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als u het mij vraagt draait alles rond cijfers. Ook het meten van het succes van ipv. de inleiding van dit jaarverslag zet 

daarom de kerncijfers in het licht.

Meer dan 15.500 werknemers van de voedingsindustrie (meer dan 30% van de totale werknemerspopulatie) volgen 

in 2010 meer dan 25.000 opleidingen. de ipv-opleidingen zijn dus goed voor 60% van de participatiegraad van de 

ganse sector.

1.093 bedrijven of bijna een vijfde van de werkgevers van de sector hebben vertrouwen gegeven aan ipv. het feit dat 

de ondernemingen zo veel ingaan op het aanbod van ipv en dat ipv de vragen van de werkgevers kan beantwoorden 

is de beste kwaliteitsbarometer van het aanbod van ipv.

ipv kent een organische groei sinds 2001 van meer dan 5% per jaar. in 2009 klokten de deelnemerscijfers af met een 

groei van 20%. dit resultaat koppelden we aan het crisisjaar 2009. nu stellen we vast dat ipv de recordcijfers 

consolideerde in 2010. 

dit zijn de totaalcijfers. Minstens even belangrijk voor een sectorale instelling zoals ipv zijn de gegevens voor de 

risicogroepen. ipv heeft immers ook als missie ondernemingen zonder traditie van vorming aan te zetten om een stap 

te zetten in die richting. ipv is ook geroepen om de werknemers te bereiken die minder kans maken op vorming. in 

dit rapport kan de lezer de penetratiegraad van ipv bij de KMO’s vinden (16%). en ook het bereik van minder 

gekwalificeerde werknemers (13%). Bemoedigende cijfers maar nog geen reden om echt tevreden te zijn.

goede wijn hoeft geen kransen. Maar de mensen die er achter zitten verdienen felicitaties. in naam van de raad van 

Bestuur bedank ik oprecht het ganse ipv-team. 

in 2011 zet ipv zijn strategie verder om de sector te plaatsen op de landkaart van de kenniseconomie. Wij willen 

bijdragen tot de realisatie van de interprofessionele norm die stelt dat de ondernemingen 1,9% van de loonmassa 

moeten investeren in vorming. vermits het gaat om een gemiddelde vergelijken we ons met de voedingsindustrie van 

de drie buurlanden. hieruit blijkt dat de sector nog een tandje mag bijsteken. de meest recente vergelijkende studie 

laat zien dat België (1,2%) duitsland (0,6%) achter zich laat, maar minder goed scoort dan nederland (1,4%) en 

vooral Frankrijk (2,1%).

de bijkomende inspanningen die overeengekomen zijn in de sectorale akkoorden 2011-2012 liggen in deze lijn. de 

werkgevers engageren zich om de participatiegraad te verhogen en om het financieel evenwicht te herstellen door 

een extra investering van 0,10% van de loonmassa. tezelfdertijd versterken we de samenwerking met vdaB en 

Forem en zoeken we uit hoe we het onderwijs nog meer kunnen betrekken om jongeren aan te trekken voor een job 

in onze sector. ik ben er zeker van dat ook 2011 een mooi jaar wordt.

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 de volgende doelstellingen inzake opleiding vooropgesteld:

- 1,10% van de arbeidstijd investeren in opleidingen in 2010, 

- jaarlijks 0,15% van de brutoloonmassa investeren in de opleiding van risicogroepen,

- jaarlijks opleidingen organiseren voor 50% van de werknemers vanaf 2010.

uit de meest recente analyse van de sociale balansen door de centrale raad voor het Bedrijfsleven blijkt dat in 2009 

0,49% van de arbeidstijd werd geïnvesteerd in formele opleidingen. in financiële termen gaat het om een investering 

van 0,75% van de personeelskosten. in totaal volgde in 2009 36,3% van de werknemers een opleiding. in vergelijking 

met 2008 betekent dit een lichte stijging van de opleidingsparticipatie binnen de voedingsindustrie. Op vlak van 

opleidingsuren in verhouding tot de gepresteerde werkuren en opleidingskosten in verhouding tot de totale 

personeelskosten was er evenwel een daling van de inspanningen.

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

(zie onderaan tabel 1). voor wat betreft de percentages van 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 opleidings-
uren in verhouding tot de 
gepresteerde werkuren

percentage van opleidings-
kosten in verhouding tot de 

totale personeelskosten

percentage van oplei-
dingskosten voor risico-
groepen in verhouding 

tot de totale personeels-
kosten

1996 25,5% 0,40% 0,71%

1997 23,3% 0,35% 0,58%

1998 25,0% 0,37% 0,60%

1999 31,2% 0,51% 0,79%

2000 33,5% 0,63% 0,87%

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    0,20%

Informeel
2008 
2009* 

14,1%
20,2%

0,28%
0,40%

0,27%
0,40%

Form + 
Inform
2008
2009

0,89%
0,89%

1,09%
1,14%

Bron : kolom 2-4 : crB op basis van de sociale balans (*: voorlopige cijfers, 24 juni 2011) ; kolom 5 : ipv
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2.2. Opleidingsinspanningen vergeleKen Met andere sectOren

Tabel 2: Opleidingsinspanningen voedingsindustrie in vergelijking met andere sectoren in 2008 en 2009

percentage van werknemers die 
een opleiding genoten

percentage van 
opleidingskosten in verhouding 
tot de totale personeelskosten

percentage aan 
opleidingsuren in verhouding 

tot de werkuren

2008 2009* 2008 2009* 2008 2009*

voedingsindustrie 35,5% 36,3% 0,82% 0,75% 0,61% 0,49%

industrie 38,6% 38,6% 1,10 % 0,95% 0,82% 0,72%

economie geheel 31,4% 32,6% 1,15% 1,07% 0,76% 0,71%

Bron: crB op basis van de sociale balans (*: voorlopige cijfers, 24 juni 2011)

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 2008 en 
2009

percentage van werknemers die 
een opleiding genoten

percentage van 
opleidingskosten in 

verhouding tot de totale 
personeelskosten

percentage aan 
opleidingsuren in verhouding 

tot de werkuren

2008 2009* 2008 2009* 2008 2009*

voedingsindustrie 14,1% 20,2% 0,27% 0,40% 0,28% 0,40%

industrie 16,6% 21,0% 0,52% 0,58% 0,50% 0,59%

economie geheel 15,0% 17,4% 0,40% 0,37% 0,32% 0,35% 

Bron: crB op basis van de sociale balans (*: voorlopige cijfers, 24 juni 2011)

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

een andere europese studie legt het verband tussen de kwaliteit van het werk, opleiding en performantie* . een 

analyse van gevalsstudies, onder andere in de voedingsindustrie, toont aan dat opleidingsinspanningen de 

performantie verhogen. Opleiding zorgt er voor dat werknemers de technologische ontwikkelingen en markteisen 

kunnen blijven volgen. algemeen verhoogt opleiding de inzetbaarheid van werknemers, waardoor interne 

doorstroming mogelijk wordt. in plaats van extern te rekruteren geven de bedrijven in dit onderzoek er de voorkeur 

aan om te investeren in persoonlijke ontwikkelingstrajecten, om zo werknemers te laten doorgroeien. Zowel het 

bedrijf als de werknemers zelf profiteren van deze inspanningen. Zij hebben een positieve impact op de betrokkenheid 

en het eigenaarschap dat werknemers voelen met betrekking tot hun werk.  

 

* http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/20/en/1/eF1120en.pdf
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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 10 procentpunten gezakt. in 2000 bedroeg het aandeel laaggeschoolden nog 44%, 

in 2009 34%.

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 2010 volgden in totaal 26.950 deelnemers een ipv-opleiding. 24.851 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 voor Bedienden 218 namen deel aan de ipv-opleidingen 

(respectievelijk 539 en 494 deelnemers). voorts waren er deelnemers uit de paritaire comités 201 (21), 330 (13), 119 

(7) en 200 (5). daarnaast volgden 579 patroons en meewerkende echtgenoten samen met hun werknemers een 

ipv-opleiding.

in totaal volgden 15.136 verschillende werknemers van paritair comité pc 118 en pc 220 een ipv-opleiding in 2010. 

dit is ongeveer 17% van van alle werknemers uit de sector. hiermee is de strategische doelstelling die de sociale 

partners aan het ipv oplegden meer dan bereikt: tegen 2010 dienden 14.200 werknemers een opleiding gevolgd te 

hebben.

Opleidingen over voedselveiligheid, autocontrole, haccp, hygiëne, Brc en gMp, al of niet georganiseerd op maat van 

subsectoren, vormden ook in 2010 het belangrijkste segment, bijna een derde van alle opleidingen. 

voorts volgden 1.021 werkzoekenden een opleiding van ipv en zijn partners. via Formalim werden nog eens 1.412 

werkzoekenden opgeleid. 417 leerlingen volgden opleidingen in sectorspecifieke studierichtingen (ca  120 deeltijds en 

297 voltijds) en 1.504 volgden een bakkerijopleiding.

ipv bereikte in 2010 een totaal van 1.093 of 19% van de werkgevers. dit is minder dan vorig jaar, maar nog steeds 

meer dan de jaren daarvoor.

Tabel 5: evolutie bereik IPv 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

deelnemers totaal
deelnemers pc118-220 14.138 15.338 17.532 19.904

26.464
24.164

26.950
24.851

Werknemers pc118-220 10.130 10.628 12.167 12.843 15.394 15.136

Werkgevers pc 118-220 746 784 809 851 1.238 1.093

uitzendkrachten 372 564 539

Werkzoekenden
728

+1.178*
367

+932*

627
+1.053*

+495**

593
+1.029*
+ 407**

661
+1.670*
+ 409**

1.021 
+1.412*
+404**

leerlingen deeltijds 116 130 122 111 110 120

leerlingen voltijds 151 163 169
321

+1.635***
 312

+ 1.583***
297

+ 1.504***

leerkrachten 47 66 160 472 377 464

* via Formalim

** iBO via vdaB en pFi via Forem

*** Bakkerijopleidingen
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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: inspanningen blijven aanhouden

in 2010 bereikte het ipv-team 1.093 werkgevers met zijn diverse opleidingsinitiatieven, goed voor bijna een vijfde van 
alle werkgevers.

Tabel 6: bereik werkgevers met de IPv-opleidingsinitiatieven

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bereik (abs.) 743 770 746 784 809 851 1.238 1.093

populatie 6.222 6.239 6.036 5.944 5.842 5.732 5.732 5.732

Bereik (%) 11,9% 12,3% 12,3% 13,2% 13,8% 14,8% 21,6% 19,1%

in 2009 tekenden we een inhaaleffect op bij de bedrijven met minder dan tien werknemers. dat had te maken de 

opstart van een specifieke werking ten aanzien van bakkers, waardoor heel wat ambachtelijke bakkers, doorgaans 

zeer kleine ondernemingen, voor het eerst beroep deden op ipv. in 2010 kalft dit inhaaleffect af, maar in vergelijking 

met de jaren voordien is er nog steeds een groei. in 2010 bereikte ipv maar liefst 16,4% van de KMO’s met minder 

dan 100 werknemers. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010

Bereik 
(abs.)

populatie

< 10 2,7% 3,7% 4,2% 4,4% 14,0% 9,8% 433 4.392 

10 - 49 29,0% 27,8% 29,1% 34,1% 30,2% 33,2% 338 1.018 

50 - 99 90,0% 69,1% 85,0% 92,1% 95,7% 100% 140 140 

100 en + 99,4% 100% 100% 100% 100% 100% 182 182 

totaal 12,3% 13,2% 13,8% 14,8% 21,6% 19,1% 1.093 5.732 

in vlaanderen, met gemiddeld toch wat minder KMO’s, lag het bereik het hoogst, gevolgd door Wallonië en Brussel. 
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Tabel 8: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per regio

2010 Bereik (%) Bereik (abs.) populatie

vlaanderen 21,4% 807 3.771

Wallonië 15,9% 254 1.595

Brussel 8,7% 32 366

totaal 19,1% 1.093 5.732

het ipv-bereik varieert naargelang de subsector. dit hangt onder andere samen met de gemiddelde bedrijfsgrootte in 

elk van die subsectoren. doorgaans geldt: hoe groter, 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. 

subsector (volgens NaCe)
gemiddelde 

grootte
Bereik (%) Bereik (abs.) populatie

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 26 25,5 136 534

15.2 vis en visproducten 18 22,0 9 41

15.3 groente- en fruitverwerking 66 56,5 65 115

15.4 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 54 40,0 8 20

15.5 Zuivel 44 31,5 51 162

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 29 41,1 23 56

15.7 veevoeders 19 33,5 52 155

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

10 14,8 667 4.497

15.81 Bakkerijen 6 11,0 426 3.865

15.82 vervaardiging van beschuit en koekjes en  
van ander houdbaar banketbakkerswerk

49 44,9 35 78

15.83 vervaardiging van suiker 79 80,0 12 15

15.84 vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 25 28,8 94 326

15.85 vervaardiging van deegwaren 42 18,5 5 27

15.86 verwerking van koffie en thee 28 26,2 17 65

15.87 vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 33 55,8 24 43

15.88 vervaardiging van gehomogeniseerde 
voedingspreparaten en dieetvoeding

71 47,1 8 17

15.89 vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 39 75,4 46 61

15.9 Dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 65 53,9 82 152

totaal 15 19,1 1.093 5.732

totaal zonder bakkers 36 35,7 667 1.867

 

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

ting van de nieuwe naar de oude nace-codes. dit was nodig omdat de populatiegegevens enkel op die manier beschikbaar zijn.

Tabel 9: bereik werkgevers in % van subsector*
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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 blijft ook 

in 2010 succesvol. Opleidingen veiligheid en kwaliteit scoren hoog, maar vooral de opleidingen logistiek zitten in de 

lift in vergelijking met vorig jaar. 

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

Opleidingsrubriek arbeiders Bedienden totaal

2009 2010 2009 2010 2009 2010

commerciële en financiële 
vaardigheden

0 0 1 0 1 0

communicatie en leidinggeven/ 
Kennis- en leermanagement

4 6 2 1 6 7

informatica 1 0 12 2 13 2

logistiek 92 124 1 10 93 134

talen 4 18 0 3 4 21

techniek, onderhoud en productie 13 23 0 0 13 23

veiligheid en welzijn op het werk / 
Milieu

26 17 5 1 31 18

voedingsspecifieke opleidingen 362 302 41 32 403 334

 totaal 502 490 62 49 564 539

Onderwijs - industrie: meersporenbeleid 

tijdens het schooljaar 2010-2011 maakten 120 leerlingen gebruik van het industrieel leerlingenwezen in de 

voedingsindustrie. aan vlaamse zijde noteerden we 46 leerlingen en aan Franstalige zijde volgden er 74 jongeren een 

ilW tijdens het schooljaar 2010-2011. 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) en ceFa’s.
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Tabel 11: aantal leerlingen voor de voedingsindustrie

2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

deeltijds 114 121 122 116 130 122 121 110 120

voltijds 91 133 151 163 168
321

+ 1.635*
312

+ 1.583*
297

+ 1.504*

* bakkerijopleidingen

in 2010 investeerde ipv verder in de begeleiding en ondersteuning van specifieke richtingen in het voltijds onderwijs. 

vooral de studierichting “technicien de l’industrie alimentaire” kent in Wallonië een hoog bereik. in het schooljaar 

2010-2011 volgden 150 leerlingen in 10 scholen deze opleiding. daarnaast volgden nog 114 leerlingen een 

sectorspecifieke opleiding in de Franstalige gemeenschap (vleesbewerking, derde graad – 89,   productieoperator - 

25).

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

aangeboden en in het schooljaar 2010-2011 zaten 25 leerlingen in deze studierichting. het 7de jaar assistent-

voedingsindustrie startte in 2010 met 8 leerlingen.

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

bakkerijopleiding waarvan 241 in tsO (2de, 3de graad en 7de specialisatiejaar) en 1.074 in BsO (2de, 3de graad en 

7de specialisatiejaren). in de Franstalige gemeenschap waren er voor deze studierichting189 leerlingen ingeschreven 

in de derde graad tijdens het schooljaar 2010-2011.

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

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

aantal leer-
krachten

118 116 47 66 160 472 377 411

Ook in 2010 werden opleidingen aangeboden aan leerkrachten uit het voltijds en deeltijds onderwijs die les geven in 

voedingsspecifieke richtingen. in totaal volgden 411 leerkrachten sessies over een of meerdere van de volgende 

topics: voedselveiligheid van a tot Z, haccp en kwaliteitszorg in de praktijk, ergonomie in de voedingsindustrie, 

verpakkingsmaterialen, functionele additieven, ... 

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 2010 maakten 548 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 2010 

bezochten 242 groepen, in totaal 6.745 leerlingen, de ontdekhoek voedingsindustrie in het Beroepenhuis en volgden 

56 groepen, in totaal 1.433 leerlingen een sectorspecifieke workshop.
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instroom via opleidingen 

na de economische crisis in 2008-2009 kregen we in 2010 te maken met de gevolgen van de krimpende arbeids-

markt. de nood aan nieuwe arbeidskrachten vertaalde zich in een stijging in het aantal opleidingsprojecten voor 

werkzoekenden. in 2010 beëindigden 1.021 werkzoekenden een opleiding in het kader van een werkzoekendenpro-

ject uitgevoerd door ipv en zijn partners* . via Formalim werden in 2010 1.412 werkzoekenden opgeleid. 404 

werkzoekenden volgden een individuele beroepsopleiding (iBO via vdaB en pFi via Forem).

Tabel 13: aantal werkzoekenden in opleidingsprojecten in de voedingsindustrie.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Opleidingsprojecten 325 476 728 367 627 593 661 1.021

Formalim 245 717 1.178 932 1.053 1.029 1.670 1.412

iBO - pFi 495 407 409 404

*Zowel openbare arbeidsbemiddelaars 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

in vlaanderen werden door ipv en zijn partners zo’n 139 werkzoekenden opgeleid voor de functies bakker (37), 

vleesbewerker (30), magazijnmedewerker (22) en productiemedewerker/-operator (50): 97 via algemene 

opleidingstrajecten, 42 via opleidingen op maat in samenwerking met uitzendkantoren.

langs Waalse kant vormde ipv met zijn partners in totaal zo’n 819 personen. 335 personen werden opgeleid via 

werkzoekendenprojecten en een 484 via projecten in samenwerking met uitzendkantoren. net als in 2009 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 magazijnmedewerkers (199), naast productiemedewerkers/-operatoren (77), 

(kwaliteitsmedewerkers/-verantwoordelijken (38) en heftruckchauffeurs (21).

Ook werknemers die na een bedrijfsherstructurering opnieuw werkzoekend werden volgden via ipv een opleiding. het 

gaat over 63 in totaal, 57 personen in het vlaamse, en 6 in het Waalse landsgedeelte.

15



Ook in 2010 hoge cijfers, strategische doelstelling ruim bereikt: meer dan 15.000 

werknemers in ipv-opleidingen

in 2010 volgden 15.136 werknemers uit de paritaire comités 118 en 220 een ipv-opleiding. hiermee wordt het niveau 

van 2009 quasi gehandhaafd. in totaal volgden ze 24.851 opleidingen of opleidingsmodules. Ook dit aantal ligt in de 

lijn van de cijfers van vorig jaar.

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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

deelnemers 12.693 13.164 14.279 14.138 15.338 17.532 19.904 24.164 24.851

Werknemers 8.994 9.488 8.766 10.130 10.628 12.167 12.843 15.394 15.136

populatie 86.955 87.585 90.662 90.540 89.518 89.220 88.714 88.714 88.714

Bereik (%) 10,3% 10,8% 9,7% 11,2% 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1%

ipv bereikte in 2010 17% van alle werknemers in de Belgische voedingsindustrie, met het hoogste aandeel in Brussel: 

maar liefst 22,5% van de werknemers werden bereikt (14% in 2009). in vlaanderen bereikte ipv 18% van de 

werknemers (19% in 2009), in Wallonië 14% (13% in 2009).

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

2010

2010 Bereik (abs.) populatie

vlaanderen 17,8% 11.276 63.394

Wallonië 13,8% 2.922 21.144

Brussel 22,5% 938 4.176

totaal 17,4% 15.136 88.714

in 2010 bereikte ipv een ongeveer een gelijk aandeel van de arbeiders en van de bedienden, namelijk 17%.

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

statuut
ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik 
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

ipv-bereik 
in 2009

ipv-bereik 
in 2010

Werk-
nemers

populatie

arbeider 11,6% 11,3% 13,3% 14,2% 17,0% 17,1% 10.096 59.050

Bediende 11,5% 13,1% 14,3% 15,0% 18,0% 17,0% 5.040 29.664

totaal 11,2% 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1% 15.136 88.714
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ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik 
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

ipv-bereik 
in 2009

ipv-bereik 
in 2010

Werk-
nemers

populatie

arbeider 11,6% 11,3% 13,3% 14,2% 17,0% 17,1% 10.096 59.050

Bediende 11,5% 13,1% 14,3% 15,0% 18,0% 17,0% 5.040 29.664

totaal 11,2% 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1% 15.136 88.714

ipv bereikte altijd al meer mannen in de sector dan vrouwen, maar in 2010 vergrootte de kloof: 11,5% van de vrou-

wen en 20,3% van de mannen. 

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

geslacht
ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik 
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

ipv-bereik 
in 2009

ipv-bereik 
in 2010

Werk-
nemers

populatie

vrouw 8,2% 8,9% 10,0% 10,4% 13,4% 11,5 % 3.742 32.458

Man 13,4% 13,6% 15,7% 16,8% 19,4% 20,3 % 11.394 56.256

totaal 11,6% 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1 % 15.136 88.714

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

kloof werd in 2010 wel iets kleiner, met een hoger bereik van laaggeschoolden en een lager bereik van hoogge-

schoolden.

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

hoogst 
behaalde 
diploma

ipv-bereik  
in 2005

ipv-bereik  
in 2006

ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werk-
nemers

populatie

lO 6,7% 4,4% 6,8% 9,0% 9,5% 10,1% 1.057 10.427

lsO 10,8% 11,3% 14,3% 13,7% 14,2% 14,7% 2.678 18.185

hsO 11,0% 11,9% 13,5% 14,0% 18,0% 17,8% 7.118 40.061

Bachelor 14,5% 15,1% 15,3% 16,9%  21,1% 19,2% 2.232 11.614

Master 26,4% 21,1% 19,3% 22,0% 25,4% 24,3% 2.051 8.427

totaal 11,6% 11,9% 13,6% 14,5%  17,4% 17,1% 15.136 88.714

uit alle leeftijdsklassen volgden 12% tot 20% van de werknemers een ipv-opleiding. een hoog aandeel 45-plussers 

valt op.

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

leeftijdsklasse
ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik  
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

ipv-bereik 
in 2009

ipv-bereik 
in 2010

Werk-
nemers

populatie

< 30 jaar 9,4% 10,0% 12,7% 12,1% 12,5% 12,0% 2.655 22.151

30 - 44 jaar 12,0% 13,4% 14,4% 15,7% 18,8% 17,9% 7.344 41.030

45 en + jaar 13,4% 11,2% 13,1% 14,7% 19,2% 20,1% 5.137 25.533

totaal 11,6% 11,9% 13,6% 14,5% 17,4% 17,1% 15.136 88.714
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Jaar na jaar blijkt dat we net met sectorspecifieke opleidingen de KMO’s beter kunnen bereiken. in de bedrijven met 

minder dan 10 werknemers blijft het aandeel van deze opleiding toenemen, tot 90%. Bij de grotere bedrijven komen 

ook andere opleidingen meer aan bod: de logistieke opleidingen bij de bedrijven met 10 tot 49 werknemers, de 

taalopleidingen en de opleidingen ‘veiligheid en milieu’ bij de bedrijven met 50 tot 99 werknemers. Bij de grote(re) 

bedrijven komen zowat alle opleidingsrubrieken aan bod.

verdeling van de deelnemers in 2010 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, al daalde het aandeel van deze opleidingen wel in vergelijking met 2009 (van 36 naar 30%). Opleidingen die te 

maken hebben met veiligheid en milieu blijven ook goed scoren, 15% van alle opleidingen. de sterkste stijgers zijn: 

communicatie en kennis- en leermanagement (van 11 naar 14%), logistiek (van 11 naar 13%) en technische 

opleidingen (van 6 naar 8%). 

Tabel 20: aandeel deelnemers naar opleidingsrubriek

Opleidingsrubriek 2010

commerciële en financiële vaardigheden 328 1,3%

communicatie en leidinggeven/ Kennis- en leermanagement 3.475 14,0%

informatica 1.741 7,0%

logistiek 3.131 12,6%

sectorspecifieke opleidingen (haccp, hygiëne, kwaliteit, subsectoraal, …) 7.556 30,4%

talen 2.857 11,5%

techniek, onderhoud en productie 2.042 8,2%

veiligheid en welzijn op het werk/ Milieu 3.721 15,0%

tOtaal 24.851 100,0%
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4. inFOrMeren, adviseren en OntWiKKelen van tOOls

Opleidingen organiseren en financieel ondersteunen bleef ook in 2010 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: platformen op kruissnelheid 

in 2010 werden door de ipv-adviseurs 459 bedrijfsbezoeken afgelegd bij 274 bedrijven. 

er werd tevens verder genetwerkt op regionale basis: 248 deelnemers namen deel aan 40 verschillende platformen. 

Tabel 21: Overzicht bedrijfscontacten in functie van adviesverlening

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bedrijfsbezoeken 522 547 612 413 419 459

individuele bedrijven 286 292 291 221 240 274

deelnemers platformen 164 251 391 295 248

in 2010 werden langs vlaamse kant in totaal 16 platformen georganiseerd voor 138 deelnemende bedrijven. in 

Wallonië ging het over 24 collectieve sessies voor 110 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 de vlaamse 

voedingsbedrijven bijgestaan wanneer ze een diversiteitsplan opstarten of een dossier samenstellen voor het 

ervaringsfonds. 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 2010 deden 96 bedrijven beroep op de ipv-dienstverlening voor opleidingsplanning of beter werkplekleren.

Tabel 22: overzicht adviesverlenende activiteiten

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Opleidingsplannen 26 29
92 85 100 96

Werkplekleren 8 25

diversiteitplannen 19 27 18 31 32 35

ervaringsfonds   8 14 19 20

Begeleidingen herstructureringen 4 4 13 12 9 18
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nieuwe ondersteunende tools in voorbereiding

de afgelopen jaren promootte ipv diverse tools ter ondersteuning van een strategisch competentiebeleid: ipv 

competentiemonitor, sociale balanstool, introtool, leertips voedselveiligheid,...  in 2010 werden deze tools aan een 

grondige analyse onderworpen. hieruit kwam de nood aan nieuwe instrumenten naar voren: laagdrempelige, 

technisch eenvoudige toepassingen die niet al te veel tijdsinvestering vragen en waarmee men zonder externe hulp 

aan de slag kan. vooral voor KMO’s zijn dit belangrijke vereisten.

Om ook KMO’s nog meer op het pad te zetten van een competentiegericht personeelsbeleid werden daarom  in 2010 

de voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe ondersteunende tools:

1. een competentiemonitor light, waarin naast het aBc van het competentiedenken, ook direct toepasbare 

instrumenten en goede praktijken aangereikt worden op maat van de voedingsbedrijven.

2. een tool met nuttige tips, instrumenten en praktijkvoorbeelden om een onthaalbeleid uit te bouwen als 

eerste stap en basis van een meer geïntegreerd competentiebeleid, met ook specifieke aandacht voor het 

onthaal van uitzendkrachten.

deze tools zullen in 2011 gelanceerd worden.

in 2010 werd ook aan de uitbreiding van ‘een vlieg in de soep’ gewerkt. de tool werd inhoudelijk verdiept en er 

werden een oefen- en testmodule en de mogelijkheid van attestering toegevoegd. ‘een vlieg in de soep’ is een tool 

die op een eenvoudige manier de basisregels over hygiëne bijbrengt, als opfrissing of om nieuwkomers snel startklaar 

te krijgen. de herwerkte tool zal eveneens in 2011 gepromoot worden.

vernieuwingen

“Werken in de voedingsindustrie”: fotoboek, tentoonstelling, fototheek

ter ere van zijn twintigjarig bestaan publiceerde ipv een fotoboek “Werken in de voedingsindustrie”, met erg 

sprekende beelden van fotografe lies Willaert. ipv wil met deze foto’s het clichébeeld van de voedingsindustrie 

doorbreken. een deel van de foto’s werd tentoongesteld in de inkomhal van de FOd WasO. alle foto’s zijn ook 

toegankelijk via de fototheek van ipv. de foto’s zijn vrij te gebruiken, mits registratie in de databank en vermelding 

van het copyright bij elke foto. Fototheek: http://foto.ipvnews.be.

De IPv-bakkerswerking wordt met succes voortgezet
 

Ook in 2010 werden er specifieke initiatieven voor bakkers georganiseerd. de ipv-bakkerswerking is te raadplegen via 

de website http://bakkers.ipv.be/. 

hoogtepunten in 2010 waren de lancering van ‘Mijn bakkerij’ en de uitgave van de ‘handleiding voor de (banket)

bakker’.

‘Mijn bakkerij’  is een didactisch pakket rond hygiëne en voedselveiligheid voor opleidingen bakkerij en banketbakkerij. 

aan de hand van zes tools die gebaseerd zijn op de 'autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij' moeten 

leerlingen en cursisten ervoor zorgen dat ‘hun bakkerij’ beantwoordt aan de geldende normen. Ook 

chocoladeverwerking en ijsbereiding komen aan bod. dit didactisch pakket werd tot op heden voorgesteld aan 70 

onderwijsinstellingen, waarvan ruim de helft nieuwe voor ipv.

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.  

daarnaast werd geïnvesteerd in de voorbereiding van een opleiding over broodfouten, die in 2011 zal doorgaan.
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Opleidingen voedingstechnologie hebben vaste plaats verworven in het IPv-aanbod

voor het tweede 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,... enkele voorbeelden van de nieuwe opleidingen in 2010 zijn de opleidingen ‘brouwerijtechnologie en 

degustatie’, ‘destillatie basis en gevorderden’, ‘principes van pasteurisatie’ en verpakkingsopleidingen als 

‘goedgelijmd/goedverpakt’, ‘wegwijs in golfkarton’, ‘bedrukkingstechnieken’,...

Partnerschap met diverse overheden verder verdiepen

ipv heeft steeds goede relaties onderhouden met diverse overheden. in 2010 werden de partnerschappen verder 

verdiept.

in vlaanderen werd voor de zesde maal een sectorconvenant met de vlaamse regering afgesloten. dit is een 

tweejaarlijks akkoord waarin de sector zich engageert om het vlaamse beleid op vlak van afstemming onderwijs/

arbeidsmarkt, competentiebeleid en diversiteit te ondersteunen. in ruil daarvoor subsidieert de vlaamse overheid 7,5 

vte. in 2010-2011 zal ipv werken aan de volgende prioriteiten:

1. de brug tussen onderwijs en voedingsindustrie versterken, met onder andere: de ondersteuning van het 

industrieel leerlingenwezen, de oprichting van de se-n-se opleiding ‘productie- en procestechnologie’, de 

promotie van de sector via het Beroepenhuis, de ontwikkeling van didactische pakketten, o.a. voor de 

bakkersopleidingen.

2. inzetten op een duurzaam hr-beleid op bedrijfsniveau: aandacht voor talent én diversiteit, met onder 

andere: het continueren van de gestegen opleidingscapaciteit, het stimuleren van een strategisch 

competentiebeleid (via de adviescheques, tools en uitwisselingsmomenten), het promoten van 

diversiteitsplannen en initiatieven op vlak van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

3. inzetten op loopbanen, met onder andere: de versterking van de instroomtrajecten van werkzoekenden, de 

opleiding van uitzendkrachten, de opleiding van werknemers die bedreigd zijn door ontslag, verkennen van 

de mogelijkheden van ‘persoonlijke ontwikkelingsplanning’.

in Wallonië werden twee platformen opgericht met de regionale directeurs van le Forem (conseil & Formation). dit 

resulteerde in verschillende concrete initiatieven vooral voor werkzoekenden in de regio’s Wallonië picardië en luik: 

opleiding voor specifieke beroepen, competentiescreening, organisatie van infosessies over specifieke beroepen, 

ontwikkeling van een screeningstool productiemedewerker/-operator. eind 2010 werd er ook gedacht aan één derde 

platform voor drie provincies; nl. Waals-Brabant, luxemburg en namen.

daarnaast werden in de drie zelfde regio’s de regionale platforms met hr-verantwoordelijken verder uitgebouwd om 

de samenwerking met le Forem, l’iFapMe en het onderwijs te verstevigen. in luik resulteerde dit in een lastenboek 

voor lokale actoren die betrokken zijn bij opleiding en begeleiding van werkzoekenden. in picardisch Wallonië kwam 

een lokaal opleidingsaanbod voor permanente vorming van werknemers tot stand. het platform van de as Waals-

Brabant/namen/luxemburg bereidde de oprichting van een opleiding ‘productieoperator’ voor.

Wat de samenwerking met de federale overheid betreft zette ipv in 2010 haar dienstverlening op vlak van het Betaald 

educatief verlof verder. ipv is een erkende opleidingsverstrekker om voor dit systeem geldige attesten uit te reiken. in 

2010 reikte ipv in totaal 1.359 attesten aan 210 bedrijven uit, 708 attesten voor arbeiders van pc 118 en 651 attesten 

voor bedienden van pc 220. de top drie van de opleidingen waarvoor een attest is uitgereikt zijn in orde van 

belangrijkheid de opleidingen techniek, leidinggeven en logistiek.
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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 2010 zagen er uit als volgt:

i. Bedrijfsopbrengsten (brutomarge) 1.433.291

ii. Bedrijfskosten 2.015.178

iii. Bedrijfswinst -581.887

iv. Financiële opbrengsten 169.074

v. Financiële kosten 9.392

vi. Winst/verlies uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting -403.421

vii. uitzonderlijke opbrengsten -

viii. uitzonderlijke kosten -

iX. Winst/verlies van het boekjaar voor belasting -403.421

X. 

het gros van de inkomsten vloeit voort uit de caO-bijdragen (81 %). de tweede belangrijkste inkomstenbron zijn 

subsidies (14 %).

Bij de opleidingskosten vormen de werknemersopleidingen de grootste uitgavenpost (30% voor open aanbod, 26 % 

voor maatopleidingen), gevolgd door de werkzoekendenopleidingen (10%) en de uitgaven voor de ondersteuning van 

opleidingen voor leerlingen en leerkrachten (9%). 14% werd besteed aan het ondersteunen van opleidingsplannen.
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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

Frédéric Baugniet pedagogisch adviseur

guido devillé adviseur bakkersopleidingen

henk dejonckheere directeur

herbert Matthys Opleidingsadviseur

inge treuttens dossierbeheerder

ingrid snel adviseur onderwijs & vorming

Jean-denis hennebert Opleidingsadviseur

Karl Meuris Opleidingsadviseur

laila Boudchiche Boekhouder

laurent gall Opleidingscoördinator

lieve ruelens adviseur onderzoek & ontwikkeling

Michel delveaux Opleidingsadviseur

Mik gadeyne administratief coördinator

nomiki Macrillo dossierbeheerder

pascal cools Opleidingsadviseur

sandrine hamouch administratief medewerker

sara Borremans dossierbeheerder

sofie Wydoodt databeheerder

tine de cock / viviane Olbrechts Onthaal en administratie

tom de cock Opleidingsadviseur

véronique d’hert adviseur onderwijs & vorming

véronique vellemans dossierbeheerder

adeline vanden abeele stagiair schooljaar 2009 - 2010

Maxime schwilden stagiair  schooljaar 2010 – 2011

cansu arslan stagiair 2010

stiene Bras, Joddy hart, Maxence cools, lana cox studentenversterking in de zomer
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ipv wordt bestuurd door de sociale partners van de voedingsindustrie. de bestuursorganen waren in 2010 als volgt 

samengesteld:

raaD vaN BesTuur 2010

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

regine van acKere/ 
Yves crOiX*

Koen deWinter anne reul ilse galliaert

veronique vandeleene/
ivo verhaert* Bart vannetelBOsch annie vanhOutte Frank lingier

algemeNe vergaDerINg 2010

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
alain dedeYne / 
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 ilse galliaert

anne reul sonja BrOucKe
patrick MuYlle / 
Fabrice clavie *

paul heYKants

regine van acKere / 
Bart tuYls *

chris van Bever Marie-France ansieauX Frank lingier

veronique vandeleene/ Yves 
crOiX *

Bart vannetelBOsch rodolf rOelant Karin schaerlaeKens

ivo verhaert philippe Yerna annie vanhOutte eric van der sMissen

* vanaf 10/6/2010
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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 industrie* .

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%

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

bedienden. hetzelfde geldt voor de verhouding mannen/vrouwen. 

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

2009 2010
2010

Bereik (abs.) populatie

< 10 wn 16,7% 11,2% 317 2.822

10-49 wn 33,5% 35,1% 248 707

50-99 wn 96,3% 100,0% 108 108

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

totaal 25,1% 21,4% 807 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) 28,5 109 383

15.2 vis en visproducten 21,4 6 28

15.3 groenten- en fruitverwerking 58,6 48 82

15.4 plantaardige en dierlijke oliën en vetten 0 0 16

15.5 Zuivel 39,4 37 94

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 39,1 18 46

15.7 veevoeders 36,8 49 133

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

16,7 483 2.894

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 53,7 51 95

totaal 21,4 807 3.771

totaal zonder bakkers 38,7 502 1.298
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Tabel h-vl: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in vlaanderen

statuut
ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werknemers populatie

arbeider 19,0% 18,0% 7.533 41.844

Bediende 19,4% 17,4% 3.743 21.550

totaal 19,1% 17,8% 11.276 63.394

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

geslacht
ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werknemers populatie

vrouw 15,0% 12,0% 2.841 23.758

Man 21,6% 21,3% 8.435 39.636

totaal 19,1% 17,8% 11.276 63.394

verdeling van de deelnemers in 2010 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

2009 2010
2010

Bereik (abs.) populatie

< 10 wn 11,0% 8,7% 111 1.279

10-49 wn 23,7% 31,6% 80 253

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

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

totaal 16,6% 15,9% 254 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) 17,4% 22 126

15.2 vis en visproducten 30,8% 4 13

15.3 groenten- en fruitverwerking 57,1% 16 28

15.4 plantaardige en dierlijke oliën en vetten 25,0% 1 4

15.5 Zuivel 22,8% 13 57

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 50,0% 4 8

15.7 veevoeders 9,1% 2 22

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

12,9% 166 1.283

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 48,1% 26 54

totaal 15,9% 254 1.595

totaal zonder bakkers 19,7% 88 446
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Tabel h-Wal: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in Wallonië

statuut
ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werknemers populatie

arbeider 13,1% 14,2% 2.078 14.673

Bediende 12,2% 13,1% 845 6.471

totaal 12,8% 13,8% 2.923 21.144

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

geslacht
ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werknemers populatie

vrouw 8,0% 7,8% 551 7.070

Man 15,2% 16,9% 2.372 14.074

totaal 12,8% 13,8% 2.923 21.144

verdeling van de deelnemers in 2010 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 groenten- en fruitverwerking 0,0 0 5

15.4 plantaardige en dierlijke oliën en vetten 0,0 0 0

15.5 Zuivel 18,2 2 11

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 100,0 2 2

15.7 veevoeders 0,0 0 0

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

5,9 19 320

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

totaal 8,7 32 366

totaal zonder bakkers 10,3 13 126

2009 2010
2010

Bereik (abs.) populatie

< 10 wn 1.0% 1,4% 4 291

10-49 wn 17.2% 19,0% 11 58

50-99 wn 75.0% 100% 8 8

100 en + wn 100,0% 100% 9 9

totaal 7.7% 8,7% 32 366
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Tabel h-Bru: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in Brussel

statuut
ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werknemers populatie

arbeider 8,4% 19,1% 485 2.533

Bediende 22,2% 27,5% 452 1.643

totaal 13,9% 22,4% 937 4.176

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

geslacht
ipv-bereik  
in 2009

ipv-bereik  
in 2010

Werknemers populatie

vrouw 13,3% 21,5% 350 1.630

Man 14,2% 23,1% 587 2.546

totaal 13,9% 22,4% 937 4.176

verdeling van de deelnemers in 2010 in Brussel volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever
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7.3. BiJlage 3. ciJFertaBel ipv-WerKing 2010                                   
(vOlgens de aanBeveling 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
15.136 1.0213 120 88.714

geslacht aantal vrouwen 24,7% 32.458

school- 
opleiding

< hsO 24,7% 120

hsO 47,0% nvt nvt

> hsO 28,3% nvt nvt

nationaliteit

Belg   

eu   

andere   

leeftijd

< 30 jaar 17,5% 120

30 tot 44 jaar 48,5% nvt nvt

45 jaar en > 34,0% nvt nvt

aantal uren opleiding 188.332 1 of 2 schooljaar 0,49%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: 1.054 werkzoekenden in heel België waarvan 139 in vlaams gewest.

4: cijfer 2009 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 2009-2010:

de werkgever is eraan gehouden een volume professionele vorming te organiseren voor de arbeiders en bedienden, 

overeenstemmend op jaarbasis met 1,00% van het totale volume van de gepresteerde arbeidstijd van alle arbeiders 

en bedienden van de onderneming in 2009 en 1,10% in 2010.

specifiek voor risicogroepen werd afgesproken:

ipv zal 0,20% van de brutolonen van de sector aanwenden voor de vorming van werkenden, werkzoekenden en 

industriële leerlingen. drie vierden hiervan, dus 0,15 % van de brutolonen, zal door de sector besteed worden aan 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 2010 0,20% van de loonmassa besteed aan opleidingsinitiatieven voor risicogroepen. 

het aantal industriële leerlingen bedroeg voor 2010 120. het aantal werkzoekenden door ipv opgeleid in 

samenwerking met zijn partners bedroeg 2.433. het aantal laaggeschoolde en/of oudere werknemers door ipv 

opgeleid in samenwerking met zijn partners bedroeg 5.545. samen (leerlingen, werkzoekenden, laaggeschoolden en/

of oudere werknemers) ging het dus in 2010 om 8.098 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.

36



37



www.ipv.be

initiatieven voor professionele vorming  
van de voedingsnijverheid

Birminghamstraat 225 - 1070 anderlecht
tel.: 02 52 88 930 - Fax: 02 52 88 940
e-mail: info@ipv.be

IPV
IPV

IPV
Opleidingsadviseur

van de voedingsindustrie

IPV
Opleidingsadviseur

van de voedingsindustrie


