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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 sector 
Voedingsnijverheid (PC 118 en 220) 

 
 
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 SECTOR Voedingsnijverheid, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Anke Grooten, Directeur Sociale Zaken Fevia; 
- Mevrouw Nadia Lapage, Secretaris general Fevia Vlaanderen; 
- De heer Bruno Kuylen, namens Belg. Confederatie BCCI; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Bart Vannetelbosch, Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten; 
- De heer Tangui Cornu, Voorzitter Voedingscentrale ABVV;  
- Mevrouw Karin Schaerlaekens, Nationaal verantwoordelijke ACV-Puls; 
- De heer Jan Meeuwens, Nationaal secretaris BBTK; 
- De heer Dominik Roland, Nationaal verantwoordelijke Voeding ACLVB; 

 
hierna “de sector” genoemd,  

 
 
 



Pagina 2 van 9 
 

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 vzw IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming van de 
Voedingsnijverheid), Birminghamstraat 225 te 1070 Anderlecht (ondernemingsnummer: 
0442.973.363 - bankrekeningnummer: BE05 3100 9024 7775) 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 vzw IPV 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 sector Voedingsnijverheid. 

 

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 

Deelname aan de intersectorale 
initiatieven om het bereik van de 
handleiding non-discriminatie te 
maximaliseren: 
• Teasers ontwikkelen en verspreiden 

via onze (digitale) nieuwsbrief, 
website, gerichte mailings en onze 
HR-netwerken. 

• Mee organiseren van de “Dag van 
Inclusie”. 

Realiseren van een postercampagne. 

Verdere deelname aan intersectorale initiatieven om het bereik 
van de handleiding non-discriminatie te maximaliseren en 
verspreiding van het ontwikkelde materiaal. 
 
Binnen de verlengingsperiode zetten we in op:  
- Het verder verspreiden van de intersectorale handleiding 
non-discriminatiecode 
- Het verder verspreiden van de ontwikkelde videoteasers die 
bewustzijn creëren rond discriminatie op basis van gender, 
beperking, leeftijd en migratieachtergrond 



Pagina 3 van 9 
 

- Het ontwikkelen en verspreiden van 3 ondersteuningsfiches 
met tips om als onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen. 

Het nieuwe adviesbudget diversiteit zal in 
2021 op basis van 2 pilootbedrijven 
ingezet, geëvalueerd en geoptimaliseerd 
zijn. 
In 2022 wordt het verder uitgerold voor 
alle voedingsbedrijven via een 
communicatiecampagne. 

Het adviesbudget ‘diversiteit’ wordt verder gepromoot via de 
nieuwsbrief, sociale mediakanalen, HR-netwerken en 
bedrijfsbezoeken. 

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

Actie 1: Verder promoten van de 
intersectoraal opgestelde 
handleiding non-discriminatie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bedrijven sensibiliseren, wegwijs maken en ondersteunen om de 
verschillende vormen van discriminatie in de onderneming te 
(h)erkennen en te voorkomen. Hiervoor werkt de sector mee aan 
de initiatieven van het intersectorale netwerk. 
  
Binnen de verlengingsperiode zetten we in op:  

- Het verder verspreiden van de intersectorale handleiding 
non-discriminatiecode 

- Het verder verspreiden van de ontwikkelde videoteasers 
die bewustzijn creëren rond discriminatie op basis van 
gender, beperking, leeftijd en migratieachtergrond 

- Het ontwikkelen en verspreiden van 3 
ondersteuningsfiches met tips om als onderneming een 
evenredige en duurzame tewerkstelling te bevorderen. 

 

Actie 2: Bedrijven sensibiliseren 
rond het belang van een 
duurzaam personeels- en 
organisatiebeleid en initiatieven 
op vlak van werkbaar werk om 
discriminatie tegen te gaan en 
diversiteit te laten renderen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Gericht sensibiliseren via verschillende kanalen (bedrijfsbezoeken, 
netwerkmomenten, geschreven communicatie,...) 

 

Actie 3: Bedrijven ondersteunen 
op vlak van een duurzaam 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
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personeels- en organisatiebeleid, 
algemeen en gericht bij 
diversiteitsuitdagingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Adviesbudget ‘diversiteit’ verder promoten via de nieuwsbrief, 
sociale mediakanalen, HR-netwerken en bedrijfsbezoeken. 

 

Actie 4: Investeren in de 
loopbanen van kansengroepen: 
gerichte promotie van 
transitiebudgetten (2.500 euro 
voor opleidingskosten bij 
instroom, doorstroom, uitstroom) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Gerichte promotie van de transitiebudgetten. Het bereik van 
kansengroepen via deze budgetten wordt gemonitord. 

 

Actie 5: Investeren in de 
loopbanen van kansengroepen – 
specifieke initiatieven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Promotie van de specifieke initiatieven. 

 

Actie 6: Mee oplossingen zoeken 
voor specifieke arbeidsomstandig-
heden en inzetten op welzijn op 
het werk voor oudere 
werknemers 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Gerichte promotie van het ondersteuningsaanbod 

 
 

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):  
Uitvoering van de risicoanalyse. 
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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):  
Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting. 

 
 

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):  
Voeren van de sectorale dialoog en ontwerp van een actieplan. 

 
 
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 
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Namens de sociale partners van de sector Voedingsnijverheid (PC 118 en 220), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Anke GROOTEN, 
Directeur Sociale Zaken Fevia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Nadia LAPAGE, 
Secretaris general Fevia Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bruno KUYLEN, 
namens de Belgische Confederatie BBCI 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart VANNETELBOSCH, 
Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tangui CORNU, 
Voorzitter Voedingscentrale ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Karin SCHAERLAEKENS, 
Nationaal verantwoordelijke ACV-Puls 
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De heer Jan MEEUWENS, 
Nationaal secretaris BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Dominik ROLAND, 
Nationaal verantwoordelijke Voeding ACLVB 
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