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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 
Social Profit 

 

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 Social Profit, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De Mevrouw Ingrid Lieten, Voorzitter VIVO, Verso; 

- De heer Luc Jaminé, Lid Dagelijks Bestuur VIVO, Verso; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Johan Van Eeghem, Ondervoorzitter VIVO, BBTK; 

- De heer Olivier Remy, Lid Dagelijks Bestuur VIVO, ACV Puls; 

 

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 VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0472.871.139 - bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) 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 VIVO vzw 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 Social Profit. 

 

Verbintenissen van de sector 

 

Artikel 3. De sector Social Profit  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 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 ter voorbereiding van een nulmeting. 
o Interne sectorale dialoog ter voorbereiding van de risicoanalyse en de voorziene 

nulmeting. 
o Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting  
o Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten van de nulmeting, ontwerp 

van een (volwaardig, onder meer en minimaal inhakend op de nulmeting) actieplan 
en voorbereiding van de uitrol van het actieplan.  

- Voor de uitvoering van de nulmeting worden volgende principes als kader voor het  
monitoringproces door de overheid aangereikt: 

1. We zetten de ingeslagen weg van zelfregulering door sectoren verder.  
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2. De zelfregulering verloopt bij voorkeur aan de hand van een door de overheid 
aangereikte methodiek. Die methodiek werd beschreven in het expertenrapport “het 
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 intersectorale 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 idealiter uit 3 fasen: een nulmeting – een actiefase – een 
opvolgmeting. De klemtoon in dit  addendum ligt op de nulmeting.   

7. De methodiek omvat 5 kwaliteitscriteria. Die kwaliteitscriteria worden geborgd vanuit 
de sector, de externe partner en de intersectorale 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 intersectorale 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 

De Social Profit heeft in vergelijking met andere sectoren, best al wat inspanningen geleverd op 

het vlak van diversiteit. Reeds in de beginjaren van VIVO (nu 20 jaar oud) waren 

diversiteitsacties prominent aanwezig. De sector stond bovenaan in de lijstjes met het aantal 

gerealiseerde diversiteitsplannen. Verso werkte jaren mee aan “Jobkanaal”, vacatures voor 

kansengroepen faciliterend.  

Ook de laatste jaren zaten de Social Profitsectoren niet stil: het ontwikkelen van een non-

discriminatiecode (goedgekeurd op alle PC’s van de sector), het ontwikkelen van diversiteitsscan, 

een tool voor het schrijven van inclusieve vacatures (beide VERSO), een boek en tool rond 

cultuursensitieve zorg, het opzetten van grootscheepse acties rond de instroom van mensen met 

een migratieachtergrond (“Ieder talent telt” met behulp van ESF), of ruimer doelpubliek 

(Talentoscoop) enz.. 

Toch denken we als sector dat deze acties verdergezet en zelfs geïntensifieerd mogen worden, 

want… we zijn er nog niet. Dat bleek o.a. uit de cijfers omtrent tewerkstelling van mensen met 

migratieachtergrond in de omgevingsanalyse van het sectorconvenant. Naast aandacht voor 

mensen met migratieachtergrond wil de sector ook meer kansen creëren voor mensen met een 

arbeidsbeperking. Andere kenmerken zijn op dit moment minder scherp in het vizier, hoewel 

door de toenemende schaarste aan een aantal beroepen elk potentieel moet worden benut (bv. 

thuiswerkenden, langdurig zieken, doorstroom sociale economie…).  

De Social Profit wil en zal ook oog hebben voor verschillen in de deelsectoren en zo nodig de 

acties daar aan aanpassen. 

Ook al vermoeden we dat vanuit de ‘sociale sector’ discriminatie bij aanwerving of op de 

werkvloer minder plaats vindt, het blijft koffiedik kijken of dat ook overal zo is… Waarom zijn 

bepaalde groepen dan toch nog ondervertegenwoordigd in onze sectoren (wel niet het geval in 

alles sectoren)? Heeft dat enkel te maken met de gevraagde diplomaniveaus of toch met een 

onderhuidse vorm van bevooroordeeldheid ? 

De sector kijkt dan ook uit naar de resultaten van  de monitoring met betrekking tot 

discriminatie, en heeft een positieve houding om: 

* enerzijds reeds lopende en geplande acties verder te zetten, bv. bevordering instroom van 

kansengroepen, sensibiliseren en ondersteunen van een cultuursensitieve basishouding op de 

werkvloer, ondersteunen van inclusief ondernemen; 

* anderzijds nieuwe noodzakelijke acties eraan toe te voegen, na de monitoring die in 2022 zal 

plaatsvinden. 
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Acties 

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

Actie 1: Het opzetten van acties ter ondersteuning van een beleid van  
Cultuursensitieve zorg 
 

Omschrijving Cultuursensitieve zorg is en blijft een reeds eerder geformuleerde 
noodzaak in de zorg- en welzijnssector. Aanvullend op het boek 
“Bouwstenen voor cultuursensitieve zorg- en 
welzijnsorganisaties”, werd door VIVO in 2019 (op vraag van 
Minister Vandeurzen) een tool rond Cultuursensitieve zorg 
ontwikkeld. Deze tool werd wereldkundig gemaakt via een 
studiedag op 14/3/2019. Zie op 
https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-
cultuursensitieve-zorg. 
Daarmee is het werk natuurlijk niet afgerond. 
• Verder werken op “Reflectietool rond Cultuursensitieve Zorg” 

(zie op https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-
cultuursensitieve-zorg ) : 

o Vooreerst zal VIVO de inhoud en het gebruik van de tool 
omzetten in een korte instructievideo, over hoe men 
aan de slag kan gaan met deze tool. 

o Vervolgens wordt ook een webinar  ontwikkeld, waarin 
de tool meer in de diepte kan voorgesteld worden.  

o Tot slot zal de reflectietool geïntegreerd worden in de 
website pigmentzorg.be, met reclamespotje te 
gebruiken bij herlancering van die website (cfr actie 2). 

• Eén van de acties die VIVO in samenwerking met het 
Agentschap Integratie&Inburgering in het verleden ondernam 
was het opzetten van Leer- en coachingstrajecten omtrent 
deze problematiek voor  afgevaardigden van organisaties uit 
de sector zorg en welzijn. Zij deden er de nodige inspiratie en 
ondersteuning op bij het uittekenen van een organisatiebeleid 
rond cultuursensitieve zorg.  
Voor 2021 willen we opnieuw netwerken inplannen:  VIVO 
communiceert, rekruteert deelnemers uit organisaties en 
volgt organisatorisch op, terwijl medewerkers van het 
Agentschap vooral de inhoudelijke begeleiding op zich nemen. 
We wachten nog op een definitief fiat van het Agentschap I&I 
(oktober 2020). 

• Intussen blijven we, in de nasleep van het eerdere initiatief 
van Minister Vandeurzen (de door ons ontwikkelde Tool 
cultuursensitieve zorg) mee bekijken welke rol we kunnen 
opnemen in nieuwe sensibiliserende acties rond dit thema, 
die over de afdelingen van het departement WVG zouden 
uitgerold worden (een beleidsnota ligt voor op kabinet 
Welzijn, plan is in opmaak, maar nog geen concrete afspraken 
tot nu toe in de overleggroep met WVG – oktober 2020) 

Timing 1 Webinar in 2021. 

https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
https://www.vivosocialprofit.org/tool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
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1 Leer- en Coachingstraject in de loop van 2021 en continuerend in 
2022. 

Betrokken partners Agentschap Integratie en inburgering, Departement WVG. 

Resultaatsverbintenis Het organiseren van minstens 1 webinar rond de tool 
Cultuursensitieve  zorg en het maken en verspreiden van  een 
instructiefilmpje over het gebruik van de tool, over de periode 
2021-2022. 

 

Actie 2: Verder bekend maken en actualiseren Website voor hulpverleners 
rond cultuursensitieve zorg www.pigmentzorg.be 
 

Omschrijving www.pigmentzorg.be is een ondersteunende website voor 
hulpverleners die op de zorgwerkvloer geconfronteerd worden 
met vragen en problemen voortkomend uit culturele verschillen. 
De website bestaat intussen 7 jaar en is dringend aan een update 
toe. De voorbereidingen werden al in 2020 genomen maar zal 
uitvoering krijgen in 2021.  
Deze update zal een nieuwe communicatie en herlancering vergen 
naar de doelgroep toe, waar extra zal op ingezet worden in 2021. 
Verder zal er net als vroeger 

• Een constante update van de informatie verder gebeuren. 
• En zal er een systematische opvolging van de 

bezoekersaantallen en het bereik van de nieuwsbrief 
gebeuren. 

Timing Aanpassing en herlancering in de loop van 2021. 
Verder onderhoud en verdere disseminatie in 2022. 

Betrokken partners 
 

Voor de update zal de website ook door de blik van externe 
experts bekeken worden. Contacten zijn lopend, o.a. met 
Agentschap I&I. 

Inspanningsverbintenis • 2021: 
o Aanpassing en herlancering van website 

pigmentzorg.be (verwacht bereik van 20.000 
bezoekers) 

o 4 nieuwsbrieven die lezers triggeren om de 
Pigmentzorg-site te bezoeken. 

• 2022: 4 nieuwsbrieven die lezers triggeren om de 
Pigmentzorg-site te bezoeken. 

 

Actie 3: verbeteren en uitbreiden van acties rond e-learningtool ‘Ziedet’ over 
cultuursensitieve zorg en discriminatie op de werkvloer 
 

Omschrijving ‘Ziedet’, de tool met online leertraject voor een cultuursensitieve 
houding op de werkvloer, is zeer succesvol gebleken. Na de 
opmaakfase met AMIF-middelen in 2018-2019, kwam in 2020 de 
disseminatie fase. We bereikten intussen meer dan 1600 
geïnteresseerden! 
Vanaf 2021 moet het product verder autonoom worden 
ondersteund door VIVO en partner Democratische Dialoog.  
We blijven een cultuursensitieve basishouding op de 
(zorg)werkvloer super belangrijk vinden. Vanuit onze visie en 

http://www.pigmentzorg.be/
http://www.pigmentzorg.be/
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missie geloven we sterk in het nut van de ondersteuning die we 
de social-profitsectoren bieden, door de ontwikkeling en 
verspreiding van de online lesmaterialen én de bijhorende 
opleidingen.  
Ook bepleiten we de huidige samenwerking tussen de social-
profitsector en onderwijssector omdat we, door de materialen 
(gratis) te delen met leerkrachten, docenten in zorgopleidingen 
enerzijds en hun leerlingen, studenten anderzijds, we ook de kaart 
trekken van (de competenties van) de toekomst.  
We willen dan ook graag volgende 3 projectacties continueren in 
2021:  

o het leerplatform onderhouden en het Ziedet?-leertraject 
aanbieden, bij voorkeur geheel gratis voor zowel de 
huidige als de toekomstige hulpverleners en hun 
opleiders. 

o opleiders, zowel VTO Social Profit als 
leerkrachten/docenten in zorgopleidingen, ondersteunen 
met een train de trainer-aanbod 

o hulpverleners via workshops ondersteunen bij het 
verwerven van de basisvaardigheden tot cultuursensitief 
handelen (mits positieve evaluatie na de pilots in de 
projectfase). 

Hoe en in welke mate we dit zullen/kunnen doen, is deels 
afhankelijk van de goedkeuring van deze acties door de 
beheerders in de betrokken zorgsectoren en het vinden van de 
nodige middelen. 
De financiële ondersteuning vanuit dit addendum non-
discriminatie en inclusie zal één van de bronnen zijn. Deels zullen 
we ook financiële ondersteuning vanuit de vormingsfondsen 
bepleiten. 

Timing Doorlopend in 2021 en 2022. 

Betrokken partners Democratische Dialoog, sociale partners, onderwijspartners. 

Resultaatsverbintenis Het verzorgen van minstens 6 train-the-trainers sessies of 
vormingen voor hulpverleners over de periode 2021 – 2022. 

 
Actie 4: Bevorderen van de instroom van Personen met een arbeidsbeperking  
 

Omschrijving In de omgevingsanalyse van het sectorconvenant zagen we dat de 
Social Profit het voor het aandeel ‘arbeidshandicap’ op basis van 
de VOP-premie, iets beter doet dan het gemiddelde voor 
Vlaanderen. Toch is de vaststelling qua werkzaamheidsgraad van 
mensen met een arbeidsbeperking opvallend: globaal is van de 
Vlaamse beroepsbevolking 74.6 % aan het werk, de 
werkzaamheidsgraad van mensen met een beperking, bedroeg in 
2018 slechts 45,8 %. 
We stellen vast dat de drempel om effectief werk te vinden voor 
wie binnen deze doelgroep de arbeidsmarkt kan en wil betreden, 
veel hoger ligt. 



8-17 
 

VIVO heeft, samen met heel wat partners,  een goedgekeurd ESF-
project ‘Onbeperkt Talent’ lopen,  binnen de oproep “Innovatie 
door adaptatie”: hoofdbedoeling is na te gaan op welke wijze de 
geslaagde methodiek toegepast in het project Ieder Talent Telt (zie 
actie 5) ook voor deze doelgroep kan worden toegepast.  
De hoofdactiviteit omtrent de instroom van deze doelgroep zal 
dus grotendeels  gebeuren binnen de tijdsbesteding van dat ESF-
project. 
Waar mogelijk zal dit project geleidelijk vertaald worden in de 
reguliere VIVO-werking.  
Dit kan bv. door flankerende inspanningen op dit vlak: 

• communicatie erover op onze website(s) en 
nieuwsbrieven,  

• toelichting te geven over de problematiek en de resultaten 
in overlegmomenten met sociale partners,  

• andere partners als VDAB, onderwijs, … bij de problematiek 
te betrekken,  

• flankerende acties te initiëren bij de vormingsfondsen (bv. 
financiële ondersteuning),  

• extra ondersteuning van collega’s bij events, enz…  

Timing 2021 is het 2e jaar van het Esf-project. 
Later, in 2022, worden verdere activiteiten m.b.t. de doelgroep 
afgestemd op de bevindingen en resultaten van het ESF-project. 

Betrokken partners Verso en GTB 

Inspanningsverbintenis Bijdragen aan de realisatie van de ESF doelstellingen, door 
flankerende inspanningen. (cf. infra) 

 

Actie 5: Bevorderen van de instroom van Personen met een Migratieachtergrond 

Omschrijving Van 2017 tot 2019 konden VIVO en partners een project uitbouwen 
en uitrollen voor instroom van mensen met een 
migratieachtergrond in de Social Profit. Dit project ‘Ieder talent 
telt’, mondde uit in een inspiratieboek, deels handleiding, bij het 
opzetten van social- profitsalons voor deze doelgroep. Social 
Profitsalons zijn ontmoetings- en uitwisselingsmomenten waarbij 
enerzijds werkgevers, opleidingsverstrekkers, begeleiders… en 
anderzijds de doelgroep van meestal werkzoekende mensen met 
migratieachtergrond elkaar ontmoeten, zie www.iedertalenttelt.be  
Met het inspiratieboek wilden we een duurzame verankering van 
de salons bewerkstelligen. Lokale partners blijven vragende partij 
om social-profitsalons te organiseren want de problematiek van 
de lage werkzaamheidsgraad bij mensen met een 
migratieachtergrond is, ondanks de lichte stijging, nog niet 
opgelost. 
Met het inspiratieboek kunnen lokale initiatieven zelf aan de slag 
gaan. 
Vanuit VIVO willen we extra sensibiliseren opdat lokale partners 
(steden, gemeenten, agentschap I&I, VDAB, POPZ…) initiatief nemen 
om dergelijke salons te organiseren en al het ontwikkelde 
materiaal ter beschikking te stellen.  

http://www.iedertalenttelt.be/


9-17 
 

Ook kan door VIVO per jaar bij 2 lokale werkgroepen actief 
geparticipeerd worden (zonder zelf trekker te zijn): 

- deelname aan de werkgroep, ondersteunen en advies 
geven waar nodig (bv. welke standhouders gecontacteerd 
kunnen worden door de werkgroep), maar niet zelf instaan 
voor de praktische en organisatorische aspecten. 

- het event communicatief ondersteunen: we nemen het op 
op de facebookpagina (min. 3 berichten) en op de website 
www.iedertalenttelt.be.  

- op het social-profitsalon aanwezig zijn met een stand met 
maximum twee personeelsleden, om de sector en zijn 
beroepen voor te stellen (talententest en beroepenfiches). 

- materiaal ter beschikking stellen om mensen met 
migratieachtergrond te informeren over de beroepen. De 
talententest staat daarvoor online, maar ook de 
beroepenfiches kunnen worden verspreid. 

Eveneens kan worden deelgenomen aan workshops voor 
werkgevers georganiseerd door Verso over het aanwerven van 
personen met een migratieachtergrond. 
In de (momenteel lopende) VIA6-onderhandelingen wordt ook 
sterk de nadruk gelegd op mogelijke kwalificerende en zij-
instroomacties voor de doelgroep mensen met 
migratieachtergrond. 

Timing In 2021 en 2022 ondersteunen we lokale werkgroepen bij de 
voorbereiding van hun social-Profitsalons. 

Betrokken partners Lokale partners (vooral Steden & Gemeenten+ Agentschap 
Integratie en Inburgering + VDAB-lokaal), Diverscity, VVSG, Verso. 

Inspanningsverbintenis In 2021 en 2022 ondersteunen we 2 lokale werkgroepen bij de 
voorbereiding van hun Social Profit salons. 

 

Actie 6: Ondersteunen van maatregelen / methodieken / instrumenten / 
vormingen met inclusief ondernemen als doel 
 

Omschrijving Het thema ‘diversiteit’ is al sinds de start van VIVO een hoofdthema 
en staat in de missie ingeschreven. VIVO zal waar het kan en 
relevant is binnen haar rol in de Social Profit, meewerken aan de 
stimulering van zowel diverse instroom als van ‘inclusie’, het 
recentelijk algemeen aanvaardbare begrip dat staat voor de 
insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis 
van gelijkwaardige rechten en plichten.  

• VIVO neemt de volgende 2 jaren actief deel aan het ESF-
project ‘Re-Boot4Inclusion’ waarvan VERSO en het 
Minderhedenforum de promotoren zijn. Een deel van het 
project wordt gerealiseerd met 15% eigen inbreng, die dus 
vanuit de sectorconvenant zal komen. 

• De 'bootcamps' die VIVO in dit ESF-project, samen met de 
andere partners, zal begeleiden, kunnen inzichten 
opleveren met betrekking tot de noden van de 
deelnemende organisaties i.f.v. het realiseren van inclusie 
op de werkvloer.  

http://www.iedertalenttelt.be/
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Vivo zal die inzichten capteren en, waar mogelijk, vertalen 
naar voorstellen tot activiteiten, op te nemen in haar 
reguliere werking, bv. via de vormingsfondsen. We hopen 
zo de SP-organisaties in de toekomst nog beter te 
ondersteunen m.b.t. het thema 'inclusie'.  

Timing Doorlopend in 2021 en 2022 (= projectperiode). 

Betrokken partners Naargelang het thema en de actualiteit: experten gekend via HR-
wijs, het agentschap I&I, Minderhedenforum, enz.. 

Inspanningsverbintenis Nota voor vormingsfondsen en RVB VIVO over de vertaalslag van 
de projectervaringen naar concrete suggesties tot aanvulling of 
verbetering van het ondersteunings- of opleidingsaanbod m.b.t. 
het thema ‘Inclusie’ voor Social Profit organisaties. 

 

 

Uitvoering risicoanalyse in 2021 

Actie: Uitvoering van de risicoanalyse in 2021 

 

Omschrijving Via deskresearch en het benutten van het uitgebreid netwerk van 
onze sociale partners, de meest actuele data verzamelen en 
analyseren.  Dit i.f.v. het bepalen van de meest relevante 
discriminatiegronden en accenten ter voorbereiding van de 
nulmeting in de Social Profitsector in 2022. 

Timing Oplevering resultaten risicoanalyse tegen december 2021. 

Betrokken partners De sociale partners van de social-profitsector en haar subsectoren. 

Inspanningsverbintenis Het realiseren van een nota/rapport met de resultaten van de 
hierboven beschreven risicoanalyse. 

 

Uitvoering nulmeting 

Actie 1: Uitvoering 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. 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. 
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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 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 Van januari tot september 2022. 

Betrokken partners Departement WSE, collega sectoren, sociale partners, werkgevers, 
intersectorale adviseur en sectorale stuurgroep 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 resultaten nulmeting, ontwerp van een (meer 
volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie 2: Bespreking resultaten nulmeting en overleg binnen de sector met oog 
op ontwerp van een (meer volwaardig) actieplan 

Omschrijving De sector zal de resultaten van de risicoanalyse en nulmeting 
bespreken met de sectorale sociale partners. 
Binnen de RVB van VIVO is sinds de opmaak van de non-
discriminatiecode, reeds een intersectorale werkgroep ‘non-
discriminatie’ opgestart met afgevaardigden van de sociale 
partners. Deze maakten reeds een uitvoerige lijst op van potentiële 
acties. Aan deze werkgroep kan de bevoegdheid van ‘stuurgroep’ 
gegeven worden voor de monitoring. 
 
De sector vertaalt deze resultaten 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.  
De sector dient een rapportering van de resultaten van de 
nulmeting en een ontwerp van actieplan bij het Departement WSE 
in. 
De sector zorgt ook voor een publieke rapportering. De sector 
stemt een (gezamenlijke) communicatie-werkwijze af met de 
stuurgroep. 
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Als uit de monitoring blijkt dat er voor een aantal ondernemingen 
nood is aan een change-project op het vlak van antidiscriminatie 
en inclusief ondernemen, kan hen bijv. worden voorgesteld om in 
te stappen in de dienstverlening binnen het Re-Boot4Inclusion 
project, ingediend door VERSO en Minderhedenforum, waar VIVO 
mee partner is. 
Ook met andere projecten/acties (zie bv acties 4 –‘Onbeperkt 
Talent’ en actie 5 ‘Ieder Talent telt’  in eerste deel) kunnen linken 
gelegd worden, op basis van de resultaten. 

Timing oplevering resultaten nulmeting en actieplan tegen oktober 2022. 

Betrokken partners Sociale partners van de RVB en hun afgevaardigden in de 
stuurgroep/werkgroep. 

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. 

Rode draden 

 

Intersectorale toets De Social Profit is op zich een intersectoraal 
samenwerkingsverband, waarbij er zowel vanuit de paritaire 
structuur VIVO, als de werkgeverskoepel VERSO al sinds 20 jaar 
sector-overstijgend gedacht wordt: 7 paritaire comités, 9 
vormingsfondsen met eigen beheerscomité, 14 subsectoren. 
Zowat alle acties die hiervoor vermeld werden rond 
cultuursensitieve zorg, instroom en inclusie zijn dan ook 
toegankelijk over alle PC’s heen. 
Het realiseren van één non-discriminatiecode over die paritaire 
comités heen was eveneens een huzarenstukje. Nu zal de 
monitoring en het overleg over die verschillende sectoren heen 
opnieuw worden opgestart met de paritaire intersectorale 
werkgroep die verantwoording aflegt aan de RVB van VIVO . 
VIVO kan zich eveneens laten inspireren door het initiatief dat 
oorspronkelijk door enkele industriële sectoren was genomen 
met betrekking tot een eigen non-discriminatiecode. Via de 
initiatiefnemer Woodwize (houtsector) weten we dat zij in hun 
nieuw voorstel voor sectorconvenant opnemen dat zij ook 
andere sectoren, die nu nog niet in die groep zitten, willen 
contacteren voor samenwerking. Deze piste zal worden verkend. 
VIVO heeft ook veel contacten met de sector van de lokale 
besturen (waarvan een vertegenwoordiging in onze RVB en AV). 
Onder meer met betrekking tot de verdere uitrol van de Social 
Profit salons voor mensen met migratieachtergrond, wordt met 
hen besproken hoe lokale besturen, door middel van het 
inspiratieboek, het voortouw kunnen nemen. 
Tot slot zullen we als sector actief bijdragen aan de werking van 
de intersectorale adviseur non-discriminatie en inclusie. 
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Relancetoets De Relancetoets binnen het thema ‘non-discriminatie’ is minder 
evident. Momenteel kan in het algemeen verondersteld worden 
dat door een tijdelijke stijging van de werkloosheid, werkgevers 
terug een wat ruimere keuze hebben aan kandidaten. Hierdoor 
kunnen kansengroepen, zoals in periodes van laagconjunctuur, 
meer verdrongen worden door sterkere (klassieke ) profielen op 
de arbeidsmarkt.  Dit gegeven is echter amper van toepassing 
voor zorg- en welzijnssectoren, waar de krapte , gezien de hoge 
nood aan werkkrachten in coronatijden, niet echt vermindert.  
Meer en meer blijkt de sector ook open te staan voor andere 
dan klassieke profielen en rekruteringspistes. Het overgaan van 
‘de intentie’ tot het echt nemen van de stap tot ‘aanwerving’ 
van minder evidente profielen is vooral aan de orde. Onder 
andere met het ESF-project “Re-Boot-for-inclusion” met 
VERSO/Minderhedenforum als promotor, waar ook VIVO actief 
partner in is, wordt daar op verder gewerkt. Het project speelt 
gefaseerd in op de fases waarin werkgevers zich bevinden: 
informeren/sensibiliseren, motiveren, leren van elkaar, 
ondersteunen en bekrachtigen. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

Om over te gaan tot echt inclusief ondernemen is informatie, 
sensibilisering, overtuiging nodig om de stap te nemen tot een 
echt inclusief beleid (zie hierboven). Daarin zijn de verwerving 
van de juiste HRM-vaardigheden, maar ook best aangepaste 
opleiding, begeleiding en ondersteuning nodig. Hier bevinden 
we ons op het snijvlak tussen leren (aanleren nieuwe 
vaardigheden), werken (het herbekijken van de werkorganisatie) 
en innoveren (toepassen van  vernieuwingen als jobcraften, 
digitalisering). Op verschillende vlakken zal binnen dit 
addendum daaraan gewerkt worden. 

 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

De Social Profit is over het algemeen een sterk gereglementeerde 
en diploma-gerichte sector. Voor een aantal beroepen is dat 
minder het geval en stimuleren we met vormingen m.b.t. 
competentiemanagement om meer competentiegericht te 
werken. Loopbaantrajecten in de zorg worden sterk 
aangemoedigd door de diverse doorstroomtrajecten die 
subsectoren en VIVO zelf opzet . Verschillende van de Social 
Profitsectoren geven daarbij extra kansen aan kansengroepen, 
denken we daarbij aan jongeren in het deeltijds en duaal leren, 
zij-instroomprojecten voor vluchtelingen, enz.. Ook EVC-
trajecten zullen kansen bieden voor mensen met ervaringen die 
hopelijk beter en sneller zullen gevaloriseerd worden. 
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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. 
  



15-17 
 

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 

  



16-17 
 

Namens de sociale partners van de sector Social Profit, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Ingrid LIETEN, 

Voorzitter VIVO, Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Luc JAMINE, 

Lid Dagelijks Bestuur VIVO, Verso 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan VAN EEGHEM, 

Ondervoorzitter VIVO, BBTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Olivier REMY, 

Lid Dagelijks Bestuur VIVO, ACV Puls 


