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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 
sector Chemie, Kunststoffen en Life Sciences (PC 116 en 207) 

 
 
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 Chemie, Kunststoffen en Life Sciences, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ann Wurman, Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen; 
- De heer Koen Laenens, Secretaris-generaal- Directeur Sociale Zaken essenscia; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Marian Willekens, Secretaris ACVBIE; 
- De heer Andrea Della Vecchia, Federaal secretaris ABVV Scheikunde ; 
- De heer Koen De Kinder, Federaal Secretaris ACVBIE; 
- De heer Stéphane Piron, Federaal Secretaris ABVV Scheikunde ;  
- De heer Erik Decoo, Nationaal 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 Chemie, Kunststoffen en Life Sciences 
(PC 116 en 207) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 122.500,00 euro voor de financiering van 
5 VTE sectorconsulenten uit te betalen aan de hieronder opgelijste begunstigden:  
 

- 24.500,00 euro aan SIRA-opleidingen vzw – Van der Meydenstraat 20 te 2140 Borgerhout 
(ondernemingsnummer: 0446.642.042 - bankrekeningnummer: BE25 5513 8869 0082) voor 
de financiering van 1 VTE sectorconsulenten;. 

- 49.000,00 euro aan PlastIQ vzw, August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0899.903.246 - bankrekeningnummer: BE60 7350 2125 1270) voor de 
financiering van 2 VTE sectorconsulenten; 

- 49.000,00 euro aan Co-valent vzw - August Reyerslaan 80 te 1030 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0666.836.891 –  bankrekeningnummer BE60 0018 0168 5070) voor 
de financiering van 2 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 

Intersectorale STEM-acties van PlastIQ en SIRA: 
De sector wil samen met een aantal 
intersectorale (industrie) sectorfondsen en 
provinciale actoren op het snijvlak 
onderwijs/arbeidsmarkt STEM initiatieven 
opzetten door ouders en (toekomstige) 
leerlingen te wijzen op de unieke troeven van 
STEM studierichtingen en beroepen. 
 
STEM-activiteiten van PlastIQ en SIRA: 4000 
deelnemers/jaar 

De acties binnen PlastIQ nl Technoboost, 
Techniek Festival en Grow talent worden ook 
in voorjaar 2023 verdergezet. Andere 
activiteiten staan gepland voor het najaar 
2023 waardoor de proportionaliteitsregel niet 
100% opgaat.  
De stad Antwerpen, één van de partners 
binnen Talentenfabriek, legt zijn klemtoon op 
de doelgroep van werkzoekende en niet meer 
op onderwijs. Voorheen stapte ook RTC 
Antwerpen uit de 
samenwerkingsovereenkomst.  Zonder deze 
partnerschappen zijn de stemacties voor Sira 
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niet meer levensvatbaar. De sector is het 
concept Haaitech echter zeer genegen en zoekt 
naar pistes om het door andere partners in het 
werkveld te laten inplannen.  
Vanuit PlastIQ zullen 730 leerlingen in het 
voorjaar 2023 worden benaderd.  
 

 

PRIORITEIT 1: Informeren en sensibiliseren rond STEM-richtingen in het algemeen en 
chemierichtingen en -beroepen in het bijzonder 

Actie 1: Deelname en organisatie van allerlei 
doe- en informatieactiviteiten om wetenschap 
en chemie meer concreet te maken bij jongeren 
en hun ouders 

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):  

- Didactisch materiaal en informatie oa via 
websites van de sectororganisaties 

- Vaste opstellingen in wetenschaps-
initiatieven: Technopolis, Beroepenhuis 

- Deelname aan beurzen  
- Organisatie van events: Technoboost, 

Plastics Moov,  We are chemistry 
- Stemoverleg met andere sectoren 

 
Bepaalde actie worden gecontinueerd, 
verbeterd en versterkt.  Andere acties 
worden geëvalueerd of stopgezet en op een 
andere manier geïntegreerd. 

 

Actie 2: Intersectorale STEM-acties van PlastIQ 
en SIRA versterken en uitbouwen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Vanaf schooljaar 2022-2023 is er een nieuwe 
intersectorale samenwerking tussen PlastIQ, 
Cobot en POM West-Vlaanderen in en rond het 
Circular Materials Center Kortrijk. 
Ontdekt techniek Talent wordt niet meer 
verdergezet. 
Betrokken partners:  
Extra partners: Cobot en POM WVl 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Aantal leerlingen PlastIQ 
Technoboost: 250 lln 
Techniek Festival: 300 lln      
Grow talent: 180 lln                

 

Actie 3: STEM-actieplan ondersteunen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☐ bijsturing Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector engageert zich om het Stemactieplan 
te ondersteunen.  

 

Actie 4: Activiteiten ter ondersteuning van de 
leerkracht via informatie en didactisch 
materiaal continueren 

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 
inspanningen continueren vb. UCLL www. 
Chemieleerkracht.be, opleidingen leerkrachten 
Acta en PlastIQ, didactisch materiaal, 
onderwijskiezer. 

 
PRIORITEIT 2: Verhoging van de instroom via het aanbieden van sterke oriënteringstrajecten 

Actie 5: Via Chemie-, Techniek- Farma en 
Kunststofbad werkzoekenden laten kennis 
maken met concrete beroepen van 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):   
Kandidaten voor deze baden correct en 
volledig informeren over de opleidings-
mogelijkheden en hen goed informeren over 
het werken in onze sector. 
Geslaagden  van chemiebad en techniekbad 
warm overdragen aan VDAB of een andere 
opleidingsverstrekker (vb. Steunpunt 
Tewerkstelling). Niet-geslaagden begeleiden 
met zoeken naar een plan B en hen nadien 
warm overdragen aan VDAB. 
Geslaagden van farmabad voorstellen aan de 
farmaceutische bedrijven om bij hen aan de 
slag te gaan.  Niet geslaagden warm 
overdragen aan VDAB. 
Geslaagden kunststofbad volgen de 
vervolgopleiding binnen het KIEM-traject tot 
operator kunststoffen. Niet geslaagden 
worden warm overgedragen aan VDAB.  
Bedrijven informeren over deze baden en hun 
toegevoegde waarde, zodat cursisten nadien 
maximale kans op tewerkstelling hebben. 
Het middenveld informeren over deze baden 
zodat zij kandidaten die in de sector aan de 
slag willen, maar nog niet over de juiste 
competenties beschikken, kunnen aanmelden 
voor één van deze baden.  
Met VDAB wordt bekeken hoe instroom vanuit 
andere sectoren ook voor deze baden kan 
gevonden worden. Dit mag niet ten koste 
gaan van de instapvoorwaarden geldende in 
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de sector. Tevens moet er rekening gehouden 
worden met de opleidingscapaciteit van de 
sectorale competentiecentra.  

 

Actie 6: Inactieve arbeidsreserve bereiken en 
bedrijven hierrond informeren 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
Het ESF project level up van PlastIQ werd 
afgerond in maart 2022 en wordt verder gezet 
via het addendum Oekraïne. De ontwikkelde 
tools en inzichten worden verder geïntegreerd 
in de lopende werking. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie addendum Oekraïne.  

 
Nieuwe actie i.f.v. focus niet-beroepsactieven 

Actie 7 : JOPI ( job en opleidingspunt industrie 
West-Vlaanderen), oriëntatie en 
screeningsdagen voor werkzoekenden en 
inactieven. 
 
 
 

Omschrijving: 
Oriëntatie en screeningsdagen voor 
werkzoekende en inactieven.  De 
werkzoekende worden uitgenodigd door de 
VDAB. Elke sector houdt een sectorpresentatie 
waarna de kandidaat een sector kiest. Er wordt 
gewerkt met bestaande instrumenten. Er is een 
laagdrempelige aanpak. Dit project gaat vooraf 
aan een  bad en eventuele opleiding.  
Betrokken partners :  
PlastIQ, Metaal, voeding, textiel, hout en 
kunststof (regio West-Vlaanderen), VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Vanaf sept 2022, 4 keer per jaar, bij positieve 
evaluatie verderzetting in 2023, dus 2 keer in 
de periode van de verlenging.  

 
 
Nieuwe actie i.f.v. focus niet-beroepsactieven 

Actie 8 : laagdrempelig informeren van 
neetjongeren over chemie en farma en 
mogelijke opleidingsmogelijkheden binnen de 
Provincie Antwerpen 
 
 

Omschrijving:   
In de Provincie Antwerpen, zullen de sectoren 
chemie/farma en metaal, op gemakkelijk 
toegankelijke plaatsen voor neetjongeren, 
workshops organiseren van maximaal 2 uur. 
Rekening houdende met de inzichten van de 
neetbegeleiders wordt er info gegeven over de 
job en opleidingsmogelijkheden. Ze ontmoeten 
hier ook reeds de eerste keer een aantal 
contactpersonen uit de sector. 
Binnen dit project wordt er ingezet op het 
maximaal vermijden van mogelijke drempels 
op weg naar baden, opleiding en werk.  
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Betrokken partners :  
Sira (chemie en farma), metaal, Provincie 
Antwerpen en begeleiders van neetjongeren in 
de provincie. In oktober 2022 worden 
meerdere partners uitgenodigd. Begin 2023 
zullen de partners bepaald worden.  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Evalueren van de aanpak begin 2023 en 1 
workshop  voor neetjongeren bij positieve 
evaluatie in de periode van de verlenging. 

 
Nieuwe actie i.f.v. focus niet-beroepsactieven 

Actie 9 : chemiebad “Anders” voor anderstalige 
vluchtelingen gekend bij VDAB en/of OCMW. 
  
 
 
 

Omschrijving: 
Dit chemiebad is specifiek gericht naar 
anderstalige vluchtelingen gekend bij VDAB 
en/of OCMW. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de taalkennis. Ook bij het 
opleidingstraject dat eventueel volgt in het 
competentiecentra Acta, professionaliseren de 
trainers zich verder onder begeleiding van 
Atlas (specialist in taalonderwijs voor 
anderstaligen).  
Betrokken partners: 
Talentenfabriek, VDAB en OCMW’s in Provincie 
Antwerpen, competentiecentra Acta, Atlas en 
eventueel taalcoach gedurende de opleiding bij 
Acta. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Piloottraject is gestart in juni 2022 -tot 
februari 2023. Verlenging van het project 
gedurende de periode van 1 januari 2023 tot 30 
juni 2023 lijkt eerder onwaarschijnlijk daar de 
nieuwe instructeur van VDAB nog moet 
opgeleid worden om met deze specifieke groep 
te werken. Hierdoor wordt selectie wel zeer 
moeilijk.  

 
Nieuwe actie i.f.v. focus niet-beroepsactieven 

Actie 10 : De sector werkt mee aan de 
organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment tussen de sectorconsulenten 
en de begeleiders van niet-beroepsactieven ( 
PlastIQ en SIRA) 
 
 
 

Omschrijving:   
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) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.   
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen in 
de noden van niet-beroepsactieven en 
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onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen. 
 
Timing: voorjaar 2023, geschikt moment te 
bepalen door de sector en de deelnemende 
partners.  
Betrokken partners: 
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV 
 
Mogelijke andere partners zijn: VDAB en 
partnerorganisaties, werkplekarchitecten, 
dienst inburgering en integratie, dienst 
activering OCMW, ESF-projecten outreach en 
activering, … 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector , PlastIQ en Sira, informeert 
begeleiders van niet-beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. 
De sector onderzoekt hoe het kan bijdragen 
aan het verlagen van de drempels tot 
tewerkstelling binnen de sector op basis van 
de noden van niet-beroepsactieven.  

 
 
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 wil het aantal deelnemers aan 
opleidingen behouden: 
In 2021: 3500 deelnemers 
In 2022 : 3500 deelnemers 

Het aantal deelnemers wordt bijgesteld: 1100 
deelnemers ( 6 maanden). 
 
Vastgestelde daling over de laatste 2 jaar 
alsook het installeren van nieuwe opleidingen 
vanaf voorjaar 2023 (enige gewenningstijd 
nodig). 

 

PRIORITEIT 1: Verhoging van instroom via projecten van werkplekleren en arbeidsmobiliteit 

Actie 1: SIRA-opleiding 
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):  
Ervoor zorgen dat de slaagkansen van de Sira-
jongeren maximaal zijn door een goede 
begeleiding van de jongeren en een brug te 
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vormen  tussen hun stagebedrijf en het 
volwassenonderwijs waar ze les volgen.  
 
Nazorg van niet-geselecteerde kandidaten, 
door hen volledig en correct te informeren 
over het opleidingslandschap richting 
procesoperator, zodat kandidaten maximaal 
doorstromen naar een passende opleiding en 
zo finaal in de sector aan de slag kunnen. 

 

Actie 2: KIEM-project 

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):  
Deelnemers van de trajecten zo goed mogelijk 
begeleiden bij het vinden van een geschikte 
stageplaats of job, dit tot drie maanden na 
beëindigen van het traject. Niet geslaagden 
warm overdragen naar VDAB. Bedrijven op de 
hoogte brengen van lopende opleidingen om 
maximale tewerkstelling binnen de sector te 
bekomen. 

 

Actie 3: Arbeidsmobiliteit en opleiding van 
tijdelijke werklozen bevorderen in het kader 
van de relance 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
Er worden geen specifieke acties meer opgezet 
voor werklozen relance COVID. Deze worden 
opgenomen in de algemene werkzoekenden 
projecten van het KIEM project.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): niet meer 
relevant 

 
PRIORITEIT 2: Ondersteunen van competentieontwikkeling van werknemers met bijzondere 
aandacht voor de competenties van de toekomst 

Actie 4: Aanbod van opleidingen en subsidies 
continueren en versterken met opleidingen die 
telewerken ondersteunen 

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 verbindt zich er toe om via het open 
opleidingsaanbod competentieontwikkeling 
van werknemers gedurende de ganse loopbaan 
te blijven stimuleren. Bijzondere aandacht gaat 
naar kmo’s door onder andere de opleidingen 
zo veel mogelijk regionaal aan te bieden. Het 
aanbod aan digitale leervormen neemt toe 
zodat werknemers op een nog flexibelere 
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manier toegang krijgen tot de opleidingen. 
Door een toenemende vraag naar de opleiding 
‘Nederlands op de werkvloer’ zal deze opleiding 
extra georganiseerd worden. Voor het 
organiseren van de opleidingen wordt 
maximaal gezocht naar intersectorale 
samenwerking.  
 
De kunststofsector deed een aanvraag om 
opgenomen te worden in de EVC-trajecten 
nieuwe versie. 
 
Ook de financiele tegemoetkoming voor 
bedrijven die opleidingen organiseren voor 
hun werknemers wordt verdergezet in 2021-
2022. De aanvraag gebeurt volledig online en 
kmo’s worden persoonlijk ondersteund bij het 
indienen van de aanvraag. Naar kmo’s wordt 
ook een extra inspanning geleverd in de vorm 
van een verhoogd subsidiebedrag. 

 

Actie 5: Aandacht voor competenties van de 
toekomst via een intersectoraal project ‘anders 
organiseren’ 
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 deelnemende sectoren en partners zullen 
van elkaar informeren en van elkaar leren. 
Bedrijven   de sectoren worden 
gesensibiliseerd (Vb. via nieuwsbrief, 
infosessies, Webinars, … . Er wordt onderzocht 
of er bijkomende middelen aangetrokken 
kunnen worden om bedrijven ook 
daadwerkelijk te begeleiden. 

 

Actie 6: Ondersteunen van een talentgericht 
HR-beleid in de bedrijven met bijzondere 
aandacht voor kmo’s 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Co-valent herlanceert de adviescheque in 
aangepaste vorm. De belangrijkste 
verbeteringen zijn: 
- Co-valent i.p.v. de klant kiest de 

dienstverleners; 
- naast HR-dienstverleners binnen 

competentiebeleid, worden er ook experten 
op het vlak van digitale vaardigheden en 
gerelateerde softskills ingezet ( sector cao zet 
hier specifiek op in); 

- naast het bieden van een concreet antwoord 
op de noden van het bedrijf wordt het 
strategisch competentiedenken, de 
verduurzaming en aandacht voor het 
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versneld invoeren van levenslang leren 
beklemtoond.   

- er is tevens aandacht voor de toekomstige 
noden 

- er wordt steeds een opleidingsplan opzet om 
zo de leercultuur actief te ondersteunen en 
tevens terugkoppeling te kunnen maken 
naar basisdienstverlening van Co-valent. 

- reactivering na corona ondersteunt door een 
communicatiecampagne 

- Co-valent heeft zich ingeschreven in ESF- 
project “ competentiecheck “ binnen het 
perceel Industrie. Goedkeuring eerste fase is 
rond, goedkeuring tweede fase 
oktober/november 2022.   

Betrokken partners:  
Adviseurs Co-valent, externe adviseurs (bv 
Impact, Novare, Givi, Learnia, Cobot), ESF, 
stuurgroep competentiechecks industrie.  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opstart en ontwikkeling van de communicatie 
en 5 competentiecheques in de eerste 6 
maanden. 

 
PRIORITEIT 3: Acties rond werkbaar werk in bedrijven stimuleren 

Actie 7: Bedrijven via paritaire overlegorganen 
ondersteunen bij het opmaken van een 
actieplan rond werkbaar 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):  
De sectorconsulenten ondersteunen de 
experten van het Demografiefonds in de 
verdere uitbouw van het fonds. 

 

Actie 8: Competentieontwikkeling 
ondersteunen rond thema’ s van de 
werkbaarheidsindicatoren 
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):  
Het aanbod wordt semesterieel herbekeken om 
opleidingen rond bv. telewerken, stress op het 
werk, welzijn, en innovatieve 
arbeidsorganisatie op te nemen.  

 
Nieuwe actie i.f.v. preventie van langdurige ziekte 

Actie 9: Intersectorale campagne werkbaar 
werk i.f.v. preventie van langdurige ziekte 
 

Omschrijving: 
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
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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: achtergrond-
informatie, 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 :  
16 sectoren, intersectorale adviseur, partner 
voor het aanleveren van de ziektecijfers, 
partners gespecialiseerd in ziektepreventie 
(klemtoon beroepsziekten) en opleidingen 
hieromtrent. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte ikv werkbaar werk. 

 
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 
 
 
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 Chemie, Kunststoffen en Life Sciences (PC 116 en 207), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ann WURMAN, 
Gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen LAENENS, 
Secretaris-generaal- Directeur Sociale Zaken essenscia 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Marian WILLEKENS, 
Secretaris ACVBIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Andrea DELLA VECCHIA, 
Federaal secretaris  Algemene centrale ABVV  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen DE KINDER, 
Federaal Secretaris ACVBIE 
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De heer Stéphane PIRON, 
Federaal secretaris Algemene Centrale ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Erik DECOO, 
Nationaal verantwoordelijke ACLVB 
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