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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 Audiovisuele sector 
(PC 227) en van sector Filmproductie (PC 303.1) 

 
 
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 Audiovisuele sector en van sector Filmproductie, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Kathleen Mertens, Vertegenwoordiger VOFTP; 
- Mevrouw Patrice Peeters, Vertegenwoordiger VOTF; 
- De heer Koen Dries, Vertegenwoordiger FEBELAV; 
- De heer Patrick Marck, Vertegenwoordiger FEWEB; 
- De heer Nino Lombardo, Vertegenwoordiger VOFTP; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Jan Meeuwens, Vertegenwoordiger BBTK; 
- De heer Tijs Hostyn, Vertegenwoordiger ACV Puls; 
- De heer Johan Vandycke, Vertegenwoordiger ACLVB; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
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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 mediarte.be (Sociaal Fonds voor de audiovisuele sector), Landsroemlaan 
20 te 1083 Ganshoren (ondernemingsnummer: 0891.076.246 - bankrekeningnummer: BE16 7330 3343 
0674) 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 mediarte.be (Sociaal Fonds voor de 
audiovisuele sector) 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 de filmproductie. 

 

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 

De sector zal een risicoanalyse 
uitvoeren en brengt hierover 
verslag uit ten aanzien van de 
begeleidingsgroep ‘monitoring 
discriminatie’. 

Organisatie van focusgroepen en een strategische workshop om 
het actieplan op basis van de kwantitatieve resultaten van de 
nulmeting te verdiepen met kwalitatieve data. 

De sector zal in 2022 een 
sensibiliserende nulmeting 
uitvoeren. 

 

 

Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie en ter 
bevordering van inclusie.  
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Actie 1: Bedrijven sensibiliseren 
om een non-discriminatiebeleid 
te voeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
X bijsturing 

Omschrijving:  
De sector sensibiliseert en ondersteunt werkgevers bij het inzetten 
van inclusief ondernemen als antwoord op hun 
bedrijfsuitdagingen. 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. 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
SERV, andere betrokken partners 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Ontwikkeling en verspreiding van 3 fiches.  
De sector werkt actief mee aan de werkgroepen binnen het 
intersectorale netwerk en verspreidt de ontwikkelde tools richting 
de bedrijven binnen de sector. 

 

Actie 2: Overlegplatform m.b.t. 
grensoverschijdend gedrag en 
gendergelijkheid en ontwikkeling 
van gemeenschappelijke acties 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
Grensoverschrijdend gedrag blijft in de hele samenleving een 
belangrijk probleem. Ook in de mediasector zijn nog steeds 
gevallen van grensoverschrijdend gedrag te betreuren. Dat 
probleem wil de Vlaamse mediasector met het actieplan dat op 7 
maart 2022 voorgesteld werd, concreet aanpakken. 
 
Het actieplan is opgebouwd aan de hand van vier belangrijke 
doelstellingen waarbij de acties rekening houden met de 
verschillende spelers binnen de mediasector. De nadruk binnen dit 
actieplan ligt heel duidelijk op preventie waarbij we inzetten op 
het delen en centraal stellen van informatie en het versterken van 
professionals.  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De acties opgenomen in het Actieplan Grensoverschrijdend gedrag 
in de Mediasector zullen verder uitgewerkt worden. 
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Actie 3: Creatie van content items 
(rolmodellen) mbt tewerkstelling 
van een divers personeelsbestand 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De in 2022 ontwikkelde portretten (6) zullen in het voorjaar van 
2023 verder ingezet worden om te sensibiliseren omtrent de 
problematiek van het inzetten van personen met een beperking, 
migratieachtergrond en vrouwen in bepaalde (als mannelijk 
gepercipieerde) functies. 

 

Actie 4: Promoten van job 
platform bij werkgevers en 
intermediaire organisaties 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiding van een promotietekst/advertorial via de betrokken 
partners en/of link naar de job pagina’s van de betrokkenen. 

Inzetten van het meetsysteem om de doorverwijzing te monitoren 
(met terugkoppeling naar de betrokken partners). 

 

Actie 5: Horizontale aandacht 
voor diversiteit in de 
beeldvorming die mediarte 
realiseert 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
mediarte zal de beeldvorming in haar gebruikte beeldmateriaal, 
geïnterviewden, panelleden turven en waken over een goede 
verhouding die een weerspiegeling is van de maatschappij (en niet 
noodzakelijk van de sector). 

 
 
Uitvoeren risicoanalyse 

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

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

Actie 1: Uitvoering van een 
sensibiliserende nulmeting 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op basis van de resultaten van de nulmeting uitgevoerd in 2022 
zullen er in 2023 focusgroepen en een strategische workshop met 
personen uit het werkveld georganiseerd worden, dit ter 
verdieping van de (kwantitatieve) resultaten. Het actieplan zal met 
deze kwalitatieve data verder aangevuld en verfijnd worden om 
vervolgens de acties te gaan concretiseren. 

De focusgroepen zijn een vorm van groepsinterviews die toelaten 
dieper in te gaan op ervaringen, belevingen en betekenisgeving van 
mensen. Een focusgroep bestaat idealiter uit 6 tot 12 personen met 
een gelijkaardig profiel. We zetten deze in om de onderliggende 
factoren voor elke doelgroep verder uit te diepen en richting 
mogelijke inclusie versterkende acties te denken. 

De strategische workshop is een werksessie met een gemengde 
groep stakeholders waarin er via een gepaste werkvorm 
participatief wordt toegewerkt naar aanbevelingen voor het 
actieplan. 

 
 

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 
X bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
De resultaten van de risicoanalyse en meetfase van de nulmeting 
worden besproken met de betrokken sectorale sociale partners. 
Vertrekkende van de analyse van de resultaten verzamelt en 
ontwikkelt de sector passende en doelgerichte acties. Deze acties 
worden voorgesteld in een ontwerp van volwaardig actieplan. 
Betrokken partners (enkel bij bijsturing) 
Sociale partners, intersectorale werking SERV, DWSE, 
begeleidingsgroep nulmeting 
Bijkomende partners met kennis van discriminatiebestrijding 
worden gekozen op basis van de resultaten van de nulmeting. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector maakt een evidence-based actieplan op gebaseerd op de 
resultaten van de nulmeting. 
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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.  
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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 Audiovisuele sector (PC 227) en de sector voor de 
Filmproductie (PSC 303.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kathleen MERTENS, 

Vertegenwoordiger VOFTP 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mevrouw Patrice PEETERS, 

Vertegenwoordiger VOTF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Koen DRIES, 

Vertegenwoordiger FEBELAV 
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De heer Patrick MARCK, 

Vertegenwoordiger FEWEB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Nino LOMBARDO, 

Vertegenwoordiger VOFTP 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan MEEUWENS, 

Vertegenwoordiger BBTK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Tijs HOSTYN, 

Vertegenwoordiger ACV Puls 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VANDYCKE, 

Vertegenwoordiger ACLVB 

 


