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

sector Diamant (PC324) 
 
 
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 SECTOR Diamant, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Melissa Smet, Directeur SBD en Beheerder Fonds voor de 
Diamantnijverheid; 

- De heer Luc Goris, Secretaris Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers 
(DKV) en Beheerder Fonds voor de Diamantnijverheid; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- De Heer Bruno Verlaeckt, Voorzitter ABVV Regio Antwerpen, Algemene Centrale 

Antwerpen-Waasland en Voorzitter van het Fonds voor de Diamantnijverheid; 
- De heer Yves Toutenel, Secretaris diamant ACV-Transcom en Beheerder Fonds 

voor de Diamantnijverheid; 
 

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 sector Diamant (PC324) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro aan Fonds voor de 
diamantnijverheid, Hoveniersstraat 22 te 2018 Antwerpen (ondernemingsnummer 0416 381 705 – 
bankrekeningnr. BE88 7310 3890 3641) voor de financiering van 1 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 

De stages blijven een belangrijk gegeven om 
verschillende redenen: diversiteit van de 
stagiairs, concretisering van het op school 
behaalde opleidingsniveau, afweging van de 
stagiair omtrent zijn toekomst 
 
Betrachting blijft aan alle leerlingen een 
stageplaats aanbieden voor 2021 en 2022. 

Het aanbieden van kwaliteitsvolle stageplaatsen 
blijft een jaarlijks te realiseren actiepunt 
waarbij de nadruk ligt op alternerende stages 
waarbij leerlingen gedurende het ganse 
schooljaar 2 dagen/week bij een bedrijf stage 
lopen. De blokstage van 3 weken (13/3/2023 – 
31/3/2023) zoals bepaald in het leerplan blijft 
het uitgangspunt. Concreet betreft het 2 
leerlingen van het 6de jaar en 3 van het 7de jaar. 

 

PRIORITEIT 1: Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 

Actie 1: Kwaliteitsvolle stageplaatsen aanbieden 
voor de leerlingen van de school 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Resultaatsverbintenis(-sen): 
Alle leerlingen van het 6de en 7de jaar 
diamantbewerking een stageplaats aanbieden. 

 

Actie 2: Opleidingen/bedrijfs-stages voorzien 
voor de leerkrachten van de school 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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☒ continuering 
☐ bijsturing  

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Naar aanleiding van een – op vraag van het 
Fonds voor de diamantnijverheid - recent 
nieuw uitgebrachte handleiding die de 
nieuwste slijptechnieken en aanverwante 
technologieën vervat, zullen de praktijkleraars 
hieromtrent een opleiding krijgen door de 
auteur van dit werk. 

 

Actie 3: Het ter beschikking stellen van 
hoogtechnologische apparatuur aan de school 
en het stimuleren van het gebruik ervan 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 4: Het opmaken van nieuwe beroeps-
kwalificatiedossiers voor diamantsorteerder en 
diamantkeurder 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

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

 
Eventueel nieuwe prioriteit(en) 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 5: Het organiseren van doe-stages voor de 
praktijkleraren van de school in 
toonaangevende bedrijven 

Omschrijving: 
De leraren dienen op de hoogte te blijven van 
de hedendaagse manier van werken in 
bedrijven waarbij hierdoor verschuivingen in 
hun leerplan aangebracht kunnen worden en 
leerlingen dus niet meer onderwezen worden 
in verouderde technieken  
Betrokken partners :  
Stedelijk Lyceum Eilandje 
Bedrijven sector 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Doe-stages voorzien voor de 3 praktijkleraren 
van de school. 

 

Actie 6: Onderzoek met betrekking op 
aansluiten op duaal leren 

Omschrijving:  
De huidige mogelijkheden van leerlingen om 
stages te doen in bedrijven, zoals voorzien in 
het huidig leerplan, zijn de blokstage (3 weken) 
of de alternerende stage (2 dagen/week 
gedurende ganse schooljaar).  
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Bedrijven echter gaven hun wens weer toch 
nog meer impact te willen hebben in de 
praktijkopleiding van deze leerlingen en dit 
kan dus in de vorm van duaal leren. 
Betrokken partners :  
Departement WSE 
Stedelijk Lyceum Eilandje 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bedrijven inlichten omtrent de voorwaarden 
van duaal leren aan de hand van workshop. 

 
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 

Het nemen van relancemaatregelen in het kader 
van de huidige gezondheidscrisis en daarmee 
gepaard gaande economische malaise mogen 
gecatalogeerd worden als grootste realisatie de 
komende 2 jaren. 
Het Fonds zal actief participeren in het project 
van de stad Antwerpen rond innovatietrajecten, 
waarbij in 2021 de mapping van sectorbrede 
innovatienoden zal gebeuren en in 2022 de 
uitrol naar de hele sector zal geschieden 
(concrete uitwerking branding, digitale 
marketing,…) en de daaraan verbonden 
sensibilisering en opleidingen. 

Met betrekking tot actie 7 zal de 
sectorconsulent minimum 20 contacten 
realiseren en hieruit een eindconclusie 
opmaken gebaseerd op de inspiratienota, 
contacten leggen met externe partners die een 
bijdrage kunnen leveren volgens de 
prioriteiten die uit de eindconclusie volgen. 
 

 

PRIORITEIT 1: Een competentiebeleid voeren gericht op nieuwe technologie 

Actie 1: Mede-intekenen op een project van de 
stad Antwerpen rond innovatietrajecten 
diamant 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners:  
VLAIO (Industrie 4.0) 
Agoria 
Stad Antwerpen 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Dit project loopt ook volgend jaar nog en om 
het voortschrijdend inzicht bij de bedrijven te 
verhogen – het betreft hier een visie op lange 
termijn – is het de bedoeling experten in te 
schakelen in de vorm van infosessie(s)waarna 
een projectvoorstel alsnog ingediend kan 
worden. 

 

Actie 2: Het zoeken van opleidingspartners 
Duid aan: Dit is een 

Omschrijving:  
Uit gesprekken met bedrijven is een 
vervanging van het vroegere kenniscentrum 
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☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

WTOCD als opleidingspartner niet evident. 
Enkel buitenlandse technologiebedrijven 
zouden in aanmerking komen en gezien de 
grote verschillen op technologisch gebied 
tussen de bedrijven onderling is een 
gezamenlijke opleidingspartner niet mogelijk 
gebleken. 
Wel is er door de sector mede ingetekend op 
het ESF-project ‘Competentiechecks industrie’ 
en de daaruit gebleken competentienoden 
voorwerp kunnen uitmaken van specifieke 
bijscholingen. Dit project behelst een talent-
mapping op het niveau van de bedrijfsleider en 
werknemer op het vlak van digitalisering, met 
de bedoeling digitale transities in het bedrijf 
vlotter te laten verlopen. 
Betrokken partners:  
Voorgestelde onderaannemers vermeld in het 
ingediende offerteformulier bij WSE 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het ingediende project bij het departement 
WSE vermeldt als planning voor de eerste 6 
maanden: opmaken van de 
communicatieplanning en tevens prospectie 
(waarbij voor de diamantsector 5 bedrijven 
dienen in aanmerking te komen). 

 

Actie 3: Organiseren van een 
herscholingsprogramma voor slijpers 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

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

 

Actie 4: Welzijn op het werk: nemen van 
maatregelen rond pijnpunten uit de enquête 
rond werkbaar werk (2019) 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
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Actie 5: Intekenen op en uitwerken van ESF 
oproep 522 - Opleidingen 21ste -eeuwse 
vaardigheden in ondernemingen 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

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

 

Actie 6: Organiseren van een 12-weekse 
basiscursus diamantbewerken voor 
werkzoekenden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sectorconsulent zal vanaf 15 februari 
(beëindiging huidige basiscursus) een 30-tal 
bedrijven contacteren teneinde te peilen naar 
de noodzaak van een nieuwe opleiding. We 
dienen minimum 6 cursisten te hebben. 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 7: Uittekenen van gezamenlijke projecten 
op basis van inspiratienota ‘FIT FOR 2030’ 

  

Omschrijving:  
Naar aanleiding van aan de bedrijven 
toegestuurde inspiratietool ‘FIT FOR 2030’ 
werden eerste gesprekken gevoerd omtrent 
potentiële gezamenlijke projecten. Deze 
worden eind 2022 verdergezet en indien nodig 
begin 2023 om uiteindelijk eindconclusies te 
formuleren. De belangrijkste domeinen die 
hierbij aan bod komen betreffen 
brandmanagement (branding), het opzetten 
van samenwerking met partners rond 
innovatie. Dit sluit nauw aan bij actie 1 maar 
is breder want brandmanagement wordt niet 
opgenomen in de innovatietrajecten van de 
stad Antwerpen. 
Betrokken partners :  
VLAIO (Industrie 4.0) 
Agoria 
Resultaatsverbintenis(-sen):  
Zie boven. 

 
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  
 

Actie 1: Intersectorale campagne werkbaar werk Omschrijving 
Met verschillende sectoren samenwerken rond 
de extra inhoudelijke klemtoon ‘preventie van 
langdurige ziekte’ gepland in het voorjaar van 
2023. 
Betrokken partners:  
SERV 
Stichting Innovatie & Arbeid 
Verlofkas Diamant 
Inspanningsverbintenis:  

1. Sensibilisering: Gedurende een 
afgesproken periode wordt de focus gezet 
op het thema werkbaar werk in 
gesprekken met en communicatie richting 
bedrijven. Hiervoor worden cijfers 
gebruikt rond ziekteverzuim om het 
gesprek aan te gaan rond preventie van 
(langdurige) ziekte via werkbaar werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 
à 8 weken wordt een gezamenlijk 
programma opgezet met een breed 
aanbod rond werkbaar werk: 
achtergrondinformatie, opleidingen, 
Webinars, getuigenissen, instrumenten 
zoals scans, … 

3. Opvolging: Na deze periode worden de 
bedrijven opnieuw gecontacteerd en 
gevraagd of er nog verdere 
ondersteuning, hulp, etc. nodig is. 

4. Het gaat hier om een 30-tal bedrijven. 
 
 

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 
 

  



Pagina 9 van 10 
 

Namens de sociale partners van de sector Diamant (PC324), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Melissa SMET, 
Directeur SBD, 

Beheerder Fonds voor de Diamantnijverheid 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luc GORIS, 
Secretaris Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers (DKV), 

Beheerder Fonds voor de Diamantnijverheid 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer Bruno VERLAECKT, 
Voorzitter ABVV Regio Antwerpen, Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, 

Voorzitter van het Fonds voor de Diamantnijverheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Yves TOUTENEL, 
Secretaris diamant ACV-Transcom, 

Beheerder Fonds voor de Diamantnijverheid 
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