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Addendum 2023 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 Jan Jambon, Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse 
minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management; 

- 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; 

- Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding; 

- De heer Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media; 

 

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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Social profit (Paritaire Comités 318.02, 319.01, 
327.01, 329.01, 330, 331, 337) van 05/03/2021.  
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 171.500,00 euro aan VIVO vzw, 
Sainctelettesquare 13-15 te 1000 Brussel (ondernemingsnummer: 0472.871.139 - 
bankrekeningnummer: BE50 0013 4839 8818) voor de financiering van 7 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 en 2022 streven we er met ons stage-
matchingsysteem opnieuw naar dat zoveel 
mogelijk leerlingen uit het 7de jaar Thuis- en 
bejaardenhulp een stageplek hebben in de 
gezinszorg. De na te streven realisatiegraad lag 
vorige jaren op 90%, maar kan door Corona 
negatief worden beïnvloed. 

We bezorgen 7e jaars/duaal leerlingen een 
"digitaal kennismakingspakket Gezinszorg" 
voor het begin van de stage. We bevragen 
leerlingen voor het begin van de stage en na 
afloop over hun beeld van werken in de 
gezinszorg. 

 

PRIORITEIT 1: Inzetten op informatieverspreiding over onze beroepen en sectoren en activering 
van trajecten ernaar toe 

Actie 1: Informatiedoorstroom en ‘branding’ 
van onze sectoren naar onderwijs en andere 
toeleiders toe 

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

Omschrijving:  
De acties die VIVO reeds inzette, zullen onder 
stimulans van het VIA6-Instroomverhaal mee 
inkantelen in de acties die daar voorzien worden 
(branding, platform, nieuwe trajecten). 
 De website werkmetmensen.be wordt in die zin 
ook ‘herbekeken’ richting het nieuwe ‘intake-
platform’ voor social profit-initiatieven met 
eerste focus op zijinstroom maar ook op  
samenwerking onderwijs, à la ‘STEM’. 
Betrokken partners:  
Stuurgroep VIA6 (sociale partners en 
departement WVG, zorgambassadeur) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deelname aan alle benodigde overlegmomenten. 
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PRIORITEIT 2: Inzetten op een optimale overgang/transitie van onderwijs/bij- en omscholing naar 
arbeidsmarkt 

Actie 2: Coördineren en trekken van 
stagematching voor en beeldvorming in 
onderwijsrichtingen personenzorg 
/gezondheidszorg 
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):  
Voorbereidingen treffen om zoveel mogelijk 
leerlingen uit het 7de jaar Thuis- en 
bejaardenhulp, duaal, volwassenonderwijs, van 
een stageplek te voorzien.  
Alle leerlingen ontvangen het 'digitale 
kennismakingspakket Gezinszorg' vóór hun 
stage en worden nadien bevraagd over de mate 
waarin ze voorbereid waren op hun stageplaats 
in de gezinszorg. 

 

Actie 3: Coördineren van sectorinbreng bij en 
actief opvolgen van uitrol modernisering van 
S.O. 

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):  
Verder het verbindingsstuk zijn tussen onderwijs 
en de verschillende sectoren, daarbij steun 
gevend aan de subsectoren als de beroepen van 
hun sector in het vizier komen. 

 
 

Actie 4: Coördineren van de sectorinbreng en 
begeleiden bij het opmaak van BKD’s en 
Standaardtrajecten 

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):  
Meewerken aan alle nog op te maken of te 
herwerken BKD’s.  

 

Actie 5: Ondersteunen van 
professionalisering van lesgevers 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Toegang tot opleiding en Platform “Ziedet?”, en 
adhoc vragen. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Communicatie over toegankelijkheid voor 
leerkrachten en opvolging. (Ziedet?) 

 

Eventenuele nieuwe actie:  Omschrijving:  
Via de curriculumdossiers worden de beroeps-
kwalificaties vertaald in opleidingen in het kader 
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Op vraag van onderwijs of SERV vanuit de 
sector input leveren bij de afwerking van de 
curriculumdossiers.  
 

  

van de onderwijshervorming. VIVO schakelt zich 
hierbij in de planning vanuit onderwijs en geeft 
feedback waar gevraagd. 
Betrokken partners:  
Onderwijskoepels 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Op vraag meewerken en vanuit de sector tijdig 
en kwaliteitsvol feedback leveren.  

 
 
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 

Over de verschillende transversale 
vormingsacties heen (zie 2.1.2 – aanbod 
Werkbaar werk, 2.2.1 een kwalitatief 
vormingsaanbod, 2.3.2 aanbod digitale 
geletterdheid) bereiken we jaarlijks minstens 
400 deelnemers. Het gaat hier over de 
deelnemers aan sectoroverstijgende 
initiatieven die boven op de realisaties komen 
van specifieke vormingsacties van de 
verschillende vormingsfondsen. 

Over de verschillende transversale vormings-
acties heen (zie 2.1.2 – aanbod Werkbaar werk, 
2.2.1 een kwalitatief vormingsaanbod, 2.3.2 
aanbod digitale geletterdheid) bereiken we in 
voorjaar 2023 minstens 200 deelnemers. Het gaat 
hier over de deelnemers aan sectoroverstijgende 
initiatieven die boven op de realisaties komen 
van specifieke vormingsacties van de 
verschillende vormingsfondsen. 

 

PRIORITEIT 1: Werken aan werkbaar werk in de Social profit 

Actie 1: Verder bekend maken en actualiseren 
Website www.waardevolwerk.be en de nodige 
acties eraan koppelen 

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

Omschrijving: 
Evaluatie van Goestinggenerator (aanvragers, 
deelnemers worden gecontacteerd) en bijsturen 
waar nodig. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Up-to-date en interactief houden van de 
website. 
Andere acties op te nemen in FOT-addendum.  

 

Actie 2: Uitbreiden van vormingsacties rond 
werkbaar werk voor werknemers rekening 
houdend met specificiteit van subsectoren 

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):  
Vanuit de evaluatie van het lopende aanbod en 
nieuwe vragen, de voorbereidingen starten voor 
een relevant aanbod voor het volgende 
werkjaar. Het up-to-date houden van het 
bestaande aanbod. 
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Actie 3: Het samen met VERSO- inzetten op 
acties naar leidinggevenden als sleutelfiguren 
in werkbaar werk 
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):  
VERSO mee ondersteuning geven aan hun 
activiteiten voor leidinggevenden, vanuit de 
expertise die VIVO er in het verleden voor 
opbouwde. 

 

Actie 4: Bundelen en dissemineren van de 
expertise en goede praktijken rond 
agressiehantering binnen PC 319.01 en PC 331 
naar andere geïnteresseerde sectoren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Continuering voor de sectoren PC319.01 en 
PC331; extra acties voor sectoren PC318.02 , PC 
327.01 en PC 329.01 naar aanleiding van VIA6. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Zie afspraken VIA 6: per nieuwe subsector wordt 
een stuurgroep opgericht om de acties af te 
stemmen. 

 

Actie 5: Opvolgen werkbaarheid 
dienstenchequewerknemers binnen PC 318 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
ESF-project is afgerond eind 2022, met 
deelsector te bekijken wat naar verdere acties 
moet worden opgenomen. 
Betrokken partners:  
Partners van SF 318.02 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De resultaten uit de ESF-projecten 504 en 506 
ter sprake brengen in het SF 318.02 (Gezinszorg). 

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 6: Knipperlichtmeter voor 
Maatwerkbedrijven 
  

Omschrijving: 
Binnen de sector van de Maatwerkbedrijven is 
een werkgroep Werkbaar werk actief. Ze vroegen 
VIVO een voorstel in te dienen bij de FOD WASO 
in de oproep ‘Preventie van Psychosociale 
risico’s op het werk’.  
De hoofdopdracht van het ingediende project  
bestaat er in een gelijkaardige knipperlichtmeter 
als deze van de gezinszorg te ontwikkelen. 
Betrokken partners :  
Werkgroep Werkbaar werk en SF 
Maatwerkbedrijven 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bedoeling is dit project tegen eind augustus te 
kunnen afronden met een product dat bruikbaar 
is op de werkvloer, maar ook op sectorniveau. 
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Actie 7: Bijdragen aan intersectorale 
kennisdeling en campagne (via SERV)  

  

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. 

Daarbinnen ontwikkelde instrumenten vanuit 
VIVO toelichten en delen. 
Betrokken partners: 
SERV en andere sectoren 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We nemen deel aan de 3 fases van de 
insersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk. 

 
PRIORITEIT 2: Actief stimuleren van de leercultuur en leergoesting in de sector 

Actie 8: Aanbieden van een kwaliteitsvol, 
gevarieerd en aantrekkelijk opleidingsaanbod 
zowel sectoraal als transversaal 
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):  
Het jaarlijks terugkerend proces (van evaluatie, 
bijsturing, nieuw aanbod ontwikkelen, plannen), 
loopt door. In het voorjaar 2023 vanuit de 
evaluatie 2022 het nieuwe aanbod voorbereiden. 
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Actie 9: Verkennen en experimenteren van 
nieuwe (hybride) leervormen, en deze 
integreren in het ‘klassieke’ aanbod 

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):  
Verder opvolging van nota’s aan RVB VIVO en 
fondsen, in functie van het opzetten van diverse 
initiatieven naar meer e- en blended-learning (oa 
LMS, inkopen content, zelf ontwikkelen van 
content, …). 

 

Actie 10: Werkgevers en VTO-
verantwoordelijken aanzetten tot het voeren 
van een hedendaags leerbeleid en hen 
ondersteunen daarbij 

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

Omschrijving: 
Met resultaat van de spiegelgids uit Project 21+21 
actiever aan de slag naar werkgevers 
+ vervolg van andere lopende initiatieven: 
leerprikkels in sectorale nieuwsbrieven, 
aanvullen informatie op de VIVO-website (o.a. 
storytelling), uitwerken van een aanbod voor 
vormingsverantwoordelijken (geïnspireerd op 
de afgelopen lerende netwerken). 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Promoten van instrument en ondersteunen 
waar mogelijk. 

 

Actie 11: Werknemers actief aanspreken rond 
hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid 

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

Omschrijving: 
Met resultaat van Project 21+21 actiever aan de 
slag naar werknemers/vakbonden. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Promoten van instrument en ondersteunen 
waar mogelijk. 

 

Actie 12: Professionalisering van onze 
lesgevers als partners in het sectoraal LLL-
beleid 
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):  
Lesgevers blijvend betrekken (bv. VIVO-café) en 
ondersteunen. (bv. digitale evaluatieformulieren) 
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PRIORITEIT 3: Digitalisering en competentieprognose 

Actie 13: Op regelmatige tijdstippen 
behoeftepeilingen opzetten rond 
vormingsbehoeften 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
Voorbereiden en/of uitvoeren van onderzoek in 
PC 319.01 en PC 331, met nieuwe tool ‘Synthetron’. 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoefte-
onderzoek. 

 

Actie 14: Verder Inzetten op thema 
digitalisering: onderzoeken, sensibiliseren en 
uitbouw van een relevant aanbod 

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):  
Het verderzetten en uitwerken van een 
vernieuwd aanbod rond digitale geletterdheid. 

 

Actie 15: In de eigen werking digitalisering 
(nog) meer een plaats geven 

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):  
Interne werkgroepen bereiden voor op 
herwerking van het CRM-systeem + verdere 
toepassing van projectmanagementtool Asana. 

 
PRIORITEIT 4: Zijinstroom bevorderen naar de Social profit 

Actie 16: Structurele samenwerking met VDAB 
i.f.v. aantrekken 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):  
Deelname aan minstens 2 overlegmomenten 
met VDAB en op vraag, organisatie van een 
Webinar/infomomenten voor bemiddelaars. 

 

Actie 17: Overleg en samenwerking met 
Zorgambassadeur i.f.v. acties voor Zorg- en 
welzijnsberoepen 
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):  
We engageren ons om deel te nemen aan alle 
VOPZ- en aanverwante vergaderingen, bv POPZ, 
VIA6. 
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Actie 18: Opzetten van (ver)nieuw(d)e 
trajecten qua zijinstroom richting 
knelpuntberoepen 

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):  
Het waar mogelijk mee aan tafel gaan met 
sociale partners en andere actoren, op fora 
waarop over nieuwe acties of uitbreiding van 
lopende acties kan beslist worden (vooral VIA6). 

 
PRIORITEIT 5: Inzetten op doorstroom in de Social profit 

Actie 19: Coördineren van 
doorstroomprojecten in de sector (VIA-
vorming-Hogerop in de Vlaamse Social 
profitsectoren en project “3030” in de sector 
gezinszorg) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Afstemming met alle partners naar aanleiding 
van nieuwe initiatieven VIA6 en federaal 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bijwonen van beslissingsmomenten en 
uitvoeren van beslissingen via bestaande 
fondsen of nieuw opgerichte werkgroepen (bv. 
rond branding/campagne). 

 

Actie 20: Coördineren van acties m.b.t. 
Erkenning van verworven competenties 
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 geplande trajecten en nieuwe EVC-trajecten 
voor de sector opvolgen doorheen de 
verschillende stadia, en verbinding zijn tussen 
onderwijs en de relevante subsectoren. 

 

Actie 21: Informatie bundelen en verspreiden 
m.b.t. Vlaamse en federale 
doorstroomprojecten in de Social profit en 
openbare sector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Naast het informeren over en promoten van 
bestaande trajecten, extra aandacht aan nieuwe 
trajecten en promoten van nieuw 
intakeplatform (VIA6, normaal vanaf januari 
2023). 
Betrokken partners: 
Sociale partners, FeBi, stuurgroep VIA6 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Ervoor zorgen steeds op de hoogte te zijn van 
alle doorstroomacties zodat altijd actuele 
informatie ter beschikking is. 

 

Actie 22: Meewerken aan en stimuleren van 
pistes in functie van 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
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instroom/doorstroom/mobiliteit sociale 
economie naar Social profitsectoren 

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

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Partners consulteren en samenbrengen in 
functie van concretisering van potentiële 
doorstroom en eraan te linken acties. 

 
 
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 werd geactualiseerd. 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: Ter beschikking stellen van expertise 
en methodieken rond Werkbaar werk 
 
 

Omschrijving:  
VIVO heeft sinds lang een uitgebreide werking 
rond werkbaar werk in de social profit. Een 
belangrijk deel van de acties in deze context 
gaan over welzijn op het werk, met de bedoeling 
retentie te bevorderen en uitval door langdurige 
ziekte te voorkomen. Een belangrijk deel van de 
acties in dat verband worden voor VIVO 
opgenomen in het ‘Focus Op Talent’ -addendum 
(zie apart document): bv. 
www.waardevolwerk.be , de goestinggenerator, 
… 
Betrokken partners:  
Sociale partners, vormingsfondsen 
Inspanningsverbintenis:  
Mee nadenken over dit thema en de acties 
bijsturen waar nodig. (bv. goestinggenerator 
evalueren) 

 

Actie 2: Knipperlichtmeter ruimer ter 
beschikking stellen (cf. FOD-project 
Maatwerkbedrijven)  

Omschrijving:  
Zie ACTIE 6 onder werkbaar werk: 
De knipperlichtmeter is een instrument om 
problemen in de welzijnsbelevenis bespreekbaar 
te maken en op die manier retentie te 
bevorderen. 
Betrokken partners:  
Momenteel uitgewerkt in de Gezinszorg, wordt 
aangepast aan Maatwerkbedrijven… mogelijk 
ook te bekijken voor andere sectoren. 
Inspanningsverbintenis:  
Het thema op de agenda zetten en aanbevelen. 

 

http://www.waardevolwerk.be/
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Actie 3: Via de zij-instroomprojecten VIA 6 
ruimte creëren voor instroom van niet 
beroepsactieve vrouwen met 
migratieachtergrond  (zie actie 18!) 

Omschrijving:  
Naast zijinstroom voor actieve werknemers uit 
andere sectoren (actie 18), samen met VDAB en 
lokale besturen bekijken op welke manier we 
niet-beroepsactieven naar onze sectoren 
kunnen toeleiden. 
Betrokken partners: 
Sociale partners en departement WVG, in kader 
van VIA 6. 
Inspanningsverbintenis:  
Het thema op de agenda zetten op de 
stuurgroep en fora van sociale partners. (de 
COG-groep) 

 

 

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, 
 

Minister-president van de Vlaamse Regering en De Vlaamse minister van Buitenlandse 
Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan JAMBON 
 

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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Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde CREVITS 

 

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin DALLE 
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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 Bureau 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 Bureau VIVO, ACV-puls 
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