
Pagina 1 van 9 
 

 
 

    
 
 

Addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ bij het 
Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 

Regering en de sociale partners van de sector Social profit (PC’s 
318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 330, 331, 337) 

 
 
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 Social profit, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Ingrid Lieten, Ondervoorzitter VIVO, Verso; 
- Mevrouw Marleen Roesbeke, Lid Bureau VIVO, Verso; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Johan Van Eeghem, Voorzitter VIVO, BBTK; 
- De heer Olivier Remy, Lid Bureau VIVO, ACV Puls; 

 
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 VIVO vzw, Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 
0472.871.139 - bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) 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 VIVO 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 Social Profit. 

 

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 

Het verbeteren en uitbreiden van acties 
rond de e-learning tool ‘Ziedet’. 

Het verzorgen van minstens 6 train-the-
trainers sessies of vormingen voor 
hulpverleners over de periode 2021 – 2022. 

We blijven de tool ‘Ziedet’ aanbieden aan de sector en het 
onderwijs. Het blijft een belangrijk instrument om te werken rond 
Cultuursensitieve zorg. We zorgen ervoor dat deze tool gratis 
beschikbaar blijft voor geïnteresseerden vanuit de zorgsector en 
vanuit onderwijs, m.n. zorgopleidingen S.O. en H.O. 
Dit mede dankzij financiële ondersteuning vanuit de 
vormingsfondsen. 
Nieuwe resultaatsverbintenis: door onderhoud van en verdere 
promotie voor het platform willen we in 2023 (eerste jaarhelft) het 
huidige aantal gebruikers minstens bestendigen (vergeleken met 
2022). 
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De resultaatsverbintenis, “het verzorgen van minstens 6 train-the-
trainers sessies of vormingen (voor hulpverleners of opleiders in 
zorgopleidingen) over de periode 2021 – 2022”, werd ruimschoots 
behaald. In de loop van 2021-2022 realiseerden we 1 workshop voor 
hulpverleners en 11 train-de-trainers voor opleiders. 
 
Nieuwe resultaatsverbintenis: In 2023 ondersteunen we 2 
bijkomende workshops en/of train-de-trainers om hulpverleners 
en/of opleiders te ondersteunen bij het zelf verwerven of 
aanleren aan derden van de basisvaardigheden tot 
cultuursensitief handelen.  

Kwalitatief communicatiebeleid Trefpunt 
Odi  

(Zie ‘nieuwe actie’, p. 5) 

In de voorbije periode werd de website over cultuursensitieve zorg 
www.pigmentzorg.be herwerkt naar de nieuwe website 
www.trefpuntodi.be. We zullen nog meer inzetten op een 
kwalitatief uitgebouwd en goed gedocumenteerd referentiepunt 
rond cultuursensitieve zorg. Vanuit dit nieuwe 
communicatiebeleid zetten we in op: 

• 1 nieuwsbrief per maand 
• Elke maand minstens 1 artikel 
• Uitbouw sociale media van Trefpunt Odi 

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

Actie 1: Het opzetten van acties 
ter ondersteuning van een beleid 
van Cultuursensitieve zorg 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing  

Omschrijving:  
Het webinar ging door en het instructiefilmpje werd gemaakt: 
https://trefpuntodi.be/toolbox/reflectietool-bouwen-aan-
cultuursensitieve-zorg  
Het Leer- en coachingstraject is afgerond. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

• Terugkomdag voor deelnemers Leer- en coachinstraject 
cultuursensitef organisatiebeleid in voorjaar 2023. 

• Communicatie voor de opstart van een nieuw Leer- en 
coachingstraject (onder voorbehoud dat Agentschap 
Inburgering hierin blijft begeleiden). 

Actie 2: Verder bekend maken en 
actualiseren Website voor 
hulpverleners rond 
cultuursensitieve zorg 
www.pigmentzorg.be 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

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

• Een constante update van de informatie zal verder 
gebeuren. 

• Een systematische opvolging van de bezoekersaantallen en 
het bereik van de nieuwsbrief. 

 

http://www.pigmentzorg.be/
http://www.trefpuntodi.be/
https://trefpuntodi.be/toolbox/reflectietool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg
https://trefpuntodi.be/toolbox/reflectietool-bouwen-aan-cultuursensitieve-zorg


Pagina 4 van 9 
 

Actie 3: Verbeteren en uitbreiden 
van acties rond e-learningtool 
‘Ziedet’ over cultuursensitieve 
zorg en discriminatie op de 
werkvloer 

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

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

• Minstens 2 vormingen over ‘Ziedet’ aanbieden. 

 

Actie 4: Bevorderen van de 
instroom van Personen met een 
arbeidsbeperking 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Vanuit het project Onbeperkt Talent (afgerond) bouwen we verder 
op de geleerde lessen. Disseminatie hiervan is mogelijk via andere 
lopende projecten (bv. Hands-on Inclusion, …). 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Geleerde lessen uit het Onbeperkt talent project worden 
ingebracht in het Hands-on Inclusion project. 

 

Actie 5: Bevorderen van de 
instroom van Personen met een 
Migratieachtergrond 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De formule van Social Profit Salons was niet haalbaar in de Corona-
periode. We blijven lokale overheden stimuleren om zelf het 
voortouw te nemen in de organisatie. In het voorjaar 2023 
voorzien we 1 salon waarbij wij de (lokale) organisator 
ondersteunen. 

Actie 6: Ondersteunen van 
maatregelen/methodieken/ 
instrumenten/vormingen met 
inclusief ondernemen als doel 

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

Omschrijving:  
De projectperiode voor Hands On Inclusion werd intussen door ESF 
Vlaanderen verlengd tot 31/12/23. De ondersteuning gebeurt onder 
vorm van verschillende methodieken: een bootcamp over 
antidiscriminatie, racisme en validisme; intervisiesessies waarin 
deelnemers uitwisselen over hun cases; met een inhoudelijke 
bijsturing naar acties m.b.t. “aanwervingen”. Nieuw zijn de 
upgrades of vormingsdagen waarin expertise over één thema 
wordt overgedragen en deelnemers tegelijk werken aan een plan 
van aanpak voor de eigen organisatie.  
 
Betrokken partners: 
Partners blijven onveranderd: Levl en Verso. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Nota voor vormingsfondsen en RVB VIVO over de vertaalslag van 
de projectervaringen naar concrete suggesties tot aanvulling of 
verbetering van het ondersteunings- of opleidingsaanbod m.b.t. 
het thema ‘Inclusie’ voor Social Profit organisaties.  
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 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie : Extra inzetten op de 
communicatie over 
cultuursensitieve zorg via de 
website Trefpunt Odi (vroegere 
www.pigmentzorg.be), de 
nieuwsbrieven, artikels en sociale 
media. 

Omschrijving:  
Zorgen voor een kwalitatief uitgebouwd en goed gedocumenteerd 
referentiepunt rond cultuursensitieve zorg. Rond “Trefpunt Odi” 
wordt sterk ingezet op verhalen en artikels, met een aangepast 
communicatiebeleid en inzet van sociale media. 
Betrokken partners: 
Inzet van externe experts en stakeholders voor validatie van de 
inhoud. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  

• 1 nieuwsbrief per maand 
• Elke maand minstens 1 artikel 
• Uitbouw sociale media van Trefpunt Odi 

 
Actie: De sector ondersteunen 
richting inclusief ondernemen 

Omschrijving:  
Meewerken aan acties om de sector te sensibiliseren en werkgevers 
te ondersteunen bij het inzetten van inclusief ondernemen als 
antwoord op hun bedrijfsuitdagingen. We delen ervaringen in het 
netwerk met andere sectoren. 
Betrokken partners: 
SERV en andere Sectorfondsen 

Inspanningsverbintenis(-sen): De sector werkt actief mee aan 
werkgroepen binnen het intersectorale netwerk. 

Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1: Uitvoering van de 
risicoanalyse in 2021 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

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

 

 
Uitvoeren nulmeting 

Actie 1: Uitvoering nulmeting 

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

Omschrijving:  
Volgens de planning en afspraken met externe partner wordt de 
nulmeting uitgevoerd najaar 2022. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
  

http://www.pigmentzorg.be/
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 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie: Op maat van de sector 
acties opzetten rond non-
discriminatie en inclusie  

Omschrijving: 
Uitwerken van een actieplan rekening houdend met de conclusies 
vanuit de nulmeting – rekening houdend met de eigenheid van de 
3 verschillende sectoren. 
Betrokken partners: 
Sectorale sociale partners 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Onderzoeken van de mogelijkheden voor sectorbrede initiatieven. 
Uitwerken van een gevalideerd actieplan. 

 

Actie: Extra module ‘Ziedet‘ Omschrijving:   
Als onderdeel van het actieplan non-discriminatie en inclusie 
verkennen we inhoudelijk of een extra module over non-
discriminatie en inclusie kan toegevoegd worden aan ‘Ziedet’. 
Betrokken partners: 
Technische partner, werkgroep non-discriminatie. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verslag van de verkenning. 

 

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: 
Sociale partners en de sectorale werkgroep non-discriminatie. 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
2 werkgroepen vinden plaats begin 2023 om de invulling en uitrol 
van het actieplan te bespreken. 

 
 

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 Social profit (PC’s 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 
330, 331, 337), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Ingrid LIETEN, 
Ondervoorzitter VIVO, Verso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Marleen ROESBEKE, 
Lid Dagelijks Bestuur VIVO, Verso 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Johan VAN EEGHEM, 
Voorzitter VIVO, BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Olivier REMY, 
Lid Dagelijks Bestuur VIVO, ACV-puls 
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