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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 Elektriciens: 

installatie en distributie (PSC 149.01) 
 
 
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 Elektriciens: installatie en distributie, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Dirk Rutten, Algemeen secretaris ELOYA; 
- De heer Eric Piers, Gedelegeerd Bestuurder FEE; 
- Mevrouw Viviane Camphyn, Gedelegeerd Bestuurder NELECTRA; 
- De heer Kris Van Dingenen, Director General, Techlink; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Ortwin Magnus, Ondervoorzitter ABVV-metaal; 
- Mevrouw Lieve De Preter, Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea; 

 
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 Volta, Marlylaan 15/8 b2 te 1120 Neder-Over-Heembeek 
(ondernemingsnummer:0457.209.993 - bankrekeningnummer: BE07 4264 1351 0166) 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 Volta 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 sector Elektriciens: installatie en 
distributie. 

 

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 

Sleutelactie 1: rolmodellen in de kijker. 
In 2021 worden 2 rolmodellen (persoon uit 
een kansengroep en/of getuigenis 
omtrent een inclusieve werkomgeving) in 
de kijker gezet via Volta-
communicatiekanalen. Dit gebeurt via 
inclusieve beeldvorming waarbij topics 
niet afhankelijk zijn van de doelgroep-
kenmerken. 

Sleutelactie 1: rolmodellen in de kijker. 
In de eerste helft van 2023 wordt opnieuw een rolmodel (persoon 
uit een kansengroep en/of getuigenis omtrent een inclusieve 
werkomgeving) in de kijker gezet via Volta-communicatiekanalen. 
Dit gebeurt via inclusieve beeldvorming waarbij topics niet 
afhankelijk zijn van de doelgroep-kenmerken. 
 
Sleutelactie 2: communicatie over ondersteuning en/of tool. 
In de eerste helft van 2023 wordt er een communicatie-actie 
ondernomen waarbij de ondersteuningsmaatregelen en/of 
projecten en/of tools inzake inclusiviteit of non-discriminatie die 
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In 2022 worden 2 nieuwe rolmodellen in 
de kijker gezet via inclusieve 
beeldvorming.  
Sleutelactie 2: communicatie over 
ondersteuning en/of tool. 
In 2021 wordt er één communicatie-actie 
ondernomen die 
ondersteuningsmaatregelen en/of 
projecten en/of tools inzake inclusiviteit 
of non-discriminatie in beeld brengen. 
Hierbij wordt getracht minstens een 
tiende van de bedrijven uit de sector te 
bereiken.  
In 2022 wordt de informatie inzake 
ondersteunings-maatregelen en/of 
projecten en/of tools inzake inclusiviteit 
of non-discriminatie op de Volta-website 
geëvalueerd, bijgewerkt. En wordt tevens 
een nieuwe communicatie-actie 
ondernomen. 

in de convenantperiode 2021-2022 in beeld werden gebracht, 
nogmaals in de kijker worden gezet. Hierbij wordt getracht 
minstens een tiende van de bedrijven uit de sector te bereiken.  
 
 

Sleutelactie 3: beeldwoorden-boeken. 
In 2021 worden er 1500 
beeldwoordenboeken (nieuwe versie) 
verspreid. 
In 2022 worden er 1500 
beeldwoordenboeken verspreid en wordt 
het succes van deze actie geëvalueerd via 
een bevraging van partners, bedrijven en 
opleidings-instellingen. 

 

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

Actie 1: De sector zal in al haar 
communicatie aandacht besteden 
aan inclusief taalgebruik en 
positieve beeldvorming 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Het aanspreken van alle groepen in de samenleving door 
laagdrempelig en inclusieve communicatie. Het nastreven van 
evenredige arbeidsdeelname. 

 

Actie 2: De sector zal informeren 
en sensibiliseren omtrent inclusie, 
diversiteit en non-discriminatie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Het bewerkstelligen van inclusieve ondernemingen in een 
inclusieve sector. Ondernemingen en medewerkers vertrouwd 
maken met het bestaande instrumentarium inzake non-
discriminatie. 
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Actie 3: De sector maakt werk 
van ‘alle talenten aan de slag’ 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alle talenten aanspreken, het organiseren van trajecten naar jobs 
in de elektrotechnische sector en de instroom in de sector 
vergroten. 

 

Actie 4: De sector zal acties 
opzetten om eventuele 
taaldrempels bij werknemers weg 
te werken 

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

Omschrijving: 
Taal vormt voor een aantal (potentiële) medewerkers uit de sector 
een barrière. Door taalondersteuning vanuit de sector aan te 
reiken, worden barrières voor deze werknemers op de werkplek 
weggenomen. 
Het beeldwoordenboek bevat afbeeldingen van materiaal, 
gereedschappen, veiligheidsaspecten, handelingen etc., die men op 
de werkvloer frequent kan tegenkomen. Onder de afbeeldingen 
staat de juiste benaming in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. 
Er werd werk gemaakt van een tweede versie van het 
beeldwoordenboek, incl. de Engelse vertalingen. Het 
beeldwoordenboek wordt uitgebracht in een handig formaat dat 
makkelijk in de zak van een werkbroek past. Het 
beeldwoordenboek is tevens in PDF-vorm via de website 
beschikbaar. De fysieke versie van het beeldwoordenboek zal 
worden verspreid en er wordt bekeken of een digitale toepassing 
een nuttige aanvulling kan zijn op deze succesvolle tool. 
De sector verspreid info over ‘taalcoaching op de werkvloer’-
mogelijkheden en -financiering.  
Bij het ontwikkelen van digitale opleidingen en educatief 
beeldmateriaal zullen de mogelijkheden voor het toevoegen van 
ondertiteling mee worden bekeken. 
Betrokken partners: 
Taalcoaching: VDAB en de werkplekarchitecten. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  Mogelijke taalbarrières wegnemen 
en inzetten op de taalvaardigheid van medewerkers. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 5: De sector zal bedrijven 
sensibiliseren en ondersteunen 
richting inclusief ondernemen.   

Omschrijving:  
De sector sensibiliseert en ondersteunt werkgevers bij het inzetten 
van inclusief ondernemen als antwoord op hun 
bedrijfsuitdagingen. Hiervoor werkt de sector mee aan de 
initiatieven van het intersectorale netwerk.  
Binnen de verlengingsperiode zetten we in op:  
• Het verder verspreiden van de intersectorale handleiding non-

discriminatiecode 
• Het verder verspreiden van de ontwikkelde videoteasers die 

bewustzijn creëren rond discriminatie op basis van gender, 
beperking, leeftijd en migratieachtergrond 
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• Het ontwikkelen en verspreiden van 3 ondersteuningsfiches 
met tips om als onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen. 

Betrokken partners: 
Werkgeverfederaties, bedrijven, onderwijsverstrekkers, scholen, 
directies. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het vorm geven van een grote 
mediacampagne met als doel instroom in de sector en 
sectorrelevante opleidingen te verhogen.  

 
 
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: 
Na het verzamelen van responsen en data in het kader van de 
nulmeting zal  de sector de risicoanalyse verder aanvullen. De 
uitvoering van een sensibiliserende nulmeting gebeurde aan de 
hand van een kwantitatieve analyse op basis van casestudies van 
de meest recente aanwerving in combinatie met een kwalitatieve 
discours-analyse. 
De sector heeft voor de uitvoering beroep gedaan op een externe 
dienstverlener. De uitvoering gebeurde in afstemming met een 
begeleidingsgroep die het ganse monitoringsproces zal begeleiden. 
Betrokken partners: 
 Externe dienstverlener, Departement WSE, collega sectoren, 
sociale partners, werkgevers, intersectorale adviseur en 
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector zal de resultaten van de nulmeting analyseren en de 
risicoanalyse op basis hiervan bijwerken.  

 

 

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 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  De sector maakt een evidence-based 
actieplan op gebaseerd op de resultaten van de nulmeting en 
risicoanalyse. 
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodiek en resultaten.  
De sector dient een verslag van de monitoringsoefening 
(risicoanalyse en nulmeting) en ontwerp van actieplan bij het 
Departement WSE in. 

 
 

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. 

 
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 Elektriciens: installatie en distributie (PSC 149.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
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De heer Dirk RUTTEN, 
Algemeen secretaris ELOYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric PIERS, 
Gedelegeerd Bestuurder FEE 
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Mevrouw Viviane CAMPHYN, 
Gedelegeerd Bestuurder NELECTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris VAN DINGENEN, 
Director General, Techlink 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ortwin MAGNUS, 
Ondervoorzitter ABVV-metaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 
Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea 
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