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Addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ bij het 
Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten tussen de Vlaamse 
Regering en de sociale partners van de sector Zelfstandige 

kleinhandel (PC 201/202.01) 
 
 
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 Zelfstandige kleinhandel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Luc Ardies, (SF201; Unizo) / (SF 202.01; Buurtsuper.be); 
- De heer Klaas Soens, Comeos; 
- De heer Bruno Kuylen, Bestuurder Belgische Confederatie B.B.C.I. / Bakkers 

Vlaanderen; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- Mevrouw Kristel Van Damme, ACV Puls; 
- De heer Jan De Weghe, ABVV BBTK; 
- Mevrouw Kimberley Meire, ACLVB; 

 
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 het Sociaal Fonds 201/202.01, Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel (KBO-nr.: 
0454 121 138; Bankrekeningnr.: BE26 7310 1382 7929) 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 het Sociaal Fonds 201/202.01 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 
Zelfstandige kleinhandel. 

 

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 4 juni 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 

Publicaties van inspirerende 
praktijkgetuigenissen en best practices in 
2021, 2022 en volgende jaren. 

Het publiceren van praktijkgetuigenissen en best practices, om zo 
ondernemers te inspireren en sensibiliseren, loopt gewoon verder 
in 2023.  
Via sociale media, website en vaktijdschrift. 

2021: de sector stelt een non-
discriminatiecode op. 
2022: verspreiding van de non-
discriminatiecode. 

Deze code wordt uiteindelijk niet opgesteld en deze verbintenis 
wordt als volgt gewijzigd.  
- In ons magazine SuperMag voorzien we een speciale katern, waar 
we het thema non-discriminatie en inclusie aan bod laten komen. 
De praktijkgetuigenissen en best practices dienen ter inspiratie 
van onze ondernemers. De sensibilisering en gewaarwording 
gebeurt op deze wijze. 
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- Hiernaast verspreiden de sectorconsulenten hun opgedane 
kennis tijdens de bedrijfsbezoeken. Het uitgelezen moment onze 
ondernemers te sensibiliseren en te informeren, over de huidige 
situatie binnen de sector en het toegankelijke 
ondersteuningsaanbod. 

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

Actie 1: Toeleiding van 
kansengroepen en in het 
bijzonder personen met 
migratieachtergrond naar de 
sector via de organisatie van 
opleidingsprojecten 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
In samenwerking met de VDAB worden op jaarbasis een 15-tal 
opleidingstrajecten gerealiseerd voor werkzoekenden. Een groot 
deel van de cursisten van deze opleidingen heeft een 
migratieachtergrond. 
Betrokken partners: 
VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Promotie van het opleidingsaanbod en promotie van 
stageplaatsen.  

 

Actie 2: In kaart brengen van 
diversiteit in de zelfstandige 
kleinhandel 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: 
We hebben toegang tot data m.b.t. de diversiteit binnen onze 
sector (leeftijd, afkomst, geslacht…). Deze cijfers worden regelmatig 
opgevraagd en geïnterpreteerd. Het is een continue en evolutief 
proces. 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Diversiteit op de werkvloer. In functie van de cijfers rond diversiteit 
binnen onze sector, sensibiliseren naar de ondernemers toe (a.d.h.v. 
best practices in ons magazine, op onze socials, tijdens bezoeken…).  
Meer werkgevers het belang van diversiteit en inclusie te doen 
inzien. 

 

Actie 3: Sensibilisering via 
praktijkgetuigenissen & best 
practices 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter 
bestrijding van discriminatie en ter bevordering van inclusie, lopen 
door in 2023. 

 

Actie 4: Opstellen en verspreiden 
van een sectorale non-
discriminatiecode (en sectorale 
informatiebrochure) 

Omschrijving:  
Alternatief voor opstellen en verspreiden van een sectorale non-
discriminatiecode. 

1. Speciale rubriek in ons magazine SuperMag, waar het 
thema non-discriminatie en inclusie ruim aan bod komt.  
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

2. De sectorconsulenten verspreiden hun kennis over dit 
thema tijdens de bedrijfsbezoeken.  

Betrokken partners:  
Sectorconsulent, PMO en Buurtsuper.be 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
2023: Sensibiliseren en informeren van de ondernemers door best 
practices en praktijkgetuigenissen, via magazine, socials en 
bedrijfsbezoeken. 

 

 
Uitvoeren risicoanalyse 

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse als aanloop naar de 
nulmeting 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector brengt een kort verslag over de risicoanalyse uit ten 
aanzien van de begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. De 
sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodiek en resultaten. 

 

 
Uitvoeren nulmeting 

Actie 1: Uitvoering van een 
sensibiliserende nulmeting 

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector onderneemt een nulmeting. De sector volgt de 
methodiek, kwaliteitscriteria en afspraken uit de 
begeleidingsgroep op. 

 

Actie 2: Bespreking resultaten 
nulmeting  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodiek en resultaten. De sector dient een rapportering van de 
nulmeting (risicoanalyse en correspondentietest) bij het 
departement WSE in. 
Onze focus in 2023 ligt op de resultaten en het actieplan.  
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 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 3: Overleg binnen de sector 
met oog op ontwerp van een 
meer volwaardig actieplan 

Omschrijving:  
We kunnen het hier hebben over:  

- Praktijkgetuigenissen (Waar liep je tegenaan? Waar kan 
het spaak lopen?) 

- Echte verhalen (niet enkel ‘positieve’ verhalen) 
- De ondernemers expliciet sensibiliseren over zaken die 

niet altijd even vlot verlopen 
- Lessons to be learned + PMO-opleidingen voorstellen, 

aangepast aan de noden van de ondernemer 
Betrokken partners:  
Sectorconsulenten, ondernemingen en DWSE 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector dient een ontwerp van actieplan bij het departement 
WSE in.  
Onze focus in 2023 ligt op de resultaten en het actieplan. 

 

 
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 4 juni 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 Zelfstandige kleinhandel (PC 201/202.01), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Luc ARDIES, 
SF201; Unizo / SF 202.01; Buurtsuper.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Klaas SOENS, 
Comeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bruno KUYLEN, 
Bestuurder Belgische Confederatie B.B.C.I. / Bakkers Vlaanderen 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kristel VAN DAMME, 
ACV Puls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jan DE WEGHE, 
ABVV BBTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Kimberley MEIRE, 
ACLVB 
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