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Ook dit jaar zetten we enkele cijfers uit dit jaarverslag voor het voetlicht:

- 36% van de werknemers volgt een opleiding, waarvan de helft een opleiding omkaderd door IPv;

- de opleidingsinspanningen bereikten een plafond, de groei is er uit. een verklaring vinden we mogelijks in het 

feit dat de Belgische voedingsindustrie aan de top van de productiviteit staat in vergelijking met andere eu-

landen. Toename van de vormingsinspanningen om de productiviteitsgap op te vullen is dus uitgesloten.

- IPv zelf blijft groeien. dat betekent dat meer en meer werkgevers en werknemers vertrouwen hebben in ons 

sectoraal vormingscentrum. Ook buiten de grenzen van de branche geniet IPv een uitstekende reputatie.

Over 2011 kunnen we ook zeggen dat we dankzij besparingen en een bijkomende inspanning van de werkgevers 

de financiële problemen zijn opgelost. de toekomst is beveiligd.

2012 zal het jaar zijn om de toekomstperspectieven uit te tekenen. We zullen een tandje bijsteken. IPv evolueerde 

in het verleden van een subsidieloket naar een organisator van opleidingen en dan naar een adviseur van 

opleidingen. Nu gaan we voor een hoger niveau. levenslange vorming is (slechts) een middel. IPv is klaar om te 

werken aan het doel: een goed draaiende arbeidsmarkt. Concreet betekent dit meer kansen voor werknemers om 

een goede job te vinden, liefst in de sector en voor werkgevers om de jobs te laten uitoefenen door voldoende en 

goed opgeleide werknemers. We spreken van instroom, doorstroom en uitstroom, in een krappe en steeds meer 

grijze arbeidsmarkt. We zullen tegen het einde van het jaar horen en lezen welke rol IPv zichzelf zal aanmeten. 

 

Manou doutrepont

voorzitter IPv

1. vOOrWOOrd
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2. OPleIdINgeN IN de vOedINgsINdusTrIe

2.1. OPleIdINgsINsPaNNINgeN IN de seCTOr IN BelgIë

de sociale partners van de voedingsindustrie hebben in het sectorakkoord 2011-2012 de engagementen inzake 

opleiding versterkt. de volgende doelstellingen zijn vooropgesteld:

- 2011-2012: 1,10% van de arbeidstijd investeren in opleidingen (op bedrijfsniveau)

- 2011-2012: 0,15% van de brutolonen besteden aan vorming van werkenden en werkzoekenden uit de 

 risicogroepen (op sectorniveau)

- versnelling 2011-2012 bedienden: participatiegraad jaarlijks verhogen met 5 procentpunten (op 

 bedrijfsniveau)

- versnelling 2011 arbeiders: participatiegraad verhogen met 5 procentpunten (op bedrijfsniveau)

- versnelling 2012 arbeiders: meer middelen voor opleiding via IPv (van 0,20% naar 0,30% van de 

 loonmassa) 

daarnaast streven de sociale partners naar een betere omkadering van het opleidingsbeleid: vanaf 2011 moet er 

in alle voedingsbedrijven overleg zijn over een opleidingsplan in de ondernemingsraad (of bij ontstentenis met de 

vakbondsafvaardiging).

Waar staat de sector vandaag? de meest recente analyse van de sociale balansen door de Centrale raad voor het 

Bedrijfsleven wijst uit dat in 2010 0,50% van de arbeidstijd werd geïnvesteerd in formele opleidingen. In 

financiële termen gaat het om een investering van 0,81% van de personeelskosten. In totaal volgden in 2010 

36,7% van de werknemers een opleiding. deze percentages zijn vergelijkbaar met 2009.

voor het derde jaar op rij leveren de sociale balansen ook informatie op over de informele opleidingsinspanningen 

(zie onderaan tabel 1). voor wat betreft de percentages opleidingsuren in verhouding tot de gepresteerde 

werkuren en de opleidingskosten in verhouding tot de totale personeelskosten verrekenen we die mee in de 

totale opleidingsinspanningen (formeel + informeel).

Tabel 1: Opleidingsinspanningen in de voedingsindustrie

Jaar Percentage van 
werknemers die een 
opleiding genoten

Percentage van oplei-
dingsuren in verhouding 

tot de gepresteerde 
werkuren

Percentage van 
opleidingskosten in 

verhouding tot de totale 
personeelskosten

Percentage van opleidings-
kosten voor risicogroepen 
in verhouding tot de totale 

personeelskosten1

Formeel

2001 35,3% 0,64% 0,90%

2002 37,3% 0,55% 0,85%

2003 38,7% 0,59% 0,86%

2004 39,2% 0,69% 0,95% 0,17%

2005 35,6% 0,64% 0,76% 0,18%

2006 39,5% 0,65% 0,83% 0,16%

2007 39,7% 0,66% 0,88% 0,17%

2008 35,5% 0,61% 0,82% 0,18%

2009  36,3% 0,49%  0,75% 0,19%

2010  36,7%  0,50%  0,81% 0,20%

2011 0,18%

Informeel
2008 
2009
2010* 

14,1%
20,2%
21,6%

0,28%
0,40%
0,42%

0,27%
0,41%
0,45%

Form + Inform
2008
2009
2010

0,89%
0,89%
0,92%

1,09%
1,16%
1,26%

Bron : kolom 1-3 : CrB op basis van de sociale balansen; kolom 4: IPv
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 2.2. Opleidingsinspanningen vergeleken met andere sectoren

Tabel 2: Formele opleidingsinspanningen voedingsindustrie in vergelijking met andere sectoren in 2009 en 2010

Percentage van werknemers die 
een opleiding genoten

Percentage van 
opleidingskosten in 

verhouding tot de totale 
personeelskosten

Percentage aan 
opleidingsuren in verhouding 

tot de werkuren

2009 2010* 2009 2010* 2009 2010*

voedingsindustrie 36,3% 36,7% 0,75% 0,81% 0,49% 0,50%

Industrie 38,6% 0,95% 0,72%

economie geheel 32,6% 1,07% 0,71%

Bron: CrB op basis van de sociale balans (*: andere cijfers voor 2010 zijn nog niet beschikbaar)

Tabel 3 vergelijkt de inspanningen op vlak van informeel en non-formeel leren.

Tabel 3: Informele en non-formele opleidingsinspanningen in vergelijking met andere sectoren in 2009 en 2010

Percentage van werknemers die 
een opleiding genoten

Percentage van 
opleidingskosten in 

verhouding tot de totale 
personeelskosten

Percentage aan 
opleidingsuren in verhouding 

tot de werkuren

2009 2010* 2009 2010* 2009 2010*

voedingsindustrie 20,2% 21,6% 0,40% 0,45% 0,40% 0,42%

Industrie 21,0%  0,58%  0,59%  

economie geheel 17,4%  0,37%  0,35%   

Bron: CrB op basis van de sociale balans (*: andere cijfers voor 2010 zijn nog niet beschikbaar)

2.3. OPleIdINgsINsPaNNINgeN IN de seCTOr IN de BuurlaNdeN

volgens de recentst beschikbare cijfers (Continuous vocational Training survey - CvTs enquête 2005) participeren 

in België heel wat meer werknemers aan opleidingen in vergelijking met het europese gemiddelde. de financiële 

investering is wel een pak lager. dit is te verklaren door de kortere duur van de opleidingen.

Tabel 4: Opleidingsinspanningen voedingsindustrie in vergelijking met de buurlanden in 2005

Indicatoren België duitsland Frankrijk Nederland

Percentage van werknemers die een 
opleiding genoten

44% 25% 47% 28%

Percentage van opleidingskosten in 
verhouding tot de totale personeelskosten

1,2% 0,6% 2,1% 1,4%

gemiddeld aantal opleidingsuren per 
deelnemer

20 19 20 36

Bron: Continuous vocational Training survey 2005
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2.4. rendement van opleidingsinspanningen in de voedingsindustrie

een analyse van het CrB (Tillieux, 2010) wijst uit dat investeringen in opleiding samen gaan met een hogere 

productiviteit van de ondernemingen in de voedingsindustrie. Op basis van een vergelijking van de 

voedingsindustrie in verschillende europese landen wordt een band gelegd tussen productiviteit en indicatoren 

van opleidingsinspanningen: percentage van opleidingskosten in verhouding tot de totale personeelskosten, 

percentage van opleidingsuren in verhouding tot de gepresteerde uren en percentage van werknemers die een 

opleiding genoten. hieronder wordt de resultaten voor de laatste indicator weergeven. 

Bron: CrB 
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2.5 KWalIFICaTIeNIveau IN de vOedINgsINdusTrIe

de voedingsindustrie staat niet stil. Onder druk van de automatisering en een veeleisende markt zijn ook de eisen 

ten aanzien van de werknemers de laatste jaren gestegen. de laatste tien jaar is het aandeel laaggeschoolden dat 

tewerkgesteld is in de sector met 15 procentpunten gezakt. In 2000 bedroeg het aandeel laaggeschoolden nog 

44%, in 2010 29%.

Bron: Commission consultative spéciale de l'alimentation (CCe) sur la base des enquêtes sur les forces de travail (dgsIe) 
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3. OPleIdINgeN vaN IPv

In 2011 volgden in totaal 29.554 deelnemers een IPv-opleiding. 27.206 deelnemers behoorden tot de paritaire 

comités 118 en 220. daarnaast konden ook andere sectoren beroep doen op IPv dankzij 

samenwerkingsprotocollen die IPv aanging met hun intermediaire organisaties. vooral uitzendkrachten in 

voedingsbedrijven (Paritair Comité 322) en werknemers van het aanvullend Nationaal Paritair Comité 218 namen 

deel aan de IPv-opleidingen (respectievelijk 657 en 395 deelnemers), en nieuw in 2011 ook werknemers van het 

Paritair Comité 119 (221). daarnaast volgden 297 patroons en meewerkende echtgenoten samen met hun 

werknemer(s) een IPv-opleiding.

In totaal volgden 16.347 verschillende werknemers van paritair comité PC 118 en PC 220 een IPv-opleiding in 

2011. dit is ongeveer 18% van van alle werknemers uit de sector. 

voedingsspecifieke opleidingen (voedselveiligheid en kwaliteit, voedingstechnologie,…), al of niet georganiseerd 

op maat van subsectoren, vormden ook in 2011 het belangrijkste segment, bijna een derde van alle opleidingen. 

voorts volgden 328 werkzoekenden een opleiding van IPv en zijn partners. via Formalim werden nog eens 1.419 

werkzoekenden opgeleid. 448 leerlingen volgden opleidingen in sectorspecifieke studierichtingen (ca  127 

deeltijds en 321 voltijds) en 1.672 volgden een bakkerijopleiding.

IPv bereikte in 2011 een totaal van 850 of 14,8% van de werkgevers. 

Tabel 5: evolutie bereik IPv 2006-2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

deelnemers totaal
deelnemers PC118-220

15.338 17.532
19.904

26.464
24.164

26.950
24.851

29.554
27.206

Werknemers PC118-220 10.628 12.167 12.843 15.394 15.136 16.347

Werkgevers PC 118-220 784 809 851 1.238 1.093 850

uitzendkrachten 372 564 539 657

Werkzoekenden

algemeen 367 627 593 661 1.021 328

via Formalim 932 1053 1029 1670 1412 1.419

via epicuris 36 24 33 14 24 60

IBO via vdaB en 
PFI via Forem

495  407 409 404 350

leerlingen deeltijds 130 122 111 110 120 127

leerlingen voltijds

algemeen 163 169 321 312 297 321

Bakkerij-
opleidingen

1.635 1.583 1.504 1.672

leerkrachten 66 160 472 377 464 432
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3.1. WIe MaaKT geBruIK vaN de IPv-OPleIdINgeN?

In wat volgt gaan we meer in detail in op de IPv-opleidingen die gevolgd werden door werknemers van de 

paritaire comités 118 en 220.

Opleidingen in KMO’s: blijvende inspanningen nodig

In 2011 bereikte het IPv-team 850 werkgevers met zijn diverse opleidingsinitiatieven, goed voor 14,8% van alle 
werkgevers.

Tabel 6: bereik werkgevers met de IPv-opleidingsinitiatieven

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bereik 770 746 784 809 851 1.238 1.093 850

Populatie 6.239 6.036 5.944 5.842 5.732 5.732 5.732 5.732

Bereik 
(%)

12,3% 12,3% 13,2% 13,8% 14,8% 21,6% 19,1% 14,8%

het bereik van KMO’s is in 2011 een stuk teruggelopen. dit heeft grotendeels te maken met een kleiner bereik 

van de bakkers, bij uitstek zeer kleine bedrijven. de daling is niet verwonderlijk. In 2009 en 2010 was het bereik 

van deze groep uitzonderlijk hoog via de succesvolle opleidingen autocontrole (i.v.m. de toenmalige nieuwe 

bepalingen op vlak van voedselveiligheid). het bereik blijft wel nog hoger dan de periode voordien, namelijk tot 

2008. 

Tabel 7: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per bedrijfsgrootte

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011

Bereik 
(abs.)

Populatie

< 10 3,7% 4,2% 4,4% 14,0% 9,8% 5,1% 223 4.392  

10 - 49 27,8% 29,1% 34,1% 30,2% 33,2% 32,1% 327 1.018 

50 - 99 69,1% 85,0% 92,1% 95,7% 100% 84,3% 118 140 

100 en + 100% 100% 100% 100% 100% 100% 182 182 

Totaal 13,2% 13,8% 14,8% 21,6% 19,1% 14,8% 5.732 5.732 

11



het bereik van werkgevers was in 2011 het grootst in vlaanderen (16,2%), vervolgens in Wallonië (13,2%) en 

Brussel (8,2%), net zoals in 2010. 

Tabel 8: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per regio

2011 Bereik (%) Bereik (abs.) Populatie

vlaanderen 16,2% 610 3.771

Wallonië 13,2% 210 1.595

Brussel 8,2% 30 366

Totaal 14,8% 850 5.732

het IPv-bereik varieert naargelang de subsector. dit hangt onder andere samen met de gemiddelde bedrijfsgroot-

te in elk van die subsectoren. doorgaans geldt: hoe groter het bedrijf, hoe beter het bereik. anderzijds doet IPv 

heel wat inspanningen om haar dienstverlening maximaal af te stemmen op KMO’s. dat dit rendeert blijkt uit de 

toename van het bereik van de KMO’s over de jaren heen.

Tabel 9: bereik werkgevers in % van subsector*

subsector (volgens NaCe)
gemiddelde 

grootte
Bereik (%) Bereik (abs.) Populatie

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 26 23,1 123 534

15.2 vis en visproducten 18 21,5 9 41

15.3 groente- en fruitverwerking 66 54,6 63 115

15.4 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 54 49,5 10 20

15.5 Zuivel 44 29,9 48 162

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 29 35,4 20 56

15.7 veevoeders 19 29,8 46 155

15.8 Overige voedingsmiddelen (o.a. brood, banket, koekjes, 
deegwaren, cacao, suikernijverheid,…)

10 10,2 460 4.497

15.81 Bakkerijen 6 5,7 219 3.865

15.82 vervaardiging van beschuit en koekjes en  
van ander houdbaar banketbakkerswerk

49 45,2 35 78

15.83 vervaardiging van suiker 79 58,7 9 15

15.84 vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 25 29,7 97 326

15.85 vervaardiging van deegwaren 42 24,5 7 27

15.86 verwerking van koffie en thee 28 25,4 17 65

15.87 vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 33 53,8 23 43

15.88 vervaardiging van gehomogeniseerde 
voedingspreparaten en dieetvoeding

71 38,9 7 17

15.89 vervaardiging van overige voedingsmiddelen, 
n.e.g.

39 77,6 47 61

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 65 46,4 70 152

Totaal 15 14,8 850 5.732

Totaal zonder bakkers 36 33,8 631 1.867

* Om de vergelijking met de populatiegegevens mogelijk te maken werden de bereikte werkgevers ingedeeld op basis van een 

omzetting van de nieuwe naar de oude nace-codes. dit was nodig omdat de populatiegegevens op die manier ingedeeld zijn.
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Opleiding voor uitzendkrachten nog steeds een succes

sinds 2008 is er een samenwerkingsakkoord tussen IPv en vFu (vormingsfonds voor uitzendkrachten) om 

uitzendkrachten in voedingsbedrijven op te leiden. de samenwerking kende aanvankelijk een snelle groei en het 

aantal inschrijving bleef ook in 2011 stijgen: 657 uitzendkrachten in voedingsbedrijven volgden een opleiding, 

voornamelijk voedingsspecifieke opleidingen en opleidingen logistiek. 

Tabel 10: bereik uitzendkrachten in voedingsbedrijven naar statuut en volgens opleidingsrubriek

Opleidingsrubriek 2009 2010 2011

n % n % n %

Commerciële en financiële 
vaardigheden

1 0,2% 0 0,0% 26 4,0%

Persoonlijke vaardigheden 6 1,1% 7 1,3% 19 2,9%

Informatica 13 2,3% 2 0,4% 26 4,0%

logistiek 93 16,5% 134 24,9% 135 20,5%

Talen 4 0,7% 21 3,9% 4 0,6%

Techniek, onderhoud en productie 13 2,3% 23 4,3% 51 7,8%

veiligheid en welzijn op het werk 
/ Milieu

31 5,5% 18 3,3% 44 6,7%

voedingsspecifieke opleidingen 403 71,5% 334 62,0% 374 56,9%

 Totaal 564 100,0% 539 100,0% 657 100,0%

Onderwijs - industrie: meersporenbeleid 

Tijdens het schooljaar 2011-2012 maakten 127 leerlingen gebruik van het industrieel leerlingenwezen in de 

sector. aan vlaamse zijde noteerden we 43 leerlingen en aan Franstalige zijde volgden er 84 jongeren een IlW 

tijdens het schooljaar 2011-2012. de doelgroep bestaat in vlaanderen hoofdzakelijk uit minderjarige jongeren, 

terwijl in Wallonië heel wat jongeren met een IlW ouder zijn dan 18 jaar. de opleiding van al deze leerlingen 

wordt gerealiseerd in samenwerking met ClW’s (centra voor leren en werken)  in vlaanderen of CeFa’s (centres 

d’éducation et de formation en alternance) bij de Franstalige gemeenschap.

13



Tabel 11: aantal leerlingen voor de voedingsindustrie

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

deeltijds 121 122 116 130 122 121 110 137 127

voltijds 91 133 151 163 168
321
+ 

1.635*

312
+

+ 1.583*

297
+

1.504*

321
+

1.672*

* bakkerijopleidingen

In 2011 investeerde IPv verder in de begeleiding en ondersteuning van specifieke richtingen in het voltijds 

onderwijs. vooral de studierichting “Technicien des industries agro-alimentaires” kent in de Franstalige 

gemeenschap een hoog bereik. In het schooljaar 2011-2012 volgden 140 leerlingen in 8 scholen deze opleiding. 

daarnaast volgden nog 148 leerlingen een sectorspecifieke opleiding in de Franstalige gemeenschap 

(86 in slagerij-charcuterie en 62 chocolatier/confiseur/ijsbereider).

In vlaanderen wordt de TsO-studierichting “voedingstechnieken” (2de en 3de graad) momenteel slechts in één 

school aangeboden en in het schooljaar 2011-2012 volgden 25 leerlingen2 deze studierichting. daarnaast volgden 

8 leerlingen3 het 7de jaar assistent-voedingsindustrie.

Tot slot volgen heel wat leerlingen een bakkerijopleiding. In vlaanderen volgden in totaal 1.315 leerlingen een 

bakkerijopleiding waarvan 872 in TsO (2de, 3de graad en 7de specialisatiejaar) en 443 in BsO (2de, 3de graad en 

7de specialisatiejaren)4. In de Franstalige gemeenschap waren er voor deze studierichting 357 leerlingen 

ingeschreven in de derde graad tijdens het schooljaar 2011-2012.

Tabel 12: aantal leerkrachten die gebruik maakten van het IPv-aanbod

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

aantal leerkrachten 47 66 160 472 377 411 432

Ook in 2011 werden opleidingen aangeboden aan leerkrachten uit het voltijds en deeltijds onderwijs die les geven 

in voedingsspecifieke richtingen. In totaal volgden 451 leerkrachten sessies over een of meerdere van de 

volgende topics: voedselveiligheid van a tot Z, functionele additieven, reinigen en desinfecteren, allergenen, 

autocontrole... Zeer succesvol was het initiatief ‘sierdegen’. Met de steun van het rTC netwerk werd een 

buitenlandse expert ingehuurd voor het geven van een workshop voor leerkrachten en leerlingen (bereik: 38 

leerkrachten en 263 leerlingen).

leerlingen ontdekken voedingsberoepen

In samenwerking met IFaPMe en haar netwerk van opleidingscentra in Wallonië organiseert IPv doe-stages om 

kinderen vertrouwd te maken met enkele beroepen uit de voedingssector. de stages richten zich tot jongeren van 

het 5de en 6de jaar basisonderwijs en tot geïnteresseerden van het 1ste en 2de jaar secundair onderwijs die deze 

beroepen op een ludieke manier wensen te ontdekken. In 2011 maakten 447 kinderen op deze manier kennis 

met verschillende artisanale voedingsberoepen zoals beenhouwer, bakker, patissier, chocolatier, ijsbereider of 

slager.

In vlaanderen werkt IPv samen met het Beroepenhuis om leerlingen kennis te laten maken met de sector. In 

2011 bezochten 256 groepen, in totaal 7.256 leerlingen, de ontdekhoek voedingsindustrie in het Beroepenhuis en 

volgden 62 groepen, in totaal 1.802 leerlingen een sectorspecifieke workshop.
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Instroom via opleidingen 

In 2011 beëindigden 328 werkzoekenden een opleiding in het kader van een werkzoekendenproject uitgevoerd 

door IPv en zijn partners5. via Formalim werden in 2011 1.419 werkzoekenden opgeleid, via epicuris volgden 60. 

350 werkzoekenden een individuele beroepsopleiding (IBO via vdaB en PFI via Forem).

Tabel 13: aantal werkzoekenden in opleidingsprojecten in de voedingsindustrie.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

728 367 627 593 661 1.021 328

Formalim 1.178 932 1.053 1.029 1.670 1.412 1.419

epicuris 9  36 24 33 14 24 60

IBO - PFI   495 407 409 404 350

In vlaanderen werden door IPv en zijn partners zo’n 140 werkzoekenden opgeleid voor de functies bakker (33), 

vleesbewerker (33), magazijnmedewerker (31) en productiemedewerker/-operator (43): 

100 via algemene opleidingstrajecten, 40 via opleidingen op maat in samenwerking met uitzendkantoren.

langs Waalse kant vormde IPv met zijn partners in totaal zo’n 188 personen. 178 personen werden opgeleid via 

werkzoekendenprojecten en een 10 via projecten in samenwerking met uitzendkantoren. Net als in 2010 heeft 

IPv voor de werkzoekendenprojecten vooral samengewerkt met Formalim, de IFaPMe-centra 

(middenstandsopleidingen) en derden zoals de “entreprises de formation par le travail” (eFT’s) en de “Mission 

régionale pour l’emploi”. In deze projecten leidde IPv voornamelijk  productiemedewerkers/-operatoren (101) op, 

naast kwaliteitsverantwoordelijken (22), heftruckchauffeurs (15), onderhoudsmechaniekers (13), bakkers (12), 

vleesbewerkers (11), orderpickers (12), commercieel vertegenwoordigers (2).

Ook werknemers die na een bedrijfsherstructurering opnieuw werkzoekend werden, volgden via IPv een 

opleiding. het gaat over 75 in totaal, 50 personen in het vlaamse, en 25 in het Waalse landsgedeelte.

2 Niet geverifieerde cijfers van het departement Onderwijs
3 Niet geverifieerde cijfers van het departement Onderwijs
4 Niet geverifieerde cijfers van het departement Onderwijs
5 Zowel openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding als vdaB en Forem, als private organisaties zoals Job&co of agora (vlaanderen) en diverse 

e.F.T.’s (entreprise de Formation par le Travail agrée) in Wallonië
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In 2011 cijfers nog steeds in stijgende lijn 

In 2011 volgden 16.347 werknemers uit de paritaire comités 118 en 220 een IPv-opleiding. Ten opzichte van 2010 

betekent dit een stijging van 8%. In totaal volgden deze werknemers 27.206 opleidingen of opleidingsmodules. 

Ook dit aantal houdt een stijging in, namelijk van 9,5%.

Tabel 14: bereik deelnemers en werknemers met de IPv-opleidingsinitiatieven

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

deelnemers 13.164 14.279 14.138 15.338 17.532 19.904 24.164 24.851 27.206

Werknemers 9.488 8.766 10.130 10.628 12.167 12.843 15.394 15.136 16.347

Populatie 87.585 90.662 90.540 89.518 89.220 88.714 88.714 88.714 88.714

Bereik (%) 10,8% 9,7% 11,2% 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1% 18,4%

IPv bereikte in 2011 18,4% van alle werknemers in de Belgische voedingsindustrie, met het hoogste bereik in 

Brussel: maar liefst 25,5% van de werknemers werden bereikt (22,5% in 2010). In vlaanderen bereikte IPv 18,3% 

van de werknemers (17,8% in 2010), in Wallonië 17,4% (13,8% in 2010).

Tabel 15: bereik werknemers in % van het aantal werknemers per regio 

2011

2011 Bereik (abs.) Populatie

vlaanderen 11.609 18,3% 63.394

Wallonië 3.675 17,4% 21.144

Brussel 1.063 25,5% 4.176

Totaal 27.206 18,4% 88.714

In 2011 bereikte IPv verhoudingsgewijs iets meer bedienden dan arbeiders: van alle bedienden werden er 20% 

bereikt, van alle arbeiders 18%.

Tabel 16: bereik werknemers per statuut, in % van het aantal werknemers

statuut
IPv-bereik 
in 2006

IPv-bereik 
in 2007

IPv-bereik 
in 2008

IPv-bereik 
in 2009

IPv-bereik 
in 2010

IPv-bereik 
in 2011

Werk-
nemers

Populatie

arbeider 11,3% 13,3% 14,2% 17,0% 17,1% 17,6% 10.411 59.050

Bediende 13,1% 14,3% 15,0% 18,0% 17,0% 20,0% 5.936 29.664

Totaal 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1% 18,4% 16.347 88.714
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IPv bereikte de mannen van de sector beter dan de vrouwen: 21,5% van de mannen ten aanzien van 13,2% van 

de vrouwen.

Tabel 17: bereik werknemers naar geslacht, in % van het aantal werknemers

geslacht
IPv-bereik 
in 2006

IPv-bereik 
in 2007

IPv-bereik 
in 2008

IPv-bereik 
in 2009

IPv-bereik 
in 2010

IPv-bereik 
in 2011

Werk-
nemers

Populatie

vrouw 8,9% 10,0% 10,4% 13,4% 11,5 % 13,2% 4.271 32.458

Man 13,6% 15,7% 16,8% 19,4% 20,3 % 21,5% 12.076 56.256

Totaal 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1 % 18,4% 16.347 88.714

het bereik blijft sterk verschillen volgens opleidingsniveau. hoe lager het opleidingsniveau, hoe lager het bereik.

Tabel 18: bereik werknemers volgens hun hoogst behaalde diploma, in % van het aantal werknemers

hoogst 
behaalde 
diploma

IPv-bereik  
in 2006

IPv-bereik  
in 2007

IPv-bereik  
in 2008

IPv-bereik  
in 2009

IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werk-
nemers

Populatie

lO 4,4% 6,8% 9,0% 9,5% 10,1% 9,1% 945 10.427

lsO 11,3% 14,3% 13,7% 14,2% 14,7% 14,4% 2.614 18.185

hsO 11,9% 13,5% 14,0% 18,0% 17,8% 19,0% 7.606 40.061

Bachelor 15,1% 15,3% 16,9%  21,1% 19,2% 22,9% 2.655 11.614

Master 21,1% 19,3% 22,0% 25,4% 24,3% 26,0% 2.194 8.427

Totaal 11,9% 13,6% 14,5%  17,4% 17,1% 18,4% 16.347 88.714

uit alle leeftijdsklassen volgden 13% tot 23% van de werknemers een IPv-opleiding. een hoog aandeel 

45-plussers valt op, namelijk 23%.

Tabel 19: bereik werknemers per leeftijdscategorie, in % van het aantal werknemers

leeftijdsklasse
IPv-bereik  
in 2006

IPv-bereik 
in 2007

IPv-bereik 
in 2008

IPv-bereik 
in 2009

IPv-bereik 
in 2010

IPv-bereik 
in 2011

Werk-
nemers

Populatie

< 30 jaar 10,0% 12,7% 12,1% 12,5% 12,0% 13,2% 2.929 22.151

30 - 44 jaar 13,4% 14,4% 15,7% 18,8% 17,9% 18,6% 7.631 41.030

45 en + jaar 11,2% 13,1% 14,7% 19,2% 20,1% 22,7% 5.787 25.533

Totaal 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1% 18,4% 16.347 88.714
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Jaar na jaar blijkt dat KMO’s het best bereikt worden met sectorspecifieke opleidingen, ook in 2011. vooral in de 

bedrijven met minder dan 10 werknemers vertegenwoordigen deze opleidingen een groot aandeel, namelijk 

83%. daarnaast winnen logistieke en technische opleidingen aan terrein bij de kleinste bedrijven (beide 6,1%). Bij 

de wat grotere KMO’s hebben de opleidingen die te maken hebben met veiligheid en milieu het meest succes na 

de sectorspecifieke opleidingen. voorts scoren ook bij de bedrijven met 10 tot 49 werknemers de logistieke 

opleidingen goed, en bij de bedrijven met 50 tot 99 werknemers de taalopleidingen. Bij de grote(re) bedrijven 

komen zowat alle opleidingsrubrieken aan bod.

verdeling van de deelnemers in 2011 volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever

sectorspecifieke opleidingen: de prioriteit van IPv 

Inhoudelijk blijven sectorspecifieke opleidingen, voornamelijk in het domein van kwaliteit en voedselveiligheid, 

voorop staan met een aandeel van 31,5%. Opleidingen die te maken hebben met veiligheid en milieu blijven ook 

goed scoren, namelijk 18,7% van alle opleidingen. In orde van belangrijkheid volgen nadien de volgende 

opleidingsrubrieken: persoonlijke vaardigheden (13,4%), talen (12,8%), logistiek (9,6%), informatica (7,0%), 

techniek, onderhoud en productie (5,2%) en commerciële en financiële vaardigheden (1,9%).

Tabel 20: aandeel deelnemers naar opleidingsrubriek

Opleidingsrubriek 2011

Commerciële en financiële vaardigheden 529 1,9%

Persoonlijke vaardigheden 3.633 13,4%

Informatica 1.892 7,0%

logistiek 2.607 9,6%

sectorspecifieke opleidingen (haCCP, hygiëne, kwaliteit, subsectoraal, …) 8.567 31,5%

Talen 3.477 12,8%

Techniek, onderhoud en productie 1.410 5,2%

veiligheid en welzijn op het werk/ Milieu 5.091 18,7%

TOTaal 27.206 100,0%
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4. INFOrMereN, advIsereN eN ONTWIKKeleN vaN TOOls

Opleidingen organiseren en financieel ondersteunen bleef ook in 2011 de kerntaak van IPv. Maar leren is meer 

dan opleiden. daarom onderneemt IPv allerlei acties om het beheer en de ontwikkeling van competenties in 

voedingsbedrijven te stimuleren: bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, advies op maat, ondersteunende tools,... 

Informeren: bedrijfsbezoeken en netwerking via platformen 

In 2011 werden door de IPv-adviseurs 457 bedrijfsbezoeken afgelegd bij 272 bedrijven. 

er werd tevens genetwerkt op regionale basis: 148 bedrijven namen deel aan 25 verschillende platformen. 

Tabel 21: Overzicht bedrijfscontacten in functie van adviesverlening

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bedrijfsbezoeken 547 612 413 419 459 457

Individuele bedrijven 292 291 221 240 274 272

deelnemers platformen 164 251 391 295 248 148

In 2011 werden langs vlaamse kant in totaal 10 platformen georganiseerd voor 72 deelnemende bedrijven. In 

Wallonië ging het over 15 collectieve sessies voor 76 bedrijven. 

advies aan bedrijven

samen met diverse partners ondersteunt IPv de voedingsbedrijven bij het opstellen van opleidingsplannen en bij 

het uitwerken van instrumenten om werkplekleren kwaliteitsvol te organiseren. voorts worden voedingsbedrijven 

bijgestaan wanneer ze een dossier samenstellen voor het ervaringsfonds of specifiek in vlaanderen wanneer ze 

een diversiteitsplan opstarten. verder voorziet IPv een dienstverlening bij herstructureringen.

voor al deze acties en plannen levert IPv zelf financiële steun of geeft IPv advies over allerlei bijkomende 

financiële steunmaatregelen die kunnen helpen om de acties nog te versterken.

In 2011 deden 39 bedrijven beroep op de IPv-dienstverlening voor opleidingsplanning of beter werkplekleren. In 

vergelijking met 2010 betekent dit een substantiële daling van het gebruik van deze dienstverlening. dit heeft te 

maken met een aanpassing van de voorwaarden.

Tabel 22: overzicht adviesverlenende activiteiten

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Opleidingsplannen 29
92 85 100 96 39

Werkplekleren 25

diversiteitplannen 27 18 31 32 35 30

ervaringsfonds  8 14 19 20 16 

Begeleidingen herstructureringen 4 13 12 9 18 20
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vernieuwingen

Sectorakkoord 2011-2012: nieuwe uitdagingen en kansen

In de nieuwe CaO’s 2011-2012 hebben de sociale partners van de voedingsindustrie de engagementen inzake 

opleiding en een duurzaam personeelsbeleid versterkt:

•	 verhoogde doelstellingen inzake opleidingsinspanningen (zie punt 2.1)

•	 Overleg  in alle voedingsbedrijven over een opleidingsplan en het onthaalbeleid in de 

ondernemingsraad (of bij ontstentenis met de vakbondsafvaardiging)

•	 Bijzondere aandacht voor diversiteit en leeftijd 

IPv heeft de opdracht om de voedingsbedrijven te ondersteunen om deze engagementen waar te maken. In 2011 

werd hiermee van start gegaan, met name op vlak van het onthaalbeleid.

In het najaar van 2011 werd www.beteronthaal.be gelanceerd, een gratis online instrument dat bedrijven op 3 

vlakken ondersteunt in hun onthaalbeleid:

•	 Wetgeving: wat zijn verplichtingen van werkgever bij het onthaal van nieuwe werknemers en 

uitzendkrachten.

•	 uitgebreide omkadering en praktische ondersteuning bij het uitwerken van een onthaalbeleid: in de 

vorm van checklists, voorbeelden , praktische tools, getuigenissen van voedingsbedrijven, …

•	 hoe laat je je onthaalbeleid aansluiten bij de rest van je personeelsbeleid?

de praktische aanpak van de website moet ervoor zorgen dat bedrijven onmiddellijk aan de slag kunnen met het 

aangeboden materiaal. lukt het KMO’s uit de sector toch niet meteen, dan kunnen ze een beroep doen op IPv en 

zijn partners voor verdere ondersteuning en begeleiding.

voorts organiseerde IPv extra opleidingen voor peters en meters die nieuwkomers begeleiden op de werkvloer. 

Met deze opleidingen kan het peterschap in voedingsbedrijven verder geprofessionaliseerd worden. 
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De IPV-bakkerswerking blijft een succes

 

Ook in 2011 werden er specifieke initiatieven voor bakkers georganiseerd. de IPv-bakkerswerking is te raadplegen 

via de website bakkers.ipv.be 

In 2011 was vooral de ‘handleiding voor de (banket)bakker’ een succes. er werden bijna 2500 exemplaren 

verkocht. de ‘handleiding voor de (banket)bakker’ is een referentiewerk voor (toekomstige) (banket)bakkers met 

achtergrondinformatie over grondstoffen, bereidingen, bakprocessen, voedselveiligheid,... samen met nieuwe 

recepten en creatieve ideeën, geïllustreerd met meer dan 3000 foto’s. de handleiding kwam tot stand dankzij een 

intense samenwerking tussen leerkrachten van verschillende (banket)bakkerij-opleidingen in vlaanderen en IPv. 

vandaag werkt 90% van de scholen met de handleiding.

Opleidingen voedingstechnologie in stijgende lijn

voor het derde jaar op rij promootte IPv opleidingen voedingstechnologie bij de voedingsbedrijven. deze 

opleidingen hebben te maken met het product (melkderivaten, tarwe- en bloemkwaliteit, veevoeders, 

chocolade,..), het proces (het brouwproces, broodbakkerij, verpakking van levensmiddelen,...) of de principes 

(membraanfiltratie, destillatie..) van de voedingsproductie. de opleidingen zijn gericht op nieuwkomers in de 

sector, maar ook een aantal hogeropgeleide  medewerkers (bv laboranten) die een grondigere kennis willen 

omtrent een bepaalde toepassing, proces,... 

In de loop van dit jaar heeft IPv zijn contacten met de bedrijven en hun respectievelijke federaties voortgezet. 

daardoor zijn steeds meer voedingsbedrijven gaan investeren in de ontwikkeling van de competenties van hun 

personeel op het gebied van ‘voedingstechnologie’. vooral dankzij de verticale aanpak, dus per subssector 

(brouwerijen, melkerijen, chocoladebedrijven…), konden meerdere specifieke opleidingsacties worden 

ontwikkeld. Bovendien konden de oorspronkelijke opleidingen ook voor andere subsectoren worden uitgebouwd. 

Meer dan 65 % van de bedrijven waar opleidingen inzake ‘voedingstechnologie’ werden georganiseerd zijn KMO’s 

(waaronder ook zeer kleine KMO’s).

En verder….

… gaf het sectorakkoord 2011-2012 een bijkomende impuls om naast werkgevers ook vakbondsafgevaardigden 

te informeren over IPv en zijn werking. In een aantal interactieve sessies kwamen de volgende thema’s aan bod: 

opleiding en opleidingsbeleid, onthaal van nieuwe medewerkers, diversiteit. 

... werd de samenwerking met PC 119 op rails gezet. In 2011 werden alvast 221 opleidingen gevolgd door 

werknemers die behoren tot dat paritaire comité, voornamelijk opleidingen voedselveiligheid en kwaliteit en 

logistiek.

In 2012 zullen deze initiatieven nog meer omvang krijgen.
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5. de FINaNCIële MIddeleN vaN IPv

het financiële jaarverslag wordt jaarlijks – na controle door de revisoren – goedgekeurd door de algemene 

vergadering in juni. de financiële resultaten voor 2011 zagen er uit als volgt:

I. Bedrijfsopbrengsten (brutomarge) 2.314.898

II. Bedrijfskosten 2.096.979

III. Bedrijfswinst 217.919

Iv. Financiële opbrengsten 120.568

v. Financiële kosten 66.269

vI. Winst/verlies uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting 272.218

vII. uitzonderlijke opbrengsten -

vIII. uitzonderlijke kosten -

IX. Winst/verlies van het boekjaar voor belasting 272.218

X. 

het gros van de inkomsten vloeit voort uit de CaO-bijdragen (82%). de tweede belangrijkste inkomstenbron zijn 

subsidies (12%).

Bij de opleidingskosten vormen de werknemersopleidingen de grootste uitgavenpost (29% voor open aanbod, 

33% voor maatopleidingen), gevolgd door de werkzoekendenopleidingen (13%) en de uitgaven voor de 

ondersteuning van opleidingen voor leerlingen en leerkrachten (10%). 3% werd besteed aan adviesverlenende 

activiteiten.
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6. de MeNseN aChTer IPv

Onze opleidingsadviseurs en dossierbeheerders staan dagelijks in rechtstreeks contact met de bedrijven uit de 

voedingsindustrie. samen met de verantwoordelijken voor onderzoek en ontwikkeling, secretariaat, boekhouding 

en communicatie, en met het coördinatieteam geven ze het opleidingsbeleid in de voedingsbedrijven mee vorm.

alexandra valsami dossierbeheerder

Benoît dutat Opleidingsadviseur

daniëlle verlaet Opleidingsadviseur

dirk veekhoven dossierbeheerder

ellen Fels Communicatie en promotie

els Mertens Opleidingsadviseur

els van dijck Onthaal en secretariaat tot 5/2011

Frédéric Baugniet Opleidingsadviseur / O&O

guido devillé adviseur bakkersopleidingen

henk dejonckheere directeur

herbert Matthys Opleidingsadviseur

Inge Treuttens dossierbeheerder

Ingrid snel adviseur onderwijs & vorming

Jean-denis hennebert Opleidingsadviseur / O&O

Karl Meuris Opleidingsadviseur

laila Boudchiche Boekhouder

laurent gall Opleidingscoördinator

lieve ruelens adviseur onderzoek & ontwikkeling

Michel delveaux Opleidingsadviseur

Meryem Bencheick dossierbeheerder

Mik gadeyne administratief coördinator

Nadine de Mot Onthaal en secretariaat vanaf 8/2011

Nomiki Macrillo dossierbeheerder

Pascal Cools Opleidingsadviseur

sandrine hamouch administratief medewerker

sara Borremans dossierbeheerder

sofie Wydoodt databeheer en promotie

Tine de Cock / viviane Olbrechts Onthaal en administratie

Tom de Cock Opleidingsadviseur

véronique d’hert adviseur onderwijs & vorming

véronique vellemans dossierbeheerder

Maxime schwilden stagiair schooljaar 2010 – 2011

deborah vanden Broucke stagiair schooljaar 2010 – 2011

stiene Bras, amandine delbart, Maxence Cools, lana Cox, 
sarah guchez, Joeri Meskens, Miel dejonckheere, vreni Cox

studentenversterking in de vakanties voor 
digitalisering archief
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IPv wordt bestuurd door de sociale partners van de voedingsindustrie. de bestuursorganen waren in 2011 als volgt 

samengesteld:

raad vaN BesTuur 2011

IPv-arbeiders IPv-Bedienden

voor de werkgevers voor de werknemers voor de werkgevers voor de werknemers

Manou dOuTrePONT Tangui COrNu Olivier gheNNe Bruno BaudsON

Christophe deslOOvere louis de PrINs Claire BOsCh Koen deWINTer

Bruno KuYleN alain deTeMMerMaN Manou dOuTrePONT Piet FOulON

Yves CrOIX Koen deWINTer anne reul anita vaN hOOF

Ivo verhaerT Bart vaNNeTelBOsCh annie vaNhOuTTe Frank lINgIer

algeMeNe vergaderINg 2011

IPv-arbeiders IPv-Bedienden

voor de werkgevers voor de werknemers voor de werkgevers voor de werknemers

Marie-France aNsIeauX Christian BOuChaT Olivier gheNNe Bruno BaudsON

Claire BOsCh Tangui COrNu Claire BOsCh Jean-Pierre BONINsegNa

Manou dOuTrePONT alain deTeMMerMaN Brigitte BresarT Koen deWINTer

Christophe deslOOvere serge deMeuse Françoise BaYarT Marc sParMONT

Bruno KuYleN louis de PrINs Manou dOuTrePONT Jean-raymond deMPTINe

greet MOerMaN Frans dIrIX anne reul Piet FOulON

henri Plessers Koen deWINTer greet MOerMaN anita vaN hOOF

anne reul Charlotte hauTeKeur Fabrice ClavIe Paul heYKaNTs

Bart TuYls Chris vaN Bever Marie-France aNsIeauX Frank lINgIer

Yves CrOIX Bart vaNNeTelBOsCh rodolf rOelaNT Karin sChaerlaeKeNs

Ivo verhaerT Philippe YerNa annie vaNhOuTTe Claude rOuFOsse
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7.1. BIJlage 1. de vOedINgsINdusTrIe IN Beeld

IPv is het opleidingscentrum van de voedingsindustrie, meer bepaald van de paritaire comités 118 (arbeiders) en 

220 (bedienden). de voedingsindustrie telt bijna 90.000 werknemers die grondstoffen uit landbouw en visvangst 

verwerken tot voedingsproducten voor mens en dier. Tot het werkingsgebied van IPv horen dus zeer diverse 

subsectoren als koekjesfabrieken, brouwerijen en frisdrankproducenten, de zuivelsector of de vleesverwerkende 

nijverheid. horecabedrijven evenals de klein- of grootdistributie behoren niet tot het IPv-werkingsgebied.

doordat de voedingsindustrie nogal wat diverse branches vertegenwoordigt met zeer heterogene activiteiten 

ontbreekt het deze sector dikwijls aan een duidelijk imago. het belang van de sector wordt in de Belgische 

industrie vaak onderschat. Nochtans is de voedingsindustrie de tweede grootste industriële werkgever. en de 

werkgelegenheid blijft relatief stabiel, zeker in vergelijking met de dalende werkgelegenheid in de rest van de 

industrie6.

Tabel a: diverse branches van de voedingsindustrie gerangschikt volgens tewerkstelling.    

Branche
Tewerkstelling

2007

Brood, banket, beschuit, koekjes 29,60%

slachterijen en vleeswaren 15,80%

Cacao, chocolade, confiserie 9,30%

groente- en fruitverwerking 8,60%

Zuivel 8,10%

Brouwerijen en mouterijen 6,20%

Mineraalwater en frisdranken 4,60%

veevoeders 3,30%

graanverwerking, deegwaren 3,10%

suikernijverheid 1,30%

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 1,20%

andere 9,00%

Totaal
100,00%
(88.714)

Belangrijk aandachtspunt voor de IPv-werking is de sterke aanwezigheid van KMO’s in de voedingsindustrie.

Tabel b: de voedingsindustrie naar bedrijfsgrootte in 2007.

aantal werknemers 
per werkgever

aantal 
bedrijven

%  
bedrijven

aantal  
werknemers

%  
werknemers

< 10 4.392 76,62% 14.658 16,52%

10 - 49 1.018 17,76% 21.337 24,05%

50 - 99 140 2,44% 9.886 11,14%

100 en + 182 3,18% 42.834 48,28%

Totaal 5.732 100,00% 88.715 100%

de verhouding arbeiders/bedienden in de sector bedraagt ongeveer twee derden arbeiders tegenover één derde 

bedienden. hetzelfde geldt voor de verhouding mannen/vrouwen.

6  alle cijfergegevens in dit hoofdstuk werden verstrekt door de CrB, met dank aan dhr J.-P. Tillieux. het betreft de gegevens 2007. recentere gegevens waren bij de opmaak van dit 
jaarverslag nog niet beschikbaar.

7. BIJlageN
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Tabel c: de werknemers van de voedingsindustrie naar statuut en geslacht.

arbeider Bediende TOTaal

man 43.546 12.710 56.256 63,41%

vrouw 15.504 16.954 32.458 36,59%

Totaal
59.050 29.664 88.714  

66,56% 33,44%  100%

de voedingsindustrie geeft werk aan ongeveer 29.000 werknemers die een beperkte schoolloopbaan doorlopen 

hebben (t.e.m lsO). het gaat hierbij om 32 % van de werknemers in de sector. dat percentage ligt iets hoger dan 

in de andere industriële sectoren. 

Tabel d: de werknemers van de voedingsindustrie (2007) naar studieniveau.

studieniveau aantal WN Percentage

lO 10.427 11,8%

lsO 18.185 20,5%

hsO 40.061 45,2%

hOKT 11.614 13,1%

hOlT 3.242 3,7%

uNIv 5.184 5,8%

Totaal 88.713 100,0%

Bijna drie vierden van de werknemers van de voedingsindustrie is jonger dan 45 jaar. 

Tabel e: de werknemers van de voedingsindustrie naar leeftijd.

leeftijd aantal WN Percentage

< 30 jaar 22.151 25,0%

30 - 44 jaar 41.029 46,2%

≥ 45 jaar 25.533 28,8%

Totaal 88.713 100,0%
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7.2. BIJlage 2: de IPv-OPleIdINgeN regIONaal

de regionale verdeling van werkgevers en tewerkstelling in 2007 is schematisch weergegeven in volgend 

overzicht:

aantal 
werkgevers

%
aantal 

werknemers
%

gemiddelde 
tewerkstelling

vlaanderen 3.771 65,8% 63.394 71,5% 16,8

Wallonië 1.595 27,8% 21.144 23,8% 13,3

Brussel 366 6,4% 4.176 4,7% 11,4

Totaal 5.732 100,0% 88.714 100,0% 15,5

Bron: CrB, met dank aan dhr J.-P. Tillieux

Bijlage 2a: vlaanderen

Tabel f-vl: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per bedrijfsgrootte in vlaanderen

2010 2011
2011

Bereik (abs.) Populatie

< 10 wn 11,2% 5,2% 148 2.822

10-49 wn 35,1% 34,5% 244 707

50-99 wn 100,0% 77,8% 84 108

100 en + wn 100,0% 100,0% 134 134

Totaal 21,4% 16,2% 610 3.771

Tabel g-vl: bereik werkgevers in % per subsector in vlaanderen

subsector (volgens NaCe) Bereik (%) Bereik (abs.) Populatie

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 25,3% 97 383

15.2 vis en visproducten 25,0% 7 28

15.3 groente- en fruitverwerking 58,5% 48 82

15.4 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 50,0% 8 16

15.5 Zuivel 29,8% 28 94

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 37,0% 17 46

15.7 veevoeders 32,3% 43 133

15.8 Overige voedingsmiddelen (o.a. brood, banket, koekjes, 
graanverwerking en deegwaren, cacao, suikernijverheid,…)

11,0% 319 2.894

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 46,3% 44 95

Totaal 16,2% 610 3.771

Totaal zonder bakkers 37,4% 486 1.298
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Tabel h-vl: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in vlaanderen

statuut
IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werknemers Populatie

arbeider 18,0% 17,9% 7.503 41.844

Bediende 17,4% 19,1% 4.106 21.550

Totaal 17,8% 18,3% 11.609 63.394

Tabel i-vl: bereik werknemers naar geslacht, in % van het aantal werknemers in vlaanderen

geslacht
IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werknemers Populatie

vrouw 12,0% 13,4% 3.184 23.758

Man 21,3% 21,3% 8.425 39.636

Totaal 17,8% 18,3% 11.609 63.394

verdeling van de deelnemers in 2011 in vlaanderen volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever
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Bijlage 2b: Wallonië

Tabel f-Wal: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per bedrijfsgrootte in Wallonië

2010 2011
2011

Bereik (abs.) Populatie

< 10 wn 8,7% 5,6% 71 1.279

10-49 wn 31,6% 30,0% 76 253

50-99 wn 100,0% 100,0% 24 24

100 en + wn 100,0% 100,0% 39 39

Totaal 15,9% 13,2% 210 1.595

Tabel g-Wal: bereik werkgevers in % per subsector in Wallonië

subsector (volgens NaCe) Bereik (%) Bereik (abs.) Populatie

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 18,3% 23 126

15.2 vis en visproducten 15,4% 2 13

15.3 groente- en fruitverwerking 53,6% 15 28

15.4 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 50,0% 2 4

15.5 Zuivel 31,6% 18 57

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 25,0% 2 8

15.7 veevoeders 9,1% 2 22

15.8 Overige voedingsmiddelen (o.a. brood, banket, koekjes, 
graanverwerking en deegwaren, cacao, suikernijverheid,…)

9,5% 122 1.283

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 42,6% 23 54

Totaal 13,2% 210 1.595

Totaal zonder bakkers 30,5% 136 446
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Tabel h-Wal: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in Wallonië

statuut
IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werknemers Populatie

arbeider 14,2% 17,4% 2.546 14.673

Bediende 13,1% 17,4% 1.129 6.471

Totaal 13,8% 17,4% 3.675 21.144

Tabel i-Wal: bereik werknemers naar geslacht, in % van het aantal werknemers in Wallonië

geslacht
IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werknemers Populatie

vrouw 7,8% 10,5% 740 7.070

Man 16,9% 20,9% 2.935 14.074

Totaal 13,8% 17;4% 3.675 21.144

verdeling van de deelnemers in 2011 in Wallonië volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever.
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Bijlage 2c: Brussel

Tabel f-Bru: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per bedrijfsgrootte in Brussel

Tabel g-Bru: bereik werkgevers in % per subsector in Brussel

subsector (volgens nace) Bereik (%) Bereik (abs.) Populatie

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 12,0% 3 25

15.2 vis en visproducten 0,0% 0 0

15.3 groente- en fruitverwerking 0,0% 0 5

15.4 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 0,0% 0 0

15.5 Zuivel 27,3% 3 11

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 50,0% 1 2

15.7 veevoeders 0,0% 0 0

15.8 Overige voedingsmiddelen (o.a. brood, banket, koekjes, 
graanverwerking en deegwaren, cacao, suikernijverheid,…)

6,3% 20 320

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 100% 3 3

Totaal 8,2% 30 366

Totaal zonder bakkers 18,3% 23 126

2010 2011
2011

Bereik (abs.) Populatie

< 10 wn 1,4% 1,4% 4 291

10-49 wn 19,0% 15,5% 9 58

50-99 wn 100% 100% 8 8

100 en + wn 100% 100% 9 9

Totaal 8,7% 8,2% 30 366
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Tabel h-Bru: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in Brussel

statuut
IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werknemers Populatie

arbeider 19,1% 14,3% 362 2.533

Bediende 27,5% 42,7% 701 1.643

Totaal 22,4% 25,5% 1.063 4.176

Tabel i-Bru: bereik werknemers naar geslacht, in % van het aantal werknemers in Brussel

geslacht
IPv-bereik  
in 2010

IPv-bereik  
in 2011

Werknemers Populatie

vrouw 21,5% 21,3% 347 1.630

Man 23,1% 28,1% 716 2.546

Totaal 22,4% 25,5% 1.063 4.176

verdeling van de deelnemers in 2011 in Brussel volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever
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7.3 BIJlage 3. CIJFerTaBel IPv-WerKINg 2011 (vOlgeNs de aaNBe-
velINg vaN de N.a.r. Nr.16)

Opleidingsactiviteiten
Werk- 

nemers2
Werk- 

zoekenden1

alternerend 
leren-

werken

stagiairs uit 
het voltijds 
secundair 
onderwijs

Totaal aantal 
werknemers 
behorend tot 

paritair comité

aantal opgeleide 
personen

knelpuntberoepen1

andere
16.347 3283 127 88.714

geslacht aantal vrouwen 26,1% 32.458

school- 
opleiding

< hsO 21,8% 127

hsO 46,5% NvT NvT

> hsO 29,7% NvT NvT

Nationaliteit

Belg   

eu   

andere   

leeftijd

< 30 jaar 17,9% 127

30 tot 44 jaar 46,7% NvT NvT

45 jaar en > 35,4% NvT NvT

aantal uren opleiding 197.521
1 of 2 

schooljaar 0,50%4

1: Cijfers over de tewerkstelling in knelpunt- of andere beroepen bestaan niet op sectorniveau. Werkzoekenden worden uitsluitend naar knelpuntberoepen 
toegeleid. 

2: gegevens over individuele cursisten. het aantal deelnemers is hoger gezien sommige werknemers meer dan 1 opleiding(smodule) volgden.

3: 328 werkzoekenden in heel België waarvan 140 in vlaams gewest.

4: Cijfer 2010 o.b.v. sociale balans. 
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7.4 BIJlage 4. IPv eN de seCTOrale aFsPraKeN INZaKe 
rIsICOgrOePeN

de sociale partners van de voedingsindustrie maakten volgende algemene afspraken voor de vorming van hun 

arbeiders en bedienden in de periode 2011-2012:

de werkgever is eraan gehouden een volume professionele vorming te organiseren voor de 

arbeiders en bedienden, overeenstemmend op jaarbasis met 1,1% van het totale volume van de 

gepresteerde arbeidstijd van alle arbeiders en bedienden van de onderneming.

verder dient de participatiegraad van de arbeiders (in 2011) en bedienden (jaarlijks) met 5 

procentpunten te verhogen.

de bijdrage van de werkgever voor de organisatie van opleiding via IPv bedraagt in 2011 zowel voor 

arbeiders als bedienden 0,20% van de lonen. vanaf 1 januari 2012 is de bijdrage van de werkgever 

per arbeider vastgesteld op 0,30% van de lonen. 

specifiek voor risicogroepen werd afgesproken:

gedurende de jaren 2011-2012 zal het IPv 0,15% van de brutolonen besteden aan de vorming van werkenden en 

werkzoekenden uit de risicogroepen. 

Worden als risicogroepen beschouwd: 

•	 de werklozen in het algemeen en werklozen jonger dan 30 jaar in het bijzonder

•	 de laaggeschoolde werknemers

•	 de werknemers ouder dan 50 jaar

•	 de werknemers bedreigd door een herstructurering, een collectief ontslag of een sluiting van de 

onderneming

•	 de ontslagen werknemers

•	 de gehandicapten

•	 de allochtonen

•	 de industriële leerlingen

het aantal industriële leerlingen gespreid over twee jaar zal minstens 200 bedragen. het aantal werkzoekenden 

en werkenden uit de risicogroepen dat een IPv-vorming geniet zal jaarlijks minstens 3.000 bedragen.

de sector heeft in 2011 bijna 0,18% van de loonmassa besteed aan opleidingsinitiatieven voor risicogroepen. 

het aantal industriële leerlingen bedroeg voor 2011 127. het aantal werkzoekenden door IPv opgeleid in 

samenwerking met zijn partners bedroeg 1.807. het aantal laaggeschoolde en/of oudere werknemers door IPv 

opgeleid in samenwerking met zijn partners bedroeg 5.621. samen (leerlingen, werkzoekenden, laaggeschoolden 

en/of oudere werknemers) ging het dus in 2011 om 7.555 personen.

hierbij ontbreken nog de cijfers over de allochtonen. hoewel uit de praktijk blijkt dat het aandeel allochtonen in 

IPv-opleidingsprojecten substantieel is, zijn hierover echter geen exacte gegevens beschikbaar.
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