Sectorale ondersteuningsmaatregelen
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Wat houdt de maatregel in
Sectorfondsen hebben o.m als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten
voordele van de werknemers van deze sector, waaronder de risicogroepen.
In dit kader voorzien deze fondsen o.m. in een gratis opleidingsaanbod voor werknemers, kunnen werkgevers gebruik
maken van opleidingspremies voor betalende opleidingen, enz…
Deze sectorfondsen worden paritair beheerd door de sociale partners.
Deze maatregel geeft een overzicht van de websites van deze sectorfondsen.

Doel sectorfonds en mogelijke steun
Het globale doel van de sectorfondsen is het mee mogelijk maken dat er binnen de betreffende sector voldoende en goed
geschoolde werknemers werkzaam zijn.
Hiertoe worden binnen elk fonds van een specifieke sector acties ontwikkeld naar leerlingen uit het regulier onderwijs,
werknemers en werkzoekenden, en wordt begeleiding aan de werkgever voorzien. In het kader van de sectorconvenants die
sectoren via de sectorfondsen met de Vlaamse overheid afsluiten worden er ook acties voorzien om de diversiteit en de
evenredige arbeidsdeelname binnen sectoren te bevorderen.
Mogelijke acties zijn: het verstrekken van kosteloze opleiding, sectorspecifieke subsidies of premiestelsels voor de
financiering van competentieontwikkeling, info en advisering (inzake opleiding, kwaliteitsbewaking,
financieringsmogelijkheden voor vorming, ...), het aanreiken van instrumenten (voor de ontwikkeling van opleidingsplannen,
voor de detectie van opleidingsbehoeften, ...) en het ontwikkelen en/of ter beschikking stellen van databanken, didactisch
materiaal, enz….

Overzicht Sectorfondsen
Audiovisuele sector en filmproductie: www.mediarte.be (sociaal fonds voor de audiovisuele sector)
Autosector en aanverwante sectoren: www.educam.be (kennis- en opleidingscentrum van de autosector en
aanverwante sectoren)
APC Bedienden: www.cevora.be (opleidingscentrum bedienden PC200)
Betonindustrie: www.fondsbeton.be (sociaal fonds van de betonindustrie)
Bezoldigd personenvervoer:
www.sociaalfondssocial.be (openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten; opleidingen gebeuren
bij FCBO)
www.taxi-info.be (taxidiensten en verhuur voertuigen met chauffeur)
Binnenscheepvaart: www.binnenvaart.be
Brandstoffenhandel: www.fonds127.be (sociaal fonds voor de handel in brandstoffen)
Bouw: www.constructiv.be (fonds voor vakopleiding in bouwnijverheid)
Diamantnijverheid: fondsdiamant.be (fonds voor de diamantnijverheid)
Dienstencheques: www.vormingdienstencheques.be (sectoraal vormingsfonds dienstencheques)
Elektriciens: www.volta-org.be (opleidingsfonds voor elektriciens: installatie & distributie)
Glas: www.vgi-fiv.be (verbond van de Glasindustrie)
Grafische sector: www.grafoc.be (sector- en vormingsfonds voor arbeiders uit de printmedia industrie)
Groene sectoren: www.eduplus.be (tuinbouw, tuinaanleg & tuinbeheer, landbouw en loonwerk)
Horeca: www.horecavorming.be (Horeca Vorming Vlaanderen)
Houtsector: www.woodwize.be (opleidingscentrum hout)
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Internationale handel: www.wf-fe.be/nl/sociaal-fonds (vormingsfonds 'Logos' voor bedienden uit internationale
handel, vervoer en logistiek)
Kappers, fitness en schoonheidszorgen:
www.coiffure.org (kappers)
www.fitness.be (wellness & health)
www.besko.be (schoonheidsspecialisten)
Lokale besturen : www.diverscity.be/ondersteuning/vormingsfonds
Metaal: arbeiders
www.inomarbeiders.be (instituut voor naschoolse opleiding in metaalverwerkende nijverheid)
www.ftma.be (Antwerpen)
www.ftml.be (Limburg)
www.tofam.be (Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen)
www.rtmvlaamsbrabant.be (Vlaams-Brabant)
Metaal: bedienden
www.limob.be (Limburg)
www.obmb.be (Brabant)
www.vibam.be (Antwerpen)
www.vormetal.be (Oost- en West-Vlaanderen)
Montage en kraanverhuurbedrijven : www.vzwmontage.be (monteerders en kraanverhuurbedrijven)
Papier- en kartonverwerking: www.dewerkplekarchitecten.be/leden/fonds-papier-kartonbewerking
Scheikundige nijverheid:
www.co-valent.be (vormingsfonds sector chemie, kunststoffen en life sciences)
www.demografiefondsdemographie.be/nl/demografiefonds/ (steun aan projecten in bedrijven die werkbaar
werk en duurzame loopbanen beogen)
Schoonmaaksector: www.ocs-cfn.be (opleidingscentrum van de schoonmaak)
Social profit: www.vivosocialprofit.org (Vlaams instituut vorming en opleiding in de social profit)
Textiel:
www.cobot.be (centrum voor opleiding, bij- en omscholing voor de textiel- en breigoednijverheid)
www.ivoc.be (instituut vorming en opleiding confectie)
www.fedustria.be (beroepsvereniging van bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie)
Transport, logistiek en grondafhandeling op luchthavens: www.sftl.be (sociaal fonds transport en logistiek)
Uitzendsector: www.vfu-ffi.be (vormingsfonds voor uitzendkrachten)
Vastgoedsector: www.sf323.be (waarborg en sociaal fonds voor de vastgoedsector)
Verhuis en meubelbewaring: www.sociaalfonds-verhuizingen.be (sociaal fonds verhuizingen, meubelbewaring en
aanverwante activiteiten)
Vermakelijkheidsbedrijven: www.podiumkunsten.be (sociaal fonds voor de podiumkunsten)
Voeding: www.alimento.be (sectorale diensten voor voedingsbedrijven, hun werknemers, bakkers en onderwijs)
Vrije beroepen : www.liberform.be (opleidingscentrum voor de sector van vrije beroepen; gelieerd met Federatie vrije
beroepen)

Contact
Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid)
Team Sectorconvenants
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
België
sectorconvenants@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/sectorconvenants

vlaio.be/subsidiedatabank

© Agentschap Innoveren & Ondernemen

2

vlaio.be/subsidiedatabank

© Agentschap Innoveren & Ondernemen

3

