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Voorwoord

Beste lezer

Bedankt voor je interesse in Commerce  
Training! De opleidingstak van de sociale 
fondsen in de voeding- en detailhandel, die in 
2021 een paar versnellingen hoger geschakeld is.

We hebben met dank aan de Vlaamse overheid 
6 sectorconsulenten kunnen aanwerven om het 
duaal leren in de handel verder uit te bouwen. 
Vandaag zijn we met 568 duale leerlingen op 
jaarbasis in Vlaanderen de tweede grootste 
sector op dit vlak, na de bouwsector. Onze 
ambitie is uiteraard om hierin de grootste 
te worden en zo vele duizenden jongeren te 
kunnen begeleiden naar een job in de handel.

Daarnaast werd de sectorale opleiding 
“omgaan met agressie in een winkelomgeving” 
verder aangevuld met andere opleidingen. Dit 
jaar ging de sectorale mentoropleiding van 
start. In totaal beogen we, aanvullend op de 
vele opleidingen in de bedrijven, dit jaar 3.000 
werknemers op te leiden vanuit Commerce 
Training. Maar dit is nog maar het begin van een 
ambitieus traject.

We hebben ook verder werk gemaakt van een 
beleid rond Diversiteit & Inclusie, met onder 
meer een omgevingsanalyse over Diversiteit in 
de handel.

We willen verder inspelen op het probleem 
van de arbeidskrapte in de sector en de 
talrijke carrièremogelijkheden in de handel 
in de kijker te zetten met beroepenfilmpjes 
van winkelmedewerker, verkoper, slager, 
magazijnmedewerker, shop manager, …  
In de handel zijn er voortdurend 
duizenden openstaande vacatures en zijn 
er in de diverse bedrijven in onze sector 
doorgroeimogelijkheden voor wie dat wenst.

Je ziet het, we bruisen van de plannen om in 
de handel een echte leercultuur tot stand te 
brengen en heel wat initiatieven te nemen 
om de competenties en het welzijn van de 
winkelmedewerkers te verhogen. Meer info 
en mogelijkheid om in te schrijven op onze 
nieuwsbrief: www.commercetraining.be.

Met vriendelijke groet

Sabien De Mont 
Head Commerce Training
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Bron: RSZ

1 - Jaarverslag 2021 in enkele cijfers 

 
546.693  
jobs 
De handelssector is de grootste 
sector van het land op het vlak 
van tewerkstelling, met 389.229 
werknemers en 157.464 zelfstandigen. 
In de 4 paritaire comités van 
Commerce Training zijn zo’n  
155.000 werknemers tewerkgesteld. 
In de paritaire comités 201 en 202.01 
van PMO (PMO - Personeels- en 
Management opleidingen voor  
retail, pmocvba.be) zijn zo’n  
100.000 werknemers tewerkgesteld.

758  
werknemers
volgden een sectorale opleiding  
via Commerce Training. Voor 2022  
wordt een doelstelling van  
3.000 werknemers vooropgesteld.

 
 

3.495  
leerlingen 
volgden een duale opleiding  
(b.v. 2 dagen op school, 3 dagen op 
de werkvloer) in de handel. 568 in 
Vlaanderen en 2.927 in de Franse 
Gemeenschap (onderwijs,  
excl. IFAPME).

 
2de grootse 
sector 
op het vlak van alternerend leren in 
Vlaanderen (568 leerlingen), na  
de bouwsector (699 leerlingen).

 
371  
bedrijven in  
Vlaanderen  
(met meerdere 
winkel punten) 
werden door het nieuwe consulenten-
team van Commerce Training erkend 
als leerwerkplek in het 4de kwartaal 
2021.

 
248  
bedrijfs-
contacten 
werden daarnaast aangegaan  
door het consulententeam in het  
4de kwartaal 2021.
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550.000  
jobs in de sector

77.000  
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Food            Non-food
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2 - Commerce Training 

2.1. Wie zijn wij?

Commerce Training is het team dat het opleidingsluik 
beheert van de sociale fondsen voor de handel, 
opgericht door de sociale partners van de paritaire 
comités 119, 202, 311 en 312.

−	PC 119, arbeiders in de voedingshandel:  
Comeos, Unizo, UCM, ACV Voeding & diensten,  
ABVV Horval en ACLVB (35.000 jobs)

−	PC 202/311/312, werknemers in de detailhandel: 
Comeos, ACV Puls/CSC CNE, ABVV-BBTK/FGTB-
Setca, ACLVB (120.000 jobs)

2.2. Het team

Het Commerce Training team bestaat uit  
6 sectorconsulenten:

−	PC 119
• Dylan Geeringhs  

(dylan.geeringhs@commercetraining.be)

• Sabien De Mont  
(sabien.demont@commercetraining.be) 

−	PC 202/311/312

 Food Stores
• Sarah Mertens  

(sarah.mertens@commercetraining.be) 

 Fashion, Books, Baby, Beauty 
• Elisabeth Ruelens  

(elisabeth.ruelens@commercetraining.be) 

 DIY, Interior, Kitchen, Electro
• Justine Vandormael  

(justine.vandormael@commercetraining.be) 

 General Stores, Sports 
• Eefje Van Lancker  

(eefje.vanlancker@commercetraining.be)

Specifiek advies voor het Waals Gewest kan 
ingewonnen worden bij Walter Zwiekhorst  
(walter.zwiekhorst@comeos.be) en specifiek advies 
voor het Brussels Gewest bij Julie Van Calster  
(julie.vancalster@comeos.be).

2.3. Financiering

De sociale fondsen worden gefinancierd vanuit 
specifieke werkgeversbijdragen, waarmee onder meer 
de opleidingsinitiatieven van Commerce Training 
betaald worden. Voor 2022 worden er op die manier 
onder meer sectorale opleidingen voor minimum  
3.000 werknemers georganiseerd (cf. Infra).

Dit budget wordt verder aangevuld met subsidies  
van de Vlaamse overheid (6 sectorconsulenten) en  
het Europees Sociaal Fonds (VIVES incompany 
graduaat winkelmanagement). Voor 2022-2023 werd  
er tevens een federale subsidieaanvraag ingediend bij 
de FOD WASO (projecten risicogroepen -26 jaar) en 
volledig toegekend.
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3 - Opleidingsconvenanten  
met de overheden

De sociale partners van de paritaire comités 119, 202, 
311 en 312 hebben vorig jaar opleidingsconvenanten 
afgesloten met verschillende overheden in ons land. 
Hierbij een overzicht van de afgesloten convenanten.

a.  Vlaanderen

−	Opleidingsconvenant 2021-2023 met de  
Vlaamse regering (minister van Werk Hilde Crevits 
en minister van Onderwijs Ben Weyts)

Er werden drie types convenanten afgesloten met 
de Vlaamse overheid, voor de periode 01/01/2021 tot 
30/06/2023:

−	Opleidingsconvenanten voor de voedingshandel  
(PC 119) en de detailhandel (PC 202/311/312);

−	Addendum Duaal leren voor de volledige handel  
(PC 119/202/311/312/201/202.01);

−	Addendum Diversiteit & Non-discriminatie voor de 
voedingshandel (PC 119) en de detailhandel  
(PC 202/311/312).

Met deze convenanten krijgt de sector onder meer 
de bevoegdheid om beslissingen te nemen over 
erkenningen van leerwerkplekken. Het heeft ook 
de mogelijkheid geboden om 6 sectorconsulenten 

aan te werven die de bedrijven en werknemers in de 
sector kunnen adviseren en begeleiden bij al hun 
opleidingsvragen.

b.  Waals Gewest

Er werden twee types convenanten afgesloten met de 
volgende Waalse administraties:

−	 IFAPME, convenant duaal leren: voor de 
voedingshandel (PC 119) en de detailhandel  
(PC 202/311/312);

−	Le Forem, convenant beroepsopleiding en 
promotie van de sector: voor de voedingshandel  
(PC 119) en de detailhandel (PC 202/311/312).  

De thema’s van deze convenanten zijn in lijn met 
de Vlaamse convenanten: inzetten op een sectoraal 
opleidingsaanbod, inzetten op duaal leren in de sector, 
inzetten op rekrutering en promotie van de beroepen 
in de sector en tot slot inzetten op diversiteit en 
inclusie. De erkenningen van de werkplekken duaal 
leren gebeuren in het Waals Gewest en de Franse 
Gemeenschap wel door de bevoegde administraties.  
Er is dus geen uitbesteding van deze taken aan de 
sociale fondsen (via sectorconsulenten).

c.  Franse Gemeenschap

Het overleg met de overheid (departement onderwijs) 
en de onderwijsnetten loopt nog, om ook te komen tot 
een tripartite convenant duaal leren voor het Franstalig 
onderwijs.

d.  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het overleg met de overheid loopt nog om te komen 
tot een tripartite convenant opleiding, duaal leren en 
promotie van de sector.

e.  Federale overheid

Eind december werd een subsidieaanvraag ingediend 
bij FOD WASO, in het kader van de subsidielijn federale 
projecten voor risicogroepen -26 jaar. De 8 ingediende 
projecten voor de PC’s 119/202/311/312 werden intussen 
ontvankelijk verklaard. Meer hierover in het volgende 
jaarverslag.
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4 - Levenslang leren

Voor de werknemers van de paritaire comités  
119, 202, 311 en 312 organiseert Commerce Training een 
open aanbod van sectorale opleidingen waarvoor 
werknemers zich via hun werkgever kunnen inschrijven. 

Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid om een 
incompany-opleiding aan te vragen voor dezelfde 
thema’s als het open aanbod.

4.1. Sectoraal opleidingsaanbod voor 
bedienden (PC 202/311/312)

In 2021 werden er 758 werknemers bereikt, tegenover 
431 in 2019 en 282 in 2020 (coronajaar). Omwille 
van corona werden ook vorig jaar nog steeds heel 
wat opleidingssessies geannuleerd en werden de 
groepen beperkt in aantal, om alles in coronaveilige 
omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden.

De opleiding “Omgaan met agressie” is momenteel 
de langstlopende en populairste opleiding. 
Conflictsituaties met klanten tijdens de Covid-crisis 
hebben de vraag naar deze opleiding verder doen 
toenemen. 643 werknemers hebben deze opleiding 
gevolgd.

Vorig jaar werden enkele nieuwe opleidingen ontwikkeld. 
“Omgaan met verandering” en “Digitalisering 
van de job” kaderen in de digitale transformatie van 
de handelssector. Deze opleidingen kenden vanaf 
september een tragere start dan “Omgaan met agressie” 
en werden alles samen gevolgd door 115 werknemers.

4.2. Sectoraal opleidingsaanbod voor 
arbeiders (PC 119)

Voor de arbeiders werd vanaf september de opleiding 
‘Ergonomie’ ontwikkeld, gezien dit een belangrijk 
onderwerp is in het kader van het welzijn op het werk. 
Het bleek echter dat de arbeiders in de sector een 
moeilijker te bereiken doelgroep zijn. Alle geplande sessies 
werden geannuleerd. In 2022 wordt er opnieuw ingezet 
op de “Ergonomie” en daarnaast op de opleidingen 
“Nederlands/Frans op de werkvloer” en de sectorale 
mentoropleiding. Daarnaast zullen ook een aantal digitale 
opleidingsmodules van maximaal 1 uur ontwikkeld 
worden, om zo een ruimere groep van werknemers te 
bereiken.

Opleidingen bedienden 2019 2020 2021

Open aanbod In company Totaal Doel 2022

1. Omgaan met agressie 431 282 224 419 643 750

2. Omgaan met 
verandering / / 88 6 94 500

3. Digitalisering van de job / / 21 0 21 /

4. Mentoropleiding / / / / / 500

5. Omgaan met diversiteit / / / / / 500

Totaal 431 282 333 425 758 2.250

Opleidingen arbeiders 2021 Doel 2022

1. Ergonomie 0 250

2.  Mentoropleiding / 250

3. Nederlands/Frans op de werkvloer / 250

Totaal 0 750

Bron: Commerce training Bron: Commerce training
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5 - Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

5.1. Vlaamse Gemeenschap

Voor Vlaanderen zijn er heel wat cijfers over duaal leren 
en leren en werken beschikbaar. Algemeen gesteld zien 
we dat er voldoende aanbod bestaat aan leerbedrijven, 
werkplekken en mentoren in die bedrijven, maar dat 
het aantal leerlingen dat via een traject duaal leren (of 
leren en werken) in de handel aan de slag wil gaan, 
achterblijft. In 2021 waren er 568 leerlingen middelbaar 
onderwijs (lopende overeenkomsten) die meerdere 
dagen per week in onze winkels een opleiding op de 
werkvloer genoten. Sinds 2016 bedraagt het totaal 
aantal dan weer 4.561 leerlingen die in een alternerende 
opleiding in de handel ingestapt zijn.

De handel is op het vlak van alternerend leren (568 
leerlingen) de 2de grootste sector van de Vlaamse 
economie, na de bouwsector (699 leerlingen) en voor de 
social profit (562 leerlingen), autosector (384 leerlingen) 
en horeca (378 leerlingen).

Binnen de handel zijn er 488 leerlingen actief in het 
uitdovende stelsel van leren & werken en 80 leerlingen 
actief in het nieuwe stelsel van duaal leren. In de 
voedingshandel zijn er in totaal 57 leerlingen actief, in 
de detailhandel 168 leerlingen en in de zelfstandige 
kleinhandel (Unizo/PMO) 343 leerlingen.
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−	Het aantal erkende werkplekken

- 911 werkplekken in de voedingshandel
- 2.683 werkplekken in de detailhandel
- 3.375 werkplekken in de zelfstandige kleinhandel

De top 5 van het aantal beschikbare werkplekken 
volgens opleiding in de detailhandel en de 
voedingshandel vind je hieronder: 

−	Behandelde erkenningsdossiers voor bedrijven

Het Commerce Training team werd opgestart in de 
tweede helft van 2021. Van oktober tot december 2021  
is het nieuwe team erin geslaagd om 371 bedrijven  
te erkennen.

Daarnaast vonden er ook 248 contacten met 
ondernemingen plaats:

3.375 2.683 911

Aantal erkende werkplekken

PC201-202.01          PC202-311-312          PC119

702 601 599 586

64
Aantal werkplekken

PC202/311/312 - top 5 

Winkelbediende Aanvuller Kassier Verkoper Slager
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5.2. Franse Gemeenschap en  
 Waals  Gewest

−	Alternerend leren via het onderwijs

OFFA is de overkoepelende instantie die alle contracten 
alternerend leren beheert in Franstalig België.

Momenteel laat de database van OFFA nog niet toe om 
volledige cijfers per paritair comité te geven. Daarom 
beperken we ons tot globale erkenningscijfers per 
beroepscategorie voor 2021. Daarnaast worden de 
gegevens aangevuld met meer specifieke cijfers van 
de partners met wie de handelssector convenanten 
afgesloten heeft. 

Wat opvalt is dat het alternerend leren in Franstalig 
België momenteel meer leerlingen bereikt dan 
het Vlaams onderwijs. Het alternerend leren lijkt er 
meer ingeburgerd en wordt sterk ondersteund door 
het onderwijs en de leerlingen en ouders in kwestie. 
Alternerend leren biedt dan ook zeer goede jobkansen, 
na afloop van het onderwijs.

Zoals verwacht doet de richting verkoop het niet 
slecht, maar is er nog steeds een nijpend tekort aan 
slagers.

Naast 2.927 leerlingen in duaal leren in de handel via 
het onderwijs zijn er ook nog eens 829 jongeren en 
jongvolwassenen actief in duaal leren in de handel via 
IFAPME. Dit is telkens met inbegrip van de zelfstandige 
kleinhandel (PC’s 201 en 202.01).
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−	Alternerend leren via IFAPME (jongeren en 
volwassenen)

IFAPME organiseert zowel alternerend leren voor 
leerplichtige jongeren (contrat d’apprentissage) 
als voor volwassenen (convention de stage), beide 
met relevante opleidingen voor de handelssector. 
In de voorbije 2 jaar zien we een lichte daling in 
de cijfers, maar dit kan te maken hebben met de 
coronapandemie, waardoor er beperkingen op stages 
in de bedrijven ingevoerd werden.
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−	Franstalig onderwijs (CEFA)

Het aantal leerlingen in een alternerende opleiding 
voor de verkoop is al enkele jaren stijgende, wat 
zeer goed nieuws is voor onze sector. De sterke 
inzet op duaal leren kan er inderdaad toe leiden om 
makkelijker vacatures in de sector in te vullen met goed 
voorbereide en opgeleide jongeren.

De ambachtelijke richtingen en de logistiek 
daarentegen hebben het een stuk moeilijker om 
leerlingen aan te trekken.
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6 - Rekrutering van nieuwe werknemers

6.1. Aantal vacatures 

De vacaturecijfers voor de belangrijkste 
beroepscategorieën verkoop, logistiek en slagerij, 
volgen allemaal dezelfde trend en vertonen een sterke 
stijging in 2021. De krapte op de arbeidsmarkt laat zich 
sinds vorig jaar ook sterk voelen in de handel. In totaal 
waren er 42.398 vacatures in de verkoop (+44%), 11.573 
vacatures in de logistiek (in onze sector van de handel; 
+94%) en 2.463 vacatures voor slagers (+29%).

De cijfers werden uit de databanken van de 
verschillende gewestelijke arbeidsbemiddelaars 
getrokken en werden gefilterd op de sector groot- en 
detailhandel en toegespitst op de beroepscategorieën 
verkoop, logistiek en slagerij.
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6.2. Aantal Individuele Beroepsopleidingen 
(IBO/FPI/PFI)

Wanneer er arbeidskrapte is, kiezen veel bedrijven 
ervoor om zelf werkzoekenden op te leiden voor 
een bepaalde functie. Ook in de handel komt 
dit vaak voor, vooral in de regio’s Vlaanderen en 
Brussel. Deze opleiding in het bedrijf, waarbij de 
werkloosheidsuitkering doorbetaald wordt door de 
overheid met een werkgeverstoeslag erbovenop, leidt 
per definitie ook tot een tewerkstelling die minstens 
even lang is als de duur van de opleiding. Dit maakt 
deze formule een echte win-win-win voor de overheid, 
werkgevers en werknemers in kwestie.
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7 - Diversiteit & Inclusie

7.1. Omgevingsanalyse Diversiteit  
in de handel

Commerce Training voerde een Omgevingsanalyse 
Diversiteit & Inclusie voor de Handel uit. Dit in 
voorbereiding van de nulmeting non-discriminatie 
(fictieve sollicitatiebrieven) in het Vlaams Gewest in 2022, 
die in uitvoering van de sectorconvenant net als in  
35 andere sectoren zal plaatsvinden.

We geven hieronder enkele belangrijke vaststellingen 
uit de omgevingsanalyse mee.

−	Geslacht

De handel is een vrouwelijke sector, met  
in de detailhandel 67% vrouwen, tegenover  
46% vrouwen in de volledige economie.

−	Afkomst (1ste/2de generatie)

De handel is ook een diverse sector, vooral in de 
voedingshandel, met 40% werknemers van 
buitenlandse origine (1ste/2de generatie), tegenover 
32% in de volledige economie.

−	Leeftijd

In de handel zijn meer jongeren actief dan gemiddeld 
in de economie, nog zonder rekening te houden met 
de vele jobstudenten in de sector.
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27

Jaarverslag 2021



−	Werknemers met een beperking

De detailhandel doet het op het vlak van tewerkstelling 
van werknemers met een beperking, met 4,2% van de 
werknemers in de sector beter dan de 3,4% gemiddeld 
in de economie.

−	Webinars

Er werden door Comeos ook 2 webinars rond Diversiteit 
& Inclusie georganiseerd.

−	De kracht van diversiteit & inclusie in de 
handelssector: 
68 deelnemers, uit 44 bedrijven 

−	Een divers en inclusief personeelsbeleid – juridisch 
kader: 
88 deelnemers, uit 50 bedrijven

Ook in 2022 zal er verder rond dit thema gewerkt 
worden.
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8 - Communicatie

−	Handboek voor mentoren

Samen met de ontwikkeling van de 
sectorale mentoropleiding, die in 2022 
een 750-tal werknemers in de sector 
beoogt op te leiden, werd er ook een 
handboek voor mentoren ontwikkeld. 
Elke mentor die de mentoropleiding 
volgt, zal dit handboek ontvangen. 
Daarin staan elementen uit de opleiding, 
praktische informatie over hoe duaal 
leren in de onderneming op te starten 
en aan te pakken, maar ook praktische 
tips & tricks voor elke dag om leerlingen 
goed te kunnen begeleiden op de 
werkvloer.

−	Commerce Training Infobox  
voor bedrijven

Ook een Commerce Training Infobox 
voor bedrijven is in volle ontwikkeling. 
Deze infobox zal gebruikt worden 
tijdens de vele bedrijfsbezoeken die 
de sectorconsulenten maandelijks 
uitvoeren, met alle nuttige informatie 
aan de hand van thematische fiches 
over duaal leren, sectorale opleidingen, 
opleidingssubsidies voor werkgevers en 
werknemers, werkbaar werk, tips voor 
een echte leercultuur in het bedrijf, enz.

−	Nieuwe website (2022)

Voor dit jaar werd een budget 
gereserveerd voor de 4 sociale 
fondsen om een professionele nieuwe 
website voor Commerce Training 
uit te bouwen. Voorlopig zijn op 
www.commercetraining.be vooral 
de sectorale opleidingen terug te 
vinden, maar de bedoeling is om 
met een nieuwe website een echt 
trefpunt voor levenslang leren in de 
handel te creëren, waar bijvoorbeeld 
leerlingen, mentoren, werknemers, 
opleidingsverantwoordelijken, … in 
de sector elkaar kunnen treffen en 
ervaringen en best practices kunnen 
uitwisselen.

−	Beroepenfilmpjes (2022)

Dit jaar zal er ook werk gemaakt 
worden van de ontwikkeling 
van beroepenfilmpjes, om de 
verschillende beroepen in de sector 
(winkelmedewerker, verkoper, slager, 
shopmanager, magazijnmedewerker, 
…) bij een ruim publiek en op een 
positieve manier in beeld te brengen. 
De handel is immers een sector die veel 
kansen biedt op een job, maar ook op 
doorgroeimogelijkheden binnen de vele 
bedrijven in de sector.
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