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VOrMINgSINSPANNINgEN IN dE VOEdINgSINgSduStrIE:  
rESuLtAtEN WAArOP WE fIEr MOgEN zIjN

Elk jaar volgen vier op de tien medewerkers van de voedingsindustrie een opleiding. de werkgevers besteden 0,65% 

van de arbeidsuren aan competentieontwikkeling van hun werknemers. dat kost 0,85% van de loonmassa. de cijfers 

komen van de sociale balans 2006 en geven een beeld van de hele sector.

gelet op de structurele kenmerken van onze sector (het hoge aantal KMO’s en het hoge aantal lager gekwalificeerde 

werknemers) zijn dit goede scores.

de participatiegraad evolueerde over bijna tien jaar van 25% naar 40%, een aanwas van 60%.

In 1998 bedroeg de vormingsinspanning in de sector 0,60% van de loonmassa, in 2006 0,85%, een groei van 41%.

Een vergelijking met de andere sectoren toont dat onze industrietak goed presteerde. de participatiegraad voor de 

economie in zijn geheel evolueerde tussen 1998 en 2007 met 10%, met name van 29,6% naar 32,6%; de financiële 

vormingsinspanningen krompen met 10%, van 1,24% naar 1,12%.

En in vergelijking met de voedingsindustrie in de buurlanden, zijn de opleidingsinspanningen in de Belgische voedings-

industrie gemiddeld meer dan goed.

OPgELEIdE WErKNEMErS zIjN 4% PrOductIEVEr

de sociale partners van de voedingsindustrie streven naar hogere opleidingsinspanningen in de sector. 

Want opleiding werkt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat opgeleide werknemers 4% productiever  

zijn dan niet-opgeleide werknemers. Een deel van de productiviteitswinst wordt trouwens mee verdeeld onder de 

werknemers. de opleidingen zorgen immers ook voor hogere lonen. Bovendien verhoogt opleiding de competenties 

die de werknemers meer zekerheid geeft.

de roeping van IPV is de groei te versterken. IPV zal de ondernemingen helpen om de vormingsinspanningen op te 

trekken met 0,10% van de arbeidstijd per jaar. IPV heeft het plan om elk jaar het gebruik van zijn opleidingen met 5% 

aan te zwengelen. dit laatste wil zeggen dat de ±12.850 werknemers die IPV in 2008 bereikte met eigen opleidingen 

in 2009 verder moet stijgen tot ±13.500. de betrachting in 2010 is ±14.200.

IPV heeft de adelbrieven om die ambitie waar te maken. de constante groei in de voorbije jaren toont aan dat het kan. 

de raad van Bestuur van IPV feliciteert de ploeg voor de prestaties in het verleden en weet dat hij kan rekenen op de 

inzet, het kennen en kunnen van alle medewerkers om de ambitie waar te maken.

1. vOOrwOOrd
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WAt zIjN dE PErSPEctIEVEN VOOr 2009 EN 2010

→	 Meer werknemers bereiken dus, naar 13.500 in 2009 en 14.200 in 2010.

→	 Ook meer werkgevers bereiken: IPV bereikt zo goed als alle werkgevers met meer dan 50 werknemers. dit 

percentage bedraagt 34% in de categorie 10-49 werknemers en slinkt tot 4% in de zeer kleine ondernemingen. 

door een speciaal programma te ontwikkelen voor de ambachtelijke bakkers zal dit laatste percentage fors 

moeten stijgen.

→	 Meer sensibiliseren: opleidingsverantwoordelijken samenbrengen, in regionale platformen, blijkt een 

belangrijke hefboom. deze piste zal versterkt worden. de sociale partners willen de overlegorganen ook 

sensibiliseren (opleiding behoort trouwens tot hun bevoegdheid).

→	 Nieuwe tools: IPV organiseert niet alleen cursussen, maar verstrekt ook leeradvies en stelt instrumenten ter 

beschikking om leren op het werk te vergemakkelijken. de volgende tools werden reeds ontwikkeld in 2009 

of worden verder afgewerkt: leertips voor voedselveiligheid en onthaaltips voor nieuwe medewerkers.

→	 Intensief samenwerken met het onderwijs: de voedingsindustrie biedt veel kansen op jobs voor de pas 

afgestudeerden. We willen daarom de scholen helpen in de ontwikkeling van hun leerprogramma’s die 

afgestemd zijn op de voedingsindustrie. IPV wil bedrijfsbezoeken van leerlingen stimuleren en heeft daarom een 

praktische leidraad opgesteld. We zoeken hoe we betaalbare en praktisch realiseerbare praktijklessen kunnen 

organiseren. Het Beroepenhuis in gent ontwikkelt een nieuw doe-atelier met de steun van IPV.

→	 In samenwerking met VdAB willen we terugkomdagen organiseren voor pas afgestudeerden die na zes 

maanden nog geen werk hebben. daarnaast willen we o.m. werken op de kwaliteit van de vacatureregistratie. 

In samenwerking met forem worden twee voedingsplatformen opgericht in de provincies Luik en Henegouwen. 

 Via deze platformen worden zowel beschikbare arbeidskrachten als jobaanbiedingen in beide regio’s 

gedetecteerd, waarna acties zullen worden opgestart inzake screening, competentieontwikkeling, informatie-

sessies en bedrijfsbezoeken en kwaliteitsvolle stageplaatsen.

→	 de sociale partners zien het ook breder. zij willen bijdragen tot kwalitatieve werkervaringsplaatsen voor 
jongeren die alternerend leren en werken. zonder pasklare antwoorden te hebben, vragen zij zich af of ze 

andere partners kunnen vinden om werknemers die de schoolbanken verlieten zonder diploma toch een formele 

kwalificatie te bezorgen. Of kunnen ze niet taalcursussen organiseren voor allochtone werknemers  

en er tegelijkertijd hun gezinsleden bij betrekken?

IS dAt BEtAALBAAr?

In 2007 koos de raad van Bestuur resoluut voor groei. toename van de vormingsinspanningen in de sector en groei 

van het aantal opleidingen georganiseerd door IPV zelf. IPV is dus een hefboom. IPV staat voor de opdracht deze groei 

te realiseren zonder verhoging van de bijdrage door de werkgevers. Om de ambitie van de jaarlijkse groei van 5% 

waar te maken besliste de raad om de reserves aan te wenden. dat betekent in de praktijk dat een negatief jaarsaldo 

aanvaardbaar is.

dat is tot nu toe beheersbaar gebleven. Op termijn verplicht de voorzichtigheid om terug naar een financieel 

evenwicht te komen in de jaarrekeningen. Eind 2009 moet er dus een plan komen met een aangepast beleid.

de uitgaven zullen bekeken moeten worden in functie van de effectiviteit. Nieuwe inkomsten. Minder uitgaven  

door synergieën. Nieuwe methodes.

Manou Doutrepont

Voorzitter IPV
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2. Opleidingen in de vOedingsindustrie

2.1. OPLEIdINgSINSPANNINgEN IN dE SEctOr IN BELgIë

de sociale partners van de voedingsindustrie hebben betreffende het volgen van opleidingen drie doelstellingen voor 

ogen omtrent opleidingen:

 - 0,90% van de arbeidstijd investeren in opleidingen in 2008 (1,00% in 2009 en 1,10% in 2010), 

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

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

uit een analyse van de sociale balansen door de centrale raad voor het Bedrijfsleven blijkt alvast dat in 2007 0,66% 

van de arbeidstijd werd geïnvesteerd in opleidingen. In financiële termen gaat het om een investering van 0,88% van 

de personeelskosten. de investering in de opleiding van risicogroepen is telkens minimaal1 0,16%.

Ook blijkt dat steeds meer werknemers in de voedingsindustrie een opleiding volgen. Waar het in 1996 nog over 25% 

van de werknemers ging, blijkt dat 10 jaar later ongeveer 40% van alle werknemers te zijn. 

Tabel 1: Opleidingsinspanningen in de voedingsindustrie

Bron: kolom 1-3: CRB op basis van de sociale balans; kolom 4: IPV

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 opleidings-
kosten voor risicogroepen 
in verhouding tot de totale 

personeelskosten 2

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 0,18%

1 dit percentage houdt enkel rekening met de opleidingen voor risicogroepen die via IPV verlopen. Bovendien worden enkel de opleidingen voor laaggeschoolden en/of 
ouderen in rekening genomen, niet voor bijv. allochtonen. In werkelijkheid liggen de uitgaven voor de opleiding van risicogroepen dus hoger. zie ook bijlage 4.

2 zie voetnoot 1
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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 3: 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

2.2. OPLEIdINgSINSPANNINgEN VErgELEKEN MEt ANdErE SEctOrEN

Tabel 2: Opleidingsinspanningen voedingsindustrie in vergelijking met andere sectoren in 2007

percentage van werknemers 
die een opleiding genoten

percentage van opleidings-
kosten in verhouding tot de 

totale personeelskosten

percentage aan opleidingsuren 
in verhouding tot de werkuren

voedingsindustrie 39,7% 0,88% 0,66%

industrie 42,6% 1,25% 1,02%

economie geheel 32,6% 1,13% 0,77%

Bron: CRB op basis van de sociale balans
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2.4. OPLEIdINgEN IPV

In 2008 volgden bijna 13.000 werknemers een IPV-opleiding. dit is meer dan 14% van alle werknemers uit de sector. 

Opleidingen over voedselveiligheid, autocontrole, HAccP, hygiëne, Brc en gMP, al of niet georganiseerd op maat van 

subsectoren, vormden ook in 2008 het belangrijkste segment. daarnaast nam het aandeel opleidingen rond veiligheid 

en milieu toe in KMO’s met minder dan 10 werknemers en wonnen taalopleidingen aan belang bij KMO’s met meer 

dan 10 werknemers.

Voorts volgden ongeveer 600 werkzoekenden een opleiding van IPV en zijn partners. Via formAlim werden nog eens 

een 1.000 en via openbare diensten nog ongeveer 407 werkzoekenden opgeleid. 2.000 leerlingen volgden 

opleidingen in sectorspecifieke studierichtingen (±110 deeltijds en ±320 voltijds + ±1.600 bakkerijopleidingen).

IPV bereikte in 2008 een totaal van 851 of bijna 15% van de werkgevers, wat een stijging betekent tegenover 2007 

met 13,8%.

Tabel 4: evolutie bereik IPv 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008

werkgevers 770 746 784 809 851

deelnemers 14.279 14.138 15.338 17.532 19.904

werknemers 8.766 10.130 10.628 12.167 12.843

uitzendkrachten 372

werkzoekenden
476

+ 717*
728

+ 1.178*
367

+ 932*

627
+ 1.053*

+ 495**

593
+ 1.029*

+ 407**

leerlingen deeltijds 122 116 130 122 111

leerlingen voltijds 133 151 163 169
321

+ 1.635***

* Via formAlim ** IBO via VdAB en PfI via forem *** Bakkerijopleidingen

daarnaast konden ook andere sectoren beroep doen op IPV. zo volgden 372 uitzendkrachten (Paritair comité 322) uit 

voedings bedrijven, 14 deelnemers van Paritair comité 200 en 246 deelnemers van Paritair comité 218 een opleiding 

bij IPV.

2.5. rENdEMENt VAN OPLEIdINgEN IN dE VOEdINgSINduStrIE

Voor het eerst werd een raming gemaakt van het effect van bedrijfsopleidingen op de productiviteit van ondernemin-

gen in de voedingsindustrie. dit gebeurde door de professoren Konings en Sels van de KuLeuven, in opdracht van IPV.

uit algemeen onderzoek bleek al dat bedrijfsopleidingen een positieve invloed hebben op arbeidstevredenheid en 

betrokkenheid van werknemers, alsook op de productiviteit en productkwaliteit.

Met behulp van een econometrisch model werd nu aangetoond dat een opgeleide werknemer uit de Belgische 

voedingsindustrie ongeveer 4,2% meer productief is dan een niet-opgeleide werknemer. Het brutoloon van een 

opgeleide werknemer ligt 2,4% hoger. Het saldo voor een bedrijf is dus positief. In absolute termen ligt de extra 

toegevoegde waarde die een voedingsbedrijf realiseert door een opleiding te voorzien voor één van zijn werknemers 

1.385 euro hoger dan de kost van deze opleiding3.

3 Konings j., Sels L. & Vanormelingen S. (januari 2008) Het effect van bedrijfsopleiding op de productiviteit van ondernemingen in de voedingsindustrie 
6 7
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3. ipv-Opleidingen in detail 

3.1. WIE MAAKt gEBruIK VAN dE IPV-OPLEIdINgEN?

Opleidingen in KMO’s: een blijver

In 2008 bereikte het IPV-team ongeveer 850 werkgevers met zijn diverse opleidingsinitiatieven, goed voor ongeveer 

15% van alle werkgevers.

Tabel 5: bereik werkgevers met de IPv-opleidingsinitiatieven

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bereik (abs.) 631 743 770 746 784 809 851

Populatie 6.334 6.222 6.239 6.036 5.944 5.842 5.732

Bereik (%) 10,0% 11,9% 12,3% 12,3% 13,2% 13,8% 14,8%

Opnieuw bereikt IPV ongeveer één op drie KMO’s met een werknemersaantal tussen 10 en 49 werknemers. 

In 2008 deden opnieuw alle grote bedrijven een beroep op de opleidingen van IPV. Bedrijven met minder dan  

10 werknemers blijven ook in 2008 moeilijk te bereiken: 4,4% in 2008 tegenover 4,2% in 2007.

Tabel 6: bereik werkgevers in % van het aantal bedrijven per bedrijfsgrootte

2004 2005 2006 2007 2008
2008

Bereik 
(abs.)

populatie4

< 10 3,3% 2,7% 3,7% 4,2% 4,4% 193 4.392 

10 - 49 32,3% 29,0% 27,8% 29,1% 34,1% 347 1.018 

50 - 99 66,5% 90,0% 69,1% 85,0% 92,1% 129 140 

100 en + 98,3% 99,4% 100% 100% 100% 182 182 

Totaal 12,3% 12,3% 13,2% 13,8% 14,8% 851 5.732 

In Vlaanderen, met gemiddeld toch wat minder KMO’s, lag het bereik het hoogst, gevolgd door Brussel en Wallonië.

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

2008 Bereik (%) Bereik (abs.) populatie

vlaanderen 15,1% 583 3.848

wallonië 11,4% 185 1.622

Brussel 11,0% 41 372

Totaal 13,8% 809 5.842

Het IPV-bereik is erg verschillend van subsector tot subsector. dit hangt sterk samen met de gemiddelde bedrijfsgrootte 

in elk van die subsectoren. IPV bereikt 50 à 60% van de groente-, oliën- en drankenbedrijven. deze bedrijven hebben 

gemiddeld meer dan 50 werknemers. daartegenover staat dat IPV slechts 1,6% van de werkgevers bereikt in de 

sub sector met het meeste kleine KMO’s: de ambachtelijke bakkerijen (gemiddeld 5 werknemers). Het grote overwicht 

van de artisanale bakkerijen in het totale aantal voedingsbedrijven beïnvloedt enorm het algemene IPV-bereik: 15% voor 

de voedingsnijverheid inclusief de bakkerijen, tegenover bijna 40% voor de voedingsnijverheid, exclusief de bakkerijen.
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subsector (volgens NaCe)
gemiddelde 

grootte
Bereik (%) Bereik (abs.) populatie

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 26 37,5% 200 534

15.2 vis en visproducten 18 34,1% 14 41

15.3 groente- en fruitverwerking 66 58,3% 67 115

15.4 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten 54 65,0% 13 20

15.5 Zuivel 44 39,5% 64 162

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 29 53,6% 30 56

15.7 veevoeders 19 31,0% 48 155

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

10 7,6% 341 4.497

15.81 Bakkerijen 6 2,15% 83 3.865

15.82 Vervaardiging van beschuit en koekjes en  
van ander houdbaar banketbakkerswerk

49 44,87% 35 78

15.83 Vervaardiging van suiker 79 66,67% 10 15

15.84 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 25 30,37% 99 326

15.85 Vervaardiging van deegwaren 42 37,04% 10 27

15.86 Verwerking van koffie en thee 28 40,00% 26 65

15.87 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 33 55,81% 24 43

15.88 Vervaardiging van gehomogeniseerde 
voedingspreparaten en dieetvoeding

71 70,59% 12 17

15.89 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 39 68,85% 42 61

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 65 48,7% 74 152

Totaal 15 14,8% 851 5.732

Totaal zonder bakkers 36 39,8% 788 1.867

Tabel 8: bereik werkgevers in % van subsector

9



Onderwijs - industrie: meersporenbeleid 

tijdens het schooljaar 2008-2009 maakten 111 leerlingen gebruik van het industrieel leerlingenwezen in de voedings-

industrie. Aan Vlaamse zijde noteerden we 59 leerlingen en aan franstalige zijde volgden er 52 jongeren een ILW 

tijdens het schooljaar 2008-2009. 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.

Tabel 10: aantal leerlingen voor de voedingsindustrie

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

deeltijds 115 114 121 122 116 130 122 111

voltijds 91 133 151 163 168
321

+ 1.635*

* bakkerijopleidingen

In 2008 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 

2008-2009 volgden 136 leerlingen in 8 scholen deze opleiding. daarnaast volgden nog 142 leerlingen een sector-

specifieke opleiding in de franstalige gemeenschap (vleesbewerking, productieoperator,...)

In Vlaanderen wordt de tSO-studierichting “Voedingstechnieken” (2de en 3de graad) momenteel slechts in één school 

aangeboden en in het schooljaar 2008-2009 zaten 37 leerlingen in deze studierichting. In september 2008 werd een 

7de jaar Assistent-voedingsindustrie opgestart met 6 leerlingen.

Voor het eerst ook opleiding voor uitzendkrachten

In 2008 kwam een samenwerkingsakkoord tot stand tussen IPV en Vfu (Vormingsfonds voor uitzendkrachten). 

Hierdoor krijgen uitzendkrachten die bij een voedingsbedrijf ingezet worden voortaan de kans om opleidingen te 

volgen via IPV.

In totaal werden in 2008 372 uitzendkrachten opgeleid. de opleidingsrubrieken logistiek, talen, veiligheid en kwaliteit 

vormden samen 91% van de gevolgde opleidingen.

Tabel 9: bereik uitzendkrachten in voedingsbedrijven naar statuut en volgens opleidingsrubriek

Opleidingsrubriek arbeiders Bedienden totaal

Communicatie 3 1 4

informatica 1 7 8

leer- en competentie management 0 1 1

logistiek 87 1 88

talen 70 3 73

techniek en onderhoud 7 3 10

veiligheid & kwaliteit 151 27 178

voedingsspecifieke opleidingen 10  0 10

 Totaal 329 43 372

10
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tot slot volgen heel wat leerlingen een bakkerijopleiding. In Vlaanderen volgden in totaal 1.252 leerlingen een 

bakkerijopleiding waarvan 229 in tSO (2de, 3de graad en 7de specialisatiejaar) en 1.023 in BSO (2de, 3de graad en 

7de specialisatiejaren). In de franstalige gemeenschap waren er 383 leerlingen voor deze studierichting tijdens het 

schooljaar 2008-2009.

Ook in 2008-2009 werden opleidingen aangeboden aan leerkrachten uit het voltijds en deeltijds onderwijs die les 

geven in voedingsspecifieke richtingen. In totaal volgden 472 leerkrachten sessies over een of meerdere van de 

volgende topics: voedselveiligheid van A tot z, HAccP en kwaliteitszorg in de praktijk, ergonomie in de voedings-

industrie, 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 2008, maakten meer dan 400 kinderen op deze manier kennis met 

verschillende artisanale voedingsberoepen zoals beenhouwer, bakker, patissier, chocolatier, ijsbereider of slager.

Instroom via opleidingen 

In 2008 beëindigden bijna 600 werkzoekenden een opleiding in het kader van een werkzoekenden-project uitgevoerd 

door IPV en zijn partners4. Via formAlim werden in 2008 meer dan 1000 werkzoekenden opgeleid. 400 werkzoeken-

den volgende een individuele beroepsopleiding (IBO via VdAB en PfI via forem).

Tabel 11: aantal werkzoekenden in opleidingsprojecten in de voedingsindustrie

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Opleidingsprojecten 410 325 476 728 367 627 593

formAlim  245 717 1.178 932 1.053 1.029

IBO - PFI 495 407

In Vlaanderen werden door IPV en zijn partners zo’n 120 werkzoekenden en uitzendkrachten opgeleid. 

In de 5 provincies werden werkzoekendenprojecten georganiseerd voor productieoperatoren en/of -medewerkers, 

bakkers en vleesbewerkers met een 85-tal werkzoekenden in opleiding. Via 2 projecten voor uitzendkrachten werden 

nog eens 16 personen opgeleid.

Langs Waalse kant vormde IPV met zijn partners zo’n 140 personen via werkzoekendenprojecten en een 350-tal 

uitzendkrachten. Net als in 2007 heeft IPV hiervoor 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 productieoperatoren (een 80-tal) op, naast een 

15-tal bakkersgasten, een 10-tal uitsnijder/uitbeners en een 15-tal heftruckchauffeurs.

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

Het gaat over 110 personen in het Vlaamse, en een goede 80 in het Waalse landsgedeelte.

4 zowel openbare arbeidsbemiddelaars alsVdAB 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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Voor het eerst bijna 13.000 werknemers in IPV-opleidingen

In 2008 werden bijna 13.000 werknemers met een IPV-opleiding genoteerd. dit zijn er 676 meer dan vorig jaar, of een 

stijging op jaarbasis van 6%. In totaal volgden ze bijna 20.000 opleidingen of opleidingsmodules. tegenover 2007 

betekent dit een stijging van ongeveer 14%.

Tabel 12: bereik deelnemers en werknemers met de IPv-opleidingsinitiatieven

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

deelnemers 10.802 12.693 13.164 14.279 14.138 15.338 17.532 19.904

populatie 86.477 86.955 87.585 90.662 90.540 89.518 89.220 88.714

Bereik (%) 12,5% 13,6% 14,5% 15,8% 15,6% 17,1% 19,7% 22,4%

werknemers 8.502 8.994 9.488 8.766 10.130 10.628 12.167 12.843

populatie 86.477 86.955 87.585 90.662 90.540 89.518 89.220 88.714

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

14,5% van alle werknemers uit de sector in België werden door IPV bereikt in 2008.

Wanneer we dit regionaal beschouwen, merken we op dat Brussel het hoogste scoort met 16,5%.

Tabel 13: bereik werknemers in % van het aantal werknemers per regio 

2008 Bereik (%) Bereik (abs.) populatie

vlaanderen 14,8% 9.371 63.394

wallonië 13,2% 2.781 21.144

Brussel 16,5% 691 4.176

Totaal 14,5% 12.843 88.714

In 2008 bereikte IPV bijna een even groot aandeel arbeiders als bedienden.

Tabel 14: bereik werknemers per statuut, in % van het aantal werknemers

statuut
ipv-bereik 
in 2004

ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik 
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

werk-
nemers

populatie

arbeider 8,5% 11,6% 11,3% 13,3% 14,2% 8.407 59.050

Bediende 13,1% 11,5% 13,1% 14,3% 15,0% 4.436 29.664

Totaal 9,7% 11,2% 11,9% 13,6% 29,2% 12.843 88.714

zowel bij mannen als bij vrouwen nam het IPV-opleidingsbereik toe. Wel zien we nog steeds dat mannen in de sector 

makkelijker bereikt worden dan vrouwen, met een stijging van respectievelijk 1,1% en 0,4% tegenover 2007. 

Tabel 15: bereik werknemers naar geslacht, in % van het aantal werknemers

statuut
ipv-bereik 
in 2004

ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik 
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

werk-
nemers

populatie

arbeider 7,4% 8,2% 8,9% 10,0% 10,4% 3.389 32.458

Bediende 11,4% 13,4% 13,6% 15,7% 16,8% 9.454 56.256

Totaal 10,0% 11,6% 11,9% 13,6% 14,5% 12.843 88.714
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Het bereik blijft sterk verschillen volgens opleidingsniveau. Voor het eerst komt een bereik van 10% ook in zicht  

voor het opleidingsniveau LO.

Tabel 16: bereik werknemers volgens hun hoogst behaalde diploma, in % van het aantal werknemers

hoogst behaalde 
diploma

ipv-bereik 
in 2004

ipv-bereik  
in 2005

ipv-bereik  
in 2006

ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werk-
nemers

populatie

lO 3,6% 3,0% 6,7% 4,4% 6,8% 723 10.706

lsO 9,2% 9,7% 10,8% 11,3% 14,3% 2.577 18.022

hsO 8,6% 9,3% 11,0% 11,9% 13,5% 5.437 40.417

hOKt 12,7% 15,7% 14,5% 15,1% 15,3% 1.705 11.153

univ 18,6% 24,1% 26,4% 21,1% 19,3% 1.725 8.922

Totaal 10,8% 10,0% 11,6% 11,9% 13,6% 12.167 89.220

uit alle leeftijdsklassen volgden 12% tot 15% van de werknemers een IPV-opleiding.

Tabel 17: bereik werknemers per leeftijdscategorie, in % van het aantal werknemers

leeftijdsklasse
ipv-bereik  
in 2004

ipv-bereik 
in 2005

ipv-bereik  
in 2006

ipv-bereik 
in 2007

ipv-bereik 
in 2008

werk-
nemers

populatie

< 30 jaar 8,6% 9,4% 10,0% 12,7% 12,1% 2.673 22.151

30 - 44 jaar 10,7% 12,0% 13,4% 14,4% 15,7% 6.423 41.030

45 en + jaar 10,2% 13,4% 11,2% 13,1% 14,7% 3.747 25.533

Totaal 10,0% 11,6% 11,9% 13,6% 14,5% 12.843 88.714
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Sectorspecifieke opleidingen: de prioriteit van IPV 

Inhoudelijk blijven kwaliteit en voedselveiligheid voorop staan. Ook in 2008 waren de sectorspecifieke opleidingen 

goed voor bijna een derde van het opleidingsbereik. de opleidingen veiligheid en milieu staan nog steeds in voor bijna 

20% van alle opleidingen.

Tabel 18: aandeel deelnemers naar opleidingsrubriek

Opleidingsrubriek 2008

administratie, aan- en verkoop, export, financiën en boekhouding 137 0,7%

Communicatie, kennis- en leermanagement, leidinggeven 2.053 10,3%

informatica 1.109 5,6%

logistiek 1.862 9,4%

sectorspecifieke opleidingen (haCCp, hygiëne, kwaliteit, subsectoraal,…) 6.383 32,1%

talen 2.889 14,5%

technische opleidingen 1.598 8,0%

veiligheid en milieu 3.873 19,5%

TOTAAL 19.904 100,0%

jaar na jaar blijkt dat we net met sectorspecifieke opleidingen de KMO’s beter kunnen bereiken. 

Ook opleidingen rond veiligheid en milieu winnen aan belang bij deze bedrijven.

verdeling van de deelnemers in België volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever
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3.2. INfOrMErEN, AdVISErEN EN ONtWIKKELEN VAN tOOLS

Opleidingen organiseren en financieel ondersteunen bleef ook in 2008 de kerntaak van IPV. Maar leren is meer dan 

opleiden. daarom onderneemt IPV allerlei acties om het management en de ontwikkeling van competenties in 

voedingsbedrijven te stimuleren.

IPV was reeds erg actief om bedrijven te informeren, sensibiliseren en stimuleren voor meer opleiding en hen te 

adviseren in hun opleidingsbeleid. Nieuw in 2008 was de ontwikkeling van een reeks ondersteunende tools.

Informeren: platformen op kruissnelheid 

In 2008 werden door de IPV-adviseurs ca. 400 bedrijfsbezoeken afgelegd bij een 200-tal bedrijven. Er werd tevens 

verder genetwerkt op regionale basis: bijna 400 deelnemers namen deel aan 37 verschillende platformen. 

Tabel 19: Overzicht bedrijfscontacten in functie van adviesverlening

2004 2005 2006 2007 2008

Bedrijfsbezoeken 499 522 547 612 413

individuele bedrijven 272 286 292 291 221

deelnemers platformen 164 251 391

In 2008 werden langs Vlaamse kant in totaal 27 platformen georganiseerd voor circa 350 deelnemende bedrijven. 

In Wallonië ging het over 10 collectieve sessies voor in totaal 42 bedrijven. 

Nieuw: themaplatformen

dit grote succes is niet alleen te danken aan de uitbreiding van de klassieke regionale platformen. In 2008 werden ook 

een aantal nieuwe themaplatformen in het leven geroepen.

Themaplatform voor preventieadviseurs

tijdens dit platform kwamen preventieadviseurs uit een 30-tal Oost- en West-Vlaamse voedingsbedrijven samen onder 

leiding van enkele ervaringsdeskundigen in deze materie. ze wisselden o.a. van gedachten over het thema arbeids-

ongevallen en kregen toelichting over het opleidingsaanbod van IPV over veiligheid en welzijn op het werk en over 

het Ervaringsfonds. 

Technisch platform

Ook rond techniek werd een gelijkaardig initiatief genomen. Voortaan organiseert IPV jaarlijks een tweetal themaplat-

formen waar sprekers uit voedingsbedrijven hun ervaring komen delen met diverse collega’s verantwoordelijk voor 

technische opleidingen. zo kwam in 2008 o.a. Lu Herentals aan bod met tips en valkuilen rond hun traject waarin ze 

110 techniekers meer polyvalentie hebben bijgebracht. 

Competentieplatform

Om de sector tegemoet te komen aan haar interesse in competentieontwikkeling werd op 18 november 2008 een 

competentieplatform georganiseerd. de bedrijven konden kiezen uit 3 parallelsessies van in totaal 6 workshops. 

de zeer praktische gerichtheid van de workshops met praktijkgetuigenissen uit voedingsbedrijven en concrete tips voor 

de aanwezigen, maakten van dit evenement een groot succes voor de 34 deelnemers.
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Advies aan bedrijven: nu ook over Ervaringsfonds

Samen met diverse partners ondersteunt IPV de voedingsbedrijven bij het uitwerken van functie- en 

competentieprofielen en het opstellen van hun opleidingsplannen. Voorts worden de Vlaamse voedingsbedrijven 

bijgestaan wanneer ze instroomprojecten of diversiteitplannen opstarten. 

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 2008 deden 85 bedrijven beroep op de IPV-dienstverlening voor opleidingsplanning of beter werkplekleren. 

Samen stellen zij meer dan 10.000 werknemers tewerk.

Tabel 20: overzicht adviesverlenende activiteiten

2004 2005 2006 2007 2008

Opleidingsplannen 25 26 29 92 85

werkplekleren 1 8 25 92 85

diversiteitplannen 15 19 27 18 31

Begeleidingen herstructureringen 3 4 4 13 12 

ervaringsfonds 8 14

Sinds 2008 verleent IPV ook actiever advies over het Ervaringsfonds. In totaal kregen 14 bedrijven ondersteuning bij 

hun ervaringsdossier.
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2008: ontwikkeling van een reeks ondersteunende tools

Sociale Balans

In 2008 werd het luik ‘sociale balans’ van de jaarrekeningen volledig vernieuwd. Aangezien er nu minder gegevens 

gevraagd worden over in- en uittredend personeel, maar meer over opleidingen voor het personeel, is een goede 

opleidingsregistratie cruciaal. Om bedrijven hierbij te ondersteunen lanceerde IPV in 2008 een online tool die ervoor 

zorgt dat de opleidingsregistratie in bedrijven correct en overzichtelijk gebeurt en dat een overzicht gehouden wordt 

op het totaal van alle gevolgde opleidingen. 

zowel formele, informele als initiële opleidingen worden bijgehouden in het instrument ‘Sociale balans’. 

Het systeem berekent zelf de totalen voor de verschillende rubrieken en geeft deze weer in een overzichtelijke tabel. 

deze is zo opgesteld dat ze zonder problemen direct over te nemen is in de eigen officiële sociale balans. 

dit thema kwam op verschillende regionale platformen aan bod. Enerzijds werd mede door fevia uitleg gegeven over 

de wijzigingen in de officiële sociale balans en anderzijds werd de tool als ondersteuning voorgesteld. Op die manier 

werden zo’n 300 bedrijven bereikt.

Introtool

Nieuwe werknemers aanwerven is een zware tijdrovende en financiële investering. daarom is een vlotte integratie van 

nieuwe werknemers van groot belang. Maar hoe worden zij onthaald, opgevangen en opgeleid in hun nieuwe job?

IPV stelde een tool samen om een vergelijking te kunnen maken. deze online tool bestaat uit een aantal vragen  

lijsten die na invulling door bedrijven een score weergeeft. door middel van een staafdiagram wordt aangegeven 

waarop een organisatie goed scoort en waar er ruimte is voor verbetering en dit ten opzichte van andere bedrijven  

in de sector. 

Vlieg in de soep

Hygiëne is cruciaal voor de voedingsindustrie. Om de kennis van de basisregels op te frissen bij werknemers of nieuwe 

medewerkers te sensibiliseren, heeft IPV een praktisch hulpmiddel uitgewerkt. ‘Vlieg in de soep’ is een online 

instrument dat in ongeveer een kwartier de basisregels op het gebied van hygiëne overloopt door middel van een 

vraag- en antwoordspel. Iedereen kan dit leerrijke instrument gratis gebruiken op www.vliegindesoep.be.

dat hygiëne een belangrijk thema is in de voedingsindustrie, blijkt onder andere uit het feit dat IPV steeds meer 

aanvragen krijgt voor intensieve trajecten rond dit thema, ook van KMO’s. daarnaast is ook het open aanbod gevoelig 

uitgebreid, met bijvoorbeeld een opleiding ‘kennismaking met levensmiddelenwetgeving’.
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Vernieuwingen in het opleidingsaanbod 

Opening FormAlim

Met een team van vijf trainers en een professionele didactische uitrusting is formAlim officieel geopend op 

24 april 2008. dit opleidingscentrum te Verviers staat in de eerste plaats ter beschikking voor werknemers van de 

voedingsindustrie, maar ook werkzoekenden en leerlingen kunnen er opgeleid worden. 

de professionele uitrusting van het centrum stelt de gegadigden in staat om alle competenties te ontwikkelen die 

verbonden zijn aan het beroep van productiemedewerker of -operator. Het concept van de minifabriek laat stagiairs 

toe om kennis te maken met realistische productiesituaties in voedingsbedrijven.

Studierichting productie- en procestechnologie 

tijdens het schooljaar 2007-2008 diende IPV samen met nog 3 andere sectorale opleidingsinitiatieven een aanvraag-

dossier voor een nieuwe sectoroverstijgende tSO studierichting: productie- en procestechnologie 3de graad. 

deze werd goedgekeurd door de Vlaamse regering, echter niet als sectoroverstijgende studierichting, maar werd 

telkens aan één bepaalde sector verbonden.

Overleg met diverse onderwijsinstanties en de betrokken sectoren zal uitwijzen of er in de toekomst via het nieuwe 

SE-N-SE (‘secundair na secundair’) meer mogelijkheden komen voor het organiseren van een dergelijke studierichting.

Lancering van nieuwe opleidingsfilière Voedingstechnologie en opleidingsbrochure vlees

In 2008 werd de nieuwe opleidingsrubriek Voedingstechnologie gelanceerd. Met een opleidingsaanbod van meer 

dan 60 opleidingen en een breed netwerk van ervaren lesgevers uit competentiecentra of universiteiten, worden 

verschillende onderwerpen aangeboden:

- kennis over de producten uit de voedingssector: melk, koekjes, chocolade,...

- veel voorkomende principes uit de sector: pasteurisatie, fermentatie,…

- processen uit de voedingssector: het functioneren van een verpakkingslijn,... 

- kennis over de voeding.

Waar we de opleidingen niet onmiddellijk via Belgische partners kunnen aanbieden, gaan we desnoods over de grens 

zoeken, met een eerste reeks inschrijvingen in dijon (frankrijk) tot gevolg.

deze opleidingsrubriek is interessant voor een breed publiek. zowel beginnende operatoren, laboranten als personen die 

belast zijn met het op punt stellen van nieuwe producten kunnen via deze opleidingen hun competenties ontwikkelen. 

daarnaast werd in 2008 een brochure rond het opleidingsaanbod binnen de vleesverwerking samengesteld. 

dit aanbod richt zich zowel tot nieuwe medewerkers als werknemers die zich moeten bijscholen in het kader van een 

herstructurering in de vleesverwerkende industrie. tijdens de diverse technische opleidingen, zoals uitsnijder-uitbener, 

leren deelnemers op een autonome en efficiënte manier professionele technieken aan. 

Adviseur bakkers

Een belangrijk deel van de voedingsnijverheid bestaat uit (ambachtelijke) bakkerijen. Om beter tegemoet te kunnen 

komen aan hun behoeftes en om het onderwijs beter af te stemmen op de noden van deze subsector, startte er eind 

2008 een adviseur die zich specifiek richt op de (ambachtelijke) bakkers. tijdens een eerste overlegronde sprak hij met 

een groot aantal bakkers, scholen en andere belanghebbenden om de specifieke problemen en uitdagingen van deze 

doelgroep in kaart te brengen. In 2009 volgen de eerste specifieke opleidingen voor bakkerijen.
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3.3. 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 2008 zagen er uit als volgt:

i. Bedrijfsopbrengsten (brutomarge) 2.127.320

ii. Bedrijfskosten 1.804.348

iii. Bedrijfswinst 322.972

iv. Financiële opbrengsten 249.822

v. Financiële kosten 281.079

vi. winst/verlies uit gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting 291.715

vii. uitzonderlijke opbrengsten -

viii. uitzonderlijke kosten -

iX. winst/verlies van het boekjaar voor belasting 291.715

X. -

Het gros van de inkomsten vloeit voort uit de cAO-bijdragen (76%). de tweede belangrijkste inkomstenbron 

zijn subsidies (15%).

Bij de opleidingskosten vormen de werknemersopleidingen de grootste uitgavenpost (31% open aanbod, 

24% maat opleidingen), gevolgd door de werkzoekendenopleidingen (14%) en de uitgaven voor de 

ondersteuning van opleidingen voor leerlingen (11%).
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3.4. dE MENSEN AcHtEr IPV

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

voedings industrie. 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

Carl Foulon Opleidingsadviseur

Carl van Mol Adviseur onderzoek & ontwikkeling

Catherine vanderhasten dossierbeheerder tot februari 2008

daniëlle verlaet Opleidingsadviseur

dirk veekhoven dossierbeheerder sinds februari 2008

els Mertens Adviseur onderzoek & ontwikkeling

els van dijck Onthaal en secretariaat

Frédéric Baugniet Pedagogisch adviseur

guido devillé Adviseur bakkersopleidingen sinds september 2008

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

Michel delveaux Opleidingsadviseur

Mik gadeyne Administratief coördinator

nomiki Macrillo dossierbeheerder

pascal Cools Opleidingsadviseur

robert vanden Bossche Boekhouding

sabine Mommaert Medewerker communicatie en promotie sinds mei 2008

sara Borremans dossierbeheerder

sofie wydoodt databeheerder

tine de Cock Onthaal en administratie

tom de Cock Opleidingsadviseur 

véronique d’hert Adviseur onderwijs & vorming
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IPV wordt bestuurd door de sociale partners van de voedingsindustrie. de bestuursorganen waren in 2008  

als volgt samengesteld:

* dec ‘07 ** juni ‘08 *** dec ‘08

* dec ‘07 ** juni ‘08 *** dec ‘08

raaD vaN BesTuur 2008

IPv-arbeiders IPv-Bedienden

Namens de werkgevers Namens de werknemers Namens de werkgevers Namens de werknemers

Manou dOutrepOnt
alfons de MeY
/tangui COrnu***

luc BiOt
/Olivier ghenne*

Bruno BaudsOn

roger henneriCY
/Christophe deslOOvere*

louis de prins Claire BOsCh
erik deCOO***
/Koen dewinter

Bruno KuYlen alain deteMMerMan Manou dOutrepOnt piet FOulOn

regine van aCKere
petra FOstier
/Koen dewinter**

Johan Maes
/anne reul*

ilse galliaert

veronique vandeleene Bart vannetelBOsCh annie vanhOutte Frank lingier

algemeNe vergaDerINg 2008

IPv-arbeiders IPv-Bedienden

Namens de werkgevers Namens de werknemers Namens de werkgevers Namens de werknemers

Marie-France ansieauX Christian BOuChat
luc BiOt
/Olivier ghenne*

Bruno BaudsOn

Claire BOsCh
alfons de MeY
/tangui COrnu***

Claire BOsCh Jean-pierre BOninsegna

Manou dOutrepOnt alain deteMMerMan Brigitte Bresart
eric deCOO***
/Koen dewinter

roger henneriCY
/Christophe deslOOvere*

serge deMeuse alain dedeYne Camille delvauX

Bruno KuYlen louis de prins Manou dOutrepOnt Jean-raymond deMptine

greet MOerMan Frans diriX
Johan Maes 
/anne reul*

piet FOulOn

henri plessers
petra FOstier
/Koen dewinter**

greet MOerMan ilse galliaert

anne reul Freddy QuaCKelBeen patrick MuYlle paul heYKants

regine van aCKere Chris van Bever anne reul Frank lingier

veronique vandeleene Bart vannetelBOsCh rodolf rOelant Karin sChaerlaeKens

Katleen serMiJn
/ Johan hallaert **

philippe Yerna annie vanhOutte eric van der sMissen
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4.1. 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 industrie5.

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%

(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% 88.715 100%

5 Alle cijfergegevens in dit hoofdstuk werden verstrekt door de crB, met dank aan dhr j.-P. tillieux. 

4. 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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4.2. 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

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

2007 2008
2008

Bereik (abs.) populatie

< 10 wn 4,65% 4,89% 138 2.822

10-49 wn 29,71% 31,68% 224 707

50-99 wn 89,42% 92,59% 100 108

100 en + wn 100,00% 100,00% 134 134

Totaal 15,15% 15,80% 596 3.771

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

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 39,69% 152 383

15.2 vis en visproducten 35,71% 10 28

15.3 groenten- en fruitverwerking 63,41% 52 82

15.4 plantaardige en dierlijke oliën en vetten 62,50% 10 16

15.5 Zuivel 44,68% 42 94

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 47,83% 22 46

15.7 veevoeders 30,83% 41 133

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

7,50% 217 2.894

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 52,63% 50 95

Totaal 15,80% 596 3.771

Totaal zonder bakkers 43,37% 563 1.298
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Tabel h-vl: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in vlaanderen

statuut
ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werknemers populatie

arbeider 13,09% 14,79% 6.189 41.844

Bediende 14,40% 14,77% 3.182 21.550

Totaal 13,54% 14,78% 9.371 63.394

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

geslacht
ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werknemers populatie

vrouw 10,26% 10,11% 2.403 23.758

Man 15,51% 17,58% 6.968 39.636

Totaal 13,40% 14,78% 9.371 63.394

verdeling van de deelnemers in 2008 in vlaanderen volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever

26



Ja
a

rversla
g

 2008
Bijlage 2b: Wallonië

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

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

2007 2008
2008

Bereik (abs.) populatie

< 10 wn 3,24% 3,83% 49 1.279

10-49 wn 29,07% 34,39% 87 253

50-99 wn 80,77% 100,00% 24 24

100 en + wn 100,00% 100,00% 39 39

Totaal 11,41% 12,48% 199 1.595

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

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 29,37% 37 126

15.2 vis en visproducten 30,77% 4 13

15.3 groenten- en fruitverwerking 46,43% 13 28

15.4 plantaardige en dierlijke oliën en vetten 75,00% 3 4

15.5 Zuivel 31,58% 18 57

15.6 Zetmeel en zetmeelproducten 62,50% 5 8

15.7 veevoeders 22,73% 5 22

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

7,33% 94 1.283

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 37,04% 20 54

Totaal 12,48% 199 1.595

Totaal zonder bakkers 38,79% 173 446
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Tabel h-Wal: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in Wallonië

statuut
ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werknemers populatie

arbeider 13,50% 13,23% 1.941 14.673

Bediende 15,55% 12,98% 840 6.471

Totaal 13,21% 13,15% 2.781 21.144

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

geslacht
ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werknemers populatie

vrouw 8,01% 9,14% 646 7.070

Man 15,80% 15,17% 2.135 14.074

Totaal 13,21% 13,15% 2.781 21.144

verdeling van de deelnemers in 2008 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

2007 2008
2008

Bereik (abs.) populatie

< 10 wn 3,7% 3,8% 11 291

10-49 wn 20,4% 50,0% 29 58

50-99 wn 50,0% 87,5% 7 8

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

Totaal 11,0% 15,3% 56 366

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

15.1 vlees en vleesproducten (m.i.v. slachterijen) 36,0% 9 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 36,4% 4 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,…)

11,6% 37 320

15.9 dranken (brouwerijen, water, limonades,…) 133,3% 4 3

Totaal 15,3% 56 366

Totaal zonder bakkers 41,3% 52 126
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Tabel h-Bru: bereik werknemers naar statuut, in % van het aantal werknemers in Brussel

statuut
ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werknemers populatie

arbeider 15,5% 10,9% 277 2.533

Bediende 19,7% 25,2% 414 1.643

Totaal 17,2% 16,5% 691 4.176

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

geslacht
ipv-bereik  
in 2007

ipv-bereik  
in 2008

werknemers populatie

vrouw 22,4% 20,9% 340 1.630

Man 17,0% 13,8% 351 2.546

Totaal 19,1% 16,5% 691 4.176

verdeling van de deelnemers in 2008 in Brussel volgens rubriek en per bedrijfsgrootte van de werkgever
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4.3. BIjLAgE 3: cIjfErtABEL IPV-WErKINg 2008 
(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
12.843 5933 111 88.714

geslacht aantal vrouwen 26,4 % 32.458

School- 
opleiding

< gHSO 26,8 % 111

gHSO 43,6 % NVt NVt

> gHSO 29,6 % NVt NVt

Nationaliteit

Belg   

Eu   

andere   

Leeftijd

< of = 24 jaar 7,1% 111

25 tot 44 jaar 63,8% NVt NVt

45 jaar en > 29,1% NVt NVt

Aantal uren opleiding 162.455 1 of 2 schooljaar 0,66%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.

3 593 werkzoekenden in heel België waarvan 121 in Vlaams gewest.

4 cijfer 2007 o.b.v. sociale balans. 
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4.4. 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 2007-2008:

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

overeenstemmend op jaarbasis met 0,70% van het totale volume van de gepresteerde arbeidstijd van alle arbeiders 

en bedienden van de onderneming in 2007 en 0,90% in 2008.

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 2008 0,18% van de loonmassa besteed aan opleidingsinitiatieven voor risicogroepen. 

Het aantal industriële leerlingen bedroeg voor 2008 exact 111. Het aantal werkzoekenden door IPV opgeleid in 

samenwerking met zijn partners bedroeg 1.622. Het aantal laaggeschoolde en/of oudere werknemers door IPV 

opgeleid in samenwerking met zijn partners bedroeg 4.461. Samen (leerlingen, werkzoekenden, laaggeschoolden  

en/of oudere werknemers) ging het dus in 2008 om 6.083 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.
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