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Addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ bij het 
Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 

Regering en de sociale partners van de sector voor de banken 
(PC 310) 

 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

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

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN Sector voor de banken, 

 
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 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 21.250,00 
euro uit te betalen aan Paritair Fonds voor de professionele en syndicale vorming in de banksector 
vzw, Koning Albert II laan 19 te 1210 Brussel (ondernemingsnummer: 409.604.571 - 
bankrekeningnummer: BE44 2100 0465 5345) voor de financiering van acties ter bestrijding van 
discriminatie en bevordering van inclusie. 
 
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: 

- 80% is de inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf 
vastgelegde inspanningsverbintenissen; 

- 20% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 
resultaatsverbintenissen. 20% 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 Paritair Fonds voor de professionele en 
syndicale vorming in de banksector vzw ter uitvoering van het addendum ‘non-
discriminatie en inclusie’ bij het sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de Sector voor de banken. 

 

Verbintenissen van de sector 

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

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ van 17 december 
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 ter bestrijding van discriminatie en bevordering van inclusie op te 
nemen.  

 

RESULTAATSVERBINTENISSEN  
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum ND&I 2021-2022 

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

2022: opstellen & verspreiding van de non-
discriminatiecode. 

In de eerste zes maanden van 2023 zal de sector de vernieuwde 
non-discriminatie code verder verspreiden onder haar leden. 

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

Actie 1: Opstellen en verspreiden 
van een sectorale non-

Omschrijving:  
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discriminatiecode (en sectorale 
informatiebrochure) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

De sectorale discriminatiecode werd vernieuwd in 2022. Deze zal 
tijdens de eerste zes maanden van 2023 verder verspreid worden 
in de sector. 
Betrokken partners: 
Werkgevers PC 310 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal de sectorale non-discriminatiecode verder 
verspreiden. 

 

Actie 2: Onderzoek bestaande 
positieve actieplannen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 3: Opleiding inclusief 
lesgeven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De opleiding inclusief lesgeven zal in het voorjaar 2023 minstens 1 
maal georganiseerd worden. 

 

Actie 4: Intersectorale 
partnerships 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 5: Micro-learnings 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 6: Taalverwerving 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De verschillende taalopleidingen worden opnieuw aangeboden in 
het voorjaar van 2023. Dit zijn zowel opleidingen volgens thema 
(vergaderen/presenteren) als individuele taalbaden. 
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Actie 7: Inclusion Toolbox 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector blijft deze toolbox verder promoten bij eigen 
ondernemingen en in andere sectoren. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 8: Actie op basis van 
onderzoek positieve actieplannen 

Omschrijving:  
Op basis van de resultaten van het onderzoek naar de bestaande 
positieve actieplannen, zal de sector in het voorjaar van 2023 
bekijken welke acties op niveau de sector genomen kunnen 
worden. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector maakt een nota met mogelijke acties op en legt deze 
voor aan de werkgevers en vakbondsorganisaties. 

 
 
Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1:  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 
Uitvoeren nulmeting  

Actie 1: Uitvoering van een 
sensibiliserende nulmeting 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
De gekozen partner, Levl, zal dit jaar niet klaar raken met de 
nulmeting. Dit heeft een aantal redenen: 

• Er is een discrepantie tussen de beschrijving van de 
arbeidsintensiviteit in handleiding van professor Baert en 
de werkelijk geconstateerde arbeidsintensiteit 

o Het gaat over hoger geschoolde profielen. Er is 
meer tijd nodig om CV’s te maken die op de functie 
afgestemd zijn. 

o Het grootste deel van de vacatures wordt 
gepubliceerd bij een klein aantal werkgevers (5-6) 

o De recruteerders die de aanmeldingen behandelen 
zijn vaak dezelfde. Om traceerbaarheid te 
voorkomen, kan je dus niet op korte termijn veel 
vacatures sturen. Je moet spreiden om niet 
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gedetecteerd te worden. Dit maakt het ook extra 
arbeidsintensief want er moeten constant nieuwe 
profielen aangemaakt worden, nieuwe namen, etc. 

o Bovendien is het niet louter een “mailtje” sturen 
naar een recruteerder. Bijna alle banken (en zeker 
de grote) werken met een sollicitatie-applicatie die 
iedere keer opnieuw ingevuld moet worden. 

Betrokken partners: 
Levl 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector wil de nulmeting afronden tegen april 2023. Bij een 
vernieuwing van de sectorconvenant kan dan de interne sectorale 
dialoog opstarten. 

 
 

Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten nulmeting, ontwerp van een (meer 
volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie 1: Bespreking resultaten 
nulmeting en overleg binnen de 
sector met oog op ontwerp van 
een (meer volwaardig) actieplan 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Omwille van de vertraging opgelopen bij Levl, zal deze actie naar 
alle waarschijnlijkheid pas kunnen plaatsvinden in het tweede 
kwartaal van 2023. 
Betrokken partners: 
Levl, werkgevers PC 310, vakbonden PC 310 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Indien Levl sneller dan verwacht klaar is, zal de sector deze dialoog 
meteen opstarten. 

 
 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ 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 17 december 
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, 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Jo BROUNS 
 

 

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 
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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 
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