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Neerleqqinq van een sociaal akkoord

Kenmerk: 2020/304/996

De ondergetekende, handelend als voorzitter van het Paritair Comite voor het vermakelijkheidsbedrijf
(PC 304), legt hierbij het volgend akkoord neer en verzoekt om de inschrijving ervan als sociaal
akkoord (SAS):

Datum

Opschrift van het akkoord

Datum en nummer van
inschrijving

17/06/2020

Sectorgids Professionele Kunsten

www.sectorgidscultuur.be

Brussel, 22/06/2020

Sophie ROSMAN
Voorzitster.

Formulier neerlegging Sociaal akkoord — SAS (versie 2004)
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3040000
COMMISSION PARITAIRE DU SPECTACLE

Tijdens de vergadering van 17/06/2020

En sa seance du 17/06/2020

Tussen de volgende organisaties vertegenwoordigd in het Paritair
Comite werd de collc
gesloten :

Entre les organisations suivantes representees au sein de la
Commission paritaire,
e travail a
ete conclue : 4-1 ,
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Vertegenwoor igd door / represente par

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)
BELGISCHE SCHOUWSPELVERENIGING
ASSOCIATION BELGE DU SPECTACLE

Vertegenwoordigd door / represente
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P/
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..m / Handtekening)
(Nom / Signature)
Vertegenwoordigd door / represente par
LA FEDERATION DES EMPLOYEURS DES ARTS DE LA SCENE DE
LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES
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C.

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)
ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND
FEDERATION GENERALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE

Vertegenwoordigd door / represente par

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)
ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE
CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DE BELGIQUE

Vertegenwoordigd door / represente par
1"y

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)
ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE
CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE

VertegePwoordigd door / represente par

(Naam / Handtekening)
(Nom / Signature)
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Van overheid naar organisatie door
middel van arbeidspreventie mits de
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Reeds bestaande
protocol len/m aatfege len
afloetsen/verfijnen
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aftoetsen/verfijnen

Richtlijnen

Voorbeelden/Tips

Controle (bij klachten of voorval) door
arbeidsinspectie
Sectorgids = goedkeuring sociaal
overleg
Eigen draaiboek = goedkeuring door
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Kernteam
Co-creatief to werk gegaan
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onderneming

Generieke gids

Basisprincipes
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nodig/mogelijk

Ondernemingsspecif leke
toepassing

Richtlijnen

Vooral preventieadviseurs maar ook
artistieke, zakelijke [eiders, juristen,
FOD WASO, experten...

Op basis van generieke
gids
Voorbeelden/Tips

Documentatle/Info

Perspectief breed en realistisch
houden

Op basis van de
generieke gids en/of van
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Informatie binnenkrijgen en draagvlak
creeren in twee richtingen
Brede sector: uniformiteit creeren

•Sociale partners
Hoge Raad PBW +
experts

-Ondersteuning
TWW
+Vragen aan
HRPBW mogeliJk

-Ondersteuning
sector/ EDPBW

Aanpak
•

Probleem en sterkte: veelzijdige, complexe sector

•

Breed genoeg gaan om zoveel mogelijk organisaties aan to spreken

•

Vertrekkend vanuit ARBEIDSPREVENTIE. Niet alles beantwoordend, we[ kaderend

•

Opdelen in grote groepen: omkadering, artiesten en publiek

•

Twee leidinggevende principes: SD en H

•

Online tool want `levend document'

•

Kleintjes en groten helpen elkaar

•

Voeding en draagvlak

•

Co-creatief om eigenaarschap to bewerkstelligen

De sectorgids

Org 1

Omkadering

Generiek

Publiek
i

De sectorgids
Matrix voeding
• ontwikkeling
• productie
• presentatie
• participatie
• reflectie.

FAQ

Risicoanalyse v/d
Organisatie

De sectorgids
Sectorgids Professionele Kunsten
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Zookon

•

Arbeidspreventief kader, leidraad voor eigen preventiegids.
•

Omkadering= breed (bureau, technisch, contactberoepen etc)

•

Artiesten = breed (creatie, educatie, repetitie, praktische zaken zoals touren)

•

Publiek = alle maatregelen die nodig zijn om publiek to ontvangen als huis in
brede zin (musea, horeca, gebouwspecifiek, zaalplannen etc)

•

Updates: steeds de laatste belangrijke veranderingen (+ nieuwsbrief onderaan elke
pagina)

e

FAQ: Algemene vragen en antwoorden als leidraad vanuit de mailbox en het kernteam

Bij samenstellen eigen preventieplan goed nadenken over waarje uit moet putten, welke
combinaties noodzakelijk zijn = goede oefening voor diepgaand inzicht

Gebruik Sectorgids
•

•

•

Communicatie!
o

Met personeel en natuurlijk met publiek

o

Duidelijke, goede communicatie = veilige omgeving

Delen
o

Verderzetten parcours co-creatie

o

Ondersteuning via servicevragen

o

Webinars

Contact
o

Met GEES goed onderhouden, deze sectorgids wordt als leidinggevend beschouwd voor events en
amateurkunsten

o

Kernteam blijft bestaan: uitwisseling en onderling contact

o

Rode

lijnen

met

de

overheid

warm

houden

Vragen ?

