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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 
Verhuisondernemingen, meubelbewaring 
en aanverwante activiteiten (PC 140.05) 

 
 
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 Verhuisondernemingen, meubelbewaring en 
aanverwante activiteiten, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Estelle Patar, voorzitter Sociaal Fonds Verhuizingen; 
- De heer Bertil Durieux, voorzitter Belgische Kamer der Verhuizers (BKV); 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Carine Dierckx, secretaris BTB-ABVV; 
- De heer Simon De Gelder, secretaris ACV Transcom; 

 
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 Ambassador Verhuisopleidingen vzw, Stroobantsstraat 48A te 1140 Evere 
(ondernemingsnummer: 0886.640.673 - bankrekeningnummer: BE44 0015 1162 3445) 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 Ambassador Verhuisopleidingen 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 sector 
Verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten. 

 

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 

Uitreiken van 1 Diversiteitsaward in 2022. 
Nulmeting: 21/03/2019 werd de Diversiteit 
Award uitgereikt aan het bedrijf De Roeck 
Moving. 

Diversiteitsaward 2022 uitgereikt op 15/04/2022 
We hebben in totaal 6 prijzen uitgedeeld en dit aan : Gosselin, 
Transmoove, Mozer Group, JFDW Decisions & Actions, Dockx 
Movers en Patar. 
De volgende uitreiking van de Diversiteitsaward ligt in de volgende 
convenantperiode nl. van 01/07/2023 tot 30/06/2025. We 
organiseren om de twee jaar de uitreiking van deze award. Deze 
actie zal dus niet in de verlenging worden opgenomen maar wel in 
de nieuwe convenantperiode die start op 1 juli 2022. 
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Organisatie van taalondersteuning aan 
bedrijven in samenwerking met Vokans en 
eventueel andere taalaanbieders 
 
Nulmeting: 2020: 1 
Resultaatsverbintenis 
- voor 2021: 2 bedrijven 
- voor 2022: 3 bedrijven 

 
01/01/2023-30/06/2023 : 2 bedrijven 

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

Actie 1: Diversiteit en 
vergrijzingsproblematiek in de 
sector opvolgen en de werkgever 
hierover op regelmatige 
tijdstippen informeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het opvolgen van de in- en uitstroom in de sector aan de hand van 
de leeftijdsanalyse. Vanuit die analyse werkgevers informeren, 
sensibiliseren en motiveren voor een diversificatie van hun 
personeelsbestand. De eerstvolgende analyse gebeurt in de loop 
van de maanden maart/april 2023. 

 

Actie 2: Uitreiking van een 
sectorale Diversiteit Award 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 3: Uitrol met de cluster van 
de Quizlet app 

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

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

 

Actie 4: Ondersteuning van 
taalbeleid in ondernemingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Resultaatsverbintenis(-sen): 
Organisatie van taalondersteuning aan bedrijven in samenwerking 
met Vokans en eventueel andere taalaanbieders. 
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Actie 5: Intersectorale handleiding 
non-discriminatie verder 
promoten en verspreiden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector werkt actief mee aan de 
werkgroepen binnen het intersectorale netwerk en verspreidt de 
ontwikkelde tools aan de bedrijven binnen de sector. 

 

Actie 6: Bedrijven sensibiliseren 
om een non-discriminatiebeleid 
te voeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Via bedrijfsbezoeken, mailings, onze 
website bedrijven aanmoedigen om een zo divers mogelijk 
personeelsbestand te bekomen en de tips van de handleiding te 
gebruiken. Bedrijven aanmoedigen zo ruim mogelijk te kijken naar 
alle talenten op de arbeidsmarkt. 

 

Actie 7: Organiseren van 
jobcoaching bij ondernemingen 
in kader van non-discriminatie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Bedrijven informeren en sensibiliseren om gebruik te maken van 
jobcoaching als er zich op de werkvloer problemen voordoen zoals 
communicatieconflicten, taalproblemen, …. . 

 

Actie 8: Sectoraal aanbod 
opleiding “Hoe omgaan met 
discriminerende klanten” voor 
werkgevers en leidinggevenden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Via opleiding / Webinar werkgevers en leidinggevende bewust 
maken van non-discriminatie en hoe ermee om te gaan. 
Onderzoeken om een Webinar op te starten. 

 

Actie 9: Sectoraal aanbod 
opleiding non-discriminatie in 
scholen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 10: Voortrajecten voor 
allochtonen – opleiding chauffeur 

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Via promotie de job van verhuizer kenbaar maken tijdens de 
voortrajecten die toeleiden naar het behalen van rijbewijs C/CE. De 
doorstroming van allochtone jongeren naar onze sector te 
verhogen. 

 

 
Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1: Uitvoeren van een 
risicoanalyse 
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

 
 

Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten nulmeting, ontwerp van een (meer 
volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie 1:  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sectorale partners op regelmatige tijdstippen inlichten over de 
stand van zaken van het onderzoek. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 2: Het opmaken van een 
actieplan gebaseerd op de 
resultaten van het onderzoek 
uitgevoerd door onze 
dienstverlener  

Omschrijving: 
De resultaten van de risico analyse en de onderzoeksfase worden 
besproken met de betrokken sociale partners. Vanuit deze 
resultaten zal de sector passende en doelgerichte acties 
ondernemen die we in een actieplan zullen voorstellen. 
Betrokken partners : Sociale partners, Intersectorale werking SERV, 
DWSE, begeleidingsgroep nulmeting, Tempera. Bijkomende 
partners zullen gekozen worden ifv de acties die we zullen 
ondernemen en hun expertise daarin. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het opstellen van een actieplan op 
basis van de resultaten van de risico analyse en op basis van het 
onderzoek dat gevoerd werd door onze dienstverlener. 

 
 

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.  
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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 
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Namens de sociale partners van de sector Verhuisondernemingen, meubelbewaring en 
aanverwante activiteiten (PC 140.05), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Estelle PATAR, 
Voorzitter Sociaal Fonds Verhuizingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bertil DURIEUX, 
Voorzitter Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Carine DIERCKX, 
Secretaris BTB-ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Simon DE GELDER, 
Secretaris ACV Transcom 
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