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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 Stoffering & 

Houtbewerking, vertegenwoordigd in paritair comité 126, sector van de Houtnijverheid, 
vertegenwoordigd in de paritaire subcomités 125.01 van de Bosontginning, 125.02 van de 

Zagerijen en 125.03 van de Houthandel 
 
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 Stoffering & Houtbewerking, sector van de Houtnijverheid, 
van de Bosontginning, van de Zagerijen en van de Houthandel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Filip De Jaeger, adjunct directeur-generaal Fedustria vzw; 
- De heer François De Meersman, algemeen secretaris Belgische 

Houtconfederatie vzw; 
- De heer Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Sandra Lamote, secretaris ACV bouw - industrie & energie; 
- De heer Gianni De Vlaminck, federaal secretaris ABVV - AC; 
- De heer Johan Vandycke, nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; 

 
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 WOODWIZE, Hof ter Vleestdreef 3 te 1070 Brussel (ondernemingsnummer 
0438.431.981 - bankrekeningnummer BE18 2100 5859 9065) 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 WOODWIZE vzw 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 Houtsectoren. 

 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 3. 

De sector verbindt zich ertoe middels voorliggende overeenkomst:  

1° 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 

In onze nieuwsbrief WOODWIZE 
Informail, die 3x per jaar 
verschijnt (en aan alle bedrijven 
PC125 en PC126 verstuurd wordt, 
met name naar 2.475 adressen), zal 
telkens een artikel rond non-

In onze nieuwsbrief WOODWIZE Informail, die in april 2023 zal 
verschijnen, zullen wij een artikel rond non-discriminatie en 
inclusie opnemen. 
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discriminatie en/of inclusie 
opgenomen worden. 

In 2021 zullen 9 bedrijven uit de 
houtsectoren een referentiebewijs 
ontvangen. 
In 2022 zullen 12 bedrijven uit de 
houtsectoren een referentiebewijs 
ontvangen. 
Hiermee zetten we Inclusief 
ondernemen in de kijker bij 
andere bedrijven door 
voorbeelden te belonen voor hun 
inspanningen i.k.v. inclusief 
ondernemen. 

In het voorjaar 2023 zullen 12 bedrijven een referentiebewijs 
ontvangen. 
Hiermee zetten we Inclusief ondernemen in de kijker bij andere 
bedrijven door voorbeelden te belonen voor hun inspanningen 
i.k.v. inclusief ondernemen 

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

Actie 1: Ondersteunen van de 
“Non-discriminatie adviseur” bij 
SERV 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
• (verder) opnemen van een trekkers rol in verschillende 

werkgroepen NDI; 
• Informeren over  (intersectorale) initiatieven; 
• Ondersteunen opmaak beleidsplan, … 

 

Actie 2: Intersectorale handleiding 
non-discriminatie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

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 

Het ontwikkelen en verspreiden van 3 ondersteuningsfiches met 
tips om als onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen. 
 
Voor de uitwerking van de ondersteuningsfiches werken we samen 
met zelforganisaties zoals Levl, çavaria, netwerk tegen armoede, … 
Zo zorgen we ervoor dat de tips die meegegeven worden aan de 
werkgevers ook effectief toegepast zijn op de noden van de 
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doelgroep. De tijdsinvestering in de ontwikkeling van de fiches is 
hierdoor wel hoger dan voorafgaand ingeschat. Daarom zullen we 
in totaal 8 fiches ontwikkelen (addendum + verlenging) in plaats 
van de initieel vooropgestelde 14. 
 
Betrokken partners: 
SERV, collega’s sectorfondsen, zelforganisaties zoals Levl, çavaria, 
netwerk tegen armoede, … 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector werkt actief mee aan de werkgroepen binnen het 
intersectorale netwerk en verspreidt de ontwikkelde tools richting 
de bedrijven binnen de sector. 

 

Actie 3: Bedrijven sensibiliseren 
om een non-discriminatiebeleid 
te voeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
(intersectorale) opleidingen organiseren om mogelijke 
problematieken met betrekking tot discriminatie aan te pakken. 

 

Actie 4: Inclusief ondernemen 
promoten en in de kijker zetten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Resultaatsverbintenis(-sen): 
In 2023 zullen 12 bedrijven uit de hout- en meubelsectoren een 
referentiebewijs ontvangen. 

 

Actie 5: Ondersteuning taalbeleid 
en taalopleiding op de werkvloer 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Aanbieden van aangepaste taalondersteuning voor werknemers 
met een beperkte taalkennis via taalopleiding, uitwerken van 
online vertaaltools met sectorale beelden (FACT, Intersectorale 
tool …) 

 

Actie 6: Duurzaam ondernemen 
(MVO) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In het voorjaar 2023 een (intersectorale) pilootsessie organiseren 
(onder voorbehoud van voldoende interesse). 
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Actie 7: Kwaliteit van het 
outplacement en verbeteren van 
de succesfactor 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
• Sectoraal vangnet bij het verlies van hun baan aanbieden aan 

de werknemers uit de sector Stoffering & Houtbewerking. 
Ontslagen werknemers stimuleren om in de houtsectoren te 
blijven.  

• Garanderen van een kwalitatief sectoraal 
outplacementaanbod.  

• Competentieversterking van de getroffen werknemers, de 
ontslagen werknemers sneller toeleiden naar een nieuwe job, 
waarbij we de periode van inactiviteit zo veel mogelijk 
beperken. 

 

Actie 8: ESF Inclusieve 
Ondernemingen - intersectoraal 
project TALANCE 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het lopende ESF project TALANCE ook in 2023 verder uitvoeren. Dit 
intersectoraal project ikv de oproep Inclusieve Ondernemingen 
werd verlengd tot einde 2023, met aangepaste 
resultaatsverbintenissen ikv de ESF-financiering. 

 
 
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: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zou in het najaar ’22 afgerond moeten zijn. 
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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 

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

Omschrijving: 
De resultaten van de risicoanalyse en meetfase van de nulmeting 
worden besproken met de betrokken sectorale sociale partners. 
Vertrekkende van de analyse van de resultaten verzamelt en 
ontwikkelt de sector passende en doelgerichte acties. Deze acties 
worden voorgesteld in een ontwerp van volwaardig actieplan. 

Betrokken partners: 
Sociale partners, intersectorale werking SERV, DWSE, 
begeleidingsgroep nulmeting 

Bijkomende partners met kennis van discriminatiebestrijding 
worden gekozen op basis van de resultaten van de nulmeting. 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector maakt een evidence-based actieplan op gebaseerd op 
de resultaten van de nulmeting en van het onderzoek dat StIA 
van SERV gevoerd heeft. 

 
 
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.  
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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 
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Namens de sociale partners van de Houtsectoren (PC 126, PsC 125.01, PC 125.02 en PC 125.03), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Filip DE JAEGER, 
Adjunct directeur-generaal Fedustria vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer François DE MEERSMAN, 
Algemeen secretaris Belgische Houtconfederatie vzw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-Pierre WAEYTENS, 
Gedelegeerd bestuurder Houtunie vzw 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Sandra LAMOTE, 
Secretaris ACV bouw - industrie & energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Gianni DE VLAMINCK, 
Federaal secretaris ABVV - AC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VANDYCKE, 
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB 
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