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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 voor de erkende 
ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren 

(PsC 322.01) 
 
 
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 voor de erkende ondernemingen die buurtwerken 
of -diensten leveren, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ann Cattelain, Algemeen directeur Federgon; 
- De heer Karel De Groeve, 'Vlaams Platform DCO vzw'; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Issam Benali, Federaal secretaris ABVV; 
- De heer Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 
- De heer Tommy Jonckheere, 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 het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Vorming voor de Erkende 
Ondernemingen die Buurtwerk- of diensten leveren, Havenlaan 86C bus 302 te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0812.078.456 - bankrekeningnummer: BE18 3630 4873 5365) 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 Fonds voor Bestaanszekerheid voor de 
Vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerk- of diensten 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 
Dienstencheques. 

 

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 

2021: Evaluatierapport validatie gebruikte 
methodiek door externe experten. 
2022: Bij validatie, ontwerp van een 
actieplan. 

Omwille van tijdsgebrek werden de voorbereidende gesprekken 
pas in september 2022 opgestart met de 3 professoren. Deze zullen 
hun rapport dan ook af hebben tegen juni 2023 

2021-2022: Een sectoraal gedragen 
charter. 

Deze werden beiden gerealiseerd in de eerste periode. Nu wordt er 
werk gemaakt van een actieve campagne naar de bedrijven om dit 
charter te ondertekenen en de clausule mee te nemen in hun 
contractvoorwaarden met de klant 
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2021-2022: Een sectoraal gedragen 
clausule. 

 

2021-2022: De teasers en fiches zullen 
verspreid worden aan de  bedrijven uit de 
sector, dit via contacten met de bedrijven, 
de website, nieuwsbrieven, andere 
opportune kanalen. 

Dit gaat verder ism Serv en de andere sectoren 

2022: Online Non-discriminatie gids 
creëren en promoten bij de bedrijven uit 
PsC 322.01. 

Werd gerealiseerd. We gaan nu verder met de promotie 

2022: Evenement rond diversiteit voor +/- 
100 deelnemers. 

Dit wordt gerealiseerd er wordt in de komende 6 maanden geen 
nieuw event voorzien. 

2021: 3 workshops organiseren. Dit werd gerealiseerd en zal herhaald worden in de verlenging. 
2022: Social media campagne via 
Facebook of andere kanalen met een 
bereik van +/-100.000 personen. 

Dit wordt nog gerealiseerd in 2022, budgettair moet gezien 
worden of er een herhaling kan gebeuren in de eerste 6 maanden 
van 2023 

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

Actie 1: Intersectorale 
sensibilisering bedrijven inzake 
non-discriminatiebeleid 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De teasers en fiches zullen verspreid 
worden aan de  bedrijven uit de sector, dit via contacten met de 
bedrijven, de website, nieuwsbrieven, andere opportune kanalen. 

 

Actie 2: Sectoreigen non-
discriminatie gids 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Deze gids werd aangemaakt en is nu 
beschikbaar op onze website voor alle bedrijven uit de sector. Het 
verder uitdragen via de sectorconsulenten, infomomenten en 
digitale weg blijft de komende periode doorgaan. 

 

Actie 3: Non-discriminatie Charter 
en clausule (zie overleg sociale 
partners) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 4: Diversiteitsbeurs 
(Werktitel) 

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

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Deze zal plaatsvinden op 10 oktober 
 

 

Actie 5: Samenwerking met 
agentschap Integratie en 
Inburgering 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 6: Onderzoek eventuele 
samenwerking Cevora voor wat 
betreft opleidingen non-
discriminatie 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Eigen initiatieven, 3 workshops rond non-discriminatie voor 
Consulenten van de di. 

 

Actie 7: Campagne naar de klant 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Dit wordt nog gerealiseerd in 2022, 
budgettair moet gezien worden of er een herhaling kan gebeuren 
in de eerste 6 maanden van 2023. 

 

Actie 8: Opleiding en 
competentieversterkende acties 
voor HHH 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze acties maken deel uit van onze dagelijkse werking. We blijven 
hierover investeren en communiceren bij bedrijven, via 
nieuwsbrief, website en bezoeken. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 9: 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 
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- 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.  

Timing: 
Januari 2023 tot juni 2023 
Betrokken partners: 
SERV, andere sectorfondsen 
Inspanningsverbintenis 
De sector werkt actief mee aan de werkgroepen binnen het 
intersectorale netwerk en verspreidt de ontwikkelde tools richting 
de bedrijven binnen de sector.  

 
 
Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1:  

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 nulmeting 
volgens een door de overheid 
aangereikte academische 
methodiek 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

 

Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten nulmeting, ontwerp van een (meer 
volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie 1: Validatie methodiek 
Mycadis door externe experten 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Actie 2: Creëren van een Non-
discriminatie Charter 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 3: Creëren van een Non-
discriminatie Clausule 
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 
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 
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Namens de sociale partners van de sector voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of 
diensten leveren (PsC 322.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ann CATTELAIN, 
Algemeen directeur Federgon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Karel DE GROEVE, 
'Vlaams Platform DCO vzw' 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Issam BENALI, 
Federaal secretaris ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Kris VANAUTGAERDEN, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tommy JONCKHEERE, 
Nationaal Sectoraal verantwoordelijke ACLVB 
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