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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 

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

 
 
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 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,  
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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 Audiovisuele sector (PC 227) en van de sector 
Filmproductie (PC 303.1) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 36.750,00 euro 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 1,5 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 

In 2021 wordt een grondige analyse gemaakt 
van de huidige toolbox voor Stagementors, 
zowel inhoudelijk als het gebruik en het bereik 
dat er gegenereerd wordt. Vervolgens wordt 
een nieuw voorstel voorgelegd en afgetoetst 
met de het brede netwerk aan stagementors 
waar mediarte, op recurrente basis contacten 
mee onderhoudt. Om hierover in 2022 breed 
te communiceren. 

mediarte zal 2 activiteiten organiseren in 
samenwerking met het Hoger Onderwijs, die 
inzetten op doorstroom van pas 
afgestudeerden naar de arbeidsmarkt. 

 

PRIORITEIT 1: Studenten en pas afgestudeerden voorbereiden op de arbeidsmarkt 

Actie 1: Versterken van de afstemming van het 
Onderwijs op de Arbeidsmarkt 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Een optimale afstemming van het onderwijs 
naar de arbeidsmarkt is cruciaal, een goede 
band tussen de sector en het onderwijs is 
hierbij van groot belang. 
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Om deze banden verder aan te halen, de vinger 
aan de pols te houden en de werking van 
mediarte toe te lichten zal mediarte een 
ontmoeting organiseren met de partners uit het 
audiovisueel HO-onderwijs.  
 
In partnerschap met het VAF organiseert 
mediarte een info-moment voor studenten uit 
de av-opleidingen waar dieper wordt ingegaan 
op de werking van onze respectievelijke 
organisaties alsook het scheppen van een 
realistisch (verwachtings)kader van de sector.  
 
Parallel met het verschijnen van het mediarte-
magazine, zal er een gerichte communicatie 
uitgestuurd worden, naar het opgebouwde 
docenten-netwerk om hen te informeren over 
masterclasses, lezingen en conferenties dat 
mediarte organiseert. 
 
Ter promotie van deze opleidingen en om een 
gecentraliseerd overzicht te hebben zullen de 
betrokken opleidingen uit de volgende 
(sub-)vakgebieden verzameld worden en 1x per 
jaar upgedate worden op haar website: 
Audiovisuele Kunsten 
Journalistiek 
Digital Design and Development 
Toegepaste audiovisuele communicatie 

 

Actie 2: Stimuleren van kwaliteitsvol 
werkplekleren 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Updaten van de online-toolbox 

 

Actie 3: Meegeven van een realistisch 
arbeidskader aan studenten en/of pas 
afgestudeerden 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
mediarte zal 2 activiteiten organiseren in 
samenwerking met het Hoger Onderwijs, die 
inzetten op doorstroom van pas 
afgestudeerden naar de arbeidsmarkt. 
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PRIORITEIT 2: Blik gericht op de Toekomst 

Actie 4: Promotie van STEM 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Voor deze periode zal er een STEM-gerelateerde 
functie uitgelicht worden d.m.v. een portret dat 
gepubliceerd zal worden op de website, in het 
mediarte-magazine en verspreid zal worden via 
social media. 

 

Actie 5: Faciliteren van de studie- en 
beroepskeuze 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Update van het overzicht van alle 
sectorspecifieke opleidingen in het Hoger 
Onderwijs die toeleiden naar onze sector.  

 
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 

Om elk individu in de loop van zijn/haar 
loopbaan zo goed mogelijk te begeleiden in 
zijn/haar eigen oriëntering zal mediarte in 
2021 een loopbaantraject uitwerken waarbij 
er in elke stap van de carrière (toeleiding 
naar) begeleiding door mediarte kan 
aangeboden worden op maat van het 
individu. Dit loopbaantraject wordt 
uitgewerkt op basis van een ‘user journey’-
traject. 

Op het Filmfestival van Oostende, het Anima-
filmfestival en het BRIFF te Brussel zullen er 
meerdere activiteiten georganiseerd worden om 
jongeren toe te leiden naar onze sector (bv. 
infosessies over een job te vinden in de sector en 
over de arbeidsvoorwaarden en de organisatie 
van speeddates).  

 

PRIORITEIT 1: Competentiescan inzetten als tool om competentieontwikkeling te verhogen 

Actie 1: Promoten en stimuleren gebruik van 
de Competentiescan 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Aan de hand van getuigenissen en artikels waarin 
professionals vertellen over hun competentie-
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verwerving zal de Competentiescan gepromoot 
worden via onze communicatiekanalen:  

- 1 content-item op website van mediarte 
- 1 content-item per magazine van mediarte 
- 1 content-item in e-brief van mediarte 

 
De Competentiescan zal in deze 
convenantperiode verder aangevuld worden om 
een breder pallet van functies te kunnen 
aanspreken en zo het gebruik van deze 
Competentiescan te verhogen. Dit om uiteindelijk 
meer mensen aan te zetten tot het volgen van 
een opleiding. 
In deze convenantperiode zal er vanuit de 
synthese van de competentieprognose en de 
lerende netwerken vertrokken worden om 
"competenties voor de toekomst" toe te voegen 
voor functies specifiek voor de facilitaire 
ondernemingen. 

 

Actie 2: Uitbreiding & verfijning 
competenties 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Gefaseerd zullen per functiecluster nieuwe 
functies toegevoegd worden. De keuze van deze 
functies zal afhankelijk zijn van de 
werkzaamheden die uitgevoerd worden ihkv de 
update van de sectorale functiebeschrijvingen. 
 
Het actieplan dat opgesteld werd op basis van de 
resultaten van de analyse van de door de 
werkgevers gevraagde competenties en de door 
de gebruikers van de Competentiescan 
aangegeven functies, zal als basis dienen om 
acties te ondernemen. 

 

Actie 3: Actualisering beschrijvingen 
referentiefuncties 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
mediarte zal (indien de vraag zich stelt) de 
coördinatie, in opdracht van de sociale partners, 
van  deze update op zich nemen. 

 
PRIORITEIT 2: Promoten van competentie-ontwikkeling 
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Actie 4: Aanvullen database opleidingen 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Permanente update op de website met 
opleidingen van alle sectorspecifieke 
opleidingsverstrekkers: 

- steeds 3 actuele opleidingen per 
competentie van de reeds beschreven 
functies 

- permanente screening en opname van het 
opleidingsaanbod van,  voor de sector 
relevante, partners (zoals EBU, 
Cultuurloket, Flanders DC, Podiumkunsten, 
Feweb) 

 

Actie 5: Sensibilisering m.b.t. competentie-
ontwikkeling 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Naast content-items over best practices van 
werkgevers uit de sector zal mediarte de 
maatregelen die er vanuit de Vlaamse Overheid 
en VDAB genomen worden om levenslang leren 
te stimuleren promoten: 

- 2 content-items op website van mediarte 
- 1 content-item in magazine van mediarte 
- 2 content-items in e-brief van mediarte 

 
PRIORITEIT 3: Professionals ondersteunen bij de oriëntering van hun loopbaan 

Actie 6: Oriënteren en begeleiden van 
professionals bij het uittekenen van hun 
loopbaan 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op het Filmfestival van Oostende, het Anima-
filmfestival en het BRIFF beiden in Brussel 
zullen er meerdere activiteiten georganiseerd 
worden om jongeren toe te leiden naar onze 
sector (bv. infosessies over een job te vinden in 
de sector en over de arbeidsvoorwaarden en de 
organisatie van speeddates).  
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Actie 7: Aanvullen database met vacatures 
en stages 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verzamelen van alle mediarte meegedeelde 
vacatures en stages uit de sector.  

 

Actie 8: Werkzoekenden ondersteunen bij 
het promoten van zichzelf (branding) 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Updaten van het online dossier (met tips & 
tricks, interviews en Webinars) en promotie via 
communicatiekanalen:  

- 2 content-items op website van mediarte 
- 1 content-item in magazine van mediarte 
- 2 content-items in e-brief van mediarte 

 

PRIORITEIT 4: Werkbaar werkklimaat creëren 

Actie 9: mediarte fungeert als first-point-of-
contact voor wat betreft informatie over 
Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
In elke magazine en in de maandelijkse 
nieuwsbrief zal er een item gewijd worden aan 
een overheidsincentive. 

 

Actie 10: Sensibilseringscampagne m.b.t. 
werkbaar werk uitwerken en uitrollen 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 
 
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 
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Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  
 
PRIORITEIT 1: Activering niet-beroepsactieven 

Actie 1 Focus niet-beroepsactieven: 

Organisatie van een intersectoraal netwerkmoment voor begeleiders van niet-beroepsactieven. 

 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 
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: 
De sector informeert begeleiders van niet-
beroepsactieven over de tewerkstellings-
mogelijkheden binnen de sector. 
 
Het sectorfonds onderzoekt hoe het kan 
bijdragen aan het verlagen van de drempels tot 
tewerkstelling binnen de sector op basis van de 
noden van niet-beroepsactieven. 

 

Actie 2: Toolbox Functiebeperking 

 

Omschrijving:  
mediarte wil haar ondernemingen ondersteunen 
in het breed communiceren van haar vacatures 
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en in die zin ook de niet-beroepsactieve 
bevolking aanspreken.  
 
mediarte zal hiervoor contact leggen met de de 
intermediaire organisaties die zich inzetten voor 
personen die moeilijk gang vinden in de 
audiovisuele sector. We denken hierbij aan 
personen met een beperking. 
 
mediarte zal de werkgevers tools aanreiken om 
hun vacatures zo te formuleren zodat ze een 
breder publiek kunnen aanspreken. 
 
Betrokken partners : GRIP (en 1 uit de 1000, onder 
voorbehoud)  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
mediarte zal een een online toolbox opmaken  

 
PRIORITEIT 2: Preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk 
 

Actie 1: Intersectorale actie  Omschrijving:  
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 

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. 

Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 8 
weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod rond 
werkbaar werk: achtergrondinformatie, 
opleidingen, Webinars, getuigenissen, 
instrumenten zoals scans, … 

Opvolging: Na deze periode contacteren we 
de bedrijven opnieuw en beluisteren of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc. nodig 
is. 
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Betrokken partners :  
sectorfondsen, StiA, DWSE 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
mediarte zal deze intersectorale campagne mee 
ondersteunen. 

 

Actie 2: Sectoraal Actieplan werkbaar werk  

 

Omschrijving:  
Op basis van de resultaten van de Mediasensor-
enquête zal mediarte samen met de sociale 
partners en individuele ondernemingen een 
actieplan uitwerken dat een focus zal leggen op 
het verlagen van de “Herstelnood”. 
Betrokken partners :  
sociale partners, individuele ondernemingen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opmaak van een actieplan 

 
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 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 

 


