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

sector Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) 
 
 
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 Vermakelijkheidsbedrijf, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Leen Laconte, Overleg Kunstenorganisaties; 

- De heer Wouter Nicolaes, Belgische Schouwspelvereniging; 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- De heer Inge Hermans, ACOD Cultuur; 

- De heer Tijs Hostyn, ACV Puls; 

- De heer Tommy Jonckheere, 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 sector Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) van 
05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 36.750,00 euro aan het Sociaal Fonds voor 
de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel 
(ondernemingsnummer: 0478.402.416 -bankrekeningnummer: BE42 7765 9714 7154) 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 

Jaarlijks publiceren we 100 stageplaatsen en 
leerwerkplekken. 

publiceren van 50 stageplaatsen en 
leerwerkplekken 

 

PRIORITEIT 1: Een beter geïnformeerde studie- en beroepskeuze 

Actie 1: Denkoefening om het studie- en 
beroepskeuzeproces te verbeteren 

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):  
Wij zijn de trekker van de denkoefening. 

 

Actie 2: Deelname aan evenementen rond 
studie- en beroepskeuze 
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 SID-in van 2023 (Antwerpen, 

Oost-Vlaanderen en Vlaams-
Brabant/Brussel), tenzij andere 
deelnemende sectoren afhaken.   

• Coördinatie van de sectorpagina’s in 
brochure ‘Wat Na Secundair’. 
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Actie 3: Informeren over studiemogelijkheden 
en beroepen 
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):  
Update van arbeidsmarktinformatie van eigen 
sector op onderwijskiezer.be. 

 
PRIORITEIT 2: Competentieversterking door werkplekleren 

Actie 4: Platform voor stageplaatsen en 
leerwerkplekken 
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):  
Publiceren van 50 stageplaatsen en 
leerwerkplekken. 
 

 

Actie 5: Stimuleren duaal leren 
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):  

 Organisatie van een opleiding werkplekcoach 
(‘start to coach’).  

 
PRIORITEIT 3: Verbeterde afstemming met vooropleidingen 

Actie 6: Opmaken beroepskwalificatiedossiers 
en beroepsprofielen 

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 werken de BKD’s van de artistieke cluster 
af.   

 

Actie 7: Afstemmen met artistieke 
vooropleidingen 
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):  
overleg met de opleidingen podiumkunsten en 
muziek. 

 

Actie 8: Afstemmen met podiumtechnische 
vooropleidingen 

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):  
Overleg met de opleidingen podiumtechniek. 

 

Actie 9: Afstemmen met opleidingen 
cultuurmanagement 
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):  
Overleg met de opleidingen cultuur-
management. 
 

 
 
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 

We maken een actieplan op in 2021 om de 
pijnpunten rond de werkbeleving van 
flexwerkers aan te pakken. In 2022 voeren we 
dit plan uit. 

We organiseren een uitwisselingssessie rond 
innovatieve arbeidsorganisaties.  

 

PRIORITEIT 4: Competentieversterking van werknemers, flexwerkers en werkzoekenden 

Actie 1: Dynamisch opleidingsaanbod op maat 
van de sector 

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 plannen minstens 25 opleidingen. 

 

Actie 2: Gerichte communicatie naar 
flexwerkers 

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

Omschrijving:  
Deze actie is niet langer éénmalig, maar een 
permanente focus. Op geregelde tijdstippen 
informeren we deze groep over de sectorale 
voordelen, in het bijzonder het 
opleidingskrediet, loopbaanbegeleiding en 
psychosociaal welzijn.  
Betrokken partners:  
De sociale partners van de sector 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
We onderhouden een communicatie-
campagne om de sectorale voordelen bekend 
te maken bij flexwerkers. 
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Actie 3: Samenwerking met VDAB verder zetten 

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):  
overleg met de VDAB over gemeenschappelijke 
acties. 

 

Actie 4: Kennisdeling via collegagroepen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Ondertussen zijn bijkomende collegagroepen 
opgestart van productiemedewerkers, één 
rond digitalisering en één rond diversiteit en 
inclusie. 
Betrokken partners:   
Gebeurt door eigen medewerkers, niet allen 
sectorconsulenten.  
Inspanningsverbintenis(-sen): 
kennisdeling via samenkomst van een collega-
groep (naast collegagroep HR). 

 

Actie 5: Meewerken aan publicatie over tijdelijk 
werk 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
We wachten hiervoor op de hervorming van 
het kunstenaarsstatuut naar het kunstwerk-
attest. Zodra dat duidelijker is, heeft het pas 
zin om hier acties rond te nemen. Dat zal niet 
voor de eerste jaarhelft van 2023 zijn.  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De publicatie wordt uitgesteld naar de 
volgende convenant periode. 

 

Actie 6: Ondersteunen platform digitaal 
ondernemen in de creatieve sector 

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

Omschrijving:  
Er is geen continuïteit meer voorzien voor dit 
platform. We zullen eind 2022 een gesprek 
hebben met de partners over het platform, 
maar wij beschouwen dit als een afgeronde 
actie.  
Betrokken partners:   
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Niet langer van toepassing.  
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PRIORITEIT 5: Het stimuleren van competentie- en preventiebeleid bij werkgevers 

Actie 7: Ondersteunen collegagroep HR 
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):  
Overleg van de collegagroep HR. 

 

Actie 8: Ondersteunen preventiebeleid van 
psychosociale risico’s 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
 
Betrokken partners:  
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Supervisie voor de vertrouwenspersonen uit 
de sector. 

 

Actie 9: Stimuleren innovatieve 
arbeidsorganisatie in de sector 

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):  
Bespreken van dit thema op collegagroep HR. 
 

 

Actie 10: Competentiewoordenboek beter en 
breder ontsluiten 

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

Omschrijving:  
Deze actie zal eerder uitgevoerd worden in het 
kader van de subsidieoproep rond 
competentiechecks, waar we een voorstel 
hebben ingediend.  
Betrokken partners:  
Mediarte.be, Vastgoedsector en Liberform 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Niet langer van toepassing.  

 
PRIORITEIT 3: Stimuleren van loopbaandenken 

Actie 11: Sensibiliseren rond loopbaandenken 
via erkend loopbaancentrum en intervisie 
tussen loopbaancoaches 
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):  
intervisiemoment met alle coaches. 
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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 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie 1: Stimuleren innovatieve 
arbeidsorganisaties   

Omschrijving:  
In 2022 organiseerden we een sectorale 
bevraging van de werkbeleving. Hier namen 
1200 medewerkers aan deel. Uit de bevraging 
bleek een hoog engagement en plezier in het 
werk, maar ook een hoge herstelnood. Een 
stressor met een grote impact bleek de 
arbeidsorganisatie. Het werken aan nieuwe 
manieren van werk organiseren kan hiertoe 
een oplossing zijn, naast het analyseren en 
optimaliseren van werkprocessen. Daarom 
organiseren we een uitwisselingssessie rond 
(innovatieve) arbeidsorganisatie en 
optimaliseren van werkprocessen in kader van 
digitale transformatie. 
Betrokken partners:  
de sectorale sociale partners 
Inspanningsverbintenis: We organiseren een 
uitwisselingssessie rond (innovatieve) 
arbeidsorganisatie en werkprocessen. 

 

 Actie 2: 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. 
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. 
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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. 

 
 

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 Vermakelijkheidsbedrijf (PC 304), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Leen LACONTE, 

Overleg Kunstenorganisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Wouter NICOLAES, 

Belgische Schouwspelvereniging 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Robrecht VANDERBEEKEN, 
ACOD Cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Tijs HOSTYN, 

ACV Puls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Tommy JONCKHEERE, 

ACLVB 
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