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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 Vastgoed (PC 323) 
 
 
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 Vastgoed, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Karen VAN DE WOESTIJNE, Vertegenwoordiger van FIB en voorzitter 
van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- Mevrouw Pia STALPAERT, Voorzitter ACV Voeding en Diensten en 

ondervoorzitter van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector; 
- De heer Gert VAN HEES, Diensthoofd ACLVB; 
- De heer Jean-Pierre BONINSEGNA, Federaal Secretaris BBTK; 

 
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 het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de sector Vastgoed, 
Kortrijksesteenweg 1005 te 9000 Gent (ondernemingsnummer: 0479.843.261 - 
bankrekeningnummer: BE68 2900 5082 9334) 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 het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 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 
Vastgoedsector. 

 

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 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 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 

Tijdens de bedrijfsbezoeken de non-
discriminatieboodschap verder doen 
ingang vinden. 

Tijdens de bedrijfsbezoeken de non-discriminatieboodschap verder 
doen ingang vinden. 

Realiseren van een event  voor 
laatstejaarsstudenten (sensibiliseren 
enerzijds en weerbaar maken anderzijds 
voor issues rond discriminatie op de 
arbeidsmarkt en het professionele leven) 
volgens de voorziene timing. 

Het event van 2021 (wegens corona verplaatst naar voorjaar 2022) 
zal in het najaar 2022 hernomen worden in het kader van 
academiejaar 2022-23. Waar aanvankelijk enkel de scholen 
uitgenodigd werden waar een vastgoedbachelor ingericht wordt, 
worden nu ook alle scholen die aanverwante bachelors inrichten 
uitgenodigd. De formule van het event zal – gezien het succes – 
slechts minimaal bijgestuurd worden.  
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Hier kan de sector eventueel een nieuwe 
resultaatsverbintenis formuleren.  

Het aantal deelnemers aan het event zal – door de verbreding van 
de scope – het aantal deelnemers met +/- 15 % toenemen.  

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

Actie 1: Diversiteit systematisch in 
beeld brengen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): er wordt naar gestreefd zoveel 
mogelijk diversiteit in beeld te brengen, aan de hand van echte 
verhalen en echte mensen, en daarbij zullen we op onze hoede zijn 
om niet in de valkuil van de alibi-Ali’s en excuustruzen te vallen.  

 

Actie 2: Gerichte en actieve 
boodschappen rond non-
discriminatie en inclusie opnemen 
in de geijkte communicatie-
stromen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): er wordt weer naar gestreefd met 
een bepaalde regelmaat boodschappen rond discriminatie en 
diversiteit in het communicatiepakket op te nemen. Deze 
boodschappen kunnen strik sectoraal zijn, intersectoraal (via SERV) 
of algemeen.  

 

Actie 3: Een minimaal 
vormingsaanbod rond non-
discriminatie en inclusie 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Er wordt voor gezorgd dat er steeds 
vorming rond anti-discriminatie en inclusie beschikbaar is 
(kalenderopleidingen en/of PTOL). 

 

Actie 4: Discriminatie “hogerop” 
aanpakken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): zie resultaatsverbintenis.  
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Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse als aanloop naar de 
nulmeting 
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) 
 

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

 

 Nieuwe actie 

Actie 2: Uitvoering van een 
aanvullende nulmeting voor die 
beroepen waar 
correspondentietesten niet 
aangewezen zijn.   

Omschrijving: 
Omwille van de ‘driedeling’ van de sector (die we gewoonlijk 
‘subsectoren’ noemen), is de scope van de initiële nulmeting  
beperkt gebleven tot de eerste subsector waar gezien de functies 
die er bestaan en de profielen die er actief zijn de methode van de 
correspondentietesten het meest aangewezen was. Omdat in het 
PC 323 echter ook heel wat ongeschoolde arbeidersprofielen aan 
de slag zijn in de specifieke context van een mede-eigendom lijkt 
het ons aangewezen ook daar een duidelijker zicht te krijgen op 
potentiële discriminatie. De methodiek die daar zal toegepast 
worden, is die van de discoursanalyse.  
Betrokken partners:  
Studiebureau Empiris 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De bijkomende analyse wensen we af te ronden tegen het einde 
van de looptijd van dit addendum (30 juni 2023). 

 

 

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 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De uitvoerders van dit actieplan gaan – op basis van de resultaten 
van de risicoanalyse en de nulmeting de dialoog aan met de sociale 
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☐ bijsturing  partners om ideeën te sprokkelen zodat een eerste aanzet tot 
ontwerp van actieplan gedaan kan worden. 

 
 

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 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, 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Jo BROUNS 
 
 
 
 

 
Namens de sociale partners van de sector Vastgoed (PC 323), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Karen VAN DE WOESTIJNE, 
Vertegenwoordiger van FIB, 

Voorzitter van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Pia STALPAERT, 
De heer Bart VANNETELBOSCH, 

Voorzitter ACV Voeding en Diensten, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten, 

Ondervoorzitter van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 
 
 
 
 
 
 

De heer Gert VAN HEES, 
Diensthoofd ACLVB 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-Pierre BONINSEGNA, 
Federaal Secretaris BBTK 
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