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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector 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; 
 
De heer Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering 
en Gelijke Kansen; 

 

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Lokale Besturen van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 98.000,00 euro aan V.V.S.G. vzw, 
Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0451.857.573 - bankrekeningnummer: 
BE10 0910 1156 9604) voor de financiering van 4 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

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

We bereiken in 2021 en 2022 minstens 50 
onderwijsverstrekkers (leerkrachten, directies, 
trajectbegeleiders) per jaar met onze acties mbt 
de bekendmaking van de sector. 

We bereiken minstens 15 onderwijs-
verstrekkers (leerkrachten, directies, traject-
begeleiders) met onze acties mbt de 
bekendmaking van de sector. 

 

PRIORITEIT 1: Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

Actie 1: 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:  
CVO’s en andere partners met uitgewerkte 
EVC-procedures 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We hebben een draftnota met eerste 
voorstellen. 

 

Actie 2: De sector – organiseert een 
sectorspecifieke mentoropleiding zorgberoepen 
en technisch uitvoerende beroepen 

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

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



Pagina 3 van 11 
 

We organiseren mentoropleidingen voor de 
zorgberoepen (grootste deel) en voor de 
technisch uitvoerende beroepen. 

 

Actie 3: De sector verbreedt de huidige website 
www.lokaalwerkt.be tot een project rond 
employer branding 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De website wordt verder aangevuld met 
filmpjes ter voorbereiding van een 
communicatiecampagne. 

 

Actie 4: De sector realiseert het project ‘Een 
onthaalcoach: brug tussen medewerker en 
cliënt’ (Koning Boudewijnstichting) 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 5: De sector werkt samen met VIVO mee 
aan het project ‘Betere doorstroom na betere 
stages in de gezinszorg’ (Koning 
Boudewijnstichting) 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 6: De sector participeert aan het 
structureel overleg Zorgsector – 
onderwijsverstrekkers 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Dit overleg tussen de vertegenwoordigers van 
de sectororganisaties in de zorg en 
pedagogische begeleidingsdiensten komt 
minstens 1 keer samen in het voorjaar 2023. 

 

Actie 7: De sector organiseert samen met VIVO 
de studiedag ‘Evoluties in de zorgsector’ 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Actie 8: De sector voorziet een helpdesk voor 
vragen van lokale besturen m.b.t. stages en 
samenwerking met onderwijs 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle besturen (en scholen) krijgen een 
antwoord op hun vraag binnen een redelijke 
termijn (meestal binnen 1 week). 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 9: De sector onderzoekt in welke mate de 
bestaande kwalificerende opleidingen via de 
CVO’s, de nieuwe opleidingen duaal leren in het 
volwassenonderwijs op elkaar kunnen 
afgestemd worden met bijzondere aandacht 
voor de component werkplekleren. 

Omschrijving:  
De sector onderzoekt in welke mate de 
bestaande kwalificerende opleidingen via de 
CVO’s en de nieuwe opleidingen duaal leren in 
het volwassenonderwijs op elkaar kunnen 
afgestemd worden met bijzondere aandacht 
voor de component werkplekleren. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In uitvoering van het actieplan Zijinstroom 
binnen VIA6 probeert de sector hier een 
pilootproject te lanceren. 

 
 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

We bereiken in 2021 en 2022 minstens 30 lokale 
besturen per jaar met onze acties mbt tot meer 
werkbare jobs in de sector. 

We bereiken minstens 10 lokale besturen met 
onze acties mbt tot meer werkbare jobs in de 
sector. 
 

 

PRIORITEIT 1: Levenslang leren en werkbaar werk 

Actie 1: 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. 
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Actie 2: De sector start een pilootproject 
(LaboLokaal) op rond werkbaarheid in de 
dienstencheque-afdelingen lokale besturen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Mogelijks wordt dit project met 6 maanden 
verlengd (aanvraag bij ESF is lopende). 

 

Actie 3: De sector start een pilootproject 
(LaboLokaal) op rond combinatiejobs in de 
zorgsectoren van lokale besturen 
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 in te vullen 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. 

  
Actie 4: De sector start een pilootproject 
(LaboLokaal) op rond telewerk 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
In het kader van de projectoproep ‘Vitaal en 
gezond telewerken’ gelanceerd door het 
Vlaams Instituut Gezond Leven vzw liep in 
2022 het project ‘Telebudies in het 
Gemeentehuis’. In opvolging hiervan werkt de 
sector mee aan de uitwerking van een 
telewerkpolicy. Dit gebeurt naar aanleiding 
van de werkzaamheden richting een 
Rechtspositiebesluit voor de lokale besturen. 
Betrokken partners:  
Agentschap Binnenlands Bestuur 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zorgt voor een model policy voor 
lokale besturen. 

 

Actie 5: De sector werkt mee aan de Week van 
de Geletterdheid 

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

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

 

Actie 6: De sector breidt het specifieke 
opleidingsaanbod voor medewerkers van de 
diensten kinderopvang en thuiszorg van de 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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lokale besturen uit naar medewerkers in van de 
woonzorgcentra 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 7: De sector voorziet een nieuw 
vormingsfonds voor medewerkers van de 
dienstencheque-afdelingen van lokale besturen 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 
 

 

Actie 8: De sector voorziet bijkomende thema’s 
in het bestaande vormingsfonds Focus op 
Talent (FOT) 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 9: De sector maakt de bestaande 
kwalificerende trajecten aantrekkelijker voor de 
cursisten en de lokale besturen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
De sector gaat op zoek naar bijkomende en/of 
alternatieve financiering voor de bestaande 
kwalificerende opleidingen. 
Betrokken partners:  
Sociale partners en bevoegde administraties en 
kabinetten 
CVO’s. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector gaat op zoek naar bijkomende en/of 
alternatieve financiering voor de bestaande 
kwalificerende opleidingen. 

  
Actie 10: De sector voorziet een 
ondersteuningsaanbod in het kader van de 
verdere digitalisering van de besturen 

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

Omschrijving:  
Digitale competenties, 21e -eeuwse 
vaardigheden en STEM-competenties omvatten 
een zeer ruime scope, zeker in een brede 
sector. De sector zal de addendumperiode 
gebruiken voor de uitwerking van een visie om 
zo te bepalen waar wel en niet wordt ingezet, 
rekening houdend met bestaande acties van 
andere stakeholders. 
Betrokken partners:  
Digitaal Vlaanderen, ABB, Mediawijs 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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De sector werkt een kader uit voor verdere 
acties binnen de nieuwe generatie 
sectorconvenants. 

  
Actie 11: De sector voorziet een 
opleidingsaanbod in het kader van de verdere 
digitalisering van de besturen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Digitale competenties, 21e -eeuwse 
vaardigheden en STEM-competenties 
omvatten een zeer ruime scope, zeker in een 
brede sector. De sector zal de 
addendumperiode gebruiken voor de 
uitwerking van een visie om zo te bepalen 
waar wel en niet wordt ingezet, rekening 
houdend met bestaande acties van andere 
stakeholders. 
Betrokken partners:  
Digitaal Vlaanderen, ABB, Mediawijs 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector werkt een kader uit voor verdere 
acties binnen de nieuwe generatie 
sectorconvenants. 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 12: De sector organiseert een ruime 
bevraging bij de lokale besturen 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. 

 
 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: De sector werkt een onder-
steuningsaanbod voor besturen uit om mensen 

Omschrijving:  
De output uit het project ‘Een onthaalcoach: 
brug tussen medewerker en cliënt’ vormt een 
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die lange tijd niet actief waren op de 
arbeidsmarkt te begeleiden en ondersteunen. 
 
 

belangrijke basis voor de uitwerking van het 
ondersteuningsaanbod. 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis:  
Lokale besturen kunnen intekenen op een 
vorming waarin ze handvaten krijgen om deze 
mensen op een coachende manier te 
begeleiden op de werkvloer. 

 

Actie 2: De sector start een pilootproject op 
rond werkbaar werk met nadruk op de  
preventie van langdurige ziekte. 

Omschrijving:  
In dit project zullen een aantal lokale besturen 
via individuele begeleiding enerzijds en via een 
lerend netwerk anderzijds op zoek gaan naar 
handvaten om de organisatie meer werkbaar 
te maken. 
Betrokken partners:  
Externe experten 
Inspanningsverbintenis:  
De resultaten van dit project komen in een 
toolbox/handleiding/ondersteuningspakket 
dat voor alle lokale besturen toegankelijk is. 

 
 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  
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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 
 
 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart SOMERS 
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Namens 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 
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en 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 
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