
 

   

 

 

Sainctelettesquare 13 – 15, 1000 Brussel 

Ondernemingsnummer 0479.965.403 - RPR Brussel 

 www.vspf.org

info@vspf.org 

 

 

Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 

In de Vlaamse Intersectorale Akkoorden leggen de werkgevers- en 

werknemersorganisaties samen met de Vlaamse overheid afspraken vast 

om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Deze akkoorden tussen de sociale 

partners en de Vlaamse Regering hebben als doelstelling 

de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de sector te verbeteren 

en het management van de organisaties te ondersteunen. Zo kunnen de 

werkgevers voldoende en (voldoende) gekwalificeerd personeel 

aantrekken, wat een basisvoorwaarde is voor een kwaliteitsvolle 

dienstverlening. De opeenvolgende VIA’s bevatten maatregelen, die de 

sociale partners vervolgens in cao’s concretiseren. Die maatregelen 

betreffen ofwel de verhoging van de koopkracht (de 

koopkrachtmaatregelen), de verbetering van de kwaliteit van het werk (de 

kwaliteitsmaatregelen) of de uitbreiding van het personeel.  

Om deze afspraken te kunnen uitvoeren ondersteunt de Vlaamse overheid 

de private werkgevers en publieke lokale besturen financieel. 

Voor het Sociaal-Cultureel Werk (paritair comité 329.1) zijn sedert 1998 al 

vijf Vlaamse intersectorale akkoorden afgesloten.  

 

Sociaal-Cultureel Werk (Paritair Comité 329.1) 

Momenteel zijn er voor het Sociaal-Cultureel Werk vijf Vlaamse 

Intersectorale Akkoorden (VIA). 

 VIA 1 (1998)  

 VIA 2 (2000)  

 VIA 3 (2005)  

 VIA 4 (2011)  

 VIA 5 (2018)  

De VIA-subsidies worden ook toegekend aan organisaties in de andere 

sectoren van het Sociaal-Cultureel Werk. Hierover vindt u meer informatie 
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bij de bevoegde subsidieagentschappen of bij de werkgevers- of 

werknemersorganisaties. 

De VIA-subsidies 2019 voor het paritair comité van het Sociaal-Cultureel 

werk (PC 329.1) werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 29 

november 2019. 

De VIA-subsidies 2020 voor het paritair comité van het Sociaal-Cultureel 

werk (PC 329.1) worden ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering 

voorgelegd op 23 oktober 2020. 
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 Gesubsidieerde maatregelen 

Per gesubsidieerde maatregel vindt u hieronder welke de begunstigde 

organisaties zijn en wat de subsidiecriteria zijn, het subsidiebedrag per vte 

wordt vermeld en hoe de uitbetaling gebeurt. Het subsidiebedrag per vte 

wordt in principe berekend door het beschikbare budget te verdelen op 

basis van het aantal vte per organisatie. Dit verklaart waarom het bedrag 

elk jaar kan wijzigen. De middelen worden uitbetaald in de loop van de 

maand oktober. 

 Organisatieondersteuning/managementondersteuning 

 Werkdrukvermindering 

 Eindejaarspremie 

 Loonbarema 

Deze maatregelen werden vastgelegd in collectieve 

arbeidsovereenkomsten. 

U vindt deze cao’s terug bij Sociare, de werkgeversfederatie voor het PC 

329. 

Eindejaarspremie 

Subsidiebegunstigden 

Organisaties die onder het PC 329.1 met kengetal 262 vallen én die vallen 

onder het toepassingsgebied van de cao én die voor hun algemene werking 

gesubsidieerd worden door de entiteiten van de beleidsvelden cultuur, 

jeugd en sport op basis van de decreten die opgesomd zijn in de cao. 

Subsidiecriteria 

Aantal voltijdse eenheden volgens de rsz-staat van het eerste kwartaal van 

het subsidiejaar -1. 

De rechtstreeks gesubsidieerde geregulariseerde DAC-werknemers worden 

niet meegeteld aangezien hun loon, bepaald volgens de loonbarema’s van 
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de cao van 30/1/2003, reeds volledig gesubsidieerd wordt door de 

bevoegde afdelingen van het beleidsvelden cultuur, jeugd en sport.  

Loonbarema 

Subsidiebegunstigden 

Organisaties die onder het PC 329.1 met kengetal 262 vallen én die vallen 

onder het toepassingsgebied van de cao én die voor hun algemene werking 

gesubsidieerd worden door de entiteiten van de beleidsvelden cultuur, 

jeugd en sport op basis van de decreten die opgesomd zijn in de cao. 

Let wel: bepaalde sectoren, die wél onder de cao eindejaarspremie vallen of 

een afzonderlijke cao rond de loonvoorwaarden hebben, zoals musea, 

sportfederaties, bibliotheken bijzonder doelgroepen en bepaalde binnen het 

kunstendecreet gesubsidieerde organisaties, vallen niet onder deze 

subsidiemaatregel. 

Organisatieondersteuning 

In overeenstemming met de cao van 25 september 2012 worden de 

subsidies voor de uitvoering van de kwaliteitsmaatregelen 

(behalve werkdrukvermindering) samengebracht in de subsidie 

organisatieondersteuning. 

Subsdiebegunstigden 

Alle organisaties die tot PC 329.1 met kengetal 262 behoren komen in 

aanmerking voor een subsidie. 

Sommige organisaties hebben afgesproken dat de middelen VIA 2 voor 

managementondersteuning naar de sectorfederaties gaan, die deze 

middelen dan een gemeenschappelijke bestemming geven. 

Het gaat om volgende sectorfederaties: 

 Sterpunt Inclusief Ondernemen 

 Vlaamse Sportfederatie 

 Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen 
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Werkdrukvermindering 

Subsidiebegunstigden 

Alle organisaties die tot PC 329.1 met kengetal 262 behoren komen in 

aanmerking voor een subsidie. 

Subsidiecriteria  

Aantal voltijdse eenheden tussen de 50 en 54 jaar en vanaf 55 jaar volgens 

de rsz-staat van het eerste kwartaal van het subsidiejaar -1. 
 

Meer informatie vindt u binnenkort op www.cjsm.be (– de vernieuwde web 

site van het departement is nog in opbouw) 

 


