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Addendum 2023 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 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 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,  

 

  



Pagina 2 van 12 
 

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 voor de banken (PC 310) van 17/12/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro 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 1 VTE sectorconsulent. 
 

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 

De sector wil in 2022 de eerste stappen nemen 
om de kloof tussen het hoger onderwijs en de 
arbeidsmarkt te verkleinen. Dit wil ze doen 
door ondermeer (1) de docenten in het hoger 
onderwijs te ondersteunen, (2) een beter beeld 
te geven van de realiteit van de sector en (3) de 
samenwerking met hoger onderwijs 
instellingen (inclusief universiteiten) te 
intensifiëren. De sector blijft ook verdere 
initiatieven ontplooien om haar imago te 
verbeteren bij jongeren.  
 
De sector zal tot slot ook contacten leggen met 
andere bediendesectoren om ervaringen uit te 
wisselen wat betreft duaal leren in het hoger 
onderwijs. Dit kan de start zijn voor een 
mogelijke toekomstige intersectorale 
samenwerking. 

De sector wil op basis van de gesprekken die 
ze voert met VDAB tot een concreet 
uitgewerkt opleidingsprogramma komen dat 
zij wil organiseren voor het knelpuntberoep 
“operationele compliance medewerker” mits 
beschikbaarheid van voldoende kandidaten.   

 

PRIORITEIT 1: Het verbeteren van het imago van de sector bij jongeren/studenten 

Actie 1: De sector is aanwezig op de SID-INS 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal opnieuw aanwezig zijn op de SID 
IN georganiseerd in 2023. 

 

Actie 2: Expertensessies Fin Competition 

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 3: Action Labs van Young Talent in 
Action van VBO 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Young Talent in Action wordt enkel 
tweejaarlijkse georganiseerd door het VBO. 
Deze actie heeft dus niet kunnen plaatsvinden 
in 2022, maar zal wel plaatsvinden in 2023. 
Betrokken partners:  
VBO 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal het VBO 1 action lab per locatie 
voorstellen. 
Bij keuze van de lesgever zal de sector rekening 
houden met een goede verdeling op het gebied 
van gender, taal, leeftijd & afkomst. 

 

Actie 4: Onderzoek verdere samenwerkingen 
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: Verhogen instroom knelpuntberoepen 
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 verkennende gesprekken met VDAB gaan 
verder in 2023 omtrent een samenwerking rond 
en instroomopleiding “Operational Compliance 
Professional”. 
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Eventueel nieuwe prioriteit(en) 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 6: Ontwikkeling visie & methodiek Omschrijving:  
De sector zal in het voorjaar van 2023 
reflecteren over hoe zij verdere stappen kan 
zetten omtrent het decretaal thema 
“aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt”. Zij gaat 
op zoek naar een juiste methodiek en partners. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 

Inspanningsverbintenis(-sen): 
Dit resulteert in een plan van aanpak waarop 
verdere acties in het nieuwe convenant 
gebaseerd zullen worden. 

 
PRIORITEIT 2: Professionaliseren van lesgevers 

Actie 7: Stageplaatsen docenten hoger 
onderwijs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing  

Omschrijving: 
De gesprekken met hogescholen en banken zijn 
op moment van schrijven (september 2022) 
gaande. Begin 2023 zal gekend zijn in welke 
mate deze actie zal plaatsvinden. 
Betrokken partners:  
De banken en hogescholen die zich wensen te 
engageren. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector blijft haar liaison functie tussen 
hogescholen & werkgevers behouden, zonder 
hier echter een te sturende rol in op te nemen. 
Ook in voorjaar 2023 zullen we een 
rondetafelgesprek organiseren tussen banken 
en hogescholen. 

 

Actie 8: Revisie syllabi hoger onderwijs 

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

Omschrijving: 
Bepaalde hogescholen hebben aangegeven hier 
geïnteresseerd in te zijn, maar dienen op 
moment van schrijven nog hun keuze te maken 
tussen welke syllabi zij wensen te herzien. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal een selectie van de handboeken 
laten reviseren door een of meerdere experten 
uit de sector. 
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Actie 9: Start revisie curriculum professionele 
bachelor Bank- en financiewezen 

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):  
 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 10:  Informatiesessies voor docenten 
hogescholen rond werken in de financiële 
sector en recente uitdagingen voor de 
financiële sector 

Omschrijving: 
Uit gesprekken met de hogescholen blijkt dat 
docenten enerzijds nog nooit in een bank 
gewerkt hebt of anderzijds dat al enkele jaren 
geleden is. Gezien de snelheid van verandering 
kunnen we hen met dergelijke opleidingen up 
to date brengen over wat werken voor een 
bank met zich meebrengt. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal een sessie organiseren over de 
jobs in de financiële sector. De sector zal de 
docenten eveneens uitnodigen voor deelname 
aan de Fin Days. 

 
 
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 

In 2022 willen we een stijging bereiken in het 
aantal aanvragen voor opleidingspremies tot 
30 aanvragen, ten opzichte van 10 aanvragen 
in 2020. We mikken er ook op dat het aantal 
inschrijvingen in 2022 voor het gratis 
opleidingsaanbod via Elan+ minstens stabiel 
blijft ten opzichte van 2021 (+/- 5%). 

In de eerste helft van 2023 willen we dat het 
aantal inschrijvingen voor het gratis 
opleidingsaanbod via Elan+ minstens stabiel 
blijft ten opzichte van de eerste zes maanden 
van 2022 (+/- 5%). 

 

PRIORITEIT 1: Het ondersteunen in het (verder) ontwikkelen van een positieve leercultuur in de 
ondernemingen 

Actie 1: De sector groepeert en publiceert 
initiatieven van individuele ondernemingen 
op FinTalent.be 
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 2: Contacten beroepssecretarissen 
organiseren 
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 sector zal in de eerste zes maanden 
minstens 2 ontmoetingen met de beroeps-
secretarissen van de vakbonden organiseren. 

 

Actie 3: Organisatie Fin Days 

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 sector zal in de eerste 6 maanden van 2023 
minstens 2 Fin Days organiseren met een 
nieuw onderwerp. We mikken hier opnieuw op 
minstens 50 deelnemers per Fin Day. 

 

Actie 4: Organisatie Elan+ 
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 sector zal, op vraag van werkgevers en 
vakbonden, het aanbod in de eerste zes 
maanden van 2023 aanpassen aan specifieke 
benodigdheden. Bv 
- Nieuwe opleiding rond “Omgaan met 

verbale agressie” 
- Nieuw re/up-skilling traject “Qualified 

Operational Compliance Professional” 
 

Actie 5: Opleiding sociale promotie 

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 tegemoetkoming van 130€ jaar werd, mede 
door de ervaringen met het sectorconvenant, 
verhoogd tot 200€. 
We blijven dit aanbod in de kijker zetten aan 
de hand van nieuwsbrieven die in de eerste zes 
maanden van 2023 circa 2x verstuurd zullen 
worden. 
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Actie 6: In kaart brengen leercultuur 
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):  
 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 7: Lerend netwerk L&D professionals 

  

Omschrijving: 
De sector brengt L&D verantwoordelijken van 
de banken samen op 2 werkgroepen in het 
voorjaar van 2023. Op deze werkgroepen staat 
het uitwisselen en bespreken van gezamenlijke 
topics centraal. Collega’s van bedrijven uit een 
andere sector kunnen eveneens uitgenodigd 
worden met een inspirerend verhaal. 
Betrokken partners: 
Leden PC 310 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector organiseert deze werkgroep 
minstens 2x in het voorjaar van 2023. 

 
PRIORITEIT 2: Faciliteren van medewerkers en werkgevers/leidinggevenden in het omgaan met 
toenemende flexibiliteit van zowel organisatie als individu, met bijzondere aandacht voor 
telewerkers 

Actie 8: In kaart brengen werkbaar werk bij 
de ondernemingen 

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: Sharing best practices 

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):  
 

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

Actie 1: Bekendmaking dienstverlenings-
aanbod VDAB ten aanzien van werkgevers 
wat betreft activering niet-beroepsactieven 

Omschrijving:  
De sector zal het dienstverleningsaanbod van 
VDAB bekend maken bij de ondernemingen 
van de sector. 
Betrokken partners:  
Werkgevers PC 310 
Inspanningsverbintenis:  
De sector engageert zich tot het uitnodigen 
van een vertegenwoordiger van de VDAB & de 
verantwoordelijken voor rekrutering bij de 
werkgevers bij een rondetafelgesprek. Tijdens 
dit gesprek kan de VDAB haar dienstverlening 
in de kijker stellen. 
Ook Talentoscoop kan tijdens dit gesprek aan 
bod komen. 

 
Actie 2: Preventie langdurige ziekte Omschrijving:  

Cijfers: de sector bevraagt haar 
ondernemingen omtrent absenteïsme cijfers in 
de loop van de maand maart 2023. De 
resultaten zijn normaliter bekend omstreeks 
juni 2023. 
Betrokken partners:  
Werkgevers PC 310 
Inspanningsverbintenis:  
De sector publiceert de cijfers in een interne 
circulaire. Dit laat de werkgevers toe om de 
eigen cijfers te vergelijken met de sectorcijfers. 

 
Actie 3: Intersectorale campagne werkbaar 
werk 

Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 

  
 Sensibilisering: 
 Gedurende een afgesproken periode (drie 

weken à een maand) zetten we de 
gezamenlijke focus op het thema werkbaar 
werk in gesprekken met en communicatie 
richting bedrijven. Hiervoor gebruiken we 
cijfers rond ziekteverzuim om het gesprek aan 
te gaan rond preventie van (langdurige) ziekte 
via werkbaar werk. 
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 Concretisering: 
 Gedurende de volgende 6 à 8 weken bieden 

we een gezamenlijk programma aan met een 
breed aanbod rond werkbaar werk: 
achtergrondinformatie, opleidingen, webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals scans, … . 

  
 Opvolging: 
  Na deze periode contacteren we de bedrijven 

opnieuw en beluisteren of er nog verdere 
ondersteuning, hulp, etc nodig is. 
 
Inspanningsverbintenis:  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk.   

 
Actie 4: Samenwerking Fedris Omschrijving:  

De sector vernieuwt haar samenwerking met 
Fedris in 2023 omtrent het project burn-out en 
langdurige afwezigheid voorkomen. De sector 
zal dit project bekend blijven maken bij de 
leden van PC 310. Geïnteresseerde werknemers 
kunnen rekenen op een burn-out begeleider. 
Betrokken partners:  
Werkgevers PC 310, Fedris 
Inspanningsverbintenis:  
De sector zal deze samenwerking 
bekendmaken bij de banken via een 
nieuwsbrief. Een vertegenwoordiger van Fedris 
zal eveneens uitgenodigd worden om een 
toelichting te geven bij dit project. 

 
 

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 17/12/2021 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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