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Addendum ‘Non-discriminatie en inclusie 2022’ bij het 
sectorconvenant 2022 afgesloten tussen de Vlaamse 
Regering en de sociale partners van de Sector voor de 
banken (PC 310) 

 

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 DE SECTOR VOOR DE BANKEN (PC 310), 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Karel Baert, Gedelegeerd bestuurder Febelfin; 

- Mevrouw Wien De Geyter, Secretary – general Febelfin; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Elke Maes, Algemeen coördinator sector diensten ACV Puls; 

- Mevrouw Dorine Cordy, Sectorverantwoordelijke BBTK/SETca Federaal;  

- De heer Maarten Dedeyne, Sectorverantwoordelijke ACLVB/CGSLB;  

 

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 2022 tot en met 31 december 2022 een maximale toelage van 
85.000,00 EUR uit te betalen aan Paritair Fonds voor de professionele en syndicale vorming in de 
banksector vzw, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel (ondernemingsnummer: 409.604.571 - 
bankrekeningnummer: BE44 2100 0465 5345) 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 Paritair Fonds voor de professionele en syndicale vorming in 
de banksector vzw ter uitvoering van het addendum “Non-discriminatie en inclusie 2022” 
bij het sectorconvenant (2022) afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 
van de Sector voor de banken (PC 310). 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De sector voor de banken 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 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 risicoanalyse, resultaten van de nulmeting, ontwerp 

van een (volwaardig, ondermeer en minimaal inhakend op de nulmeting) 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 

terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische 

visie en instrumenten” (Baert, S., Lamberts, M., Pieter-Paul Verhaeghe d.d. 31/10/2020).  
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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 

In 2020 stelde de banksector (PC 310) 47.920 mensen te werk. 47.920 mensen die elke dag het beste 

van zichzelf geven om de sector vooruit te laten gaan en af te stemmen op de steeds veranderende 

wensen en noden van de samenleving. Zij verdienen het om te werken in een omgeving die hen 

respecteert om wie ze zijn.  

Maar wat betekent inclusie dan concreet? Het betekent onbezorgd uitkomen voor wie je bent en 

voelen dat je gewaardeerd wordt. En hoe inclusiever de werkvloer, hoe meer ruimte voor 

diversiteit. Dat brengt ons bij het uiteindelijke doel van de sector: een afspiegeling zijn van de 

maatschappij. 

Die afspiegeling is in de eerste plaats nodig voor de kwaliteit van het bestuur, de besluitvorming 

en de dienstverlening van de sector. Diversiteit heeft een positieve invloed op de mate van 

innovatie en creativiteit. Ook het diverse klantenbestand vraagt om een diverse sector, en niet 

alleen voor het rechtstreekse contact met de eindklant, maar ook aan de top en alle niveaus 

ertussen. Op die manier houdt de sector de vinger aan de pols met wat er leeft en speelt ze in op 

de noodzakelijke voorwaarde voor een vertrouwensband met de klant: herkenbaarheid. 

Belangrijke pijlers waarop we onder andere inzetten en verdere focus leggen zijn leiderschap en 
diversiteit.  

De leiderschapsstijlen in een onderneming hebben een grote invloed op de mate van inclusie in 
een onderneming. Daarom streven we binnen de financiële sector naar inclusief leiderschap.  

Uit een bevraging onder 800 bankwerknemers over multiculturele inclusie bleek immers dat het 
het diversiteitsbeleid van de eigen werkgever anders wordt gepercipieerd naargelang de origine 
van de werknemer. Belgische werknemers zonder vreemde afkomst schatten dat beleid gunstiger 
in dan hun collega’s met een zichtbaar andere origine. Het spreekt voor zich dat de financiële 
sector verder wil gaan dan deze enquête. Er werd vastgesteld dat werknemers met een 
migratieachtergrond veel vaker dan anderen racistische microagressie ervaren en meer nood 
hebben aan netwerking en mentoring. Ze zoeken ook naar rolmodellen.  

Een onderneming met een inclusieve cultuur laat ook iedereen toe zichzelf te zijn op het werk. 
Daarenboven zijn beslissingen genomen door een diverse groep verrijkender, en vaak ook beter 
dan een beslissing genomen door 1 individu. Een team dat bestaat uit mannen en vrouwen van 
diverse leeftijden en culturen zal in 87% van de tijd betere beslissingen nemen dan een homogeen 
team. Een belangrijke voorwaarde is het creëren van een veilige omgeving. Systematisch moet 
blijvend ingezet worden op psychologische veiligheid en het verminderen van micro-agressies.  
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Acties 

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

 Actie 1: Opstellen en verspreiden van een sectorale non-discriminatiecode (en 
sectorale informatiebrochure) 

Omschrijving De financiële sector sloot reeds in 2007 een charter rond diversiteit 
in de banksector. Dit addendum is de aanleiding tot de 
vernieuwing van dit charter en verwerking tot een sectorale non-
discriminatiecode. 

Timing 2022: vernieuwing & verspreiding code. 

Betrokken partners Sectorale sociale partners, ondernemingen, collega-sectoren, de 
intersectorale adviseur. 

Resultaatsverbintenis 2022: opstellen & verspreiding van de non-discriminatiecode. 
 

 Actie 2: Onderzoek bestaande positieve actieplannen 

Omschrijving De sector ondervraagt haar ondernemingen over welke positieve 
actieplannen zij reeds ondernemen bij werving & selectie, 
voorbereiding sollicitanten uit kansengroepen, opleiding & 
doorstroming, werkbaar werk, etc. … . 

Timing 2022 

Betrokken partners  

Inspanningsverbintenis • De sector bevraagt haar onderneming en maakt hiervan een 
analyse. 

• Op basis van deze analyse kunnen toekomstige acties 
onderzocht worden. 

 

 Actie 3: Opleiding inclusief lesgeven 

Omschrijving De sector zal de docenten actief in het vormingsfonds een 
opleiding rond inclusief lesgeven aanbieden. Hier wordt specifieke 
aandacht gegeven aan het tegengaan van stereotyperende 
voorbeelden. 

Timing 2022 

Betrokken partners Tbd 

Inspanningsverbintenis • De sector zal deze opleiding 3 keer aanbieden. 
• Er wordt getracht minstens 40 docenten te bereiken. 

 

 Actie 4: Intersectorale partnerships 

Omschrijving Als voortrekker promoot de sector haar reeds bestaande 
intersectorale partnerships, bv rond inclusieve panels. 
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Timing 2022 

Betrokken partners  

Inspanningsverbintenis De sector spant zich in om eigen leden alsook andere sectoren aan 
te moedigen het charter rond inclusieve panels te ondertekenen. 

 

 Actie 5: Micro-learnings 

Omschrijving De sector biedt micro-learnings aan haar leden aan rond inclusie, 
micro-agressie en unconscious bias. Deze micro-learnings richten 
zich specifiek op HR verantwoordelijken.  

Timing 2022 

Betrokken partners  

Inspanningsverbintenis De sector zal deze micro-learnings blijven promoten in 2022. 
 

 Actie 6: Taalverwerving 

Omschrijving De sector ondersteunt de medewerkers door via het sectoraal 
opleidingsaanbod te voorzien in opleidingen die de andere 
landstaal onderwijzen. De kennis van de andere landstaal wordt 
immers als cruciaal beschouw voor een duurzame loopbaan in de 
bankensector. 

Timing 2022 

Betrokken partners  

Inspanningsverbintenis De sector engageert zich om een grote variëteit aan 
taalopleidingen te voorzien zodat elke geïnteresseerde 
medewerker volgens zijn geprefereerde leerstijl kan leren. Dit 
omhelst opleidingen volgens thema (vergaderen/presenteren/…), 
maar ook individuele taalbaden. 

 

 Actie 7: Inclusion Toolbox 

Omschrijving De sector ontwikkelde een toolbox met daarin 25 tools om bias, 
micro-agressies te verminderen en een inclusieve cultuur en 
inclusief leiderschap te promoten.  

Timing 2022 

Betrokken partners  

Inspanningsverbintenis De sector engageert zich om deze toolbox te promoten bij haar 
eigen ondernemingen en ook bekend te maken bij andere sectoren. 
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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 kan de sector zich 
baseren 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 begeleidingsgroep ‘monitoring 
discriminatie’. 
 
De sector zal voor de uitvoering beroep doen op een externe 
dienstverlener. De uitvoering gebeurt in afstemming met een 
begeleidingsgroep die het ganse monitoringsproces zal begeleiden. 
 
Voorafgaand aan de start van de nulmeting, zal de 
begeleidingsgroep 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.  

Timing 2022 

Betrokken partners Departement WSE, collega sectoren, sociale partners, werkgevers, 
intersectorale adviseur en begeleidingsgroep ‘monitoring 
discriminatie’. 

Inspanningsverbintenis De sector onderneemt een nulmeting. De sector volgt de 
methodiek, kwaliteitscriteria en afspraken uit de begeleidings-
groep ‘monitoring discriminatie’ 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 sector zal de resultaten van de risicoanalyse en nulmeting 
bespreken met de sectorale sociale partners. 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 interne 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.  
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De sector dient een rapportering van de resultaten van de 
nulmeting en een ontwerp van actieplan bij het Departement WSE 
in. 

Timing  

Betrokken partners Sociale partners, begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’, 
Departement WSE. 

Inspanningsverbintenis De sector zorgt voor een transparante interne rapportering over 
de gehanteerde methodiek en resultaten. 
 
De sector dient een rapportering van de nulmeting en ontwerp 
van actieplan bij het Departement WSE in. 
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Rode draden 

Intersectorale toets - Charter inclusieve panels. 
- Nulmeting en actieplan in samenwerking met andere 

relevante sectoren vormgeven. 

 

Relancetoets De impact van corona is duidelijk gewest op niveau van 
arbeidsorganisatie in onze sector. Echter, meer thuiswerk houdt 
ook een potentieel risico in op discriminatie van bepaalde 
groepen van medewerkers. Vrouwelijke medewerkers zullen 
vermoedelijk vaker thuiswerken dan mannelijke medewerkers. 
Er is hier een risico dat zij minder kans maken om door te 
groeien omdat zij minder aanwezig zijn op de werkvloer. 
Medewerkers uit kansengroepen lopen dan weer het risico om 
minder te kunnen thuiswerken omdat de thuisomgeving minder 
goed is aangepast aan telewerken. De verhouding van hun 
work/life balance ten opzichte van medewerkers met een beter 
aangepaste thuisbureau is daarom een aandachtspunt. 

 

Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

De sector geeft in haar projecten zoals Fin Competition, 
sectoroverschrijdende samenwerking zoals Actions Labs van 
VBO zelf het goede voorbeeld door te trachten een diverse mix 
van docenten hier op in te zetten. 

 
 

Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

- Lesgevers van het vormingsfonds bewust maken van hun 
rol door middel van de opleiding inclusief lesgeven. 

- Medewerkers vanaf 50 jaar kunnen zich, wanneer het 
aantal beschikbare plaatsen dit toelaat, inschrijven voor 
een bijkomende gratis opleiding via het opleidingsaanbod 
van Elan+. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 

 

Beëindiging 

Het addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2022’ wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar 
en kan niet stilzwijgend worden verlengd. 
 
Het addendum ‘non-discriminatie en inclusie 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 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 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 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 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 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 banken (PC 310), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Karel BAERT, 

Gedelegeerd bestuurder Febelfin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Wien DE GEYTER, 

Secretary – general Febelfin 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Elke MAES, 

Algemeen coördinator sector diensten ACV Puls 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Dorine CORDY, 

Sectorverantwoordelijke BBTK/SETca Federaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Maarten DEDEYNE, 

Sectorverantwoordelijke ACLVB/CGSLB 


