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Addendum ‘Non-discriminatie en inclusie 2021’ bij het 
sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector 
voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -
diensten leveren 

 

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 voor de erkende ondernemingen die buurtwerken 

of -diensten leveren, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ann Cattelain, Algemeen directeur Federgon; 

- De heer Karel Hubau, Vlaams Platform DCO vzw; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Issam Benali, Federaal secretaris ABVV; 

- Mevrouw Pia Stalpaert, Voorzitter ACV Voeding & diensten; 

- De heer Tommy Jonckheere, 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 2021 een maximale toelage van 85.000 
EUR uit te betalen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Vorming voor de Erkende 
Ondernemingen die Buurtwerk- of diensten leveren, Havenlaan 86C bus 302, te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0812.078.456 - bankrekeningnummer: BE18 3630 4873 5365) 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 a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen 
uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende toekenning 
van een projectsubsidie aan Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Vorming voor de Erkende 
Ondernemingen die Buurtwerk- of diensten ter uitvoering van het addendum “Non-
discriminatie en inclusie 2021” bij het sectorconvenant (2021-2022) afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de dienstenchequessector. 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De dienstenchequesector 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. 

- Interne sectorale dialoog over de resultaten van de nulmeting, ontwerp van een (meer 
volwaardig, inhakend op de nulmeting) actieplan en voorbereiding van de uitrol van het 
actieplan. 

 

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

Naast de heterogeniteit in werkgevers kent de sector eveneens een grote verscheidenheid in haar 
werknemers. Met een heel divers palet van huishoudhulpen kan men stellen dat de 
dienstenchequesector kansen biedt aan iedereen op de arbeidsmarkt. De cijfers uit de sectorfoto 
geven duidelijk aan dat we aan de top staan van de meest diverse sectoren. 
 
Bovendien kenmerkt de sector zich door een laagdrempelige instap naar werk. Specifieke 
doelgroepen, zoals, kortgeschoolden, anderstaligen krijgen in onze sector vaak hun eerste kansen 
op de arbeidsmarkt. Mannen, zijn daarentegen ondervertegenwoordigd in onze sector, met een 
aandeel van slechts 2.5%. 
 
De unieke driehoeksrelatie tussen klant, huishoudhulp en Dienstenchequeonderneming, en in het 
bijzonder de reciproke relatie tussen de klant en de HHH, leveren vaak de bron van (mogelijke) 
discriminatie op. 
 
Onze sector staat dus garant voor een diverse personeelsbezetting en kansen voor iedereen op de 
arbeidsmarkt. We willen dan ook blijvend een voorbeeld zijn naar andere sectoren door ervoor te 
zorgen dat iedereen zijn/haar kansen krijgt op de arbeidsmarkt.  
 
Deze huidige situatie is voor de sector geen eindpunt en ondanks bemoedigende resultaten willen 
we als sector blijvende inspanningen leveren om bedrijven, omkaderend personeel, 
huishoudhulpen en klanten te sensibiliseren, informeren en opleiden inzake Non-discriminatie en 
diversiteit. 
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Acties 

Uitvoering nulmeting volgens een door de overheid aangereikte academische methodiek 

Actie: Uitvoering nulmeting volgens een door de overheid aangereikte 
academische methodiek 

 

Omschrijving De werkgevers van de sector beschikken over een meting vanuit 
Mycadis. 
We wensen dan ook de methodiek die daar gebruikt werd te laten 
valideren door experten opdat deze gebruikt kan worden als 
nulmeting. Deze experten worden met akkoord van de sociale 
partners aangeduid . Zie actie 1 intersectorale dialoog.  

Timing 2021 

Betrokken partners Sociale partners en externe experten. 

 

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

Actie 1: Validatie methodiek Mycadis door externe experten 
 

Omschrijving De werkgevers van de sector beschikken over een nulmeting 
vanuit Mycadis.  
We wensen dan ook de methodiek die daar gebruikt werd te laten 
valideren door experten opdat deze gebruikt kan worden als 
nulmeting. Deze experten worden met akkoord van de sociale 
partners aangeduid. 
 
Binnen de schoot van Mycadis werden sinds 2018 mystery calls 
georganiseerd. Met een meer dan 1300 bedrijven die op deze 
manier werden gecontacteerd kan dit rapport eventueel dienen als 
vertrekpunt of nulmeting. Dit enkel na validatie van de gebruikte 
onderzoeksmethodes door externe experten. Hier stellen we voor 
om onderstaande personen te contacteren voor de validatie. 
Indien deze personen niet beschikbaar zijn voor deze opdracht zal 
er door de sociale partners in overleg gezocht worden naar andere 
experten. We hebben hierbij de medewerking van Mycadis die de 
gebruikte onderzoeksmethodieken en resultaten ter beschikking 
zal stellen van de experten en de sociale partners: 

• Stijn Baert (UGent) 
• Miet Lamberts (KU Leuven) 
• Pieter-Paul Verhaeghe (VUB). 

 
Op basis van het advies van het experten zullen de nodige 
aanpassingen aan de methodiek gebeuren. Indien de methodiek 
niet gevalideerd kan worden, zullen de sociale partners de 
gesprekken over een andere nulmeting opnieuw opstarten. 
 



6-17 

Wanneer deze methodiek gevalideerd en waar nodig aangepast 
wordt dan zal deze ook in de toekomst gebruikt worden om deze 
te herhalen. Aangezien dit gebeurt binnen het kader van de 
sectorconvenant zullen alle sociale partners evenwaardig 
betrokken worden bij het beheer en de uitvoering van deze 
monitoring. 
 
We willen de gebruikte methodieken grondig laten evalueren door 
deze externe experts. We hebben hierbij de medewerking van 
Mycadis die de gebruikte onderzoeksmethodieken en resultaten ter 
beschikking zal stellen van de experten en de sociale partners.  
 
Wanneer deze methodiek gevalideerd wordt kunnen de resultaten 
dan ook gebruikt worden om een verder actieplan naar 2023/2024 
te ontwerpen. Dit zonder de huidige acties te hinderen. 

Timing 2021. 

Betrokken partners Sociale partners, Experten en Vorm DC. 

Resultaatsverbintenis 2021: Evaluatierapport validatie gebruikte methodiek door externe 
experten. 
2022: Bij validatie, ontwerp van een actieplan. 

 

Actie 2: Creëren van een Non-discriminatie Charter 
 

Omschrijving De sociale partners wensen een sectoraal charter op te stellen. Dit 
zal gebeuren via een werkgroep waarin onder begeleiding van 
experten dit charter wordt samengesteld. De bedoeling is dan om 
dit te vertalen in concrete acties naar het terrein, waar we dit 
charter breed gaan verspreiden bij zoveel mogelijk 
dienstenchequebedrijven. 
 
De focus van dit charter ligt vooral op het intern kenbaar maken 
van een inclusief personeelsbeleid van de bedrijven, dit in 
tegenstelling tot de non-discriminatie clausule die zich eerder richt 
naar de klanten van de dienstenchequebedrijven. 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners Sociale partners, externe experten en Vorm DC. 

Resultaatsverbintenis 2021-2022: Een sectoraal gedragen charter. 
 

Actie 3: Creëren van een Non-discriminatie Clausule 
 

Omschrijving In tegenstelling tot het charter, is de clausule een paragraaf die 
bedrijven kunnen gebruiken in hun contracten met de klanten, 
waarbij duidelijk gesteld wordt dat het bedrijf discriminatie onder 
geen enkele vorm toelaat binnen zijn/haar werking. 
Zoals afgesproken in de sectorale nota discriminatie van 
27/09/2016 zullen de sociale partners aan de minister vragen dat 
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deze clausule wordt opgenomen in de erkenningsvoorwaarden 
voor dienstenchequebedrijven. 

Timing 2021-2022. 

Betrokken partners Sociale partners, juridische experten en Vorm DC. 

Resultaatsverbintenis 2021-2022: Een sectoraal gedragen clausule. 

 

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

Acties op het terrein 
 

De acties die we hieronder voorstellen zijn een verzameling van acties die we reeds voeren en 
wensen verder te zetten, alsook een aantal nieuwe acties. Bij de nieuwe acties geven we dit 
dan ook aan in de omschrijving. 

 

We verdelen de acties over 4 verschillende doelgroepen 

1. Bedrijven 
2. Omkaderend personeel 
3. Huishoudhulpen  
4. Klanten 

Actie 1 : Intersectorale sensibilisering bedrijven inzake non-discriminatiebeleid 

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 sectoren in 
participeren. Na het uitwerken van de intersectorale handleiding 
non-discriminatiecode, willen we deze verder 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-
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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. (O.a. 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 
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. 
2021-2022: verspreiding 14 fiches met tips. 
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 teasers en fiches zullen verspreid worden aan de  
bedrijven uit de sector, dit via contacten met de bedrijven, de 
website, nieuwsbrieven, andere opportune kanalen. 

Doelgroep Bedrijven. 
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Actie 2: Sectoreigen non-discriminatie gids 
 

Omschrijving We beschikken reeds een 2-tal jaar over een nieuwe sectoreigen 
non- discriminatiegids en blijven deze dan ook actief promoten bij 
bedrijven. Sinds kort is er ook een PDF beschikbaar voor de 
bedrijven waardoor ze deze gids ook vlotter kunnen gebruiken in 
hun interne opleidingen. 
 
Om de toegankelijkheid en het gebruik van deze gids te verhogen 
wensen we een online versie te creëren, met videomateriaal en de 
huidige papieren versie mee up te daten. 

Timing 2022. 

Betrokken partners Vorm DC, inhoudelijke partner (vb: Unia) en externe IT partner. 

Resultaatsverbintenis 2022: Online Non-discriminatie gids creëren en promoten bij de 
bedrijven uit PsC 322.01. 

Doelgroep Bedrijven en omkaderend personeel. 

 
Actie 3: Non-discriminatie Charter en clausule (zie overleg sociale partners) 
 

Omschrijving Na de realisatie van de opmaak van zowel het charter als de 
clausule, zal het zaak zijn om deze te verspreiden bij de bedrijven. 
 
We willen dit via de verschillende kanalen doen die ons ter 
beschikking staan. Dit zijn onder andere de directe contacten met 
bedrijven, de nieuwsbrieven, onze website, Webinars, workshops. 
Hier kunnen nog andere kanalen worden aan toegevoegd indien 
deze in de loop van het addendum zich aandienen. 
 
Verder gaan we ook verschillende materialen gebruiken. Hier 
sommen we enkele mogelijkheden op, maar dit dient nog verfijnd 
te worden in samenspraak met sociale partners en experten. 
Mogelijke materialen zijn affiches, folders, digitale 
informatiefiches, best practices, … . Let op niet alle hiervoor 
genoemde materialen dienen gebruikt te worden. 

Timing 2022. 

Betrokken partners Vorm DC. 

Doelgroep Bedrijven en omkaderend personeel. 

Inspanningsverbintenis Verspreiden van het Non-discriminatie Charter en de clausule. 

 

Actie 4: Diversiteitsbeurs (Werktitel) 
 

Omschrijving In Actie 1 hebben we omschreven dat we met 20 andere sectoren 
acties gaan nemen inzake de intersectorale leidraad inzake Non-
discriminatie. Dit onder de vorm van een of meerdere events. 
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We zijn ervan overtuigd dat we dit als sector nog concreter 
kunnen maken voor de bedrijven door een diversiteitsbeurs te 
organiseren. 
 
Het concept van een dergelijke beurs bestaat eruit dat we 
bedrijven samen brengen in verschillende workshops betreffende 
het thema diversiteit binnen de eigen organisatie. Het is de 
bedoeling om 10-15 workshops met 1 concrete vraag te organiseren 
waarbij de bedrijven dan kunnen kiezen welke workshop ze 
wensen te volgen. Op het einde van de workshop dient het bedrijf 
een antwoord te kennen op deze vraag en met een oplossing naar 
huis te kunnen gaan. 
Door de diversiteit aan workshops kunnen we dan ook zoveel 
mogelijk thema’s behandelen gedurende de dag. Het verschil met 
een bestaande studiedag is dat hier de bedrijven zelf de vragen 
kiezen waarop ze een antwoord wensen. We willen hen dan ook 
naar huis sturen met oplossingen en niet met theoretische 
modellen of wetgeving inzake non-discriminatie en diversiteit. 
 
Bijkomend kunnen we dan ook het charter en de clausule uit actie 
3 in de verf zetten. 
 
Uit de eerste gesprekken met andere sectoren is er ook wel animo 
om hieraan mee te werken, maar dit is op heden nog niet concreet 
gemaakt. Wanneer dit zou gebeuren zullen de budgetten worden 
aangepast indien nodig. 

Timing 2022. 

Betrokken partners Vorm DC. 

Doelpubliek Bedrijven en omkaderend personeel. 

Resultaatsverbintenis 2022: Evenement rond diversiteit voor +/- 100 deelnemers. 

 

Actie 5: Samenwerking met agentschap Integratie en Inburgering 
 

Omschrijving Het Agentschap integratie en inburgering heeft een aanbod van 
opleidingen voor consulenten inzake “'Een divers personeelsbeleid 
voeren”. 
We gaan dan ook samen met hen in 2021 een 3-tal sessies 
organiseren met als mogelijk thema’s:  

• Omgaan met cultuurverschillen (1 sessie) 
• Omgaan met taalverschillen (1 sessie) 
• Vacature maken in heldere taal (1 sessie). 

De workshops zal of online of klassikaal plaatsvinden, dit vooral 
afhankelijk van de evolutie van de Coronapandemie. 
Na deze eerste sessies evalueren we dan of er in 2022 bijkomende 
opleidingen dienen voorzien te worden. 

Timing 2021. 

Betrokken partners Het Agentschap integratie en inburgering. 

Doelgroep Omkaderend personeel. 

Resultaatsverbintenis 2021: 3 workshops organiseren. 
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Actie 6: onderzoek eventuele samenwerking Cevora voor wat betreft 
opleidingen non-discriminatie 
 

Omschrijving Op heden werkt Vorm DC reeds samen met Cevora voor een aantal 
opleidingen voor omkaderend personeel.  
Er is echter nog geen samenwerking voor wat betreft opleidingen 
met als thema Diversiteit en Non-discriminatie. 
 
We willen dan ook in het 2de werkjaar van het addendum 
onderzoeken of we een dergelijk aanbod kunnen realiseren en 1 of 
meerdere proefsessies organiseren. 

Timing 2022. 

Betrokken partners CEVORA en Vorm DC. 

Doelpubliek Omkaderend personeel. 

Inspanningsverbintenis 2022: 1 of meerdere proefopleidingen. 

 

Actie 7: Campagne naar de klant 
We vinden als sector, samen met de sociale partners, een globale aanpak van 
discriminatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt cruciaal. We willen het hier 

dan over een globale aanpak naar de burgers in onze maatschappij hebben. We zien hier een 
belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe intersectorale adviseurs, die een door de overheid 
gedragen campagne kunnen opzetten, waarbij sectoren dan kunnen aansluiten. 

We verwijzen in dit verband ook naar de aanbevelingen en conclusies uit sectorale nota 
discriminatie van 27/09/2016. We verwijzen in dit verband ook naar de aanbevelingen en 
conclusies die door IPSOS werden geformuleerd in het onderzoeksrapport in opdracht van 
Mycadis en de acties die hieruit al dan niet reeds voortvloeiden, onder voorbehoud van validatie 
van het onderzoek. 

In de dienstenchequesector gaat het voornamelijk over de manier van omgaan met 
discriminerende vragen van particuliere klanten ten aanzien van de dienstenchequewerknemers. 
De actie die de sociale partners hierna formuleren beoogt een globale aanpak die aansluit bij 
zowel het federale als de regionale niveaus.  

De sociale partners willen daarmee bedrijven de kans geven om een coherent non 
discriminatiebeleid uit te bouwen los van federale of regionale bevoegdheidsgebieden. 

Omschrijving Met bovenstaande bemerking in het achterhoofd willen we als 
sector de verantwoordelijkheid nemen om onze klanten te 
informeren over de diversiteit binnen de sector. De dienstverlening 
van de dienstenchequebedrijven is gebaseerd op het aanleveren 
van de competente huishoudhulp los van geslacht, origine, leeftijd 
of geaardheid. 
We willen dit dan ook duidelijk maken door middel van een 
beperkte campagne via social media. Waarom schrijven we hier 
beperkt, omdat we weten dat campagnes zoals 
“www.iktoonrespect.be” veel geld kosten als die multimodaal 
worden uitgewerkt. Gezien de beperkte budgetten binnen het 
addendum is een uitgebreide campagne dus niet haalbaar. 
De campagne zal de vorm aannemen van een facebookcampagne 
samen met eventueel een aantal artikels op onze site 
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www.iktoonrespect.be waar we aan de klanten vragen om de job 
van huishoudhulp te respecteren door middel van hen concrete 
tips aan te reiken om het werk werkbaar te houden. Ook non-
discriminatie maakt deel uit van werkbaar werk. 

Timing 2022. 

Betrokken partners Vorm DC, Sodexo en externe marketing partner. 

Doelpubliek Klanten. 

Resultaatsverbintenis 2022: Social media campagne via Facebook of andere kanalen met 
een bereik van +/-100.000 personen. 

 

Actie 8: Opleiding en competentieversterkende acties voor HHH 
 

Omschrijving Als laatste actie hebben we de opleidingen en 
competentieversterkende acties voor onze huishoudhulpen. 
Zij zijn de eerste die in contact komen met klanten, eventuele 
discriminatie ervaren zij dus zelf aan den lijve. Het heeft dan ook 
geen zin om alle voorgaande acties te realiseren zonder ook voor 
onze huishoudhulpen de nodige acties te voorzien. 
 
Hier zijn we, samen met onze sociale partners, van oordeel dat het 
budget voor deze totaal ontoereikend is. Wanneer we een 
opleiding dienen te voorzien voor de +/- 90.000 in Vlaanderen 
werkende huishoudhulpen dan is € 85.000 ontoereikend. Daarom 
werd beslist om deze actie hier wel te vermelden maar te bekijken 
of deze budgettair ingeschaald kan worden in het 
Werkbaarheidsfonds voor de Dienstenchequesector vanaf 2022.  
 
Dat wil concreet zeggen dat in overleg met de sociale partners en 
het Werkbaarheidsfonds zal gekeken worden welke opleidingen in 
dit kader kunnen voorzien worden en ook gesubsidieerd. We willen 
hier alvast ook de opmerking maken dat ook voor het 
Werkbaarheidsfonds het budgettair onmogelijk is om voor 90.000 
huishoudhulpen een dergelijke opleiding te voorzien binnen het 
kader van 1 addendumperiode. Dit zal dus een volgehouden 
inspanning vergen vanuit de sector. 

Timing 2022. 

Betrokken partners Vorm DC en externe opleiders. 

Doelpubliek Huishoudhulpen. 

Inspanningsverbintenis Blijvend inzetten op sensibilisering van HHH inzake discriminatie. 

 

  

http://www.iktoonrespect.be/
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Rode draden 

Intersectorale toets We werken mee aan de verspreiding van de intersectorale non 
discriminatiegids zoals beschreven in actie 1. 
 
Verder gaan we onderzoeken of er mogelijkheid bestaat om 
samen met Cevora opleidingen te voorzien voor omkaderend 
personeel. 

 

Relancetoets Corona treft de hele sector even hard. Er zijn geen uitdagingen 
bijgekomen in relatie tot inclusie in de sector die er al niet 
waren. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

We partneren met 20 andere sectoren om non-discriminatie en 
inclusie op de agenda te zetten bij onze bedrijven. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

In al onze opleidingen houden we rekening met een zo 
laagdrempelig mogelijke uitvoering. 
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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 
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Namens de sociale partners van de sector voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -
diensten leveren, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Ann CATTELAIN, 

Algemeen directeur Federgon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Karel HUBAU, 

Vlaams Platform DCO vzw 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Issam BENALI, 

Federaal secretaris ABVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Pia STALPAERT, 

Voorzitter ACV Voeding & diensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Tommy JONCKHEERE, 

Nationaal Sectoraal verantwoordelijke ACLVB 


