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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen (PC 314) 
 
 
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 Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De Heer Charles-Antoine Huybrechts, Voorzitter UBK/UCB VZW (Febelhair); 
- De heer Eric Vandenabeele, (BBF&W) Ondervoorzitter FBZ PC314; 
- De heer John Boeckx, Voorzitter Besko; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Werner Van Heetvelde (ABVV) Voorzitter FBZ PC314; 
- De heer Luca Baldan, woordvoerder ACV Bouw, Industrie & Energie; 
- De heer Eric Decoo, 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 Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen 
(PC 314) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 73.500,00 euro aan het Fonds voor 
Bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, Martelaarslaan 21 bus 501 te 
9000 Gent (ondernemingsnummer: 0446.304.027 - bankrekeningnummer: BE63 0682 2483 4408) 
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 

Bij minstens een kwart (±30 van de 125) van de 
Vlaamse scholen wordt het jaaractieplan, 
opgesteld door de sector en de 
begeleidingscommissie, toegelicht. In het 
algemeen jaaractieplan zijn concrete acties 
opgenomen die gelinkt zijn aan de onderwerpen 
die beschreven staan in het globaal 
onderwijsconvenant. Dit kan met een bezoek of 
een digitaal overlegmoment. 
De sector streeft naar een optimale 
samenwerking tussen alle betrokken partijen 
met als doel: 
- Competentieontwikkeling van de leerlingen 
- Competenties van leerkrachten verder 

optimaliseren 
- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

bevorderen 

Het onderzoeken van bestaande projecten en  
documenten voor het thema bedrijfsbeheer 
binnen het onderwijs. Contact leggen met 
verschillende partners om hierrond een project 
uit te werken.  
 
 
 
 

 

PRIORITEIT 1: Intersectorale studie- en beroepskeuze 

Actie 1: Ter beschikking stellen van 
beroepsinformatie en sensibiliseren en 
stimuleren van een geïnformeerde en bewuste 
beroepskeuze 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 



Pagina 3 van 15 
 

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

Inspanningsverbintenis(-sen): 
- Ter beschikking stellen van materiaal in het 

beroepenhuis.  
- Informatie over de mogelijkheden om binnen 

de deelsectoren PC314 aan het werk te gaan 
delen via verschillende kanalen. 

 

Actie 2: Opleidingen aanbieden aan 
schoolverlaters, leerlingen uit de 3de graad BSO 
en studenten uit de leraren opleiding haarzorg 
in de sectorale opleidingscentra 

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):  
- Organiseren van Coach4Students,  leerlingen 

van de kappersopleiding volgen praktische 
opleidingen met de klas.  

- Aanbieden van opleidingen op maat @ 
school om leerkrachten/leerlingen nieuwe 
trends/technieken aan te leren.  

 

Actie 3: Het inrichten van startersdagen voor 
leerlingen van het laatste jaar secundair 
onderwijs haarzorg/schoonheidsverzorging 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: 
Febelhair – Besko – sponsors  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van Startersdagen voor 
laatstejaarsstudenten. Verschillende partners 
uit de beroepswereld delen hun info aan de 
hand van uiteenzettingen, panelgesprekken, 
workshops… Met als doel de leerlingen klaar te 
stomen voor de arbeidsmarkt.  

 

Actie 4: Stimuleren van schoolverlaters om zo 
snel mogelijk na de opleiding in de sector van 
de schoonheidsverzorging/haarzorg door te 
stromen 
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):  
Promoten, via verschillende kanalen (website, 
sociale media, evenementen…), van de ‘premie 
eerste job’ aan schoolverlaters.  

 

PRIORITEIT 2: Competentieontwikkeling leerkrachten 

Actie 5: Inzetten op een samenwerking sector 
kappers met alle mogelijke 
onderwijsverstrekkers 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op regelmatige basis een overleg inplannen 
met alle mogelijke onderwijsverstrekkers 
(hogescholen, SO, CVO, BuSO, Syntra). 

 

Actie 6: Het ondersteunen en verhogen van de 
technische en theoretische vaardigheden van 
de huidige en toekomstige praktijkleraren 
binnen de kappersopleiding 
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):  
- Organiseren van praktijkopleidingen voor 

leerkrachten om hun technische en 
theoretische kennis uit te breiden.  

- Organiseren van een binnenlandse stage 
voor leerkrachten.  

- Uitwerken van didactische materiaal (Step 
by Step -  filmpjes) en delen met 
leerkrachten/leerlingen.  

 

Actie 7: Promotie voeren bij 
onderwijsverstrekkers over preventie en welzijn 
op de werkvloer rekening houdend met het 
Europees overleg binnen de sector van de 
kappers 
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):  
- Verspreiden van tools/materiaal 

betreffende preventie& welzijn via 
verschillende kanalen (website, nieuwsbrief, 
sociale media…)  

- Organiseren van ééndaagse Risktrainer-
opleidingen voor leerkrachten met als doel 
deze kennis te kunnen delen in de klas.  

- Organiseren van ééndaagse workshops rond 
preventie en welzijn voor leerlingen.  

 

Actie 8: Inzetten op de samenwerking sector 
schoonheidsverzorging met alle mogelijke 
onderwijsverstrekkers 
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):  
Op regelmatige basis een overleg inplannen 
met alle mogelijke onderwijsverstrekkers 
(hogescholen, SO, CVO, BuSO, Syntra). 

 

Actie 9: Het ondersteunen en verhogen van de 
technische vaardigheden van de huidige en 
toekomstige praktijkleraren binnen de 
opleiding schoonheidsverzorging 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)  
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van cursussen/lezingen voor 
leerkrachten om hun technische en 
theoretische kennis uit te breiden.  

 

Actie 10: Promotie voeren over preventie en 
welzijn op de werkvloer bij de opleiding 
schoonheidsverzorging 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Subactie 1: Verspreiden van de Risktrainer 
brochure aan leerlingen, studenten, cursisten, 
leerkrachten en schoonheidsspecialist(e) 
Subactie 2: Organiseren van workshops rond 
preventie en welzijn van de 
schoonheidsspecialist(e) voor leerkrachten. 
Betrokken partners: 
Besko, scholen, centra en campussen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
- Verspreiden van tools/materiaal betreffende 

preventie& welzijn via verschillende kanalen 
(website, nieuwsbrief, sociale media…)  

- Organiseren van ééndaagse Risktrainer-
opleidingen voor leerkrachten met als doel 
deze kennis te kunnen delen in de klas.  

 

Actie 11: Inzetten en ondersteunen van de 
kennis op vlak van bedrijfsbeheer bij de 
schoolverlaters binnen de kappersopleiding en 
opleiding schoonheidsverzorging 
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):  
Intersectoraal overleg. 

 

Actie 12: Promoten van het 
onderwijsconvenant voor onderwijsinstellingen 
(jaaractieplan), opgesteld door de 
kapperssector en BECO, bij de 
onderwijsinstellingen in Vlaanderen 

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):  
Toelichten van het onderwijsconvenant voor 
onderwijsinstellingen aan de Vlaamse scholen.  

 

Actie 13: Opstellen van een afsprakenkader voor 
het onthaal en de begeleiding van stagairs in 
de beautysector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opmaken van een afsprakenkader om de 
samenwerkingen tussen de werkgever en de 
stagiair vlot te laten verlopen.  

 
PRIORITEIT 3: Sectorale ondersteuning bieden bij de ontwikkeling en organisatie van 
beroepsgekwalificeerde opleidingstrajecten 

Actie 14: Continueren van het overleg met de 
bestaande en nieuwe opleidingskanalen/ 
verstrekkers binnen de fitness sector met 
bijzondere aandacht voor de 
graduaatsopleiding HBO5 personal trainer 
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):  
De sector neemt een trekkende en 
katalyserende rol op  ter ondersteuning van 
de basisopleidingen die toeleiden naar de 
verschillende sectorale beroepskwalificaties. 
Opmaak en dessiminatie van een 
vormingsbrochure voor de fitness sector. 

 

Actie 15: Een gedegen evaluatiesysteem met 
begeleidend materiaal uitwerken ter 
ondersteuning van mentoren binnen de fitness 
sector 
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):  
Opmaak basis cursusmateriaal en evaluatie 
systeem.  

 

Actie 16: Promotie voeren over preventie en 
welzijn op de werkvloer binnen de fitness 
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): Disseminatie van 
de Safe-Fit publicaties bij de verschillende 
doelgroepen: Werkgevers, werknemers, 
opleidingsverstrekkers. 

 
 
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 

2021: De creatie en evaluatie van een digitaal 
opleidingsaanbod waarbij opleidings-
participatie gemeten word om een groeitraject 
hiervan op te stellen. De sector organiseert 25 
bedrijfsbezoeken ter promotie van opleidingen 

De sector organiseert 12 bedrijfsbezoeken ter 
promotie van opleidingen en sensibilisering 
welzijn en preventie op het werk. 
Doormiddel van presentaties die gegeven 
wordt bij de 2e dag van de mentoropleiding 
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en sensibilisering welzijn en preventie op het 
werk. 
 
2022: De creatie en evaluatie van een digitaal 
opleidingsaanbod waarbij opleidings-
participatie gemeten word om een groeitraject 
hiervan op te stellen. De sector organiseert 25 
bedrijfsbezoeken ter promotie van opleidingen 
en sensibilisering welzijn en preventie op het 
werk. 

bereiken we een grotere groep professionals 
waaraan we de info rond welzijn op het werk 
en opleidingen aan meegeven. 
Het digitaal opleidingsaanbod beperkt zicht 
tot een digitaal bibliotheek die tijdens de 
periode van COVID aangemaakt werd. Deze 
bibliotheek wordt ter ondersteuning van 
fysieke opleidingen gebruikt. De voorkeur naar 
fysieke opleidingen blijft primeren. 

 

PRIORITEIT 1: Competentiebeleid/Levenslang Leren 

Actie 1: Een dynamisch en flexibel sectoraal 
vormingsaanbod uitwerken waarbij de 
aandacht wordt verdeeld over het bijbrengen 
van de juiste arbeidsattitudes en het 
verwerven van vaktechnische vaardigheden en 
kennis, rekening houdend met seizoenale 
trends 

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):  
Per semester wordt er een nieuw 
opleidingsaanbod via Campus Coach 
georganiseerd volgens trends, aanvragen en 
behoeftes binnen de sectoren.  

 

Actie 2: De website van het FBZ PC314, via 
dewelke het geaccrediteerde vormingsaanbod 
en de registratie van werknemers die een 
sectorale opleiding volgen worden opgevolgd, 
up-to-date houden 

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):  
FBZ PC314 website wordt doorheen het jaar 
geüpdatet met recent materiaal en recente 
informatie.  

 

Actie 3: Coach vzw Belgium (de sectorale 
competentiecentra) openstellen ten behoeve 
van permanente vorming en 
competentieontwikkeling binnen de sector 
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):  
Per semester wordt er een nieuw 
opleidingsaanbod via Campus Coach 
georganiseer volgens trends, aanvragen en 
behoeftes binnen de sectoren. 
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Actie 4: Promoten via post, websites, 
informatiesessies, vakbladen en persoonlijk 
contact van de sectorale 
ondersteuningsmaatregelen met name de 
opleidingsvergoeding en het recht op 16 uur 
vorming per jaar voor medewerkers binnen de 
sector 
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):  
Promotie via website, magazine, 
nieuwsbrieven en presentatie mentoropleiding 
waarvoor oplage en aantal ontvangers kan 
bijgehouden worden.  

 

Actie 5: Via bedrijfsbezoeken, informatiesessies, 
netwerkmomenten en bevragingen de noden 
en uitdagingen van de ondernemingen binnen 
de sector in kaart brengen 

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):  
Enquête via mail en bij de mentoropleiding en 
via mailing. 

 

Actie 6: De website 
www.mvovlaanderen.be/talentontwikkelaar 
kenbaar maken bij de ondernemingen binnen 
de sector 
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):  
Wordt overlopen aan de hand van een 
standaard checklist van te overlopen topics bij 
bedrijfsbezoeken (verweven in het aantal 
bedrijfsbezoeken).  

 

Actie 7: In samenspraak met VDAB informeren 
over en ondersteuning bieden bij de sectorale 
IBO’s en nagaan of (buitenlandse) stages 
gekoppeld kunnen worden aan werkzoekenden 
binnen de sector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Sectorale ondersteuning bieden bij individuele 
beroepsopleidingen en stages  
Subactie 1: Sectorale ondersteuning bieden op 
vraag van IBO-consulenten of werkgevers om 
invulling te geven aan de sectorale IBO’s  
Subactie 2: Om de samenwerking tussen de 
IBO-contractant en de IBO-mentor te 
versterken en de kwaliteit van de IBO op te 
krikken zal een mentor-IBO informatiefiche 
ontwikkeld worden  
Subactie 3: Nagaan in welke mate stages 
gekoppeld kunnen worden aan 
werkzoekenden binnen de sector, rekening 
houdend met het niveau van de opleiding en 
de werkzoekenden  
Betrokken partners:  
VDAB, CVO encora, Febelhair 

http://www.mvovlaanderen.be/talentontwikkelaar
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
Subactie 1: wordt verder opgevolgd 
Subactie 2: mentorfiche actief verspreiden 
Subactie 3: proefproject Antwerpen – CVO 
encora en VDAB hebben opleiding voor 
werkzoekende kappers opgemaakt, waarbij we 
bijsturing en adviezen geboden hebben. Deze 
opleiding is en mix van NT2 en 
kappersvaardigheden waarbij de deelnemers 
stages zullen volgen. Deze stages zullen doorn 
CVO encora opgevolgd worden. 

 

Actie 8: Promoten van stages voor werkgevers 
en werknemers om competenties bij te 
schaven, te perfectioneren of aan te leren, 
waarbij de werkgever financieel ondersteund 
wordt door de Vlaamse Overheid via de KMO-
portefeuille 
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):  
Promoten KMO-portefeuille via diverse 
kanalen. 

 

Actie 9: Naar aanleiding van covid-19, nagaan 
hoe het opleidingsaanbod uitgebreid kan 
worden naar innovatieve leervormen 
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):  
De sectoren verkiezen nog steeds de fysieke 
opleidingen boven de digitale. Het belang van 
een lesgever die hen kan begeleiden en 
corrigeren tijdens het inoefenen van de 
technieken is en blijft cruciaal. Het digitaal 
opleidingsmateriaal die gemaakt werd tijdens 
de Covid-periode wordt via Campus Coach 
digitaal ter ondersteuning van de opleidingen 
gebruikt. 

 
PRIORITEIT 2: Werkbaar Werk 
Actie 10: De kmo’s van de kapperssector 
ondersteunen door te informeren en  
instrumenten aan te reiken 

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):  
Via de toolbox, nieuwsbrieven, Febelhair en 
Hebe-magazine worden, presentatie bij de 
mentoropleiding worden ze steeds 
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geïnformeerd over de tools, actualiteit en 
acties rond werkbaar werk. 

 

Actie 11: De website www.werkbaarwerk.be 
kenbaar maken bij de ondernemingen binnen 
de sector 
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):  
Via de toolbox, presentatie bij de 
mentoropleiding wordt de website kenbaar 
gemaakt. 

 

Actie 12: In functie van Werkbaar Werk en 
Preventie op het Werk zal de Risktrainer voor 
kappers geüpdatet worden (sectorale brochure 
ter sensibilisering en verschaffen van 
informatie omtrent preventie van 
gezondheidsrisico’s op het werk) 
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 13: Naar aanleiding van covid-19 zal de 
sector de maatregelen om de risico’s te 
beperken kenbaar maken 

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 14: Het opleidingsaanbod zal een 
specifieke cursus ‘Risktrainer: preventie op het 
werk’ aanbieden aan kappers, opleiders en 
kapper-medewerkers om Preventie en Welzijn 
gerichter en praktischer aan te leren/op te 
frissen 
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):  
Aantal inschrijvingen van de opleiding.  

 

Actie 15: Een beroepskwalificerende EVC traject 
fitnessbegeleider op basis van de EVC 
standaard uitwerken en op punt stellen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  

 
Eventuele nieuwe actie(s) 
Nieuw thema: 

Actie 16:  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. 
2. Concretisering: Gedurende de volgende 
6 à 8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod rond 
werkbaar werk: achtergrondinformatie, 
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 :  
+-15 andere sectoren, SERV, DWSE 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk. 

 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 17:  activering niet-beroepsactieven 
 

 

 

  

Omschrijving:  
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen 
in de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen. 
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
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tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.   
Betrokken partners :  
Sectoren, SERV, OCMW, VDAB, toeleiders, 
begeleiders niet-beroepsactieven, lokale 
besturen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden 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. 

 

 

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.  
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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 Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen (PC 314), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 

 
 
 

De Heer Charles-Antoine HUYBRECHTS,  
Voorzitter UBK/UCB VZW (Febelhair) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De heer Eric VANDENABEELE, 
Algemeen directeur BBF&W vzw en Ondervoorzitter FBZ PC314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer John BOECKX, 
Voorzitter Besko 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 

 
 
 

De heer Werner VAN HEETVELDE, 
(ABVV) Voorzitter FBZ PC314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luca BALDAN, 
Woordvoerder ACV Bouw, Industrie & Energie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Eric DECOO, 
Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 
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