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Addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne 
crisis’ bij het sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van 
Groene sectoren 

 

Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Jo Brouns, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 
economie en Landbouw, 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 

en de SOCIALE PARTNERS VAN Groene sectoren, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond; 

- De heer Jan Vancayzeele, Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en 
Groenvoorzieners; 

- De heer Kurt Van Huylenbroeck, Belgische Federatie Groenvoorzieners; 

- De heer Johan Van Bosch, Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Pia Stalpaert, Voorzitter ACV Voeding en Diensten; 

- De heer Alain Detemmerman, Co-Voorzitter ABVV – FGTB Horval; 

- De heer Dominik Roland, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB; 

 

hierna “de sector” genoemd, 

 

  



2-11 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering 
 
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe om in het kader van voorliggende overeenkomst 
tijdens de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 85.000,00 
EUR uit te betalen aan EDUplus vzw, s Gravenstraat 195, te 9810 Nazareth (ondernemingsnummer: 
0852.074.724 - bankrekeningnummer: BE21 7360 0069 2303) ter financiering van acties in het kader 
van een sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis. 
 
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 in de 
overeenkomst worden vermeld: twintig percent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt 
uitbetaald in zoverre de resultaatsverbintenissen zijn 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 EDUplus vzw ter uitvoering van het  addendum sectorgerichte 
aanpak Oekraïne crisis bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 
Regering en de sociale partners van Groene sectoren. 

 
Verbintenissen van de sector  
 
Artikel 3. De Groene sectoren verbinden zich ertoe om, flankerend aan de (inter)sectorale aanpak 
van VDAB, ondersteuning te bieden bij het samenbrengen van de juiste partners, het snel 
detecteren van geschikte vacatures, werkplekken voor werkplekleren en er mee voor te zorgen dat 
de vacatures efficiënt tot bij de doelgroep geraken.  
 
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 30 september 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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Omgevingsanalyse en visie 

De groene sectoren formuleren een beknopte omgevingsanalyse en visie met betrekking tot een 
gerichte aanpak van de Oekraïne crisis en hun rol hierin. 

De sector en de sociale partners zijn absoluut bereid om na te gaan op welke manier we Oekraïense 
vluchtelingen kunnen ondersteunen via het aanbieden van (tijdelijke) werkgelegenheid. 

We denken dat er job opportuniteiten zijn voor mensen die willen meedraaien in de 
tuinbouwsector (plukken van fruit, oogsten van gewassen, … ), jobs die normaliter worden ingevuld 
door seizoenarbeiders. 

Indien er vaste betrekkingen openstaan op tuinbouwbedrijven worden deze in eerste instantie 
ingevuld door mensen die daarvoor als seizoenarbeider actief geweest zijn op het bedrijf. 
Oekraïense vluchtelingen die hier langere tijd (of permanent) willen verblijven kunnen tevens op 
die manier uitgroeien tot vaste werknemers. 

Normaliter komen er jaarlijks een aantal Oekraïense (mannelijke) arbeiders als seizoenwerknemer 
naar België. Aangezien alle mannelijke Oekraïners op arbeidsleeftijd een uitreisverbod hebben, 
ontstaat we daar hoogstwaarschijnlijk een tekort. Afhankelijk van de profielen en competenties 
kan dit misschien opgevangen worden door een deel van de vluchtelingen die zich aanbieden bij 
VDAB.  

Het realiseren van de acties uit dit addendum is afhankelijk van de evolutie van de situatie in 
Oekraïne. 

 

Resultaatsverbintenis(-sen) 

De sector engageert zich tot volgende resultaatsverbintenis(-sen):  

 

Resultaatsverbintenis Omschrijving 

Opmaak en verspreiding van 
informatiefiches over tewerkstelling 
en veiligheid 

We engageren ons om basis informatiefiches op te stellen 
(met vertaling naar het Oekraïens) over 
tewerkstellingsmogelijkheden en het veilig en gezond 
werken in de groene sectoren. Waar mogelijk verwijzen 
we naar de landingspagina’s op de VDAB website 
(algemene info). Geïnteresseerde werkgevers worden 
geïnformeerd over het tijdelijke beschermingsstatuut en 
over de tewerkstellingsmogelijkheden van Oekraïense 
vluchtelingen. 

VDAB bemiddelaars kunnen beroep doen op de 
informatiefiches om zodoende de Oekraïense 
vluchtelingen adequaat te informeren over de 
beroepsmogelijkheden in de groene sectoren. 

Bedrijfsbezoeken in de groene 
sectoren 

We engageren ons om tijdens de looptijd van het 
addendum 250 bedrijven uit de groene sectoren te 
informeren en sensibiliseren over het invullen van hun 
vacatures door Oekraïense vluchtelingen. 
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Acties 

 

Actie 1: Analyse - onderzoek van doelgroep (werknemers en werkgevers) en van 
vacatures 
 

Omschrijving - Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de 
profielen/mensen uit Oekraïne die hier aan de slag willen gaan: 
doelgroep, interesseveld, competenties, communicatietaal, 
(voorlopige) woonplaats, communicatiekanalen, mobiliteit … 
Dit is een proces dat bij voorkeur intersectoraal uitgevoerd 
wordt en de intersectorale adviseurs van de SERV kunnen hierin 
een coördinerende rol opnemen. 

- Hiervoor leggen we contacten met de betrokken actoren: VDAB, 
(zelf)hulpgroepen, lokale besturen, inburgering, … . 
Er zal een sectorale werkgroep ‘Oekraïne’ opgericht worden 
waarmee we willen in kaart brengen waar we geïnteresseerde 
personen uit de doelgroep kunnen inzetten (subsector, jobs, 
bedrijven, geografische ligging bedrijven, bereikbaarheid, … ). 

- Geïnteresseerde personen kunnen eveneens aan de slag als 
seizoenarbeider. Op die manier is snelle tewerkstelling mogelijk 
en beschikken mensen over de flexibiliteit om terug naar hun 
land te keren op het moment dat ze het zelf veilig/opportuun 
achten. Zij die hun toekomst in België verder zetten kunnen 
nadien eventueel doorgroeien naar een vaste betrekking in de 
groene sectoren. Een andere optie is uitstroom naar andere 
sectoren. Dit laatste kunnen we meenemen naar het 
intersectoraal overleg rond de addenda Oekraïne, gefaciliteerd 
door de SERV. 

Timing Van 1/7/2022 tot 31/12/2022 

Betrokken partners Sociale partners, VDAB, SERV 

Inspanningsverbintenis Het verzamelen van de relevante informatie over de doelgroep 
(vluchtelingen uit Oekraïne) en de mogelijkheden tot 
tewerkstelling in de groene sectoren. 

 

Actie 2: Het informeren van de doelgroep (vluchtelingen uit Oekraïne) over 
tewerkstellingsmogelijkheden in de groene sectoren en het informeren van de 
werkgevers in de groene sectoren over de mogelijke ondersteuningsmaatregelen van 
tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen 

Omschrijving Vertrekkend vanuit de verzamelde info ondersteunen we de 
afstemming van de vraag naar werk en het aanbod van werk. 
Onder voorbehoud van de resultaten van de analyse (actie 1) werkt 
de sector aan volgende acties: 

- Opmaak en verspreiding van informatiefiches voor onze 
werkgevers met info over de doelgroep, aangeleverd door 
VDAB (landingspagina’s VDAB website) & aangevuld met 
sectorspecifieke info: profielen, arbeidskaart, tijdelijk 
beschermingsstatuut, waar vacatures plaatsen, 
communicatietool, hulp en ondersteuning bij aanwerving van 
personen uit de doelgroep, … (verspreiding via 
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bedrijfsbezoeken, deelpagina op onze website, sociale media, 
... ). 

- Promotie voor de #werkplekvrij van VDAB (plaatsen van 
vacatures voor Oekraïense vluchtelingen). 

- Opmaak van informatiefiches over de beroepsmogelijkheden 
in de groene sectoren voor de doelgroep 
(beroepsmogelijkheden, gevraagde competenties, ligging 
bedrijven, opleidingsmogelijkheden, … ). Deze kunnen gebruikt 
worden door de (VDAB) bemiddelaars die de Oekraïense 
vluchtelingen informeren over de beroepsmogelijkheden in de 
groene sectoren. Indien gewenst kunnen deze fiches vertaald 
worden naar het Oekraïens en eveneens verspreid worden 
onder de doelgroep werknemers. 

- Aanschrijven van de sociale secretariaten om hen uit te leggen 
op welke manier Oekraïense vluchtelingen te werk gesteld 
kunnen worden in de groene sectoren (seizoenarbeid, 
contract bepaalde duur/onbepaalde duur). Dit is een actie die 
we bij voorkeur intersectoraal aanpakken. We nemen dit 
alvast mee naar het intersectoraal overleg met betrekking tot 
de Oekraïne addenda. 

- Opmaak en verspreiding van basis informatiefiches (met 
vertaling naar het Oekraïens) over veilig en gezond werken in 
de groene sectoren in samenwerking met Prevent Agri 
Vlaanderen. Bedoeling is om deze te bezorgen aan onze 
bedrijven die doelgroep werknemers aanwerven. 

- Promo van de vertaal app FACT: momenteel wordt er ook 
gezorgd voor vertaling naar het Oekraïens - dit zou rond zijn 
in het najaar van 2022 - verspreiding via bedrijfsbezoeken, 
website, sociale media, ... . 

- Als blijkt uit de analyse dat er vraag en aanbod is naar/van 
vaste tewerkstelling kunnen we een opleidingstraject op maat 
uitwerken (technische vaardigheden in combinatie met 
IBO(taal). Hiervoor denken we in eerste instantie aan een 
samenwerking met VDAB mobiele opleidingen. 

Timing Van 1/7/2022 tot 30/6/2023 

Betrokken partners Sociale partners, VDAB, opleidingsverstrekkers, Prevent Agri 
Vlaanderen, SERV 

Inspanningsverbintenis  
 

Actie 3: De sector deelt ervaringen over de projecten van het addendum met 
medesectoren en levert een bijdrage aan relevante intersectorale opportuniteiten en 
projecten die in de looptijd van het addendum kunnen ontstaan 

Omschrijving De sector deelt ervaringen over de acties in het kader van het 
addendum met andere sectoren via de intersectorale werking van 
de SERV. De sector blijft doorheen de looptijd van het addendum 
de intersectorale samenwerkingsmogelijkheden verkennen en 
levert een bijdrage aan relevante intersectorale projecten. 

Timing Van 1/7/2022 tot 30/6/2022 

Betrokken partners SERV – Intersectorale adviseur 
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Inspanningsverbintenis De sector deelt best practices uit het addendum met andere 
sectoren op de intersectorale netwerkmomenten. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 

 

Beëindiging 

Het addendum sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis wordt afgesloten voor een periode 
van 1 jaar en kan niet stilzwijgend worden verlengd. 
 
Het addendum sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis 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 addendum 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 Oekraïne 
addendum 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 Oekraïne addendum 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 sectorgerichte aanpak 
van de Oekraïne crisis 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 sectorgerichte 
aanpak van de Oekraïne crisis 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van Groene sectoren, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Chris BOTTERMAN, 

Coördinator Sociale Zaken Boerenbond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Jan VANCAYZEELE, 

Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners 
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De heer Kurt VAN HUYLENBROECK, 

Belgische Federatie Groenvoorzieners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan VAN BOSCH, 

Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Pia STALPAERT, 

Voorzitter ACV Voeding en Diensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Alain DETEMMERMAN, 

Co-Voorzitter ABVV – FGTB Horval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Dominik ROLAND, 

Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 

 


