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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 van het paritair 
comité voor de bedienden uit de Internationale handel, het 

vervoer en de logistiek (PC 226) 
 
 
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 van het paritair comité voor de bedienden uit de 
Internationale handel, het vervoer en de logistiek, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Paul Valkeniers, Voorzitter van de Werkgeversfederatie voor de 
Internationale Handel, het vervoer en de logistiek; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De heer Wannes Gielis, Nationaal verantwoordelijke van ACV Puls; 
- Mevrouw Dorine Cordy, Voorzitter van de Bond der Bedienden, Technici en 

Kaders; 
- De heer Bart De Crock, Nationaal sectorverantwoordelijke van de Algemene 

Centrale der Liberale Vakbonden van België; 
 

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 het Sociaal Fonds voor de bedienden uit de internationale handel, het 
vervoer en de logistiek (PC226), Brouwersvliet 33  bus 7, te 2000 Antwerpen 
(ondernemingsnummer: 0423.133.004 - bankrekeningnummer: BE68 2200 0170 7034) 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 het Sociaal Fonds voor de Bedienden uit de 
internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226) 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 van het paritair 
comité voor de bedienden uit de Internationale handel, het vervoer en de logistiek. 

 

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 

Ikv toeleiding van diverse kansengroepen 
naar de sector: LOGOS voert per 
convenantjaar 2 WZ-projecten uit. 
Standaard tracht LOGOS per WZ-project 
minstens 12 gemotiveerde cursisten met 
de vereiste startcompetenties te 
selecteren om een traject te starten. 

LOGOS plant 1 WZ-project: 
In de provincie Antwerpen:  Expeditie skills. Het is momenteel de enige provincie 
waar nog een WZ-project kan doorgaan.  In alle andere provincies kampt VDAB 
met een tekort aan voldoende geschikte werkzoekenden. 
Streefcijfer voor het aantal cursisten bedraagt 12. 
 

Ikv informeren en sensibiliseren van 
ondernemingen: LOGOS voert per 
convenantjaar 45 bedrijfsbezoeken uit. 

De sector zal 25 bedrijfsbezoeken uitvoeren. 
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Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie en ter 
bevordering van inclusie. 

Actie 1: Het organiseren van 
werkzoekenden-projecten gericht 
op kansengroepen 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
1 WZ-project Expedition skills in de provincie Antwerpen. 

 

Actie 2: Het ondersteunen van 
relevante opleidingen van 
partners die naar 
knelpuntfuncties toeleiden 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
LOGOS ondersteunt volgende opleidingen: 
- VDAB & ZELCO: blended leren Dispatcher 
- Syntra-West & Syntra AB: webleren dispatcher 
- Syntra Midden-Vlaanderen: de opleiding senior customs 

consultant (SCC) in duaal vertrekt vanuit de actuele werksituatie 
en niet van een gestructureerd (in tijd en inhoud) leerplan. Het 
BK van douanedeclarant vormt de basis. 

 

Actie 3: Ondersteuning met de 
cluster T&L van het 
Mentor2Work-project 
Minderhedenforum 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Ondersteuning en opvolging op aanvraag. 
 

 

Actie 4: LOGOS onderzoekt de 
mogelijkheid om een ervaring dag 
te organiseren voor 
kansengroepen 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
LOGOS tracht alsnog een pilootproject logistieke ervaringsdag in 
te richten voor anderstaligen. 
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Actie 5: LOGOS wil 
trajectbegeleiders van VDAB en 
de Werkplekarchitecten 
informeren over de competenties, 
kennis, vaardigheden en 
noodzakelijke attitudes via een 
logistieke workshopdag 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op vraag en bij voldoende interesse organiseert LOGOS een 
workshop. 

 

Actie 6: Ondersteuning met de 
cluster T&L van het assessment-
project van Risesmart 
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
Dit project (infosessies voor werkzoekenden en sensibiliseren van 
bedrijven voor inleefstages) werd stopgezet omdat de 
geïnteresseerden bijna uitsluitend een arbeidersprofiel hadden en 
niet de juiste basiscompetenties hadden om als bediende aan de 
slag te gaan of een opleiding te volgen. 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
De cluster T&L, VDAB, Risesmart, bedrijven 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 7: LOGOS zet een actie via 
mailing op ter promotie van een 
divers personeelsbeleid 
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De actie richt zich tot alle kleine en middelgrote bedrijven en kan 
uit volgende onderdelen bestaan: 
- Het verder aanvullen van de eigen website met links van 

organisaties die gespecialiseerd zijn in de materie en of tools en 
brochures die een opstart kunnen bieden. ( bv. Kennisplatform 
Integratie en Samenleving – o.m.: de brochure: Wat werkt bij het 
wegwerken van discriminatie?    

- Via mailings de links en thema’s apart voorstellen incl. de ND-
code van LOGOS 

De bedrijfsbezoeken bij kleine en nog bij LOGOS niet gekende 
bedrijven blijven de focus én het beste kanaal om contacten te 
leggen en info door te sturen. 
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Actie 8: I.s.m. MVO-Vlaanderen 
nagaan hoe de Sustatool kan 
omgevormd worden tot een 
instrument dat ook voor de 
sector bruikbaar is 
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
LOGOS heeft dit initiatief stopgezet.  De sustatool is een tool die 
niet bruikbaar is in een door kmo’s en micro-bedrijven 
gedomineerde sector. Bij navraag naar een lightversie of een 
aangepaste tool voor logistieke bedrijven kreeg LOGOS afwijzend 
antwoord.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
MVO-Vlaanderen evtl. aangevuld met de cluster T&L 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 
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):  
De sector heeft de risico-analyse uitgevoerd en toegelicht aan de 
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. 

 
 
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):  
Het onderzoek van de nulmeting loopt in de sector. Wanneer 
afgerond, zal het onderzoeksbureau de resultaten toelichten.  

 

 

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):  
Zodra de resultaten beschikbaar zijn zorgt de sector voor een 
transparante rapportering over de methodiek en resultaten.  
 
De sector dient na juni een rapportering van de nulmeting 
(risicoanalyse en correspondentietest) en ontwerp van actieplan 
bij het Departement WSE in.   
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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 sector van het paritair comité voor de bedienden uit de 
Internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
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De heer Paul VALKENIERS, 
Voorzitter van de Werkgeversfederatie 

voor de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Wannes GIELIS, 
Nationaal verantwoordelijke van ACV Puls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Dorine CORDY, 
Voorzitter van de Bond der Bedienden, Technici en Kaders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart DE CROCK, 
Nationaal sectorverantwoordelijke 

van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
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