
Waarom opleiding 
belangrijk is?

Voor ABVV-Metaal is (recht op) 
opleiding een topprioriteit. In de 
context van industrie 4.0 – met zijn 
voortschrijdende digitalisering, 
automatisering en robotisering – is 
levenslang leren belangrijker dan 
ooit. Door de vele en snelle techno-
logische veranderingen is stilstaan 
achteruitgaan. De jobinhoud van onze 
metaalwerknemers evolueert snel, 
net zoals de vaardigheden die nodig 
zijn om efficiënt te kunnen werken. 
Die vaardigheden situeren zich zowel 
op het technische niveau (3D-printen, 
samenwerken met robots, aansturen 
van digitale productielijnen …) als op 
het niet-technische vlak (communi-
catie, timemanagement, klantvrien-
delijkheid …). In het kader van deze 
veranderingen is levenslang leren 
cruciaal. Voor de werknemer om duur-
zaam inzetbaar te zijn én te blijven op 
de arbeidsmarkt. Voor het bedrijf om 
competitief en relevant te blijven.
  
Daarnaast kampen de metaalsectoren 
ook met een waslijst aan knelpuntbe-
roepen (lasser, onderhoudstechnie-
ker, servicetechnieker, elektricien …). 

Onze 
sectorale 
opleidings–
fondsen in 
vogelvlucht

gewerkt door collectieve arbeidsover-
eenkomsten (cao’s), gesloten tussen 
de metaalvakbonden en de werkge-
versorganisaties. In deze akkoorden 
– die in elk paritair comité worden ge-
maakt – lees je wat de opdrachten en 
taken zijn van een opleidingsfonds en 
hoe ze gefinancierd worden. Je vindt 
er ook terug welke opleidingsinspan-
ningen een bedrijf moet voorzien, 
hoe en wanneer het 
opleidingsplan moet 
besproken worden ...

De concrete uitvoering van het 
sectorale opleidingsbeleid gebeurt 
door onze opleidingsfondsen. Dat zijn 
instellingen die paritair beheerd wor-
den, d.w.z. ze worden bestuurd door 
vakbonden en werkgeversorganisaties 
samen. ABVV-Metaal is bestuurder van 
deze vier opleidingsfondsen. 

 

INOM

INOM-Arbeiders is het opleidings-
fonds voor onze grootste sector: de 
metaal- en machinebouw (PC 111.1 en 
2). Dit vormingsfonds wordt paritair 
beheerd door de metaalvakbonden 
en door werkgeversfederatie Agoria. 
INOM- Arbeiders is een nationaal vor-
mingsfonds (Vlaanderen en Wallonië 
werken wel autonoom). Bedrijven 
kunnen er terecht voor opleidings-
subsidies, er worden projecten 
georganiseerd ter afstemming van 
het onderwijs met de arbeidsmarkt, 
werknemers uit de sector kunnen er 
goedkope lasopleidingen volgen,  
en nog veel meer.

Uitgebreide kansen en rechten op 
opleiding moeten ervoor zorgen dat 
deze jobs ingevuld raken. Werknemers 
moeten kunnen doorgroeien, moeten 
zich kunnen om- en bijscholen.

Tot slot is opleiding ook een be-
langrijke voorwaarde om te kunnen 
spreken van werkbaar werk. Uit talloze 
studies is gebleken dat wie regelmatig 
vorming krijgt, veel beter scoort op 
diverse ‘werkbaarheidsindicatoren’. 
Regelmatige opleiding zorgt ervoor 
dat werknemers hun job als zinvoller 
beschouwen. Goed opgeleide mede-
werkers ervaren meer autonomie en 
minder stress.

Redenen genoeg dus om ‘opleiding’ 
de aandacht te geven die het verdient. 
En dat doen we ook! Het epicentrum 
van onze opleidingsinspanningen be-
vindt zich in onze opleidingsfondsen. 
Welke dat precies zijn en wat ze juist 
doen, leest u hieronder.

Opleidingsfondsen 
in de metaal

Het sectorale opleidingsbeleid in de 
metaalsector wordt in grote lijnen uit-

TIP: In onze  
‘Op Zak’ vind 
je per sector 
een beknopte 
samenvatting 
van de nieuw-
ste regels en afspraken 
inzake opleiding en vorming. 
Je vindt ze hier! 
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http://www.inomarbeiders.be/nl/inom.html?IDC=71
https://www.abvvmetaal.be/jouw-sector


Daarnaast heeft elke (Vlaamse) 
provincie ook nog een provinciaal vor-
mingsfonds. TOFAM Oost-Vlaanderen, 
TOFAM West-Vlaanderen, FTMA in  
Antwerpen, Limtec+ in Limburg en 
RTM in Vlaams-Brabant. Ook deze 
fondsen worden bestuurd door de 
metaalbonden enerzijds en door 
 Agoria anderzijds. Ze hebben een 
eigen en onafhankelijke werking, 
afgestemd op de specifieke noden in 
de provincie. Ze organiseren (gratis) 
opleidingen, bieden outplacement 
aan, geven opleidingssubsidies aan 
bedrijven en werknemers, werken 
samen met het onderwijs en met de 
VDAB … . Neem zeker eens een kijkje 
op hun website.

EDUCAM

Educam is het opleidings- en ken-
niscentrum voor de auto- en aanver-
wante sectoren. Concreet gaat het om 
volgende sectoren: garages (PC 112), 
koetswerk (PC 149.02), metaalhandel 
(PC 149.04) en metaalrecuperatie (PC 
142.01). 

Educam organiseert talrijke opleidin-
gen (zowel technisch als niet- 
 technisch) en voorziet tussenkomsten 
in de opleidingsinvesteringen van be-
drijven. Naast een opleidingscentrum 
is ze ook een onderzoeksinstelling. 
Ze volgt de globale evoluties in de 
autosectoren van dichtbij op en doet 
daar heel wat studiewerk rond. Be-
drijven kunnen er terecht voor steun 
bij de concrete uitwerking van hun 
opleidingsbeleid (opleidingsplannen, 
subsidies …). Educam werkt boven-
dien actief samen met het onderwijs 
en de VDAB om te zorgen voor een 
goede instroom (zowel kwalitatief als 
kwantitatief).

VOLTA

VOLTA is dan weer het sectorale op-
leidingsinstituut voor de elektriciens 
(PC 149.01). Het is een echt kruispunt 
van elektrotechniek, want naast 
het organiseren en subsidiëren van 
opleidingen, is ze ook een studie-
centrum. Ze doet heel wat onderzoek 
naar technologische  ontwikkelingen 
en  reglementering binnen de 
 elektrotechnische sector. Ben je werk-
nemer in deze sector? Schrijf je dan 
in voor de nieuwsbrief en blijf op de 
hoogte van alle vergoedingen, nieuwe 
opleidingen en regelgeving.

VZW Montage

VZW Montage is het kleinste oplei-
dingsfonds. Het werkt specifiek voor 
de bedrijven en werknemers uit de 
montage- en kraanhuurbedrijven  
(PC 111.3). Als werknemer kan je er on-
der meer terecht voor de opleidingen 
kraanbestuurder en pijpfitter. 

Met COMOKRA beschikt deze sector 
over een volwaardig competentie- en 
opleidingscentrum voor kraanbestuur-
ders (onder meer in samenwerking 
met de VDAB). Zowel werknemers, 
werkzoekenden als leerlingen kunnen 
er terecht.

LEESTIP: Momenteel zijn INOM 
en de provinciale fondsen druk 
bezig met de transformatie 
van opleidingsfonds naar 
loopbaanfonds. Wat dit pre-
cies inhoudt, lees je hier.

TIP: naast vorming en oplei-
ding is Educam ook veel bezig 
met werkbaar werk. In de 
autosectoren hebben wij daar 
zelfs specifieke cao’s rond 
gemaakt. Je vindt ze hier (en 
uiteraard ook een samenvat-
ting in onze Op Zak!).

Besluit

Zoals je ziet, steekt ABVV-Metaal 

veel tijd en energie in de uitwer-

king van een krachtig sectoraal 

opleidingsbeleid. Door onze  

actieve aanwezigheid in de vier  

opleidingsfondsen die de metaal-

sector rijk is, pakken we de uitda-

gingen - zoals omschreven in de 

inleiding - met veel enthousiasme 

aan. Daarbij laten we ons steeds 

leiden door volgende uitgangs-

punten: 

1. De werknemer heeft - gedu-

rende zijn hele loopbaan - nood 

aan uitgebreide rechten en 

faciliteiten om opleiding te 

kunnen volgen. 

2. Bedrijven moeten gestimuleerd 

en aangemoedigd worden om 

volop te investeren in opleiding. 

Doen ze dat niet, dan dragen ze 

daar vroeg of laat de (negatie-

ve) gevolgen van.

LEESTIP: Een tijdje terug 
schreven we dit artikel over 
de belangrijkste uitdagingen 
waarmee onze elektriciens 
te maken hebben (mobiliteit, 
werkbaar werk en opleiding). 

https://www.tofam-ovl.be
https://www.tofam-wvl.be
https://www.ftma.be
http://www.ftml.be/content/ftml/site/
http://www.rtmvlaamsbrabant.be/NL/index.php
https://www.educam.be/partner/nl/
https://www.volta-org.be/nl
https://www.volta-org.be/nl/werknemers/inschrijven-nieuwsbrief
http://www.vzwmontage.be/nl/opleidingen/comokra
http://www.abvvmetaal.be/images/stories/pdf/digimetaal/Het-verhaal-van-mtech.pdf
https://www.educam.be/partner/nl/sectorale-ondersteuning/cao/
https://www.abvvmetaal.be/jouw-sector
https://www.abvvmetaal.be/nieuwsbrief/3215-over-mobiliteit-opleiding-en-werkbaar-werk-in-de-sector-van-de-elektriciens

