
 Als vormingsfonds voor de bedrijven uit de 
sector chemie, kunststoffen en life sciences is het 
onze missie om competentieontwikkeling en 
tewerkstelling van (toekomstige) werknemers in 
de paritaire comités 207 en 116 te ondersteunen en 
te stimuleren. 

Dit doen we via een gratis toegankelijk aanbod aan 
korte en praktische opleidingen en de financiële 
ondersteuning aan bedrijven die opleidingen 
organiseren.  

Naast onze eigen dienstverlening ondersteunen 
we ook projecten die door verschillende partners 
worden uitgevoerd, zoals het opleiden van 
werkzoekenden, initiatieven om onderwijs beter te 
laten aansluiten op de arbeidsmarkt, ondersteuning 
aan kansengroepen, projecten van internationale 
solidariteit, de promotie van onze sector, ...  

In dit jaarverslag vatten we onze eigen realisaties 
samen en aan welke realisaties we mochten 
bijdragen in 2021. 
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Inschrijvingen
per provincie 

565

975

212
303

369

93

378

22

354

748

273

Elektriciteit 

Mechanische technieken 

Analytische technieken 

Procestechnieken  

Veiligheid, kwaliteit, milieu 

Groene chemie 

Farma en biotechnologie 

Kunststoffen 

Welzijn op het werk 

Talen 

Logistiek 

Hefwerktuigen 

Bureautica en sociale media 

Persoonlijke vaardigheden 

Management en organisatie 

175
Franse

155
Nederlandse

311	OPLEIDINGEN 15	THEMA’S

Gratis	open	aanbod

497	bedrijven
In 2021 bereikten we 497 bedrijven
(15% van alle bedrijven uit onze sector). 
In vergelijking met 2020 bereikten we 30 bedrijven minder.

4 297	inschrijvingen
De 497 waren goed voor in totaal 4.297 inschrijvingen, 
750 minder dan in 2020. 

AANBOD	CO-VALENT
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3.286	unieke	deelnemers	

We boden aan 3.286 unieke deelnemers opleidingen aan, 
hiermee bereikten we 600 personen minder dan in 2020.

Deze diversiteitsgegevens kennen een grondige evolutie tegenover 2020.  
Zo zien we verhoudingsgewijs
– meer mannen in onze opleidingen (20% tgo 16% in 2019)
– een vermindering van het aantal bereikte vrouwen, zowel bij arbeiders 

als bedienden 
– een vermindering van het aantal bereikte werknemers ouder dan 45 jaar
– een significante verhoging van het aantal deelnemers afkomstig uit niet EU-landen 

(niet veroorzaakt door Brexit, want Verenigd Koninkrijk wordt nog bij EU geteld)

93%

13% 4%

4% 4%

6%

51% 60%

ARBEIDERS 21	% BEDIENDEN 79	% TOTAAL

7%

29%

7%7%

9%

17% 1,5% 5%

29%

9% 9%

7% 8%

29%

49% 40%
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NATIONALITEIT
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> 26 JAAR

 VROUW

45 JAAR OF +

84% 84% 83%
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*geen diploma hoger secundair onderwijs
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Opleidingssubsidies	Co-valent

In 2021 betaalden we 8.173.366 € aan opleidingssubsidies voor opleidingen die 
door onze bedrijven georganiseerd werden in de kalenderjaren 2018 en 2019. 
Dit is het hoogst uitbetaalde bedrag ooit, maar dit wordt deels verklaard door een 
vertraging van verwerking en uitbetaling van de dossiers in 2020 omwille van het 

uitstellen van enkele beheerscomités 
waar deze dossiers goedgekeurd 
worden. In 2020 werd 4.800.000 € aan 
opleidingssubsidies uitbetaald. In 2019  
was dat nog 6.740.504,78 €. 
In totaal verwerkten we in 2021 820 
dossiers, waarvan 308 arbeidersdossiers  
en 512 bediendendossiers. 

 59.887	opleidingsuren	
 In totaal werden 59.887 opleidingsuren gerealiseerd. Hier zien we 
 een lichte stijging van 5% in vergelijking met 2020, maar we zitten 
hier nog 25% lager dan het aantal uren dat in 2019 gerealiseerd werd.  

Deze mindere resultaten qua aantal bereikte bedrijven en werknemers verklaren  
we door de pandemie waarmee we in 2021 nog volop hadden af te rekenen 
en dit leidde vooral in onze sectoren tot minder ruimte voor opleiding via het 
opleidingsfonds / open aanbod.
Anderzijds zien we dat zeker in het najaar het aantal klassikale opleidingen wel  
terug toenam, maar onze groepen bleven kleiner en we kregen meer dan andere 
jaren last-minute annulaties omwille van ziekte of een risico-contact. 

ARBEIDERS BEDIENDEN TOTAAL KMO

GOEDGEKEURD
IN	2019

GOEDGEKEURD
IN	2020

GOEDGEKEURD
IN	2021

 	 1 769 145	
288 dossiers

 	 4 971 359	
499 dossiers

 	 6 740 504
787 dossiers

  1    112 281	
294 dossiers

 	 1 301 301	
201 dossiers

 	 3 487 333	
378 dossiers

 	 4 788 635	
579 dossiers

 	 823 659	
215 dossiers

 	 2 074 075	
308 dossiers

 	 6 099 291	
512 dossiers

 	 8 173 366
820 dossiers

 	 1 206 239	
326 dossiers

BETAALDE	BEDRAGEN	BEDRIJFSDOSSIERS

8 173 366	€ 820	dossiers

AANBOD	CO-VALENT
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Chemie
Antwerpen

Kunststoffen
West-Vlaanderen 

en Limburg

Farma en life sciences
Antwerpen

Chemie, life sciences  
Henegouwen

(in uitbreiding)

4	SECTORALE	COMPETENTIECENTRA

Zij worden via een masterplan door Co-valent gefinancierd. In 2021 werd er zo’n 
3.000.000 euro aan structurele ondersteuning geboden aan deze 4 centra. 

Deze competentiecentra worden net zoals Co-valent paritair beheerd vanuit de 
sociale partners uit onze sector en ook Co-valent zetelt in de beheersorganen. 

APTASKIL 1 965 29 523

ACTA 2 996 40 378

PLASTIQ 297 2 363

VITALENT 630 13 545

APTASKIL 302 87 204

ACTA 307 34 395

PLASTIQ 126 11 424

VITALENT 12 192

Deze 4 centra hebben een technisch aanbod aangepast aan 
onze sectoren. Zij konden in 2021, mede dankzij onze steun 
5.888 werknemers in de sector opleiden. 

Een belangrijke bijdrage van de competentiecentra aan  
de sector is het opleiden van werkzoekenden voor specifieke 
functies binnen onze sector. Dit zijn langdurige opleidingen 
waarbij ook stage voorzien is. Samen boden ze  
aan 747 werkzoekenden opleiding in 2021. 

Leerlingen krijgen door de samenwerking tussen onderwijs 
en de competentiecentra de kans om hun theoretische 
kennis te toetsen in de praktijk, met behulp van infrastructuur 
en installaties in deze centra. In totaal werden meer dan 
1.600 leerlingen en leerkrachten werden bereikt. 

 
 Daarnaast organiseerden aptaskil en PlastIQ ook nog 
sensibiliserende acties voor het onderwijs, zowel met focus op leerkrachten 
als leerlingen die eveneens (deels) door Co-valent werden gefinancierd, bv. via 
wetenschappelijke ateliers of Plastic Moov van PlastIQ (bus met informatie rond 
kunststofsector die rondrijdt bij scholen).

OPLEIDING	VOOR	WERKNEMERS	

OPLEIDING	VOOR	WERKZOEKENDEN	

OPLEIDING	VOOR	LEERLINGEN	EN	LEERKRACHTEN	

3 000 000 €

APTASKIL 713 7 442

ACTA niet
gekend 9 352

PLASTIQ 328 niet
gekend

VITALENT 22 424

OPLEIDINGEN	BINNEN	
DE	4	SECTORALE	COMPETENTEICENTRA	

https://www.aptaskil.be/fr/
https://vitalent.be/
https://www.plastiq.be/nl
https://acta-vzw.be/


6

SIRA	–	OPLEIDING	AAN	JONGEREN	

Een belangrijk project om de instroom aan goed opgeleide jongeren in onze sector 
te verzekeren is SIRA-opleiding. Deze wordt gefinancierd met de bijdrage van 0,20% 
van 25 bedrijven uit de regio Antwerpen, goed voor een investering  van 1.962.272 €. 

SCREENING	EN	ORIËNTATIE
VAN	WERKZOEKENDE

127
kandidaten	

UITGEVOERD DOOR
GESTARTE 

PERSONEN
GESLAAGDE 
PERSONEN

CHEMIEBAD Talentenfabriek et Acta 82 34

TECHNIEKBAD Talentenfabriek 82 46

KUNSTSTOFBAD PlastIQ 48 47

De screenings- en oriënteringsbaden worden uitgevoerd 
door Talentenfabriek en PlastIQ en mede gefinancierd 
door Co-valent. Deze baden zorgen voor een doeltreffende 
selectie van kandidaten om de slaagkans van de 
werkzoekendenopleidingen te verhogen. In 2021 werden in 
totaal 198 kandidaten gescreend, 127 konden nadien starten 
met een opleiding. 

DUAAL	LEREN

Als vormingsfonds volgen we ook sinds de aanvang van het project het Duaal Leren 
in de sector mee op. Co-valent volgt vooral de erkenningen van de stagebedrijven en 
mentoren op. In 2021 waren er 43 nieuwe erkenningen, waarvan 15 hernieuwingen. 
De meeste van deze erkenningen gebeuren in het kader van de opleiding Chemische 
procestechnieken.

Deze opleiding blijft ook het meest succesvol wat betreft het aantal leerlingen.  
In 2021 zijn er 84 jongeren die deze opleiding beëindigden via een duaal traject 
en 86 die deze in september 2021 zijn gestart. Daarnaast zijn er 14 jongeren die  
een andere duale opleiding volgden en hiervoor het praktische luik realiseerden in 
een bedrijf uit onze sector. 27 jongeren starten een duaal traject in september 2021  
en zullen hiervoor stage lopen in onze sector. 

45	LEERLINGEN
voltooiden de volledige 
opleiding

85 646	
OPLEIDINGSUREN

44	PERSONEN 
konden na de opleiding aan de slag 
in 1 van de deelnemende bedrijven

GEREALISEERD	IN	HET	SCHOOLJAAR	2020 – 2021

27 560
op school-
banken

1 494 in het sectoraal 
paritair competentie-
centrum Acta

56 592 
op de 
werkvloer 
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ONDERSTEUNING	PROJECTEN	AAN	DERDEN

Binnen de sector worden via Co-valent ook projecten van derden ondersteund.  
In 2021 zijn de belangrijkste projecten: 

Talentenfabriek	–	Antwerpen	–	focus:	werkzoekenden / onderwijs

Centraal staat hier het stimuleren van studierichtingen en beroepskeuzes die leiden 
tot duurzame tewerkstelling in de chemische industrie. Tevens staat Talentenfabriek 
in voor het coördineren en organiseren van screenings-en oriënteringstrajecten – 
chemie-, techniek- en farmabad.

Plastimobile	–	Wallonië	en	Brussel	–	focus :	onderwijs	(leerlingen)

Dit is een rondreizend atelier, dat kunststofonderdelen recycleert tot nieuwe 
producten, zodat jongeren kennis kunnen maken met wetenschap, techniek en 
chemie. Plastimobile gaat langs bij scholen, maar ook op events voor jongeren.

Investering	uitbreiding	aptaskil (project	FormaPlus) – Wallonië – focus	
werknemers,	werkzoekenden	en	onderwijs

We investeerden mee in de aankoop van een nieuw gebouw en verdere uitbreiding 
van de infrastructuur van aptaskil, omwille van de verhoogde vraag naar specifieke 
opleidingen gericht op de biofarmaceutische industrie.

Website	chemieleerkrachten	UCLL – Vlaanderen – focus	onderwijs (leerkrachten)

Deze website ondersteunt chemieleerkrachten bij het uitwerken van hun lessen. Het 
leerplan chemie wordt gekoppeld aan didactisch materiaal en informatie van onze 
sector en de chemiebedrijven. 

Beroepenhuis – Vlaanderen – focus	onderwijs (leerlingen)

11-14 jarigen kunnen in klas - of gezinsverband talenten en chemieberoepen 
verkennen in een tentoonstelling met o.a. enkele  games en interacties. Op deze 
manier worden ze ondersteund bij hun studie - en latere beroepskeuze. 

Consortium	Internationale	solidariteit – internationaal – focus	kansengroepen

Het consortium ondersteunt projecten die ethisch verantwoord zijn en die  
kwetsbare groepen in het globale Zuiden versterken in de uitoefening van hun 
rechten. Door deze investeringen wordt er een link gelegd met de toegevoegde 
waarde van de chemische industrie en het evolueren naar een meer duurzame 
samenleving. Deze projecten focussen onder meer op thema’s zoals sociale 
bescherming, beroepsopleiding, waardig werk, milieu, klimaat, sociale en solidaire  
en circulaire economie. 

A. Reyerslaan 80  |  1030 Brussel  |  connect@co-valent.be  | www.co-valent.be

https://www.aclvb.be/nl
https://www.hetacv.be/acvbie
mailto:connect@co-valent.be
http://www.co-valent.be
https://www.essenscia.be/fr/
https://www.abvv.be/
https://www.co-valent.be/
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