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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 Groene sectoren (PC 132, 
PC 144, PC 145 en PC 145.04) 

 
 
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 Groene sectoren, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Chris Botterman, Hoofd Sociale Zaken Boerenbond; 
- De heer Jan Vancayzeele, Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en 

Groenvoorzieners; 
- De heer Kurt Van Huylenbroeck, Belgische Federatie Groenvoorzieners; 
- De heer Johan Van Bosch, Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Alain Detemmerman, Co-Voorzitter ABVV – FGTB Horval 
- De heer Steve Rosseel, Nationaal Secretaris ACV Voeding en Diensten 
- De heer Dominik Roland, 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 EDUplus vzw, ‘s Gravenstraat 195 te 9810 Nazareth (ondernemingsnummer: 
0852.074.724 - bankrekeningnummer: BE21 7360 0069 2303) 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 EDUplus 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 Groene sectoren. 

 

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 

Monitoren van het aantal deelnemers uit 
kansengroepen aan ons 
opleidingsaanbod. 
Aandeel deelnemers uit kansengroepen: 
50+ : 20%. 
Laaggeschoold: 30%. 
Allochtone origine: 5%. 
 
Monitoring gebeurt via de 
evaluatieformulieren die ingevuld worden 
door de deelnemers aan ons 
opleidingsaanbod. 

We behouden dezelfde resultaatsverbintenis. 
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We kunnen hier vergelijken met de cijfers 
van vorige jaren (zie ook 
resultaatsverbintenis inclusie en 
diversiteit vorig convenant).  
We hebben dezelfde cijfers vooropgesteld 
maar hopen uiteraard beter te doen. Hier 
bouwen we een beetje voorzichtigheid in 
omdat de streefpercentages al hoog 
liggen. 

750 extra downloads gedurende de 
looptijd van het addendum. 

250 extra downloads gedurende de periode van verlenging 

Ontwikkelen en verspreiden van 3 teasers 
voor digitale media om de intersectorale 
boodschap mbt non-discriminatie onder 
de aandacht te houden. 
Ontwikkeling & verspreiding van 14 
nieuwsbrieven ter verspreiding van de 
tips en tricks voor uitwerking van een 
non-discriminatiebeleid van onze 
ondernemingen. 

Het ontwikkelen en verspreiden van de 3 teasers zal zonder 
problemen in de loop van 2022 afgerond zijn. Voor wat betreft de 
ontwikkeling en verspreiding van de 14 nieuwsbrieven, zal dit niet 
het geval zijn en tijdens het eerste semester van 2023 wordt 
hieraan verder gewerkt door de deelnemende sectoren en de SERV. 
Het vooropgestelde doel van 14 fiches kan niet behaald worden: 
het ontwikkelen van de fiches neemt meer tijd in beslag dan 
aanvankelijk gedacht omdat er voor geopteerd is om ons te laten 
bijstaan door een externe specialist in de materie. Voor het eerste 
semester van 2023 is het plan om 3 nieuwe fiches te ontwikkelen. 

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

Actie 1: Promoten van sectorale 
EAD-tools 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Hier is er een resultaatsverbintenis (zie hierboven). Het 
opleidingsaanbod dat tot doel heeft het EAD-beleid binnen onze 
ondernemingen te versterken, blijft onveranderd tijdens het eerste 
semester van 2023. Andere opleiding kunnen in deze periode 
toegevoegd worden als de opleidingsnood zich aandient. 

 

Actie 2: Promoten van sectorale 
steunmaatregelen 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Nieuwsbrief naar de bedrijven in de sector land- en tuinbouw ter 
promotie van deze actie. 

 

Actie 3: Promotie van de (ver)taal 
app ‘FACT’ 
Duid aan: Dit is een 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  Hier is er een resultaatsverbintenis 
(zie hierboven). 

 

Actie 4: Opleidingskansen 
verhogen van anderstaligen, 
mensen met een beperking, 
laaggeletterden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Verspreiden van informatie over deze mogelijke opleidingen via 
nieuwsbrief. Per bedrijf kan er ook een aangepast opleidingstraject 
voorzien worden. 

 

Actie 5: Non-discriminatie 
(intersectorale samenwerking) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Hier is er een resultaatsverbintenis (zie hierboven). 

 

Actie 6: Ondersteunen van 
duurzaam ondernemen 
(intersectoraal project) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het opleidingstraject dat in de loop van het laatste trimester 2022 
terug wordt uitgewerkt (na vertraging opgelopen door de 
coronacrisis), zal in het eerste semester van 2023 afgewerkt en 
voorgesteld worden aan geïnteresseerde bedrijven en via sociale 
media. 

 

Actie 7: Proeftuin retentie 
inclusief ondernemen 
(intersectoraal project) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Het verderzetten van de promotie van het Talance-project bij 
bedrijven. De geïnteresseerde bedrijven worden individueel 
bezocht en voor hen wordt een maatoplossing uitgewerkt (traject, 
opleiding, begeleiding, …). Voor het eerste semester van 2023 
plannen we 5 extra quickscans. In dezelfde periode krijgen de 
bedrijven die al ingestapt zijn, de opportuniteit om hun acties 
(verder) uit te voeren. 
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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:  
Door voortschrijdend inzicht is de uitvoering van de nulmeting 
door mPiris aangepast en zijn er ondertussen 80 interviews bij 
bedrijven uit de groene sectoren afgenomen en wordt er een online 
enquête opgesteld. Deze zal in oktober 2022 naar de bedrijven 
gestuurd worden. 
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: 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: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Een rapport over de methodiek en resultaten van de nulmeting 
wordt door de sector voorzien. Gebaseerd op de conclusies in het 
rapport wordt er een actieplan opgemaakt en ingediend bij het 
dept WSE. 

 
 

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. 
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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 Groene sectoren (PC 132, PC 144, PC 145 en PC 145.04), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Chris BOTTERMAN, 
Hoofd Sociale Zaken Boerenbond 
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De heer Jan VANCAYZEELE, 
Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners 
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De heer Kurt Van HUYLENBROECK, 
Belgische Federatie Groenvoorzieners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VAN BOSCH, 
Secretaris Nationale Centrale Landbouwservice 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Alain DETEMMERMAN, 
Co-Voorzitter ABVV – FGTB Horval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Steve ROSSEEL, 
Nationaal Secretaris ACV Voeding en Diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dominik ROLAND, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 
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