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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 Uitzendarbeid 
(PC 322) 

 
 
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 Uitzendarbeid, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Paul VERSCHUEREN, Directeur Research & Economic Affairs / 
Directeur Vlaanderen Federgon; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Piet Van den Bergh, adviseur arbeidsrecht, studiedienst ACV; 
- De heer Geoffrey Goblet, Voorzitter ABVV Algemene Centrale; 
- De heer Erik Decoo, Sectoraal Verantwoordelijke Uitzendarbeid 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 Vormingsfonds voor Uitzendkrachten vzw, Havenlaan 86c bus 302 te 
1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0872.324.958 - bankrekeningnummer: BE75 3751 0091 6051) 
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 Vormingsfonds voor Uitzendkrachten 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 sector 
Uitzendarbeid. 

 

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 

De sector wil over de hele periode van het 
addendum (2 jaar) 2.500 personen uit de 
kansengroepen tewerkstellen via de 
hieronder opgesomde acties. Deze 
personen vallen buiten de normale 
instroom van kansengroepen in de sector. 
De tewerkstelling moet aantoonbaar 
verbonden zijn met een actie vanuit het 
addendum.  
Concreet betekent dit dat de 
sectorconsulenten na een specifieke actie 
contact opnemen met de betrokken 

De sector wil over de hele periode van het addendum (6 maanden) 
625 personen uit de kansengroepen tewerkstellen via de hieronder 
opgesomde acties. Deze personen vallen buiten de normale 
instroom van kansengroepen in de sector. De tewerkstelling moet 
aantoonbaar verbonden zijn met een actie vanuit het addendum.  
 
Concreet betekent dit dat de sectorconsulenten na een specifieke 
actie contact opnemen met de betrokken partner (die 
kansengroepen begeleidt) of het uitzendkantoor om te weten 
hoeveel personen er na de uitgevoerde actie via de uitzendsector 
aan de slag zijn gegaan. Bij de rapportage wordt een overzicht 
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partner (die kansengroepen begeleidt) of 
het uitzendkantoor om te weten hoeveel 
personen er na de uitgevoerde actie via de 
uitzendsector aan de slag zijn gegaan. Bij 
de rapportage wordt een overzicht 
gegeven van de acties, het aantal 
tewerkstellingen, de provincie waarin de 
actie plaatsvond en het type 
doorverwijzer (derden, OCMW, onderwijs, 
VDAB, partners VDAB). 

gegeven van de acties, het aantal tewerkstellingen, de provincie 
waarin de actie plaatsvond en het type doorverwijzer (derden, 
OCMW, onderwijs, VDAB, partners VDAB). 

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

Actie 1: Tewerkstelling van 
kansengroepen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
625 personen uit kansengroepen tewerkstellen. 

 

Actie 2: Infosessies uitzendarbeid 
aan werkzoekenden, digitaal 
solliciteren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
8 infosessies aan werkzoekenden. 

 

Actie 3: Infosessies uitzendarbeid 
aan trajectbegeleiders, digitaal 
solliciteren en Testyourselfie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
5 sessies aan trajectbegeleiders. 

 

Actie 4: Promotie en 
optimaliseren toegankelijkheid e-
learning www.interiminfo.be 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
De sector heeft in het afgelopen convenant al geïnvesteerd in een 
betere toegankelijkheid van de e-learning tool www.interiminfo.be 
. Met deze tool kan een kandidaat of uitzendkracht alle 
antwoorden vinden op vragen rond uitzendarbeid en het 
solliciteren via een uitzendkantoor.  
De volgende acties zijn al afgerond:  

• Toevoegen blog-artikels over onderwerpen die aan bod 
komen in de e-learning 

• Toevoegen van meer interactie met de cursisten in de e-
learning via aangepast taalgebruik 

 

http://www.interiminfo.be/
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Dankzij deze acties kreeg Interiminfo intussen ook het officiële 
WatWat-label (toegankelijk taalgebruik voor jongeren, zie: 
https://www.watwat.be/wat-wat-label)  
 
De volgende actie moet nog verder opgenomen worden in 2023:  

• Toevoegen videomateriaal met concrete vragen over 
uitzendarbeid 

Via de infosessies voor werkzoekenden en trajectbegeleiders zal de 
sector deze tool promoten. Ook op social media en in de digitale 
nieuwsbrief zal de vernieuwing aangekondigd worden.  
Betrokken partners: 
Intern: sectorconsulenten en projectmedewerkers Welqome 
Extern: alle arbeidsmarktactoren 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal een overzicht bieden van het bereik van de e-learning 
voor de duur van dit addendum.  

 

Actie 5: Actieve deelname aan 
jobbeurzen en jobdatings 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector engageert zich om 40 jobdatings over de periode van dit 
addendum te organiseren in samenwerking met het brede netwerk 
aan bemiddelaars (VDAB, VDAB partners, lokale overheden, …). Deze 
jobdatings kunnen uiteraard ook online plaatsvinden. Zo werkt de 
sector concreet aan bijkomende instroom van kansengroepen.  

 

Actie 6: Mobiliteit (busjes) 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Ondersteunen en bekendmaken van diverse 

mobiliteitsinitiatieven 
- In kaart brengen van het gebruik van deze mobiliteitsprojecten 

door uitzendkrachten  

 

Actie 7: Samenwerking lokale 
overheden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal een beknopte rapportering geven van de lopende 
projecten over heel Vlaanderen. 

 
  

https://www.watwat.be/wat-wat-label
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Actie 8: Jongeren (Welqome) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Welqome, het jongerenproject van Travi, heeft als doel om 
werkzoekende jongeren (-26 jaar) een duwtje in de rug te geven in 
hun zoektocht naar werk. Om dat doel te bereiken, richt Welqome 
verschillende acties in: 

• Job Scoutings: Netwerkevents waar we uitzenders en 
trajectbegeleiders dichter bij elkaar brengen, zodat zij 
samen nog makkelijker jongeren kunnen helpen. 

• Welqome Days: Jobdates met uitzenders, voorafgegaan 
door interactieve workshops over soft skills, attitude, of 
over bepaalde sectoren. 

• Opleiding: Welqome biedt jongeren beroepsgerichte 
opleidingen aan, en geeft opleidingsbudget aan uitzenders 
die jongeren opleiden. 

• Welqome App: Een applicatie om de onboarding van 
jongeren vlotter te laten verlopen. 

• Online tools: Met de website Testyourselfie.eu leert 
Welqome jongeren het belang van soft skills op de 
werkvloer aan. De website Interiminfo.be informeert 
jongeren over uitzendarbeid en solliciteren. 

Betrokken partners: 
Intern: projectmanager, project officer en 
communicatiemedewerker van Welqome én alle sectorconsulenten.  
Extern: jongerenorganisaties, VDAB, VDAB partners, scholen, lokale 
overheden, uitzendkantoren.  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verdere uitrol van het Welqome project. 

 

Actie 9: 55+ 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: De sector heeft alle geplande acties rond 55+ in 2022 
uitgevoerd. Het actieplan zal in overleg met de sociale partners 
tijdens dit addendum verder worden uitgeschreven, op 
voorwaarde dat de contouren, het budget en de richtlijnen voor 
een actieplan tijdig duidelijk zijn. Travi zal ook partners zoeken om 
dit eventueel project verder te concretiseren.  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal een actieplan uitschrijven op voorwaarde dat de 
contouren, het budget en de richtlijnen tijdig duidelijk zijn.  
De sector wil in deze periode ook al experimenteren met enkele 
potentiële acties rond de doelgroep van 55+ om af te toetsen in 
hoeverre deze haalbaar zijn voor het actieplan.  

 

Actie 10: Anderstaligen en 
vluchtelingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 

Omschrijving: 
De sector zal de tewerkstelling van anderstaligen en vluchtelingen 
via uitzendarbeid bevorderen. Ze wil dit doen door jobdagen te 
organiseren voor uitzendbedrijven in samenwerking met lokale 
overheden / OCMW’s of initiatieven ter ondersteuning van deze 
doelgroep (vb: Jobroad project, projecten van POM’s, …). Als andere 



Pagina 6 van 10 
 

☒ bijsturing sectoren hierin interesse tonen of hieraan willen meewerken, dan 
staat de uitzendsector hier zeker voor open.  
Ook infosessies aan de doelgroep zelf (zie Actie 2) of aan 
trajectbegeleiders van anderstaligen (zie Actie 3) zijn voorzien. 
Nu job-en taalcoaching ook openstaat voor uitzendkrachten, zal 
de sector dit actief promoten. Ook de FACT tool voor 
taalondersteuning (zie: https://www.west-
vlaanderen.be/artikel/app-fact-vereenvoudigt-communicatie-met-
anderstaligen-werkomgeving) kan ingezet worden waar nodig.  
 
Travi zal ook experimenteren met pilootprojecten zoals een 
taalbad voor anderstaligen.  
 
Deze acties worden geconcretiseerd onder Thema 2 in het 
convenant.  
Betrokken partners: 
Intern: sectorconsulenten 
Extern: Uitzendbedrijven, lokale overheden (steden en OCMW’s), 
VDAB, partners VDAB, lokale integratiediensten, Fedasil, Jobroad, 
POM West-Vlaanderen, Jobteam Gent, private opleiders, ... 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Jobdagen organiseren ter bevordering van tewerkstelling van 
anderstaligen en vluchtelingen.  

 

Actie 11: Personen met een 
(arbeids)handicap 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
De sectorconsulenten zullen contacten leggen met gespecialiseerde 
begeleiders van personen met een arbeidshandicap of instanties 
die hun tewerkstelling willen bevorderen en bekijken welke 
afspraken kunnen gemaakt worden rond samenwerking (zie ook 
Actie 1). 
We denken hierbij onder meer aan:  

• GTB 
• 1 uit de 1000 (zie: https://1uitde1000.be/)  
• Emino 
• …  

Betrokken partners:  
GTB 
1 uit de duizend 
Emino 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Contacten leggen met gespecialiseerde begeleiders.  
Afspraken maken rond samenwerking.  

 

Actie 12: Inactieven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Deze actie is verplaatst naar het addendum sectorconvenant 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

https://www.west-vlaanderen.be/artikel/app-fact-vereenvoudigt-communicatie-met-anderstaligen-werkomgeving
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/app-fact-vereenvoudigt-communicatie-met-anderstaligen-werkomgeving
https://www.west-vlaanderen.be/artikel/app-fact-vereenvoudigt-communicatie-met-anderstaligen-werkomgeving
https://1uitde1000.be/
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Actie 13: Justitiabelen of 
gedetineerden en/of ex-
gedetineerden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector werkt mee aan jobdates voor deze specifieke doelgroep 
en mobiliseert uitzendkantoren om hieraan deel te nemen. 

 

Actie 14: MVO-acties 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 15: Non-discriminatiecode 
mystery calling (Federgon) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Voorbereiding op de volgende wave in 2024. 

 
 
Uitvoeren risicoanalyse  

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse 

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: Bespreking resultaten 
risicoanalyse 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):  
De sector zet de sectorale dialoog verder om de resultaten van de 
kwalitatieve meting rond 55+ers in de uitzendsector om te zetten 
naar een doelgericht actieplan.  
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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 
 

 

 

  



Pagina 9 van 10 
 

Namens de sociale partners van de sector Uitzendarbeid (PC 322), 
 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De heer Paul VERSCHUEREN, 
Directeur Research & Economic Affairs 

Directeur Vlaanderen Federgon 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Piet VAN DEN BERGH, 
Adviseur arbeidsrecht 

Studiedienst ACV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Geoffrey GOBLET, 
Voorzitter ABVV Algemene Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Erik DECOO, 
Sectoraal Verantwoordelijke Uitzendarbeid ACLVB 
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