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Addendum 2023 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 Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

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, Voorzitter ACV Voeding & 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector voor de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of -diensten leveren (PsC 322.01) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 73.500,00 euro 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 3 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 
2021-2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Als sector willen we 10 kennismakingswork-
shops organiseren doorheen de hele 
convenantperiode. 

Als sector willen we 3 workshops/trainingen 
organiseren doorheen de hele 
convenantperiode. 

 

PRIORITEIT 1: Instroom 

Actie 1: Kenbaar maken en ondersteunen van 
(mobiele) opleidingen schoonmaak bij 
particulieren en jobdates in de Vlaamse 
gemeentes 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We blijven hierover communiceren bij 
bedrijven, via nieuwsbrief, website en bezoeken. 

 

Actie 2: Bijzondere toeleidingsprojecten in 
provinciesteden ondersteunen, organiseren en 
stimuleren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Wanneer opportuniteiten zich voordoen dan 
zetten we mee in op tewerkstelling van alle 
mogelijke kansengroepen. 
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Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 3: Individuele beroepsopleiding (IBO) Omschrijving: 
Vanuit Vlaanderen zal het mogelijk worden om 
in de sector gebruik te maken van IBO. Vorm-
DC werkt mee aan het ontwerpen van de 
modaliteiten voor de sector en de verdere 
informatieverspreiding binnen de sector. 
Betrokken partners : Departement WSE, VDAB, 
Dienstenchequebedrijven, Sociale partners 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiding van de regelgeving rond IBO door 
middel van infomomenten voor bedrijven. Dit 
in samenwerking met de experten van VDAB. 

 
PRIORITEIT 2: Onderwijs 

Actie 3: Aangepaste tools ontwikkelen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 4: Promotie maken voor de job van 
HHH binnen onderwijs 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We blijven hierover communiceren bij 
onderwijsinstellingen, via nieuwsbrief, website 
en bezoeken. 

 
 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 
2021-2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

De sectorconsulenten hebben een doel van 50 
bedrijfsbezoeken per VTE per jaar. Concreet 
150 bedrijfsbezoeken per jaar voor de 3 VTE 
(fysiek of virtueel). 

De sectorconsulenten hebben een doel van 25 
bedrijfsbezoeken per VTE per ½ jaar. Concreet 
75 bedrijfsbezoeken per jaar voor de 3 VTE 
(fysiek of virtueel). 
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PRIORITEIT 1: Werkbaar werk 

Actie 1: Maken van een nieuwe 
werkbaarheidsscan = ESF project 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 2: Opleidingen werkbaar werk = ESF 
project 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We blijven nog tot eind 2023 deze opleidingen 
aanbieden onder de vorm van een ESF project. 

 

Actie 3: Lerend netwerk = ESF project 

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

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

 

Actie 4: Werkbaarheidsfonds 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze acties maken deel uit van onze dagelijkse 
werking. We blijven dan ook inzetten op 
werkbaar werk voor de HHH van de sector. We 
streven hier naar 200 opleidingen gedurende 
de verlenging 

 
PRIORITEIT 2: Levenslang leren 

Actie 5: Opleidingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze acties maken deel uit van onze dagelijkse 
werking. We blijven dan ook inzetten op 
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opleidingen voor de HHH van de sector. We 
streven hier naar 200 opleidingen gedurende 
de verlenging, zie ook actie 4 

 

Actie 6: Specifiek aanbod voor startende 
medewerkers 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deze acties maken deel uit van onze dagelijkse 
werking. We blijven dan ook inzetten op 
starters opleidingen voor de HHH van de 
sector. We streven hier naar 2000 cursisten 
gedurende de verlenging. 

 

Actie 7: Ontwikkelen en uitdragen van 
initiatieven inzake competentieontwikkeling 
voor huishoudhulpen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 8: Ondersteunen en uitdragen van 
initiatieven inzake competentie-ontwikkeling 
voor werkgevers en omkaderend personeel 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

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

 
 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
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Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1 (ikv focus niet-beroepsactieven): 
Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van niet-
beroepsactieven.   

Omschrijving: 
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerk-moment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.   
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen 
in de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen.  
Timing: Voorjaar 2023, geschikt moment te 
bepalen door de sector en de deelnemende 
partners. 
Betrokken partners: Andere sectorfondsen, 
intersectorale werking SERV. Mogelijke andere 
partners zijn: VDAB en partnerorganisaties, 
werkplekarchitecten, dienst inburgering en 
integratie, dienst activering OCMW, ESF-
projecten outreach en activering, … . 
Inspanningsverbintenis:  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de tewerkstellings-
mogelijkheden binnen de sector. 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels 
tot tewerkstelling binnen de sector op basis 
van de noden van niet-beroepsactieven. 

 

Actie 2. Intersectorale campagne werkbaar 
werk 

  
  

Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (drie weken à een maand) zetten we 
de gezamenlijke focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim om 
het gesprek aan te gaan rond preventie van 
(langdurige) ziekte via werkbaar werk. 
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2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 8 
weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod rond 
werkbaar werk: achtergrond-informatie, 
opleidingen, Webinars, getuigenissen, 
instrumenten zoals scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren we 
de bedrijven opnieuw en beluisteren of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc nodig 
is. 

Betrokken partners:  
Audiovisuele (mediarte) 
Autosector (Educam) 
Bedienden (cevora) 
Begrafenissector 
Betonindustrie (fonds beton) 
Bouw (Constructiv) 
Brandstoffenhandel (fonds 127) 
Bus en car 
Zelfstandige kleinhandel 
Diamantsector 
Dienstencheque (Vorm DC) 
Fonds voor rijn en binnenvaart (FRB) 
HorecaForma 
Grafische sector (Grafoc) 
Groene sectoren (Eduplus) 
Houtsector (Woodwize) 
Internationale handel (Logos) 
Kappers, schoonheidszorgen, fitness 
Kleding en confectie (IVOC) 
Papier en karton (paperpackskills) 
Social profit (vivo) 
Taxi 
Textielsector (Cobot) 
Textielverzorging (Ivoc) 
Transport en Logistiek -SFTL & SFAL 
Vastgoed 
Verhuis (sf verhuizingen) 
Vrije beroepen (Liberform) 
DWSE 
Stichting Innovatie en Arbeid 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare 
communicatiekanalen binnen de sector. 
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Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  

 
 
Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

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, 
Voorzitter ACV Voeding & diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tommy JONCKHEERE, 
Nationaal Sectoraal verantwoordelijke ACLVB 
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