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Mevrouw Kathleen Mertens, vertegenwoordiger VOFTP; 

 

Mevrouw Patrice Peeters, vertegenwoordiger VOTF; 
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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 mediarte.be (Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector), 

Landsroemlaan 20 te 1083 Brussel (ondernemingsnummer: 0891.076.246 - bankrekeningnummer: BE16 

7330 3343 0674)  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 Audiovisuele sector (PC 227) en de sector voor de Filmproductie (PSC 303.01) 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 
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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 

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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1. Sectorale visie 

1.1. Drijfveren voor verandering 

1.1.1. Economische shift 

Als gevolg van de economische crisis en besparingen bij de openbare omroep ervaren we een 

druk op de economische modellen die leidden tot een vertraging van de economische 

activiteiten en is er een zoektocht ontstaan naar nieuwe inkomstenstromen. 

De verslechterde economische situatie leidde ook tot meer fragiele werkmogelijkheden met een 

stijging van werk op zelfstandige basis als gevolg van gedaalde inkomsten en stijgende 

onzekerheid over de budgetten bij de werkgevers. 

Na de industriële en de post-industriële economie komen we terecht in een netwerkeconomie. 

We dienen dus zeer alert te zijn voor deze wijzigende omstandigheden. 

Werken in een netwerkeconomie kenmerkt zich door snelheid en permanente verandering. Ook 

een deel van de denkkracht wordt geautomatiseerd. Bedrijven zitten overal en nergens. We zien 

ze niet maar in de online netwerken, challenge-labs, start-ups, pop-ups gonst het van de 

activiteit. De klant komt niet meer naar het bedrijf, bedrijven jagen achter ze aan. Er worden 

voortdurend gelegenheidscoalities gesloten en het werk wordt voornamelijk uitgevoerd door 

flexibel samengestelde projectgroepen of individuele opdrachtnemers. Iedereen is ‘freelancer’, 

men spreekt ook van hybridisering van werk. 

1.1.2. Nieuwe digitale omgeving 

Sinds het eind van de jaren ‘90, heeft de digitale wereld ons persoonlijke en professionele leven 

voor altijd veranderd, en heeft het in zekere zin ook een impact gehad op de manier van 

functioneren van het grootste deel van de economie. Niet in het minst de audiovisuele sector. 

Deze nieuwe digitale omgeving heeft ook een nieuwe generatie van digital natives gebracht. 

Deze nieuwe digitale generatie verschilt in grote mate van haar voorgaande generatie en heeft 

een grote invloed op de manier waarop er gewerkt wordt en hoe er met werken omgegaan 

wordt. 

Deze generatie hecht minder belang aan baanzekerheid en een veilige positie binnen een 

hiërarchie. Ze willen jobzekerheid en werken binnen flexibele en bij voorkeur sfeervolle 

werkomgevingen. Doordat ze prat gaan op hun flexibiliteit opteren zij in de meeste gevallen ook 

bewust voor het freelance-statuut. Dit statuut vullen zij in door middel van korte termijn-

contracten, via uitzendkantoren of op zelfstandige basis. 

De belangrijkste nieuwe realiteit die zich stelde is zeker en vast de multiplatform- en mobiele 

omgeving die niet alleen nieuwe onderhoudsvaardigheden vraagt, maar ook nieuwe creatie en 

productievaardigheden voor de ontwikkeling van platform-specifieke content. 

Bovenop deze content gerelateerde vaardigheden, heeft deze digitale shift de vraag naar andere 
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vaardigheden gevraagd, soms puur IT-gerelateerd (programmatie, beheer van cyberbeveiliging, 

mobile en cloud-computing, big data en analyse, nieuwe applicaties voor social media, etc.) en 

soms van een heel andere natuur, maar ook direct gelinkt aan de nieuwe digitale omgeving 

(strategische inzichten op nieuwe business modellen, samenwerkingsplatformen, IP-management, 

etc.). 

Deze nieuwe multiplatform realiteit dient ook gekoppeld te worden aan de noodzaak om nieuwe 

businessmodellen te ontwikkelen die een tegengewicht bieden aan het verlies van advertentie-

inkomsten en het ‘free acces to information’-model dat prominent aanwezig is in de online 

wereld. 

1.1.3. Technologische evoluties 

Vaardigheden up to date houden om bij te blijven met technologische ontwikkelingen zijn in de 

audiovisuele sector steeds van belang geweest. Maar met de digital shift, en andere paralelle 

technologische evoluties, zoals de digitalisering en het uitgebreid gebruik van b.v. HD (en UHD) 

of het permanente updaten van technisch materiaal, hebben veranderingen een nog grotere 

snelheid genomen. Technologische bezigheden moeten daarom nieuwe uitdagingen bekampen 

naast de meer ‘traditionele’ -namelijk de combinatie van technische en artistieke vaardigheden- 

en in de specifieke werkomstandigheden in de sector. 

Professionelen moeten naast het combineren van technische vaardigheden met een begrip van 

het creatieve proces ook in staat zijn om in multidisciplinaire teams te werken. Technologische 

veranderingen doen zich aan een zeer snel tempo voor en een groot aantal van de werkgevers, 

van zeer kleine omvang, acht het niet noodzakelijk de middelen vrij te maken om opleidingen op 

te zetten voor de technici waar zij mee werken (noch voor de vaste, noch voor de tijdelijke 

werkkrachten). De opleidingen worden in het algemeen georganiseerd bij de grotere werkgevers 

in de sector. 

1.1.4. Globalisering 

Mede door de uitgebreide digitale mogelijkheden stellen we een grotere globalisering vast. Niet 

alleen hebben we vandaag veel meer mogelijkheden om internationaal actief te zijn en onze 

producten wereldwijd te verspreiden, maar aan de andere kant zien we onze markt ook 

overspoeld worden door buitenlandse producten en actoren. Zeker deze laatsten hebben een 

zeer belangrijke impact op onze sector. Content-providers als Netflix, YouTube en Spotify nemen 

heel wat kijkers én luisteraars weg van onze eigen kanalen en Facebook en Google halen 

reclame-inkomsten weg uit ons economisch systeem. Dit laatste zet, naast de economische crisis, 

extra druk op de inkomstenstroom van onze sector en verhoogt de nood aan het uitwerken van 

nieuwe businessmodellen. 
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1.1.5. Sociale innovatie 

De veranderende omgeving waarbinnen gewerkt wordt, zorgt ook voor een (radicale) 

veranderingen van de organisatiestructuur. De sector kende de voorbije jaren een explosieve 

groei van ondernemingen die komen en gaan. Deze ondernemingen worden gekenmerkt door 

een zeer hoge graad van flexibiliteit. Voornamelijk zijn het micro-ondernemingen met minder 

dan 5 werknemers die hoofdzakelijk bestaan uit zelfsturende teams met snel wisselende 

samenstellingen, afhankelijk van het project waar op gewerkt wordt en veelal in een online 

omgeving. 

1.2. Uitdagingen 

Willen we ook op de langere termijn een sector hebben die onze samenleving blijft 

weerspiegelen, haar maatschappelijke opdracht blijft waarmaken, en hiervoor vele 

gepassioneerde mediaprofessionals tewerkstelt, dan is het nodig om antwoorden en 

aanbevelingen te formuleren op de vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het talent van elke 

mediaprofessional optimaal kan blijven renderen’? 

1.2.1. Businessmodellen 

 
Een ratrace waarbij alles alleen maar sneller en goedkoper moet, is op termijn nefast voor de 

(deontologische) kwaliteit en creativeit waarop de sector drijft. “Snelle en goedkope inhoud leidt 

tot economische zelfmoord”. Niemand kan echter creatief zijn, als men hiervoor niet de tijd 

krijgt. Enkel grote toptalenten kunnen vandaag tijd afdwingen, terwijl jongere mensen vaak niet 

de middelen en de ruimte krijgen om zich te bewijzen.  

Tijd kost geld, en vergt een langere termijnvisie. De realiteit van het merendeel van de gangbare 

businessmodellen is veeleer korte termijn. 

Er is nood aan nieuwe zakelijke modellen die voor creativiteit en kwaliteit de nodige groeiruimte 

en zuurstof creëren, zowel op financieel als inhoudelijk vlak. Door deze nieuwe zuurstof kan de 

sector investeren in zowel nieuw als bestaand talent, wat opnieuw een langetermijnperspectief 

biedt. 

1.2.2. Opleiding en begeleiding  

 
De snelle veranderingen die vandaag op ons afkomen, zorgen er voor dat de mediaprofessional 

bereid moet zijn om zich permanent bij te scholen, en dat hij hierin degelijk omkaderd wordt. 

Elk medium heeft nood aan competente mensen. Het aantrekken van nieuwe mediaprofessionals 

met de juiste verwachtingen is eveneens belangrijk. Opleiden en bijscholen van talent vergen een 

langetermijnvisie, en dus businessmodellen die op deze langere termijn inzetten. 
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Op het vlak van opleiding en begeleiding onderscheiden we drie niveaus: hoger onderwijs, 

stagiaires & starters, levenslang leren. Voor de verschillende subsectoren (b.v. journalistiek en 

productiehuizen) liggen soms de accenten anders. 

1.2.2.1. Hoger onderwijs 
 

Opleidingen leggen de basis voor tewerkstelling in de media en vormen dus een belangrijke 

factor voor Werken in de Media. 

Het audiovisueel onderwijslandschap in Vlaanderen is -op zijn zachtst gezegd- versnipperd. 

Competitiedrang tussen hogescholen, universiteiten en vormingscentra zorgt voor interne 

rivaliteit tussen vergelijkbare opleidingen.  Vlaanderen telt niet minder dan 17 hogescholen waar 

erkende creatieve opleidingen gegeven worden. Zonder de universitaire opleidingen mee te 

tellen. Hierdoor is er sprake van een overaanbod van afgestudeerden op de audiovisuele 

arbeidsmarkt. 

Opleidingen bereiden de student bovendien vaak onvoldoende voor op de reële werksituatie 

waardoor de gevraagde competenties vaak ontbreken. Gedrevenheid, passie en talent maken au 

fond het echte verschil voor wie een succesvolle carrière in de media beoogt.  

Opleidingen creëren soms ook een fout beeld en verwachtingskader rond werken in de sector. 

Dit maakt dat de echte opleiding veelal op de werkvloer begint, wat eveneens de nodige 

investeringen met zich meebrengt. Als werkgever heb je bovendien niet de garantie dat deze 

jong opgeleide effectief zal blijven. Dit maakt het grondig opleiden van starters niet 

vanzelfsprekend. 

1.2.2.2. Stagiairs en starters 
 
Veel stages die men vanuit de opleiding organiseert, vormen een gemiste kans. Bijvoorbeeld 

omdat ze te kort duren of omdat ze te eenzijdig vanuit de hogeschool worden georganiseerd. 

Er is ook de tendens waarbij vers afgestudeerden hun diensten gratis en vrijwillig aanbieden. 

Door het overaanbod van afgestudeerden vormt dit voor sommige werkzoekenden een strategie 

om in een mediahuis binnen te raken. Deze tendens creëert druk op de arbeidsmarkt en kan 

leiden tot misbruik.  

1.2.2.3. Levenslang leren  
 
Snelle technologische vooruitgang leidt naar skills gaps bij het bestaande arbeidspotentieel. Op 

hetzelfde moment hebben werkgevers het minder moeilijk bij het aanwerven van de meer 

creatievere functies die extreem attractief zijn bij potentiële werknemers. De grenzen tussen het 

digitale/technische en het creatieve worden meer en meer troebel en werkgevers zijn meer en 

meer op zoek naar een mix van creatieve en technische vaardigheden, gecombineerd met 
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ondernemersvaardigheden en kennis van soft skills. 

Ook het vermengen van digitale en creatieve rollen, hogere klantverwachtingen en een grotere 

competitieve druk betekenen dat werkgevers meer en meer op zoek zijn naar een ‘fusie’ van 

technische kennis, creativiteit en soft skills. 

De significante technologische trends zullen de vraag doen stijgen naar: ondernemerschap, cyber 

beveiliging, convergentie van content op verschillende platformen, mobile & cloud toepassingen, 

big data en analyse, automatisatie van routineuze taken, nieuwe applicaties voor social media, 

nieuwe business modellen, samenwerkingsplatformen. 

Enerzijds is er de verzuchting naar een cultuur van levenslang leren. Dit kan enkel door in te 

zetten op bijscholing, en hiervoor ook de nodige leer- en experimenteertijd vrij te maken. In de 

praktijk blijkt dit echter niet evident. Want anderzijds zijn niet alle mediabedrijven bereid om in 

opleiding te investeren hoewel iedereen goed opgeleide mensen wil. De kans dat een werknemer 

op termijn naar een concurrerend bedrijf of een andere sector overstapt, is namelijk reëel en dan 

gaat eveneens de verworven kennis verloren. Bedrijven wegen eveneens de kost van bijscholing 

vaak af tegen de kost van het aanwerven van nieuwe krachten.  

De kortetermijnperspectieven vormen eveneens een barrière om te investeren in opleidingen. 

Van een freelancer verwacht men directe inzetbaarheid, en bijgevolg is voor hen bijscholing 

nauwelijks een optie. 

De dagelijkse werkdruk maakt eveneens dat er niet of nauwelijks aan de broodnodige opleiding 

toegekomen wordt. 

1.2.3. Arbeidsomstandigheden 

 
In de toekomst zal de audiovisuele sector een belangrijke werkgever binnen de creatieve 

industrie blijven.  Maar deze sector is evenwel niet zomaar een industriesector als een andere.  

De vraag luidt: hoe komen we via innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen tot kwalitatieve 

groei? Mediaprofessionals kunnen via innovatie en transformatie in de sector helpen om nieuwe 

antwoorden te formuleren. Nieuwe en bestaande vormen van dialoog en samenwerking tussen 

alle spelers zijn daarom nodig. Dit impliceert ook in de toekomst de noodzaak van verschillende 

vormen van gestructureerd overleg tussen de verschillende stakeholders. 

1.2.3.1. Welzijn 

De drive en de passie van de mediaprofessional maken het verschil. Deze drive en passie moeten 

we ook in de toekomst nog steeds optimaal kunnen blijven gebruiken, en niet misbruiken.  

Een toenemende economische druk creëert een omgeving waarin de mediaprofessional steeds 

sneller en goedkoper moet werken. Dergelijke ratrace doodt creativiteit en kwaliteit en is een 

bedreiging voor het welzijn van medewerkers. Een te hoge werkdruk zorgt ervoor dat het talent 
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opbrandt (met mogelijk burn-out tot gevolg en in minder extreme gevallen een uitstroom uit de 

sector) en dat ook de creatieve en kwalitatieve maatstaven op termijn niet meer gehaald zullen 

worden. Een negatieve spiraal dreigt. Indien snel geld verdienen in 2020 de enige drijfveer zou 

vormen, dan bewerkstelligt de Vlaamse mediasector haar eigen ondergang. 

1.2.3.2. Flexibilisering 

Door economische ontwikkelingen en veranderende preferenties van werkgevers neemt de 

diversiteit aan arbeidsrelaties toe. Het aandeel van werknemers in loondienst in de werkzame 

beroepsvolking daalt, terwij het aandeel zelfstandigen stijgt. Werknemers hebben minder vaak 

een vaste baan en vaker een tijdelijk dienstverband of een contract op uitzendbasis, er is sprake 

van een flexibele arbeidsmarkt of flexibilisering. 

Tijdelijk werk blijkt zo structureel van aard te zijn, waarbij sprake is van een 

draaideurconstructie waardoor mensen continu van tijdelijk werk naar tijdelijk werk gaan. 

Terwijl in het verleden tijdelijk werk vaak een opstapje naar betaald werk betekende, blijkt nu 

dat tijdelijk werk steeds minder vaak of minder snel wordt omgezet in een vaste baan. 

1.2.3.3. Naar een nieuwe vorm van carrièreplanning in de media 
 
Werken in de media verloopt vaak via een vlakke loopbaan met beperkte promotiekansen. Onder 

meer dit gebrek aan groeiperspectief maakt dat mediaprofessionals na een tijdje uitgekeken 

kunnen raken op hun job, zeker als de passie en drive doorheen de jaren verminderen. Als men 

dan toch doorgroeit, dan vergt dit (b.v. als leidinggevende) andere competenties (b.v. marketing, 

management, people skills…) wat voor de persoon in kwestie verschilt met de initiële drijfveer bij 

de beroepskeuze.  

De uitstroom naar andere sectoren betekent vaak een aderlating aan ervaring en informatie en 

vormt in die zin ook een belangrijk aandachtspunt. Cijfers tonen ook aan dat er relatief weinig 

werknemers, ouder dan 35, nog in de sector werken. De arbeidsmobiliteit binnen 

productiehuizen is bijvoorbeeld veel groter dan in andere sectoren. Deze constante vernieuwing 

van een jonge garde die mee is met de technologische evoluties vormt soms een pluspunt, maar 

mag geen alibi zijn om mensen niet fatsoenlijk te vergoeden of naar waarde te schatten. 

Het hoge werkritme op b.v. een redactievloer of tijdens een AV-productie strookt op een bepaald 

moment niet meer met de verwachtingen van een werknemer of freelancer. Een 35-jarige die 

bijvoorbeeld net papa of mama is geworden, heeft andere professionele comfortnoden in 

vergelijking met een 20-jarige of een 50-jarige. Een andere leeftijd betekent heel vaak een andere 

behoefte: de ene keer is dat meer geld, de andere keer meer tijd of behoefte aan thuiswerk, nood 

aan nieuwe professionele uitdagingen, ... Een andere vorm van loopbaanverloop kan aan deze 

wisselende noden tegemoet komen.  
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Op een bepaald moment in de levensfase krijgt de mediaprofessional nood aan regelmaat en 

zekerheid. De kleine afzetmarkt bemoeilijkt het  b.v voor productiehuizen om op langere termijn 

engagementen aan te gaan. Continue korte termijn- of gedwongen freelance-contracten 

vergroten het risico op burn-outs en de uitstroom van talent naar andere sectoren. 

In plaats van het huidige (soms vlakke) loopbaanverloop kan het interessant zijn om werken in 

de sector geschakeld te laten verlopen, overeenstemmend met de comfortbehoeften van de 

persoon in kwestie. Het verhogen van arbeidsmobiliteit biedt tegelijk ook meer kansen op 

continue vernieuwing. Ook het werknemersprofiel zelf verandert: vroeger bleven werknemers 

loyaler en langer in dienst. 

1.2.4. Nieuwe vaardigheden en competenties 

De grootste uitdagingen tot aanwerving worden op dit moment gewaar geworden door zij die 

op zoek zijn naar technische vaardigheden. Het aanwerven van pas afgestudeerden is een 

belangrijke bron voor werkkrachten in de sector, maar er zijn bezorgdheden over het feit dat 

studenten de school verlaten zonder up-to-date technische vaardigheden of de soft skills die 

nodig zijn om effectief te zijn op de werkvloer. 

De uitdaging die zich hier stelt, is evenwel tweeledig, want zowel de werkgevers als de 

werkkrachten dienen zich bewust te zijn van de shift in de gevraagde kennis, vaardigheden en 

competenties die zich voordoen. Zowel werkgevers als werknemers moeten permanent nieuwe 

invulling geven aan hun respectievelijk onderneming als job. Beiden moeten goed 

gesensibiliseerd worden om zowel business te kunnen maken als om in business te kunnen 

blijven.  

1.2.5. De audiovisuele sector als (micro) kmo-sector 

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de audiovisuele sector bij uitstek een kmo-sector is, waarbij 

een kleine onderneming (tot 5 personen) al naargelang de productie kan groeien tot 30 of zelfs 

meer dan 100 medewerkers. De term ‘accordeon-bedrijven’ is dan ook een vaak voorkomend 

verschijnsel in de audiovisuele sector 

 

KMO’s in de audiovisuele sector beschikken (vaak) niet over een HR-manager die zich kan 

ontfermen over het personeelsbeleid en arbeidsorganisatie. Vaak is het de bedrijfsleider zelf die 

zich hier (niet prioritair) mee bezig houdt, is er een personeelsverantwoordelijke voor de 

loonadministratie of is er een boekhouder die er in het beste geval ook wat aandacht aan 

besteedt. In kleine ondernemingen dienen met andere woorden andere spilfiguren bewust 

gemaakt te worden van het belang van het investeren in (verdoken) talenten en competenties 

van mensen. 

1.2.6. Diversteit 
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De audiovisuele sector is zich bewust van het belang om naar duurzame inzetbaarheid van 

werknemers te streven en om een leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. Om werknemers 

langer, gezond en met plezier aan het werk te houden, is een goed werkvermogen een 

belangrijke voorwaarde.  De problematiek van worklife-balance wordt alvast als een belangrijk 

actiepunt naar voor geschoven. 

De uitdaging die zich hier voor de sector stelt is dat ze moet meewerken aan het stimuleren van 

het medialandschap om een diversiteitsbeleid te ontwikkelen dat impact heeft op het vlak van 

programmatie, personeelsbeleid, beleidsorganen en strategische partners.  

 

De sociale partners van de audiovisuele sector hebben in de cao Risicogroepen 2017-2018 de 

risicogroepen waarop mediarte haar werking in hoofdzaak dient af te stemmen gedefinieerd: 

- alle werknemers tewerkgesteld in de sector die omwille van nieuwe technologieën of door de 

evolutie van de beroepen een bijkomende opleiding of bijscholing moeten volgen om hun 

werkzekerheid te handhaven; 

- jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn;   

die werkende zijn of 

die werkzoekende zijn of   

opgeleid worden: hetzij in een stelsel van alternerend leren, hetzij in het kader van een 

individuele beroepsopleiding in een onderneming, hetzij in het kader van een instapstage; 

- werknemers in de sector van minstens 50 jaar; 

- werknemers van minstens 40 jaar oud die in de sector werken en bedreigd zijn met ontslag; 

- werknemers in de sector met een verminderde arbeidsgeschiktheid; 

- migranten in de sector; 

- niet-werkenden en personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op 

het ogenblik van hun indiensttreding; 

- uitkeringsgerechtigde werklozen; 

- werknemers die in het bezit zijn van een verminderingskaart herstructureringen in de zin van 

het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen; 

- werkzoekenden die niet de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten, of van 

wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van 

wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij 

overlijden.  
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2. Sectorfoto 

2.1. Samenstelling  
 
Stellen dat de volledige audiovisuele en filmsector gedekt is, wanneer je de werkgevers en 

werknemers van PC 227 en PSC 303.01 samentelt, gaat voorbij aan de complexe realiteit van de 

audiovisuele sector.   

Immers, het concipiëren, ontwikkelen, produceren en verspreiden van audiovisueel materiaal 

gebeurt vandaag de dag op heel wat verschillende dragers, via verschillende spreidingswijzen, 

langs verschillende afzetkanalen, met verschillende doelstellingen t.a.v. verschillende doelgroepen. 

De economische realiteit van de game-industrie is bijvoorbeeld heel anders dan die van pakweg 

de productie van een “scripted reality”-soap.  

Hoewel de eigen werkgevers en werknemers de initiële doelgroep zijn, wensen de sociale 

partners van PC 227 en PC 303.01 hierom hun acties impliciet open te stellen naar de 

audiovisuele werkgevers en werknemers in andere PC’s, en naar zelfstandigen of ondernemingen 

zonder werknemers binnen de brede audiovisuele sector.  

Na verwerking van de meest recente cijfers waarover we beschikken (het eerste kwartaal van 

2017) m.b.t. de werkgevers die ingeschreven zijn op de Nederlandse taalrol (in PC 227 en PSC 

303.01) komen we uit op 429 werkgevers en 3.218 voltijdse equivalenten.  

Wat volgt geeft een zicht op de samenstelling van de Vlaamse sector op basis van data m.b.t. de 

periode 2008-2017, afkomstig van de RSZ. 

Sinds 2008 (tov 2017) kennen we bij de Nederlandstalige werkgevers een forse groei van het 

aantal werkgevers (206 > 429 = stijging van 108%) en is het aantal voltijdse equivalenten gestegen 

(2.423 > 3.218 = stijging van 33%). 

Gelijklopend met een stijging van het aantal werknemers zien we ook een grote stijging in het 

aantal zelfstandigen (met een audiovisuele nace-code), in België kennen we voor de periode 

2008-2015 een stijging van 705 naar 950. 

Wat betreft het gebruik van uitzendkrachten (800 vte) blijft het redelijk stabiel met enkele 

schommelingen tussen 2008 en 2013.  

Samen met de opkomst van kleine ondernemingen kunnen we stellen dat er meer en meer 

geopteerd wordt voor flexibele tewerkstellingsvormen los van grotere structuren. 

De voorbije jaren kennen we een grote stijging van het aantal werkgevers, maar het zijn en 

blijven vooral zeer kleine werkgevers. Van de Nederlandstalige werkgever heeft 78% minder dan 5 

vte’s in loondienst en is de mediaan 1,8 vte’s (dit was in 2008 2 vte’s). 



13-30 

 

Hoewel een vaste tewerkstelling als loontrekkende niet vanzelfsprekend is, stellen we wel vast 

dat er, meer dan op Vlaams niveau voor alle sectoren, met voltijdse contracten gewerkt wordt, 

90% t.o.v. 68%. In 2015 was de verhouding 85% t.o.v. 64% . Merk op dat voltijdse contracten niet 

noodzakelijk een contract van onbepaalde duur impliceren. 

De man-vrouw-verhouding zit dan weer onder het Belgisch gemiddelde. 62% van het voltijds 

equivalenten zijn mannen. Slechts 38% zijn vrouwen. Ook de tewerkstelling van 40+’ers is zeer 

laag met 27%. Het aantal vrouwen die tewerkgesteld zijn in de sector bedraagt hier zelfs minder 

dan 10% van het totaal voltijds equivalenten. Bij de mannen is dit nog steeds 17%. De man-

vrouw-verhouding zakt in deze categorie zelfs tot 64% tov 36%.  

Wat betreft de leeftijd, stellen we de voorbije jaren vast dat het aantal werknemers die ouder 

zijn dan 40 jaar al sinds 2014 dalende is. De grootste groep van het aantal werknemers situeert 

zich dan ook in de groep tussen 25 en 39 jaar. 

Belangrijk ook om signaleren is dat 80% van de nieuwe werkgevers, werkgevers zijn die we 

clusteren onder ‘digitale agentschappen’, dit zijn voornamelijk bedrijven die zich richten op de 

productie van de nieuwe mediaplatformen (internet, game, apps, etc.). 

2.2. Karakteristieken 

Gekoppeld aan bovenstaande statistische cijfergegevens hebben specifieke karakteristieken van 

de audiovisuele sector een impact op de tewerkstelling in de sector: 

- in veel gevallen is het werk georganiseerd op projectmatige basis, wat een invloed heeft 

op de tewerkstellingskansen en management-modellen 

- de vraag naar tewerkstelling is, in de meest gevallen, veelal superieur aan het aanbod 

van de tewerkstelling, omwille van de grote aantrekkingskracht van de sector 

- de wijze van aanwerving gebeurt hoofdzakelijk informeel en een professionele 

aanbeveling is de meest gevaloriseerde troef voor een kandidaat 

- sommige professionele carrières zijn onderhevig aan fysieke en gezondheidskwesties en 

transitie-opties moeten zo snel mogelijk voorzien worden 

Wat de audiovisuele sector misschien nog het meest van andere sectoren onderscheidt is het 

bestaan van accordeon-bedrijven. Dit zijn bedrijven die een relatief klein kernbestand van 

personeel hebben, maar afhankelijk van de productie of opdracht tijdelijk veelvoudig kunnen 

toenemen in omvang. Het positieve hiervan is dat dit soort van bedrijven zich zeer snel kan 

aanpassen aan fluctuaties en zich snel kan voorzien van noodzakelijke deskundigheid. Het 

negatieve is dan weer dat het aantrekken van ‘project’-werkers (tijdelijke werkkrachten) een 

meerkost met zich meebrengt, er elke keer inwerktijd verloren gaat, er een lagere loyaliteit 

bestaat en tevens een kleinere mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. 
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Prioriteiten 

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:  

Prioriteit 1:  Afstemming onderwijs - arbeidsmarkt 

1.1. Duaal leren / Stages 

Motivatie  

Al doende leren blijkt in de meeste gevallen de beste manier te zijn om een vaardigheid aan te 

leren. Dit geldt niet alleen voor de meest ervaren professionals die nieuwe apparatuur moeten 

gebruiken of een nieuwe werkmethode moeten hanteren, maar zeker voor jongeren die de eerste 

vaardigheden aangeleerd krijgen. 

De Vlaamse Overheid voorziet een wettelijk kader om binnen een systeem van Duaal Leren 

jongeren op de werkvloer te laten leren en werken. Hoewel onze sector zich niet noodzakelijk 

leent tot dit systeem, zal ons dat niet weerhouden om intensief in te zetten op het aanbieden 

van kwalitatieve stageplaatsen én dat studenten zelf ook stages volgen.  

Acties  

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

gekozen prioriteiten: 

1.1.1. Kwaliteitsvol werkplekleren 

De sociale partners hebben als doel om de stagiairs in onze sector een kwaliteitsvolle werkplek 

aan te bieden. Daarom gaat mediarte enerzijds verder inzetten op het sensibilisering voor het 

aanbieden van stageplaatsen en anderzijds om deze stageplaatsen ook nog zo kwaliteitsvol 

mogelijk te maken. Hiertoe zal in 2018 een toolbox ontwikkeld worden waarin o.a. checklists 

zullen opgenomen worden om bvb. duidelijke afspraken te maken tussen opleiding en werkplek, 

duidelijke formulering van het leeraanbod op de werkplek en hoe de begeleiding en beoordeling 

van de stagiair zal gebeuren. De leidraad kwaliteitsvol werkplekleren zal hiertoe gebruikt 

worden. 

Stagegevers kunnen voor de begeleiding (opstellen functiebeschrijvingen, opmaak en opvolging 

leertraject,...) een beroep doen op de consulenten van mediarte.  

 

Bij uitbreiding kan deze toolbox ook gebruikt worden om jonge starters in de sector te 

begeleiden. In deze toolbox zullen ook de mogelijke tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren 

opgenomen worden. 

 

De verwerkte informatie zal eveneens via de andere communicatie-kanalen van mediarte 

verspreid worden. 
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Op intersectoraal niveau zal aansluiting gezocht worden bij lerende netwerken hieromtrent en 

kennis met de sector gedeeld worden. 

Via de Mediacademie zal mediarte de mogelijkheid bieden aan stagebegeleiders om een opleiding 

train-the-trainer gratis te volgen. 

Partners: Mediacademie (het opleidingsluik van mediarte dat mede gefinancierd wordt door de 

Minister van Media) 

1.1.2. Mediastages 

mediarte zal, na goedkeuring van de subsidie-aanvraag door de Federale Minister van Werk, haar 

mediastages-project ook in 2018-2019 verder zetten. Dit project maakt het mogelijk dat 

afgestudeerde -26 jarigen die geen uitkering krijgen (binnen bepaalde voorwaarden) een stage 

kunnen lopen bij een werkgever in de sector. 

De consulenten zullen binnen hun werkzaamheden hiertoe de nodige communicatie rond 

voeren. 

Op het nieuwe digitaal platform kunnen naast de Mediastages ook alle schoolstages opgenomen 

worden in een stagedatabase. Via crosslinking zal aan deze vacatures extra informatie gekoppeld 

worden mbt leren en werken. 

Partners: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, RVA en VDAB 

1.2. Studie en beroepskeuze 

Motivatie  

Een diploma halen, blijkt nog steeds de beste garantie om snel een eerste job te vinden. Maar dan 

nog bestaan er goede en slechte studiekeuzes. In heel wat studies blijkt dat 20 tot 30% één jaar 

na het afstuderen nog werkloos is. Deze cijfers gelden natuurlijk niet enkel voor onze sector, daar 

zijn ze soms nog veel hoger. Daarom dat we ook willen inzetten op een goede studiekeuze door 

de scholen, maar ook dat de scholen studenten afleveren met competenties waar de sector echt 

nood aan heeft. 

Acties  

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

gekozen prioriteiten: 

1.2.1. Studiekeuze 

Met de website, www.kiesvoormedia.be, wensen we de waaier aan mogelijke sectorspecifieke 

audiovisuele opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen op een transparante manier in 

kaart te brengen. Deze digitale studiewijzer geeft een richting bij het maken van een studiekeuze 

en geeft een objectieve vergelijking van de verschillende opleidingsinstellingen. 

Daarnaast zullen we ook de andere initiatieven die jongeren toeleiden naar een opleiding in 

onze sector inhoudelijk ondersteunen, bvb. Onderwijskiezer of de brochure “Wat na het secundair 

onderwijs” 
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1.2.2. Secundair Onderwijs: STE(A)M 

mediarte wil in het aantrekken van jongeren in technische opleidingen een voortrekkersrol 

spelen tov andere sectoren. Naast evoluties op technologisch vlak (zenders, facilitaire bedrijven) 

kennen we ook permanente software-evoluties bij onze digitale agentschappen. Om die reden 

zal mediarte dmv ‘functieprofiel-videos’ de aandacht proberen te trekken op beroepen die een 

technische achtergrond nodig hebben. Hierbij zal ook steeds een link gelegd worden naar de 

artistieke/creatieve component die onze sector nodig heeft. 

mediarte zal ook contact leggen met de secundaire scholen die opleidingen aanbieden waarbij er 

een rechtstreekse link kan gelegd worden naar opleidingen die toeleiden naar onze sector. 

mediarte zal deze scholen haar werking toelichten en daar waar gewenst een partnerschap 

aangaan. De filmpjes die mediarte gemaakt heeft en waar vrouwen en personen van allochtone 

afkomst in beeld gebracht worden kunnen als promotiefilmpje gebruikt worden door de scholen 

om leerlingen uit die doelgroepen aan te trekken. 

mediarte zal ook de nodige ondersteuning bieden aan de initiatieven die door de Vlaamse 

Overheid uitgewerkt worden en in overleg treden met de collega sectoren om de opgedane 

kennis hieromtrent te delen. In het bijzonder kan hier gekeken worden naar opleidingen die 

toeleiden naar sectoroverschrijdende functies. 

Partners: Secundair Onderwijs (Artistieke opleiding - 3de graad kso, Audiovisuele vorming 3de 

graad kso, (Bijzondere) Beeldende vorming - 3de graad kso, (Bijzondere) Muzikale vorming - 3de 

graad KSO, (Bijzondere) vorming woordkunst-drama - 3de graad KSO,  Commercieel webverkeer - 

Se-n-Se TSO, Fotografie - 3de graad TSO, Grafische communicatie - 3de graad TSO, Grafische 

vormgeving - Se-n-Se kso, Grime - Se-n-Se tso, Interactieve multimediatechnieken - Se-n-Se tso, 

Multimedia - 3de graad tso, Muziek - 3de graad kso, Podiumtechnieken - 3de graad tso, 

Toegepaste beeldende kunst - 3de graad kso), Cevora, FEWEB (Federatie van Webbedrijven) en 

FLEGA (Flemish Game Association). 

De partnerschappen met bovenvermelde organisaties zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke 

doelgroep. Digitale agentschappen, game-, app- en webistedevelopers ressorteren zowel onder 

PC 227 als PC 200 en daarom zal een samenwerking voor alle acties doorgetrokken worden 

waarbij een gemeenschappelijke doelgroep aangesproken wordt. De concrete uitwerking dient 

nog afgesproken te worden. 

1.2.3. Hoger Onderwijs 

Niet alleen moeten onze ondernemingen zich aanpassen aan nieuwe technologische evoluties, 

ook dienen de onderwijsinstellingen zich permanent aan nieuwe realiteiten aan te passen. In 

dialoog met het Hoger Onderwijs zal mediarte de nodige ondersteuning bieden om hoger 

onderwijs op maat van de sector aan te bieden.  

Alle STEM-gerichte opleidingen die toeleiden naar de audiovisuele sector zullen verzameld 

worden op het nieuwe digitale platform van mediarte en gecontacteerd worden om het aanbod 
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van mediarte kenbaar te maken. De website Onderwijskiezer is hierbij de uitgelezen tool om 

deze opleidingen te vinden. 

Om de competentieontwikkeling van leerkrachten/docenten te verhogen zal mediarte de 

opleidingen die georganiseerd worden binnen de Mediacademie voor hen openstellen. 

Partners: Hoger Onderwijs, Mediacademie, Cevora, Feweb 

1.2.4. Realistisch arbeidskader 

We zien in onze sector ook nieuwe tewerkstellingsvormen en arbeidsvoorwaarden waar 

jongeren zich niet van bewust zijn. Hiervoor zullen we deelnemen aan infosessies en 

studentenhappenings om deze informatie (kennis) bij hen over te brengen. De vernieuwde 

website (en alle gebruikte social media) kanalen zullen hierbij een zeer belangrijke rol spelen. 

Hiervoor kan ook met verschillende partners samengewerkt worden. 

De Startersgids die binnen het Mediastages-project uitgewerkt wordt, zal door de consulenten 

ook bij bovenvermelde infosessies en studentenhappenings ingezet en verspreid worden. In deze 

Startersgids vindt de lezer informatie over hoe de sector in elkaar zit, waar en onder welke 

statuten hij aan de slag kan, hoe hij moet solliciteren, welke gedragscompetenties er vereist zijn 

en wordt de nodige aandacht besteed aan de problematiek van veiligheid en welzijn. Deze 

Startersgids zal ook online verwerkt worden in een apart ‘Dossier’. 

Met VDAB zal de samenwerking verder gezet worden waarin de nodige ruimte voorzien is om 

ook de medewerkers van VDAB up to date te houden van sectorale evoluties zodat zij een 

gepaste begeleiding kunnen doen. 

Binnen dit kader zal er ook jaarlijks een sectorfoto opgesteld worden. 

Partners: VDAB, Cevora, Feweb, VAF, t-heater, Tentoo, Acteursgilde, montage.be, Scenaristengilde, 

Unie der Regisseurs, Hoger Onderwijs, … 

De verschillende belangenverenigingen zijn van zeer groot belang om zo dicht mogelijk bij de 

respectieve doelgroepen te raken. In veel gevallen zijn de doelstelling van mediarte en van deze 

verenigingen sterk gelijklopend en kan eenheid de verwezelijking van de doelstellingen alleen 

maar versterken. 

Prioriteit 2: Competentiebeleid 

2.1. Competenties voor de toekomst 

Motivatie  

Onze sectoren staan geboekstaafd als snel evoluerend, zowel de hard- als de software worden 

constant geüpdated, maar evenzeer bieden nieuwe technologieën creatieve uitdagingen. 

Redenen genoeg om daar dan ook dag in dag uit waakzaam voor en ten volle bewust van te 

zijn. Stilstaan is in deze echt wel achteruitgaan.  

Acties  
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De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 

gekozen prioriteiten: 

2.1.1. Competenties 

Om de sector ondersteuning te bieden bij het toekennen van competenties aan bepaalde 

functies en werknemers zal mediarte in 2018 een Competentiewoordenboek opstellen. De basis 

gedragscompetenties die hierin opgenomen worden kunnen dan gebruikt worden bij de opmaak 

van vacatures die op de website van mediarte verschijnen, door de individuen toegevoegd 

worden aan hun persoonlijk profiel op de website van mediarte en aan functiebeschrijvingen die 

werkgevers intern maken. mediarte zal voor deze basis gedragscompetenties vertrekken van 

diegenen opgemaakt door de VDAB om op die manier raakvlakken met andere sectoren aan te 

houden. 

Wat betreft functie- en sectorspecifieke competenties zal mediarte nauwlettend de 

opleidingsbehoeften en vermeldingen bij de vacatures opvolgen alsook het internationaal 

onderzoek dat hieromtrent uitgevoerd wordt. mediarte zal mbt deze bevindingen permanent 

communiceren en haar focus bij de uitwerking van acties aanpassen. 

mediarte zal ook verder ondersteuning bieden bij de implimentering van Competent en de 

ontwikkeling van nieuwe Beroepskwalificatiedossiers.  

Partners: VDAB, AHOVOKS 

2.1.2. Vacatures 

mediarte wil haar website nog meer uitspelen als dé plaats waar alle vacatures uit de 

audiovisuele sector in een centrale vacaturedatabank verschijnen. Vanaf 2018 zal deze site 

uitgebreid worden met ‘flash’-jobs, dit zijn jobs voor een zeer korte periode (een dag, een 

weekend,...) en met vacatures/audities voor artistieke functies waar een professionele vergoeding 

voor betaald wordt.  

Door het vacature-luik op de website van mediarte met deze twee laatste soorten van vacatures 

uit te breiden zal mediarte meer greep kunnen krijgen op oproepen van illegale 

tewerkstellingsmogelijkheden en hier rechtstreeks op kunnen reageren. 

2.1.3. Loopbaandenken 

Het is in onze sector niet altijd gemakkelijk om een duurzame loopbaan uit te bouwen, laat 

staan dat hier de nodige aandacht aan besteed wordt. Om die reden wil mediarte zelf de 

beschikbare informatie verspreiden mbt de mogelijkheden die er zijn om zowel op individueel 

niveau als op ondernemingsniveau begeleiding te krijgen en hiertoe zelf de nodige persoonlijke 

begeleiding te geven. 

Partners: VDAB, Loopbaanbegeleiders 

mediarte staat op het punt om een concreet partnerschap aan te gaan met een welbepaalde 

loopbaanbegeleider om zo nog meer de aandacht op deze mogelijkheid te vestigen en deze 

begeleiding ook effectief vanuit de sector te kunnen aanbieden.  
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2.1.4. Premies - Opleidingen 

Om werkgevers, werknemers en zelfstandigen een ondersteuning te bieden bij het volgen van 

opleidingen en/of aankopen van lesmateriaal of abonnementen op leerplatformen komt 

mediarte via de Mediacademie dmv van een premie tussen in deze opleidingskost. 

Daar waar de markt onvoldoende opleidingsaanbod voorziet of van een te lage kwaliteit of waar 

mediarte de mogelijkheid heeft om zelf opleidingen en/of workshops te organiseren zal zij dit 

binnen de Mediacademie en in partnerschap met andere intermediaire organisaties uit de sector 

doen. Bij de opleidingen die binnen de Mediacademie georganiseerd worden zal melding 

gemaakt worden welke competenties aangeleerd worden. 

Op het digitale platform van mediarte zal via een crosslinking-systeem verschillende content 

(vacatures, opleidingen, nieuwsartikels,...), waarin gemeenschappelijke competenties vermeld 

worden, aan elkaar gelinkt worden. 

Partners: Vlaamse Minister van Media, Filmfestival van Oostende, Acteursgilde, Creative 

Mediadesk Vlaanderen, montage.be, SBC, Scenaristengilde, Unie der Regisseurs, Cevora, Sociaal 

Fonds Podiumkunsten, Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten… 

2.2. Alle talenten aan de slag 

Motivatie  

De sector kenmerkt zich door een groot gebruik van korte termijn-contracten die het resultaat 

zijn van projectgebonden tewerkstelling. Dit zien we zowel in de klassieke film en televisiesector 

als in de nieuwe digitale sector. Werkkrachten die zonder een contract van bepaalde duur werken 

kunnen dan ook de nodige begeleiding krijgen om zichzelf in de kijker te zetten en om hun eigen 

talenten en competenties bij te schaven. 

Acties  

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

gekozen prioriteiten: 

2.2.1. Focus op talent 

Op het nieuwe digitale platform van mediarte zal een specifiek luik uitgebouwd worden waarop 

professionals in de sector een eigen profielpagina/portfolio kunnen aanmaken. Op deze 

profielpagina kunnen ze aangeven over welke competenties ze beschikken, wat hun interesses 

zijn en via een videolink een showreel plaatsen. Op basis van de voorkeuren die zij hier 

aangeven zal er ook een specifiek nieuwsaanbod getoond worden. 

2.2.2. Opleidingen 

Door het gegeven dat er onze sector veel projectgebonden gewerkt wordt, stellen we ook vast 

dat deze medewerkers niet altijd de mogelijkheid om een opleiding te volgen. 

Door een overeenkomst met de VDAB wordt het mogelijk dat professionals die zich tussen 2 

professionele projecten bevinden, en op dat moment dus werkloos zijn, gratis een opleiding bij 
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de Mediacademie kunnen volgen.  De kost van deze opleiding wordt gefinancieerd door de VDAB 

en mediarte. 

Met de VDAB zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om specifieke opleidingen voor 

werklozen te organiseren. Een groot aantal geïnteresseerden komen niet in aanmerking om 

gratis deel te nemen aan de hierboven vermelde opleidingen omdat ze niet aan de 

vooropgestelde criteria voldoen. mediarte kan deze opleidingen niet organiseren omdat 

werkgevers voor dit soort van opleidingen niet willen betalen en mediarte over onvoldoende 

budget beschikt om deze zonder ondersteuning van een partner deze gratis aan te bieden: 

scriptwriting, researchen naar topkandidaten, buitenlandse producties, pitching van jouw 

televisie idee, interviewtechnieken voor reporters en journalisten… 

Partner: VDAB, Mediacademie 

2.3. Werkbaar werk 

Motivatie  

Het zijn vooral creatieve en bevlogen mensen die zich aangetrokken voelen tot de audiovisuele 

wereld. Een wereld die aan een razendsnel tempo evolueert en die een grote flexibiliteit van zijn 

mensen eist. Vaak wordt er onder hoge druk gewerkt op momenten dat andere mensen gewoon 

thuis zitten. En laat het net die werkdruk zijn die de creativiteit soms in het gedrang brengt en 

daarmee ook de kwaliteit van audiovisuele producties. 

We stellen ook vast dat meer en meer nieuwe tewerkstellingsvormen (lees niet klassieke 

arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur) afgesloten worden en dat de kennis van de 

geldende arbeidsvoorwaarden nog steeds beperkt is. 

Acties  

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

gekozen prioriteiten: 

2.3.1. Arbeidsvoorwaarden 

Door de jaren heen hebben we vastgesteld dat mediarte het ‘first point of contact’ is geworden 

als het gaat over het vergaren van informatie over de arbeidsvoorwaarden in de sector. Deze 

positie willen we dan ook behouden, meer zelfs. Via het nieuw digitaal platform zal mediarte 

nog beter kunnen informeren over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De consulenten zullen dan 

ook verder alle relevante wet- en regelgeving blijven opvolgen en hierover via alle 

communicatiekanalen over communiceren. Daar waar nodig en de vraag hiervoor gerezen zullen 

rond bepaalde topics lerende netwerken opgezet worden. 

mediarte blijft up to date van deze arbeidsomstandigen door als expert betrokken te zijn tijdens 

de vergaderingen van PC 227 en PSC 303.01 en de wet- en regelgeving op de voet op te volgen. 

Binnen verschillende Europese netwerken zal mediarte (Sector Skills Council, Social Dialogue 

Committee, Mediaroad en EGIN) zal mediarte deze problematiek ook op Europees niveau 

opvolgen en daar waar mogelijk via synergieën samenwerkingsverbanden op poten zetten.  
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Partners: Paritaire Comités 227 en 303.01, Sector Skills Council, Social Dialogue Committee, 

Mediaroad en EGIN en HR-dienstenleveranciers 

2.3.2. Tijdelijke werkkrachten 

Contracten, verloning, sociale bijdragen, thema’s die mijlenver lijken te staan van de gevraagde 

competenties die nodig zijn voor het uitbouwen van een loopbaan in de AV-sector. En toch… In 

principe zijn audiovisuele projecten van tijdelijke aard en beperkt in de tijd, evenals de 

professionele samenwerkingen tussen de werknemers/opdrachtnemers en diens 

werkgevers/opdrachtgevers. De types van tewerkstelling variëren daarboven naargelang een 

specifieke audiovisuele productie. Het kennen en begrijpen van de verschillende mogelijkheden 

van tewerkstelling zijn dan ook essentieel. 

Daarvoor zal mediarte samen met collega sectoren Podiumkunsten (PC 304) en de Uitzendsector 

en de relevante spelers in de sector haar dossier rond Tijdelijke Werkkrachten actualiseren.  

Hiermee samenhangend zullen de nieuwe tendensen rond nieuwe tewerkstellingsvormen van 

zeer nabij opgevolgd en gecommuniceerd worden. 

Partners: Sociaal Fonds Podiumkunsten, Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, SBK’s 

2.3.3. Welzijn 

Omdat het niet de bedoeling kan zijn om de drive en passie van gemotiveerde mensen te 

ondermijnen en dit ten koste van de creativiteit en de kwaliteit van audiovisuele producties te 

laten gaan wil mediarte blijven inzetten op het Welzijn van alle professionals in de sector. In het 

verlengde van de resultaten van sectorale enquête mbt de psycho-sociale risico’s in de sector 

zullen verdere acties in 2018 uitgerold worden. Hiertoe zal de actiegroep verder bijeenkomen om 

deze acties te begeleiden: 

- infosessies mbt burn out 

- actualisering en verspreiding brochure EHBO (Eerste Hulp bij Burn-Out) 

- actieplannen psychosociale risico’s op sectorniveau 

- begeleiding bedrijven bij het opmaken van een actieplan op ondernemingsniveau 

- organisatie van lerende netwerken 

- begeleiding medewerkers in de vorm van loopbaanbegeleiding en/of stress- en burn-

outcoaching 

- (her)activatie webartikels over welzijn op de audiovisuele werkvloer 

In het voorjaar van 2019 zal er een nieuwe Mediasensor-enquête gelanceerd worden waarbij het 

de betrachting is dat er meer werkgevers en dus ook werknemers aan zullen deelnemen. In 2016 

werd deze enquête een eerste maal gelanceerd. De resultaten maken het voor bedrijven mogelijk 

om doelgericht naar een actieplan toe te werken. Verder kun je als bedrijf je resultaten 

vergelijken met die van de sector zelf of die van België. 

De media berichten er veelvuldig over en sinds 1 september 2014 is de ziekte zelfs wettelijk 

erkend en worden organisaties geacht preventieve maatregelen te nemen. Toch bestaan er nog 
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veel misverstanden rond burn-out en blijft het vooralsnog een taboe. Daarom zal mediarte 

presentaties over burn-out blijven organiseren en over deze problematiek informeren. 

Partners: Attentia (uitvoerder van enquête), VRT (die zich reeds kandidaat stelde om deel te 

nemen aan de Mediasensor-enquête) 

Prioriteit 3: Evenredige arbeidsdeelname 

3.1. Diversiteit 

Motivatie  

mediarte vindt diversiteit een logisch onderdeel van en voor elke organisatie. Diversiteit is een 

meerwaarde in iedere onderneming als er op een bewuste, professionele manier mee wordt 

omgegaan. Dit is niet evident en daarom ondersteunt mediarte werkgevers op dit vlak. 

Om het belang van diversiteit in al haar acties door te trekken wordt diversiteit op een inclusieve 

wijze benaderd. 

Acties  

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

gekozen prioriteiten: 

3.1.1. Retentiebeleid 

De uitstroom naar andere sectoren van 35-plussers betekent vaak een aderlating aan talent, 

ervaring en informatie. De gemiddelde leeftijd in onze sector bedraagt 27 jaar, daarom streven 

we ernaar om jaar na jaar deze gemiddelde leeftijd op te trekken. Om onze professionals langer 

aan de slag te houden zal mediarte enkele ‘case studies’ maken om via deze profielen duidelijk te 

maken dat werken op ‘oudere’ leeftijd in onze sector wel mogelijk is. Deze ‘case studies’, 

opgebouwd rond videoclips, zullen inhoudelijk begeleid worden met informatie om rond de 

problematiek van duurzame loopbanen te sensibiliseren. Hiertoe zal ook geprobeerd worden om 

een lerend netwerk op te zetten. 

3.1.2. Stereotiepe beeldvorming 

Om de aandacht te trekken op vrouwen in bepaalde (technische) functies, personen van vreemde 

origine voor of achter het scherm of personen met een beperking die aan de slag zijn in onze 

sector zal mediarte enkele ‘case studies’ maken om deze profielen onder de aandacht te brengen. 

Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan functieprofielen die moeilijk in te vullen zijn 

en/of die een toeleiding vanuit een STE(A)M-opleiding kunnen genereren.  

Deze videoclips zullen ruim gecommuniceerd worden en hiervoor zullen de nodige 

partnerschappen aangegaan worden: 

Partnerschap met de vzw’s Mediawijs en Stampmedia voor het project rePresent in het kader 

van hun onderzoek naar nieuwsbeleving jongeren met migratieachtergrond. Een partnerschap 

met Minderhedenforum, waarbij de nog moet bekeken worden wat deze concrete acties zullen 
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zijn. Maar al zeker zullen zij hun medewerking verlenen mbt de oproep voor rolmodellen die in 

de AV-sector werken voor onze videoclips rond knelpuntberoepen en verleent mediarte 

medewerking aan het project Mentor2Work. 

Daarnaast zal het reeds bestaande dossier rond Stereotiepe Beeldvorming worden geheractiveerd 

en verder worden aangevuld met artikels en getuigenissen. 

Partners: VRT & intermediaire belangenorganisaties 

3.1.3. Risicogroepen 

Via sectorale CAO’s zal mediarte de aandacht voor de federaal en sectoraal bepaalde 

risicogroepen verankeren. Hierdoor krijgen deze risicogroepen prioritaire aandacht in de gehele 

werking van de betrokken sociale fondsen. 

In samenwerking met de Cel Diversiteit van de VRT zullen er clips gedraaid worden met de nadruk 

op vrouwen in technische functies en dit in het kadern van een campagne ter ondersteuning van 

de risicoberoepen. 

Partners: FOD WASO, sociale partners, Cel Diversiteit VRT 

3.2. Non-discriminatie 

Motivatie  

De sector wil alle individuele personen een gelijke en eerlijke kans geven op toegang tot 

tewerkstelling in de sector. Er zullen gepaste maatregelen genomen worden voor de bestrijding 

van discriminatie op grond van nationaliteit, geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.  

Acties  

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

gekozen prioriteiten: 

3.2.1. Code 

De sociale partners van de audiovisuele sector zullen een non-discriminatie-code ondertekenen en 

deze ook effectief mee uitdragen. 

In de onderhandeling mbt een sectoraal akkoord 2017-2018 wordt melding gemaakt van de 

oprichting van een meldpunt, dat beheerd zal worden door mediarte. Dit meldpunt zal in eerste 

instantie gebruikt worden om, al dan niet anoniem, melding te maken van oneigenlijke 

tewerkstellingsmaatregelen, maar bij uitbreiding kan dit ook gebruitk worden voor de melding 

van andere omstandigheden die ingaan tegen de arbeidswetgeving. 

Het Minderhedenforum zal mediarte ondersteunen bij het opstellen van deze non-

discriminatiecode. 

Partners: Sociale partners, Minderhedenforum
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Prioriteit 4: Resultaatsindicatoren 

4.1. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

4.1.1. Toolbox 

Deze toolbox moet ervoor zorgen dat de stage- en werkgevers voldoende ‘tools’ ter beschikking 

hebben om stagiairs en andere nieuwelingen op de werkvloer voldoende te kunnen begeleiden. In 

deze toolbox zullen o.a. checklists opgenomen worden om duidelijke afspraken te maken tussen 

de stagiair en de werkplek, een voorbeeld van onthaalbrochure, duidelijke formulering van het 

leeraanbod op de werkplek en hoe de begeleiding en beoordeling van de stagiair zal gebeuren. 

Streefcijfer: 1 

Jaarlijks-Tweejaarlijks: 2018 

Nulmeting: niet van toepassing 

Gebruikte databron: niet van toepassing 

4.1.2. Functieprofiel video’s - STEAM 

Deze functieprofielvideo’s zijn korte portretten van professionals die een functie uitoefenen 

waarvoor een STEM-opleiding dient gevolgd te worden. Enerzijds trekken we de aandacht van 

jongeren op deze functies en anderzijds trekken we ook algemeen de aandacht op dit soort van 

functies waardoor er extra instroom in de sector kan gegenereerd worden door de aandacht te 

vestigen op deze functies voor de toekomst. 

Streefcijfer: 2 per jaar 

Jaarlijks-Tweejaarlijks: 2018 - 2019 

Nulmeting: niet van toepassing 

Gebruikte databron: niet van toepassing 

4.2. Competentiebeleid 

4.2.1. Competentiewoordenboek 

Dit Competentiewoordenboek is nodig om in eerste instantie werkgevers ondersteuning te bieden 

bij het toekennen van competenties aan bepaalde functies en werknemers/stagiairs. Om 

werknemer, maar ook om stagiairs en stageplaatsen nog beter te kunnen matchen zullen daarom 

competenties als basis gebruikt worden. Welke competenties heeft de werknemer/stagiair, wat 

zijn de gevraagde competenties en welke competenties dienen er nog ontwikkeld te worden? Dit 

Competentiewoordenboek zal afgestemd worden op de basis gedragscompetenties die door VDAB 

worden gehanteerd. Door dit uniforme competentiewoordenboek te gebruiken kan een individu 

competenties toevoegen aan hun persoonlijk profiel op de website van mediarte en kunnen 

werkgevers deze competenties aangrijpen bij de opmaak van stage-oproepen/vacatures. In het 
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verlengde daarvan kunnen werkgevers hierop beroep doen bij het opstellen van interne 

functiebeschrijvingen.  

Streefcijfer: 1 

Jaarlijks-Tweejaarlijks: 2018 

Nulmeting: niet van toepassing 

Gebruikte databron: niet van toepassing 

4.2.2. Vacatures 

Toelichting: mediarte wil in de komende convenantperiode extra inzetten op de zogenaamde 

‘freelance’-contracten, contracten van een dag of enkele dagen en op audities voor artistieke 

profielen. Het belang hiervan is om zo meer bezoekers op de site te genereren en onze andere 

content zo aan een groter publiek te kunnen aanbieden. 

Streefcijfer: jaarlijkse stijging van 5% van het aantal geposte vacatures 

Jaarlijks-Tweejaarlijks: jaarlijks 

Nulmeting: geposte vacatures in 2017 en 2018 

Gebruikte databron: mediarte 

4.2.3. Profielpagina’s 

mediarte wil met haar nieuwe website haar bezoekers meer in contact laten komen met andere 

content dan vacatures, opleidingen en burnout. Onderzoek wijst uit dat deze topics het meest 

bekeken wordt en dat bijna 80% van de andere content onbezocht blijft. Op basis van de 

persoonlijke interesses van ingelogde personen kan er meer en beter onderbelichte content in de 

aandacht van de gebruikers gebracht worden. 

Streefcijfer: +5% van de aangemaakte profielen in 2019 tov 2018 

Jaarlijks-Tweejaarlijks: tweejaarlijks 

Nulmeting: geposte aangemaakte profielen in 2018 

Gebruikte databron: mediarte 

4.2.4. Deelnemers Mediasensor-enquête 

In 2016 voerde mediarte voor de eerste keer een sectorale enquête uit die peilde naar psycho-

sociale risico’s in onze sector. Op basis van deze enquête werd een actieplan uitgerold. Deze 

enquête zal in 2019 herhaald worden. 

Een stijging van het aantal deelnemende werkgevers en hieraan gekoppelde deelnemers zal een 

duidelijke indicatie geven van de stijgende bewustwording die er in de sector gekomen mbt 

werkbaarheid in onze sector. 

Streefcijfer: 2019: Werkgevers: minimaal 50, Deelnemers: minimaal 1.600 

Jaarlijks-Tweejaarlijks: tweejaarlijks 

Nulmeting: 2016: Werkgevers: 41, Deelnemers: 1.516 
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Gebruikte databron: Attentia 

4.3. Evenredige arbeidsdeelname 

4.3.1. Dossier Retentiebeleid 

De audiovisuele en filmsector is een sector waarin de gemiddelde leeftijd redelijk laag is. Uit de 

cijfers van de RSZ blijkt echter dat de sector er ook niet op veroudert, integendeel. Dit valt deels 

te verklaren doordat 80% van de nieuwe bedrijven ‘digital agencies’ zijn waar de gemiddelde 

leeftijd dan ook zeer laag is. Het is daarom van groot belang om de waarden van ervaren 

werknemers in ‘beeld’ te brengen. 

Streefcijfer: 2018, 1 volledig uitgewerkt online-dossier (info mbt ondersteunende maatregelen, tips 

& tricks, lerend netwerk, 2 video’s) 

Nulmeting: niet van toepassing 

Gebruikte databron: mediarte 

4.3.2. Dossier Stereotiepe Beeldvorming 

Of het nu ouderen, nieuwe Vlamingen of mensen met een beperking zijn, minderheden worden 

nog steeds karig vertegenwoordigd in de media. En wanneer minderheden wel in beeld worden 

gebracht, gebeurt dat vaak nog volgens stereotiepe denkbeelden waardoor cliché’s worden 

bevestigd of minderheden als ‘probleem’ worden opgevoerd. 

Achter de schermen werken ook vandaag nog steeds minder vrouwen en zijn minderheden 

eveneens ondervertegenwoordigd. De effecten daarvan zijn voelbaar op het scherm waar 

bijvoorbeeld nog maar al te vaak experts worden opgevoerd die niet alleen blank, maar ook 

mannelijk zijn. 

Ook in de audiovisuele opleidingen zijn in verhouding weinig minderheden aanwezig en dat kent 

natuurlijk een effect op de programmamakers en de beeldvorming van de toekomst. 

Streefcijfer: 2019, 1 volledig uitgewerkt online-dossier (info mbt ondersteunende maatregelen, tips 

& tricks, lerend netwerk, 2 video’s) 

Nulmeting: niet van toepassing 

Gebruikte databron: mediarte 
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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 sector Audiovisuele sector (PC 227) en de sector voor de 

Filmproductie (PSC 303.01), 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Kathleen Mertens,  

vertegenwoordiger VOFTP; 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Patrice Peeters,  

vertegenwoordiger VOTF; 

 

 

 

 

 

 

De heer Nino Lombardo,  

vertegenwoordiger VOFTP 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

Mevrouw Anita Van Hoof,  

vertegenwoordiger BBTK; 

 

 

 

 

 

De heer Koen Dries,  

vertegenwoordiger LBC; 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan Vandycke,  

vertegenwoordiger ACLVB 




