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PERMANENTE VORMING ORGANISEREN 
IN UW BEDRIJF

WAT U MOET WETEN

Permanente vorming is noodzakelijk voor u en uw medewerkers. 
Medewerkers ontwikkelen vaardigheden; het welzijn op het  
werk en de competitiviteit van uw bedrijf gaan erop vooruit.  
De recente collectieve arbeidsovereenkomsten getuigen van de 
vastbeslotenheid van sociale partners om kwaliteitsvolle opleidingen 
te promoten voor alle werknemers en om de ontwikkeling van hun 
loopbaan te stimuleren. Een vakbekwame en tevreden werknemer 
kan het verschil maken, ongeacht zijn rol binnen de organisatie.

Hoe gaat u daarbij tewerk? Om u vlot op weg te helpen en het  
maximum te halen uit de opleiding, bestaan er hulpmiddelen 
en ondersteuning. Ontdek ze nu in deze brochure, zo voldoet  het 
opleidingsjaar aan al uw verwachtingen.



DE OPLEIDINGSDOELSTELLINGEN  
VOOR UW BEDRIJF STAAN IN DE CAO
Het opleidingsrecht staat beschreven in de collectieve  
arbeidsovereenkomst (CAO). Elk bedrijf in de sector ontvangt 
jaarlijks zijn opleidingsdoelstellingen en de omvang van  
de financiële steunmaatregelen waar het recht op heeft.

VORMINGSKREDIET
Uw opleidingsdoelstellingen zijn uitgedrukt in te behalen opleidingsdagen 
in functie van het aantal arbeiders in uw onderneming. Deze doelstelling 
wordt ook wel «vormingskrediet» genoemd en dient als referentie voor de 
toekenning van premies. Het vormingskrediet verlaagt geleidelijk wanneer 
uw arbeiders opleidingen volgen en uw premies overgemaakt worden. 
EDUCAM deelt u elk jaar uw vormingskrediet mee.

Het collectief recht op opleiding
Het collectief recht vertegenwoordigt het aantal te voorziene opleidings-
dagen voor alle arbeiders gedurende het jaar. Dit wordt berekend op  
basis van het aantal arbeiders in uw onderneming en is het equivalent van  
2 opleidingsdagen per arbeider per jaar. Onder bepaalde voorwaarden 
geeft het collectief recht toegang tot opleidingspremies.

Het individueel recht op opleiding 
Het individueel opleidingsrecht vertegenwoordigt het aantal dagen 
dat elke arbeider individueel een opleiding kan volgen gedurende het 
jaar. Dit is 1 opleidingsdag per arbeider per jaar en is inbegrepen in het 
aantal voorziene collectieve dagen. Concreet betekent dit dat het  
carrosseriebedrijf een van de twee dagen moet gebruiken per individuele 
arbeider. De tweede dag kan in functie van de noden van het bedrijf vrij 
georganiseerd worden.

PERMANENTE VORMING,  
EEN COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL RECHT

 Meer info vindt u op  
educam.be/individueelrecht

Meer info vindt u op  
educam.be/collectiefrecht

 Meer info vindt u op  
educam.be/vormingskrediet



HOE KAN U DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING KRIJGEN 
WAAR U RECHT OP HEEFT?

HET OPLEIDINGS-CV

Opleidingspremies 
Dankzij uw opleidingskrediet beschikt u over een jaarlijks budget waarmee 
u uw investeringen op vlak van opleiding kunt verlichten. Dit budget wordt 
berekend op basis van uw opleidingskrediet en bedraagt 40 euro per oplei-
dingsdag. De voorwaarden voor de toekenning van premies zijn vervat in
de CAO en de overmaking van de premies wordt behartigd door EDUCAM.

Erkenning van opleidingen
Alle opleidingen die door EDUCAM verzorgd worden geven recht op oplei-
dingspremies. Indien u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u ze automatisch. 
Indien u een opleiding wenst te volgen via een andere operator, kan u ook 
een premie bekomen door deze opleiding door EDUCAM te laten erkennen. 
De erkenningsaanvraag gebeurt online.

De opleidingen die uw medewerkers volgen staan opgelijst in een centrale 
databank, beheerd door EDUCAM. De Human Resourcesverantwoordelijke 
in uw onderneming ontvangt persoonlijk toegang om de gegevens van uw 
arbeiders te beheren. Het platform biedt werknemers en werkgevers een 
overzicht van de gevolgde opleidingen. Het opleidings-CV moet jaarlijks 
aan elke arbeider overhandigd worden.

Met het opleidingsplan kan u nadenken over de opleidingsnoden van uw 
medewerkers en uw bedrijf. Het plan laat u toe de opleidingen die u voor-
ziet te visualiseren over de loop van het jaar, en dit voor al uw arbeiders. 
U organiseert de opleidingen wanneer dat past. Voor bedrijven met 15 of 
meer werknemers is een opleidingsplan verplicht.

ALLES BEGINT MET EEN DOORDACHT OPLEIDINGSPLAN!

 Meer info vindt u op 
educam.be/opleidingsplan

 en  
educam.be/leidraad

 Meer info vindt u op  
educam.be/premies

 Meer info vindt u op  
educam.be/erkenning

 Meer info vindt u op  
educam.be/opleidings-cv

Meer info vindt u op 
educam.be/vormingskrediet



OP WEG NAAR DUURZAME ARBEIDSRELATIES

WERKBAAR WERK EN INSTROOM 
VAN NIEUWE MEDEWERKERS
In onze sectoren blijft het een uitdaging om werknemers te  
vinden die aan de noden van de werkgevers voldoen. De nieuwe 
CAO’s besteden specifiek aandacht aan de kwalitatieve instroom  
van nieuwe werknemers enerzijds en de organisatie van een  
positieve en boeiende werkomgeving anderzijds, zodat de retentie 
van werknemers verhoogt.

VRIJGEMAAKTE MIDDELEN OM  
VLOTTER NIEUWE WERKNEMERS TE INTEGREREN

WERKBAAR WERK: HEEFT U DE BALANS AL OPGEMAAKT?

Indien u een arbeider nieuw in de sector aanwerft met een arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur, kan u deze 4 gratis opleidingsdagen aanbieden.
Na zes maanden anciënniteit kan deze arbeider één extra gratis opleidingsdag 
naar keuze volgen. In beide gevallen worden de opleidingen uit het EDUCAM- 
opleidingsaanbod voor nieuwe werknemers gekozen.

Om de integratie van nieuwe werknemers in uw onderneming te bevorderen, 
kan u een werknemer als peter aanstellen. De nieuwe werknemer krijgt op die 
manier persoonlijke begeleiding terwijl hij de nodige kennis verwerft en de 
werkwijze van uw bedrijf leert kennen. Elk bedrijf heeft recht op een gratis 
opleiding van één dag, om de peter voor te bereiden op zijn nieuwe taak.

Uw werknemers geven het beste van zichzelf in een aangename werkomgeving. 
Om die te bewerkstelligen is een goede preventie noodzakelijk, vooral van stress 
en burn-out, en is er aandacht voor ergonomie.

Persoonlijke ontwikkeling draagt ook bij tot welzijn op het werk: stimuleer de 
vaardigheden en talenten van de werknemers in uw teams en bied opleidings- 
en doorgroeimogelijkheden aan.

 Meer info vindt u op  
educam.be/CAOinstroom

 Meer info vindt u op  
educam.be/peterschap

 Meer info vindt u op  
educam.be/werkbaarwerk

Interesse in deze of andere EDUCAM-maatregelen? 
Hebt u vragen?  
EDUCAM kan u helpen om uw noden in kaart te brengen en uw actieplan in werking te stellen.  
Contacteer ons via info@educam.be of telefonisch via 02 778 63 30!
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EDUCAM GEEFT ADVIES 
Interesse in deze of andere EDUCAM-maatregelen? Hebt u vragen? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met EDUCAM  
via e-mail info@educam.be of telefoon 02 778 63 30.

WIJ HELPEN U OOK BIJ
• Loopbaanbegeleiding
• Certificering van werknemers
• Erkenning in het kader van alternerend leren
• Opzetten van een tewerkstellingscel en het contact

met www.mobilityjobs.be




