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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 
sector Social profit 

 

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 SECTOR Social profit, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ingrid Lieten, ondervoorzitter VIVO, Verso; 

- De heer Luc Jaminé, lid dagelijks bestuur VIVO, Verso; 

 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Johan Van Eeghem, voorzitter 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 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 VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15, te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 
0472.871.139 -bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) 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 begunstigde VIVO 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 de Social profit 

 
Verbintenissen van de sector  
 
Artikel 3. De Social profit verbindt 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 

Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi verwacht dat er in België maximaal, in een 
worst case scenario, 200.000 vluchtelingen zullen toekomen. Volgens de informatie van de VDAB, 
verwacht men dat 1/4e van die bevolkingsgroep zal beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, 
verspreid over gans het grondgebied. Dat betekent dat men volgens deze schatting 50.000 mensen, 
hoofdzakelijk vrouwen, hypothetisch kan beschouwen als ‘beschikbaar’ voor de arbeidsmarkt. Uit 
die zeer heterogene groep van mensen zullen hoogstwaarschijnlijk ook mensen zijn die ofwel 
beschikken over een diploma of ervaring in Social profitsectoren. 

Eind mei waren er bij VDAB 168 Oekraïners ingeschreven in de cluster Zorg en Onderwijs, of zo’n 
10% van het totaal. Maar minder dan het aandeel van de Social profit in het totale aandeel van 
tewerkstelling en vacatures. Daaronder 13 verpleegkundigen en 28 begeleiders Kinderopvang Maar 
ook 89 schoonmakers bij mensen thuis. 

Van de inmiddels 1699 Oekraïense vluchtelingen (tot en met 23/5) geregistreerd bij VDAB zijn er 
momenteel 1300 vrouwen en 400 mannen, 60 procent is hoogopgeleid (nood naar 
diplomaomschakeling) en 70 procent spreekt amper Engels (dus nood aan 
communicatieondersteuning is groot). 

 

Ongeveer 25% van de vluchtelingen worden opgevangen in Vlaamse noodopvangcentra. VDAB en 
Lokale Besturen voorzien infosessies/screeningdagen in deze noodopvangcentra eens ze volledig 
operationeel zijn. 

 

Een korte situering van de noden in de Social profit: een algemene analyse van de cijfers m.b.t. de 
noden op de arbeidsmarkt voor de Social profit, kan gevonden worden op de website van VERSO: 

 

• De Social profit is in december 2021 goed voor 18,1% van alle door de VDAB ontvangen 
vacatures. 

• Voor meer dan de helft van alle ontvangen vacatures in sector “cultuur, ontspanning en 
sport” (50,8%) is er geen diploma secundair onderwijs vereist. In de “maatschappelijke 
dienstverlening” ligt dit percentage (31,7%) onder het Vlaams gemiddelde (41,5%). In de 
“gezondheidszorg” is er voor slechts 14,3% van alle ontvangen vacatures geen diploma-
vereiste. 

• Het afgelopen jaar (december-2020-december 2021) nam het aantal ontvangen vacatures 
op de Vlaamse arbeidsmarkt sterk toe (+50,5%), na een sterke afname als gevolg van 
Corona. In de sector “cultuur, ontspanning en sport” (+125,1%) was deze toename meer dan 
dubbel zo sterk dan het gemiddeld groeiritme. Ook in de gezondheidszorg (+28,6%) en “de 
“maatschappelijke dienstverlening” (+26,1%) was er een sterke toename van het aantal 
ontvangen vacatures. 

• Van alle ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen is er 13,7% één in de typische 
knelpuntberoepen voor de Social profit (kinesitherapeuten, verpleegkundigen, 
zorgkundigen, verzorgenden en werkleider maatwerkbedrijven). 

• Het afgelopen decennium nam het aantal vacatures voor de typische knelpuntberoepen in 
de Social profit toe met 73%, terwijl het aantal vacatures voor knelpuntberoepen op de 
Vlaamse arbeidsmarkt slechts toenam met slechts 31%. Vooral de afgelopen jaren nam het 
aantal vacatures voor de typische knelpuntenberoepen uit de Social profit spectaculair 
toe: van 10.334 in 2015 tot 32.174 vacatures in 2021. 

 

Dit zijn sprekende cijfers over de voorspelde stijgende noden aan werkkrachten in de sector, 
veroorzaakt door groei, vergrijzing (relatief meer babyboomers op pensioen) en ‘verzilvering’ 
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(ouder wordend cliënteel in woonzorgcentra, en mensen met complexe multi-problematiek wat 
ook weegt op ziekenhuizen en thuiszorg). 

 

De toegang tot heel wat knelpuntberoepen is echter afgeschermd door diploma-vereisten, en in 
de meeste zorgberoepen is de taalvereiste ook essentieel. 

Toch zijn er mogelijkheden in logistieke functies, huishoudhulpen, en kunnen Oekraïners die in 
hun land in Social profitberoepen werkten, mits een intensieve taalondersteuning terecht bv. in 
de gezinszorg (recente voorbeelden in social media) en in woonzorgcentra, al was het in het begin 
in ondersteunende functies. Hiervoor kan ook intersectoraal worden samengewerkt bv. met de 
sector van de Dienstencheques. 

 

De Social profit wil Oekraïners, net zoals andere ‘vluchtelingen’, aantrekken en toeleiden naar de 
vele mogelijkheden die er zijn. Laagdrempelige contacten, hetzij via VDAB, hetzij via jobbeurzen of 
Social profitsalons, zijn dan het meest gepaste middel, gevolgd door intensieve taalcursussen, en - 
eens bij een werkgever beland - ondersteuning op de wekvloer, zowel van betrokken Oekraïense 
werkkracht als van de werkgever. 

Resultaatsverbintenis(-sen) 

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

 

Resultaatsverbintenis Omschrijving 

Organiseren van 2 Social-
Profitsalons 

We organiseren 2 Social profitsalons (opleidings- en 
jobbeurzen) voor mensen met een migratieachtergrond, 
met een bijzondere focus op Oekraïners.  

Bevragen van de noden van 
werkgevers Social profit 

5 (provinciale) uitwisselingssessies 
voor werkgevers 

Via een mailing of online bevraging brengen we de 
specifieke ondersteuningsnoden van werkgevers uit de 
Social profit in kaart met betrekking tot de tewerkstelling 
van (Oekraïense) vluchtelingen. Daarbij houden we 
rekening met intersectorale initiatieven vanuit de SERV. 

Nadien organiseren we per provincie een bijeenkomst 
met werkgevers waarbij we inspelen op die noden. 
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Acties 

 

Actie 1: Bevragen noden werkgevers + uitwisselingssessies 

Omschrijving Via een mailing of online bevraging brengen we de sectorspecifieke 
ondersteuningsnoden van werkgevers uit de Social profit in kaart 
met betrekking tot de tewerkstelling van (Oekraïense) 
vluchtelingen. Dit kan bijvoorbeeld ook rechtsreeks aan de Social 
profitorganisaties die vacatures hebben gepost op #werkplekvrij. 
Nadien organiseren we per provincie een bijeenkomst met 
werkgevers waarbij we ervaringen uitwisselen en inspelen op die 
noden. Op onze website kan een aparte pagina met informatie 
over en maatregelen voor Oekraïne worden aangemaakt.  

Timing 5 bijeenkomsten gedurende de looptijd van het addendum 

Betrokken partners Werkgever(sfederaties) 

Inspanningsverbintenis 5 bijeenkomsten van werkgevers, nl. 1 bijeenkomst per Vlaamse 
provincie. 

 

Actie 2: Vertalen van beroepenfiches naar het Oekraïens 

Omschrijving In het kader van het ESF project ‘Ieder talent telt (in de Social 
profit)’ werden 13 fiches opgemaakt met een korte omschrijving 
van het beroep. Deze beroepenfiches werden vertaald naar het 
Frans, Engels, Arabisch, Turks en Russisch om zo ook mensen met 
een migratieachtergrond aan te spreken, die interesse hebben in 
een job in de social-profitsector.  
Zie https://www.iedertalenttelt.be/beroepen. 
We zullen nu ook een Oekraïense vertaling toevoegen voor elke 
beroepenfiche. 
Deze beroepenfiches zullen we ter beschikking stellen op eigen 
events (zoals Social profit salons) en op events van partners (VDAB, 
Lokale besturen, werkgevers en vakbonden). 

Timing Zomer/Najaar 2022 

Betrokken partners Vertaalbureau 

Inspanningsverbintenis Vertaling van 13 beroepenfiches naar het Oekraïens. 
 

Actie 3: Organisatie van 2 Social-Profitsalons met een bijzondere focus op OekraIense 
vluchtelingen 

Omschrijving VIVO organiseerde in het verleden 15 Social-Profitsalons, 
opleidings-en jobbeurzen voor mensen met een 
migratieachtergrond die aan de slag willen in de social-
profitsector. De deelnemers vonden hier info over stages, 
vrijwilligerswerk, inleefmomenten, tewerkstelling, sectorgerichte 
opleidingen en taalopleiding Nederlands. 

https://www.iedertalenttelt.be/beroepen
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Naast het ondersteunen van lokale werkgroepen, onder regie van 
Lokale Besturen (zie addendum van Diverscity) die zelf een Social-
Profitsalon organiseren (zoals omschreven in het addendum non-
discriminatie en inclusie), zullen we ook zelf de regie nemen van 2 
Social-Profitsalons in het kader van dit Oekraïne addendum. 
Net zoals in het verleden zullen we daarbij proberen 
‘vindplaatsgericht’ te werken, d.w.z. het opsporen van lokale 
netwerken, communities op social media, ... waar men met 
Oekraïners en andere vluchtelingen in contact is. Bij een te lage 
vertegenwoordiging van Oekraïners op deze salons, kunnen 
Oekraïense kandidaten in contact gebracht worden met de 
aanwezige werkgevers. 

Timing 2 Social-Profitsalons gedurende de looptijd van het addendum 

Betrokken partners Lokale besturen, sociale partners, werkgevers, VDAB, Agentschap 
Integratie & Inburgering, …  

Inspanningsverbintenis Organisatie van 2 Social-Profitsalons. 
 

Actie 4: Maken van een sensibiliserende video voor werkgevers en werkzoekenden 

Omschrijving We maken en verspreiden een sensibiliserende video over de 
tewerkstelling in de Social profitsector, mogelijks (deels) in het 
Oekraïens/Russisch, of ondertiteld in Oekraïens/Russisch. We 
bekijken dit samen met VDAB opdat het complementair is met wat 
zij al ontwikkeld hebben, of eventueel samen met ons willen 
ontwikkelen. 
https://www.vdab.be/werken-als-nieuwkomer 
Onze bedoeling is een Oekraïense werknemer en zijn of haar 
werkgever aan het woord te laten. 

Timing Najaar 2022 

Betrokken partners Werkgever(sfederaties), VDAB 

Inspanningsverbintenis Minstens 1 sensibiliserende video. 

 

Actie 5: De sector informeert Oekraïense vluchtelingen over de tewerkstellings-
mogelijkheden 

Omschrijving De sector sluit aan op de infosessies/screeningsdagen van de 
Lokale Besturen en VDAB in de noodopvangcentra en verspreidt 
(inter)sectorale brochures (vertaald naar Oekraïens/Russisch via 
de lokale besturen.  
De sector geeft informatie aan de vluchtelingen over de vacatures 
die vaak open staan in de sector, welke profielen verwacht worden 
en wat te verwachten is van een job in Vlaanderen (zie ook actie 
2: beroepenfiches). De sector schetst ook de contouren van het 
arbeidssysteem (loonvoorwaarden, arbeidscontract, arbeidsduur, 
 … ). 

Timing Te bepalen door de sector en de partners 

https://www.vdab.be/werken-als-nieuwkomer
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Betrokken partners VDAB, Noodopvangcentra, OCMW’s, Coördinatie- en Crisiscentrum 
van de Vlaamse overheid 

Inspanningsverbintenis De sector informeert de werkzoekende (Oekraïense) vluchtelingen 
in de noodopvangcentra door aan te sluiten op de VDAB-
infosessies en (inter)sectorale brochures te verspreiden via de 
noodopvangcentra en lokale besturen. 

 

Actie 6: De sector deelt ervaringen over de projecten van het addendum met 
medesectoren 

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 Doorheen de looptijd van het addendum 

Betrokken partners SERV – intersectorale adviseur + andere sectoren 

Inspanningsverbintenis De sector deelt best practices uit het addendum met andere 
sectoren op de intersectorale netwerkmomenten. 

 

Actie 7: Samenwerking met Vlaamse en federale vormingsfondsen voor 
opleidingstrajecten die langer lopen 

Omschrijving Aan federale zijde werd via FeBi het opleidingsproject INTEGRA 
Zorg opgestart. Dit project wil erkende vluchtelingen met een 
achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of 
verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de 
sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen. Zie op 
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-
intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-
verpleegkundige-zorgkundige-worden-integrazorg. 
Gelijkaardige projecten kunnen allicht binnenkort worden 
opgestart worden aan Vlaamse zijde (Zijinstroom VIA6), mogelijk 
gericht naar andere profielen. De definitieve invulling ervan loopt 
via de stuurgroep van VIA6. 
Enerzijds zal maximaal geïnformeerd worden, anderzijds kan 
bekeken worden om extra tussen te komen voor het financieren 
van de opleidingscomponent (via dit addendum, of via 
vormingsfondsen). 

Timing Vanaf najaar 2022 en doorlopend zolang er projecten zijn waarin 
vluchtelingen welkom zijn 

Betrokken partners FeBi, vormingsfondsen, VDAB 

Inspanningsverbintenis Voor alle lopende en toekomstige projecten zullen, waar mogelijk, 
ook Oekraïense vluchtelingen geïnformeerd en toegeleid worden 
tot deze projecten. 

 

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-integrazorg
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-integrazorg
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-integrazorg
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Actie 8: Uitwerken van ondersteuning op de werkvloer en werkplekarchitecten 
inschakelen om die ondersteuning aan te bieden 

Omschrijving Lerend uit reguliere instroom vanuit o.a. Oost-Europa, extra 
inzetten op job- en taalcoaching voor die Oekraïners die aan de 
slag kunnen, rekening houdend met het reeds bestaande (gratis) 
aanbod van job- en taalcoaching. Bijvoorbeeld een 
introductietraject tijdens de eerste weken op de werkvloer, met 
aandacht voor de financiering van de randvoorwaarden als 
kinderopvang, vervoer, psychologische ondersteuning… Ook 
werkgevers bijstaan in hun noden (cf. actie 1: bevraging) door on-
the-job begeleiding. 

Timing Zo gauw trajecten zich voordoen 

Betrokken partners Werkgevers, werkplekarchitecten 

Inspanningsverbintenis Nagaan na de bevraging (zie actie 1) en uit good practices uit het 
verleden welke specifieke, complementaire ondersteuning het best 
helpt en deze omzetten naar een dienstverlening die door derden 
kan worden geleverd aan de werkgevers. 
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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 sector Social profit, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Ingrid LIETEN, 

ondervoorzitter VIVO, Verso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Luc JAMINE, 

lid dagelijks bestuur VIVO, Verso 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Johan VAN EEGHEM, 

voorzitter VIVO, BBTK; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Olivier REMY, 

lid dagelijks bestuur VIVO, ACV Puls 


