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De heer Gert Van Hees, Diensthoofd ACLVB; 
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De heer Jan Jassogne, Voorzitter Federatie van Immobiliënberoepen van België. 
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Wordt overeengekomen wat volgt 
 
Verbintenissen van de Vlaamse Regering  
 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
147.000,00 EUR uit te betalen aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, 
Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent (ondernemingsnummer: 0479.843.261 - 
bankrekeningnummer: BE68 2900 5082 9334) ter financiering van 1,5 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 
desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 
sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 
fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De vastgoedsector verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-partners 
goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale visie te 
ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te koppelen. 
De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die betrekking 
hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 
2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 1,5 VTE- 
sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 
onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en 
ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  

De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in mindering 
gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop van de 
periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, tenzij 
wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 1,5 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de maximale 
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werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van de looptijd. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig consulenten 
tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een eindrapport aan 
het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld in 
het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 
het eindrapport). 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier inzake 
de rapportering. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
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EEN SECTORALE VISIE 
 
INLEIDING 
 
Volgens Art. 3 van dit convenant (…) verbindt [de vastgoedsector] zich ertoe om, op basis van het 
door de VESOC-partners goedgekeurde, inhoudelijk kader voor de sectorconvenants, een 
sectorale visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte 
acties aan te koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn 
inspanningsverbintenissen en hebben betrekking op het ondersteunen en uitvoeren van de 
afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; een competentiebeleid, waaronder leven lang 
leren; het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 mei 
2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. (…) 

 
De VESOC-partners verwachten een sterk sectoraal convenant, dat uitgaat van een visie, 
gebaseerd op omgevingsanalyse (cijfermatig), met voldoende aandacht voor diversiteit en KMO-
aandeel binnen de sector, die voldoende vooruit kijkt en rekening houdt met toekomstige 
competentienoden om zo de uitdagingen op korte en lange termijn te omschrijven, en die te 
vertalen naar een reeks (7) thema’s, onder te brengen in de drie zogenaamde decretale thema’s : 
(1) de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt; (2) competentiebeleid, waaronder leven 
lang leren en (3) evenredige arbeidsdeelname en diversiteit” 

 
Wat het convenant zelf betreft, zullen de grote lijnen behouden blijven, mits een kleine bijsturing 
hier en een nieuwe invalshoek daar, en dit telkens het nieuwe kader dit vereist. Alles is immers 
constant in beweging. En hoewel in het verleden al gebleken is dat de ingeslagen weg de juiste 
was, moeten we net omwille van dat perpetuum mobile blijven aan de weg timmeren. Blijvend.  
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DE HISTORIEK VAN DE VASTGOEDSECTOR 
 
De vastgoedsector: een jonge sector. 

 
De activiteiten van de sector zijn niet nieuw. In tegendeel zelfs. De oudste beroepsfederatie zag 
namelijk al in 1935 het levenslicht. Maar toch kreeg Paritair Comité 323 pas in 2008 zijn volledige 
bevoegdheid, en kon er voor het eerst gesproken worden van een ‘sector’ in de betekenis van de 
term zoals die hier gebruikt wordt.  

 
PC 323 - voluit het paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de 
dienstboden – heeft, hoewel het al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw bestaat, pas eind mei 
2008 zijn huidige bevoegdheid verworven. Voordien werd het overgrote deel van de werknemers 
van de bedrijven ondergebracht in de aanvullende paritaire comités: PC 100 voor de arbeiders en 
het toenmalige PC 218 voor de bedienden. In die context is de vastgoedsector dus een ‘jonge’ 
sector.  
 
Het was de uitdrukkelijke wil van de sociale partners om de vastgoedsector als werkgever op de 
kaart te plaatsen. Ook voor hen was de belangrijke hefboomfunctie van de sectorconvenants als 
instrument om een sectoraal beleid uit te werken niet onbekend, en daarom hebben ze meteen 
nadat PC 323 zijn volledige bevoegdheid gekregen had een eerste convenant onderhandeld met 
de toenmalige Vlaamse regering. Dit eerste convenant is ingegaan op 1 juli 2008, waardoor er 
meteen een gestructureerde sectorale werking tot stand is gekomen.  

 
Voor de duidelijkheid en de volledigheid hernemen we hier nog even de volledige bevoegdheids-
omschrijving van PC 323 : 

 
[PC 323 is] bevoegd 1 voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, waarvan de ondernemingsactiviteit 
hoofdzakelijk bestaat uit één of meer van volgende activiteiten :  
 
1. het beheer van een vereniging van mede-eigenaars;  
2. het beheer van eigen onroerend vermogen, ander dan in mede-eigendom2 ;  
3. de activiteit van syndici van verenigingen van mede-eigenaars, van rentmeesters van onroerende goederen of van 
bemiddelaars met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende 
rechten of handelsfondsen, erkend als vastgoedmakelaars door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars3 .  
 
Het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden is eveneens bevoegd 
voor de dienstboden en hun werkgevers. Onder dienstbode wordt verstaan iedere werknemer die in het raam van een 
arbeidsovereenkomst voor dienstboden is tewerkgesteld 4.  

  

                                                 
1 PC 323 is niet bevoegd voor werklieden voor het bouwbedrijf; en voor werknemers van erkende maatschappijen voor sociale 
huisvesting.  
2 Nace 68100; 68201; 68203  
3 Nace 68311; 68321; 68322 

4 Nace 97 
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ROBOTFOTO VAN EEN SECTOR 
 
Alvorens dieper in te gaan op de mens binnen de sector, lijkt het ons nuttig eerst de sector als 
geheel te bekijken, dan dieper in te gaan op de organisaties waaruit de sector bestaat, om ten 
slotte in te zoomen op de mens binnen dit geheel. Het lijkt ons nuttig ons daarbij te baseren op 
cijfermateriaal uit betrouwbare bron, zijnde de DmfA, de sectorfoto en de herkomstmonitor. De 
DmfA is hierbij onontbeerlijk, daar dit de enige bron is die toelaat de verschillende types 
organisaties binnen de sector in kaart te brengen (zie infra). 

 
De vastgoedsector: een heterocliet geheel.  
 
Uit de bevoegdheidsomschrijving van PC 323 kan afgeleid worden dat de organisaties in de 
vastgoedsector op basis van activiteit in verschillende categorieën opgedeeld kan worden: (1) 
vennootschappen die (eigen) onroerend vermogen beheren, (3) de commerciële 
vastgoedbedrijven, (syndici, rentmeesters en vastgoedbemiddelaars), erkend door het 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, (3) de verenigingen van mede-eigenaars; en (4) privé 
personen die dienstboden tewerkstellen.  

 
De bronnen waar we toegang toe hebben voor de cijfermatige analyse (sectorfoto, DmfA en 
Herkomstmonitor 2015) laten niet altijd toe deze vier categorieën te onderscheiden, en daarom 
wordt de keuze gemaakt de eerste twee te groeperen. Deze keuze laat zich verantwoorden o.a. 
door het feit dat beide types organisaties hetzelfde werknemerskengetal krijgen in de DmfA en 
ook nog omdat de profielen van de werknemers die er actief zijn grote overeenkomsten 
vertonen.  
 
Omwille van die opdeling zullen we het in de verdere analyse hebben over drie subsectoren.  
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De eerste subsector: de (commerciële) vastgoedbedrijven 
 
Deze commerciële vastgoedbedrijven hebben uiteenlopende vastgoedactiviteiten: bemiddeling, 
beheer en patrimoniumbeheer (RSZ WG Cat. 113 in de DmfA). Deze organisaties stellen 
voornamelijk hoger opgeleide bedienden tewerk en een beperkt aantal arbeiders (onderhouds - 
en schoonmaakpersoneel). De kernberoepen, zoals geanalyseerd door de SERV5 in 2006 zijn de 
volgende: syndicus, bemiddelaar verkoop – bemiddelaar verhuur, overdrachtbemiddelaar en 
rentmeester. Uit de denkoefening rond een sectorale functie-classificatie is ondertussen gebleken 
dat er nog een aantal andere kernfuncties weerhouden moeten worden (property manager, 
facility manager), dat in de praktijk voor het beroep bemiddelaar het onder-scheid gemaakt 
moet worden tussen B2B en B2C bemiddeling), en dat verder een aantal transversale functies 
regelmatig terugkomen, met een al dan niet uitgesproken sectorale dimensie (administratief bediende, 
(hulp)boekhouder, rekeningbeheerder, juridisch medewerker …) 

 
De ondernemingen in deze eerste subsector zijn klein : ter illustratie hiervan twee tabellen6 met 
bedrijfs- en tewerkstellingsgegevens in Vlaanderen7, één met een indeling naar grootte van de 
organisatie en een tweede met een indeling volgens het aantal werknemers. Deze spreken voor 
zich.  

 

 

  bedrijven werknemers 

  aantal %-age aantal %-age 

≤ 2 WN 1262 69,57 1591 31,90 

≤ 10 WN 1749 96,42 3775 75,68 

≤ 20 WN 1797 99,06 4446 89,13 

≤ 50 WN 1812 99,89 4872 97,67 

≤ 100 WN 1814 100,00 4988 100,00 

          

          

  bedrijven werknemers 

  aantal %-age aantal %-age 

1 - 5 WN 1636 90,19 2951 59,16 

6 - 10 WN 112 6,17 824 16,52 

11 - 20 WN 48 2,65 671 13,45 

21 - 50 WN 16 0,88 426 8,54 

50+ WN 2 0,11 116 2,33 

Totaal  1.774 100 4.888 100 

 

 

 
De conclusie is duidelijk: de bedrijven in de sector zijn klein, en wel in die mate dat een indeling 
KMO – niet KMO weinig relevant is (welke definitie men ook gebruikt). Belangrijker is het hoge 
aandeel micro-ondernemingen: 90,19 % van de bedrijven stellen vijf of minder werknemers te 
werk, wat omgerekend naar personeelsbestand betekent dat bijna 60% van de werknemers 
actief zijn in een structuur waar ze maximaal 4 collega’s hebben. De subsector van de 

                                                 
5 Analyse van de beroepenstructuur van de “vastgoedsector” zoals in kaart gebracht bij de opmaak van 
een aantal beroepscompetentieprofielen.  
6 Gebaseerd op DmfA gegevens van het 2de kwartaal 2017 (2017/II) 

7 Onder Vlaanderen verstaan we die bedrijven die in de DmfA aangegeven worden met taalrol Nederlands 
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commerciële vastgoedbedrijven (vnl. vastgoedbemiddeling, overdrachtbemiddeling, 
patrimoniumbeheer, rentmeesterschap en syndicschap) bestaat dus uitsluitend uit KMO’s8, 
waaronder veel kleine en zeer kleine ondernemingen, en nagenoeg 2/3 van het personeel werkt 
er in micro-ondernemeningen (!!!).  
 
De activiteit situeert zich in de tertiaire sector, meer bepaald in de zakelijke dienstverlening. De 
commerciële vastgoedbedrijven stellen, gezien de aard van de activiteit, voornamelijk hoger 
opgeleide bedienden9 tewerk. De regel dat de polyvalentie van de medewerkers stijgt naarmate 
de grootte van de structuur kleiner wordt is ook hier van toepassing. Een aantal directe 
gevolgen daarvan zijn dat (1) het in veel bedrijven moeilijk is de bestaande functies precies te 
benoemen, (2) er in veel gevallen geen sprake is van een gestructureerd personeelsbeleid en dat 
(3) competentieversterking zo goed als altijd remediërend in plaats van strategisch benaderd zal 
worden.  
 
De beschrijvingen van de overige subsectoren hieronder zullen mee duidelijk maken waarom 
deze eerste subsector de belangrijkste is.  

 

  

                                                 
8 Het grootste bedrijf stelt 98 werknemers tewerk. Omdat het opgenomen is onder Franse taalrol wordt er verder in deze analyse 
geen rekening mee gehouden.  
9 De bedienden van de sector vielen tot juli 2008 onder de bevoegdheid van het toenmalige PC 218 – Cf. supra 
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De tweede subsector: de vereniging van mede-eigenaars (VME) 

 
De tweede subsector bestaat uit verenigingen van mede-eigenaars (RSZ WG Cat. 112), in de 
wandelgangen VME’s genaamd, die uitsluitend10 arbeiders tewerkstellen. De arbeidsrelatie 
bestaat tussen de VME en de werknemer in kwestie. Veelal gaat het hem hierbij om één enkele 
werknemer, vaak deeltijds, waarvan een deel werkt als huisbewaarder, en een ander deel als 
onderhouds- of schoonmaakmedewerker. Die VME duidt een vertegenwoordiger aan, de 
syndicus, die als wettelijke vertegenwoordiger van de VME alle nodige daden van beheer stelt, 
waaronder het beheer van de arbeidsrelatie(s). Het merendeel van de VME’s – maar lang niet 
allemaal - doet hiervoor een beroep op professionele syndici, waarvan de activiteit onder te 
brengen is in de eerste subsector11. Het valt moeilijk in te schatten hoeveel van deze werknemers 
precies worden aangestuurd door professionele syndici (vastgoedbeheerders) die opereren 
vanuit commerciële vastgoedbedrijven, want cijfermateriaal is hiervoor niet beschikbaar. De 
VME’s worden immers als individuele werkgever opgenomen in zowel DmfA als de bronnen die 
voor de sectorfoto worden gebruikt.  
 
In een – weer niet te becijferen – aantal gevallen is de syndicus een privépersoon of een 
organisatie die niet onder de bevoegdheid van PC 323 valt. Deze vallen dan ook per definitie 
buiten het toepassingsgebied van het actieplan waarop deze tekst een inleiding vormt.  
Het benaderen van deze groep werknemers, is gezien de context zo niet onmogelijk, dan wel 
uiterst moeilijk. 
 
In deze subsector van de VME’s wordt strikt genomen geen economische activiteit uitgevoerd. 
Het gaat hem immers enkel om schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden (en in het geval 
van de huisbewaarders in beperkte mate toezichtactiviteiten) uitgevoerd op eigen kosten en 
voor eigen rekening. De loonlast wordt gedragen door alle mede-eigenaars samen. Werknemers 
werken in het algemeen alleen, autonoom en vaak zonder direct toezicht, en in vele gevallen met 
een kleine tewerkstellingsbreuk12. Omdat de VME’s als individuele werkgever opgenomen zijn, 
kan het gebeuren dat één werknemer meerdere werkgevers heeft met telkens een kleine 
tewerkstellingsbreuk. Daarom is het voor deze subsector correcter te spreken over 
‘arbeidsrelaties’ dan over werknemers. Er laten zich voor Vlaanderen 1.43113 van deze 
arbeidsrelaties optekenen.  
 
Hoewel de werkgever officieel de rechtspersoon ‘vereniging van mede-eigenaars’ is, zal de 
syndicus, die door de VME gemandateerd is om alle daden van bestuur te stellen, die persoon 
zijn die taak van ‘werkgever’ op zich neemt. De syndici die professioneel actief zijn, zijn ook 
terug te vinden in de eerste subsector, waardoor we de werknemers van de tweede subsector 
kunnen aanzien worden als een indirecte tewerkstelling voor de eerste sector. Deze nuance is 
echter niet uit het beschikbare cijfermateriaal af te leiden.  
 
Waar het in de eerste subsector duidelijk is dat het hem gaat om een sector van hoger opgeleide 
bedienden, lijkt dit hier minder het geval.   

                                                 
10 Het aantal uitzonderingen op deze regel is dermate klein (een 10-tal) dat er bij het formuleren van de visie geen rekening mee 
gehouden kan worden.  
11 Het beroep van syndicus is wettelijk gereglementeerd, en naast vastgoedmakelaars uit PC 323 kunnen ook boekhouders, 
landmeters, architecten en advocaten deze functie beroepsmatig uitvoeren. Wie niet beroepsmatig als syndicus aan de slag gaat, 
moet bij wet één van de mede-eigenaars zijn.  
12 Heel wat werknemers zijn bij een VME tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst van 4 uur. De arbeidswetgeving voorziet in 
bepaalde gevallen uitzonderingen die toelaten dat er afgeweken wordt van de algemene regel dat een tewerkstellingsbreuk minimaal 
1/3 moet bedragen van de gangbare arbeidstijd. In toepassing van die uitzonderingen kunnen prestaties herleid worden tot 4 uur of 
een veelvoud ervan.  
13 DmfA 2017/II 
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De derde subsector: privépersonen die dienstboden tewerkstellen  

 
Een derde subsector wordt gevormd door de dienstboden. Onder dienstbode wordt verstaan 
iedere werknemer die in het raam van een arbeidsovereenkomst voor dienstboden is 
tewerkgesteld. Hun werkgevers zijn privépersonen, en de taken van de dienstboden beperken 
zich tot huishoudelijk werk. Tuinmannen, keukenpersoneel, au pairs, … hebben immers een ander 
statuut en werken niet met een arbeidsovereenkomst van dienstbode. 
 
Het totale aantal14 dienstboden in de sector beperkt zich tot 501, verdeeld over 404 werkgevers. 
Wat betekent dat nagenoeg alle dienstboden als enige dienstbode aan de slag zijn bij hun 
werkgever. De uitoefening van de taken situeert zich volledig in de privésfeer van de werkgevers.  
 
Ook in deze derde subsector, die van de privépersonen die dienstboden tewerkstellen wordt 
geen economische activiteit uitgevoerd, toch niet in het kader van de bestaande arbeidsrelatie. 
Het gaat hem immers enkel om huishoudelijke werkzaamheden uitgevoerd voor eigen rekening 
van de werkgever. Omdat de werknemers hier privépersonen zijn en omdat de inhoud van de 
taken van de werknemer zich afspelen in de privésfeer, is proactief werken haast onmogelijk. De 
individuele werknemers worden wel persoonlijk op de hoogte gehouden van de sectorale 
initiatieven. 

  

                                                 
14 DmfA 2017/II 
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De mens15 in de vastgoedsector: een korte statistische analyse16 
 
Louter ter info en voor de volledigheid geven we hier eerst een overzicht van leeftijd en gender 
over de drie subsectoren heen.  
 
 

Populatie volgens leeftijd over de subsectoren heen  
vork 
(in jaren) 

aandeel 
(%) 

waarvan 
deel-tijds(%) 

waarvan  
vrouwen 
(%) 

   

≤ 25 7,10 21,76 62,42   gemiddelde leeftijd 44 

25 - 50 57,16 70,94 62,80   mediaan 53 

51 - 65 31,13 60,23 66,05   jongste werknemer 19 

> 65 4,61 96,27 53,56   oudste werknemer 92 

 

 
De werknemer in de commerciële vastgoedbedrijven (eerste subsector) 

 

 

Populatie volgens leeftijd in subsector 1 – bedrijven met commerciële activiteit 
vork 
(in jaren) 

aandeel 
(%) 

waarvan 
deel-
tijds(%) 

waarvan  
vrouwen 
(%) 

   

≤ 25 8,96 19,34 59,78   gemiddelde leeftijd  41 

25 - 50 66,95 28,46 55,98   mediaan 50 

51 - 65 22,17 49,11 61,01   jongste werknemer 19 

> 65 1,93 95,92 31,63   oudste werknemer 82 

 

 
De eerste subsector – de vastgoedbedrijven met commerciële activiteiten - is de belangrijkste in 
alle opzichten: tewerkstelling, turnover, loonmassa, enz. en tevens de meest zichtbare.  
 
De gemiddelde leeftijd in deze subsector is 41 jaar, de mediaan ligt op 50 jaar. De jongste 
werknemer is 19 jaar, en de oudste 82 jaar (!!!). Ongeveer 8,69 % van de werknemers is 25 jaar of 
jonger, het merendeel (66,95 %) heeft de leeftijd tussen 26 tot 50 jaar, en de groep van 51 tot 65  
is goed voor 22,57 % en 1,98 % van de werknemers zijn ouder dan de pensioenleeftijd.  
 
De tabel hierboven toont ook het aandeel vrouwen en deeltijdse werknemers per leeftijdsvork. 
Ten opzichte van de totale tewerkstelling is het aandeel van de deeltijdsen 36,2 % en dat van de 
vrouwen 61,5 %. Bij de vrouwen werkt 43,23 % deeltijds, bij de mannen beperkt dit zich tot 25,09 
%. 
 
 
Belangrijk bij het interpreteren van deze cijfers, is het grote aantal zelfstandigen17 dat in de 
sector actief is. Zij vallen gezien de gebruikte bronnen per definitie buiten de sectorale 

                                                 
15 Hogerop in de analyse, bij het aantal werknemer per bedrijf, hebben we erop gewezen dat de term ‘arbeidsrelaties’ beter geschikt 
is voor het lezen van de cijfers, dan de term ‘werknemers’. Deze regel is hier niet geldig. Bij het stuk over ‘de mens’ in de sector gaat 
het hem wel degelijk om een headcount (aantallen personen). 
16 Bron: DmfA 
17 Dit is in grote mate toe te schrijven aan bepaalde bepalingen van de deontologische code waaraan vastgoedmakelaars 
onderworpen zijn. 
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tewerkstellingscijfers zoals die hier voorgesteld worden, en dus ook buiten het 
toepassingsgebied van dit convenant, wat niet mag betekenen dat er met die groep geen 
rekening gehouden hoeft te worden.  
  
Van deze werknemers werkt 13,67 % met een statuut van arbeider, waarvan er 61,37 % deeltijds. 
Van de bedienden (die 86,32 % van het personeelsbestand van deze subsector 
vertegenwoordigen) werkt één op drie (32,24 %) met een deeltijds contract. 

 
De sectorale functieclassificatie, gemaakt op basis van observaties op het terrein, laat ons toe 
ervan uit te gaan dat de arbeiders in deze subsector voornamelijk als schoonmaker of als 
(polyvalent) onderhoudsmedewerker (al dan niet technisch) aan de slag zijn.  
 
De bedienen zijn aan de slag als – in stijgende orde van complexiteit - administratief bediende ; 
bediende boekhouding ; rekeningbeheerder ; vastgoedbediende ; bediende rentmeesterschap ; 
boekhouder ; facility manager ; juridisch adviseur ; bediende syndicus ; account manager 
residentieel ; inkoper ; verkoper ; account manager bedrijfsvastgoed ; commerciële bediende 
overdracht  en  property manager.18 
 
Waar voor de bedienden voor het overgrote deel van de functies (10 van de 13) een 
scholingsniveau van minimum niveau 6 vereist is, kunnen we er van uitgaan dat dit voor de 
arbeidersprofielen niet het geval is. Voor de arbeidersfuncties die voorkomen in de sector kan in 
veel gevallen een niveau 3 volstaan.  
 
In een context van verregaande digitalisering en digitale transformatie lopen de kleine 
vastgoedbedrijven die uitsluitend klassiek werken het risico in een gevaarlijke situatie te 
belanden. Maar verder heeft de sector vertrouwen in de toekomst, en blijft geloven in een en-en-
verhaal, waarbij de vastgoedprofessional het persoonlijke contact met de klant omarmt én 
waarin hij online diensten aanbiedt en dus meestapt in het digitale verhaal. Bedrijven die die 
twee elementen succesvol weten te combineren, hoeven zich geen zorgen te maken. De 
vastgoedprofessional moet zich wel blijvend de vraag stellen hoe hij creatief en innovatief met 
het digitale kan omgaan. Vakkennis zal uiteraard altijd belangrijk blijven. De gevolgen, in termen 
van tewerkstelling van de digitale transformatie zullen naar alle waarschijnlijkheid eerder te 
situeren zijn bij de ondersteunende beroepen en zullen dus eerder de algemene trends volgen. 
Het lijkt ons dan ook moeilijk om op moment de concrete gevolgen op dit vlak te voorspellen. 
 

  

                                                 
18 Laatste versie van de functieclassificatie (zomer 2017).  
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De werknemer in de vereniging van mede-eigenaars (tweede subsector) 
 

Populatie volgens leeftijd in subsector 2 - VME 
vork 
(in jaren) 

aandeel 
(%) 

waarvan 
deel-tijds(%) 

waarvan  
vrouwen 
(%) 

   

≤ 25 1,42 36,84 57,89   gemiddelde leeftijd 53 

25 - 50 35,69 71,40 64,72   mediaan 53 

51 - 65 50,07 73,81 69,94   jongste werknemer 19 

> 65 12,82 95,93 62,21   oudste werknemer 92 

 

 
De tweede subsector – de Verenigingen van Mede-Eigenaars – zonder commerciële activiteiten - 
is tevens de tweede in rangorde als we het hebben over tewerkstelling, turnover, loonmassa, enz.  
De opmerking die hierboven geformuleerd werden bij het voorstellen van deze subsector zijn 
belangrijk bij het lezen van de cijfers.   
 
De gemiddelde leeftijd in deze subsector is 53 jaar, de mediaan ligt eveneens op 53 jaar. De 
jongste werknemer is 19 jaar, en de oudste 92 jaar (!!!). Minder dan 2 % van de werknemers (1,42 
%) is 25 jaar of jonger, het merendeel (50,07 %) heeft de leeftijd tussen 51 en 65 jaar, en de groep 
van 25 tot 50  is goed voor 35,69 %. Niet minder dan 12,82 % (!!!) van de werknemers is ouder 
dan de pensioenleeftijd.  
 
Ten opzichte van de totale tewerkstelling is het aandeel van de van de vrouwen 66,91 % en dat 
van de deeltijdsen 75,26 %. Bij de vrouwen werkt 82,96 % deeltijds, bij de mannen 59,68 %. 
 
De sectorale functieclassificatie, gemaakt op basis van observaties op het terrein, laat ons toe er 
van uit te gaan dat de arbeiders in deze subsector voornamelijk als schoonmaker of als 
huisbewaarder aan de slag zijn.  
 
Ons lijkt het dat de impact van de digitale transformatie, gezien de aard van de activiteiten, 
beperkt zal blijven.  
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De werknemer bij privépersonen die dienstboden tewerkstellen (derde subsector) 
 

 

Populatie volgens leeftijd in subsector 3 – privépersonen die dienstboden tewerkstellen 
vork 
(in jaren) 

Aandeel 
(%) 

waarvan 
deel- 
tijds (%) 

waarvan  
vrouwen 
(%) 

   

≤ 25 1,08 100 50   gemiddelde leeftijd  52 

25 - 50 39,41 62,41 74,46   mediaan 49 

51 - 65 53,6 77,75 81,63   jongste werknemer 19 

> 65 5,74 100 100   oudste werknemer 83 

 
Opmerkelijk is ook hier is het aantal deeltijds werknemers. De gemiddelde leeftijd van de 
dienstboden is 52 jaar, de mediaan ligt op 49. De jongste dienstbode is 19, en de oudste 83 jaar.  
Het beroep van dienstbode blijkt een voornamelijk vrouwelijk beroep te zijn. Iets meer dan één 
op vijf  dienstboden zijn mannen. De oudere dienstboden (65 + ) zijn allemaal vrouwen en 
werken allemaal deeltijds. 
 
Ten opzichte van de totale tewerkstelling is het aandeel van de vrouwen 78,20 % en dat van de 
deeltijdsen 73,29 %. Bij de vrouwen werkt 82,23 % deeltijds, bij de mannen 41,25 %. 
 
In deze analyse spreken we van dienstboden in de zin zoals die in de DmfA gelezen moet 
worden, namelijk het statuut. Inhoudelijk, vallen er grosso modo drie types dienstboden te 
onderscheiden : dienstboden die uitsluitend schoonmaken, dienstboden die het huishouden 
runnen (schoonmaak, maaltijden klaarmaken, was & plas) en zij die naast de huishoudelijke 
taken ook nog verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding van de kinderen (voornamelijk 
toezicht).  

 

 
De werknemer van niet Belgische origine over de subsectoren heen.  
 
Waar leeftijd en gender uit de DmfA afgeleid kunnen worden, is dat voor etniciteit niet het 
geval. De herkomstmonitor19 2015 leert ons echter dat in 2013 niet minder dan 17,4% (Vlaams 
gemiddelde : 14%) niet van Belgische origine zijn (10,7% daarvan is van EU oorsprong, 6,5% niet 
EU).  
Een inschatting, gebaseerd op de familienamen laat ons toe te bevestigen dat de tewerkstelling 
(voornamelijk in subsector 2) duidelijk de opeenvolgende migratiegolven gevolgd heeft (Zuid-
Europa,  Noord-Afrika, Oost-Europa en Afrika ten zuiden van de Sahara). Opmerkelijk is ook hier 
is het aantal deeltijdse werknemers.  

  

                                                 
19 Herkomstmonitor 2015, Departement WSE, maart 2015 - geen recentere versie beschikbaar. 
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Organisaties & mensen: conclusies 
 
De vastgoedsector 
 

- kent drie types werkgevers, en de verschillen tussen de verschillende types zijn dermate 

groot, dat er moet van uitgegaan worden dat ze niet op één en dezelfde manier behandeld 

kunnen worden 

- kent enkel kleine tot zeer kleine organisaties 

- stelt in de subsector met economische activiteit voornamelijk hoger opgeleide bedienden 

tewerk  

- stelt in de subsector zonder economische activiteit voornamelijk minder opgeleide arbeiders 

tewerk 

- is uitgesproken leeftijds-, gender- en etnisch divers  

- stelt heel wat zelfstandigen tewerk 

- stelt heel wat deeltijdse werknemers tewerk 
 

 

Drie subsectoren, drie benaderingen.  
 
Alles valt of staat met een correcte en geoptimaliseerde communicatie. De schets van de 
organisaties binnen de sector hierboven toont al aan dat de drie subsectoren, zoals we ze 
genoemd hebben, elk een eigen aanpak (contactname) vragen:  
 

- de eerste subsector (vastgoedbedrijven met commerciële activiteiten): hier is contactname 

(1) mogelijk via de werkgever (of de persoon die daartoe gemachtigd is) en kan het bedrijf als 

geheel (en de medewerkers dus als team) benaderd worden, en (2) kunnen de werknemers 

individueel benaderd worden.  

- bij de tweede subsector (VME’s) is het per definitie (cf. supra) onmogelijk met de werkgever 

zelf in contact te komen (tenzij de syndicus actief is in een organisatie die tot subsector 1 

behoort). Werknemers die binnen deze subsector actief zijn kunnen dus enkel individueel 

benaderd worden.  

- omdat de arbeidsrelaties in de derde subsector zich afspelen binnen de privésfeer van de 

werkgevers, is het ook hier zo goed als onmogelijk om relaties tot stand te brengen via de 

werkgever. Ook hier zal alle contactname exclusief via de werknemer zelf kunnen verlopen.  
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WAT ZIJN ONZE STERKTES? EN WAAR LIGGEN ONZE ZWAKTES? 
 
De sociale partners hebben zich destijds – in 2008 - voorgenomen een eigen weg, een eigen 
‘model’ te zoeken en zich de tijd te gunnen om die ook te vinden. De afgelegde weg laat toe te 
concluderen dat de we op het juiste pad zijn. Toch is het niet slecht even stil te staan bij de 
successen en mislukkingen om zo de kansen die geboden worden met beide handen te grijpen, 
en daarbij de valkuilen te vermijden. De antwoorden op vier eenvoudige richtvragen van een 
SWOT-analyse kunnen ons daarbij helpen.  

 
Wat loopt goed?  
Wat ligt moeilijk(er) en kan beter?  
Wat kunnen we nog realiseren?  
En waar er ligt het gevaar op de loer? 

 
Bij het zoeken van de eigen weg, werd initieel de keuze gemaakt focus te nemen op het 
‘levenslang leren- principe’, om (1) inhoudelijke redenen: het regelgevende kader is immer in 
constante evolutie, en kennen is in de zakelijke dienstverlening minstens even belangrijk als 
kunnen, maar ook om (2) strategische redenen, want door steeds kort op de bal te spelen telkens 
het wetgevend kader verandert, zijn de sectorale opleidingsinitiatieven er vlug in geslaagd 
zichzelf onmisbaar te maken.  
 
Drempels verlagen is evenzeer een juiste keuze gebleken. Door kort op de bal te spelen, door 
soepele formules voor stellen, door kwaliteit te leveren en door binnen een redelijke termijn 
oplossingen te bieden is de bijscholing met de bijhorende strategie en incentives ondertussen 
een goed geoliede machine geworden, die jaar in jaar uit blijft draaien. De participatiegraad 
blijft in stijgende lijn gaan. Alternatieve, doelgroepgerichte leervormen, zoals coaching op de 
werkvloer, taalcoaching, e.d. zijn dan weer aandachtspunten waar nog ruimte voor groei is.  
 
Onze communicatie lijkt te werken. Een gevoel van community creëren door het 
vormingsverhaal te laten vertellen door de mens achter de functie slaat aan, en toch lopen we 
nog potentieel mis. Meer inzetten op aanvullende e-communicatie, sociale media en netwerken 
beter gebruiken zijn ongetwijfeld een aantal pistes die we moeten onderzoeken om tot een nog 
grotere dekking te komen.  
 
De klanten die we hebben kunnen we over het algemeen het predicaat trouw toekennen; nieuwe 
klanten werven blijft iets lastiger. En wat we zelf als een grote sprong voorwaarts zouden 
aanzien, is als we zouden merken dat de participatie minder remediërend en meer strategisch 
zou worden. Daarom moet de boodschap over strategisch competentiemanagement misschien 
met iets meer aandrang uitgedragen worden.  
 
De doelgroep van de dienstboden bereiken blijft moeilijk. Hun werksfeer is – gezien de context - 
immers de privésfeer van hun werkgever. Actief werven via de werkgever is dus onmogelijk. Toch 
willen we hen dezelfde kansen bieden, en zijn alle opties die aan de andere doelgroepen geboden 
ook voor hen mogelijk.  
 
Dat het personeelsbestand van de sector divers is, is al gebleken uit de omgevingsanalyse. We 
maken de bewuste keuze deze diversiteit ook in beeld te brengen bij  onze communicatie, in de 
hoop op die manier bij te dragen tot het vergroten van de openheid. De instrumenten die we 
beschikbaar stellen om tot een meer divers personeelsbeleid te komen (bij instroom, doorstroom 
en uitstroom) zullen  we nog wat beter in de verf zetten.  
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Hoewel een sectoraal beleid geen ‘commercieel product’ is, zou nog wat extra aandacht voor ‘de 
vier P’s van de marketing’ (product, place, publicity en price) welkom kunnen zijn. We hebben 
weliswaar een aantal nieuwe ‘producten’, maar toch moeten we er blijven op toezien dat 
routine het niet wint van creativiteit; dat herhaling de plaats niet inneemt van vernieuwing en 
dat de coherentie bewaakt wordt. Dit ‘productmanagement’ wensen we niet als prioriteit of als 
aparte actie op te nemen in het actieplan, maar we zullen er op toezien dat elke actie ook in zijn 
dimensie ‘product’ bekeken wordt.  
 
Vernieuwing – of noem het innovatie – is ook in de vastgoedsector geen ijdel woord. Een nieuw 
kennen en kunnen gaan hiermee gepaard. In ons streven naar een strategischer 
competentiebeleid zou daar een grote uitdaging kunnen liggen: “Hoe vandaag antwoorden 
bieden op de vragen die de bedrijven ons morgen zullen stellen?”. Digitalisering’ is ook hierbij 
een sleutelbegrip. Hoe die digitale revolutie zal overgaan in een digitale evolutie kunnen we niet 
voorspellen; maar het zal zaak zijn kort op de bal te spelen en bij elke vernieuwing de 
antwoorden te bieden op de vragen die gesteld zullen worden. We denken bijvoorbeeld aan 
virtuele bezoeken, online dienstverlening, plaatsbeschrijvingen aan de hand van drones en dies 
meer.  
 
Over het muurtje kijken bij aanverwante sectoren (zakelijke dienstverlening) zoals 
verzelfstandigde bankkantoren, verzekeringskantoren,… zou bijkomende inzichten kunnen 
verschaffen. Het DNA van die organisaties is nl. vergelijkbaar met dat van ons, en dus kunnen we 
waarschijnlijk van elkaar leren.  
 
Dat de vastgoedsector een KMO-sector is met een groot aandeel micro-ondernemingen is zowel 
een vloek als een zegen: bedrijven hebben dikwijls niet de tijd en de middelen om zich op meta-
niveau te bekommeren om hun personeel, en nemen daarom ofwel dankbaar de geboden hulp 
aan, of zijn in tegendeel moeilijk te overtuigen van de meerwaarde van die helpende hand. 
Twijfelaars over de streep zien te trekken is hier de boodschap.  
 
‘Time’ is altijd een beetje ‘money’, maar is dat vooral in de kleine KMO waar alle beschikbare 
mankracht inzetten dikwijls een kwestie van overleven is. In die context ruimte en tijd zien vrij 
te maken om op een meer strategische manier met menselijk kapitaal om te gaan is extra 
moeilijk. Komt daarbij nog dat de vastgoedwereld a small world is, waardoor de vrees wel eens 
ontstaat dat te goed opgeleide medewerkers te aantrekkelijk zouden kunnen worden voor de 
concurrentie.  
 
Aan het gegeven dat stress in een concurrentiële omgeving spelbreker kan zijn om optimaal te 
functioneren, hebben we altijd al voldoende aandacht geschonken aan gerichte training en 
opleiding in stressbeheersing. Zo ook voor ergonomie in het kader van fysieke belasting. Deze 
zaken in de ruimere context van werkbaarheid plaatsen hebben we tot nu toe nog onvoldoende 
gedaan.  
 
Omdat gekwalificeerde instroom belangrijk is, maar vooral omdat die kwalificaties kwalitatief 
moeten zijn, hebben we er steeds voor gekozen onderwijsinstellingen te bij te staan in het 
verschaffen van de nodige sectorale kennis voor sectorspecifieke studierichtingen. 
(hogeschoolopleidingen, ondernemersopleidingen en Se-n-Se), en omdat leren niet alleen op 
school gebeurt, willen we de scholen ook de instrumenten bieden om hun stages waar nodig 
kwalitatief te verbeteren en willen we nodig de scholen bijstaan in het vinden van die 
kwalitatieve stageplaatsen.  
 
Hoewel we, door het outplacementheft in eigen handen te nemen, altijd getracht hebben 
talenten en competenties die uitstromen uit de bedrijven in de sector te houden (en hier hebben 
we het vanzelfsprekend niet over wie het actieve leven achter zich laat) kunnen we hier nog 
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beter scoren, met een meer modulair opgebouwde dienstverlening en door voluit mee te gaan in 
het verhaal van de loopbaanbegeleiding.  
 
De roep om hulp bij instroom (Help! Ik vind geen geschikte medewerkers) klinkt soms luid, en 
doet dat al een tijdje. Met ons laagdrempelig competentiemodel met bijhorende tools hebben we 
een eerste aanzet van antwoord gegeven. Zaak is nu de aandacht niet te laten verslappen, en de 
werkgevers en personeelsverantwoordelijken hier te blijven over informeren en hen er blijven in 
bijstaan. 
 
 
“Hoe vinden we nu dat we, als sector, de komende twee jaar moeten werken aan de thema’s die 
vastgelegd zijn in het inhoudelijk kader van onderhavig convenant?”  
 
Deze thema’s zijn:  
 
Onder de eerste decretale kapstok  
(afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt) :  
 

1) Inzetten op duaal leren en werken, stages en studie- en beroepskeuze met aandacht voor 
STEM  
 
Onder de tweede decretale kapstok  
(een competentiebeleid waaronder leven lang leren) 
 

2) Aandacht voor competenties van de toekomst  
3) Aandacht voor basiscompetenties  
4) Alle talenten aan de slag  
5) Werk maken van werkbaar werk  

 
Onder de derde decretale kapstok  
(het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit) 
 

6) diversiteit bevorderen  
7) discriminatie tegengaan 
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DE VASTGOEDSECTOR EN DE ZEVEN THEMA’S 

 
1)Inzetten op duaal leren en werken, stages en studie- en beroepskeuze met aandacht voor STEM  
 
De sociale partners van de vastgoedsector hebben besloten om voorlopig de boot van het duaal 
leren af te houden. De omgevingsanalyse maakt duidelijk waarom het nieuwe duale leren dat zich 
voorlopig alleen op middelbareschoolniveau situeert op dit moment geen prioriteit is. De 
intersectorale partners hebben namelijk destijds op het slotsymposium ‘duaal leren’ in 
aanwezigheid van alle bevoegde ministers en Z.K.H. Filip hun ambitie bevestigd het duaal leren uit 
te breiden naar andere EFQ-niveaus. Om die boot, die we nu afhouden, dan niet te missen worden 
nu al alle werkzaamheden in het kader van het nieuwe duaal leren vanop de zijlijn opgevolgd in 
het ‘klankbordgroep’-netwerk. Ondertussen blijven we verder werken aan een centrale databank 
met alle kwaliteitsvolle stageplaatsen voor de studenten die vastgoed studeren.  
 
Dit mag echter de aandacht niet afleiden van onze bezorgdheid om te blijven inzetten op 
kwalitatief onderwijs, en van de hulp die wij onderwijsinstellingen daarin kunnen bieden.  
 
 
2) Aandacht voor competenties van de toekomst  
 
Disruptie en innovatie. Twee termen die niet meer weg te denken zijn als we het hebben over 
arbeid, arbeidsorganisatie en tewerkstelling. Doemscenario’s voorzien dat zowat alle huidige jobs 
gaan verdwijnen, andere scenario’s stellen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Wij willen in alle geval 
klaar zijn voor de toekomst, en houden nauwlettend alle trends en evoluties in het oog, zodat we 
indien nodig met de juiste tools en vorming een passend antwoord kunnen bieden.  
 
3) Aandacht voor basiscompetenties  
 
Omdat (zie omgevingsanalyse) heel wat mensen met een recente migratie-achtergrond in de sector 
actief zijn (subsector 2) willen we blijven inzetten op drempelverlagende alternatieven om basis – 
maar ook andere - competenties te versterken.  
 
4) Alle talenten aan de slag  
 
Omdat we alle op de arbeidsmarkt beschikbare talenten volop willen benutten, blijven we 
beschikbaar om waar nodig (en mogelijk) hulp te bieden in EVK en EVC procedures.  
 
5) Werk maken van werkbaar werk  
 
We willen in uitvoering van dit convenant samen met onze sectorale sociale partners blijven 
nadenken over manieren om het werken in de sector werkbaar te maken en/of te houden, en 
zullen ons daarvoor inspireren op “good practices” van andere sectoren die met deze oefening al 
verder gevorderd zijn.  
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6) Diversiteit bevorderen  
 
Sedert jaar en dag promoten we de ‘competentie-aanpak’, met een sectoraal model en bijhorende 
tools, om zo met de nodige tips en tricks bij onze bedrijven de boodschap te kunnen uitdragen 
dat competenties een soliede basis kunnen zijn voor elk personeelsbeleid. Dat willen we nu ook 
blijven doen. Verder willen we blijven inzetten op drempelverlaging en alternatieve leervormen, 
zodat ieder de kans blijft krijgen zijn of haar competenties te (blijven) ontwikkelen.  
 
7) Discriminatie tegengaan  
 
De vastgoedsector wil met de beschikbare middelen actief bijdragen tot het verder bestrijden 
van elke vorm van discriminatie die EAD in de weg staat.  
 
 
 
 
 

-o0o- 
 
 
 
 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
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WIJ WILLEN PRIORITAIR INZETTEN OP: 
 

 

• Prioriteit #1: een evenredig en divers bestafte sector waar voor discriminatie geen plaats is 

• Prioriteit #2: communicatie, draagvlakverbreding en naambekendheid 

• Prioriteit #3: competentieversterking op maat en met visie 

• Prioriteit #4: advies op maat voor organisatie en individu 

• Prioriteit #5: kwalitatief onderwijs voor een kwalitatieve instroom 

• Prioriteit #6: een performante arbeidsmarkt 
 
 
Opmerking bij de prioriteiten:  
 
Over al die prioriteiten heen en over alle acties waarin ze zich concretiseren heen is één 
constante (Prioriteit #0): continuïteit. Daarom zij het merendeel van de acties bij het actieplan 
(1) voortzettingen van bestaande acties en (2) nieuwe acties waarvan het niet de bedoeling is ze 
in de tijd te gaan beperken.  
 

 

 
-o0o- 
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PRIORITEIT 1 : Een evenredig en divers bestafte sector waar voor discriminatie 
geen plaats is. 
 
Motivatie  
 
Omdat de krapte op de arbeidsmarkt steeds uitgesprokener wordt, omdat door diplomafetisjisme 
en vooroordelen de kans bestaat dat heel wat talent op de arbeidsmarkt verloren gaat. Diversiteit 
wordt op die manier an sich een instrument dat ingebed kan worden in de strategische keuzes 
van een organisatie. Competenties zijn de sleutel tot succes, niet leeftijd, kleur, gender of religie.  

 

Maar ook omdat – omwille van de sociale coherentie - een performant dienstverlenend bedrijf niet 
anders kan zijn dan een dwarsdoorsnede van de samenleving.  

Daarom maken wij van een evenredig en divers bestafte sector graag onze eerste prioriteit. 

 

Acties  

De sector engageert zich om alles in het werk te stellen om discriminatie te vermijden.  

 

Actie 1: Werken aan een zelfregulerend beleid inzake non-discriminatie. 

Omschrijving:  

Om te werken aan dit beleid zullen in de eerste plaats de nodige inspanningen gedaan worden 
om het draagvlak voor discriminatiebestrijding te verbreden, bijvoorbeeld door (1) verder bewust 
de nodige aandacht te besteden aan diversiteit (gender – leeftijd – etniciteit) in het 
beeldmateriaal  van al onze communicatie (bijv. bij de testimonials rond opleidingsinitiatieven in 
het kwartaaltijdschrift), door (2) ook inhoudelijk en redactioneel de nodige aandacht aan anti-
discriminatie te besteden (bijv. d.m.v. een artikel rond anti-discriminatie in het tijdschrift), door 
(3) campagnes van de overheid rond anti-discriminatie via onze kanalen te verspreiden, of (4) 
door middel van een folder die bij bedrijfsbezoeken meegenomen kan worden.   

 
Verder zal hierbij onderzocht worden hoe op de meest opportune manier anti-
discriminatieopleidingen voorzien kunnen worden in ons opleidingsaanbod. Mogelijke opties zijn 
: (1) op zichzelf bestaande opleidingen die opgenomen worden in het vormingsaanbod, (2) ‘plug 
ins’ in het kader van de ruimere opleidingen binnen de HR thematiek, (3) antidiscriminatie bij 
tewerkstelling gecombineerd met opleidingen rond anti-discriminatie op de woningmarkt, of (4) 
het publiceren en promoten van het bestaande opleidingsmogelijkheden rond dit thema.  

 
Verder zijn doorheen dit convenant en over alle prioriteiten heen verschillende 
diversiteitsbevorderende acties en instrumenten terug te vinden, waarbij het ene eerder zal 
bijdragen tot een grotere diversiteit bij instroom, het ander bij doorstoom, en nog een ander bij 
uitstroom kan bijdragen tot een meer evenredige arbeidsdeelname (binnen en buiten de sector). 
Deze acties worden beschreven bij de prioriteit waaronder ze geplaatst werden.  

 

Actie 2 : Er zal tijdens de looptijd van het convenant een  een sectorale gedragscode in het kader 
van non-discriminatie uitgewerkt worden. Er zal daarbij inspiratie geput worden uit goede 
voorbeelden van andere sectoren die reeds verder gevorderd zijn in deze oefening en er zal - 
indien nodig – advies gevraagd worden aan instanties die de nodige knowhow in deze materie 
bezitten.  
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PRIORITEIT 2: Communicatie, draagvlakverbreding en naambekendheid. 
 
 
Motivatie  
 
Omdat we succes willen bereiken, omdat we het draagvlak dat we creëren voldoende breed willen, 
omdat we succes willen bereiken, omdat we willen dat de diensten die we aanbieden in de eerste 
plaats bekend gemaakt worden, gekend zijn en vooral ook gekend blijven, is het belangrijk dat 
bedrijven, werkgevers en werknemers onze informatie oppikken uit de stroom aan informatie die 
dagelijks op hen afkomt. Informeren met een doel, daar gaat het in communicatie om. De uitdaging 
is niet het communiceren op zich, maar wel er voor te zorgen dat (1) de juiste dosis informatie 
wordt meegegeven (kwaliteit), dat (2) de juiste hoeveelheid informatie wordt meegegeven 
(kwantiteit), dat (3) de juiste informatie in de juiste hoeveelheid aan de juiste persoon (afstemming 
op de ontvanger) wordt bezorgd.  

De boodschap (informatie) is op zich al een complex verhaal, maar het medium en de relatie tussen 
medium en informatie zijn dat evenzeer, en deze laatste twee zijn in constante evolutie. Bijblijven 
is daar de boodschap. En dat is een hele opdracht. 

 

Onder andere om die redenen vinden wij het belangrijk dat er voldoende tijd en middelen gaan 
naar die verschillende vormen van communicatie. 

 

Daarom maken wij van communicatie graag onze tweede prioriteit.  

 

Acties 20 

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken deze 
prioriteit: 

 
Actie 1: Bedrijfsbezoeken verderzetten en waar nodig intensifiëren 
 
Omschrijving:  

Omdat contactname het begin is van elke uitwisseling van informatie, en omdat kwalitatieve 
één-op-één contacten het meeste effect teweegbrengen (naast het verstrekken van informatie is 
er meteen ook een contactpersoon) trachten we met zoveel mogelijk bedrijven via een 
bedrijfsbezoek – met een zaakvoerder, een personeelsverantwoordelijke of een leidinggevende - 
een relatie tot stand te brengen. Omdat de vastgoedsector een KMO sector is, moeten kleine 
bedrijven evenzeer geprospecteerd worden als de grotere. Voor een bedrijfsbezoek kunnen 
verschillende aanleidingen zijn: via het contactformulier op de website, omdat ze nieuw zijn, 
database-prospectie, … Tijdens een bedrijfsbezoek wordt een zo volledig mogelijk overzicht 
gegeven van de mogelijkheden die die sector voor de werkgevers en de werknemers op poten 
zet. Om die volledigheid te garanderen, wordt een checklist gevolgd die ook in de vorm van een 
samenvattende folder met de contactgegevens van de sectorconsulent bij de bedrijven 
achtergelaten wordt. Aanvullend op de bedrijfsbezoeken trachten we ook individuele contacten 
tot stand te brengen op plaatsen en events waar veel bedrijfsleiders te vinden zijn, zoals 
bijvoorbeeld beurzen en congressen.  

 

                                                 
20 Om het overzicht te bewaren worden onder alle prioriteiten de acties die dicht bij elkaar aansluiten onder één rubriek geclusterd. 
De sub-acties in deze clusters worden telkens vet gedrukt.  
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Timing:  

Deze actie is één van de pijlers van onze communicatiestrategie, is niet tijdsgebonden, en wordt 
over de jaren heen voortgezet.   

Beoogde doelstelling: 

De belangrijkste betrachtingen bij die bedrijfsbezoeken is het vergroten van onze 
(naam)bekendheid, het uitbreiden van het netwerk en het bekendmaken van de geboden 
mogelijkheden. 

 

Actie 2: Bestaande geschreven (print) communicatie voortzetten 
 
Omschrijving:  

De website van het sectorfonds www.sf323.be is en blijft de meest up-to-date bron waar alle info 
te vinden is, ook het opleidingsaanbod, maar om een community gevoel te creëren is er – in 
samenwerking met een communicatiebureau – destijds voor gekozen om ons verhaal ook nog te 
laten vertellen door de mens achter de sector, en om hem dit te doen in de vorm van een 
kwartaaltijdschrift dat nogal wat verschillen vertoont met de klassieke opleidingsbrochure. Er 
staan ook allerhande weetjes in, zodat ook wie a priori niet op zoek is naar opleidingen er ook 
interessante informatie kan in vinden, en op die manier toch met het opleidingsaanbod in 
aanraking komt. Dit tijdschrift wordt opgestuurd naar alle werkgevers, naar alle actieve 
werknemers en naar alle ex-werknemers die minder dan één jaar uit dienst zijn (omdat zij nog 
gedurende het eerste jaar dat volgt op hun ontslag alle opleidingen gratis kunnen volgen). 
Aanvullend worden een aantal productfolders met detailinformatie ter beschikking gesteld van 
werkgevers en werknemers.  

Timing:  

het tijdschrift bestaat sinds september 2009, verschijnt elk kwartaal (maart, juni, september en 
december) en zal tot nader order blijven bestaan.  

Betrokken partners:  

het tijdschrift en alle folders worden gerealiseerd in samenwerking met ons 
communicatiebureau (F-twee). 

Beoogde doelstelling:  

Website, tijdschrift en productfolders moeten de sectorale werking beter bekend maken, het 
opleidingsaanbod bij alle potentiële deelnemers brengen en meewerken aan het tot stand 
brengen van een community gevoel.  

 

Actie 3: Bestaande communicatiekanalen verder uitbreiden (e-communicatie, sociale netwerken en 
sociale media).  
 
Omschrijving:  

naast de traditionele printmedia, willen we ook aanvullend elektronische communicatie voeren, 
zowel met newsitems (inclusief media) op de website, als met een nieuwsbrief met opleidings- en 
ander nieuws (driemaandelijks) en met sociale media en netwerken (Facebook met regelmatige 
posts die voornamelijk moeten inspelen op het community gevoel).   

Timing:  

Deze actie is niet tijdsgebonden, en wordt over de jaren heen voortgezet 

http://www.sf323.be/
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Beoogde doelstelling: (1)  

het bereik van onze communicatie vergroten en (2) het community gevoel versterken.  

 

Actie 4: Communiceren rond de bij cao vastgelegde mogelijkheden en rond de mogelijkheden die 
door de interne reglementering voorzien zijn.  
 

Omschrijving:  

Het recht op vorming is bepaald in de cao van 13 juni 2013, en we vinden het onze plicht de 
rechten zoals die daarin omschreven zijn op geregelde tijdstippen en via verschillende kanalen te 
blijven communiceren. Dit geldt ook voor alle rechten en voordelen die niet bij cao maar wel bij 
beslissing van de Raad van Bestuur of van het Dagelijks Bestuur van het sectorfonds bepaald 
zijn.  

Timing:  

Deze actie is niet tijdsgebonden, en wordt over de jaren heen voortgezet 

Beoogde doelstelling:  

Op die manier (1) worden onze werkgevers en werknemers correct geïnformeerd en (2) vergroten 
we de kans op slagen van onze verschillende initiatieven.  
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PRIORITEIT 3: Competentieversterking op maat en met visie. 
 
Motivatie  
 
Omdat LLL altijd een prioriteit, een uitgangspunt geweest is. Omdat de steeds veranderende 
regelgevende kaders steeds zorgden voor voldoende gelegenheid om de noodzaak tot bijscholing 
hard te maken, omdat de vorming rond deze steeds  wijzigende wettelijke en kaders een sterke 
locomotief gebleken is waaraan we dankbaar ons wagonnetje van de ruimere 
competentieversterking konden koppelen. Maar ook omdat competentieversterking meer is dan 
informeren over nieuwe wetten: vorming, training en opleiding gaan namelijk een stuk verder.  

Hoewel de sector er in geslaagd is de noodzaak van een stevig VTO beleid te laten doordringen in 
het merendeel van de geesten, wordt er soms nog te veel gedacht in termen van remediëren en 
onvoldoende in termen van strategie. Daarom moet er op een flexibele, performante en 
toekomstgerichte manier nagedacht worden over die competentieversterking, en toekomstgericht 
betekent ook dat niet enkel moet nagedacht worden over het borgen en ontwikkelen van de 
huidige competenties, maar dat evenzeer een oog op de toekomt moet gehouden worden om zo 
te trachten anticiperen op toekomstige competentienoden.  Soms blijven de drempels hoog, en 
die wegwerken – of ten minste verlagen – is één van de uitdagingen. Drempels wegwerken is 
echter een middel, geen doel. Dat doel is en blijft goed opgeleide mensen te hebben. Een carrière 
lang. 

 

Daarom maken wij van verdere competentieversterking op maat en met visie graag onze derde 
prioriteit.  

 
Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van deze 
tweede prioriteit: 

 

Actie 1: Competenties en zowel huidige als toekomstige vormingsnoden verder in kaart brengen  

Omschrijving:  

We hebben elders vermeld dat de eerste doelstelling bij bedrijfsbezoeken het vergroten van onze 
naambekendheid is. Vanzelfsprekend worden die contactmomenten bij bedrijfsbezoeken ook 
benut om te polsen naar vormingsnoden. Rechtstreekse bevraging van werkgevers (en ook 
werknemers) in de sector, waarbij in de diepte wordt gepeild, vormt op deze manier onze eerste 
bron om competenties en vormingsnoden in kaart te brengen. Een tweede bron van informatie 
komt van de studiedienst van de beroepsfederatie  die nauwlettend alle nieuwe 
vastgoedspecifieke of -gerelateerde trends in het oog houdt. Door systematisch overleg kunnen 
we trends die er zitten aan te komen proactief omzetten in vorming, zodat onze bedrijven en 
hun medewerkers altijd de kans krijgen om bij te blijven in een steeds veranderende omgeving. 
De derde bron van informatie vinden we bij ons netwerk van vormers en instructeurs, die ook 
voor hun expertisedomein de ogen en oren openhouden en via overleg de vertaalslag maken 
naar nieuw opleidingsmateriaal. Ten slotte wordt de omgeving nauwlettend in het oog 
gehouden, om alle (voornamelijk) technologische evoluties van dichtbij op te volgen , zodat ook 
daar   een antwoord kan geboden worden op nieuwe vragen rond competentieontwikkeling.   

Timing:  

Deze actie is niet tijdsgebonden, en wordt over de jaren heen voortgezet 

De partners die hierbij betrokken zijn, zijn de beroepsfederatie, haar studiedienst en ons netwerk 
van vormingsconsultants. Deze losse samenwerkingen zijn omwille van de win-win van 



 27 

onschatbare waarde, maar zijn niet geformaliseerd in partnerships, omdat dergelijke ‘contracten’ 
geen meerwaarde zouden bieden.  

Beoogde doelstelling: Hoe duidelijker, vollediger en pertinenter de huidige en toekomstige 
vormingsnoden omschreven worden, hoe beter een vormingsaanbod er op afgestemd kan 
worden, hoe beter opgeleid de werknemers (kunnen) zijn.  

 
Actie 2: Een gratis, dynamisch, flexibel en doelgroepgericht opleidingsaanbod met incentives voor 
werknemer en –gever voorzien.  

 
Omschrijving:  

Op basis van de in kaart gebrachte competenties en van de resultaten van de 
opleidingsbehoeftenanalyse wordt een gratis opleidingsaanbod (VTO) samengesteld en 
aangeboden. Dit aanbod loopt continu, met uitzondering van de zomermaanden, en wordt vier 
maal per jaar gecommuniceerd via ons opleidingsmagazine voor wie werkt in de vastgoedsector. 
In dat aanbod wordt er altijd naar gestreefd (1) om alle doelgroepen aan bod te laten komen, (2) 
om een evenwichtige spreiding over het Vlaamse territorium te hebben, en (3) om de 
basisvormingen cyclisch te plannen en te spreiden over tijd en territorium. Op die manier kan 
altijd de nodige opleiding gevolgd worden binnen een redelijke termijn en op een redelijke 
afstand van de plaats van het bedrijf. (straal van 25 km). Goed lopende opleidingen, of 
veelgevraagde opleidingen kunnen steeds bij ingepland worden om zo aan de vraag te voldoen. 
Om maximale flexibiliteit te garanderen, kunnen aanvullend ook nog opleidingen op vraag of 
onder bepaalde voorwaarden in company ingericht worden. Onder op vraag verstaan we 
opleidingen die ingericht worden op verzoek van een bedrijf, en waarbij – via actieve werving – 
bedrijven uit de buurt aansluiten (= bedrijvenclusters), in company betekent dan weer dat de 
opleidingen op verzoek van en exclusief voor een bepaald bedrijf georganiseerd worden, al dan 
niet intra muros. 

Voor al deze opleidingen gelden volgende incentives: werknemers behouden hun loon en krijgen 
hun onkosten vergoed, werkgevers krijgen (behalve voor incompanyopleidingen) een forfaitaire 
vergoeding om het gederfde loon te compenseren. 

 
Om het probleem van de ‘beschikbare tijd’ te ondervangen, zal in de toekomst verder 
geëxperimenteerd worden met alternatieve leermomenten (lunchconferenties, ontbijtsessies, 
e.d.). 
 
Voor bepaalde doelgroepen (vnl. subsector 2 en 3 – cf. analyse) is het soms moeilijker om 
voldoende inschrijvingen bijeen te krijgen om de kritische drempel om ze te laten doorgaan te 
overschrijden. Daarom zal tijdens de looptijd van dit convenant onderzocht worden of – 
specifiek voor die doelgroepen – samenwerkingen kunnen uitgewerkt worden met andere 
sectoren.  

 
Ook voor subsector 1 lijkt het aangewezen mogelijke samenwerkingen te onderzoeken met 
vergelijkbare intellectuele sectoren [zoals bijv.  zelfstandige bankbemiddeling (PC 341), makelarij 
en verzekeringswezen (PC 307] omdat ook daar de digitale transformatie verregaande gevolgen 
zal hebben op mens en bedrijf. Daarom zal tijdens de looptijd van dit convenant onderzocht 
worden of ook specifiek voor deze doelgroep – samenwerkingen kunnen uitgewerkt worden met 
andere sectoren. 

 

Timing: Deze actie is niet tijdsgebonden, en wordt over de jaren heen voortgezet 
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Betrokken partners:  

voor vastgoedspecifieke opleidingen wordt steeds samengewerkt met het Vlaams Instituut 
Vastgoedopleiding (VIVO). Voor de niet vastgoedspecifieke opleidingen (algemeen vormend, 
commercieel, ITC, … ) wordt ad hoc samengewerkt met verschillende organisaties die op de 
vormingsmarkt actief zijn.  

Van de beoogde doelstelling durven we hopen dat die duidelijk is: met zo weinig mogelijk 
drempels (tijd, ruimte en middelen) er voor zorgen dat de arbeidskrachten in de sector zo goed 
mogelijk opgeleid zijn.  

 

Actie 3: Een financiële tussenkomst bij opleidingen die bij andere opleidingsverstrekkers gevolgd 
worden voorzien. 

Omschrijving:  

omdat een eigen opleidingsaanbod – hoe ruim en volledig ook – nooit alle behoeften kan 
dekken, omdat andere opleidingsverstrekkers in bepaalde domeinen danig veel expertise hebben, 
of nog omdat andere opleidingen vaste waarden zijn, is er voor gekozen naast het gratis 
opleidingsaanbod van de sector zelf voor de werknemers ook nog een vormingsbudget te 
voorzien. Dat budget bestaat uit (1) een persoonlijk leerkrediet van 250 € per persoon en per 
kalenderjaar waarmee opleiding (met een minimum aan formaliteiten) kan gefinancierd worden. 
De enige voorwaarde die hieraan gesteld wordt, is dat de opleidingen a) sectorspecifiek of b) 
algemeen vormend zijn. Het opleidingsbudget bestaat (2) ook nog uit gratis vastgoedvorming bij 
SYNTRA: elke werknemer uit de sector kan op kosten van het sectorfonds per cursusjaar één 
langlopende vastgoedopleiding volgen. Onder langlopende vastgoedopleiding verstaan we de 
ondernemerschapsopleidingen vastgoedmakelaar, vastgoedexpert, vastgoedpromotor en de 
gecertificeerde bijscholingen administratief vastgoedbediende en vastgoedbeheerder.  

Timing: Deze actie is niet tijdsgebonden, en wordt over de jaren heen voortgezet 

Betrokken partners: geen. Het gaat hier niet om partnerships met andere opleidingsverstrekkers, 
maar eerder om een partnership tussen de sector en zijn werknemer.  

Beoogde doelstelling: idem actie 2 

 

Actie 4: Inzetten op alternatieve leervormen. 

Omschrijving:  

hoewel het stilaan in alle geesten duidelijk wordt dat bijblijven een noodzaak is, blijken de 
drempels – ondanks alle geleverde inspanningen – vaak nog te hoog. Een grote drempel blijft de 
(leer)weerstand. Die leerweerstand – die vaak met het ‘klaslokaal’ en de ‘leraar’ te maken heeft 
trachten we op te vangen door andere leervormen te voorzien (werkplekleren): on-the-job-
coaching voor schoonmakers, waarbij zowel schoonmaaktechnische als ergonomische als 
communicatieve vaardigheden aangeleerd en verbeterd kunnen worden en het klassieke 
Nederlands op de werkvloer. (Vooral) deze laatste twee kunnen eveneens als 
diversiteitsinstrument bij instroom gebruikt worden.  

Een laatste alternatieve leervorm die de ervaring en kennis van een ‘lesgever’ combineert met 
uitwisseling zijn de lerende netwerken die rond twee thema’s ingericht worden: HRM en mede-
eigendom. Deze netwerken worden ingepland volgens dezelfde systematiek als bij de open 
opleidingen.  

Timing: Deze actie is evenmin tijdsgebonden, en wordt over de jaren heen voortgezet 
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Betrokken partners: voor coaching en Nederlands op de werkvloer worden bestaande akkoorden 
met Vokans vzw verlengd.  

Beoogde doelstelling: idem actie 2 

 

PRIORITEIT 4: Advies op maat voor organisatie en individu. 

 
Motivatie  
 
Advies aan mens en advies aan organisatie: het hadden op het eerste zicht twee prioriteiten 
kunnen zijn. Omdat het hem evenzeer gaat om de mens in de organisatie lijkt het toch beter 
beiden samen te behandelen.  

Omdat de vastgoedsector een KMO-sector is, met heel veel micro-ondernemingen. Eigen aan dit 
soort organisaties is dat competenties om een gestructureerd strategisch HR-beleid op te zetten 
niet altijd aanwezig zijn en dat – als ze dat wel zijn – de tijd er toe dikwijls ontbreekt, en dat als 
de wil er is, de middelen om die kennis in te kopen niet altijd beschikbaar zijn. Veelal is het 
beredderen, vaak zelfs niet. Het lijkt de kwadratuur van de cirkel wel. 

En ook omdat de werknemer in de micro-onderneming zich wel eens aan zijn lot overgelaten voelt, 
omdat hij een duidelijk kader mist, of omdat het hem aan een klankbord ontbreekt, of omdat hij 
moeilijk kan inschatten waar het met zijn loopbaan naar toe gaat, of omdat hij groei in de breedte 
onvoldoende als groei ervaart. Of misschien omdat die groei er helemaal niet is, niet in de breedte, 
en niet in de hoogte.  

De werkgever – of noem het de organisatie - heeft baat bij ondersteuning om hem te leren de 
HR bewegingen (in-, door- en uitstroom) te begeleiden, om hem daarin autonomer en 
performanter te maken. Een grondige observatie van de bedrijven in de sector heeft ondertussen 
voldoende input opgeleverd om laagdrempelige instrumenten te ontwikkelen die daarbij kunnen 
helpen. Gereedschap gebruiken moet echter ook geleerd worden, en dat geldt ook voor deze tools.  

De mens, die ondertussen met het klassieke LLL-verhaal, dat van het levenslang leren, vertrouwd 
is geraakt, heeft nog onvoldoende besef van het nieuwe LLL –verhaal, dat van de leuke lange 
loopbanen. Hij kan ondersteuning gebruiken bij elk van de drie l’en Leuk (= met goesting aan de 
slag blijven), Lang (= langer aan de slag blijven) en Loopbaan (= loopbaanzekerheid die de plaats 
inneemt van werkzekerheid). 

 

Daarom maken wij van advies op maat voor organisatie en individu graag onze vierde prioriteit21.  

 
Acties  

 
De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Actief competentiebeleid verder ingang doen vinden  

Omschrijving:  

Dat levenslang leren een vlot rijdend treintje is, konden wel elders in dit convenant al meegeven. 
We maakten toen meteen de kanttekening dat het verhaal van het levenslange leren naar onze 
zin toch nog dikwijls te remediërend en te weinig strategisch is. Daarom wordt tijdens de 

                                                 
21 Outplacement wordt onder deze prioriteit niet opgenomen, al had dat gekund. Acties hierrond zijn te vinden onder prioriteit 4.  
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looptijd van dit convenant een deel van de gewone bedrijfsbezoeken vervangen door 
consultatieve bedrijfsbezoeken. Deze consultatieve bedrijfsbezoeken onderscheiden zich van de 
gewone bedrijfsbezoeken door, naast de sectorconsulent ook de aanwezigheid van een HR 
consultant te voorzien, die tijdens een persoonlijke coaching van een drietal uur de principes 
van een competentiemodel en de mogelijkheden die dit biedt zal toelichten, [doelstelling] met de 
bedoeling de werkgever (of zijn personeelsverantwoordelijke) mee te nemen in een meer 
strategisch competentieverhaal, om bijvoorbeeld te komen tot een BOP of tot een POP voor één 
of meerdere van hun medewerkers. De bedrijven die zich daarvoor openstellen zullen steeds op 
steun en advies kunnen blijven rekenen, al is de uiteindelijke doelstelling hen daarin autonoom 
te maken. 

Timing :  

deze consultatieve bedrijfsbezoeken zijn nieuw en zeer arbeidsintensief, gezien ze een dubbele 
personeelsbezetting vragen. Een analyse van de ROI na 6 maand zal moeten uitmaken (1) of en 
zo ja (2) op welke manier daarmee verder gegaan zal worden.  

 

Actie 2: Eigen tools uitbreiden en verbeteren 

 
Omschrijving:  
 
Op basis van een nauwkeurige observatie van het terrein is de voorbije twee jaar hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een praktisch bruikbaar competentiemodel22 voor de sector. Van dit 
model zijn instrumenten afgeleid die toelaten zonder theoretische voorkennis de principes van 
een strategisch personeelsbeleid toe te passen, en dit zowel bij instroom als bij doorstroom. 
Gedurende de twee jaar van de looptijd van dit convenant [timing] zal op hetzelfde model 
verder gebouwd worden, om nog meer instrumenten te ontwikkelen, om de bedrijven toe te 
laten nog meer zelf de troeven in handen te nemen [Beoogde doelstelling: de bedrijven 
professioneler en autonomer maken bij het omgaan met competenties]. Advies en initiatie bij al 
deze tools zal steeds voorzien worden, ofwel onder de vorm van een gepersonaliseerd 
onderhoud, tijdens workshops, tijdens de lerende HR netwerken of nog tijdens de consultatieve 
bedrijfsbezoeken (cf. Actie 1 hierboven).  

 
Actie 3:  
 
Omschrijving:  

Tijdens de looptijd van dit convenant [timing] wensen we ook meer mogelijkheden te bieden 
aan de individuele werknemer die advies, steun of ondersteuning nodig heeft of zou kunnen 
hebben. De sector heeft weliswaar een traditie van individuele begeleiding aan werknemers, 
want al sinds 2009 is dat recht bepaald bij sectorale cao23. Die begeleiding was echter niet 
precies omschreven, en de term loopbaanbegeleiding24 die in die tekst gebruikt wordt leidt 
enigszins tot verwarring.  

Daarom was in dezelfde tekst ook nog voorzien dat de concrete invulling van de term de 
verantwoordelijkheid van de Raad van het Bestuur van het sectorfonds was.  

                                                 
22 Daarbij is een beroep gedaan op de expertise van een auteur die eerder al voor de lokale besturen een sectoraal model 
ontwikkelde. Cf. Cailteux, C.: La gestion des compétences du modèle à la pratique, Vanden Broele, RH Publica, Brugge, 2013. Diezelfde 
auteur zal ons begeleiden bij de verdere verfijning van de bestaande tools en bij de ontwikkeling van nieuwe.  
23 Cao van 2 april 2009, Art. 7 
24 Art. 7 - Onder loopbaanbegeleiding wordt verstaan: het geheel van adviezen en diensten dat er op gericht is een werknemer of een 
groep van werknemers op vraag en op kosten van een werkgever te begeleiden met het oog op het benutten van de op professioneel 

vlak bestaande doorgroeimogelijkheden in de onderneming.  
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De interpretatie die we aan de term loopbaanbegeleiding uit de cao van 2 april 2009 gegeven 
hebben, is de vorm van begeleidig die we jobcoaching25 genoemd hebben, en die wordt 
aangeboden in drie mogelijke scenario’s: (1) bij sub-optimaal functioneren (tegenover team, 
collega’s of jobinhoud), (2) bij dreigende burn-out en (3) om iemand bij een promotie te 
begeleiden26. De begeleiding is dus in de eerste plaats remediërend (uitgaand van een bestaande 
of voorbije situatie). Die jobcoaching wensen we te behouden en verder te ontwikkelen en te 
verfijnen (het product verbeteren), maar ook aan te vullen met een interne loopbaanbegeleiding. 
Deze loopbaanbegeleiding moet – in tegenstelling tot de jobcoaching – eerder als preventief 
(uitgaand van een mogelijke situatie) gezien worden. Beide vormen van begeleiding kunnen 
leiden tot een POP. Dit POP willen we ook verder kunnen blijven voorstellen als oplossing voor 
de werknemers zonder daar een tijdrovende coaching aan te moeten koppelen. Daarom willen 
we de werknemers de mogelijkheid blijven bieden een compentiebilan te laten opmaken met 
aansluitend een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Betrokken partners: voor de jobcoaching plannen we verder te werken met VOKANS vzw. Voor 
het verder verbeteren van het product en voor de interne loopbaanbegeleiding wordt gezorgd 
voor bijkomende vorming van de consultants en consulenten van het sectorfonds.  

Wie zien [doelstelling] in deze aanpak vooral een manier om (1) de werknemer (a) beter te laten 
functioneren en zich (b) beter te voelen en (2)als middel om de werkbaarheid binnen de sector 
beter in kaart te brengen en zo te verbeteren.  

Opmerking bij deze actie: omwille van de elders aangehaalde problematiek m.b.t. het bereiken 
van de dienstboden, hebben de Sociale Partners ervoor gekozen middelen ter beschikking te 
stellen om 0,76 VTE te financieren binnen een vzw die als kerntaak het  empowerment van 
huispersoneel heeft, waar individuele begeleiding deel van uitmaakt. Deze organisatie, OR.C.A., 
besteedt, mits validatie van hun actieplannen door een paritair samengestelde stuurgroep en 
mits regelmatige rapportering aan diezelfde stuurgroep, volledig autonoom de middelen die hen 
in dit kader ter beschikking gesteld worden.  

 

Actie 4: Werken aan werkbaarheid (engagementsverklaring).  

Dat meezijn en bijblijven twee aspecten van werkbaarheid zijn waaraan de vastgoedsector ruim 
aandacht besteedt, is ondertussen – hopelijk – voldoende duidelijk. Dat stress en ergonomie als 
losse elementen op regelmatige basis in ons vormingsaanbod voorkomen, lieten we in de SWOT 
analyse ook al vallen. Om werkbaarheid in zijn geheel te benaderen, zal tijdens de looptijd van 
dit convenant verder werk gemaakt worden van de ontwikkeling van een werkbaarheidsscan die 
de bedrijven moet toelaten in te schalen hoe het zit met de werkbaarheid binnen hun 
organisatie, en die werknemers moet toelaten te evalueren hoe werkbaar zij hun werk ervaren. 
Bij de eerste denkoefeningen rond dit thema tijdens een vorige convenantperiode is gebleken 
dat deze scan betere in een ruimere context bekeken wordt, en dat het daarom nuttig zou zijn 
in de eerste plaats te gaan onderzoeken hoe bedrijven nu al omgaan met werkbaarheid in het 
kader van hun algemeen personeelsbeleid. De roadmap voor dit voorafgaand onderzoek wordt 
ontwikkeld met de hulp van hogeschoolstudenten uit de richting sociaal 
werk/personeelswerking. Na deze voorafgaande peiling zal voor het ontwikkelen van de tool een 
inventaris opgemaakt worden van beschikbare instrumenten en advies ingewonnen worden bij 
sectoren die dergelijke oefening eerder al maakten, om zo alles verder te concretiseren.   

  

                                                 
25 Cao van 2 april 2009  
26 Deze jobcoaching mag dus niet verward worden met de elders omschreven on-the-job coaching, die een alternatieve leervorm is 

(werkplekleren) waar voornamelijk gewerkt wordt aan het verbeteren van technische vaardigheden.  
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PRIORITEIT 5: Kwalitatief onderwijs voor een kwalitatieve instroom. 
 
 
Motivatie  
 
Omdat de vastgoedsector (over de subsectoren heen) in de eerste plaats een bediendensector is (74,8 %), ligt 
een bepaald scholingsniveau aan de basis voor instroom. In bepaalde gevallen is dat scholingsniveau zelfs 
wettelijk bepaald. Die hoger opgeleide bedienden zullen een leven lang geconfronteerd blijven met de 
wijzigende wettelijke kaders waarvan elders sprake. Een degelijke vooropleiding garandeert een brede en een 
stevige basis, en hoe steviger die basis, hoe beter er op voortgebouwd kan worden, de hele (leuke) loopbaan 
lang. Schoolse onderbouw is daarbij essentieel, maar ook praktijkervaring, al tijdens de opleiding. Daarom wil 
de sector zowel voor het theoretische, schoolse luik als voor het praktische (bedrijfservaring) de onderwijs- 
en opleidingsinstellingen alle steun verlenen die ze nodig hebben. 

 
Maar ook omdat het meta-niveau hierin belangrijk is willen we meegaan in elk nieuw 
scholingsverhaal dat voor de sector zijn belang zou kunnen hebben, en bieden we graag onze 
medewerking aan telkens er aan nieuwe theoretische kaders voor onderwijs gewerkt wordt, op 
Vlaams (VKS) niveau, of over de landsgrenzen heen (bijv. ESCO op Europees niveau). 

 

Daarom maken van een kwalitatief onderwijs voor een kwalitatieve instroom graag onze vijfde 
prioriteit. 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van deze 
prioriteit: 

 

Actie 1: Waar nodig informatie verstrekken over (1) studies (en studierichtingen) die toeleiden tot 
de vastgoedsector, en over (2) werken in de sector, om zo potentiële werknemers te helpen bij het 
maken van de juiste keuze.  

Omschrijving:  

Met deze actie wensen we aan te sluiten bij de initiatieven van de overheid die jongeren moeten 
helpen bij het maken van de juiste keuzes voor hun (studie)loopbaan, telkens daar vanuit de 
overheid toe verzocht wordt. Zo zullen we steeds – voor zover dit nog mogelijk is - aan SID-ins 
deelnemen en daarvoor informatiepakketten voorzien op maat van de jongeren, en verder de 
nodige input voorzien voor initiatieven zoals onderwijskiezer.be. Jongeren die afstuderen in een 
sectorspecifieke onderwijsrichting wensen we ook via infosessies of gastcolleges in hun 
onderwijs- en opleidingsinstellingen juist te informeren over de keuzes die gemaakt kunnen 
worden na het beëindigen van hun studies.  

 

Actie 2: De onderwijs- en opleidingsinstellingen de nodige (hulp)middelen aanreiken om de 
opleidingen die toeleiden naar de sector inhoudelijk te optimaliseren. 

Omschrijving:  

Om vastgoedstudenten en –docenten zo up-to-date en accuraat mogelijke informatie ter 
beschikking te stellen, wordt hen toegang verleend tot het online kennisplatform waar syllabi, 
vastgoeddossiers, modeldocumenten en in de nabije toekomst online vorming ter beschikking 
zijn die normaal voor professionals gereserveerd zijn. Verder trachten we via periodiek overleg 
met opleidingshoofden, en door te zetelen in de sectorcommissie en beroepscommissies van 
SYNTRA een vinger aan de pols te houden. Om de vastgoeddocenten toe te laten van de 
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allerlaatste ontwikkelingen, mogen ook zij gratis deelnemen aan het open opleidingsaanbod van 
de sector. 

Betrokken partners bij dit project zijn de werkgeversfederatie CIB Vlaanderen en het Vlaams 
Kenniscentrum Vastgoed en Wonen. 

 
Actie 3: Helpen bij het optimaliseren van stages als instrument 

Omschrijving:  

Omdat stages samen met andere vormen van werkplekleren een essentieel element zijn in het 
verwerven van kennis en competenties, zal de sector alles op alles zetten wat kwantiteit betreft 
(voldoende stageplaatsen) voor studenten en desgevallend27 voor leerlingen, maar ook wat 
kwaliteit betreft: daarom wil de sector samen met de onderwijs- en opleidingsinstellingen van 
alle niveaus verder werken aan de verbetering en het inzetten van de sectorale 
kwaliteitshandleiding, opgebouwd uit minimumvereisten (normen) die door student, 
stagemeester, stagebegeleider en sectorconsulent makkelijk afgetoetst kunnen worden 
(indicatoren). Verder zal het sectorfonds via zijn website een stagedatabank ter beschikking 
stellen.  

De sector biedt verder ook nog graag zijn hulp aan om binnen zijn netwerk van bedrijven indien 
nodig kwalitatieve stageplaatsen voor leerkrachten te vinden. 

Timing: met de ontwikkeling van de stagedatabank is in het najaar 2017 van start gegaan. Het 
invoeren en gebruiken van de kwaliteitshandleiding zal besproken worden met de verschillende 
onderwijs- en opleidingsinstellingen.  

Betrokken partners: De hogescholen die vastgoedspecifiek onderwijs aanbieden en de onderwijs- 
en opleidingsinstellingen die een Se-n-Se vastgoed voorstellen. Alle andere onderwijs- en 
opleidingsinstellingen die algemenere bachelors inrichten waar vastgoed zijdelings aan te pas 
komt krijgen eveneens de kans hierin mee te gaan.  

De beoogde doelstelling is dubbel : (1) enerzijds de kwaliteit van de stages zelf te verbeteren en 
(2) anderzijds een behoefte dekkende database aanleggen van stageplaatsen die aan de 
kwaliteitsnorm beantwoorden.  

 
Actie 4: De sector wens waar nodig haar inbreng te doen bij alle voor sector-overschrijdende aan 
onderwijs gerelateerde projecten 

Omschrijving: Omdat ook onderwijs in constante evolutie is, en er zich overal grote werven 
aandienen, wensen we alle ontwikkelen die zich (zouden) kunnen voordoen op onderwijsvlak 
tijdens de looptijd van dit convenant van nabij op te volgen. We denken daarbij bijvoorbeeld 
aan de opvolging van nieuwe ontwikkelingen in het kader van het nieuwe duaal leren, zodat – 
indien nodig – we zonder problemen en met de nodige voorkennis op die kar kunnen springen als 
de gelegenheid zich daartoe aandient.  

We wensen ook verder de nodige inbreng te blijven te blijven doen voor alle kwalificatiedossiers 
in het kader van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS)in samenwerking met AHOVOKS voor alle 
beroepen die (al dan niet exclusief) in de sector vertegenwoordigd zijn. We verlenen ook graag 
onze medewerking aan dergelijke projecten op grensoverschrijdend niveau (ESCO).  

  

                                                 
27Slechts één onderwijsinstelling biedt nog een Se-n-Se vastgoed aan, met een beperkt aantal leerlingen en met 

een stevige verankering in de lokale markt. Indien van hen toch de vraag zou komen mee te zoeken naar 

kwalitatieve stageplaatsen zal daar ook een antwoord op geboden worden.  
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PRIORITEIT 6: Bijdragen tot een performantere arbeidsmarkt  

 
Motivatie  
 
Omdat de arbeidsmarkt bulkt van onontgonnen talent, en omdat wat op de arbeidsmarkt een 
mismatch lijkt in werkelijkheid dikwijls een near hit is waar een (kleine) al dan niet sectorale 
inbreng makkelijk een match zou kunnen van maken. De arbeidsmarkt is complex en 
overkoepelend. Een sector met net iets meer dan 6.500 werknemers kan daar niet echt zwaar op 
wegen. De belangrijkste regierol ligt in de handen van de overheid, met name bij VDAB. In het 
vorig convenant (2016 – 2017) werd het engagement genomen om samen met VDAB te onderzoeken 
hoe wij onze sectorale kennis en expertise kunnen ter beschikking stellen om tot meen vruchtbare 
kruisbestuiving te komen. Daarom werd toen concreet afgesproken dat een actieplan zou 
opgesteld worden en goedgekeurd zijn door de sociale partners tegen 31/12/2017.  

Het zal zaak zijn dat actieplan tijdens de looptijd van het convenant 2018 – 2019 in de praktijk te 
brengen28.   

 

Het in uitvoering brengen van dat actieplan opgemaakt in 2016 – 2017 wordt onze zesde en laatste, 
maar niet laagste, prioriteit.  

                                                 
28 Dat concrete actiepunten van dat actieplan dat op vandaag niet formeel gevalideerd werd, kunnen om evidente 

redenen niet opgenomen worden in deze tekst. Met ‘in uitvoering brengen van’ bedoelen wij wel degelijk dat 

alle punten van dat actieplan tussen 1/1/2018 en 31/12/2019 in praktijk gebracht zullen zijn.  
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Resultaatsindicatoren 
 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer jaarlijks of 2 

jaarlijks? 
Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 

• STAGEPLAATSEN Dekking van 100 % JAARLIJKS Dekking per 31/12/2017 GEGEVENS VAN DE 
HOGESCHOLEN, DATABASE VAN 
HET SOCIAAL FONDS;  

Competentiebeleid • AANTAL 
OPLEIDINGSUREN 
 
 
 
 

• AANTAL BEDRIJFS-
BEZOEKEN 

330 per 
opleidingssemester (i.e. 
660 per opleidingsjaar) 
 
 
 
110 per convenantjaar 

TWEEJAARLIJKS 
 
 
 
 
 
JAARLIJKS 

Opleidingsuren 2016 
(eind december = 600 
uur) + 10% groei voor 
de convenantperiode 
2017-18.  
Streefdoel 2017 + 10% 

BEHEERSTOEPASSING VOOR 
OPLEIDINGEN 
 
 
 
 
SPECIFIEKE RAPPORTERING 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

• AANTAL 
OPLEIDINGEN 
ROND DIVERSITEIT 

• AANTAL 
OPLEIDINGEN 
ROND NON-
DISCRIMINATIE 

1 opleiding per 
opleidings-semester 
 
1 opleiding per 
opleidings-semester 

TWEEJAARLIJKS 
 
 
TWEEJAARLIJKS 

Semester 1 / 2018 
 
 
Semester 1 / 2018 

OPLEIDINGSMAGAZINE 
 
 
OPLEIDINGSMAGAZINE 
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Geef hieronder meer toelichting (achtergrondinformatie) per gekozen indicator. 
 
• AANTAL STAGEPLAATSEN: we voorzien voor de bachelors vastgoed een dekking van 100 % 
(voor elke vastgoedstudent één kwaliteitsvolle stageplaats). De database die ontwikkeld wordt, zal 
samen met inschrijvingsdata van de hogescholen toelaten na te gaan in hoeverre dit bereikt is. 
Tijdens de looptijd van het convenant zal bekeken worden hoe deze indicator inhoudelijk verrijkt 
kan worden, hoe er met andere woorden kwalitatieve criteria aan toegevoegd kunnen worden. 
(bijv. aantal stageplaatsen die bijkomend aan criteria x, y en/of z  voldoen).  
De stand van zaken per 31/12/2017 kan als nulmeting gebruikt worden.  
 
• AANTAL OPLEIDINGSUREN: (beschikbaar aanbod naar inhoud waarop gratis kan 
ingeschreven worden ): onder het aantal opleidingsuren wordt verstaan: de duur in uur van de 
verschillende opleidingen die ingepland worden (i.e. opleidingen die effectief op de 
opleidingskalender verschijnen en waarop kan ingeschreven worden). Incompanytraingen maken 
geen deel uit van deze ingeplande opleidngen 
. Eén opleiding van 3 uur die bijv. op 10 plaatsten ingepland zou worden, telt hierbij voor 3 uur (= 
opleiding) en niet voor 10 x 3 uur (geplande opleidingen).  
 
• AANTAL BEDRIJFSBEZOEKEN: het aantal bedrijfsbezoeken per jaar, zonder verdere 
nuancering. Het kan hem dus gaan om geprospecteerde bedrijfsbezoeken of om bezoeken die op 
vraag van de bedrijven afgelegd werden.  
 
• AANTAL OPLEIDINGEN ROND DIVERSITEIT: met opleidingen rond diversiteit beogen we 
vooral opleidingen die als onderwerp ‘diversiteit’ zelf hebben, en die focus nemen op het omgaan 
met die diversiteit, zoals bijvoorbeeld ‘interculturele communicatie’, ‘omgaan met verschillen op 
de werkvloer’. Het verschil tussen opleiding en geplande opleiding zoals hierboven toegelicht is 
ook hier van toepassing. Die ene opleiding rond diversiteit kan op verschillende locaties ingepland 
worden. De indicator hier is het aantal opleidingen die ingepland zijn, en wordt dus niet uitgedrukt 
in uren. Het aantal uur dat deze opleidingen zullen duren zal vervat zitten in de indicator 
‘opleidingsuren’, maar door een verschillende eenheid (opleiding /v/ opleidingsuren) te hanteren, 
is het mogelijk beide indicatoren apart te evalueren.  
 
• AANTAL OPLEIDINGEN ROND NON-DISCRIMINATIE: Het kan hem hier gaan over opleidingen 
rond non-discriminatie (bij tewerkstelling) of over opleidingen over vakgerelateerde non-
discriminatie (non-discriminatie op de woningmarkt), waar in beide gevallen ingegaan kan worden 
op het fenomeen discriminatie op zich en op de betreffende wettelijke kaders. De opmerkingen 
van hierboven bij ‘diversiteit’ rond de indactor zelf en de gebruikte eenheid zijn ook  hier van 
toepassing.  
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  

Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  

 

Beëindiging 

- Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 
niet stilzwijgend worden verlengd. 

- Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment het 
sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint te 
lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de Vlaamse 
Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat het 
aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  

 
Wijzigbaarheid 

- De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale 
partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop bijsturingen of 
wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant tijdens de looptijd 
worden doorgevoerd. 

 
Evaluatie 

- Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  

 
Controle en toezicht 

- De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de naleving 
van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten ervan. De 
Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 

een exemplaar ontvangt.  

 

Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de vastgoedsector, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan JASSOGNE, 
Voorzitter Federatie van Immobiliënberoepen van België. 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Frans Dirix,  
Nationaal Secretaris ACV Voeding en Diensten; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gert Van Hees,  
Diensthoofd ACLVB; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-Pierre Boninsegna,  
Federaal Secretaris BBTK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




