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Addendum 2023 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 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 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Vastgoed (PC 323) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 36.750,00 euro 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 1,5 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 

Tijdens convenantjaar één wensen we in alle 
hogescholen waar vastgoed onderwezen wordt, 
in alle gekende hogescholen waar vastgoed 
zijdelings aan bod komt en in alle SYNTRA-
campussen waar één of meerdere 
ondernemerschapstrajecten in het vakgebied 
vastgoed onderwezen worden een voor de 
doelgroep specifiek gastcollege geven over 
“werken in de vastgoedsector”. Voor een 
uitgebreide analyse van het 
onderwijslandschap, (zie overzicht op volgende 
pagina). 
Voor convenantjaar twee wensen we voor de 
stuurgroep die tijdens jaar één geactiveerd zal 
worden, minstens drie keer een kwalitatief 
overlegmoment te organiseren (twee tijdens 
semester I en éen tijdens semester II). 

Tijdens de looptijd van het addendum (januari 
2023 tot juni 2023) wensen we zowel de 
stuurgroepbijeenkomsten als de infosessies 
op de verschillende campussen te herhalen. 
Daar deze geruime tijd op voorhand moeten 
ingepland worden in de lessenroosters en 
verspreid moeten worden over het hele 
academie/cursusjaar, is het onmogelijk deze 
allemaal in te plannen in de eerste helft van 
het kalenderjaar 2023.  
De resultaatsindicator (minstens één 
stuurgroep en een gastcollege in alle 
campussen) blijft behouden, maar moet 
gezien worden over de looptijd van het 
addendum en de drie maanden die er aan 
voorgaan; zijnde de periode van 1/10/2022 tot 
30/06/2023. 

 

PRIORITEIT 1: Sectorale ondersteuning bieden aan het sectorspecifiek onderwijs 

Actie 1: Een kennisplatform met documenten, 
naslagwerken en archief ter beschikking stellen 
van alle studenten en leerlingen in 
vastgoedrichtingen 
Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

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

Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector wenst – na een geslaagde uitrol in 
2021 - dit platform in de toekomst verder te 
promoten om zo het gebruik in zoveel 
mogelijk studierichtingen te bestendigen. 

 

Actie 2: Sectorale opleidingen toegankelijk 
maken voor lesgevers uit vastgoed specifieke 
opleidingen en opleidingen waarin vastgoed 
aan bod komt 
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 wenst het gebruik van dit voordeel 
zo breed mogelijk te communiceren via alle 
beschikbare kanalen (vormingsmagazine, 
nieuwsbrieven, opleidingsflashes, social 
media (Facebook, Twitter en LinkedIn) en bij 
face-to-face contacten zodat er optimaal 
gebruik van gemaakt wordt.  

 

Actie 3: (Vastgoed)docenten de mogelijkheid 
geven een kwalitatieve observatie van de 
werkvloer te doen via ‘kijkstages’ 
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 wenst  
dit blijvend zo breed mogelijk te 
communiceren zodat er optimaal gebruik van 
gemaakt wordt, en iedereen de nodige kansen 
krijgt.  

 

Actie 4: Gastcolleges voorstellen en waar nodig 
specifieke ressources ter beschikking stellen 

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 wenst ook dit aanbod zo breed 
mogelijk te communiceren naar alle 
onderwijsinstellingen, zodat in zoveel 
mogelijk van die instellingen die gastcolleges 
ook effectief kunnen plaatsvinden (de 
uiteindelijke keuze om het al dan niet te doen 
ligt bij de onderwijsinstellingen zelf).  

 
PRIORITEIT 2: Kwaliteitsvolle stages voor alles (vastgoed)studenten 

Actie 5: De sector zal zijn leidraad voor 
kwaliteitsvolle stages (charter) kenbaar maken 
en verder te  verspreiden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

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

Het is ook hier het streefdoel van de sector om 
ook hier zo breed mogelijk te gaan. Daartoe 
zal ook verder actief ingezet worden op 
communicatie met alle betrokken 
onderwijsinstellingen. 

 

Actie 6: De online database met beschikbare 
stageplaatsen kenbaar maken en ingang doen 
vinden 
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): 
Het is het streefdoel van de sector om met de 
toegang tot dit stageplatform zo breed 
mogelijk te gaan, en ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk studenten en leerlingen er 
gebruik van maken. Daartoe wordt verder 
actief ingezet op communicatie met de 
betrokken onderwijsinstellingen en met alle 
bedrijven. 

 
PRIORITEIT 3: Een structureel en gestructureerd overleg met alle relevante kennisactoren 

Actie 7: Oprichten van een brede stuurgroep 
onderwijs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
De stuurgroep die tijdens convenantperiode 
2021-22 samengesteld werd, wordt minstens 
één keer samengeroepen tijdens het 
addendum.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het is het streefdoel van de sector om dit 
overleg zo vruchtbaar mogelijk te maken. Er 
wordt gemikt op één bijeenkomst tijdens de 
looptijd van dit addendum.  
 

 
PRIORITEIT 4: Brede sectoroverschrijdende onderwijsprojecten mee ondersteunen 

Actie 8: Alle overkoepelende initiatieven waar 
sectorale inbreng nuttig kan zijn mee 
ondersteunen 

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 wenst zo constructief mogelijk aan 
dergelijke projecten zoals daar zijn BKD’s, 
Competent, … mee te werken,  en om daar ook 
steeds de nodige ressources voor te voorzien, 
intern of extern. 
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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 

De sector engageert er zich toe 
- 10 modules e-learning (algemene 

competenties) ter beschikking te stellen van 
de werknemers in 2021  

- 10 extra modules e-learning (technische 
sectorspecifieke competenties) te voorzien 
voor de werknemers in 2022. 

De sector engageert er zich toe  
- 5 extra modules e-learning (algemene kennis) 
ter beschikking te stellen tussen 1 januari 2023 
en 30 juni 2023 
- 5 extra modules e-learning (evt. webcasts) 
met sectorspecifieke kennis te voorzien voor 
werknemers tussen 1 januari 2023 en 30 juni 
2023. 

 

PRIORITEIT 1: Leercultuur verder ingang doen vinden 

Actie 1: De boodschap van het LLL verder 
ingang doen vinden 
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 wenst hier blijvend en actief op in te 
zetten, en de vernieuwde 
communicatiestrategie verder uit te rollen.  

 

Actie 2: Communiceren over de bestaande 
leermogelijkheden, binnen en buiten de sector 
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 wenst verder die boodschap uit te 
dragen, samen met (formele en informele) 
partners (zoals bijv. werkgeversfederaties). 
 

 

Actie 3: Delen van ‘best practices’ met 
aanverwante sectoren 

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): 
We wensen er ons toe te verbinden actief alle 
mogelijkheden tot samenwerking op te sporen, 
zoals dat  nu het geval is bij de 
competentiechecks bij voorbeeld. 
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PRIORITEIT 2: Een sterk onderbouwd sectoraal leeraanbod ter beschikking stellen 

Actie 4: De competenties en de leernoden 
verder in kaart brengen 
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):  
Het is een inspanning van elk moment die nu 
al deel uitmaakt van het basispakket van de 
opdracht van de sectorconsulent, en we 
wensen dit ook tijdens de eerste zes maand 
van 2023 te blijven doen. 

 

Actie 5: Een open leeraanbod met oog voor 
actualiteit, transities en basisvaardigheden 
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):  
Het blijft de betrachting het opleidingsaanbod 
behoeftedekkend te maken, rekening houdend 
actualiteit, transities en basisvaardigheden. 

 

Actie 6: Een maatwerk-leeraanbod op vraag ter 
beschikking stellen 

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): 
Het zal onze taak zijn deze vernieuwde aanpak 
voldoende kenbaar te maken en op de juiste 
manier te monitoren, zodat optimaal én 
maximaal een antwoord kan geboden worden 
voor de gestelde vragen. 

 

Actie 7: Een plaats- en tijdsonafhankelijk 
leeraanbod (PTOL) ter beschikking stellen dat 
complementair is aan het open leeraanbod 
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):  
Naast de resultaatsverbintenis wordt er ook 
breed ingezet op het verspreiden van de 
boodschap. Dit PTOL werd daarom ook 
uitdrukkelijk in de nieuwe cao vorming 
opgenomen.  
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PRIORITEIT 3: Werknemers de kans geven zich individueel verder te ontplooien 

Actie 8: Het ter beschikking stellen van een 
individueel leerbudget dat vrij ingezet kan 
worden 
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): 
Er wordt verder ingezet op het kenbaar maken 
van deze mogelijkheid. 

 
PRIORITEIT 4: Bedrijven begeleiden bij het maken van de overstap naar meer strategisch 
competentiebeleid 

Actie 9: Organisaties begeleiden bij het 
opmaken van opleidingsplannen (BOP) en 
opleidingsplannen voor de medewerkers (POP) 
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 breed blijven inzetten op het 
overtuigen van bedrijven om meer in te zetten 
op een meer strategische aanpak van het leren. 
BOP’s werden onder andere daarvoor voorzien 
in de nieuwe sectorale cao.  

 

Actie 10: Organisaties begeleiden bij 
competentiegerichte in- en doorstroom, met 
oog voor diversiteit en inclusie 
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 breed blijven inzetten op het 
overtuigen van bedrijven om in te zetten op 
meer diversiteit en meer inclusie.  

 
PRIORITEIT 5: Organisaties helpen bij het verhogen van de werkbaarheid van hun jobs 

Actie 11: Helpen bij het verminderen en 
minimaliseren van psychosociale risico’s om zo 
een eerste stap richting verhoogde 
werkbaarheid te zetten 
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 verbindt zich er toe blijvend te 
informeren over werkbaarheid en de 
instrumenten die daartoe beschikbaar zijn. 
Beiden zijn nu ook opgenomen in de nieuwe 
sectorale cao ter zake.  

 

Actie 12: Individuele (loopbaan)begeleiding 
voorzien om groei- en leerkansen te verhogen, 
en werkbaarheidsbedreigingen te verkleinen 
Duid aan: Dit is een 

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

Inspanningsverbintenis(-sen): 
Ook hier zal er naar gestreefd worden deze 
boodschap zo breed mogelijk uit te dragen en 
het bij zo veel mogelijk 
contactmomenten aan bod laten komen. 

 

Actie 13: Informeren rond het faciliteren van 
tijds- en afstandsonafhankelijk werken 
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): 
Identiek aan voorgaande actie.  

 
PRIORITEIT 6: De (werknemers van) de sector futureproof maken 

Actie 14: Een competentie-prognose maken voor 
de sector (jaar 1) 
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 15: De resultaten van de 
competentieprognose uitdragen en draagvlak 
voor verandering creëren (jaar 2) 
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 sectorconsulenten trachten bij alle 
contactmomenten minstens het thema ten 
berde te brengen met de bedoeling het gesprek 
op gang te brengen. 

 

Actie 16: Innovatie- en digitaliseringsprojecten 
meenemen in communicatie en bezoeken 
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 verbindt er zich toe – geholpen door 
de resultaten van de prognose - hier optimaal 
en maximaal over te informeren.  

 

Actie 17: Aandacht hebben voor de generieke 
competenties van de toekomst 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector gaat het engagement aan hier via 
alle mogelijke kanalen aandacht te blijven aan 
besteden.  

 

PRIORITEIT 7: Overleg en uitwisseling met alle relevante actoren 

Actie 18: Het partnerschip met VDAB rond 
kennisdeling en informatie-uitwisseling verder 
zetten 

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 streeft er naar deze uitwisseling 
optimaal te laten verlopen.  

 
 

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: (ikv focus niet-beroepsactieven) 
Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van niet-
beroepsactieven.   

Omschrijving: 
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
 
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.   
 
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen in 
de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen.  
Timing: 
Voorjaar 2023, geschikt moment te bepalen 
door de sector en de deelnemende partners 
Betrokken partners: 
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV 
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Mogelijke andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, 
dienst inburgering en integratie, dienst 
activering OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering, …  
Inspanningsverbintenis: 
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. 
 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels tot 
tewerkstelling binnen de sector op basis van 
de noden van niet-beroepsactieven. 

 

Actie 2: 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: 

1. 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. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 
à 8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: achtergrond-
informatie, opleidingen, Webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals scans, 
… 

3. 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. 
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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.  

 
 
 
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 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, 
Voorzitter ACV Voeding en Diensten, 

De heer Bart VANNETELBOSCH 
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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