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

sector Vrije beroepen (PC 336) 
 
 
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 Vrije beroepen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Anton Smagghe, Unizo; 

- De heer Gianni Duvillier, VBO; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Magali Verhaegen, ACV 

plus; 

- Mevrouw Dorine Cordy, ABVV; 

- Mevrouw Aurelie Carette, ACLVB; 

 
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 Vrije beroepen (PC 336) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 49.000,00 euro aan Liberform, 
Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0668.469.362 - bankrekeningnummer: 
BE11 7310 2686 6648) voor de financiering van 2 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 

2021: Liberform ontwikkelt een tool om 
ondernemingen te helpen met mentorschap in 
het kader van werkplekleren. 
2022: Liberform verspreidt de tool via de 
geëigende kanalen om het draagvlak bij de 
sector te vergroten. 

Er wordt verder gebouwd op de tool/brochure 
die werd gemaakt. 
Januari 2023 – juni 2023: een mentoropleiding 
op maat van de sector zal worden ontwikkeld. 

 

 

PRIORITEIT 1: Beleidsondersteunend 

Actie 1: Scherpstellen competenties 
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): Zowel op vraag 
van AHOVOKS als VDAB-competent wordt 
meegewerkt aan lopende dossiers, of nieuwe 
dossiers. Momenteel is het BK rond de 
landmeters nog steeds lopende. In het najaar 
van 2022 en voorjaar 2023 zal dit 
geoptimaliseerd worden. 

 

Actie 2: Intersectoraal adviseur competenties 
versterken 

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 werkgroepen zoals georganiseerd op de 
SERV worden waar nodig bijgewoond om aan 
kennisuitwisseling te doen. 

 
PRIORITEIT 2: Informeren van verschillende doelgroepen, naargelang de actie 

Actie 3: Deelname aan event(s) 

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 aanwezig zijn op de SID-inbeurzen is 
Liberform op zo veel mogelijk events aanwezig, 
georganiseerd door beroepsorganisaties, 
scholen of andere partners. 

 

Actie 4: Communiceren via diverse kanalen 

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): 
Liberform verspreidt informatie over de 
sector, en meer bepaald over het thema 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt zodat de 
sector breder bekend raakt.   

 

Actie 5: Onderwijskiezer 

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 onderwijsveld staat niet stil, zeker het 
werkplekleren niet. Liberform zal hierom dit 
verder opvolgen met de betrokken partners 
(onderwijs- en opleidingsverstrekkers, 
departement onderwijs en strategische 
adviesraden). 

 
PRIORITEIT 3: Werkplekleren 

Actie 6: Voortzetting onderzoek werkplekleren 
binnen hoger 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): 
Contacten met instellingen hoger onderwijs 
worden opgevolgd, samen met resultaten uit 
onderzoek en projecten, om werkplekleren in 
de sector verder te initiëren.  
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Actie 7: Netwerk tussen het vormingsfonds, de 
sector en opleidingsverstrekkers onderhouden 
en uitbreiden 
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): Door contacten 
op te bouwen, te onderhouden en uit te 
breiden kunnen mogelijks nieuwe projecten 
worden uitgerold om werkplekleren te 
versterken in de sector. 

 

Actie 8: Meewerken aan opleidingstraject 
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):  
Liberform is betrokken bij verschillende ESF-
projecten van hogescholen, hetzij als partner, 
hetzij in stuurgroep of klankbordgroep. Dit zal 
verder opgevolgd worden, en mogelijks 
uitgebreid worden.  

 

Actie 9: Werkenden en gekwalificeerde 
trajecten: een leven lang werkplekleren 
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 ESF-project 
loopt ten einde in december 2022. Het is nog 
onduidelijk of er opvolging mogelijk is. 

 
PRIORITEIT 4: STEM 

Actie 10: Stem-Actieplan 2030 

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 11: Intersectorale actie rond STEM-
profielen 
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 blijvend getracht om contacten te 
leggen met de sectoren waar gelijkaardige 
profielen aanwezig zijn om te bekijken of 
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intersectorale samenwerkingen (excellente 
partnerschappen) mogelijk zijn. 

 
 
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 

Jaarlijkse stijging van gratis opleidingen en 
aanvragen opleidingspremies. 

Er is een jaarlijkse stijging van gratis opleiding 
en aanvragen opleidingspremie 

 

PRIORITEIT 1: De sector bevragen 

Actie 1:  Jaarlijkse bevraging 

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

Omschrijving:  
Liberform deed elk jaar een bevraging waar 
vele thema’s uit personeelsbeleid aan bod 
komen. Daar de ondernemingen in de sector 
overbevraagd zijn, wordt deze bevraging niet 
langer meer gedaan. 
De sector wordt op dit moment overstelpt met 
bevragingen. Daarom worden gerichte vragen 
gesteld bij lerende netwerken, tijdens 
bedrijfsbezoeken en op events. De nodige, 
maar fragmentaire kennis, wordt op die 
manier verzameld. Er wordt in 2023 
alternatieven voor bevragingen uitgetest. Daar 
er nog geen zicht is hoe dit zal gebeuren wordt 
deze actie NIET meer verder gezet in het 
convenant.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
PRIORITEIT 2: Taken uit beleids-geïnitieerde acties 

Actie 2: Samenwerkingsovereenkomst met 
VDAB 
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):  
In het kader van het addendum Oekraine, in 
het kader van werkplekleren, in het kader van 
de lijst van knelpuntberoepen wordt waar 
mogelijk samengewerkt.  
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Actie 3: Platform een leven lang leren 

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 deelgenomen aan netwerken in het 
kader van het platform om aan 
kennisuitwisseling te doen. 

 

Actie 4: Het uitwerken van EVC-traject(en) 

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

Omschrijving: 
De uit te werken trajecten liggen vast. In het 
volgend convenant wordt dit mogelijks 
hernomen als dit een opportuniteit zou zijn. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
PRIORITEIT 3: Informeren 

Actie 5: Deelnemen aan event 
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):  
Door deelname aan events wordt aan 
informatieverspreiding gedaan. 

 

Actie 6: Communiceren via diverse kanalen 

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): 
Door via verschillende kanalen te 
communiceren wordt aan een maximale 
kennisdeling gedaan. 

 
PRIORITEIT 4: Opleidingscultuur in ondernemingen bevorderen 

Actie 7: Sensibiliseren rond opleiding 
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): 
Via een projectcharter voor gratis opleidingen 
te promoten worden acties ondernomen om te 
sensibiliseren rond het opleidingsaanbod. In 
2022 zorgde dit voor een lichte stijging in 
deelname, waardoor in 2023 verder wordt 
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gewerkt op het charter zodat er duurzaamheid 
nagestreefd kan worden voor deze actie.  

 

Actie 8: Competenties in kaart brengen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Het ESF-project 511 – Scope loopt ten einde in 
december 2022. Het is nog onduidelijk hoe de 
opvolging zal gebeuren. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het ESF-project loopt af in december 2022. 

 

Actie 9: Gratis opleidingen 
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): zie actie 7 
(een werkjaar loopt van 1 januari t.e.m. 31 
december 2022. Er kunnen nog geen cijfers 
aangebracht worden). 

 

Actie 10: Opleidingspremie 
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):  
 
 

 
PRIORITEIT 5: Werk maken van personeelsbeleid 

Actie 11: Goede voorbeelden uit 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):  
Op basis van contacten worden interessante 
cases als goed voorbeeld verwerkt 

 

Actie 12: Werkbaar werk kenbaar maken 

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):  
Op basis van communicatiecampagnes wordt 
gewerkt aan het zichtbaar maken van het 
thema ‘werkbaar werk’. 
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PRIORITEIT 6: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Actie 13: Start onderzoek 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):  
Het onderzoek is afgerond. 

 

Actie 14: Het opmaken van sectorpaspoort 

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 sectorpaspoort MVO is afgewerkt en in 
december 2022 worden de eerste lerende 
netwerken ontwikkeld. 

 
 

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: Intersectorale initiatieven opvolgen 
m.b.t. activering niet-beroepsactieven 
 

Omschrijving:  
Liberform houdt vinger aan de pols bij 
initiatieven die genomen worden door de 
andere sectoren. Zo kan er bekeken worden 
waarin Liberform volgt, of mee aan de slag 
gaan in de toekomst. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis:  
Opvolgen ontwikkelingen intersectorale 
samenwerking niet-beroepsactieven activeren. 

 

Actie 2: bevraging re-integratie langdurig 
afwezigen 

Omschrijving:  
Een duurzame tewerkstelling veronderstelt een 
werkbare job voor iedereen: een job waarvan 
je niet overspannen of ziek wordt, die boeiend 
en motiverend is, voldoende leerkansen biedt 
en een goede werk-privébalans toelaat. Het 
bevorderen van werkbaar werk staat centraal 
in het VESOC akkoord ‘Actieplan werkbaar 
werk “Samen een versnelling hoger voor 
werkbaar werk”’. Ook met het actieplan ‘re-
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integratie (langdurig) zieken’ van de Vlaamse 
Regering wordt ingezet op werkbaar werk met 
als doelstelling ‘voorkomen dat mensen 
langdurig ziek zijn door maximaal in te zetten 
op preventie en werkbaar werk’. 
Er gaat een korte enquête vertrekken naar de 
sector waarin er bevraagd wordt naar de 
manier van werken indien een werknemer 
langdurig afwezig is. (Hoe gaat u om met een 
langdurig afwezige? Houdt u contact? Onder 
welke vorm? Hoe communiceert u hierover 
naar collega’s? Wat als een persoon bij zijn 
vorige werkgever langdurig afwezig was? Hoe 
gaat u hiermee om? Heeft dit een invloed op 
een mogelijke aanwerving? 
Omdat we merken dat de sector overbevraagd 
is na de coronaperiode, houden we deze 
enquête zeer kort.  
Aanvullend zullen er gesprekken georganiseerd 
worden met de gekende ordes en instituten en 
mogelijks bedrijven die nauw betrokken zijn bij 
dit thema. Mogelijks een lerend netwerk 
(digitaal). 
Betrokken partners:  
Ondernemingen, ordes en instituten uit de 
sector vrije beroepen 
Inspanningsverbintenis:  
Enquête als verkennend onderzoek in de sector 
vrije beroepen dit ter voorbereiding van de 
volgende convenant. 

 
Actie 3: Intersectorale campagne werkbaar 
werk 

 

Omschrijving:  
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-
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informatie, 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. 
Betrokken partners:  
Andere sectoren + SERV 
Inspanningsverbintenis:  
Campagne 

 

Actie 4: ontwikkeling tools werkbaar werk 
(focus op langdurige afwezigheid) 
 

 

Omschrijving:  
Na bevraging van de sector en de ordes en 
instituten, maken we een praktische tool die 
prangende vragen rond het thema werkbaar 
werk/ langdurige afwezigheid beantwoord. 
Deze zal aansluiten op de bovenstaande 
campagne in samenwerking met de andere 
sectoren. Zo geven we de sector een handige 
houvast om het thema bespreekbaar te maken 
en ermee aan de slag te gaan. 
Concreet: tafelfiches om zichtbaar op de 
bureau te zetten en een brochure met 
algemene informatie en aanspreekpunten. 
(mogelijks ingesproken PowerPointpresentatie 
met informatie) 
Doelgroep: zowel een kaartje gericht naar de 
werknemer (vb.: hoe ga ik om met een collega 
die terugkomt na langdurige afwezigheid?) als 
een kaartje voorzien voor de werkgever/ HR 
verantwoordelijke (vb.: hoe hou ik contact met 
een medewerker die langdurig afwezig is?) 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis:  
Steekkaarten werkbaar werk en verspreiding 
via sociale media en nieuwsbrief. 

 
Actie 5: sensibilisering : bestaande initiatieven 
zichtbaar maken 
 

Omschrijving:  
Informeren over welke maatregelen en 
instrumenten er bestaan, de weg wijzen, 
praktijkvoorbeelden delen van het gebruik van 
deze maatregelen, vragen beantwoorden, … ▪ 
Bv. Promoten werkbaarheidscheques 
(bekendmaken, praktijkvoorbeelden van het 
gebruik van de cheque delen, …) 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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 Inspanningsverbintenis:  
digitale infofiches ontwikkelen met wegwijzers 
naar de juiste tools en verspreiding via sociale 
media en nieuwsbrief. 

 

 

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 
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Namens de sociale partners van de sector Vrije beroepen (PC 336), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Anton SMAGGHE, 
Unizo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gianni DUVILLIER, 
VBO 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Magali VERHAEGEN, 
ACV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Dorine CORDY, 
ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Aurelie CARETTE, 
ACLVB 
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