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Addendum ‘Non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ bij 
het sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de Sector 
van de Stoffering & Houtbewerking, de sector van de 
Houtnijverheid vertegenwoordigd in de paritaire 
subcomités van de Bosontginning, van de Zagerijen en 
van de Houthandel 

 

Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

- Mevrouw Hilde Crevits, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw, 

 
hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN Sector van de Stoffering & Houtbewerking, de sector van 
de Houtnijverheid vertegenwoordigd in de paritaire subcomités van de Bosontginning, 
van de Zagerijen en van de Houthandel, 
 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Filip De Jaeger, Adjunct directeur-generaal Fedustria vzw; 

- De heer François De Meersman, Algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie 
vzw; 

- De heer Jean-Pierre Waeytens, Gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Justin Daerden, Federaal secretaris ACV bouw - industrie & energie; 

- De heer Gianni De Vlaminck, Federaal secretaris ABVV - AC; 

- De heer Johan Vandycke, Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; 

 
hierna “de sector” genoemd, 
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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 2021 tot en met 31 december 2022 een maximale toelage van 
85.000 EUR uit te betalen aan WOODWIZE, Hof ter Vleestdreef 3 te 1070 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0438.431.981 - bankrekeningnummer BE18 2100 5859 9065) ter financiering 
van acties ter bestrijding van discriminatie en bevordering van inclusie.  

 

Artikel 2. De in deze overeenkomst opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van 
de resultaten beoordeeld: 

- 80% van de projectsubsidie wordt verbonden aan de inspanningen die geleverd worden 
door de sector; 

- 20% van de projectsubsidie wordt verbonden aan de resultaatsverbintenissen die bij de 
acties worden vermeld: twintig percent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald 
in zoverre de resultaatsverbintenis per actie is behaald. Als een verbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig percent à rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 
uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende toekenning 
van een projectsubsidie aan WOODWIZE vzw ter uitvoering van het addendum “Non-
discriminatie en inclusie 2021-2022” bij het sectorconvenant (2021-2022) afgesloten tussen 
de Vlaamse Regering en de sociale partners van sector. 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector van Stoffering & Houtbewerking, de sector van de houtnijverheid, de sector 
van de bosontginning, van de zagerijen en de houthandel verbindt zich ertoe om, vertrekkende 
van een sectorale visie op de werkcomponent van non-discriminatie en inclusie, de sectorale 
realiteit en de sectorspecifieke uitdagingen en prioriteiten een aantal doelgerichte acties op te 
zetten ter versterking van de werkcomponent van non-discriminatie en inclusie. 

 

De acties geformuleerd in dit addendum hebben betrekking op: 

- Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties met betrekking tot non-
discriminatie en inclusie. De sector baseert zich voor het formuleren van deze acties op de 
omgevingsanalyse en visie die geformuleerd staat in het sectorconvenant 2021 – 2022. 

- Opstart van een monitoringsproces:  
o Uitvoering van een risicoanalyse als voorbereiding op de nulmeting; 
o uitvoering van een sensibiliserende nulmeting ;  
o Interne sectorale dialoog over de resultaten van de nulmeting, ontwerp van een 

(minimaal en ondermeer op de nulmeting inhakend) actieplan en voorbereiding van 
de uitrol van het actieplan . 

- Volgende principes worden als kader voor het monitoringproces door de overheid 
aangereikt: 

1. We zetten de ingeslagen weg van zelfregulering door sectoren verder.  
2. De zelfregulering verloopt bij voorkeur aan de hand van een door de overheid 

aangereikte methodiek. Die methodiek werd beschreven in het expertenrapport “het 
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terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische 
visie en instrumenten” (Baert, S., Lamberts, M., Pieter-Paul Verhaeghe d.d. 31/10/2020)..   

3. De toepassing van de methodiek wordt opgevolgd door een intersectorale 
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. De begeleidingsgroep voorziet tevens in 
begeleiding bij de methodiek, inspelend op vragen van sectoren.  

4. De methodiek is sensibiliserend van aard. Er wordt geen koppeling gemaakt met 
handhaving. Het expertenrapport suggereert op p. 53 dat handhaving sensibilisering 
versterkt en kan aanvullen. Hier gaan we niet op in.   

5. De methodiek neemt het sectorniveau als uitgangspunt. Resultaten worden enkel op 
geaggregeerd niveau verzameld, intern besproken en openbaar gemaakt. Resultaten 
op ondernemingsniveau worden geanonimiseerd weergegeven.   

6. De methodiek bestaat uit 3 fasen: een nulmeting – een actiefase – een opvolgmeting. 
In het addendum ligt de klemtoon op de nulmeting. 

7. De methodiek omvat 5 kwaliteitscriteria. Die kwaliteitscriteria worden geborgd vanuit 
de sector, de externe partner en de begeleidingsgroep ‘Monitoring discriminatie’.  

8. De meting zelf verloopt bij voorkeur via een correspondentietest. De 
correspondentietest wordt idealiter voorafgegaan door een risicoanalyse. De 
risicoanalyse is een dynamisch instrument en kan verder aangevuld en verrijkt worden 
met informatie uit de correspondentietest.  

9. Het menu dat in het expertenrapport wordt aangereikt voor de actiefase is een 
inspiratiemenu. De daarin voorgestelde acties zijn geen verplichting.  Ze helpen de 
sectoren een breder zicht te krijgen op mogelijke, doelgerichte acties. Zo kan 
bijvoorbeeld een sector de keuze maken om, vanuit sensibiliserend en actiegericht 
oogpunt, een mysteryshopping te organiseren. Dit is geen verplichting. Zo kan een 
sector ervoor kiezen om de (meer gedetailleerde, op bedrijfsniveau verzamelde) 
informatie uit de nulmeting te gebruiken om een begeleiding op het niveau van een 
onderneming op te starten. In dat geval maakt de sector een afspraak over het gebruik 
van deze informatie. Ook dit is geen verplichting.   

10. Enkele elementen worden nog, in de loop van het proces en in de looptijd van het 
addendum, in samenspraak met de sectoren nader bepaald en meegedeeld. Voor wat 
betreft het aantal in de nulmeting mee te nemen discriminatiegronden, of en met 
welke sectoren een clustering aangewezen is: hierover wordt op basis van informatie 
uit de risicoanalyses vanuit de begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’ een advies 
geformuleerd. 

 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de subsidie enkel aan te wenden voor de loonkosten en 
werkingsmiddelen ter uitvoering van deze acties.  

 

Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste 
op 31 januari 2023 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het 
eindrapport omvat:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van dit addendum;  
- de toetsing van het behalen van de resultaatsverbintenis(sen); 
- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen. 

 

Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt de richtlijnen inzake de rapportering tijdig 
aan de sector.  
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Visie op het vlak van non-discriminatie en inclusie 

Visie m.b.t. evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

Wij proberen om ook medewerkers van allochtone herkomst, arbeidsgehandicapten, korter 
geschoolden en vrouwen te betrekken in al onze acties. Uit de sectorfoto blijkt dat bepaalde 
kansengroepen in de hout- en meubelsectoren ondervertegenwoordigd zijn. Om ook in de 
toekomst voldoende instroom (en doorstroom) te kunnen realiseren, zetten we vanuit de 
houtsectoren extra in om werkgevers te overtuigen om deze groep potentiële arbeidskrachten aan 
te spreken. Sensibilisering is daarin een zeer belangrijk element. Maar het is ook een werk van 
lange adem. 

WOODWIZE werkt actief mee aan projecten om inclusief ondernemen in onze hout- en 
meubelbedrijven te bevorderen. En we doen dit niet alleen. Zo is er nauwe samenwerking met 
experten van de VDAB, maar ook met De Werkplekarchitecten en met collega’s sectoren en 
andere arbeidsmarktactoren. Het intersectorale ESF-project WATCH for Talent (oproep Focus op 
talent) krijgt een vervolg met een nieuw ESF-project TALANCE, in het kader van de oproep 
Inclusieve Ondernemingen. Naast samenwerking met collega’s sectoren, betrekken we hierin een 
aantal (commerciële) partners om onze bedrijven te ondersteunen om een Inclusieve 
Onderneming te worden. Via dit project willen we ook zelf sectorale expertise opbouwen, 
waarmee we in de (nabije) toekomst onze bedrijven nog beter kunnen ondersteunen rond deze 
problematiek. 

De acties en activiteiten, die we opzetten in het kader van inclusief ondernemen en non-
discriminatie, zijn hier opgenomen in het addendum non-discriminatie en inclusie.  

 

“Elk talent telt” en dus is er in de houtsectoren veel aandacht voor diversiteit en inclusie. Een goed 
personeelsbeleid, met aandacht voor diversiteit wordt reeds verschillende jaren gestimuleerd in 
de houtsectoren en de ondernemingen. Met de ESF-oproep “Focus op talent” hebben wij de 
voorbije jaren het talentdenken bij onze werkgevers - en bij uitbreiding dus ook het inclusief 
ondernemen - reeds aangemoedigd en ondersteund. Het heeft werkgevers ertoe aangezet om 
bijkomende inspanningen te leveren om kansengroepen aan de slag te krijgen. Anderzijds is er ook 
nood aan specifieke maatregelen, zoals voeren van een non-discriminatiebeleid, taalbeleid, 
taalondersteuning, loopbaanondersteuning… om kansengroepen aan boord te houden.  

Daarnaast is de vergrijzing zich volop aan het doorzetten binnen de sector en moeten werknemers 
langer werken. In dat opzicht is werken aan een duurzaam personeels- en organisatiebeleid voor 
de houtsectoren in realiteit een proactief diversiteitsbeleid, niet alleen om oudere werknemers 
langer aan boord te houden, maar ook om de kansengroepen op een duurzame manier te laten 
instromen en doorstromen. De sector zet hierop in via “TALANCE, een intersectoraal ESF-project 
in het kader van de oproep 500 ‘Inclusieve ondernemingen’, met WOODWIZE als promotor en 
COBOT, IVOC en EDU+ als direct betrokken collega’s sectoren. 

 

Betrokken partners 
De acties beschreven in het thema ‘Non-discriminatie en Inclusie’ worden uitgevoerd door 
WOODWIZE. De sectorale sociale partners worden (maandelijks) geïnformeerd via het 
Bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur). Zij evalueren en bewaken de acties en sturen bij 
waar nodig. 
 
Omdat non-discriminatie en inclusie belangrijk is voor vele sectoren, werken we hier niet alleen 
aan. We doen dit niet vanop ‘ons’ eiland. Vanuit de praktijk, bottom-up en samen met andere 
sectoren, willen we werk maken van een non-discriminatiebeleid, met als startpunt de 
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intersectorale brochure, maar ook m.b.t. een inclusief HR-beleid, o.a. vanuit het ESF project 
“Talance” en vanuit onze samenwerking met De Werkplekarchitecten. 
Intersectorale acties gebeuren in partnerschap met andere paritaire opleidingsorganisaties: 
 
Sedert 2018 is er een intersectorale werkgroep opgericht voor het thema non-discriminatie. 
WOODWIZE is hierin de trekker. Er zijn momenteel meer dan 20 sectoren die hierin participeren 
en er is interesse vanuit nog enkele andere sectoren. Wij engageren ons om alle sectoren met een 
sectorconvenant te informeren en op hun vraag toe te laten in deze intersectorale werkgroep. 
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Acties 

Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van 
discriminatie en ter bevordering van inclusie 

Actie 1: Ondersteunen van de “Non-discriminatie adviseur” bij SERV 
 

Omschrijving Ondersteuning van de intersectorale “non-discriminatie-adviseur”. 
Informeren van (inter)sectorale initiatieven, ondersteunen opmaak 
beleidsplan, … . 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners Houtsectoren, WOODWIZE, DWSE, SERV, … . 

Inspanningsverbintenis ▪ Ondersteuning van de intersectorale “non-discriminatie-
adviseur”. 

▪ Informeren van (inter)sectorale initiatieven. 
▪ Ondersteunen opmaak beleidsplan, … . 

 

Actie 2: Intersectorale handleiding non-discriminatie 
 

Omschrijving Op initiatief van WOODWIZE hebben 21 sectoren de handen in 
elkaar geslaan om een intersectorale handleiding non-
discriminatiecode te ontwikkelen. Deze is online en in 
brochurevorm via de deelnemende sectoren beschikbaar. Nu willen 
we die handleiding ook bij de bedrijven krijgen. Daarom zullen we 
intersectorale infosessies organiseren voor de bedrijven om de 
handleiding non-discriminatie beter kenbaar te maken. We willen 
op een ludieke manier mogelijke discriminatie onder de aandacht 
brengen. Tijdens de infosessies komen academici aan bod met 
studies en cijfermateriaal, bedrijven getuigen en er zal 
bedrijfstheater zijn, waarbij via (komische) sketches verschillende 
vormen van mogelijke discriminatie in het licht geplaatst worden. 
Verder willen we ook sectoren die (nog) niet deelnamen 
interesseren om nu ook te participeren. 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners WOODWIZE, collega’s sectorconsulenten, bedrijven. 

Inspanningsverbintenis 3 nieuwe sectoren (die nog niet deelnamen aan dit initiatief) 
participeren actief in de intersectorale werkgroep. 

 

Actie 3: Bedrijven sensibiliseren om een non-discriminatiebeleid te voeren 

 

Omschrijving We werken hard om de anti-discriminatiewetgeving en een 
duurzaam HR- en diversiteitsbeleid in onze sectoren extra 
aandacht te geven. Hiervoor werd op initiatief van Woodwize een 
intersectorale werkgroep opgericht, waar nu reeds 20 collega’s 
sectoren in participeren. Na het uitwerken van de intersectorale 
handleiding non-discriminatiecode, willen we deze verder 
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verspreiden en promoten, zodat deze handleiding geen dode letter 
blijft, maar leeft in onze bedrijven. Daarom blijven wij ons inzetten 
om deze non-discriminatiehandleiding nog ruimer kenbaar te 
maken bij de bedrijven via intersectorale acties en aangepaste 
ondersteuning/promotionele filmpjes.  
 
Wij willen bedrijven bewust maken van de verschillende vormen 
van discriminatie via een intersectorale sensibiliseringscampagne. 
In 2021 zetten we deze gemeenschappelijke campagne op poten, 
zodat er eenvormig over de verschillende deelnemende sectoren 
heen gecommuniceerd kan worden. De materialen die elke sector 
gebruikt, kan verschillen. 
Er zijn al enkele zaken waar we nu aan denken om 
gemeenschappelijk te ontwikkelen: 
In 2021 willen we 3 teasers of videoreminders voor digitale media 
ontwikkelen en verspreiden. 
De teasers hebben tot doel werkgevers te confronteren met 
stereotype ideeën en vooroordelen inzake non-discriminatiebeleid. 
Bedoeling is dat ze nadenken over de impact en de link leggen met 
het non-discriminatiebeleid (of ontbreken ervan) binnen hun eigen 
onderneming.  
 
Er zullen ook oplossingen aangereikt worden waarmee bedrijven 
aan de slag kunnen om de mogelijke problematieken met 
betrekking tot discriminatie aan te pakken. 
Dit kan zijn door het aanreiken van (intersectorale) opleidingen: 
hoe omgaan met discriminerende klanten, hoe kan ik diverse teams 
doen samenwerken, hoe kan ik drempels vermijden in mijn 
vacatures …). 
Overtuigen van het bedrijf (HR-beleid): door 14 fiches te 
ontwikkelen om bedrijven op weg te helpen bij het voeren van een 
preventiebeleid “non-discriminatie” onder de vorm van een tip van 
de maand. Maandelijks zetten we een actie, passend binnen non-
discriminatiebeleid in de kijker. Bedoeling is om de bedrijven 
concrete tips en tricks mee te geven om dergelijke actie uit te 
voeren. Er zullen eveneens contactgegevens verspreid worden van 
organisaties waarop ze beroep kunnen doen om hen te 
ondersteunen bij de implementatie of uitvoering ervan.  
 
Om het thema “non-discriminatie” onder de aandacht te brengen 
binnen de organisatie willen we dit koppelen aan een 
postercampagne (3 posters/jaar), met vooral aandacht voor de 
praktische aanpak van dit thema in bedrijf. 
 
Om het thema non-discriminatie onder de aandacht te brengen bij 
de bedrijven willen we intersectoraal “de dag van inclusie” 
organiseren. Bedrijven kunnen kiezen uit de “menukaart”. Hierin 
kunnen bvb een 10-tal lerende netwerken of workshops 
opgenomen zijn. Er wordt steeds vertrokken vanuit de mogelijke 
drempels, problemen die zij ervaren bij (het aanwerven van, 
werken met) een diverse werknemerspopulatie. De thema’s kunnen 
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aangereikt worden door de bedrijven. Het moet een dag worden 
van ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers, zaakvoerders 
en HR verantwoordelijken over het thema diversiteit en inclusie. 
Indien mogelijk zal er hiervoor samengewerkt worden met de 
sectorale interventieadviseur. 

Timing 2021: 3 teasers ontwikkelen en verspreiden in 2021. 
September 2021 - december 2022: iedere (werk)maand een tip van 
de maand versturen om bedrijven op weg te helpen om een 
preventiebeleid non-discriminatie in te voeren in hun bedrijf. 
 
2021-2022: postercampagne = 3 posters/jaar. 
 
Najaar 2021: Organisatie “Dag van inclusie”. 

Betrokken partners Intersectorale actie met de werkgroep “Handleiding non-
discriminatie”. 

Resultaatsverbintenis 2021-2022: De 14 fiches zullen (digitaal) verstuurd worden aan alle 
bedrijven uit de houtsectoren, waarvan wij een e-mailadres 
hebben (op dit moment zijn dat er 1238 uit PC126 en 271 uit PC125). 
Opmerking: elk bedrijf kan zich op elk moment uitschrijven voor 
het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. 
In onze nieuwsbrief WOODWIZE Informail, die 3x per jaar verschijnt 
(en aan alle bedrijven PC125 en PC126 verstuurd wordt, met name 
naar 2.475 adressen), zal telkens een artikel rond non-discriminatie 
en/of inclusie opgenomen worden. 

 
Actie 1: Inclusief ondernemen promoten en in de kijker zetten 

 

Omschrijving Jaarlijks krijgen bedrijven die inspanningen leveren om 
werkkansen te bieden i.s.m. een Werkplekarchitect, zichtbaar 
gewaardeerd via een referentiebewijs van inclusieve onderneming. 
Met het referentiebewijs tonen zij aan de eigen medewerkers, de 
stakeholders en de overheid dat zij een waardevolle bijdrage 
leveren aan inclusie in hun onderneming. Het referentiebewijs 
maakt de link zichtbaar met de SDG's van de Verenigde Naties en 
tonen hoe de inspanningen op ondernemingsniveau hieraan 
bijdragen.  
Naast de regionale events voor de uitreiking van de 
referentiebewijzen, organiseert Sterpunt Inclusief Ondernemen 
ook een tweejaarlijkse Award Inclusieve Onderneming. Alle 
referentiehouders kunnen meedingen voor de Award. Naast de 
winnaar worden ook ambassadeurs gekozen, die in het daarop 
volgende jaar hun collega's kunnen overtuigen om ook uit de kast 
te komen als inclusieve onderneming. De Werkplekarchitecten 
dragen zorg voor deze bedrijven, omdat ze de drijvende krachten 
zijn om inclusie concreet te maken. WOODWIZE, als 
Werkplekarchitect en lid van Sterpunt Inclusief Ondernemen, 
maakt de bedrijven uit de hout- en meubelsectoren, die hiervoor 
in aanmerking komen, kenbaar aan Sterpunt Inclusief 
Ondernemen, zodat zij mee opgenomen worden voor de uitreiking 
van referentiebewijzen. 
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WOODWIZE ondersteunt bedrijven uit de sector, die geïnteresseerd 
zijn om mee te dingen voor de tweejaarlijkse Award Inclusieve 
Onderneming. 

Timing 2021 – 2022. 

Betrokken partners Sterpunt Inclusief ondernemen, WOODWIZE, bedrijven. 

Resultaatsverbintenis In 2021 zullen 9 bedrijven uit de houtsectoren een referentiebewijs 
ontvangen. 
In 2022 zullen 12 bedrijven uit de houtsectoren een 
referentiebewijs ontvangen. 
Hiermee zetten we Inclusief ondernemen in de kijker bij andere 
bedrijven door voorbeelden te belonen voor hun inspanningen 
i.k.v. inclusief ondernemen. 

 

Actie 2: Ondersteuning taalbeleid en taalopleiding op de werkvloer 

 

Omschrijving Werknemers met beperkte taal- en communicatieve vaardigheden 
worden opgeleid en begeleid op de werkvloer. De aanbieders 
voorzien in de gepaste taalondersteuning, op maat van de 
werknemer(s), met als doel de uitoefening van zijn/haar 
takenpakket te vergemakkelijken en een goede samenwerking met 
collega’s en werkgever. De aanbieders maken vooraf een analyse 
van de werksituatie en de taalcontext. Op basis van deze analyse 
en na een intakegesprek stippelen de aanbieders een 
ondersteuningstraject op maat uit en maken met de werkgever 
afspraken over de inhoud en de duur van dit traject. Er kan 
individueel of in groep gewerkt worden. WOODWIZE promoot dit 
aanbod en geeft financiële tussenkomsten waar nodig (beperkt in 
bedrag en tijd). 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners Werkplekarchitecten, aanbieders van taalopleidingen op de 
werkvloer, WOODWIZE, bedrijven. 

Inspanningsverbintenis Aanbieden van een gepaste taalondersteuning voor werknemers 
met een beperkte taalkennis zodat deze duurzaam tewerkgesteld 
worden in onze houtsectoren. 

 

Actie 3: Duurzaam ondernemen (MVO) 

 

Omschrijving De houtsector staat vandaag voor enkele belangrijke uitdagingen. 
De grondstof hout wordt schaarser, grondstofprijzen stijgen, 
winstgevendheid en competitiviteit staan onder druk, het wordt 
steeds moeilijker om vakmensen aan te trekken… Samen met onze 
bedrijven willen wij bouwen aan een duurzame toekomst, met oog 
voor economische zekerheid en tewerkstelling, respect voor mens 
en milieu. Het begrip duurzaamheid wordt momenteel echter vaak 
te pas en te onpas gebruikt. 
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Duurzaamheid staat niet alleen voor een verantwoorde 
grondstoffenpolitiek (zoals het gebruik van hout uit duurzaam 
beheerde bossen), maar richt zich bvb ook op (opleiding van) 
medewerkers, het naleven van milieuwetgeving, een verantwoord 
energiegebruik en, meer algemeen, de bedrijfsvoering op zich. 
We weten dat veel bedrijven uit de houtsectoren willen investeren 
in duurzaam ondernemen. Maar het ontbreekt hen veelal aan 
kennis, aan gemakkelijk hanteerbare tools en aan ondersteuning 
en begeleiding. Daarom willen we i.s.m. Trendhuis de opleiding 
“Help je bedrijf op weg naar duurzaam ondernemen met de SDG’s 
als kompas!” organiseren. Het kan voor deze bedrijven een 
inrijpoort zijn om vanuit deze SDG’s te werken aan inclusie. 
Deze opleiding kan intersectoraal aangeboden worden (reeds 
afspraken met COBOT en Edu+), waarvoor ook collega’s uit andere 
(maak-)sectoren gecontacteerd zullen worden. 
Tijdens deze opleiding willen we bedrijven wegwijs maken hoe 
men een onderbouwd structureel duurzaamheidstraject kan 
ontwikkelen en opvolgen op maat van het eigen bedrijf. De inhoud 
en inspirerende praktijkgetuigenissen zullen toegepast zijn op de 
deelnemende sectoren. We willen bedrijven een methode aanreiken 
om op eigen tempo duurzaam ondernemen te integreren in de 
bedrijfsvoering. Op het einde van de rit gaat men naar huis met 
een SDG-fit plan op maat van het eigen bedrijf en een SDG-fit 
certificaat. 

Timing Voorjaar 2021: pilootsessie(s) (onder voorbehoud van situatie i.k.v. 
Corona). 
Najaar 2021: aanpassingen aan de opleidingsinhoud (of pilootsessie 
indien dit niet mogelijk was in het voorjaar 2021 owv Corona). 
2022: aanbod en organisatie van de opleiding, al dan niet in 
verschillende opleidingssessies. 

Betrokken partners WOODWIZE, Trendhuis, groene sectoren, textielsector, andere 
(maak-)sectoren. 

Inspanningsverbintenis 2021: 
▪ Voorjaar 2021: (intersectorale) pilootsessie (onder voorbehoud 

van Corona-situatie). 
▪ Najaar 2021: Aanpassing van de opleidingsinhoud. 
2022: 
Organiseren van minimaal 1 (intersectorale) opleiding. 

 

Actie 4: Verder stimuleren van een strategisch competentie- en talentbeleid 

 

Omschrijving Voortzetten en verfijnen van de huidige strategie, nl. bedrijven, en 
in het bijzonder KMO’s, overtuigen van het belang van een 
duurzaam en divers HR-beleid (met aandacht voor alle talenten en 
diversiteit), via nieuwsbrieven, het magazine WOODWIZE Informail, 
netwerkmomenten en bedrijfsbezoeken. 
Aanbieden van ondersteunende tools (instrumenten ontwikkeld 
i.k.v. ESF-projecten zoals inspiratiemap inclusief ondernemen, de 
toolbox vreemde vragen, www.diversiteitpraktijk.be, ... ). 

http://www.diversiteitpraktijk.be/
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Het competentiedenken wordt tevens mee opgenomen bij de 
sectorale vacaturewerking en het werkplekleren (o.a. IBO). 
De houtsectoren werken aan de kwaliteit van het leren op de 
werkplek door meer en betere ondersteuning en via erkende 
‘mentoropleidingen’. WOODWIZE zal er bij de bedrijven voor ijveren 
om de coachings- en peterschapsfuncties maximaal door oudere, 
ervaren werknemers te laten opnemen. Wij beogen zo een 
verlenging van de loopbaanduur, via competentieversterking van 
ervaren (oudere) werknemers. Ondernemingen zullen gestimuleerd 
worden om bedrijfseigen opleidingsplannen op te maken. 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners Collega’s sectoren (intersectoraal i.s.m. bouw, textiel, confectie, 
voeding, elektriciens, bedienden, ... ), VDAB, private 
opleidingsverstrekkers, … . 

Inspanningsverbintenis Kwalitatieve en laagdrempelige tools aanreiken om een duurzaam 
HR-beleid te introduceren (vooral in KMO’s). 

 

Actie 5: Kwaliteit van het outplacement en verbeteren van de succesfactor 

 

Omschrijving De sectorale sociale partners van de sector Stoffering & 
Houtbewerking (PC126) voorzien al sinds 2003 een kader voor 
begeleiding na ontslag voor de ontslagen werknemers. De sector 
werkt hiervoor samen met 4 outplacementkantoren. 
In de sector merken wij dat de aangeboden 
outplacementbegeleiding een meerwaarde is voor de betrokken 
werknemers. De begeleiding na ontslag is een belangrijke stap naar 
herinschakeling. Maatwerk in het outplacementaanbod is 
essentieel, net als competentieversterking van de getroffen, 
ontslagen werknemer. Door de competenties van de ontslagen 
werknemers in kaart te brengen en te versterken, wil de sector hun 
inzetbaarheid en (intersectorale) mobiliteit verhogen. De 
houtsectoren moedigen daarom ontslagen werknemers aan om 
deel te nemen aan het sectorale opleidingsaanbod voor 
werknemers. De sectorconsulent bezorgt een opleidingsoverzicht, 
verschaft daarover de nodige uitleg en schrijft de geïnteresseerde 
in. Indien er vragen zijn van de deelnemers m.b.t. sectorale 
opleidingen van andere sectoren, neemt de sectorconsulent 
contact op met de sectorconsulent van de desbetreffende sector. 
Zo wordt gewerkt aan een verhoging van de intersectorale 
mobiliteit. 
De getroffen werknemers worden aangemoedigd om hun CV te 
plaatsen op de website van WOODWIZE. Via de website kunnen ze 
gebruik maken van de sectorale deelvacaturedatabank, om 
doelgericht op zoek te gaan naar vacatures in de sector. Op vraag 
zorgt de sectorconsulent voor een bedrijfsrondleiding bij bedrijven 
in de sector die vacatures hebben of wordt doorverwezen naar 
collega’s sectoren. 

Timing 2021-2022. 
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Betrokken partners 4 outplacementkantoren (aangeduid door FBZ PC126), VDAB, 
sectorale sociale partners Stoffering & Houtbewerking (PC126), 
collega’s sectoren, WOODWIZE. 

Inspanningsverbintenis ▪ Sectoraal vangnet bij het verlies van hun baan aanbieden aan 
de werknemers uit de sector Stoffering & Houtbewerking. 
Ontslagen werknemers stimuleren om in de houtsectoren te 
blijven. 

▪ Garanderen van een kwalitatief sectoraal 
outplacementaanbod. 

▪ Competentieversterking van de getroffen werknemers, de 
ontslagen werknemers sneller toeleiden naar een nieuwe job, 
waarbij we de periode van inactiviteit zo veel mogelijk 
beperken. 

 

Extra: ESF Inclusief Ondernemen intersectoraal project TALANCE 

 

Omschrijving In dit project focussen we met onze dienstverlening op het 
aanreiken van ondersteuning bij inclusief ondernemen en op het 
promoten van bestaande methodieken en tools in onze bedrijven. 
Bedrijven geven aan dat er reeds heel wat analysetools bestaan en 
dat ze vooral op zoek zijn naar praktische ondersteuning wanneer 
ze concreet aan de slag gaan met een inclusieve benadering van 
instroom, doorstroom en uitstroom van de medewerkers. 
Bovendien merken we dat onbekend ook nog onbemind is en dat 
men de opportuniteiten, die liggen in het uitbreiden van de 
potentiële medewerkerspopulatie met kansengroepen, niet altijd 
ziet. 
In het intersectorale TALANCE-project bouwen we een 
dienstverlening op rond: 
▪ Het verbinden van vraag en aanbod. 
▪ Het verhogen van de instroom door het verlagen van de 

instroomdrempels (taal- en job vereisten). 
▪ Bruggen bouwen tussen bedrijven in het kader van 

werkcontinuïteit van werknemers. We willen bruggen bouwen 
tussen werkgevers die een (tijdelijk) personeelsoverschot 
hebben en werkgevers die een personeelstekort hebben. Het 
gaat over projecten op vlak van tijdelijk werk maar ook over 
projecten naar werk transities. 

▪ Jobcrafting en -design, als middel om passende en duurzame 
jobs te creëren. 

▪ Het bespreekbaar maken van loopbaanondersteuning voor 
inclusief werk(en), op niveau van het bedrijf/organisatie, de 
leidinggevende, het team en het individu. 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners ESF, WOODWIZE, COBOT, IVOC, EDU+, Acerta Consult, I-Diverso, 
Werkplekarchitecten, Novare, SBS Bertin, Itinera en andere collega’s 
sectoren. 
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Inspanningsverbintenis ▪ ESF project uitvoeren (met resultaatsverbintenissen in ESF-
project). 

 

Uitvoering risico als voorbereiding op de nulmeting 
Actie: Uitvoering van een risicoanalyse als aanloop naar de nulmeting 

 

Omschrijving Uitvoering van een bredere, diepere omgevingsanalyse om 
1) een bredere context te schetsen, 
2) achterliggende mechanismen te verkennen, 
3) de nulmeting (zijnde de correspondentietest) voor te 

bereiden en aan te vullen en 
4) een goede vertaalslag te kunnen maken naar doelgerichte 

acties inspelend op de sector. 
 
De sector baseert zich hiervoor op de methodiek zoals aangereikt 
in het expertenrapport “het terugdringen van arbeidsmarkt-
discriminatie in de Vlaamse sectoren: academische visie en 
instrumenten (Baert, S., Lamberts, M., Verhaeghe, P.P.)”, opgesteld 
op 30/10/2020 (zie p. 37 tem 43). 
 
De risicoanalyse wordt als aanloop en ter voorbereiding van de 
nulmeting doorgelopen. De sector kan hiervoor bronnen en een 
vragenschema raadplegen zoals meegegeven in het 
expertenrapport. De sector zal hierin begeleid worden vanuit de 
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. 

Timing 2021. 

Betrokken partners Departement WSE, collega sectoren, betrokken sectorale sociale 
partners, werkgevers- en werknemersorganisaties, intersectorale 
adviseur SERV, en begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. 

Inspanningsverbintenis De sector brengt een kort verslag over de risicoanalyse uit ten 
aanzien van de begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’.  
Dit verslag zal niet gepubliceerd of vrijgegeven worden zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de betrokken sectorale 
partners. 

 
Uitvoering nulmeting 

Actie: Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting 

 

Omschrijving Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting aan de hand van 
een correspondentietest. 
Voor de uitvoering van de correspondentietest baseert de sector 
zich op de methodiek zoals beschreven in het rapport “het 
terugdringen van arbeidsmarkt-discriminatie in de Vlaamse 
sectoren: academische visie en instrumenten (Baert, S., Lamberts, 
M., Verhaeghe, P.P.)”, opgesteld op 30/10/2020, zie p. 23 tem 36. 



14-19 

De sector volgt daarbij de kwaliteitscriteria, zoals beschreven op 
p. 19 – 21. De kwaliteitscriteria worden geborgd vanuit de sector, 
de externe partner en de stuurgroep ‘monitoring discriminatie’. 
De sector zal voor de uitvoering beroep doen op een externe 
dienstverlener. De uitvoering gebeurt in afstemming met een 
stuurgroep die het ganse monitoringsproces zal begeleiden.  
Voorafgaand aan de start van de nulmeting, zal de stuurgroep een 
advies verlenen met betrekking tot de te testen 
discriminatiegronden en of en met welke sectoren een clustering 
aangewezen kan zijn. 
De sector stelt zelf een externe dienstverlener aan of maakt voor 
de aanstelling van een externe dienstverlener gebruik van de 
raamovereenkomst die door de overheid geboden wordt. 
Na de uitvoering van de correspondentietest, kan/zal de sector de 
risicoanalyse verder aanvullen. De risicoanalyse is een dynamisch 
instrument en kan verder aangevuld en verrijkt worden met 
informatie uit de nulmeting (zie p. 40, 7.3.2). Dit laat tevens toe dat 
een bredere context voor de nulmeting geschetst kan worden. 

Timing 2022. 

Betrokken partners Sociale partners houtsectoren, bedrijven, WOODWIZE, DWSE, 
collega sectoren, intersectorale adviseur SERV en 
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’, … . 

Inspanningsverbintenis De sector onderneemt een nulmeting. De sector volgt de 
methodiek, kwaliteitscriteria en afspraken uit de 
begeleidingsgroep op. 

 

Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten nulmeting, ontwerp van een 
(meer volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie: Bespreking resultaten nulmeting en overleg binnen de sector met oog op 
ontwerp van een (meer volwaardig) actieplan 
 

Omschrijving De resultaten van de risicoanalyse en nulmeting zullen besproken 
worden met de betrokken sectorale sociale partners. De resultaten 
worden vertaald naar passende en doelgerichte acties. Deze acties 
worden voorgesteld in een ontwerp van volwaardig actieplan. 
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodologie en resultaten. De rapportering bevat enkel gegevens 
op geaggregeerd niveau. Dit wil zeggen dat de gegevens van de 
ondernemingen geanonimiseerd werden. Dit rapport zal niet 
gepubliceerd of vrijgegeven worden zonder voorafgaandelijke 
toestemming van de betrokken sectorale partners. 
De sector dient een rapportering van de resultaten van de 
nulmeting en een ontwerp van actieplan bij het Departement WSE 
in. 
De sector stemt een (gezamenlijke) communicatie-werkwijze af 
met de begeleidingsgroep. 

Timing 2022: 
▪ Bespreking resultaten nulmeting. 
▪ Opstellen van een sectoraal actieplan met het oog op de 

uitvoering ervan vanaf 2023. 
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Betrokken partners Sociale partners houtsectoren, WOODWIZE, DWSE, SERV, 
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’, … . 

Inspanningsverbintenis De sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodiek en resultaten.  
De sector dient een rapportering van de nulmeting (risicoanalyse 
en correspondentietest) en ontwerp van actieplan bij het 
Departement WSE in. 
Dit rapport zal niet gepubliceerd of vrijgegeven worden zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de betrokken sectorale 
partners. 
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Rode draden 

 

Intersectorale toets ▪ Ondersteunen en actief bijdragen aan de werking van de 
intersectoraal adviseur non-discriminatie. 

▪ Intersectorale handleiding non-discriminatie en 
sensibiliseren rond cultuursensitiviteit en anti-discriminatie. 
Informeren van bedrijven, aanreiken van tools om 
discriminatie en micro-agressies te herkennen en te 
voorkomen. 

▪ Taalbeleid op de werkvloer: het delen en samen ontwikkelen 
van tools en coaching mogelijkheden inzake taal op de 
werkvloer. 

▪ Duurzaam ondernemen (MVO): samen initiatieven opzetten 
inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
corporate social responsibility, geleerde lessen delen, enz… 

▪ ESF Inclusieve Ondernemingen intersectoraal project 
TALANCE. 

 

Relancetoets ▪ Duurzaam ondernemen (MVO). 
▪ ESF Inclusieve Ondernemingen intersectoraal project 

TALANCE. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

▪ Intersectorale handleiding non-discriminatie. 
▪ Inclusief ondernemen promoten en in de kijker zetten. 
▪ Duurzaam ondernemen (MVO). 
▪ ESF Inclusieve Ondernemingen intersectoraal project 

TALANCE. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

▪ Duurzaam ondernemen (MVO). 
▪ Verder stimuleren van een strategisch competentie- en 

talentbeleid. 
▪ ESF Inclusieve Ondernemingen intersectoraal project 

TALANCE. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 

 

Beëindiging 

Het addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ wordt afgesloten voor een periode van 2 
jaar en kan niet stilzwijgend worden verlengd. 
 
Het addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ 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 ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ 
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 addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ 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 addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ 
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 addendum ‘non-discriminatie en 
inclusie 2021-2022’ 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 addendum ‘non-
discriminatie en inclusie 2021-2022’ opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel 
op 

 

Namens de Vlaamse Regering, 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

  



19-19 

Namens de sociale partners van de sector van de Stoffering & Houtbewerking, de sector van de  
Houtnijverheid vertegenwoordigd in de paritaire subcomités van de Bosontginning, van de 
Zagerijen en van de Houthandel, 
 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Filip DE JAEGER, 
Adjunct directeur-generaal Fedustria vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer François DE MEERSMAN, 
Algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Jean-Pierre WAEYTENS, 
Gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Justin DAERDEN, 
Federaal secretaris ACV bouw - industrie & energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Gianni DE VLAMINCK, 
Federaal secretaris ABVV - AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan VANDYCKE, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 


