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Addendum 2023 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 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 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Uitzendarbeid (PC 322) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 147.000,00 euro 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 6 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 

De sector wil over de hele periode van het 
sectorconvenant 30 interactieve infosessies 
organiseren voor leerlingen of studenten met 
aandacht voor soft skills en digitale skills (zie 
Actie 1). 

De sector wil over de hele addendumperiode 
van 6 maanden 7 interactieve infosessies 
organiseren voor leerlingen of studenten.  

 

PRIORITEIT 1: Projectmatige samenwerking met onderwijs stimuleren 

Actie 1: Interactieve infosessies en 
schoolverlatersdagen 
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 wil over de hele addendumperiode 
van 6 maanden 7 interactieve infosessies 
organiseren voor leerlingen of studenten. 

 

Actie 2: Samenwerking met CVO’s 
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):  
Minstens 2 opleidingen inplannen met CVO’s. 
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Actie 3: Ondersteuning van werkplekleren in 
hoger 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):  
Ondersteuning Graduaat HR Support 

 

Actie 4: www.onderwijskiezer.be 

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):  
Input geven voor onderwijskiezer.be. 

 

Actie 5: Brochure ‘Wat na het Secundair 
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):  
Input geven voor brochure. 

 

Actie 6: Deelname aan virtuele SID-in editie 

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

Omschrijving: 
Deze actie is in 2022 stopgezet.  

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

 
 
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 sector zal over de hele periode van dit 
convenant 500 cursisten bereiken in Vlaanderen. 
De sector streeft naar een tewerkstellingsgraad 
van 75%, gemeten 2 maanden na het einde van 
de opleiding. 

De sector zal over deze hele 
addendumperiode 125 cursisten bereiken in 
Vlaanderen. De sector streeft naar een 
tewerkstellingsgraad van 75%, gemeten 2 
maanden na het einde van de opleiding. 

 

PRIORITEIT 1: Competentiebeleid van de sector verder ondersteunen – leven lang leren van 
kandidaten en uitzendkrachten promoten 

Actie 1: Samenwerking met andere 
sectorfondsen op het vlak van opleiding 

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

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal de resultaten van deze 
samenwerking jaarlijks rapporteren. De sector 
wil de samenwerking met andere 
sectorfondsen uitbreiden, niet enkel op het 
vlak van opleiding van uitzendkrachten, maar 
ook voor nieuwe vormen van samenwerking.  

 

Actie 2: Samenwerking met andere sectoren op 
het vlak van jobmobiliteit 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Het project met Aviato is afgerond, maar de 
resultaten waren ontoereikend. De 
samenwerking met VIVO is nog niet 
geconcretiseerd, omdat de sociale partners van 
de zorgsector en de overheid een langdurig 
beslissingsproces nodig hebben. We blijven 
echter vragende partij om dit project op te 
starten.  
Betrokken partners:  
VIVO 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Contacten onderhouden met VIVO over dit 
potentieel project.  

 

Actie 3: Opleiding kandidaat-uitzendkrachten 
i.s.m. VDAB 

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

Omschrijving: 
De actie zoals die omschreven werd in het 
vorige convenant rond klassieke 
opleidingstrajecten voor werkzoekenden in 
samenwerking met VDAB zal worden 
gecontinueerd. Daarnaast ondersteunt de 
sector ook het overleg met VDAB en 
opleidingsverantwoordelijken uit de 
uitzendsector om de beroepsinlevingsstage te 
bevorderen en te bekijken welke maatregelen 
genomen moeten worden om dit instrument 
optimaal te kunnen inzetten.  
 
De update van de deelsite 
www.vdab.be/uitzendsector is intussen 
afgerond.  
Betrokken partners:  
VDAB 
Opleidingsverantwoordelijken 
uitzendbedrijven 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zal de resultaten van deze actie 
rapporteren en – voor zover gekend door de 
sector _ mee opnemen in de 
resultaatsindicator voor dit thema.  

http://www.vdab.be/uitzendsector
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Actie 4: Learn4Job 

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 zal de resultaten van deze actie 
rapporteren en het collectief Learn4Job 
aanbod mee opnemen in de 
resultaatsindicator voor dit thema. 

 

Actie 5: Opleidingen gericht op white collars 

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

Omschrijving:  
De sector wil het opleidingsaanbod verder 
uitbreiden met opleidingen gericht op white 
collars (bediendenprofielen). Hierbij denken we 
onder meer aan:  
 

- Taalopleidingen 
- Logistiek bediende haven 
- Bediende payroll 
- …  

 
De sector blijft vragende partij om verder met 
Cevora te overleggen om uitzendkrachten in 
PC 200 toegang te geven tot hun opleidingen.  
 
De actie met Liberform is intussen afgerond.  
Betrokken partners:  
Private opleidingsorganisaties 
Cevora 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opleidingsaanbod white collars uitbreiden, 
verder overleg met Cevora over opleiding 
uitzendkrachten.  

 

Actie 6: Tools rond beroepskeuze – vertrekken 
vanuit talenten en interesses 

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):  
Eens we zicht hebben op valabele tools rond 
beroepskeuze die vertrekken vanuit talenten 
en interesses, zal Travi uitzendbedrijven 
informeren via een Webinar en de site.  

 

Actie 7: Upskilling van bestaande 
uitzendkrachten om ruimte te maken voor 
nieuwe 

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):  
Bij interesse zal de sector hiermee 
experimenteren in een aantal pilootprojecten. 

 

Actie 8: Hybride opleidingen – digitaal leren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Door de verminderde impact van het 
Coronavirus op de opleidingsmarkt, is het 
enthousiasme voor digitaal of hybride leren 
getemperd. Niettemin bekijkt de sector voor 
welke opleidingen digitaal of hybride leren een 
optie kan zijn. 
Zo denken we aan de conversatietafels voor 
anderstaligen, die tussendoor online 
challenges krijgen. Ook het taalaanbod voor 
bedienden van Travi is volledig digitaal.  
 
De sector moet nog de nodige afspraken 
maken om een Webinar te organiseren met 
VDAB over hun ruime aanbod van online leren. 
 
De samenwerking met het online leerplatform 
van GoodHabitz voor jongeren (i.k.v. Welqome 
project) is stopgezet.  
Betrokken partners:  
Opleidingspartners, VDAB. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Webinar met VDAB organiseren over online 
leren.  
Hybride leren toepassen voor taalopleidingen.  

 

Actie 9: Stimuleren leerbereidheid en 
leercultuur bij kandidaten, uitzendkrachten en 
uitzendbedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
De nieuwe soft skill ‘leerbereidheid’ is al 
toegevoegd aan de Testyourselfie tool, dus 
deze actie is afgerond.  
 
Aangezien de mogelijkheden van de 
beroepsinlevingsstage samen met VDAB verder 
onderzocht worden (zie actie 3), heeft de 
sector niet langer de intentie om het idee van 
het ‘opleidingscontract’ te ontwikkelen.   
 
Daarnaast zal de sector op de site een 
instrument ter beschikking stellen aan 
uitzendbedrijven om hen ertoe aan te zetten 
na te denken over de verschillende 
leermomenten die een uitzendkracht kan 
aangeboden worden in zijn traject. Zo willen 
we hen stimuleren om die leercultuur bij 
henzelf als uitzendbedrijf, maar ook bij de 
kandidaten en uitzendkrachten te bevorderen. 
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Dit instrument is een output van een eerder 
lerend netwerk rond 21st Century skills met 
uitzendbedrijven.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Instrument ter beschikking stellen aan 
uitzendbedrijven om verschillende leer-
momenten aan te bieden aan uitzendkrachten 
in hun traject.  

 

Actie 10: Digitale en 21st century skills van 
kandidaten en uitzendkrachten stimuleren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
In het addendum non-discriminatie en inclusie 
neemt de sector een actie op om kandidaten 
voor te bereiden op het slim inzetten van 
digitale kanalen en social media om te 
solliciteren.  
 
Daarnaast wil de sector ook kandidaten en 
uitzendkrachten motiveren en handvaten 
aanreiken om klaar te zijn voor de steeds 
toenemende digitalisering.  
 
Bij acties rond instroom wil de sector – indien 
opportuun – een digitaal element toevoegen. 
We denken hierbij o.m. aan het inzetten van 
een VR simulator voor logistieke functies. 
 
Wat de acties in samenwerking  met de Stad 
Gent  betreft, geven we de volgende 
bijsturingen mee:  
 
- Workshop digitaal zelfvertrouwen: zullen we 
niet meer geven wegens te weinig succes.   
- Het lerend netwerk van uitzendbedrijven 
rond de uitdagingen van digitalisering in de 
sector, met ook aandacht voor andere 21ste -
eeuwse vaardigheden is afgerond.  
- Samenwerking met digicoach van de Stad 
Gent: aanwezigheid van een digicoach op 
jobdates om werkzoekenden rechtstreeks te 
bereiken.  
Betrokken partners:  
Opleidingspartners, Stad Gent, uitzend-
bedrijven  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Inzetten van digitale tools / digicoach (waar 
mogelijk) bij acties rond instroom.  
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Actie 11: Bedrijfsbezoeken & communicatie om 
aanbod bekend te 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):  
De sector zal een overzicht geven van het 
aantal bedrijfsbezoeken, het aantal bezoekers 
van de site, de resultaten op social media, het 
aantal gepubliceerde e-nieuwsbrieven en het 
aantal Webinars met aantal deelnemers. 

 

Actie 12: Opleiding uitzendconsulenten – vast 
personeel van sector meestal i.s.m. Cevora 
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 maakt verdere concrete afspraken 
met Cevora rond het aanbod van opleidingen 
voor uitzendconsulenten en bekijkt de 
mogelijkheden naar uitbreiding.  

 

Actie 13: Kwalitatief onthaal van 
uitzendkrachten 

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

Omschrijving: 
Travi wil graag ondersteuning bieden bij een 
kwalitatief onthaal van uitzendkrachten bij 
hun opstart in een nieuwe job. Om die 
onboarding vlotter te laten verlopen, en dus 
nieuwe kennis mee te geven aan nieuwe 
starters, zet de sector de volgende tools in:  
 

• Welqome app 
De Welqome app (onboarding van jonge 
uitzendkrachten via dagelijkse notificatie 
op de smartphone), zie: 
https://www.welqome.be/nl/tools/welqo
me-app  

 
• Job- & taalcoaching 
In 2022 besliste VDAB om job-en 
taalcoaching ook voor uitzendkrachten toe 
te laten. De sector zal dit instrument 
promoten op de site en via een Webinar en 
wil dit instrument inzetten bij specifieke 
projecten waar dit nuttig kan zijn.  
 
• Coaching voor mentoren Welqome 
Deze actie is niet langer opgenomen in het 
nieuwe Welqome project (gestart op 
1/7/22), deze actie is dus stopgezet.  

Betrokken partners:  
Uitzendkantoren 

https://www.welqome.be/nl/tools/welqome-app
https://www.welqome.be/nl/tools/welqome-app
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Klant-gebruikers 
Externe partners die job- en taalcoaching 
ondersteunen 
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
1 Webinar over job-en taalcoaching  

 

 

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 

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

Actie: Activering niet-beroepsactieven  Omschrijving:  
De sector wil graag een beter zicht krijgen op 
deze doelgroep die het Vlaams beleid ook wil 
bereiken via VDAB. De sector ondersteunt 
initiatieven die genomen worden rond deze 
doelgroep en zal waar mogelijk samenwerking 
aangaan met partners die hen bereiken. 
De sector denkt onder meer aan:  

• Reintegratie van langdurig zieken (Liv 
aan het Werk, project In-Stap) 

• Partners van expats (conversatietafels) 
• Deelname aan het project Re-activate 

in Gent (project rond inactieven vanuit 
GsiW).  
 

In en vanuit deze projecten kunnen door de 
sector bijvoorbeeld infosessies gegeven 
worden en/of jobdatings georganiseerd 
worden voor deze specifieke doelgroep.  
Betrokken partners:  
Intern: sectorconsulenten 
Extern: partners die inactieven bereiken 
Inspanningsverbintenis:  
Mogelijkheden onderzoeken om infosessies en 
jobdatings te organiseren voor deze doelgroep.  
 
Indien opportuun, bekijkt de sector de 
mogelijkheid om in te stappen in de 
intersectorale campagne i.k.v. niet-
beroepsactieven.  
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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 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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