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Addendum ‘investeren in talent’ bij het Sectorconvenant 2021-
2022 afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale 

partners van de Lokale besturen 
 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 
Landbouw; 
 
hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS van de sector Lokale besturen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Kris Snijkers, Algemeen Directeur VVSG;  
- De heer Piet Van Schuylenbergh, Gevolmachtigd Onderhandelaar VVSG; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Christoph Vandenbulcke, Nationaal secretaris ACV LRB; 
- De heer Willy Van Den Berge, Federaal Secretaris ACOD LRB; 
- Mevrouw Christel Demerlier, Voorzitter regio Vlaanderen VSOA LRB 

 
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 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 100.000 
euro uit te betalen aan V.V.S.G. vzw, Bischoffsheimlaan 1-85, te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 
0451.857.573 - bankrekeningnummer: BE10 0910 1156 9604) voor de financiering van investeringen 
die rechtstreeks gericht zijn op het investeren in talent als sleutel naar een hogere 
werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname.  
 
Artikel 2. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van 
de resultaten beoordeeld: 

- 70% is de inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf 
vastgelegde inspanningsverbintenissen; 

- 30% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 
resultaatsverbintenissen. 30% van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in 
zoverre de resultaatsverbintenissen behaald zijn. Als een verbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde 
resultaatsverbintenissen uitbetaald; 

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende de 
toekenning van een projectsubsidie aan V.V.S.G. vzw ter uitvoering van het addendum 
‘investeren in talent’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 
Regering en de sociale partners van de sector Social Profit in het kader van Evenredige 
Arbeidsdeelname.  

 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 3. De sector verbindt zich ertoe middels voorliggende overeenkomst:  

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘investeren in talent’ van 5 maart 2021 verder 
te continueren en hierbij aan te geven welke engagementen uit dit addendum eventueel zullen 
worden bijgestuurd dan wel al zijn afgerond; 

2° nieuwe engagementen voor de investering in talent als sleutel naar een hogere 
werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname op te nemen.  

 

RESULTAATSVERBINTENISSEN 
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum ‘investeren in talent’ 
2021-2022 

Formuleer hieronder een ge-updatete of nieuwe resultaatsverbintenis 
voor komende addendumperiode van 6 maanden 

Spoor 1: Projectenfonds 
Met de 8 verschillende oproepen 
voor LaboLokaal bereiken we in 
totaal 50 lokale besturen die 
meewerken aan een innovatief 
project (ongeveer 6 à 7 besturen 
per project). 

Met de verschillende oproepen voor LaboLokaal bereiken we in 
totaal 12 lokale besturen die meewerken aan een innovatief project 
(ongeveer 6 à 7 besturen per project). 

Spoor 2: Vormingsfonds voor 
kortgeschoolden 

In het vormingsfonds Focus op Talent zitten naast het uitgebreide 
aanbod minstens 5 verschillende opleidingen van Ligo. 
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In het vormingsfonds Focus op 
Talent zitten naast het uitgebreide 
aanbod minstens 5 verschillende 
opleidingen van de Centra voor 
Basiseducatie. 
Spoor 3: Nieuwe vormen van leren 
In de periode 2021 en 2022 worden 
minstens 3 experimenten rond 
nieuwe vormen van leren opgezet. 

In het voorjaar 2023 worden 3 experimenten rond nieuwe vormen 
van leren geëvalueerd. 

Spoor 4: Opleidingsaanbod 
Met het opleidingsaanbod in open 
aanbod en inhouse (via het 
vormingsfonds FOT) worden 
minstens 1,200 deelnemers van 
lokale besturen bereikt. 

Met het opleidingsaanbod in open aanbod en inhouse (via het 
vormingsfonds FOT) worden minstens 400 deelnemers van lokale 
besturen bereikt. 

 

Spoor 5: Thematische overlegtafels 
De verschillende HRM-werktafels 
die lopen komen elk minstens nog 
2 keer samen in 2021 of 2022. 

De verschillende HRM-werktafels komen elk minstens nog 2 keer 
samen in het voorjaar 2023. 
 

Spoor 6: Communicatie 
In 2021 wordt de 'teambarometer' 
voor medewerkers en hun 
leidinggevenden gelanceerd. 

De sector heeft een communicatieplan opgemaakt waarin opgelijst 
is wat specifiek nodig is in functie van het sectorfonds. 
 

 
 
Spoor 1: Projectenfonds 

Actie 1: De sector werkt het 
pilootproject rond digitalisering 
en e-inclusie verder af 
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: 
De sector zal deze actie heroriënteren en kaderen binnen de 
bredere oefening rond digitale competenties en competenties van 
de toekomst, waar ook de STEM-vaardigheden een plaats in krijgen. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector werkt een kader uit voor verdere acties binnen de 
nieuwe generatie sectorconvenants. 

 

Actie 2: De sector werkt het 
pilootproject rond 
combinatiejobs in de 
zorgsectoren van lokale besturen 
verder af 
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
De output van dit traject wordt meegenomen in de verdere 
opvolging van het actieplan zijinstroom VIA6 rond structureel 
instroomkanaal. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector probeert samen met Vlaamse overheid de juridische en 
financiële obstakels weg te werken (samen met het juridisch werk 
rond het structureel instroomkanaal VIA6) zodat combinatiejobs 
mogelijk zijn. 
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Actie 3: De sector start een 
pilootproject (LaboLokaal) op 
rond EVC bij lokale besturen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Dit project zullen we in een andere hoedanigheid opstarten in 2023 
waarbij we EVC vooral willen inzetten voor kortere 
(kwalificerende) opleidingstrajecten. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 4: De sector start een 
pilootproject (LaboLokaal) op 
rond innovatieve 
arbeidsorganisatie in lokale 
besturen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
In 2022 werd een lerend netwerk opgestart van geïnteresseerde 
besturen die op de een of andere manier met IAO bezig zijn. 
Betrokken partners:  
Workitects als externe begeleider 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het lerend netwerk komt in voorjaar 2023 minstens 1 of 2 keer 
samen. 

 

Actie 5: De sector start een 
pilootproject (LaboLokaal) op 
rond telewerk 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
In opvolging van het project Telebuddies in het Gemeentehuis 
werkt de sector mee aan een telewerkpolicy (binnen Comité C naar 
aanleiding van nieuwe RPR). 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zorgt voor een model policy voor lokale besturen. 

 

Actie 6: De sector start een 
pilootproject (LaboLokaal) op 
rond klaar en helder taalgebruik 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
In het najaar 2022 werd een ruime oproep gelanceerd naar de 
lokale besturen met als doel 5 à 6 deelnemende besturen. In 
voorjaar 2023 starten de lerende netwerken en individuele 
begeleidingssessies. De ondersteuningsnoden rond laagdrempelig 
taalgebruik op de werkvloer (die blijken uit de bevraging rond 
divers personeelsbeleid bij lokale besturen in voorjaar 2022) dienen 
hier als vertrekpunt. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De resultaten van dit project komen in een toolbox/handleiding/ 
ondersteuningspakket dat voor alle lokale besturen toegankelijk is. 

 

Actie 7: De sector start een 
vervolgproject (LaboLokaal) op 
re-integratie van langdurig zieken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: 
Deze actie werd gelanceerd in 2022 en is effectief van start gegaan 
in het najaar 2022. Ze zal doorlopen in het voorjaar 2023. 
 
Betrokken partners:  
Ad-Spice als externe begeleider 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen):  
De resultaten van dit project komen in een toolbox/handleiding/ 
ondersteuningspakket dat voor alle lokale besturen toegankelijk is.  

 

Actie 8: De sector start een 
pilootproject (LaboLokaal) op 
rond de aanpak van discriminatie 
op de werkvloer 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
In het najaar 2022 werd een ruime oproep gelanceerd naar de 
lokale besturen met als doel 5 à 6 deelnemende besturen. In het 
voorjaar 2023 starten de lerende netwerken en individuele 
begeleidingssessies.  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De resultaten van dit project komen in een toolbox/handleiding/ 
ondersteuningspakket dat voor alle lokale besturen toegankelijk is.  

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 9: De sector houdt een 
bevraging bij de lokale besturen, 
hun medewerkers en andere 
stakeholders van de sociale 
partners om de prioriteiten van 
het sectorfonds verder te 
verfijnen. 

 

Omschrijving: 
Een ruime bevraging (digitaal en interviews) bij de lokale besturen, 
hun medewerkers en andere stakeholders van de sociale partners 
brengt de noden verder in kaart in functie van het nieuwe 
sectorconvenant en het sectorfonds. 
Betrokken partners:  
Sociale partners 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Rapport met overzicht van noden van lokale besturen op vlak van 
arbeidsmarkt- en personeelsbeleid. 

 
 
Spoor 2: Vormingsfonds voor kortgeschoolden 

Actie 1: Verhogen van de 
geletterdheid en het versterken 
van de competenties van deze 
kortgeschoolde werknemers 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Het huidig aanbod van Ligo (de vroegere Centra Basiseducatie) 
wordt geïntegreerd in de verschillende vormingsfondsen. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In het vormingsfonds Focus op Talent zitten naast het uitgebreide 
aanbod minstens 5 verschillende opleidingen van Ligo. 

 
 

Spoor 3: Nieuwe vormen van leren 

Actie 1: Opzetten van 
experimenten rond nieuw leren 
(waaronder online-leren) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In het voorjaar 2023 worden de  3 experimenten rond nieuwe 
vormen van leren geëvalueerd. 
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Spoor 4: Opleidingsaanbod 

Actie 1: Gezien het succes wordt 
het opleidingsaanbod uit het 
addendum 'investeren in talent' 
van 2018-2019 en van 2020 
herhaald 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Met het opleidingsaanbod in open aanbod en inhouse (via het 
vormingsfonds FOT) worden minstens 400 deelnemers van lokale 
besturen bereikt. 

 
 

Spoor 5: Thematische overlegtafels 

Actie 1: De bestaande HRM-
werktafels worden verdergezet 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De verschillende HRM-werktafels komen elk minstens nog 2 keer 
samen in het voorjaar 2023. 

 
 

Spoor 6: Communicatie 

Actie 1: Voor de uitvoering van 
haar paritaire samenwerking 
voelt Diverscity de noodzaak aan 
van betere tools en communicatie 
om de producten tot bij de lokale 
besturen te brengen. Een 
interessant document op de 
website is niet voldoende opdat 
lokale besturen er effectief 
gebruik zouden van maken. In dit 
kader is paritair beslist dat vanaf 
2018 een sectorconsulent 
specifiek wordt vrijgesteld in het 
kader van productontwikkeling 
en communicatie. 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Sinds begin 2022 is er niet langer een sectorconsulent specifiek 
vrijgesteld in het kader van productontwikkeling en communicatie. 
Met het oog op het sectorfonds wordt een communicatieplan 
opgemaakt waarin opgelijst is wat specifiek nodig is. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector heeft een communicatieplan opgemaakt waarin opgelijst 
is wat specifiek nodig is in functie van het sectorfonds. 
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Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘investeren in talent’ mee te ondersteunen, en hierover te 
reflecteren en te rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 5. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 6. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van 
deze acties. 
 
Artikel 7. De bepalingen van het sectorconvenant 2021-2022 en van het addendum van 5 maart 
2021 zijn van toepassing in zoverre de voorliggende overeenkomst hier niet van afwijkt.  
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 
 
 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 
 

 

 

 

 

 

 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de Lokale besturen, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris SNIJKERS, 
Algemeen directeur VVSG 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Piet VAN SCHUYLENBERGH, 
Gevolmachtigd Onderhandelaar VVSG 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Christoph VANDENBUCKE, 
Nationaal secretaris ACV LRB 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Willy VAN DEN BERGHE, 
Federaal secretaris ACOD LRB 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Christel DEMERLIER, 
Voorzitter regio Vlaanderen VSOA LRB 
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