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VOORWOORD

Open brief aan VRT-NWS:

PAPIER DOET
BOMEN GROEIEN
Marc Vandenbroucke — General Manager

Zoals velen zijn wij volgers van uw
vrt-nws app. Afgelopen woensdag
24 maart lanceerde u een nieuwsbericht met als titel : “Maar 2 producten
gekocht en toch een kasticket van
ruim 66 centimeter lang: "Ik ben die
papierverspilling beu".
Hierna een kort, maar veelzeggend
uittreksel:
“Mien De Winter lanceert een nieuwe
hashtag: #langsteticket. Daarmee
gaat ze op zoek naar het langste
kasticket. Zelf ergert ze zich al jaren
aan nodeloze kastickets die je niet
kan weigeren in de supermarkt.
Maar deze week was een kasticket
van ruim 66 centimeter de druppel.
"Ik hoop met mijn actie winkels
bewust te maken van de papierverspilling", zegt ze bij "De inspecteur" op Radio 2. Mien De Winter uit
Sint-Jans-Molenbeek koopt twee
dingen bij supermarktketen Carrefour. Maar wanneer het kasticket
wordt afgedrukt, blijft het printertje
maar draaien. Omdat ze zo verbaasd
is door het lange ticket beslist ze het
thuis te meten. Het kasticket was
66 centimeter. En dat voor twee
producten. Ik vind dat absurd.’”

Inderdaad, dit is absurde berichtgeving.
Vooreerst zijn wij nog nooit in een
supermarkt geweest en buiten gekomen met 66 cm kasticket voor aankoop
van 2 producten. Anderzijds kunnen
wij niet ontkennen dat kastickets een
eerder uitzonderlijk papierproduct zijn
dat meestal niet recycleerbaar is.
Maar dit alles is niet terzake. Feit is
dat u klakkeloos deze populistische
statements overneemt en hiermee de
perceptie van “papier is verspilling”
mede promoot wat feitelijk onterecht
is en de grafische sector grote schade
berokkent. Een (print) media sector die
gemiddeld grote pandemie verliezen
lijdt en waarmee jullie nochtans voeling zouden moeten hebben…
Papier (in zijn meest gekende vorm) is
nog steeds één van de belangrijkste
grondstoffen en nieuwsdragers van de
Grafische sector. Het artikel #langsteticket slaat door zijn connotatie
helemaal naast de bal.
U propageert immers de PERCEPTIE
bij de consument dat papier vervuilend en verspillend is; dat er bomen
sneuvelen, en dat het milieu en

klimaat grote schade wordt berokkend.
De REALITEIT is evenwel anders. De
fatcs & figures inzake papier zijn o.m.:
1. Een zeer hoge recyclagegraad (In
Europa wordt 72% van het papier en
karton gerecycleerd).
2. Papier is tactiel: zowel de cognitieve, gebruiksvriendelijke als laagdrempelige waarde wordt onverminderd door alle stakeholders erkend.
3. Papier doodt geen bomen: voor
elke boom die überhaupt al zou sneuvelen voor papier (check FSC en PEFC
labels), worden minstens 1 andere
geplant. De papierketen draagt haar
steentje bij aan het goed beheer van
de Europese bossen.
Het is dus bijzonder spijtig dat jullie
‘Mien’ een forum geven zonder enige
journalistieke fact-check. Een volgende keer zou het uiterst aangenaam
zijn wanneer jullie eens aandacht
besteden aan de andere kant van
de perceptie over papier, waarover u
desgewenst nog veel meer informatie
kan krijgen. Verdiep u bv. ook eens in
www.papier.be
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ACTUA

COLOR
management

In onze sector weten
we maar al te goed hoe
belangrijk de juiste kleur
is van het drukwerk. En
al zeker voor een brand
die een consistentie in
kleur vraagt op al haar
communicatiedragers.

Om tot perfecte resultaten te komen
zijn er verschillende aandachtspunten waar men bij color management
rekening mee dient te houden. Tijdens
ons webinar ‘Color management’
op 16 maart met 56 deelnemers en
gepresenteerd door Fons Put van het
VIGC, werd hierop dieper ingegaan.
Volgend vindt u het uitgebreid verslag
van Fons Put.
WEBINAR Color management
‘Color management’ vierde recent zijn
25-jarig bestaan: een goed moment
om even stil te staan bij de impact en
ontwikkeling in de drukkerijen. Gestart
onder impuls van een selectie toonaangevende leveranciers (o.a. Adobe,
Agfa, Apple, Kodak,…) werd onder leiding van het Duitse FOGRA een open
architectuur voor kleurbeheer ontwikkeld. Het systeem van kleurprofielen
voor beeldschermen, proefprinters
en drukprocessen zorgde voor een

solide basis om kleur beter te kunnen
voorspellen. Tijdens het Webinar Color
management werd een tipje van de
sluier opgelicht.
Standaardisatie
Wat zeer goed werkte is de stap
naar drukstandaardisatie. Kleur
werd zowel in fotografie/design als
in druk met standaard kleurprofielen
gekarakteriseerd. De standaard
kleurprofielen zijn doorgaans
permanent beschikbaar in Adobe
grafische software. Drukkerijen
richten hun drukprocessen naar de
offset-drukstandaard in: kleuren
werden goed voorspelbaar van
design tot druk.
Evolutie
Standaardisatie kan de basis zijn van
technische verbeteringen. Inzake
beeldschermen zien we dat bijvoorbeeld Apple grote inspanningen heeft
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gedaan om de kleurkwaliteit van hun
beeldschermen aanzienlijk te verbeteren: aanvankelijk werden deze
gestandaardiseerd op sRGB maar
vandaag de dag geëvolueerd tot de
kleurrijkere P3-displays. In offsetdruk
is FOGRA39 uit 2004 nog altijd de
meest toegepaste standaard. De
opvolger FOGRA51 uit 2013 heeft zich
tot op vandaag nog niet echt kunnen
doorzetten. Hier hebben we de indruk
dat men zich toch op een aantal vlakken is voorbijgelopen:
• FOGRA51 maakt gebruik van daglicht (D50) als standaard licht
soort voor kleurmetingen. Dit lijkt
een normale logische evolutie
(daarvoor werd het warmere
halogeenlicht gebruikt) maar er
zit een addertje onder het gras:
gestandaardiseerd D50 bevat een
aanzienlijke dosis onzichtbaar
UV-licht. Dit maakt dat optische
witmakers in papier extra gestimuleerd worden, met een uitgesproken blauwe papiertint als
gevolg. Drukwerk wordt zo goed
als nooit onder deze omstandigheden bekeken, een vensterraam
houdt UV-licht grotendeels tegen.
En als het dan toch over drukwerk
voor buiten gaat (o.a. plantenlabels of large format) dan zal je

•

hier zelden optische witmakers
aantreffen, daar deze te snel
degraderen onder invloed van
zonlicht!
Tweede moeilijkheid is de
wijziging in punttoename die is
doorgevoerd: de standaard 13%
punttoename voor de proceskleuren (voor 40% digitale tint)
werd verhoogd naar 16%.
13% punttoename is de oeroude
verdeling van toonwaarden in film
gebaseerd kopieproces. Dit is er
niet toevallig: resultaat hiervan is
een perfecte visuele verdeling van
toonwaarden. Achtergrond info
leert ons dat deze wijziging er is
gekomen onder invloed van een
grote persfabrikant om meer aan
te sluiten op het gedrag van zijn
pers. Dit heeft niets meer te maken
met technologische verbetering
maar is schadelijk lobbywerk dat
de sector niet vooruithelpt.

Dus hier is het afwachten wat de toekomst brengt!
Workflow
In het Webinar werden een aantal
voorbeelden van workflows getoond
die je als drukkerij de instrumenten
geeft om drukwerk met voorspelbare

kleur te produceren, conventioneel
of digitaal. Uitgangspunt is dat je in
de drukkerij aan de hand van een
kleurprofiel moet kunnen voorspellen hetgeen je gaat drukken. Dit lijkt
eenvoudig maar is het niet: FOGRA39
is gebaseerd op een vrij neutraal
gecoat papier met weinig witmakers.
Zodra je met de huidige generatie
gecoate papiersoorten gaat drukken
is een kleurcorrectie nodig op basis
van de papierkleur om de voorspelbaarheid te behouden.
Color management in de toekomst
Intussen is er een nieuwe ISO-gestandaardiseerde versie van kleurprofielen
op de markt. In deze versie (onder
de marketingnaam ‘ICCmax’) ligt de
nadruk op flexibiliteit. Dit vertaalt zich
in een flink aantal nieuwe mogelijkheden om kleurbeheer in een veelheid
aan industriële sectoren te kunnen
gebruiken: bioscoop, textiel, medisch,
grafisch. In samenwerking met de
technologiepartners Sirris/Agoria
organiseert het VIGC hiervoor volgende jaar een 5-delig webinar. Tijdig
inschrijven is de boodschap daar dit
beperkt is tot 15 deelnemers. U kan
de presentatie van het webinar 'Color
management' nog aanvragen via
ann.kestens@febelgra.be
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Wie zit er te wachten op PDF/X6?
PDF is vandaag de dag reeds een
goed uitgewerkt bestandsformaat
voor het aanleveren van documenten.
Zeker sinds de PDF 1.7 versie, maar ook
met eerdere versies zoals PDF 1.4 zijn
er geen grote problemen. Dus waarom
dan toch een PDF 2.0 en
PDF/X6 versie?
De standaarden die vandaag de dag
gebruikt worden zijn de PDF/X-standaarden waarbij de ‘X’ staat voor het
blind uitwisselen (eXchangeable) van
PDF-bestanden die gebaseerd zijn
op de ISO-specificaties. Er kan ook
gebruikt gemaakt worden van een
uitbreiding op deze standaarden met
de Ghent Workgroup profielen.
Historisch samengevat komt
dit neer op:
GWG 1.4
PDF/X-1a - gebaseerd op PDF 1.3
GWG 2015
PDF/X-4 - gebaseerd op PDF 1.6
--PDF/X- 6 - gebaseerd op PDF 2.0
Op dit moment wordt de oudere
standaard PDF/X-1a nog veel
gebruikt en zou het meer aangewezen zijn om PDF/X-4 te gebruiken aangezien de meeste RIPs dit
formaat perfect kunnen verwerken.
Het testen van het verwerken met
PDF/X-4 kan vrij eenvoudig met de
GWG-testsuite die hiervoor speciaal
is ontwikkeld. VIGC kan hierbij helpen
en het is zelfs mogelijk om je als
bedrijf te certifiëren voor het verwerken van PDF/X-4 files.

Waarom is er dan nog een nieuwe versie nodig van deze PDF-standaard?
Vooral om de specificaties te
verbeteren zodat er nieuwe tools
ontwikkeld kunnen worden om de
uitwisseling van data nog te vereenvoudigen.
Wat zijn nu de grootste wijzigingen in
PDF 2.0?
• Het overgrote deel van de wijzigingen heeft betrekking op het
vereenvoudigen en corrigeren van
de bestaande teksten.
• Met PDF 2.0 kan Black Point
Compensation (BPC) effectief
worden gespecificeerd.
• Output intents op pagina niveau.
Verder is het belangrijk om ook
even stil te staan bij ISO 159309:2020 (PDF/X-6) die gebaseerd
is op de PDF 2.0 standaard. Er zijn
drie versies gedefinieerd van deze
standaard:
• PDF/X-6 voor “blinde uitwisseling
• PDF/X-6p voor met extern
ICC-profiel als output conditie
• PDF/X-6n voor het gebruik van
N-channel profielen (Multichannel
profielen).
Deze nieuwe standaard voor het
uitwisselen van pdf-bestanden, heeft
alle voordelen van de vorige standaarden maar is aangevuld met de
nieuwe PDF 2.0 features
Dit alles draagt bij om de complexiteit voor multichannel workflows te
vereenvoudigen.

Conclusie
Belangrijk is dat deze PDF/X6-standaard een vereenvoudiging in zich
heeft die ontwikkelaars van software
meer informatie geeft. Zodat ze beter
kunnen inspelen op het verwerken van
pdf-data en dit in een multichannel
omgeving om zo een betere ‘samenwerking’ te krijgen tussen online en
gedrukte publicaties. Dit komt de
grafische sector zeker ten goede.
Een verdere uitbreiding op deze
standaarden is te vinden bij de
Ghent werkgroep (GWG) die voor
het aanleveren van pdf-bestanden
aan grafische bedrijven nog enkele
aanpassingen heeft aangebracht
voor het technisch correct kunnen
verwerken van pdf-bestanden. Voor
meer informatie aangaande profielen
kunt u altijd contact opnemen met
het VIGC. Ook op de website van de
GWG zijn er over dit onderwerp heel
interessante webinars te vinden.
Voor verdere informatie, het testen
van uw pdf-workflow en informatie
aangaande de GWG-profielen kunt u
ons altijd contacteren. Wij staan klaar
om u bij te staan in het verwerken van
de aangeleverde data en problemen
te vermijden.
Voor een meer uitgebreide versie van
dit artikel kun je terecht op de website
van het VIGC.
Carl Van Rooy – Senior Innovation
Consultant VIGC en Vice Chair Ghent
Workgroup
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Rapport
printmedia
opleidingen
Vanuit de grafische- en
papier en karton bewerkende sectoren werd de
bezorgdheid geuit dat
vanaf 2023 drukken niet
meer zou worden aangeboden in de 3de graad van
het TSO onderwijs. Deze
opleidingen zouden in het
Vlaams Gewest dan verhuizen naar het BSO
(Bijzonder Secundair
Onderwijs).
Vanuit deze bekommernis werd, op
initiatief van Febelgra en in samenwerking met Grafoc, InDUfed en
Paperbackskills, een enquête gehouden bij bedrijven uit de grafische- en
papier en karton bewerkende sectoren om na te gaan of er nood is aan
TSO profielen drukken en afwerken.
Met de resultaten van deze enquête
kunnen we samen met de sociale
partners, de onderwijsnetten, -koepels
en scholen, in onderhandeling treden
met het ministerie van onderwijs om
TSO drukken terug in het aanbod op
te nemen.
In totaal hebben 57 bedrijven de
enquête ingevuld. Deze bedrijven

vertegenwoordigen 4.511 werknemers.
81% van deze bedrijven behoren tot
het paritair comité 130, 19% tot het
paritair comité 136.

•

In dit artikel beperken we ons tot
de reacties op volgende 3 cruciale
vragen:
1. Heeft drukken een plaats in het
TSO onderwijs?
De huidige oudere generatie drukkers en drukafwerkers zijn veelal
via deeltijds- of beroepssecundair
onderwijs de sector ingestroomd en
hebben tijdens hun loopbaan het
profiel zien evolueren van een eerder
mechanisch-technisch beroep naar
een meer technologisch en geautomatiseerd beroep.
De vraag kan gesteld worden of het
profiel van de klassieke BSO leerling
drukken nog volstaat om aan de slag
te gaan in de sterk geautomatiseerde
en het meer high-tech beroep van
drukker.
Resultaten van de enquête
83% van de respondenten geeft aan
dat drukken ook thuis hoort in het
TSO.
Waarom wel?
• Voor hoog kwalitatief drukwerk is
een voldoende hoog opleidings en
technisch niveau noodzakelijk.
• Deze drukpersen (offset) zijn
complex.

•

Het is belangrijk dat mensen
die op de arbeidsmarkt komen
een goede technische bagage
meekrijgen om integratie in de
bedrijven makkelijker te maken.
Dit kan door de werkgevers
aangevuld worden met de nog
nodige opleiding(en). Voor de
afgestudeerden is het belangrijk
dat zij beseffen dat zij daarmee al
een sterk pluspunt op de arbeidsmarkt hebben.
De machines worden steeds
complexer en automatischer.
De meerwaarde van een drukker
wordt steeds meer zijn goede
kennis van de achterliggende
processen.

Waarom niet?
• Laat ze in een drukkerij opleiding
krijgen en betaal daar de onderneming voor.
• Basiskennis maar wel aangevuld
met stage in operationeel bedrijf.
Machines zijn te verouderd in de
scholen.
• We gaan ervan uit dat als iemand
het vak van drukker wil leren dat
die kiest voor BSO
2. Kan drukken, gezien de techno
logische evolutie, nog in het grafisch
onderwijs gegeven worden?
Drukken en afwerken behoren op
onderwijsvlak tot de meer kapitaal
intensieve richtingen daar het in
werking houden van het machinepark
een hele uitdaging is.
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In de enquête werd gevraagd of
drukken, gezien de technologische
evolutie, nog in het grafisch onderwijs
kan gegeven worden?
Resultaten van de enquête
67% van de bedrijven vinden dat de
praktijk drukken nog in een grafische
school kan gegeven worden.
Waarom wel?
• Noodzakelijk om de basis van
drukken onder de knie te krijgen.
(ook al is dit op minder techno
logische machines)
• Een goede opleiding op school.
Niet alleen competentiegericht,
maar ook attitudegericht ligt aan
de basis van een goede loopbaan.
• De school moet hen de nodige
basis meegeven over papierkennis, inkt, ...
• Zelf zijn we voorstander om
de studenten 1 of 2 dagen per
week gedurende 1 of 2 jaren te
laten meelopen in een moderne
drukkerij als stage.
• De stagiairs die wij begeleiden
hebben al een basisopleiding
gehad en zijn dus mits de juiste
begeleiding sneller inzetbaar.
Kostprijs van de opleiding vanaf nul
is ook niet te onderschatten en bijna
onmogelijk om volledig door interne
medewerkers te laten gebeuren.
• Door hun opleiding op school
krijgen ze ook al een idee of
drukken hun ding is en ze dit op
lange termijn verder willen doen.

Waarom niet?
• Wij hebben nu een student duaal
leren en dit gaat zeer goed
• Neen, de investeringskost is te
groot voor de scholen. Wisselwerking opzetten tussen scholen
en grafische bedrijven waar via
langlopende stages de nodige
praktijkkennis kan worden
opgedaan.
• Scholen hebben geen middelen
om te investeren in de laatste
nieuwe technologie.
• Is niet meer relevant voor de
huidige arbeidssituatie/Verouderde techniek.
• Dat er vanaf het 6de en zeker het
7de jaar in een bedrijf opleiding
wordt genoten, daar kan ik mij
zeker in vinden.
3. Onderschrijven jullie de visie van
de sectoren en de sociale partners
om drukken in TSO te blijven aan
bieden?
88% van de respondenten is bereid
om steun te geven aan de sectoren
en de sociale partners om drukken
ook in TSO te blijven aanbieden. Als
reden werd o.a. aangegeven dat de
technologische evolutie in de sector
ook nood heeft aan TSO-profielen en
dat leerlingen die bewust willen kiezen
voor een TSO-richting in de grafische
opleidingen de kans moeten krijgen
om voor drukker te kiezen.

Conclusie
De grafische- en papier en
karton bewerkende sectoren
staan de volgende jaren voor
een grote uitdaging in hun
zoektocht naar geschikte
kandidaten. En de uitstroom
uit onderwijs en VDAB zullen
niet volstaan om de geschatte
aanwervingen in te vullen.
Vandaar ook het belang
van het behoud van de TSO
richting drukken om voldoende
technisch geschoolde studenten te kunnen vinden.
In de enquête kregen de
respondenten ook de mogelijkheid om bijkomend advies te
formuleren.
Wie graag deze bijkomende
adviezen en het volledig
verslag wenst in te kijken,
kan een mailtje sturen naar
ann.kestens@febelgra.be. Het
integraal verslag is tevens ook
terug te vinden op de website
van Febelgra. Ondertussen
zijn wij ook in contact met het
kabinet van Minister Weyts
om deze problematiek verder
te bespreken en een optimale
oplossing te bekomen.
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Flitscontroles telewerken,
grensarbeiders & professionele
verplaatsingen
Webinar 26.02.2021 / 05.03.2021
I.s.m. één van onze partners, het
Sociaal Secretariaat Easypay Group,
hebben wij op 26.02.2021 een Webinar
georganiseerd rond het verplichte
telewerken en grensarbeiders/professionele verplaatsingen.
De presentatie werd gegeven door
juriste Kim Servaege in de Nederlandstalige aflevering van deze webinar en
door Pauline Mahieu in de Franstalige
aflevering. Zij brachten de verschillende thema’s op een zeer dynamische
manier. Bovendien werden er praktische
tips gegeven en werd onze aandacht
getrokken op enkele belangrijke punten.
Wij zetten ze graag nog eens op een rij:
Telewerken
Bezorg uw werknemers een attest
“onmogelijkheid telewerk” indien zij
door de aard van hun functie of voor
de continuïteit van de bedrijfsuitvoering niet kunnen thuiswerken.
Download de “Covid-19 controlelijst”
om u zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele flitscontrole
(www.werk.belgie.be).
Had u op 01.01.2021 nog geen telewerkbeleid of individuele telewerkovereenkomst? Leg dan concrete regels vast
op basis van cao nr. 149 door middel
van een telewerkpolicy, bijlage aan het
arbeidsreglement,…

Bij overeenkomsten in voege vóór
01.01.2021: geen tussenkomst in de
kosten verbonden aan telewerken
verplicht.
Cao nr. 149: tussenkomst in de kosten
verplicht indien werknemer eigen
materiaal dient te gebruiken +
verbindingskosten.
Welke kosten kan u vergoeden?
• Bureauvergoeding: maximum
€ 129,48/maand (€ 144,31/maand
voor de maanden april, mei en
juni 2021)
• Gebruik eigen PC: maximum
€ 20/maand
• Gebruik eigen internet: maximum
€ 20/maand
• Gebruik van eigen printer,
scannen, 2e scherm: € 5/maand
(max. € 10/maand)
• Werkelijke kosten (vraag
hiervoor een bewijs op voor uw
boekhouding)
Grensarbeiders – professionele
verplaatsingen
Niet-essentiële reizen verboden tot
18.04.2021.
In geval van quarantaine kunnen
veldonderzoekers van 8u tot 20u
fysieke bezoeken afleggen met het
oog op de aanwezigheid thuis.

Ik kijk uit naar meer van
deze webinars in de toekomst. Thema's die actueel
zijn en binnen een kort tijdsbestek door een professional
worden toegelicht.

Professionele verplaatsing < 48 u naar
het buitenland, in het bezit zijn van:
• Verklaring op eer essentiële
verplaatsing
• Attest noodzakelijke tewerkstelling
Professionele verplaatsing > 48 u naar
het buitenland, in het bezit zijn van:
• Verklaring op eer essentiële
verplaatsing
• Passagier Lokalisatie Formulier
(PLF) invullen bij terugkeer
• Formulier Business Travel Abroad
(BTA) door werkgever laten
invullen voor vertrek
• In quarantaine afhankelijk van
beslissing PLF
• Test ondergaan
Grensarbeiders (werken in België en
wonen in het buitenland) moeten in
het bezit zijn van:
• Verklaring op eer essentiële
verplaatsing (éénmalig)
• Attest noodzakelijke tewerkstelling
bij de werkgever
Werkgevers moeten een register bijhouden voor werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen en
> 48u in België komen werken.
Wij stellen eveneens modeldocumenten ter beschikking die u kan opvragen bij kelly.ciancimino@febelgra.be

Dit was voor mij een
webinar die leerrijk en to
the point was. Het feit dat je
ook direct vragen kon stellen
die meteen werden beantwoord, vond ik zeker een
toegevoegde waarde.
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Jaarlijkse vakantie:
vakantiegeld
Enkel en dubbel vakantiegeld, vakantiedienstjaar,
gelijkstellingen,… What’s
in a name? In dit artikel
zullen we het niet hebben
over de complexe berekening van het vakantiegeld
- dit wordt door uw sociaal
secretariaat uitgevoerd –
maar wel over praktische
info die voor u als werkgever nuttig kan zijn.
Arbeiders (PC 130)
Het vakantiegeld wordt uitbetaald
door de Rijksdienst voor Jaarlijkse
Vakantie tussen 02.05 en 30.06.2021;
Het bruto vakantiegeld komt overeen
met 15,38% van het brutojaarloon
2020 (aan 108%);
Om het vakantiegeld te financieren
betaalt u als werkgever aan de RSZ:
• een bijdrage van 5,57% op
de brutolonen aan 108% op
kwartaalbasis;
• een bijdrage van 10,27% op de
brutolonen aan 108% op jaarbasis.
Bedienden (PC 200)
Enkel vakantiegeld: doorbetaling van
het normale loon als de werknemer
vakantiedagen opneemt;
Dubbel vakantiegeld: wordt door u
als werkgever betaald op het moment
dat de werknemer zijn hoofdvakantie
opneemt (in de praktijk is dat meestal in
mei of juni). Het bedrag stemt overeen
met 92% van het brutomaandloon en
wordt berekend op basis van de pres
taties van het vakantiedienstjaar (1);
Bedienden met een variabel loon: het
dubbel vakantiegeld wordt berekend
op basis van het dagelijkse gemiddelde van het loon dat werd verdiend 12 maanden voorafgaand aan
de maand van uitbetaling van het
vakantiegeld. Bovendien ontvangt de

werknemer ook enkel vakantiegeld op
het variabel loon;
Als werkgever betaalt u ongeveer
35% RSZ-bijdragen op het enkel
vakantiegeld maar u betaalt geen
RSZ-bijdragen op het dubbel vakantiegeld;
Voorbeeld:
Een bediende is in dienst getreden op
01.04.2020 met een brutoloon van
€ 2.000. Daarvoor was hij werkloos.
Bedrag dubbel vakantiegeld:
2.000 x 92% x 9/12 = € 1.380.
Enkele aandachtspunten:
Bedienden die bij u in dienst getreden
zijn in 2020 en voordien bij een andere
werkgever werden tewerkgesteld
kregen bij hun uitdiensttreding het
volgende uitbetaald:
• Het dubbel vakantiegeld voor de
geleverde prestaties in 2020. U zal
als werkgever dus enkel het pro
rata dubbel vakantiegeld moeten
betalen voor de prestaties die uw
bediende bij u heeft geleverd in
2020.
• Het enkel vakantiegeld voor de
vakantierechten die uw bediende
bij zijn vorige werkgever heeft
opgebouwd voor het jaar 2021.
Gezien u het normale loon blijft
doorbetalen als uw werknemer
vakantie opneemt zal het vooraf
betaalde enkele vakantiegeld in
mindering gebracht worden van
het loon dat hij zal ontvangen in
de maand dat het dubbel vakantiegeld wordt uitbetaald. Vergeet
uw werknemer hierover niet in te
lichten.
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona in 2020 is gelijkgesteld
voor het vakantiegeld van zowel de
arbeiders als de bedienden in 2021.
Compensatieregeling voor gelijkstelling jaarlijkse vakantie
Wat voorafging…
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is in principe niet gelijkgesteld
voor de opbouw van vakantierechten.
De regering besliste aanvankelijk

om de dagen tijdelijke werkloosheid
wegens overmacht corona gelijk te
stellen aan arbeidsdagen voor de
periode van 01.02.2020 tot en met
31.08.2020.
Midden september 2020 sloten de
sociale partners een akkoord om
die gelijkstelling door te trekken tot
31.12.2020 op voorwaarde dat de
werkgevers een financiële compen
satie zouden krijgen.
En hoe wordt deze compensatie
regeling concreet uitgewerkt?
• Arbeiders: de Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie (RJV) krijgt
een subsidie toegekend van de
regering vóór 30.04.2021.
• Bedienden: de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid (RSZ) staat
in voor de berekening en de
toekenning van de compensatie
die zal gebeuren tijdens het
tweede kwartaal van 2021.
Wanneer kom je als werkgever in
aanmerking en hoeveel bedraagt de
compensatie?
Als je in het tweede kwartaal van
2020 met gemiddeld minstens 10%
corona-werkloosheid af te rekenen
had voor je bedienden.
Tabel Coronawerkloosheid
Gemiddeld % coronawerkloosheid voor de be
dienden in de onderneming
in het 2e kwartaal 2020
10%

Compensatie
percentage

0%

≥ 10% en

33%

≥ 20% en

66%

≥ 50%

100%

Hoe zal de compensatie uitgekeerd
worden?
Het toegekend bedrag zal door de
RSZ verrekend worden met de verschuldigde bedragen van het tweede
kwartaal of de volgende kwartalen
van 2021.
(1) Het jaar waarin de vakantierechten
opgebouwd zijn - in dit geval is dat 2020.
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De Paper
Reach-tool
van Bpost
Samen met andere mediapartners
ontwikkelde Bpost media een tool
waarmee mediaplanners een onderbouwde keuze kunnen maken voor
Paper Mail (enkel Direct mailing; geen
huis-aan-huis bladen) in de mediamix
en een ROI kunnen aantonen.
De Paper Reach-tool is gebaseerd op
de Paper Reach Survey en is onderbouwd vanuit de praktische mediaconsumptie van consumenten.
De Paper Reach Survey is in twee
delen opgebouwd. In het eerste deel
hebben we 4.585 Belgen van 18+
online en telefonisch bevraagd over
hun attitude ten opzichte van de
brievenbus als reclamemedium. Voor
deel 2 van het onderzoek dat in 5
golven werd uitgevoerd in 2020 hielden 1.119 respondenten een digitaal
dagboek bij waarin ze noteerden of
ze een Paper Mail hadden gezien,
gelezen, actie hadden ondernomen in de drie weken daarna, of de
boodschap hen opviel en raakte, of
ze de Paper Mail bewaard hadden

en hoelang. In totaal passeerden
meer dan 5500 Paper Mails de revue.
Dit zorgde voor 6 soorten data met
volgende opmerkelijke resultaten.
1. Net reach:
Gemiddeld 79% van de ontvangers
geeft aan de inhoud te hebben gelezen of minstens bekeken. In vergelijking met andere media is dat zeer
hoog. De reden is uiteraard dat Paper
Mail – mits goed getarget – voor een
hoge relevantie zorgt. De waste is dus
laag en de impact hoog.

zoeksgroep roept paper mail uit
gesproken positieve emoties op,
tegenover slechts 5% negatieve.
Ook hier speelt relevantie – targeting
en aanbod – de hoofdrol. En natuurlijk
nieuwsgierigheid.
4. Blootstellingen:
Een ontvanger krijgt een Direct
Mailing gemiddeld 4x te zien.
5. Aantal lezers:
Elke Direct Mailing wordt gemiddeld
door 1,3 personen gelezen.

2. Reactiepercentage:
Paper Mail is bij uitstek een call-to-
action-medium. Gemiddeld doet
48% van de ondervraagden een
concrete actie in de drie weken na
de ontvangst van de Paper Mail. Dat
kan een aankoop zijn, maar ook meer
informatie zoeken op het internet of
een online catalogus raadplegen.
33% onderneemt zo online actie.

6. Levensduur:
Paper Mail heeft ook een echte
bewaarfunctie: in 51% van de huishoudens is hij nog aanwezig na een
week.

3. Emotionele impact:
Bij gemiddeld 59% van de onder-

U kan deze tool consulteren op volgende link: https://paper-reach.be/nl/

Deze gratis tool verleent toegang
tot alle gegevens van de studie en is
opgedeeld per sector (15 sectoren) en
doelgroepen.
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DRUKTECHNIEK

Tampondrukken:
een indirecte vorm
van drukken
Een tweetal weken terug waren we
op bezoek bij Lacaprint, één van de
weinige leden die nog tampondruk
toepast. Hij zou de volgende dag ons
logo ‘tampondrukken’ op de computermuis, die jullie reeds ontvangen
hebben.
Het leek ons interessant om eens een
artikel te wijden aan deze speciale
druktechniek.
Indirecte vorm van drukken
Tampondruk is net als offsetdruk een
indirecte vorm van drukken. In een
vlakke plaat (cliché) worden verdiepingen gemaakt. Deze verdiepingen
worden gevuld met inkt, die wordt
opgenomen door een gladde en
elastische stempel van siliconenrubber (aangezien siliconen inktafstotend zijn). Hierbij wordt de inkt door
de tampon overgebracht op het te
bedrukken object.
Doordat siliconen elastisch zijn, kunnen deze zich aanpassen aan ieder
te bedrukken object. Hierdoor wordt
het ook mogelijk om een oneffen
oppervlak te bedrukken. Er kan ook
worden gekozen welke hardheid, vorm
en grootte de tampon krijgt. Dit heeft
een directe relatie met het te bedrukken oppervlak.
De dikte van de inkt is ongeveer 4
micrometer. De dikte van de over te
dragen inktlaag is afhankelijk van het
type inkt, stroperigheid, de etsdiepte
van het cliché en de temperatuur.
Over het algemeen is tampondruk
de beste drukmethode voor objecten
met oneffenheden (rond, hol, bol enz.),
maar ook vlakkere ondergronden
kunnen worden voorzien van een

perfecte druk. Voorbeelden waarbij
tampondruk gebruikt kan worden zijn
een mok, glazen, parfumflessen, usbsticks,… en computermuizen.
Tampondrukken is arbeidsintensief
Tampondrukken is een erg arbeidsintensief werkje. Het product dient
voor bedrukking te worden uitgepakt,
de pers moet ingesteld worden, de
mal gemaakt en daarna één per één
onder de tampon. Een bedrukking
op een plastic ondergrond droogt
meestal snel. Een tampondruk op een
metalen ondergrond wordt na het
bedrukken vaak verwarmd zodat de
opdruk extra goed hecht.
Meest populaire druktechniek in de
relatiegeschenken branche
Het tampondrukken is de meest
populaire druktechniek in de relatiegeschenken branche. Maar wordt ook
nog veelvuldig in andere sectoren
gebruikt zoals de farmaceutische
sector/industrie, snoep industrie, de
cosmetische industrie, …
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4 YOU

Heidelberg Print Site Contracts.
Laten we samen de grenzen van de productiviteit
verleggen. Optimaliseer uw processen met vier op maat
gemaakte contractpakketten die verschillende diensten
combineren tot een compleet pakket. Verhoog uw
productiviteit en krijg nieuwe manoeuvreerruimte.
Het is tijd voor een betere deal.
Lees meer over ons aanbod:
heidelberg.com/print-site-contracts

Heidelberg Benelux nv/bv
info.bnl@heidelberg.com
www.heidelberg.com/bnl
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SNELNIEUWS

Virtual Drupa
Van 20 tot 23 april 2021 zal de Confer
entie ruimte van virtual.drupa een
Engelstalig topprogramma bieden dat
zich richt op de wereldwijde trends
van Artificial Intelligence, Circular
Economy, Connected Consumer en
Platform Economy. Internationale
industrie-experts, merkeigenaars en
sprekers uit verticale markten zullen
waardevolle kennisoverdracht bieden
via best cases, keynote speeches
en paneldiscussies. Twee parallelle
livestreams zullen bezoekers de
mogelijkheid bieden om flexibel deel
te nemen aan de presentaties van de
conferentie tussen 10.00 en 18.00 uur
CET. Voor deelnemers over de hele
wereld zullen deze ook 24/7 op aanvraag beschikbaar zijn in een videotheek. Surf naar https://virtual.drupa.
com voor meer info.

Grafoc infofolder
Deze folder zou je reeds in je brievenbus moeten hebben ontvangen. Indien
niet, kan je er eentje aanvragen bij david.benoit@grafoc.be.

PAPIER.BE is de nieuwe naam van
Paper Chain Forum
Om de meerwaarde van papier en
karton op maatschappelijk, sociocultureel en ecologisch vlak in de
verf te zetten communiceren de
belangrijkste actoren uit de Belgische

papierketen voortaan onder de
nieuwe naam PAPIER.BE. Ga zeker
eens kijken op hun website
www.papier.bew

Femke Helon van 3Motion

is vrouwelijke ondernemer van het jaar.
Femke Helon, zaakvoerster van
3Motion uit Zele, gespecialiseerd in
grootformaat (3D-)print en visuele
communicatie, heeft de WOMED
Award (Women in Enterprise and

Een lid in de kijker
DIGITALPRINTING.
Net voor Valentijn, verraste Digitalprinting.be ons met een
aantal leuke kaartjes en stickers voor onze geliefden en
deze maand hebben ze de actie ‘win je print for life’ in het
leven geroepen. Waag je kans.... Ook kan je op regelmatige basis een praatje doen met Stefan De Cuyper, CEO
van Digitalprinting.be tijdens de ‘VISITOR TALK! waarin hij
handige tips en tricks, inspirerende voorbeelden,.. geeft en
al jouw marketingvragen beantwoordt.

Development) van Markant en Unizo
gewonnen. Ze mag zich bijgevolg de
'vrouwelijke ondernemer van het jaar'
noemen.
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ACTIVITEITEN - WEBINARS

Kleuren
Kostenstructuur optimalisering
management (FR) van uw bedrijf (NL)
DATUM: EIND APRIL.

22/4/2021 – VAN 9 TOT 10U - WEBINAR.

Spreker: TBC

Spreker: Marc Mombaerts

Doorgedreven kleurenstandaardisatie en kleurenmanagement zijn
belangrijke instrumenten voor de
bedrijven in de sector van de grafische en digitale printmedia. Aangezien kleur in grote mate bepaalt
hoe jouw communicatie op de lezer
overkomt. Het gebruik van kleurenfoto’s en andere illustraties in jouw
analoog of digitaal drukwerk oefenen een grote aantrekkingskracht uit
op de lezer en versterkt het gevoel
van kwaliteit. Het is dan ook belangrijk om dit als bedrijf binnen het
volledige productieproces zo goed
mogelijk te gaan beheersen. Tijdens
deze webinar sessie wensen we de
nodige praktijkkennis bij te brengen
over color management. Het resultaat is kleurechtheid, kleurvastheid,
kleurvoorspelbaarheid, scherpte en
diepte in de kleurenproefdruk en het
definitieve drukwerk

ook de kostprijs kent. In dit seminar
krijg je vooral een zicht op het berekenen van uurkostprijzen. Denk aan
een prepressinstallatie, een drukpers,
een printsysteem, een snijmachine, …
Maar misschien nog belangrijker,
dankzij kostprijsberekening verkrijg
je heel wat managementinformatie:
hoe rendabel is een machine, een job
of een klant. Het is de ideale manier
om tot profielen te komen van klanten en winstgevende orders en om
strategische keuzes te maken.

Kostprijsberekening is belangrijk om
te weten hoe rendabel je onderneming is. De verkoopprijs ken je, maar
de winst kan je pas berekenen als je

Tijdens dit webinar tonen we je stap
voor stap hoe een kostprijs berekend
wordt. Je krijgt ook een overzicht
van de informatie die je bij je boekhouder en sociaal secretariaat moet
verzamelen alvorens aan de slag te
gaan.

GMG ColorServer
DATUM: 16/04/2021 VANAF 10U.
Oplages worden de laatste jaren kleiner en kleiner, waardoor er een duidelijke verschuiving is van offset naar
digitaal drukwerk. Als drukkerij moet
je je op diverse vlakken heroriënteren
en je productieprocessen aanpassen.
Om kwaliteitsvol drukwerk te blijven
afleveren waarmee je je onderscheidt
van concurrenten is kleurconsistent en
efficiënt werken heel belangrijk.

GMG Color is de tool bij uitstek om
kleurconsistent te werken doorheen je
digitale workflow. Dankzij CMYK+ kan
je het kleurengamut vergroten en krijg
je de mogelijkheid om drukwerk te
produceren met impact. Met ColorServer kan je naadloze conversies
maken van je goedgekeurde bestanden naar de digitale pers.

Meer weten over de mogelijkheden
van deze kleurconversie met GMG
ColorServer? Schijf je dan gratis in
voor de webinar met Steven Accou,
Solution Architect bij GMG Color via
volgende link: www.lab9pro.be/
webinar-gmg

Uw webshop aantrekkelijk maken
voor de consument (NL)
DATUM: MEI.
Spreker: Maarten Deboo - Baldwin
Online verkoop zit in de lift en nog
meer sinds Corona. Meer en meer
consumenten doen hun aankopen via
digitale weg, ook voor wat betreft hun

drukwerk. Vandaar ook het belang
van een goede webshop. Maar hoe
optimaliseer je deze, maak je hem
gebruiksvriendelijk en hoe spring ik

eruit? Als doorwinterde e-commerce
coach legt Maarten Deboo van Baldwin in dit webinar de do’s en don’ts uit
om tot een goede webshop te komen.
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ACTIVITEITEN

Dit was de Algemene
Vergadering 2021
De Algemene Vergadering vond dit jaar
plaats op 23 maart. Met veel ambitie
ging Febelgra op zoek naar een kwaliteitsvolle manier om de vergadering
te organiseren. Het digitale alternatief
kwam tot stand in de VBO webcast studio. In samenwerking met een professioneel team doken Marc Vandenbroucke (General Manager) en Denis Geers
(Voorzitter), de opnamestudio in om de
Algemene Vergadering zo vakkundig
mogelijk op het scherm te krijgen.
Na een verwelkoming door beide
heren kwam het formele gedeelte aan
bod. Vlekkeloos werden alle punten
overlopen en unaniem goedgekeurd;
het verslag van de Algemene Vergadering 2020, de nieuwe leden en het
verslag van de rekeningtoezichter. Ook
het financieel verslag 2020 en begroting 2021, gepresenteerd door onze
boekhouder Paul Saffer, kon rekenen
op een eenstemmig akkoord. Daarnaast werden kersvers bestuurslid Tom
Deschildre en de twee nieuwe Febelgra
collega’s verwelkomd.
Ter afronding nam VBO-topman Pieter
Timmermans het woord. Tijdens een
boeiende keynote verdiepte hij zich in
de invloed van de coronacrisis op de
grafische industrie en hoe een economisch relanceplan ondersteuning kan
bieden aan onze sector.
Het staat buiten kijf dat het een zwaar
jaar is geweest voor de Belgische economie. Hoewel we al meerdere econo-

mische dieptes hebben gekend, is deze
pandemie van een veel diepgaander
en langduriger kaliber. Maar liefst
16% van de ondernemingen flirtte in
september 2020 met het faillissement,
allen functioneerden voor de crisis
perfect gezond. In januari 2021 was dit
aantal reeds gestegen naar 20%, wat
ongezien is in de geschiedenis.
De tijdelijke werkloosheid telde in april
1.000.000 werknemers maar ook meer
dan 300.000 na de tweede lockdown.
Een derde lockdown zal alweer een
stijging met zich meebrengen.
Ook de grafische nijverheid deelt zwaar
en lang in de klappen. Veel drukwerk
verdwijnt door het afschaffen van eve
nementen, handelszaken die sluiten, ….
De vermindering van het aantal pendelaars laat zich voelen in de verkoop
van kranten en tijdschriften. Maar liefst
26,9% van de voordien welvarende grafische bedrijven bevinden zich momenteel in woelige wateren.
De omzetverliezen binnen de grafische industrie bedragen de dag van
vandaag nog steeds 15%, waarmee

het boven het nationale gemiddelde
uitstijgt.
Hoe kunnen de relanceplannen nu de
grafische nijverheid helpen?
De vaccinatie wordt vooropgesteld als
de belangrijkste relance-maatregel.
De regering heeft de procedure van
tijdelijke werkloosheid verlengd tot
30/06/2021 en banken moeten ervoor
zorgen dat op lange termijn gezonde
bedrijven, in financiële moeilijkheden door de crisis, zich op een vlotte
manier kunnen herfinancieren.
Zo’n tijdelijke liquiditeitsmaatregelen,
waaronder ook het Europese investeringsplan, doen op korte termijn
hun job maar zijn niet vol te houden.
Er is nood aan structurele solvabiliteitsmaatregelen die ondersteuning
bieden aan de financiële backbone
van ondernemingen. Het mobiliseren
van 10% van het beschikbare spaarkapitaal werd aangehaald als voorbeeld.
Natuurlijk is ook het behoud van het
concurrentievermogen een noodzakelijke voorwaarde voor herstel want de
loonkostenhandicap t.o.v. 3 van onze
buurlanden is nog altijd meer dan 10%.

We kunnen besluiten dat de grafische
sector zwaar getroffen is maar
het is tegelijkertijd een sector die
traditioneel veel veerkracht toont.

First Impression

18
U P D AT E C I J F E R S
Lonen en wedden

Bedienden PC 200

De gezondheidsindex voor de maand februari 2021 bedraagt 110,39.

De reële lonen worden geïndexeerd op 1 januari 2021 op basis van
de volgende formule: het rekenkundig gemiddelde van de indexen
van november/december 2020 gedeeld door het gemiddelde van
november / december 2019. De indexatie per 01.01.2021 bedraagt
0,95%.

Arbeiders PC 130
De nieuwe afgevlakte index voor februari 2021 bedraagt 107,93 en
situeert zich binnen de stabilisatieschijf 104 ,77 en 109,01. Bijgevolg
is er geen indexering in maart 2021.

RSZ-percentages vanaf 01.01.2021
ARBEIDERS

BEDIENDEN

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3
20 psl

Bedrijf 1

Bedrijf 2

Bedrijf 3

<10 psl

10-19 psl

20 psl

19,88

19,88

<10 psl

10-19 psl

Basisbijdragen

19,88

19,88

19,88

Overige bijdragen

11,10

12,79

12,84

5,53

7,22

7,27

Fondsen bestaanszekerheid

1,31

1,56

1,56

0,23

0,23

0,23

32,29

34,23

34,28

25,64

27,33

27,38

Totaal WG bijdragen

19,88

De eenmalige betaling voor jaarlijkse vakantie is niet opgenomen in deze tabel.

Sociale loonlast
Arbeiders vanaf 01.01.2021

1 PLOEG

Tijdslast 1

2 PLOEGEN

3 PLOEGEN

1,1995

19,95%

1,2912

29,12%

1,4990

49,90%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0253

2,53%

0,0261

2,61%

0,0261

2,61%

Sociale lasten

1,5304

53,04%

1,5304

53,04%

1,5304

53,04%

Totale sociale loonlast

1,8610

86,10%

2,0022

100,22%

2,3202

132,02%

Berekeningen op basis van een bedrijf met ≥ 20 personeelsleden en loonklasse XIV. Er werd rekening gehouden
met de niet doorstorting van de voorheffing van 22,80% bij ploegenarbeid.
Bedienden vanaf 01.01.2021
Tijdslast 1

1,2365

23,65%

Tijdslast 2 zonder sociale lasten

0,0882

8,82%

Sociale lasten

1,3108

31,08%

Totale sociale loonlast

1,7090

70,90%

Er werd geen rekening gehouden met de
structurele lastenvermindering, de ecocheque van 250 EUR (voltijdse bediende) en de
premie van 250 EUR (invoege vanaf 2016).

Loonindex
2016

2017
2018

01.01.2016

157,75

01.04.2016

156,07

01.08.2018

167,20

01.10.2019

09.05.2016

159,31

168,07

01.01.2020

01.01.2017

170,32

159,31

01.02.2020

173,68

08.05.2017

162,61

01.07.2020

172,89

01.01.2018

163,93

01.01.2021

172,94

2019
2020

2021

Papierindexen
Offset
houtvrij

Maco
houtvrij

Maco
houthoudend

28.02.2021

234,35

217,43

240,01

31.01.2021

227,11

214,65

240,01

31.12.2020

235,92

215,12

240,01

30.11.2020

236,65

216,38

240,01

31.10.2020

236,65

216,38

240,01

Datum

De papierindexen geven de evolutie weer van de aankoopkosten
van papier, één van de voornaamste grondstoffen in de grafische
nijverheid. Er worden indexen berekend voor het offset houtvrij
papier, het MACO houtvrij papier en het MACO houthoudend
papier. Referentiepunt zijn de aankoopkosten op 01.01.1973. De
indexen van de papierprijzen worden op die datum gelijkgesteld
aan 100.

De meeste recente cijfers vindt u op onze website www.febelgra.be onder ‘Diensten / Commercieel / GIL-etiket’. De auteurs, de redactie en
de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.
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PA P I E R I N D E K I J K E R

De nieuwe standaard voor gestreken
papier bij Antalis
Het beste gestreken papierassor
timent voor een hoge productiviteit:
Novatech, geschikt voor offset en
verkrijgbaar in gloss & matt.
Novatech is FSC® gecertificeerd
en biedt de hoogste witheid en
glans in zijn soort en garandeert
daarmee mooie contrasten tussen
inkt en papier. Daarnaast biedt het
uitstekende prestaties op de pers, ook
bij hoge snelheden.
Met gramgewichten van 90 t/m
400 g/m2 en een groot aanbod in

formaten, heeft u met Novatech
altijd het juiste papier tot uw
beschikking.
Voor digitale toepassingen bieden
wij u een compleet assortiment
Novatech Digital in gloss & silk,
deze kwaliteit is tevens HP Indigo
gecertificeerd. Met gramgewichten
van 115 t/m 350 g/m2 en de meest
gevraagde formaten heeft u met
Novatech Digital altijd het juiste
papier tot uw beschikking.
Bestel eenvoudig uw Novatech
producten in de webshop op
www.antalis.be

First Impression werd gedrukt op Novatech Matt 150 g/m2.

8 | Social

Partners in creativity SERVICE SOUS LES FEUX D
OUTPLACEMENT - LA PRO
RECLASSEMENT PROFES
Depuis 2010, Febelgra offre à ses membres des "conseils en outplacement", et bien entendu à des conditions intéressantes.
Afin d’ offrir un accompagnement professionnel, nous
avons fait appel à notre partenaire Select HR. Nous
étendons aujourd’hui notre service en collaboration
avec Select HR concernant la procédure de reclassement du règlement général.

Offre

Febelgra propose un accompagnement du
ment professionnel dans les cas suivants :
Régime général avec une indemnité de
pour les travailleurs et les employés
Régime général avec prestations (pr
uniquement pour les travailleurs **
Régime particulier : uniquement pour les trav

** Chez Cefora, la plate-forme de formation
200, vous pouvez dans ces cas faire appel grat
à leurs services pour un accompagnem
reclassement professionnel pour vos employ
êtes en tant qu’employeur bien entendu toujo

