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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 Grafische sector (PC 130) 
 
 
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 Grafische sector, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ilse Straetman, voorzitter raad van bestuur GRAFOC vzw, 
vertegenwoordiger Vlaamse nieuwsmedia , HR Manager Printing Partners 
Beringen; 

- De heer Denis Geers, voorzitter raad van bestuur Febelgra vzw, CEO Graphius; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Jef Boonen, Ondervoorzitter GRAFOC vzw, Secretaris ACV, Bouw, 

Industrie & Energie; 
- De heer Jan Meeuwens, Bestuurder GRAFOC vzw, Federaal Secretaris BBTK; 

 
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 Grafoc vzw (Grafisch Opleidingscentrum), Marsveldplein 2 te 1050 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0852.063.044 - bankrekeningnummer: BE70 1441 2347 5525) 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 Grafoc 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 Grafische sector. 

 

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  Formuleer hieronder een ge-updatete of nieuwe resultaatsverbintenis 

voor komende addendumperiode van 6 maanden 

Bijkomende actie: 
Actie 5: Screenen, opleiden en begeleiden 
van werkzoekenden 

GRAFOC er naar streven om 4 werkzoekenden een opleiding te 
geven van 20 dagen en hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 

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

Actie 1: Promotie en verspreiding 
(inter)sectorale handleiding Non-
Discriminatiecode 

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

Inspanningsverbintenis(-sen):  

 

Actie 2: Kennisoverdracht tussen 
verschillende generaties 

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

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

 

Actie 3: Nederlands op de 
werkvloer 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Bijkomende actie: 
Actie 4: Basiskennis Nederlands en 
rekenen  

Omschrijving:  
Een kwalitatieve instroom begint met een duidelijke 
communicatie.  
 
GRAFOC heeft in 2022 een tool ontwikkeld om de basiskennis 
Nederlands en rekenen van werkzoekenden na te gaan. Deze online 
tool die ter beschikking wordt gesteld is ontwikkeld om na te gaan 
of de kandidaat over een basiskennis Nederlands en rekenen 
beschikt. 
 
Als blijkt dat een nieuwe kandidaat die instroomt toch 
onvoldoende Nederlands kent en het basis rekenen niet onder de 
knie heeft kan hij/zij problemen ondervinden bij het uitvoeren van 
zijn/haar opdrachten. 
 
Voor het bedrijf en de collega’s is dit geen aangename situatie 
maar voor de kandidaat resulteert dit mogelijk in een volgende 
afwijzing. Om deze negatieve spiraal te doorbreken biedt GRAFOC 
een basis kennis test Nederlands en rekenen aan. 
 
Tijdens deze online test krijgt de kandidaat mondeling- en 
schriftelijk vragen voorgelegd. Indien de kandidaat foutief 
antwoordt, is het belangrijk dat de HR verantwoordelijke de 
resultaten met de kandidaat overloopt en de adviezen van de 
bevraging bespreekt met de kandidaat. 
Omdat het slechts een beknopte test is kan het resultaat niet als 
bindend aanzien worden. Als de kandidaat een goede attitude en 
technisch inzicht heeft, kan je als werkgever nog steeds beslissen 
om de kandidaat aan te werven. Bijkomende opleidingen en 
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ondersteuning kunnen van deze nieuwe kandidaat een 
waardevolle collega maken. 
 
Met deze tool trachten we alle zintuigen aan te spreken. Dit om 
een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen van de algemene (talige-
rekenkundige) kennis van de kandidaat.  
 
De tool werd zo opgedeeld dat bij bepaalde vragen verschillende 
zintuigen aangesproken worden en bij andere vragen gefocust 
wordt op één zintuig. Hieruit kan het mogelijk zijn om een 
beknopte sterkte-zwakte analyse van de kandidaat te verkrijgen. 
Wanneer hij/zij bijvoorbeeld goed scoort op de vraag met het 
filmpje en de extra auditieve uitleg en minder scoort op enkel de 
auditieve opdracht zou men er in de toekomst rekening mee 
kunnen houden dat deze kandidaat gebaat is bij visuele én 
auditieve instructies.  
Verder wordt er ook gepeild naar algemene rekenkundige 
basiskennis. Hier ligt de focus op rekenkundig inzicht en niet 
specifiek op de talige capaciteiten.  
 
Tot slot wordt er gepeild naar eenvoudige computerkennis. Het 
gaat hier over het kopiëren en plakken van een gevraagde tekst op 
de homepage van GRAFOC.  
 
Het is aangewezen dat er bij de kandidaat/kandidaten telkens een 
verantwoordelijke aanwezig is om het antwoordgedrag te 
observeren en de kandidaten bij te staan waar nodig. Elke 
handeling die de verantwoordelijke uitvoert om een kandidaat te 
ondersteunen dient in kaart gebracht te worden. Zo bekomen we 
een zo breed mogelijk beeld van de kandidaat.   
 
De online test Nederlands en rekenen wordt gratis ter beschikking 
gesteld aan alle PC130 bedrijven.  
 
De HR verantwoordelijke die deze tool laat gebruiken engageert 
zich om: 
1. Je laat al de kandidaten de test uitvoeren ongeacht hun 

herkomst, gender of leeftijd. 
2. Je houdt je aan sectorale non-discriminatiecode. 
3. Tijdens de online test krijgt de kandidaat mondeling- en 

schriftelijk vragen voorgelegd. Indien de kandidaat foutief 
antwoordt, is het belangrijk dat de je de resultaten met de 
kandidaat overloopt en de adviezen van de bevraging 
bespreekt met de kandidaat. 

4. De resultaten zijn niet bindend. Het bedrijf bepaalt zelf of de 
kandidaat in aanmerking komt voor de vacature. 

5. Het gebruik van deze online test is uitsluitend voor je bedrijf 
en mag niet verder verspreid worden. 
 

Betrokken partners:  
Individuele bedrijven en werkzoekenden 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
GRAFOC gaat promotie blijven voeren voor deze tool. 

 
Bijkomende actie: 
Actie 5: Screenen, opleiden en 
begeleiden van werkzoekenden 

Omschrijving: 
GRAFOC heeft een overeenkomst afgesloten met VDAB om via een 
proefproject “Mobiel opleidingscentrum” werkzoekenden met een 
productiemedewerker achtergrond te screenen en via een verkort 
opleidingstraject deze kandidaten te laten doorstromen naar een 
operator functie in of buiten de printmedia sector. Deze doelgroep 
vindt omwille van diverse redenen en achtergronden moeilijk de 
weg naar de arbeidsmarkt. Dit proefproject loopt in samenwerking 
met VDAB West-Vlaanderen.  
Betrokken partners:  
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
GRAFOC zal van januari 2023 samen met VDAB er naar streven om 
40 werkzoekenden uit West-Vlaanderen te screenen op hun 
technische competenties en attitude.  
Werkzoekenden waarvan de technische competenties en attitude 
voldoende sterk zijn krijgen een opleiding van 20 werkdagen om 
hen voor te bereiden op tewerkstelling in de printmedia sector. 
Werkzoekenden waarvan de technische competenties en attitude 
niet volstaan krijgen zullen, via hun VDAB klantenconsulent, een 
advies mee krijgen welk type opleiding en beroep beter bij hun 
profiel past. GRAFOC streeft er naar om 4 werkzoekenden de 
opleiding van 20 dagen te laten volgen en hen te begeleiden naar 
de arbeidsmarkt. 

 
 
Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse als aanloop naar de 
nulmeting 
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 van een 
sensibiliserende nulmeting 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

 
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 
 
 

Namens de sociale partners van de Grafische sector (PC 130), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
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Mevrouw Ilse STRAETMAN, 
Voorzitter raad van bestuur GRAFOC vzw, 
Vertegenwoordiger Vlaamse nieuwsmedia, 

HR Manager Printing Partners Beringen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Denis GEERS, 
Voorzitter raad van bestuur Febelgra vzw, 

CEO Graphius 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jef BOONEN, 
Ondervoorzitter GRAFOC vzw, 

Secretaris ACV, Bouw, 
Industrie & Energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan MEEUWENS, 
Bestuurder GRAFOC vzw, 
Federaal Secretaris BBTK 
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