
Pagina 1 van 8 
 

 
 

    
 
 

Addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ bij het 
Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 

Regering en de sociale partners van de Autosector en 
aanverwante sectoren (PC 112, PSC 142.1, PSC 149.2, PSC 149.4) 

 
 
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 Autosector en aanverwante sectoren, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Didier Perwez, Voorzitter Traxio; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Ortwin Magnus, Ondervoorzitter ABVV-Metaal; 
- Mevrouw Lieve De Preter, Algemeen secretaris ACV-CSC METEA; 

 
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 Educam vzw, Jules Bordetlaan 164 te 1140 Evere (ondernemingsnummer: 
0442.239.628 - bankrekeningnummer: BE72 3100 9287 0516) 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 Educam 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 Autosector en aanverwante 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 

2021-2022: De 3 teasers zullen verstuurd 
worden naar alle bedrijven uit de sector 
(waarvan EDUCAM over gegevens 
beschikt) en worden in 2 nieuwsbrieven 
opgenomen. 

S1 2023: 
EDUCAM zorgt ervoor dat alle communicatie i.k.v. de intersectorale 
acties bij de bedrijven terecht komt. 

2021-2022: Via een non-
discriminatieclausule in het stagecontract 
een diversiteitsbeleid in de desbetreffende 
bedrijven stimuleren en ondersteunen. 
EDUCAM zorgt ervoor dat alle cursisten 
een werkplek vinden i.s.m. met de NT2-
docenten van VDAB. In het contract dat 
wordt getekend wordt de clausule 
opgenomen. Tot slot zal EDUCAM jaarlijks 

S1 2023: 
Via een non-discriminatieclausule in het stagecontract een 
diversiteitsbeleid in de desbetreffende bedrijven stimuleren en 
ondersteunen. EDUCAM zorgt ervoor dat alle cursisten een 
werkplek vinden i.s.m. met de NT2-docenten van VDAB. In het 
contract dat wordt getekend wordt de clausule opgenomen. Tot 
slot zal EDUCAM jaarlijks trachten 50 werkzoekenden toe te leiden 
naar werk 
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trachten 100 werkzoekenden toe te leiden 
naar werk 

Hier kan de sector eventueel een nieuwe 
resultaatsverbintenis formuleren.  

 

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

Actie 1: De intersectorale 
handleiding non-discriminatie 
verder promoten en verspreiden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing  

Omschrijving:  
We werken hard om de anti-discriminatiewetgeving en een 
duurzaam HR- en diversiteitsbeleid in onze sectoren extra 
aandacht te geven. Hiervoor werd op initiatief van Woodwize een 
intersectorale werkgroep opgericht, waar nu reeds 20 collega’s 
sectoren in participeren. Na het uitwerken van de intersectorale 
handleiding non-discriminatiecode, willen we deze verder 
verspreiden en promoten, zodat deze handleiding geen dode letter 
blijft, maar leeft in onze bedrijven. Daarom blijven wij ons inzetten 
om deze non-discriminatiehandleiding nog ruimer kenbaar te 
maken bij de bedrijven via intersectorale acties en aangepaste 
ondersteuning/promotionele filmpjes. Wij willen bedrijven bewust 
maken van de verschillende vormen van discriminatie via een 
intersectorale sensibiliseringscampagne. In 2021 zetten we deze 
gemeenschappelijke campagne op poten, zodat er eenvormig over 
de verschillende deelnemende sectoren heen gecommuniceerd kan 
worden. De materialen die elke sector gebruikt, kan verschillen. Er 
zijn al enkele zaken waar we nu aan denken om gemeenschappelijk 
te ontwikkelen: In 2021 willen we 3 teasers of videoreminders voor 
digitale media ontwikkelen en verspreiden. De teasers hebben tot 
doel werkgevers te confronteren met stereotype ideeën en 
vooroordelen inzake non-discriminatiebeleid. Bedoeling is dat ze 
nadenken over de impact en de link leggen met het non-
discriminatiebeleid (of ontbreken ervan) binnen hun eigen 
onderneming. Er zullen ook oplossingen aangereikt worden 
waarmee bedrijven aan de slag kunnen om de mogelijke 
problematieken met betrekking tot discriminatie aan te pakken. 
Dit kan zijn door het aanreiken van (intersectorale) opleidingen: 
hoe omgaan met discriminerende klanten, hoe kan ik diverse teams 
doen samenwerken, hoe kan ik drempels vermijden in mijn 
vacatures …). Overtuigen van het bedrijf (HR-beleid): door 14 fiches 
te ontwikkelen om bedrijven op weg te helpen bij het voeren van 
een preventiebeleid “non-discriminatie” onder de vorm van een tip 
van de maand. Maandelijks zetten we een actie, passend binnen 
non-discriminatiebeleid in de kijker. Bedoeling is om de bedrijven 
concrete tips en tricks mee te geven om dergelijke actie uit te 
voeren. Er zullen eveneens contactgegevens verspreid worden van 
organisaties waarop ze beroep kunnen doen om hen te 
ondersteunen bij de implementatie of uitvoering ervan. Om het 
thema “non-discriminatie” onder de aandacht te brengen binnen 
de organisatie willen we dit koppelen aan een postercampagne (3 
posters/jaar), met vooral aandacht voor de praktische aanpak van 
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dit thema in bedrijf. Om het thema non-discriminatie onder de 
aandacht te brengen bij de bedrijven willen we intersectoraal “de 
dag van inclusie” organiseren. Bedrijven kunnen kiezen uit de 
“menukaart”. Hierin kunnen bvb een 10-tal lerende netwerken of 
workshops opgenomen zijn. Er wordt steeds vertrokken vanuit de 
mogelijke drempels, problemen die zij ervaren bij (het aanwerven 
van, werken met) een diverse werknemerspopulatie. De thema’s 
kunnen 8-19 aangereikt worden door de bedrijven. Het moet een 
dag worden van ervaringsuitwisseling met collega-ondernemers, 
zaakvoerders en HR verantwoordelijken over het thema diversiteit 
en inclusie. Indien mogelijk zal er hiervoor samengewerkt worden 
met de sectorale interventieadviseur. 
Betrokken partners: 
Intersectorale actie 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bedrijven sensibiliseren, wegwijs maken en ondersteunen om de 
verschillende vormen van discriminatie in de onderneming te 
(h)erkennen en te voorkomen. De consulenten die i.k.v. vb. CAO, 
stagebegeleiding, duaal leren of bijscholingsopportuniteiten naar 
de bedrijven gaan zullen dit actief promoten. Verder zal er, in 
samenspraak met de andere sectoren, op geregelde tijdstippen 
vanuit EDUCAM een communicatiecampagne gelanceerd worden 
naar de bedrijven uit de sector.  
 
8 fiches ontwikkelen en verspreiden naar de bedrijven uit onze 
sectoren. 

 

Actie 2: Bedrijven sensibiliseren 
om een non-discriminatiebeleid 
te voeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners:  
Intersectorale actie met de werkgroep “Handleiding non-
discriminatie”. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie hierboven actie 1. 

 
 

Actie 3: Non-discriminatieclausule 
wordt opgenomen door de 
bedrijven uit de sectoren 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De non-discriminatieclause is een verbintenis voor alle bedrijven 
via CAO. Consulenten van EDUCAM zullen via bedrijfsbezoeken 
toezien dat dit ook wordt opgenomen door de werkgevers. Verder 
zal EDUCAM ook bekijken of bedrijven bereid zijn het 
ambassadeurschap op te nemen zodat deze actie ook een gezicht 
krijgt. Tot slot zal ook deze actie een plaats krijgen in het actieplan 
dat wordt uitgetekend n.a.v. de resultaten van de nulmeting (zie 
verderop).  
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Actie 4: Non-discriminatieclausule 
in het kader van 
stageovereenkomsten VDAB 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Via een non-discriminatieclausule in het stagecontract een 
diversiteitsbeleid in de desbetreffende bedrijven stimuleren en 
ondersteunen. EDUCAM zorgt ervoor dat alle cursisten een 
werkplek vinden i.s.m. met de NT2-docenten van VDAB. In het 
contract dat wordt getekend wordt de clausule opgenomen. Tot 
slot zal EDUCAM jaarlijks trachten 50 werkzoekenden toe te leiden 
naar werk. 

 
 
Uitvoeren risicoanalyse  

Actie 1: Uitvoering risicoanalyse 

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

Omschrijving: 
Ondanks herhaaldelijke pogingen tot contactname met IPSOS 
blijven we wachten op de resultaten van de nulmeting. 
Ondertussen heeft EDUCAM contact opgenomen met andere 
sectorfondsen die ook met IPSOS samenwerken en konden we op 
die manier de gegevens van de nieuwe contactpersonen bij IPSOS 
bemachtigen. Er wordt een overleg ingepland in oktober 2022. 
 
Normaliter, als alles volgens planning is verlopen, is de nulmeting 
afgerond (de facturen werden in juni betaald). Een resultaat van 
deze meting zou ons voor 1 september bereiken. Wordt dus 
vervolgd. 
Betrokken partners: 
Sociale partners, IPSOS, stuurgroep non-discriminatie.  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector onderneemt een nulmeting. De sector volgt de 
methodiek, kwaliteitscriteria en afspraken uit de stuurgroep op.  

 

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 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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sector met oog op ontwerp van 
een (meer volwaardig) actieplan 

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

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodiek en resultaten.  
 
De sector dient een rapportering van de nulmeting (risicoanalyse 
en correspondentietest) en ontwerp van actieplan bij het 
Departement WSE in. 

 
 

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.  
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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 autosector en aanverwante sectoren, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Didier PERWEZ, 
Voorzitter Traxio 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Ortwin MAGNUS, 
Ondervoorzitter ABVV-Metaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Lieve DE PRETER, 
Algemeen secretaris ACV-CSC METEA 
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