizo) / (SF 202.01; Buurtsuper.be); 
- 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 Stijn Vandercruysse, ACLVB; 

 
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 Zelfstandige kleinhandel (PC 201/202.01) 
van 04/06/2021.  
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 73.500,00 euro aan: 
 
- 49.000,00 euro aan het Sociaal Fonds van de zelfstandige kleinhandel (PC 201), Willebroekkaai 

37 te 1000 Brussel (KBO-nr.: 0447 360 634, Bankrekeningnr.: BE21 4263 1707 6103) voor de 
financiering van 2 VTE sectorconsulenten. 

 
- 24.500,00 euro aan het Sociaal Fonds van de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven (PC 202.01), 

Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel Sociaal Fonds 202.01 (KBO-nr.: 0454 121 138; Bankrekeningnr.: 
BE26 7310 1382 7929 voor de financiering van 1 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 BKD-winkelmanager 
met beeld van loopbaanperspectief. 
De sector zal via een ruime raadpleging van 
verschillende partners zoals handels-
ondernemingen, 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. 
2022: Koppelen van acties aan Impactstudie 
automatisering en digitalisering op de 
tewerkstelling & functie – en competentie-
profielen. 

2023: Vervolg “Impactstudie automatisering en 
digitalisering in de zelfstandige kleinhandel” 
 acties verder uitwerken  
Achtergrondinformatie: Impact van taken van de 
winkelbediende? En welke impact gaat dit hebben 
op de competenties om deze taken uit te voeren? 
Samen met Hogeschool PXL, VDAB, PMO, Onderwijs 
en andere opleidingsverstrekkers. Via Sociaal Fonds 
201 werd er kwalitatief onderzoek met professor 
Guido van Ossel uitgevoerd. Drie klankbordgroepen 
(drie verschillende groepen uit de retail: self service, 
half-self service en full service) ondergingen een 
lakmoesproef.  
Conclusie:  

Niet denken in termen van jobs. 
Analyseren van taken binnen een job.  
Job verdwijnt niet, maar de inhoud 
verandert. Taken worden anders, 
andere competenties zijn nodig.   
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Deze conclusies koppelen we aan de nieuwe 
Competentiecheck (waar de upgrade van het 
profiel winkelbediende aan bod komt) die we 
gaan uitvoeren.  
Aan onderstaande competenties blijkt nood 
te zijn: 
- Leervermogen en leerbereidheid 
- Veerkracht 
- Flexibiliteit 
- Commercieel inzicht 
Na het in kaart brengen van de onderneming, 
kunnen we gerichte personeels- en 
managementopleidingen voorstellen, gelinkt 
aan een duurzaam HR-beleid 
Sector en vaststellingen rond competenties 
voorstellen op netwerkmomenten, waar 
onderwijsinstellingen en werkplekken elkaar 
ontmoeten (bv. lokaal Unizo-event, in house- 
event door een onderneming georganiseerd…).  

 

PRIORITEIT 1: Onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen 

Actie 1: Update BKD winkelmanager 
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):  
2021: Bijdragen aan de update van 
beroepskwalificatiedossiers van 
hoofdprofielen uit de sector.  
2022: BKD’s vertalen naar standaardtrajecten, 
activiteitenlijsten en opleidingsplannen voor 
het onderwijs. 

 

Actie 2: Opvolgen van de studie die het Sociaal 
Fonds opstartte in verband met de impact van 
digitalisering op de functie- en 
competentieprofielen van winkelbedienden 

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):  
2023: acties omzetten, gekoppeld aan de 
resultaten van de impactstudie, onder de vorm 
van de nieuwe Competentiecheck (waar de 
upgrade van het profiel winkelbediende aan 
bod komt).  

 

Actie 3: Organiseren van seminars i.o.v. de 
onderwijsnetten om de leerkrachten handel 
een beter inzicht te geven in de evolutie van de 

Omschrijving: 
Seminar organiseren waarin de 
projectresultaten van de ESF Competentie 
Prognosestudie worden gepresenteerd aan 
onderwijsverstrekkers.  
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retail sector en jongeren te oriënteren naar 
knelpuntberoepen 

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

Dit gaat specifiek over de Generatie Z. Deze 
Generatie moet het kunnen en kennen.  
Er zal ook een spreker zijn, rond impact van 
winkelbeleving (human touch).  
Betrokken partners: 
PMO, Hogeschool PXL 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector presenteren naar de onderwijsnetten 
(die o.a.. verkoopsopleidingen aanbieden), met 
de huidige en toekomstige uitdagingen. 

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

Actie 4: EVC-standaard Winkelmedewerker mee 
ontwikkeld, samen met VDAB en AHOVOKS 
 
De sector zal samen met VDAB en AHOVOKS de 
EVC-standaard mee ontwikkelen.  

 

Omschrijving: 
In het kader van het ESF-project ‘Leerjobber’ 

Betrokken partners: 
AHOVOKS, VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bijdragen aan de ontwikkeling van de EVC-
standaard Winkelmedewerker. 

 
 
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: 22 bedrijfsbezoeken per maand per 
sectorconsulent (vanaf aanwerving en na 
inwerking sectorconsulenten). 
2022: 22 bedrijfsbezoeken per maand per 
sectorconsulent. 

Deze resultaatsverbintenis blijft doorlopen, 
geen update of bijsturing.  

 

PRIORITEIT 1: Samenwerking met VDAB consolideren 

Actie 1: De sector werkt verder samen met 
VDAB en bekijkt toekomstige samenwerkings-
opportuniteiten i.f.v. knelpuntberoepen, 
opleidingsstages, IBO’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):  
Samen met VDAB inhoud van de hier 
onderstaande opleidingen geëvalueerd en 
geactualiseerd, gezien de digitalisering en 
automatisering binnen de sector. We bekijken 
op een regelmatige wijze of er mogelijkheid is 
het opleidingsaanbod uit te breiden. 
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Concreet: 
Vandaag reeds in opleiding Verkoop-
medewerker:  

- Productkennis: continue bijleren over 
product (levenslang leren) 

Vandaag reeds in opleiding Verkoop-
medewerker en Assistent Winkelmanager:  

 1 opleidingsdag rond stresspreventie, 
welzijn en ergonomie (werkbaar werk). 

 
PRIORITEIT 2: Meer werkgevers bekend maken met huidig sectoraal opleidingsaanbod en Vlaamse 
steunmaatregelen en hierdoor het aantal opleidingen promoten / verhogen 

Actie 2: Personeelsopleidingen, het sectoraal 
ondersteunings-aanbod en Vlaamse 
steunmaatregelen promoten via 
bedrijfsbezoeken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Werkgevers sensibiliseren om meer 
opleidingen te organiseren, binnen een 
duurzaam HR- en opleidingsbeleid. Hier kan 
men gebruik maken van Vlaamse steun-
maatregelen. 
Sensibilisering gebeurt tijdens de bedrijfs-
bezoeken van de sectorconsulenten. 
We promoten ook tewerkstellingspremies, via 
ons Sociaal Fonds. 

 

Actie 3: Werkgevers sensibiliseren via 
praktijkgetuigenissen en best practices 

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):  
Sensibiliserende variatie aan praktijk-
getuigenissen en best practices in ons 
magazine ‘SuperMAG’, op de website, op onze 
social media, … . 

 
PRIORITEIT 3: Sterkere HR- en opleidingscultuur ontwikkelen 

Actie 4: Bijzondere aandacht voor coaching 
tijdens de bedrijfsbezoeken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het aantal langdurige opleidingstrajecten bij 
onze werkgevers verhogen en zo 
duurzaamheid nastreven.  
In plaats van individuele opleidingsmodulen, 
focussen we ons op langdurige opleidings-
trajecten; op maat opgesteld voor de 
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onderneming, waar zowel management als 
personeel opleiding geniet.  
In functie van de noden van het bedrijf, 
verschilt dit in inhoud, omvang en duur.  
 
De Vlaamse steunmaatregelen worden tijdens 
de bedrijfsbezoeken bekend gemaakt. 
Als souvenir van ons bezoek, laten we een 
“Zakboekje” achter op het bedrijf.  

 
PRIORITEIT 4: Werkbaar werk 

Actie 5: Er wordt tijdens de bedrijfsbezoeken 
bijzondere aandacht geschonken aan het 
specifieke opleidingsaanbod in het kader van 
‘Werkbaar werk’: 
- ‘Omgaan met stress’ 
- ‘De Corona Stress Scan’ 
- ‘Plezier op het werk werkt’ 
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 bestaand aanbod aan personeels- en 
managementopleidingen beter bekend maken. 
We focussen op trajecten, waar duurzaamheid 
en teamverband centraal staan.  
De trajecten worden geprofessionaliseerd door 
aangepast ontwikkeld didactisch materiaal. 
 
Toevoegen: Me & My Team / Smile to Smile / 
de grotere PMO-projecten, waar we 
leidinggevenden meenemen om professionele 
HR-cultuur te introduceren. 

 
 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
Nieuw thema:  
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: Intersectorale campagne Werkbaar 
Werk:  
Preventie van langdurige ziekte via werkbaar 
werk 

Omschrijving:  
Met 28 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 
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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: achtergrond-
informatie, 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:  
Intersectoraal (28 sectoren) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare communicatie-
kanalen binnen de sector en deelname aan de 
3 fases van de intersectorale campagne.  

Actie 2: Zakboekje – infobrochure met klemtoon 
rond activering niet-beroepsactieven:  
Sensibiliseren van ondernemers op vlak van HR. 
Ken je team, voor het aanvatten van 
opleidingen.  
Dit heeft een duurzaam effect op werkbaar 
werk.  
 
 

Omschrijving: 
Lumina Spark is een persoonlijkheidsanalyse 
die wetenschappelijk beproefd is. De 
veelzijdigheid kan ingezet worden bij de 
activering van niet-beroepsactieven.  
 
Het stelt de werkgever of leidinggevende in 
staat om zowel bij de rekrutering bepaalde 
nodige attitudes te evalueren bij de 
sollicitant, als de teamgeest van de bestaande 
winkelmedewerkers te bevorderen.  
 
De kunst bestaat eruit om die diversiteit 
binnen een team te herkennen en valoriseren, 
zodat zowel de mensen zelf vanuit hun 
authenticiteit én de organisatie kunnen 
groeien en weerbaarder worden in onze snel 
veranderende en complexe samenlevering. 
Deze nieuwe HR-benadering is gestoeld op de 
Humanistische Psychologie (=  fundamenteel 
optimistisch geloof in het potentieel van alle 
mensen om, ongeacht hun afkomst en 
scholing, te leren en te groeien).  
 
We willen werkgevers en leidinggevenden 
sensibiliseren dat zonder inzicht in de 
persoonlijkheden om het even welke 
opleiding geen resultaten kan opleveren. 
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Op elk theoretisch deel volgt een 
praktijkvoorbeeld, wat het concreet maakt 
voor de ondernemer. 
Betrokken partners :  
Lannoo en Lumina Spark 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 Het uitwerken van een zakboekje dat 

tijdens de winkelbezoeken gratis wordt 
bezorgd aan de werkgevers. Het bevat 
o.a.. concrete praktijkvoorbeelden en 
tips, die kunnen aanzetten tot het 
activeren van niet-beroepsactieven. 

 Het ontwikkelen van deze nieuwe HR-
benadering  in de bestaande HR- 
begeleiding van leidinggevenden (‘Me & 
My Team’) 

 
 

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 04/06/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Zelfstandige kleinhandel (PC 201/202.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luc ARDIES, 
SF201; Unizo / SF 202.01; Buurtsuper.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Klaas SOENS, 
Comeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mevrouw Kristel VAN DAMME, 
ACV Puls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan DE WEGHE, 
ABVV BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kimberley MEIRE, 
ACLVB 
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