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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 2018 tot en met 31 december 2019 een maximale toelage van 
196.000 EUR uit te betalen aan het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie vzw 
(IVOC), Leliegaarde 22 te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 0431.148.469 - bankrekeningnummer: 
BE40 7310 1070 7963) ter financiering van 2 VTE sectorconsulenten. 
 
Artikel 2. De Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt de uitvoering van voorliggende 
overeenkomst, door: 

1. het organiseren van ad hoc- overleg met de sociale partners, op vraag van de sectoren; 

2. het organiseren van klankbordvergaderingen waarbij knelpunten worden besproken en 

desgevallend beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd, op vraag van de 

sectoren; 

3. het organiseren van intervisiemomenten met vertegenwoordigers van de sector, die 

fungeren als doorgeefluik van informatie. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
 
Artikel 3. De sector kleding & confectie verbindt zich ertoe om, op basis van het door de VESOC-
partners goedgekeurde, inhoudelijke kader voor de sectorconvenants 2018-2019, een sectorale 
visie te ontwikkelen en vanuit deze visie prioriteiten te bepalen en er doelgerichte acties aan te 
koppelen. De sectorspecifieke maatregelen geformuleerd in dit convenant zijn verbintenissen die 
betrekking hebben op het ondersteunen en uitvoeren van: 

- de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt;  

- een competentiebeleid, waaronder leven lang leren; 

- het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, vermeld in het decreet van 8 

mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. 

 
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de werkingssubsidie uitsluitend aan te wenden ter 
uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen. Hiertoe worden effectief 2 VTE- 
sectorconsulenten ingezet. Zij zijn tewerkgesteld in een paritair beheerde organisatie en werken 
onder paritair toezicht. Ze zijn belast met het geheel van coördinerende, rapporterende en 
ondersteunende taken ter uitvoering van het sectorconvenant.  
De loon- en werkingskosten van deze sectorconsulenten komen in aanmerking als subsidiabele 
kosten voor zover zij betrekking hebben op de uitvoering van deze sectorspecifieke maatregelen 
en voor zover ze uitgevoerd worden binnen de looptijd van het sectorconvenant. Bij ziekte of 
ongeval van de sectorconsulent komt de periode van arbeidsongeschiktheid die door het 
gewaarborgd loon wordt vergoed in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt in 
mindering gebracht wanneer de werkgever de afwezige sectorconsulent niet vervangt na afloop 
van de periode die is gedekt door het gewaarborgde loon. Periodes van tijdskrediet, 
loopbaanonderbreking of moederschapsverlof komen niet in aanmerking voor financiering, 
tenzij wordt aangetoond dat de functie van de sectorconsulent(e) tijdelijk tijdens zijn of haar 
afwezigheid door een vervang(st)er afdoende wordt uitgeoefend.  
De maximale werkingssubsidie wordt toegekend voor de inzet van 2 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
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continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de 
maximale werkingssubsidie. De werkingssubsidie wordt dan berekend per consulent per dag van 
de looptijd. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen waarop geen/te weinig 
consulenten tewerk gesteld waren en in mindering gebracht. 
 
De sector zal de naam van de sectorconsulenten aan het departement Werk en Sociale Economie 
bezorgen en wijzigingen melden.  
 
 
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten 
laatste op 31 januari 2019 een voortgangsrapport en ten laatste op 31 januari 2020 een 
eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het voortgangs- en eindrapport 
omvatten:  

- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van het actieplan; 

- de toetsing van de realisaties aan de resultaatsindicatoren en de doelstellingen vermeld 

in het sectorconvenant; 

- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen (enkel voor 

het eindrapport). 

 
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt tijdig aan de sector het modelformulier 
inzake de rapportering. 
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De sectorale visie  

 
De sector kleding & confectie werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de 
prioriteiten en acties van dit sectorconvenant:  
 
1. Inleiding 
 
De confectiesector groepeert industriële ondernemingen die werk bieden aan technici en 
gekwalificeerde operatoren. In de modewereld wordt dit technisch vernuft vaak gekoppeld aan 
creatief en zelfs artistiek talent. Bovendien gaat het om hoofdzakelijk vrouwen. De Vlaamse 
confectiebedrijven vormen een klein, maar specifiek arbeidsmarktsegment met eigen functies, 
uitdagingen en kansen. 
Uitdagingen, zoals de concurrentie en de lasten op arbeid, zetten de tewerkstelling in de sector 
onder zware druk.  
Tegelijk blijft in de confectie de vraag bestaan naar gemotiveerde en polyvalente medewerksters 
om het jaarlijkse personeelsverloop in naar schatting 800 jobs in Vlaanderen op te vangen.  
Daarbovenop zijn de sectoren in structurele verandering: de productie- en arbeidsorganisatie 
moet voortdurend worden aangepast aan dwingende marktvereisten op het vlak van flexibiliteit, 
innovatie, kwaliteit en duurzaamheid.  
 
De blijvende vraag naar personeel en de dwingende marktvereisten hebben een 
opleidingsdynamiek op gang gebracht. De sociale partners hebben op dit vlak een belangrijke rol 
en verantwoordelijkheid, die gevat werden in de opdrachten van IVOC. 
 

• Opleidingsbehoeften detecteren: De onderbouw van de opleidingsacties is een 
belangrijke voorwaarde om van sectorale opleidingssteun gebruik te kunnen maken. 
Voor het detecteren van de opleidingsnoden in bedrijven en van werknemers, werkt IVOC 
samen met gespecialiseerde consultants. 

• Opleidingen organiseren: Op vraag van de sector stelt IVOC zesmaandelijks een 
opleidingskalender samen met uiteenlopende thema's. De opleidingen worden verzorgd 
door gespecialiseerde opleidingsinstellingen.   

• De realisatie van bedrijfsopleidingsplannen begeleiden: De opmaak van 
bedrijfsopleidingsplannen en de begeleiding en financiering van de realisatie ervan, is de 
belangrijkste IVOC-activiteit. 

• Individuele opleidingsacties van werknemers ondersteunen: Werknemers die op eigen 
initiatief opleidingsinspanningen leveren (doorgaans buiten de werkuren) worden door 
IVOC begeleid en kunnen rekenen op een tussenkomst in hun kosten. 

• Toeleiding ondersteunen: IVOC werkt samen met talrijke partners uit het onderwijs en de 
beroepsopleiding, de VDAB in het bijzonder.  

• Consensus tussen de sociale partners invullen: Dit is eerder een principe dan een 
dienstverlening, maar alle IVOC-acties worden met de sociale partners afgestemd. De 
opportuniteit, de opzet en de financiering worden steeds afgestemd binnen de 
bestuursorganen van IVOC. Er wordt hiervoor een specifieke procedure gevolgd, geborgd 
via het IVOC-kwaliteitssysteem. 

 
Door het gericht, aangepast en projectmatig inzetten van deze instrumenten kunnen de sociale 
partners meewerken aan de realisatie van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid.  
 
 
2. Algemene economische situatie en evolutie van de tewerkstelling 
 
Uit de recentste analyse van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (De economische 

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc17-226.pdf
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ontwikkeling in de textiel- en kledingindustrie – Najaar 2016 (14/02/2017)) onthouden we 
volgende krachtlijnen in de economische ontwikkelingen die van belang zijn voor onze sector:  

Globaal genomen wordt de kans dat de groei in de eurozone lager uitvalt dan verwacht groter 
ingeschat dan de kans dat ze hoger zou zijn. Naast de onzekerheid omtrent de brexit, is het ook 
onduidelijk hoe het beleid en de economie in de VS zich zullen ontwikkelen. De vrees heerst dat 
een handelsprotectionistisch beleid zal worden gevoerd, wat bijzonder nadelige gevolgen zou 
kunnen hebben voor uitgesproken exportgerichte sectoren zoals de kleding- en confectiesector.  
De meeste instellingen verwachten een matige, licht aantrekkende groei in België in 2017 en 2018 
in combinatie met een daling van de werkloosheidsgraad tot minder dan 7%. De 
omgevingsanalyses uit de beleidsnota’s van de Vlaamse overheid zijn gelijkluidend. De Vlaamse 
economie verteerde langzaam de financieel-economische crisis. De vooruitzichten zijn 
voorzichtig, maar overwegend positief. 
 
Uit de analyses van de CRB onthouden we verder de volgende krachtlijnen, specifiek voor de 
kleding- en confectiesector. 
 
• Het ondernemersvertrouwen in de kledingsector is steeds heel wisselvallig. Er blijven veel 

onzekerheden op de mondiale markt waarop kledingfabrikanten opereren.  

• De omzet van de Belgische kledingbedrijven lijkt de voorbije jaren sterk te dalen. Toch heeft 
dit in hoofdzaak te maken met het feit dat steeds meer bedrijven afstappen van (ook 
gedeeltelijke) kledingproductie in België en voortaan enkel in het buitenland kleding 
produceren of aankopen. De productie in België zou nog goed zijn voor minder dan één 
tiende van de totale kledingomzet. 

• De investeringen in de kledingsector herstelden in 2016 voor het tweede opeenvolgende jaar 
van het dieptepunt dat ze in 2013 en 2014 bereikten.  

• In 2015 daalde de tewerkstelling in de kledingsector nog met 5,8%. Het betrof desondanks 
een verbetering tegenover 2014, toen er 10,9% van de werkgelegenheid verloren ging. De 
cijfers voor 2016 tonen een verdere verbetering, waarbij er voor het eerst sinds vele jaren 
geen achteruitgang meer was van de tewerkstelling. Het is te vroeg om van een tendens te 
spreken, maar de cijfers worden bevestigd door het Sociaal Waarborgfonds van de sector en 
door de de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank.  

 
De ontwikkelingen en de statistieken moeten onder voorbehoud worden geformuleerd, toch is 
de belangrijkste boodschap positief. Zeker de (tijdelijke) stilval in de achteruitgang van de 
tewerkstelling, voor het eerst sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw, stemt tot een zeker 
optimisme. Ook de duidelijke toename van vacatures voor confectiemedewerkers in het normaal 
economisch circuit, zoals blijkt uit online-statistieken van VDAB (Arvastat) sinds 2016, 
ondersteunen de positieve boodschap. Ter illustratie: 
 
  

http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc17-226.pdf
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Evolutie vacatures voor confectie- en lederwerkers 2014 – 2017  (bron: VDAB) 
 

 
 
Het defaitisme moet wijken voor een meer constructieve atmosfeer, dus nieuwe energie om 
opportuniteiten te grijpen en nog sterker in te zetten op het aanpakken van uitdagingen. Dat de 
Belgische mode traditioneel een sterke reputatie heeft op de markten waarop onze bedrijven 
opereren, is een sterkte die de sector weer volop kan uitspelen.  
 
Ook IVOC heeft hierin een bescheiden rol te spelen. Op het IVOC-werkveld situeren zich de 
uitdagingen in het bijzonder op het vlak van de toeleiding en de werkbaarheid van de jobs, de 
opportuniteiten vooral op het vlak van de verdere versterking van de competenties om 
innovatief en duurzaam mee te kunnen spelen op de mondiale kledingmarkt.  
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3. De structuur van de sectorale arbeidsmarkt en diversiteit 
 
 

De confectie in Vlaanderen op 1 april 2017 
(bron: Sociaal Waarborgfonds van de sector) 

 
 
Aantal werknemers in 2017: 10.500 waarvan driekwart vrouwen 
 
Aantal ondernemingen in 2017: 1.120 ondernemingen met minstens 1 werknemer, waarvan 
98% minder dan 50 werknemers.  
 
Zo’n 1.000 Vlaamse kleding- en confectiebedrijven tellen minder dan 10 werknemers. 
 
58% van alle werknemers is tewerkgesteld in een KMO. 
 
Stiksters zijn een knelpuntberoep en blijven de belangrijkste beroepsgroep in de confectie 
 

 
Confectie blijkt goed voor zowat een half procent van alle Vlaamse werknemers. Wat de 
structuur van de tewerkstelling betreft zijn de volgende kerncijfers relevant:  
 

Vrouwelijke sector 

 
De sector is een overwegend vrouwelijke arbeiderssector met globaal een verhouding van 7 
vrouwen op 10 confectiewerknemers, tegenover iets minder dan de helft gemiddeld in 
Vlaanderen. 
 
Toch is het opvallend dat het aandeel vrouwen de laatste jaren krimpt van zowat 73% in 2012 
tot 65% in 2017. Het toenemend gewicht van bedrijven die textielproducten toeleveren aan de 
automobielindustrie (autozetels in het bijzonder) en waar hoofdzakelijk mannen worden 
tewerkgesteld in ploegensystemen, is de belangrijkste verklaring.  
 
Een andere verklaring heeft te maken met de sterke uitstroom van oudere, vrouwelijke arbeiders 
en parallel een genderevenwichtigere rekrutering om de vervangingsbehoefte te dekken.  
 
De uitstroom van oudere vrouwen is trouwens een recent fenomeen, een interessante 
vaststelling. Het aandeel vrouwen in de confectie is in de jaren ‘80 en beginjaren ‘90 van de 
vorige eeuw achteruitgegaan als gevolg van de delocalisatie van de productieactiviteiten en dus 
banenverlies bij voornamelijk de stiksters, maar de man-vrouw-verhouding in de sector bleef 
sindsdien, dus sinds ruim 20 jaar, ongewijzigd. Vandaag stellen we vast dat dit niet langer het 
geval is. Het lijkt alsof een volledige, vrouwelijke werknemersgeneratie inderdaad tot op relatief 
hoge leeftijd aan de slag is gebleven in de sector en dus sinds kort uitstroomt naar pensioen. 
 
Dat bijna 40% van de werknemers deeltijds werkt, hangt ongetwijfeld samen met het hoge 
aandeel vrouwelijke werknemers en de druk vanuit het traditionele rollenpatroon. Tegelijk is de 
gezinsvriendelijkheid van de arbeidsregimes in talrijke confectiebedrijven, een sterkte voor de 
sector. 
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De confectie is als typisch vrouwelijke sector inderdaad een buitenbeentje in de industrie. 
Worldwide, trouwens. Een en ander heeft zijn wortels in de geschiedenis, de aansluiting van de 
aard van het werk en van de arbeidsorganisatie bij het klassieke rollenpatoon in het bijzonder. 
De sectorale politiek van de sociale partners rond arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden is 
dan ook in belangrijke mate ingegeven door het overwicht van vrouwelijke werknemers. De 
correctie van genderverschillen is reeds decennialang een belangrijk principe en streven in de 
opeenvolgende CAO-besprekingen. Illustratief in dit verband is de uitgesproken 
genderneutraliteit van het sectorale functieclassificatie en –waarderingssysteem, dat sinds 2014 
stelselmatig wordt geïmplementeerd in de sector. 
 
  



11 

 

Vergrijzing 

 
Relatief weinig jongeren zijn actief in de kleding- en confectiesector: nog geen 5% van de 
werknemers is tussen 18 en 24 jaar oud, tegenover het dubbele over alle sectoren heen. 
 
Op een totaal van ongeveer 12.500 werknemers in de kleding- en confectiesector, telde IVOC in 
2016 exact 544 werknemers, jonger dan 26.  
 
Het probleem stelt zich in het bijzonder bij de arbeiders 
 
 

  
 
 
... en bij de vrouwen 
 

  
 
De instroom van werkzoekende jongeren is relatief beperkt (13%) in vergelijking met het 
gemiddeld aandeel werkzoekende jongeren die instromen naar werk over alle sectoren (31%).  
Anderzijds is er een duidelijke oververtegenwoordiging van werkzoekende 50-plussers die 
instromen in de confectiesector: 21%, tegenover 11% gemiddeld in Vlaanderen.  
 
Voor een stuk speelt hier de rekruteringspolitiek van de ondernemingen. In de confectiesector is 
men voornamelijk op zoek naar ervaren personeel: voor 49% van de vacatures is meer dan 6 
maanden ervaring vereist, tegenover 40% gemiddeld over alle sectoren. Per definitie zullen 
oudere werknemers meer ervaring hebben dan jongeren. 
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De moeilijkheid die de sector blijkbaar ondervindt om te verjongen, is een manifeste en 
hardnekkige zwakheid. 
 
Inderdaad, de problemen om voldoende en geschikte vervangers te vinden voor steeds meer 
oudere werknemers die de sector verlaten, zijn reeds jaren voelbaar in de sector. Vooralsnog 
blijft de instroom van jongeren bijzonder zwak en – zoals reeds eerder vermeld - moet de sector 
het hebben van langdurig werkzoekenden en ‘nieuwe Belgen’, vaak niet bepaald de jongste 
werkzoekenden.  
De situatie lijkt bovendien niet te verbeteren, als we kijken naar de leeftijdsverdeling. Waar de 
50-plussers in de confectie tien jaar geleden nog net onder het gemiddelde aandeel voor alle 
sectoren samen bleven, overtreffen ze vandaag met gemak datzelfde gemiddelde, dit op een 
arbeidsmarkt die alsmaar grijzer wordt. Het krimpende aandeel jongeren is alarmerend. De 
situatie heeft bij de sociale partners voor een sense of urgency gezorgd, die zich vertaalt in een 
belangrijke prioriteit en diversiteitsactie in het sectorconvenant. 
 

De origine van werknemers 

 
De WSE-herkomstmonitor (Herkomstmonitor 2015. Arbeidsmarktpositie van personen met een 
buitenlandse herkomst. Departement Werk & Sociale Economie, Brussel) toonde dat in de 
confectiesector in 2013 relatief iets meer niet-Belgen en niet-EU-burgers worden tewerkgesteld 
dan gemiddeld in Vlaanderen, dus over alle sectoren heen. Toch is het verschil beperkt tot 
slechts enkele procentpunten. De confectie is niet te vergelijken met sectoren zoals de 
dienstencheques of de HORECA die relatief dubbel zoveel allochtonen en - op dit punt - dus een 
uitgesproken divers publiek tewerkstellen.  
 
Desalniettemin, valt de evolutie op waarbij het aandeel Belgen in de confectiesector met 20% 
krimpte en het aandeel niet-Belgen toenam met meer dan 30%, dit over een periode van vijf jaar 
(2009-2013). Als de balans in deze zin verder blijft evolueren, zullen we het werknemersprofiel op 
korte termijn toch sterk divers mogen noemen. De WSE-statistiek is in ieder geval consistent met 
de vaststellingen on the field, zeker als we kijken naar het publiek uit de toeleidingsacties in 
samenwerking met VDAB. De sociale partners zijn dan ook gevat door deze ontwikkeling. De 
diversiteitsacties die in het kader van de opeenvolgende sectorconvenanten zijn ontwikkeld en 
uitgerold, passen dan ook in het evoluerende sectorale arbeidsmarktbeleid. De sociale partners 
wensen dan ook verder te werken op dit spoor, dus met bijzondere aandacht voor de ‘nieuwe 
Belgen’ in de sector. 
 
Illustratief in dit verband is een vergelijking van de herkomst van werknemers tussen verwante 
sectoren uit de maakindustrie. 
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KMO-sector 

 
Haast 6 op 10 jobs in de confectie zijn gesitueerd in kleine ondernemingen (<50 werknemers), 
tegenover 44% van de jobs van alle sectoren samen. De confectie is een uitgesproken KMO-
sector, hoewel ook enkele grotere multinationals belangrijke werkgevers zijn. We noteren tegelijk 
een belangrijk aandeel van micro-ondernemingen in de sector. Illustratief is de vaststelling dat 
zowat 1.000 bedrijven minder dan 10 werknemers tewerkstellen. 
 
De confectiesector, met zijn typisch KMO-karakter, kan worden omschreven met de trefwoorden 
arbeidsintensief, lagergeschoolde werknemers, vooral vrouwen, familiaal karakter en sterke 
(internationale) concurrentie. Werken met goed opgeleid personeel biedt de mogelijkheid om op 
een efficiënte wijze in te spelen op de uitdagingen. Om weerwerk te bieden aan de concurrentie 
zal het personeel zowel polyvalent als flexibel moeten zijn.  
 
Maar polyvalentie en flexibiliteit vragen opleiding. Zeker sinds de beginjaren 90 is duidelijk dat 
opleiding in de confectie meer aandacht krijgt en dat vooral de bedrijfsinterne opleidingen hoog 
scoren. Deze opleidingen worden verzorgd door interne medewerkers en hebben plaats op de 
werkvloer zelf. Werknemers worden opgeleid tot  polyvalente medewerkers, om op verschillende 
werkposten te kunnen werken. Dit biedt in periodes van personeelstekort toch de mogelijkheid 
de productie verder te zetten. Veel confectiebedrijven waarvan de productie geheel of 
gedeeltelijk in België bleef, hebben zich gericht tot een bepaalde niche of leveren een hoog 
gespecialiseerd product af. Werken in zo’n bedrijf kan alleen maar indien men in het bedrijf zelf 
opleiding krijgt rond de uit te oefenen taken. Deze specifieke kennis en vaardigheden behoren 
vaak tot de bedrijfsgeheimen. Bedrijfsinterne opleidingen zorgen er voor dat 
schoolverlaters/werkzoekenden die de openstaande vacatures invullen, hun basiskennis kunnen 
aanvullen met opleiding rond de bedrijfsspecifieke vaardigheden en zich kunnen aanpassen aan 
het bedrijfsritme en –cultuur. 
Op die manier krijgt het competentiebeleid in de confectie een eigen karakter, waarvoor 
aangepaste ondersteuning op zijn plaats is.  
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IVOC werkt in eerste instantie voor KMO. Niet alleen omdat de sector een uitgesproken KMO-
sector is, maar ook omdat net KMO nood hebben aan externe ondersteuning, in het bijzonder op 
het vlak van hun opleidingsbeleid. Waar grotere ondernemingen de laatste jaren investeerden in 
de interne HR-competentieontwikkeling, is dit voor KMO niet haalbaar.  
IVOC trekt dan ook volop de kaart van de KMO. Menselijk kapitaal en management systemen in 
de onderneming dragen sterk bij tot groei. Een zwak management, bijvoorbeeld het ontbreken 
van HR-procedures of ondernemingsplanning, zou zelfs leiden tot daling van de groei. 
Gelijkaardige verbanden bestaan tussen het voorzien van on-the-job-training en groei. De cijfers 
zijn veelzeggend: slechts 15% van de Belgische KMO zou on-the-job-training aanbieden, tegenover 
een Europees gemiddelde van 24% en tot 50% in Duitsland. 
Naast de kwaliteiten van de leidinggevenden, is er ook de capaciteit om gekwalificeerd personeel 
aan te trekken een belangrijke determinant van het ondernemingssucces, in het bijzonder van 
KMO (SERV (2015), Advies - Naar een efficiënt en doeltreffend industrieel KMO-beleid. SERV, 
Brussel (p. 51)). 

Werkbaarheid 

De werkbaarheidsmetingen in de sector confectie (en textiel), uitgevoerd tussen 2004 en 2016 
door de Stichting Innovatie & Arbeid, laten toe de werkbaarheid van de jobs in onze sector(en) 
scherp te stellen.  
  
De SIA-analyses bevestigen systematisch dat de werkbaarheid in de sectoren textiel en confectie 
zwak scoort. Met een werkbaarheidsgraad van zo’n 43% scoort onze sector het zwakst van alle 
onderzochte industriële sectoren. Gemiddeld over de sectoren, bedraagt deze 51% (in 2016).  
 
Wat de indicatoren betreft, en in vergelijking met de ruimere industrie, scoren de textiel en de 
confectie zwakker op – opvallend - leerkansen (bijna 40% jobs met weinig leerkansen, haast 
dubbel zoveel als in de ruimere industrie). In de industrie zouden vooral vrouwen en 50-plussers 
minder leerkansen krijgen, zo blijkt uit de analyse. 
Taakvariatie en autonomie zouden in onze sectoren de werkbaarheid belasten, terwijl de 
werkdruk en ook de  
werk-privébalans in onze sector dan weer wat beter scoren dan op de ruimere arbeidsmarkt. 
 
In ieder geval, wordt IVOC als opleidingscentrum gevat door de vaststelling dat uitgerekend 
gebrekkige leermogelijkheden in de sector de werkbaarheid negatief beïnvloeden.  
 
De sector werkt reeds jaren samen met verwante sectoren (de textiel- en houtsector in het 
bijzonder), gezien de gelijkaardige structuur van de sectoren, de bedrijven en het profiel van de 
werknemers. Het ligt in de bedoelingen werkbaarheidsacties ook in de toekomst intersectoraal 
op te zetten. Zie de toelichting in het actieplan onder prioriteit 3. 
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4. Veranderende competentienoden 

Digitale (r)evolutie 

IVOC is partner in het European Skills Council voor de textiel-, kleding- en ledersector, een 
Europees  samenwerkingsverband tussen paritair beheerde, sectorale opleidings- en 
onderzoekscentra uit de textielkolom (http://europeanskillscouncil.t-c-l.eu/). Een belangrijke 
activiteit van dit netwerk is de opvolging van ontwikkelingen in de sector en prospectieve 
analyses van competentienoden.  
Diverse, structurele veranderingen op de markt van kleding liggen aan de basis van 
veranderende competentienoden. Denk hierbij aan drivers zoals de self design, urban needs, 
duurzaamheid, cultuurdiversiteit enz. Euratex (de Europese werkgeversorganisatie voor de 
sector), heeft in dit verband een roadmap voor de sector uitgewerkt (www.prosumernet.eu) die 
de belangrijkste, nieuwe uitdagingen, ook op het vlak van skills, schetst, dit vanuit diverse 
invalshoeken.  
 
Zo levert een analyse vanuit de invalshoek van de digitalisering de volgende lijst van wijzigende 
kernberoepen.  
 

Zicht op de belangrijkste, transversale beroepen die door de digitalisering belangrijke 
nieuwe competenties vragen (Euratex, 2017) 

• Fashion Product Manager 

• E-commerce Manager 

• Social Media Marketing and Communications Manager 

• Process and Production Timeline Analyst 

• Head of Information Technology 

• Research, Development and Information Textile Researcher 

• Product and Process Innovation Systems Professional 

• 3D Design and Construction Engineer 

• Graphic Designer for Textiles 

 
De Europese beroepenlijst is het resultaat van een grondige analyse en toetsing bij talrijke 
experts uit de textielkolom uit diverse lidstaten. Toch is deze analyse niet zonder meer door te 
trekken naar de Belgische situatie. Vooral grotere bedrijven zullen zich herkennen in de analyses 
en inderdaad beamen dat de opgelijste beroepen in volle ontwikkeling zijn. Voor KMO liggen de 
kaarten helemaal anders. De aflijning van functies en beroepen is er veel diffuser, werknemers 
zijn er polyvalenter dan in grote bedrijven, waardoor het beantwoorden van wijzigende 
competentienoden de volledige bedrijfsvoering vatten en niet terug te voeren is op het 
management, specifieke beroepsgroepen of afdelingen. Het behoort tot de opdrachten van IVOC 
deze ontwikkelingen te vertalen naar passende ondersteuning voor Vlaamse KMO. Tot voor kort 
waren opleidingen en opleidingssteun de enige formule, maar sinds 2016 ondersteunt IVOC ook 
groeiprojecten in Vlaamse KMO, waarbij werkgever en werknemers samen werk maken van 
organisatieveranderingen die niet noodzakelijk opleidingen (in klassieke zin) veronderstellen. Zie 
de toelichting onder prioriteit 3 van het actieplan.  
 
Een belangrijk instrument om de ontwikkelingen en wijzigende compentienoden te vatten, zijn 
de beroepskwalificatiedossiers. Het zijn analyses en beschrijvingen van de actuele 
beroepspraktijk in de sector, bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
onderwijsprogramma’s en beroepsopleiding. In het licht van de geschetste ontwikkelingen, is het 

http://www.prosumernet.eu/
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van groot belang ook met de beroepskwalificatiedossiers kort op de bal te spelen en ze actueel 
te houden. In het licht van de genoemde, digitale (r)evolutie, werd in 2017 beslist een bijkomend 
beroepskwalificatiedossier te ontwikkelingen. Een en ander gebeurt onder de werktitel 
productievoorbereider, een functie die in talrijke Vlaamse KMO aan belang wint in het licht van 
de verdergaande delocalisatie en mondialisering van de sector, en het grote belang van digitale, 
technische communicaties tussen de schakels van de productieketen. Zie hierover verder de 
toelichting bij de acties rond de kwalificatiestructuur onder prioriteit 2.  
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E-commerce 

Uit zo goed als alle internationale studies en analyses over de ontwikkelingen in de 
kledingindustrie en de problematiek van competenties, blijkt het belang van e-commerce.  
Op dit vlak heeft de sector zijn verantwoordelijkheid genomen door in 2014 een VLAMT-
focusstudie te ondernemen naar de betekenis van e-commerce in en voor Vlaamse kleding- en 
confectiebedrijven. Inmiddels zijn er diverse, nieuwe opleidingen die IVOC lanceerde op basis van 
de studie. We werken vandaag rond e-commerce samen met partnerorganisaties, in eerste 
instantie CEVORA, COMEOS, BE-commerce enz.. Het paritair beheerde CEVORA is de meest voor 
de hand liggende opleidingspartner, gezien de meeste e-commerce-gerelateerde 
opleidingsmodules eerder generiek van aard zijn. 
Naast het aanbieden van opleidingen, ondersteunt IVOC bedrijven die werk maken van e-
commerce en de ontwikkeling van de noodzakelijke competenties, ook in het kader van 
groeiprojecten (zie de toelichting onder prioriteit 3 van het actieplan). 

Duurzaamheid 

Tijdens de afgelopen jaren klom het thema van de duurzaamheid tot bovenaan de agenda van 
de kleding- en confectiesector, en dus ook de aandacht van IVOC.  
Anno 2017 is de kledingsector op een punt gekomen dat bedrijven en hun stakeholders door 
dezelfde bril kijken. De echte kost van de globalisering is niet langer te verantwoorden. 
Milieuvervuiling, gezondheidsrisico’s, lamentabele arbeidsomstandigheden, kinderarbeid, …  
De mondiale textiel- en kledingsector is de op één na grootste vervuilende bedrijfstak.  
De gevolgen van de éénzijdige focus op productiekostenreductie kunnen dramatisch zijn, zo leert 
ons de Rana Plaza-catastrofe in Bangladesh, sinds 2013 het meest prominente argument in de 
duurzaamheidsdemarches in de kledingsector.  
Het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) was een tiental jaren geleden nog 
vrijwel onbekend binnen de kleding- en confectiesector. Ondertussen is duurzaamheid geen 
modeverschijnsel meer.  
Er is een bredere publieke en politieke bewustwording die in een eerste fase resulteerde in een 
gewijzigde communicatie met de consument. De verschillende bio- en ecolabels zijn daar 
voorbeelden van. Bedrijven zochten en zoeken naar een manier om zich een duurzaam imago 
aan te meten.  
Ondertussen zijn er de verschillende wetten en regelgevingen, onder meer met betrekking tot de 
beperkingen van het gebruik van chemische substanties. REACH bijvoorbeeld, maakt van de 
kleding en confectiefabrikanten downstreamgebruikers met verschillende extra verplichtingen 
tot gevolg. 
De meeste Vlaamse kleding- en confectiebedrijven zijn “kop-staart” bedrijven, d.w.z. de 
ontwikkeling van modellen en prototypes en de distributie van de afgewerkte goederen gebeurt 
in Vlaanderen. De productie wordt geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan eigen buitenlandse 
bedrijven of onderaannemers. Dit maakt het vaak moeilijk om duurzaam te werken.  
De kleding- en confectiebedrijven worden door de mondialisering geconfronteerd met goedkope 
importproducten die niet altijd als duurzame goederen aanzien mogen worden.  
Sociale en milieumaatregelen zijn in veel lageloonlanden onbestaand of minimaal. Toxische 
stoffen, die in Europa reeds jaren verboden zijn, worden daar nog steeds gebruikt. Bij de 
productie worden meestal te veel water, energie en grondstoffen verbruikt. Sociale uitbuiting en 
mensonvriendelijke arbeidsomstandigheden zijn in deze landen zeker niet uit te sluiten.  
De mondiale concurrentie uit de lageloonlanden moet dan ook voor een belangrijk deel als 
oneerlijk aanzien worden. Zinvol reageren op deze realiteit betekent voor de ondernemingen: 
 
• het zich specialiseren in nichedomeinen waar de concurrentie veel minder uitgesproken is 
(innovatieroute) 
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• het resoluut bespelen van het thema “duurzaamheid” waarbij producten aangeboden en 
processen toegepast worden waarvan op een objectieve wijze aangetoond kan worden dat zij 
duurzamer zijn 
 
Beide pistes zijn voor de Vlaamse bedrijven echter grote uitdagingen. Deze wegen succesvol 
bewandelen betekent immers het in huis hebben van de nodige kennis voor het nemen van de 
juiste beslissingen. Deze noodzakelijke kennis is evenwel niet of slechts beperkt aanwezig.  
Ook op dit vlak neemt de sector zijn verantwoordelijkheid en ondersteunt IVOC sinds 2014 actief 
confectiebedrijven in hun duurzaamheidsdemarches. Zo kunnen duurzaamheidsacties in 
groeiprojecten worden ondersteund (zie de toelichting bij groeiprojecten onder prioriteit 3 van 
het actieplan), maar de sector zoekt naar synergie en bijkomende middelen om de dwingende 
duurzaamheidsdemarches van de sector te kunnen ondersteunen. In dit verband is het essentieel 
dat er wordt samengewerkt binnen de textielkolom, dus gaande van producenten van 
grondstoffen, weefsels, over kledingfabrikanten en distributie, de retail, tot de textielverzorging- 
en recuperatie. Zie ook de toelichting onder prioriteit 3. 
 

• Met ESF-steun werd in de periode 2013-2014 werk gemaakt van een 

duurzaamheidspaspoort voor producenten van werkkledij, dit op basis van de GRI-4-

normen. Een handvol Vlaamse confectiebedrijven stelde op basis hiervan een eerste 

duurzaamheidsverslag op. De belangstelling voor GRI lijkt sindsdien evenwel weggeëbt of 

verdronken in de veelheid van geïsoleerde duurzaamheidsinitiatieven.  

• In 2016 diende IVOC een project in in het kader van de subsidieoproep Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO Vlaanderen). Samen met alle actoren uit de textielkolom 

wilden we werk maken van stakeholdermobilisering, een bijzonder zwakke schakel in 

duurzaamheidsacties uit het verleden. Helaas werd het project niet goedgekeurd. 

• In 2017 sloot IVOC zich aan bij het platform Vlaanderen Circulair (zie ook het nieuwe 

actiepunt onder prioriteit 3) waarmee we hopen alsnog Vlaamse en sectorale middelen 

nuttig in te kunnen zetten. 
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5. Afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt 
 
De afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt is één van de decretale thema’s en dus 
prioriteiten in de samenwerking met de sectoren. Op basis van de werktijdregistraties van de 
IVOC-sectorconsulenten, stellen we vast dat haast 60% van de totale IVOC-tijd in het kader van 
het sectorconvenant besteed wordt aan onderwijsacties. De afstemming tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt is in deze zin het belangrijkste luik in het kader van het sectorconvenant. 
 
Het modeonderwijs is vandaag breed en gediversifieerd. Zowel in het secundair als het hoger 
onderwijs en de beroepsopleiding bestaan verschillende opleidingen die toeleiden naar of 
relevant zijn voor de kleding- en confectiesector.   

Binnen het secundair onderwijs, zijn er modeopleidingen binnen het deeltijds en voltijds BSO, 
het TSO, specialisatiejaren en SENSE. Binnen het hoger onderwijs zijn er de bachelor 
Modetechnologie en is er ook een lerarenopleiding.  

Na een sterke afname van de belangstelling voor het secundair en hoger modeonderwijs in de 
jaren ‘90 is de afname sinds de eeuwwisseling veel minder uitgesproken en is er zelfs sprake van 
een zekere stabilisering, dit dankzij de hervorming van het secundair modeonderwijs, bijna 20 
jaar geleden en van de bachelors in 2004. 

Becijferd ziet het veld er als volgt uit: 

 

 

 

Het Syntra-cijfer heeft betrekking op cursisten in avondopleidingen. Er zijn er bij Syntra ook 
dagopleidingen. De Syntra-dagopleidingen Mode (enkele tientallen leerlingen) richten zich tot een 
publiek van jongeren die zich – eventueel na een modeopleiding in het secundair onderwijs – 
wensen te specialiseren. Deze studies situeren zich derhalve tussen het secundair onderwijs en 
de bachelors, dus vergelijkbaar met specialisatiejaren of SENSE modeopleidingen.  

Ook in het systeem van de leertijd bestaat in principe de mogelijkheid bij Syntra een 
modeopleiding te volgen. Sinds enkele jaren wordt er evenwel geen gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid.  
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Verder zijn er de avondopleidingen in het volwassenenonderwijs, die zich allebei doorgaans tot 
een ander publiek dan jongere schoolverlaters richten. Veel opleidingen in het 
volwassenenonderwijs worden beschouwd als minder arbeidsmarktgericht dan die in de andere 
geledingen van het modeonderwijs. Toch mogen we dat niet veralgemenen. Noteer dat IVOC ook 
met de pedagogische begeleiders van het volwassenenonderwijs samenwerkt in het kader van 
Mode Creatief Onderwijs (zie de toelichting bij prioriteit 2) inderdaad onderkennend dat de 
modeopleidingen een ‘ideale oplossing’ zijn voor werknemers die een diplomagerichte wending 
aan hun loopbaan willen geven.  
 

Tenslotte, ook de beroepsopleidingen van de VDAB kunnen we vermelden in het rijtje 
modeopleidingen. De VDAB richt zich in eerste instantie op een publiek van werkzoekenden en 
opereert vanuit een eigen invalshoek, namelijk de integratie van kansengroepen op de 
arbeidsmarkt, loopbaandienstverlening en het matchen van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt, zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. In deze zin 
passen de VDAB-beroepsopleidingen niet in het (mode)onderwijs, maar voor het publiek van 
jonge mensen die een loopbaan in de mode ambiëren, is een VDAB-opleiding wel degelijk een 
optie en zeker een aanvulling van hun curriculum.  

Voor een volledig overzicht van alle modeopleidingen in Vlaanderen, zowel de institutionele als 
de private, verwijzen we naar www.modeopleidingen.be, een door IVOC beheerde inventaris en 
website, gelanceerd in de zomer van 2016. 

De hervorming van het modeonderwijs 

Net zoals alle studierichtingen in Vlaanderen, staat het modeonderwijs vandaag voor een 
hervorming. De Vlaamse beleidsmakers willen komaf maken met de moeilijkheden die bedrijven 
ondervinden om voldoende en goed opgeleide werknemers met de juiste technische kennis te 
vinden. De sociale partners, onderwijs- en arbeidsmarktspecialisten en de ministers van Werk en 
van Onderwijs pleiten voor een betere afstemming tussen de door de industrie gevraagde 
profielen en het onderwijsaanbod (SERV (2015), Advies - Naar een efficiënt en doeltreffend 
industrieel KMO-beleid. SERV, Brussel).  
 
Specifiek voor het modeonderwijs, stellen ze daarbij vast dat het studiegebied Mode meer 
werkzoekende schoolverlaters aflevert dan andere gebieden. De kans om binnen het jaar na een 
modeopleiding een aansluitende job te vinden of zelfs maar werkervaring op te doen, is 
inderdaad zwak.  Ook dat is voor beleidsmakers een argument om de studierichting inhoudelijk 
te herbekijken op basis van de beroepsprofielen. (Departement Onderwijs (2015), Screening van 
de 29 studiegebieden in het voltijds secundair onderwijs. Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Brussel). 
 
De sociale partners zijn zich bewust van de problematiek van het modeonderwijs, de 
modeafdelingen van het beroepsonderwijs in het bijzonder. De zwakke doorstroming van deze 
schoolverlaters baart zorgen. De opeenvolgende schoolverlatersstudies van de VDAB tonen dat 
haast 4 schoolverlaters op 10 een jaar na afstuderen nog werkzoekend is. Meer dan 10% heeft 
geen enkele werkervaring kunnen opdoen. Daarmee scoort deze studierichting het zwakst van 
alle BSO-richtingen. 
 
De visie van de sector op de onderwijshervorming steunt op de jarenlange samenwerking met 
scholen, leerkrachten, leerlingen, de koepels, de inspectie, pedagogische begeleiders, kortom alle 
geledingen van het modeonderwijs. Het onderwijsveld is breed maar ook complex. De manier 
waarop de sector aankijkt tegen het onderwijsveld is dan ook genuanceerd. 

http://www.modeopleidingen.be/
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De modeopleidingen in het voltijds beroepsonderwijs 

Het beroepsonderwijs, met een gewicht van zowat 60% van de volledige 
modeonderwijspopulatie (exclusief volwassenenonderwijs en Syntra), verdient prioriteit in deze 
analyse. 
 
Traditioneel is de doorstroming van de modeopleidingen van het beroepsonderwijs naar de 
confectie vrij zwak. Studies uit de jaren ’90 toonden dat slechts een kleine vijf procent van de 
schoolverlaters uit het toenmalige kledingonderwijs in zijn loopbaan ooit terechtkwam in een 
aansluitende job in de confectie. Wie de situatie on the field kent, zal de grootteorde van deze 
statistiek ook vandaag nog beamen. Dat neemt niet weg dat het modeonderwijs (vroeger 
Kledingonderwijs, tot 1976! Snit & Naad) voor de sector historisch gezien een belangrijke rol 
speelde in de beroepsopleiding van confectiewerknemers.  
 
De geschiedenis én de blijvende interesse van jonge mensen voor een job in de modewereld, 
vatten de sociale partners. In 2017 worden in Vlaanderen meer dan 3.000 jonge mensen 
voorbereid op een job in de modewereld, dit binnen het modeonderwijs, door Syntra en VDAB 
samen! Het volwassenenonderwijs laten we dan nog buiten beschouwing. 
 
De analyse van de sociale partners start bij de actuele vraag vanuit de sector.  
 
We ramen het aantal vacatures in de sector in 2017 op zo’n 400, waarvan driekwart stiksters. Het 
betreft hier vacatures voor confectietechnici. De ruimte voor schoolverlaters uit het 
beroepsonderwijs is evenwel bijzonder klein.  

• Gezien de (relatief grote) arbeidsmarktreserve, waaronder ook veel buitenlandse 

nieuwkomers met ervaring in de confectie en stikwerk in het bijzonder. We noteerden 

dat de VDAB in 2014 bijna 400 werkzoekenden begeleidde in een traject naar de 

confectie toe (gaande van confectietechnische oriëntatiemodules tot 

finaliteitsopleidingen). De VDAB registreert een vervullingsgraad van haast 90% van de 

vacatures voor stiksters 

• Gezien het beroep van stikster niet bepaald populair is. Traditioneel is het beroep van 

stikster een knelpuntberoep, in essentie om kwalitatieve redenen, competentiedeficieten 

in het bijzonder. Toch behoeft het geen tekening dat de beeldvorming een vlotte 

matching op de arbeidsmarkt in de weg staat. Paradoxaal verklaart de perceptie van het 

werk in de sector voor een stuk de hoge belangstelling voor modeopleidingen. Inderdaad, 

de perceptie leeft dat confectie ‘gemakkelijk’ is. En effectief, wie handig is, bereikt snel 

een zeker hobbyniveau. De industriële praktijk - de vereiste snelheid, kwaliteit en 

productiequota - is evenwel niet te vergelijken met huishoudelijk naaiwerk. We 

vermoeden dat deze perceptie jongeren uitnodigt de kiezen voor een modeopleiding, met 

zwakke resultaten en ontgoochelingen als gevolg. 

• Gezien het leren stikken slechts een marginaal onderdeel werd van schoolopleidingen, 

een logische ontwikkeling in het licht van de verzwakkende vraag, de negatieve 

beeldvorming en de op creatieve functies gerichte ambities van jonge modeliefhebbers. 

• Gezien voor de meeste vacatures kandidaten met ervaring worden gevraagd. Voor de 

helft van alle vacatures in de confectie is minstens een half jaar ervaring vereist, 

duidelijk meer dan in andere sectoren en even duidelijk een handicap voor 

schoolverlaters.  

• Gezien de jobs in de sector steeds hogere profielen veronderstellen. Illustratief in dit 

verband zijn de studies van het European Skills Council for Textiles, Clothing, Leather & 

Footware, een internationaal samenwerkingsverband waar ook IVOC in participeert. Het 

laatste rapport dateert van 2014 en beschrijft  New & Emerging Skills in onze sector. Op 
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basis van de impact van een reeks ‘drivers’ (onder meer demografische, geopolitieke, 

ecologische en technologische ontwikkelingen) werden nieuwe competentienoden in 

kaart gebracht. Daaruit blijkt dat er tussen 2013 en 2025 weliswaar een verdere netto-

afname van de tewerkstelling in de sector met zowat 16% in België (13% in Europa) mag 

worden verwacht, maar dat de vervangingsbehoeften zich voornamelijk bij midden- en 

hogergekwalificeerden situeren (respectievelijk 57% en 37% van alle vacatures), dit dus 

duidelijk ten koste van een verdere, forse krimp van de kritische massa in de low-level 

qualifications.  

Kortom, facts & figures dwingen ons tot de conclusie dat er voor de naar schatting 1200 
leerlingen uit de modeafdelingen van het beroepsonderwijs in Vlaanderen nauwelijks ruimte is in 
de confectie. 
Dat sommige scholen zelf aangeven moeite te hebben met de omzetting van de sectorale 
beroepskwalificatieprofielen naar leerplannen, is compatibel met deze conclusie. 
 
Toch mogen we onze analyses niet éénduidig doortrekken naar alle 35 Vlaamse scholen met een 
BSO-modeopleiding. IVOC is sinds zijn oprichting in de jaren ’80 gangmaker van 
samenwerkingsprojecten tussen scholen en bedrijven in verschillende regio’s in Vlaanderen. De 
ervaringen on the field, waar DE SECTOR ondersteuning biedt aan bedrijfsbezoeken, stages, 
modeshows, … tonen dat elke school eigen kanalen heeft naar de lokale bedrijven en er vaak 
reeds jaren vruchtbaar mee samenwerkt. Elke school is dus ook best geplaatst is om te oordelen 
over de opportuniteit en haalbaarheid van deze of gene studierichting. Inderdaad, de sociale 
partners kunnen en willen zich niet in de plaats stellen van schooldirecties, vakleerkrachten of 
andere stakeholders. Indien scholen opteren voor de uitbouw van hun modeopleiding in 
industriële zin, zijn de sociale partners bereid de lokale ondernemingen te mobiliseren om de 
hervorming op de beste manier de ondersteunen en mee invulling te geven.  

Andere modeopleidingen dan het beroepsonderwijs 

De sociale partners wensen de benadrukken dat er een onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen de verschillende geledingen van het modeonderwijs en dat in analyses en evaluaties dus 
nuance op zijn plaats is.  
 
Het risico op veralgemeningen en verwarring is niet denkbeeldig.  
 
Bijvoorbeeld, de schoolverlatersstudie van de VDAB toont enerzijds zwakke maar anderzijds ook 
gunstige doorstroomcijfers van respectievelijk BSO en TSO-studenten uit een modeopleiding. 
TSO-schoolverlaters uit een modeopleiding scoren zelfs iets beter dan gemiddeld voor alle TSO-
richtingen, wat de uitstroom uit de werkloosheid betreft.  
In ieder geval, de persberichten die elk jaar volgen op de schoolverlatersanalyse van de VDAB zijn 
zonder meer vernietigend voor modeopleidingen, zonder onderscheid. Een en ander heeft dan 
ook een ontradend effect, met als gevolg dat de sector jong creatief en technisch talent aan zich 
voorbij ziet gaan. 
 
De sociale partners beseffen dat standpunten over de onderwijshervorming, in het bijzonder 
over de omzetting van beroepkwalificatieprofielen naar leerplannen, even delicaat zijn als de 
communicatie over de doorstroming van school naar werk. De conclusies voor het BSO mogen 
dan ook niet worden doorgetrokken naar andere geledingen. De sociale partners zien 
argumenten voor een verdere professionalisering van de modeopleidingen in het TSO, SENSE en 
de Bachelor. 
 
Ook voor de schoolverlaters op deze studieniveaus is de ruimte in de sector beperkt, maar de 
kloof tussen de onderwijspopulatie en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, is alleszins kleiner. 



23 

 

Bovendien, in tegenstelling tot de modeafdelingen in het BSO, zien we een afname van de 
belangstelling voor de modeopleidingen in het TSO, dit ondanks de toch betere 
doorstromingsresultaten na modeopleidingen binnen het TSO. In ieder geval zien we dat de 
ontwikkelingen en situatie in het TSO zo in zekere mate congruent zijn met die in de sector. 
 
Wat specifiek het TSO betreft, stellen de sociale partners zich idealiter de doorstroom naar de 
Bachelor Modetechnologie voor. Inderdaad, de modeopleidingen van het TSO zijn geen 
finaliteitsopleiding. Helaas zien we in de praktijk dat de Bachelor Modetechnologie bevolkt wordt 
door ASO-leerlingen en in zoverre ze instromen na een TSO-opleiding (een kleine 40%), betreft 
het meestal geen modeopleiding.  
De doorstroomresultaten van de bachelors Modetechnologie (zie infra) zijn nochtans een 
argument voor TSO-leerlingen die met hun voorkennis zeker een streepje voor hebben op hun 
ASO-studiegenoten, getuige daarvan ook de brugcursussen die de hogeschool organiseert voor 
ASO-instromers in het eerste jaar. 
 
De alternatieven voor de TSO-vervolgopleidingen zijn de SENSE-modeopleidingen en de 
dagopleidingen Mode bij Syntra. Drie van de vier scholen met een SENSE-modeopleiding, hebben 
een TSO-modeopleiding als onderbouw, wat de zaken vergemakkelijkt. De dagopleidingen van 
Syntra (Roeselare, Brussel, Hasselt) spreken dan weer het publiek aan dat plannen heeft in de 
richting van een eigen onderneming.  
 
In ieder geval, het onderwijslandschap toont zich breed en gediversifieerd, maar tegelijk ook 
versnipperd en  naast elkaar opererend.  Wetend dat de vraag vanuit de sector naar midden- en 
hogergekwalificeerden wel zou toenemen, maar al bij al toch nog zeer beperkt is, stelt zich de 
vraag of de dosering vanuit het onderwijsaanbod passend is.  
 
In de praktijk blijkt het voor veel studenten inderdaad moeilijk stageplaatsen te vinden. Het 
probleem bleek in 2014 bijzonder acuut voor de modeopleidingen op SENSE-niveau. Dankzij een 
interventie van IVOC konden we 15 stagezoekers alsnog aan een stageplaats helpen, maar één 
van de toen nog vijf scholen met een SENSE-modeafdeling trok toch de conclusie dat het beter 
was de opleiding te stoppen. 
Gezien de SENSE-opleidingen pas enkele jaren geleden werden opgestart, is dit jammer, want de 
opleiding kreeg geen kans krediet en geloofwaardigheid op te bouwen. 
 
Nog wat de dosering betreft, zien we een zekere conjunctuur in de doorstromingsresultaten. Met 
name de modetechnologie doet het vandaag goed en de belangstelling is relatief groot. Sinds de 
naamsverandering van Graduaat Confectie naar Bachelor Modetechnologie in 2004, is de 
opleiding een succes. De studentenaantallen klommen tussen 2004 en 2010 van 30 naar 130! 
Sindsdien is de populatie op dit niveau plusminus gestabiliseerd. Dit laatste is een goede zaak 
voor de geloofwaardigheid van de studie, het verstevigt de positie van de opleiding binnen de 
Hogeschool en vergemakkelijkt de allocatie van onderwijsmiddelen, maar het is tegelijk een 
risico in het licht van de beperkte vraag.  
 
De sociale partners nemen vandaag nota van het hervormingsbeleid. Het adopteren van de 
beroepskwalificatieprofielen binnen de passende geledingen van de onderwijsstructuren, lijkt 
ons in ieder geval de beste garantie voor een succesvolle doorstroming van school naar 
arbeidsmarkt. Het zou jammer zijn dat de verschillende scholen of geledingen (TSO, SENSE, 
Syntra dagopleiding, volwassenenonderwijs) in dit verband elkaar in de weg zouden lopen. De 
sociale partners zijn bereid mee te werken aan overleg om tot de beste keuzen te kunnen 
komen.  
 
Ondertussen zet de sector zijn onderwijsondersteuningsbeleid verder, zowel voor het secundair 
als voor de bachelors. Concreet is de sector bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen in de 
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aanschaf van machines en materialen in scholen, een tussenkomst in de aankoop van CAD-
apparatuur voor de modeopleidingen binnen SENSE en TSO in het bijzonder. Alle betrokken 
scholen maakten in de periode 2015-2017 gebruik van dit aanbod.  
 
In het sectorale onderwijsbeleid speelt de VDAB een zeer belangrijke rol. Zo heeft de VDAB enkele 
jaren geleden beslist de VDAB-opleidingen rond patroontekenen af te bouwen en zijn 
opleidingsknowhow te transfereren naar het modeonderwijs (zie hierover de toelichting bij het 
Open Leerlokaal onder prioriteit 2). In deze zin is VDAB een belangrijke factor in de 
ontwikkelingen in het onderwijs. Datzelfde geldt voor de VDAB-stikopleidingen. Ook deze 
opleidingen werden tijdens de afgelopen jaren afgebouwd, en de geschetste moeilijkheden in de 
doorstroming van BSO-leerlingen naar de arbeidsmarkt, impliceert dat ook dit toeleidingskanaal 
voor technisch talent, onder druk komt te staan. De sociale partners willen vermijden dat de 
verschillende toeleiders naast elkaar tot dezelfde conclusies komen. Daarom blijven we met alle 
stakeholders zoeken naar de beste rol- en taakverdeling om ook binnen tien jaar nog de 
honderden vacatures in de sector in te kunnen vullen. 
 

Duaal leren 

 
Tijdens de afgelopen jaren heeft de sector belangrijke initiatieven genomen rond het duaal leren. 
Het is dan ook een belangrijke actie binnen dit sectorconvenant.  
Het duaal leren is een opportuniteit om het negatieve imago van het deeltijds leren te keren. Het 
duaal leren sluit aan bij een verloren gegane traditie van leren op de werkvloer. In een ver 
verleden leerden jongeren inderdaad gedurende meerdere jaren de confectietechnieken al 
doende in de ateliers van modemerken. Deze leertijd was vaak de start van een levenslange 
loopbaan van technische specialisten in de mode, tot op het hoogste niveau. We moeten ons 
geen illusies maken over jobs voor het leven, maar de effectiviteit van de leertijd staat vast. 
 
Het duaal leren is alleszins een ideale ijsbreker tussen school en bedrijf. Het brengt beide 
werelden dichter bij elkaar. Elke ervaring in het deeltijds leren versterkt de competenties van de 
leerlingen, laat toe bedrijfservaring op te doen en levert de leerlingen ook referenties in de 
bedrijfswereld. Deze drie elementen zijn van groot belang, ook al mondt een leertijd niet uit in 
een aansluitende tewerkstelling.  
 
De sector engageert zich voor de uitbouw van het duaal leren, maar is zich van meet af aan 
bewust van de valkuilen en te verwachten knelpunten. Deze verdienen dan ook bijzonder 
aandacht in de toekomstige demarches. 
 

• Eerste aandachtspunt is het basisniveau van de leerlingen. Zijn zij met de schoolse 
bagage klaar voor de werkplek? Net zoals in alle sectoren, is het werk in de kledingsector 
alsmaar specialistischer geworden. Een reden om extra aandacht te besteden aan het 
instapniveau van de leerlingen. 

• Het systeem van deeltijds leren en werken kampt traditioneel met een grote drop out, 
zowel vanwege de leerlingen, als vanwege de werkgevers, vaak verbonden met een 
ongelukkige schoolgeschiedenis van de leerlingen. Dit is een tweede, belangrijk 
aandachtspunt, want we verwachten dat de beeldvorming rond het duaal leren in een 
eerste fase bezoedeld blijft door de ervaringen met vroegere formules van deeltijds leren 
en werken. 

• Ideaal is een situatie waarin leerlingen meerdere leertrajecten in meerdere beroepen en 
sectoren kunnen afleggen, om op die manier de beste keuze te kunnen maken. De 
confectiesector gaat dan ook van meet of aan op zoek naar synergieën met verwante 
sectoren zoals de textiel- en de houtsector. 
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• In een uitgesproken KMO-sector zoals de confectie, zijn de uitdagingen legio. De 
opleiding van één leerling heeft in KMO een relatief grote impact op de 
arbeidsorganisatie en tegelijk zijn er in KMO relatief weinig menselijke middelen om 
hiermee om te gaan. Het behoort tot de opdrachten van IVOC passende antwoorden te 
geven. 

• Het betalend karakter van de leertijd zal ongetwijfeld een probleem zijn voor sommige 
werkgevers, zeker gezien er geen enkele keuzemogelijkheid is. De timing, het beroep, het 
programma, zelfs uit de leerlingen kan de werkgever niet kiezen! 

• Uit de vele discussies over het duaal leren, blijkt dat er geen eensgezindheid bestaat over 
de betekenis van duaal: is het leren en werken, of leren en leren? 

• School en bedrijf moeten alleszins als een tandem functioneren om het duaal leren te 
doen slagen. Niet alleen het leren is duaal, ook de selectie van de leerlingen, de timing en 
planning, de opmaak van programma's en het design van de leeromgeving, de mentoring 
en de evaluatie, alsook de problem solving en de vraag 'wat na de opleiding', zijn 
voortaan duaal. Meer nog, zelfs de labor market intelligence, is een te delen competentie, 
en dus een duale aangelegenheid. Naar de leerling toe, zijn de school en de 
werkcomponent complementair en moeten ze naast elkaar volop hun functie kunnen 
vervullen, op school het collectieve leren, het samen groeien tussen gelijken, op de 
werkvloer het individuele plantrekken tussen werkende collega's. 

• Het duaal leren moet kansen voor kansengroepen verhogen. De vraag blijft hoe dit in de 
praktijk kan worden gebracht, als incentives beperkt zijn en quota onbestaand. 

 
Tenslotte, de sociale partners pleiten voor een gecoördineerde aanpak van de 
onderwijshervormingen. De sociale partners willen vermijden dat de hervormingen van 
modeopleidingen op secundair onderwijsniveau, in duale zin, geïsoleerd worden van het bredere 
onderwijsveld van modeopleidingen. Immers, in Vlaanderen bieden diverse opleiders 
gelijkaardige modeopleidingen voor eenzelfde publiek, allemaal gefinancierd met Vlaamse 
middelen. We verwijzen naar de opleidingen binnen het volwassenenonderwijs en ook de 
opleidingen van Syntra, de dagopleidingen in het bijzonder, en zelfs de opleidingen bij VDAB.  
Gezien de grote belangstelling voor jobs in de modewereld, is het opleidingsaanbod voor 
toekomstige modemakers inderdaad breed en gediversifieerd, als zodanig comfortabel voor de 
kandidaten, maar tegelijk een pijnpunt voor een effectief beleid. Het mag niet verbazen dat de 
diverse opleiders elkaar soms zien als concurrenten, dit in het licht van een arbeidsmarkt met 
een al bij al beperkte vraag. De overbevraging door stagezoekers van bedrijven die zelf het bos 
door de bomen niet meer zien, is een pijnlijk voorbeeld van de contraproductie in onze sector. 
 
De sociale partners zijn vragende partij voor een gecoördineerde aanpak, een verregaande 
samenwerking en een verstandige taakverdeling binnen het modeonderwijs in Vlaanderen. De 
ontwikkelingen in het secundair onderwijs beïnvloeden in deze zin ook sterk de beleidsvorming 
en de aanbodstrategie van andere opleiders. Een gefragmenteerde benadering waarbij slechts 
één geleding van het modeonderwijs onder de loep wordt genomen en wordt aangestuurd, is 
dan ook riskant en mogelijk dysfunctioneel. 
 
 
 
Sterkten, zwakten, opportuniteiten en uitdagingen 
 
De omgevingsanalyse levert ons de volgende, essentiële SWOT voor de kleding- en 
confectiesector anno 2017. 
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S 
• Sterke reputatie van de Belgische mode 
• Flexibele KMO-sector met kwalitatieve 

niche-spelers 
• Competent personeel 
• Gezinsvriendelijke arbeidsregimes 

 

W 
• De algemene werkbaarheid van de jobs, 

zwakke leermogelijkheden in het 
bijzonder 

• Moeilijkheden om aspiraties van jongeren 
te matchen met de mogelijkheden van de 
sector 

• Achterstand op het vlak van e-commerce 
O 
• Grote belangstelling voor jobs in de mode 
• Sterk potentieel van 

competentieversterking, zowel voor 
werknemers als voor ondernemingen 

• Duurzaamheid en innovatievermogen van 
de Belgische confectie 

• Instroom van nieuwe Belgen met 
confectieachtergrond in hun land van 
herkomst 

• Aansluiting van het duaal leren bij de 
opleidingscultuur in de bedrijven 

 

T 
• De vele onzekerheden op de mondiale 

markten, handelsprotectionistische 
tendensen in het bijzonder 

• De vergrijzing en de steeds nijper 
wordende vervangingsbehoefte 

• Gebrek aan coördinatie binnen de 
modeopleidingen 

• Afbouw van institutionele 
confectieopleidingen 

• Verdwijnende savoir-faire 
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Prioriteiten in het sectorconvenant  

 
Vanuit de geschetste sectorale visie en vanuit de sectorspecifieke uitdagingen waar de sector op 
korte en langere termijn voor staat, maakt de sector werk van de volgende prioriteiten in het 
sectorconvenant.  
 

• Prioriteit 1: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
• Prioriteit 2: Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
• Prioriteit 3: Competentiebeleid 

 
 

Prioriteit 1: Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 
 
In de omgevingsanalyse en visie van de sector, komt de vergrijzing naar voor als een belangrijk 
knelpunt in de sector. In essentie is dit een diversiteitsvraagstuk. Gezien het belang voor de 
sector, is het niet onlogisch deze problematiek als eerste prioriteit in het sectorconvenant op te 
nemen.  
Reeds meerdere jaren zet IVOC inderdaad sterk in op acties voor jongeren. De vergrijzing en de 
zware ondervertegenwoordiging van jongeren (-26 jaar) is manifest in de sector en in het IVOC-
publiek. Daarom hebben de sociale partners via een CAO in 2015 afspraken gemaakt over 
bijkomende initiatieven voor jongeren, dit in samenwerking met het onderwijs en de VDAB. In 
deze zin is deze actie alvast verweven met de andere prioriteiten, dus de onderwijswerking en het 
competentiebeleid. 
Bovendien, deze actie sluit aan bij de verplichtingen die de federale wetgever de sectoren oplegt. 
In het kader van de creatie van ingroeibanen voor jongeren, wordt van de sectoren verwacht dat 
zij vanaf 2015 de helft van de beschikbare vormingsmiddelen (het wettelijk minimum van 0,1% van 
de sectorale salarismassa) investeren in acties voor jongeren, vorming op de werkvloer in het 
bijzonder. 

Naast de acties voor jongeren, blijft IVOC ook verder werken rond diversiteit, zoals dat in het 
verleden het geval was. Inderdaad, samenwerking tussen werknemers met verschillende leeftijden, 
mogelijkheden, achtergronden en culturen is een absolute must in elk bedrijf. Door het op de 
agenda houden van de bespreking van de diversiteitsproblematiek wil de sector de samenwerking 
faciliteren en ook de integratie van de diverse werknemerscategorieën optimaliseren. De 
referenties naar Vlaamse beleids- en actieplannen zijn legio. 

Resultaatsindicatoren 

Het bereik van jongeren is de eerste resultaatsindicator voor deze actie. Jongeren (-26 jaar) 
vertegenwoordigen jaarlijks slechts 2% van het bereik van werknemers via IVOC-opleidingen en 
opleidingssteun. In absolute aantallen gaat het over een honderdtal jongeren. De cijfers zijn 
afkomstig uit de jaarlijkse verslagen over de besteding van sectorale middelen tbv de Federale 
Minister van Werk (Evaluatieverslag en financieel overzicht in uitvoering van artikel 190, §3 van de 
wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. : 28.12.2006)). 

Reeds in de vorige convenantperiode streefden we naar een bereik van 3% in 2017. Op het ogenblik 
dat dit voorstel wordt geschreven, is het nog niet duidelijk of we dit resultaat effectief zullen 
behalen. We opteren daarom 3% als streefwaarde te behouden en in het beste geval dus te 
bestendigen. Het gaat hier over minstens 150 jongere werknemers.  

Deze actie veronderstelt een diversiteitsmonitoring. Een nominatieve lijst van jongeren, hun 
leeftijd, schoolse achtergrond en curriculum, de betrokken ondernemingen en de gevolgde 
opleidingen of vormen van opleidingssteun, zullen worden opgeleverd. In deze zin voorzien we 
onder deze prioriteit een diversiteitsmonitoring. 
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Een tweede resultaatindicator heeft te maken met een nieuwe actie rond inclusief ondernemen 
(actie 3.). Aangezien deze actie aansluit op een lopend ESF-project en de streefcijfers pas op het 
einde van het ESF-project (winter 2018-2019) kunnen worden bepaald, nemen we een 
resultaatsindicator, onder de vorm van het bereik van begeleide of tewerkgestelde werkzoekenden 
uit kansengroepen, nog onder voorbehoud.  

De kansengroepen die we met actie 3 willen bereiken zijn laaggeschoolde jongeren (-26), 50-
plussers, personen met een arbeidshandicap en personen met een migratieachtergrond. In het 
kader van het sectorconvenant nemen we de definities uit het ESF-project over. Een lijst van 
bereikte werkzoekenden, hun karakteristieken en de begeleidingsformules en eventuele 
tewerkstelling, zullen worden opgeleverd. 

Actie 1. Jongerenacties 

De CAO van 2015, die aan de basis ligt van deze diversiteitsactie, werd in de periode 2016-2017 
verder geconcretiseerd. Het resultaat hiervan is het IVOC-jongerenplatform Young Patterns 
(www.youngpatterns.com). Dit platform is een kader waarbinnen jongeren centraal staan en 
betrokken worden en van waaruit IVOC-acties worden opgezet, dus voor en door jongeren. IVOC 
werkt er actief samen met partners die thuis zijn in de wereld van jongeren, en ook met jongere 
werknemers.  

Centraal in dit project staat een nieuwe stageformule waarbij jongeren gedurende langere 
periode roterend in meerdere bedrijven stage lopen. De bedoeling is op die manier het 
opleidingsproces en de doorstroming naar passende jobs te optimaliseren. De eerste stages in 
deze nieuwe formule liepen in 2017. Het is de bedoeling de nieuwe formule breder ingang te 
doen vinden in de sector. 

Naast de organisatie van stages, worden vanuit het platform Young Patterns ook opleidingen 
georganiseerd. Vanuit hun eigen inzichten en noden doen jongeren zelf voorstellen of maken zij 
keuzen uit het marktaanbod  van opleidingen die dan door IVOC worden geprogrammeerd. De 
eerste “jongeren-opleidingen” werden geprogrammeerd in het najaar van 2017. 

 

Timing 

De nieuwe stageformule wordt verder gepromoot en voorgesteld binnen de sector en aan 
stagezoekers tijdens de volledige looptijd van het sectorconvenant. 

IVOC stelt in de loop van de convenantperiode vier keer een semesteriële opleidingskalender 
samen, met daarin ruimte voor jongerenopleidingen. 

 

Betrokken partners  

IVOC werd rond de jongerenacties actief samen met de jongerenorganisatie Hartslag vzw. 

 

Doelstelling 

Deze actie moet ons toelaten om jaarlijks een bereik van 3% jongeren in het totale IVOC-publiek 
in 2017 te kunnen registreren, dus de resultaatsindicator binnen deze prioriteit. 

Actie 2. De non-discriminatiecode 

De bedoeling van deze actie is het sensibiliseren van werkgevers en werknemers uit KMO rond 
de problematiek van de gelijke behandeling van groepen werknemers, hierrond afspraken te 
maken en te borgen.  
Werkgevers en werknemersafgevaardigden die gebruik wensen te maken van IVOC-
opleidingssteun voor de realisatie van een bedrijfsopleidingsplan, onderschrijven een non-
discriminatiecode. Het betreft de afspraak dat “alle werknemers uit de onderneming gelijke 
opleidingskansen krijgen, gebaseerd op objectieve criteria”, of een equivalente afspraak.  

http://www.youngpatterns.com/
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Het behoort tot de opdracht van de IVOC-projectcoördinatoren om de achterliggende idee in de 
onderneming te verduidelijken en zo diversiteit op de agenda van het bedrijfsoverleg te 
plaatsen. De onderschrijving van de non-discriminatiecode gebeurt sinds 2009 formeel via een 
document dat de diverse afspraken tussen IVOC en de onderneming over opleidingssteun omvat 
en is dus een stap in de procedure rond de IVOC-begeleiding en financiering van 
bedrijfsopleidingen. 
Rond deze actie worden meerdere IVOC-medewerkers ingezet. Er zijn momenteel zes IVOC-
medewerkers die de begeleiding van de realisatie van bedrijfsopleidingsplannen in een tachtigtal 
bedrijven voor hun rekening nemen.  
Sinds 2011 kunnen we vaststellen dat de onderschrijving van de code door de desbetreffende 
IVOC-gebruikers quasi algemeen is onder de KMO.  
 
Timing  
Deze actie loopt continu. IVOC-medewerkers leggen de non-discriminatiecode in de individuele 
bedrijven systematisch voor en bepleiten ze. In principe wordt elke onderneming die beroep 
doet op IVOC-opleidinssteun minstens één keer per jaar bezocht. Dat bezoek is het ideale 
moment om de code ter sprake te brengen.  
 
Betrokken partners 
Geen. 
 
Doelstelling  
Het is de bedoeling dat KMO die beroep doen op IVOC-opleidingssteun de code elk jaar opnieuw 
onderschrijven. Een nominatieve lijst van bedrijven kan worden voorgelegd. 

 

Actie 3. Inclusief ondernemen 

In de periode 2017-2018 werkt IVOC samen met enkele verwante sectorfondsen aan een ESF-
project (oproep Focus op Talent) rond inclusief ondernemen. Onder de noemer WATCH for 
TALENT maken we werkgevers attent  op de drempels die belemmeren om kansengroepen in 
onze sectoren aan de slag te laten gaan.  
De premisse van het project is dat kansengroepen zeer divers  zijn en kampen met verschillende 
moeilijkheden om hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Toch komt een gedeelte van deze 
groep in aanmerking voor functies in onze sectoren. Het gaat over jobs die voor hen geschikt 
zijn of functies die eventueel aangepast kunnen worden. Dergelijke jobs zijn niet in alle 
ondernemingen aanwezig. Dit project richt zich dan ook tot de ondernemingen die hun 
rekruterings- en personeelsbeleid voor kansengroepen openstellen.  
In grote lijnen houdt het aanbod in om samen met deze ondernemingen een kaart te maken van 
de diversiteit binnen de werknemerspopulatie, de situatie in de onderneming te vergelijken met 
die uit de sector en de bredere Vlaamse bedrijfswereld, om van daaruit mogelijke acties uit te 
werken om inclusie te bevorderen. Denk aan rekrutering, onthaal, opleiding, …. IVOC werkt 
hiervoor samen met het consortium van de Werkplekarchitecten. 
Het ligt in onze bedoelingen de ervaringen uit het project te borgen en dus de werking rond 
inclusief ondernemen structureel in te passen in onze werking.  
De finale doelsteling van het lopend ESF-project is de tewerkstelling van 30 werkzoekenden uit 
de kansengroepen in onze sectoren. Afhankelijk van het uiteindelijke resultaat en onze 
ervaringen, zullen we de doelstelling voor 2019 vastleggen. 
 
Timing 
Het ESF-project loopt eind 2018 ten einde. De acties die we vanaf 2019 opzetten, en die we dus 
kunnen inpassen in het sectorconvenant, zullen in belangrijke mate ingegeven worden door de 
resultaten en de evaluatie van het ESF-project. 
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Partners 
IVOC werkt in het kader van het ESF-project samen met de collega’s van de textielsector (COBOT) 
en houtsector (Woodwize). Het is de bedoeling intersectoraal verder te werken rond inclusie, ook 
voorbij de periode van het ESF-project. We doen tevens een beroep op externe expertise voor de 
begeleiding van de werkzoekenden uit de doelgroep of voor ondersteuning in de vorm van 
bijvoorbeeld taallessen Nederlands. Traditioneel werkt IVOC samen met de VDAB, maar ook met 
VOCVO heeft IVOC inspirerende samenwerkingservaring. De bedoeling is met deregelijke partners 
verder te werken tijdens de volledige convenantperiode. Met het consortium van de 
Werkplekarchitecten werd alvast een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend. 
 
Doelstelling 
De structurele inpassing van de ondersteuning van inclusie in de IVOC-werking, dus los van ESF-
middelen, wordt in de winter 2018-2019 vooropgesteld. 
Parallel zullen ook streefcijfers voor het werkjaar 2019 worden bepaald. Toch is het nu reeds 
duidelijk dat de werking rond inclusie ook een bijdrage zal kunnen leveren tot de verjonging van 
de sector, dus de centrale resultaatsindicator binnen deze prioriteit. 
In ieder geval veronderstelt deze actie een diversiteitsmonitoring. 
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Prioriteit 2: Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
 
De onderwijsacties vormen reeds jaren het grootste gewicht in het sectorconvenant. De 
toekomst van het modeonderwijs stelt de sector voor uitdagingen en opportuniteiten.  

De hervorming van het secundair onderwijs vordert en wordt alsmaar concreter. Lange tijd 
werd getwijfeld of scholen met een modeafdeling een meer industriegerichte oriëntatie van de 
leerplannen zouden adopteren. Het ziet er anno 2017 naar uit dat talrijke scholen de 
opportuniteiten die de confectiesector biedt, wel degelijk onderkennen. We verwachten dat zich 
dus ook in de komende jaren een belangrijke groep schoolverlaters met bagage uit het 
modeonderwijs, zal aanbieden in onze sector. Dit stelt de sector voor grote uitdagingen, want 
we zullen steeds dwingender gevat worden door vragen naar stageplaatsen en jobs. IVOC werkt 
dan ook mee aan de verdere uitbouw van het werkplekleren, dit om de instroom van jonge 
modetalenten in de sector te faciliteren.  

De sector heeft in de periode 2016-2017 belangrijke vorderingen gemaakt in de uitbouw van het 
stelsel van duaal leren, een belangrijke operationele doelstelling van het beleid van de Vlaams 
minister van Werk en de integratie van werkplekleren in arbeidsmarktgerichte opleidingen, zoals 
vooropgesteld in het beleid van de Vlaams minister van Onderwijs. In 2017 werd het Sectoraal 
Partnerschap Duaal Leren opgericht en werd een samenwerkingsakkoord met het Vlaams 
Partnerschap Duaal Leren geformaliseerd. De eerste standaardtrajecten worden vanaf september 
2017 in de praktijk gebracht. Deze ontwikkeling zorgt voor een belangrijke accentverschuiving in 
de IVOC-onderwijswerking. Waar tot voor enkele jaren de navorming van leerkrachten centraal 
stond in de IVOC-onderwijswerking, eist sinds kort het duaal leren het leeuwendeel van de IVOC-
energie. 

Maar ook los van het duaal leren stellen we het verbreden van de stagemogelijkheden en –
opportuniteiten voorop, zeker die in kleinere bedrijven. De sector blijft verder sleutelen aan 
stageformules (zie ook het project Young Patterns onder de vorige prioriteit) om de soms enge 
stagetradities (systematisch wordt gekozen voor stages in dezelfde, vertrouwde bedrijven) te 
verlaten en bij voorkeur te kiezen voor een competentiegerichte aanpak. Werkplekleren sluit 
daarbij perfect aan bij de meest gangbare opleidingsvorm binnen onze sector, namelijk 
opleidingen op de werkvloer, verzorgd door ervaren werknemers voor nieuwkomers of minder 
ervaren collega's.  
 

Belangrijke resultaatsindicator onder deze prioriteit hebben dan ook de maken met de 
werkplekken die de sector kwalitatief kan invullen. 

We stellen ook een tweede speerpunt en dus resultaatindicator onder deze prioriteit voor. De 
sector heeft steeds gepleit voor een verdere professionalisering van de opleidingen in het 
modeonderwijs. De sector zal op dit vlak zijn rol spelen en zijn verantwoordelijkheden blijven 
opnemen. De recente ontwikkelingen, de lopende omzetting van beroepskwalificaties naar 
onderwijskwalificaties in het bijzonder, zorgen voor een verhoogde aandacht voor de navorming 
van leerkrachten. De beroepskwalificatiedossiers zijn de weerspiegeling van een steeds meer 
gespecialiseerde sectorale arbeids- en productieorganisatie, met belangrijke verschuivingen in de 
richting van bijvoorbeeld meer duurzame productie, complexe logistieke systemen met een hoog 
IT-gehalte en de steeds verdergaande mondialisering van de sector. Het is van groot belang dat 
de modeleerkrachten van morgen mee zijn/blijven met deze ontwikkelingen en op dat vlak moet 
de sector een tand bijsteken. 
 
We willen hierrond dan ook een belangrijke resultaatsindicator voorstellen in de vorm van het 
bereik van scholen en leerkrachten via de navorming die IVOC aanbiedt. 
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Resultaatsindicatoren 

Binnen deze prioriteit stellen we meerdere resultaatsindicatoren voor.  
Ten eerste willen we in confectiebedrijven (allemaal KMO), effectief 60 stages invullen. De 
doelgroep bestaat uit jongeren in een modeopleiding uit eender welke geleding van het 
secundair modeonderwijs (BSO, DBSO, TSO, SENSE, specialisatiejaar) of van de Syntra-
dagopleiding, maar exclusief de werkplekken in het kader van het duaal leren. De nominatieve 
lijst van de stagiairs (minstens 60), hun opleiding, de betrokken ondernemingen, de 
bedrijfsgrootte en de duur van de stages, zullen worden opgeleverd. 
Ten tweede willen we stageplaatsen voor duaal lerenden verzekeren. Het is momenteel moeilijk 
een concreet cijfer voorop te stellen, omdat het duaal leren zich in een opstartfase bevindt en 
het aantal kandidaten nog onbekend is, maar we streven ernaar voor ALLE kandidaten 
stageplaatsen te vinden binnen deze convenantperiode. 
Anderzijds is er de navorming van leerkrachten. In de loop van het sectorconvenant 2018-2019 
zullen scholen met een modeafdeling belangrijke keuzen voor hun toekomst maken. We 
verwachten belangrijke verschuivingen op het werkveld. Het is niet duidelijk welke scholen hun 
programma zullen afstemmen op de industrie. Bereikcijfers en resultaatsindicatoren zijn dan ook 
sterk onder voorbehoud. Maar we kunnen vooropstellen alle scholen met een industriegerichte 
modeopleiding (BSO, TSO, DBSO, Sense) in kaart te brengen, er een navormingsaanbod rond 
confectietechniek voor te stellen en af te stemmen, en minstens één leerkracht per school 
effectief te zien participeren in de vaktechnische navorming die we in de loop van de 
convenantperiode zullen organiseren of financieel ondersteunen. Een minimum van 120 bereikte 
leerkrachten moet haalbaar zijn.  
 

Actie 1. Wijzigende competentienoden en de actualisering van de kwalificatiestructuur  

De sociale partners werken verder mee aan de uitrol van de Vlaamse kwalificatiestructuur. In 
samenwerking met VDAB en AHOVOKS werden de beroepskwalificatiedossiers voor diverse 
beroepen uit de sector reeds afgewerkt. Het werk is nog niet af en in de herfst van 2017 staat 
nog het profiel van de productievoorbereider op het programma (zie ook de visietekst in 
verband met de wijzigende competentienoden). Wellicht zal het kunnen worden gefinaliseerd en 
ingediend in het voorjaar van 2018.  
De sector pleit voor een actualisering van de oudste dossiers, in het licht van nieuwe inzichten 
en gezien de dossiers steunen op inmiddels verouderde arbeidsmarktstatistieken en inzichten. 
 
Timing 
De timing van de werkzaamheden wordt bepaald door AHOVOKS 
 
Partners 
AHOVOKS, VDAB, ook andere sectoren voor de opmaak van intersectorale 
beroepskwalificatiedossiers 
 
Doelstelling 
We gaan ervan uit dat met het nog geplande profiel voor de productievoorbereider, alle 
relevante beroepskwalificatiedossiers voor onze sector beschikbaar zijn. We verleggen de energie 
naar de opvolging en waar mogelijk de ondersteuning van de omzetting naar 
onderwijskwalificaties. 

 

Actie 2. www.modeonderwijs.be 

De onderwijsacties van de sector beginnen met het verstrekken van correcte, actuele informatie 
over de situatie in de sector. De aard van de jobs, het aantal vacatures, vereiste kennis, 

http://www.modeonderwijs.be/
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vaardigheden en attitudes, de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden, loopbaanperspectieven, 
… zijn allemaal nuttige informaties voor wie een job in de modewereld ambiëert.  
De acties onder deze prioriteit sluiten aan bij het VIA-uitgangspunt beter geïnformeerde 
studiekeuze te promoveren (VIA-actie 5. Kwalificatie- en competentiebeleid). Deze actie wordt op 
twee manieren geconcretiseerd, namelijk via de werkzaamheden in het kader van de 
kwalificatiestructuur en door informatieverspreiding via de IVOC-media. In dit verband beheert 
IVOC de website www.modeonderwijs.be, die is opgezet als communicatiemiddel in het kader 
van de IVOC-onderwijswerking. Via deze website informeert IVOC alle geïnteresseerden over alle 
onderwijs- en beroepsopleidingsmogelijkheden die relevant zijn voor de sector, evenals over de 
stage- en tewerkstellingsmogelijkheden in de sector. Om gebruik te maken van IVOC-diensten, 
zoals de navorming of een conto, worden gebruikers naar de website modeonderwijs.be geleid. 
Ook de nieuwsbrief IVOCatief en de elektronische nieuwsbrief Shortcut worden ingezet.  
Via de IVOC-media wordt doorverwezen naar relevante, externe websites en tools zoals 
onderwijskiezer.be, klascement.be, de VDAB-beroepenfilms, links naar sectororganisaties, enz. 
 
Timing 
De website is gebouwd met verouderde software. In de loop van 2018 staat een volledig nieuwe 
versie van de website op het programma. 
 
Partners 
De partners uit het samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs (zie volgend actiepunt) 
worden gemobiliseerd om de informatieverstrekking bekend te maken. 
 
Doelstelling 
Correcte en actuele, vlot toegankelijke informatie, relevant voor een publiek van leerkrachten, 
leerlingen en studenten uit het modeonderwijs. 
 

Actie 3. Coördinatie van de samenwerking tussen de geledingen van het modeonderwijs 

De relatief grote belangstelling voor het werk in de modewereld ligt aan de basis van een breed 
en gediversifieerd onderwijs- en beroepsopleidingsaanbod. De sociale partners stellen in het 
modeonderwijs en de beroepsopleiding een intensieve samenwerking en afstemming tussen de 
verschillende actoren voorop om efficiënt en effectief samen te kunnen werken, dubbel werk te 
vermijden en schaalvoordelen te genereren. 
 
IVOC coördineert daarom het samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs. Mode Creatief 
Onderwijs is een forum waarop vertegenwoordigers van de verschillende geledingen van het 
modeonderwijs en de sociale partners acties opzetten en synergie zoeken. 
Met de opstart van het Sectoraal Partnerschap Duaal Leren in 2017, ontstaat een zeker overlap 
met het samenwerkingverband Mode Creatief Onderwijs. We zullen samen met onze partners uit 
het modeonderwijs nagaan hoe we onze samenwerking zo efficiënt mogelijk inrichten. 
 
Timing 
Elk schooljaar wordt een vergaderagenda vastgelegd. Of en hoe we binnen het 
samenwerkingsverband de agenda van Mode Creatief Onderwijs en het Sectoraal Partnerschap 
Duaal Leren kunnen combineren, is onderwerp van de eerste vergadering in 2018. 
 
Partners 
De volgende actoren zijn doelgroep en worden systematisch uitgenodigd op de bijeenkomsten 
en betrokken in de activiteiten van het samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs. 

• De modeafdelingen van het secundair onderwijs, via de pedagogische begeleiders van de 
koepels met scholen met een modeafdeling  

http://www.modeonderwijs.be/
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• De verantwoordelijke van de (momenteel enige) school met een modeafdeling in het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs 

• De bachelor Modetechnologie 
• De bachelor Onderwijs (lerarenopleiding mode) 
• De mode- of kledingafdelingen van het volwassenenonderwijs 

• De inspectie 
• Syntra-Vlaanderen 
• VDAB 
• De sociale partners binnen IVOC 

 
Doelstelling 
Op de agenda staan de verschillende onderwijsacties die in dit sectorconvenant worden 
opgesomd. In die zin, is er een bestendig overleg en afstemming over de onderwijsacties uit het 
sectorconvenant met het onderwijsveld. 

Actie 4. Open opleidingen voor leerkrachten 

IVOC ondersteunt de vaktechnische lessen, verzorgd door vakleerkrachten uit het mode-
onderwijs. De doelgroep van leerkrachten wordt hierbij ruim opgevat. Zowel leerkrachten uit de 
modeafdelingen van het secundair onderwijs (BSO & TSO), als die uit CVO, het hoger onderwijs 
(bachelors modetechnologie en lerarenopleiding), en de beroepsopleiding (VDAB, Syntra, ...) 
vormen de doelgroep. IVOC ondersteunt de vaktechnische navorming van leerkrachten op 
verschillende manieren, goed voor dus ook verschillende acties. 
Door de vakinhoudelijke ondersteuning van de leerkrachten werkt IVOC mee aan de 
inzetbaarheid van schoolverlaters uit het mode-onderwijs in een aansluitende job op de 
arbeidsmarkt. De navormingsacties onder deze prioriteit sluiten aan bij het VIA-uitgangspunt 
lerarenopleiding zo te organiseren dat ze kunnen omgaan met veranderende technologieën (VIA-
actie 5. Kwalificatie- en competentiebeleid). 
Door het stimuleren van de navorming van leerkrachten, sluiten we tevens aan bij de 
beleidsnota Onderwijs. 
IVOC organiseert open opleidingen voor leerkrachten. Het zwaartepunt in deze opleidingen ligt 
bij sectorspecifieke thema’s. Bijscholing rond textielgrondstoffen en de zesmaandelijkse 
voorstelling van modetendensen zijn vaste onderdelen van het navormingsprogramma.  
In samenspraak met de stuurgroep Mode Creatief Onderwijs, kunnen specifieke opleidingen 
worden toegevoegd, dit binnen het budget dat door de sociale partners is vrijgemaakt. Bij elke 
ontmoeting van het samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs wordt het 
navormingsaanbod getoetst en worden nieuwe voorstellen besproken.  
Het navormingsprogramma wordt bekend gemaakt via de websites ivoc.be, modeonderwijs.be, 
de IVOC-nieuwsbrief IVOCatief, de elektronische nieuwsbrief Shortcut en via het 
samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs. 
De open opleidingen staan in principe gratis open voor leerkrachten. Toch gelden er 
voorwaarden bij bijvoorbeeld de deelname aan werknemersopleidingen, waarbij werknemers 
prioritair kunnen inschrijven.  
Het bereik van leerkrachten aan de open opleidingen is wisselend en varieert van enkele 
tientallen tot meer dan 100 per jaar. Vooral de aangeboden thema’s verklaren de conjunctuur. 
 
Timing 
Het navormingsprogramma wordt elk semester vastgelegd in functie van vragen uit het veld en 
na afstemming met de stuurgroep Mode Creatief Onderwijs (zie ook 
http://www.modeonderwijs.be) 
 
Partners 
De partners van het samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs. 
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IVOC werkt samen met talrijke, gespecialiseerde opleiders, onder meer met de collega’s van 
COBOT uit de textielsector. 
 
Doelstelling 
Ondersteuning bieden aan de kwaliteit van de vaktechnische lessen in het modeonderwijs.  

Actie 5. Technische fiches 

Binnen het navormingsaanbod nemen de technische fiches een bijzonder plaats in. Technische 
fiches zijn gedetailleerde assemblage-instructies op basis van industriële, grafische conventies, 
terminologie en symbolen. IVOC organiseert workshops waarin leerkrachten de mogelijkheid 
krijgen technische fiches te maken om ze daarna in de lessen te gebruiken.  
Scholen met een modeafdeling werken reeds sinds 2005 samen aan technische fiches en 
werkinstructies, voor de meest uiteenlopende kledingstukken en andere confectieartikelen. De 
fiches en instructies worden door de scholen met behulp van grafische tekensoftware 
aangemaakt en bij IVOC gecentraliseerd in een database. Scholen die meewerken aan het project 
kunnen alle beschikbare fiches op www.modeonderwijs.be raadplegen, downloaden en in de 
lessen gebruiken en bewerken. Meer dan 150 fiches zijn zo beschikbaar. 
Ook toekomstige leerkrachten in het modeonderwijs (studenten van de lerarenopleiding Mode) 
zijn de doelgroep van dit project. Behalve een opleiding is het project ook een vorm van 
samenwerking tussen leerkrachten uit scholen met een modeafdeling. 
Het project 'technische fiches' staat centraal in de ondersteuning die de sector biedt aan de 
ontwikkeling en kwaliteit van de vaktechnische lessen in het secundair onderwijs. Het systeem is 
drempelarm om zoveel mogelijk scholen toe te laten te participeren en zo ook een zo breed 
mogelijk publiek van leerlingen / toekomstige werknemers te kunnen bereiken.  
In 2008, startjaar van het sectorconvenant, participeerden 25 scholen in dit project, waarna de 
belangstelling bleef toenemen. We noteren een consolidatie van het bereik van een 60-tal 
scholen sinds 2013. 
In 2015 startte IVOC met het op foto en video vastleggen van de bewerkingen bij de technische 
fiches. Op die manier wordt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem geoptimaliseerd. 
In 2017 werden de eerste fiches gepubliceerd op klascement.be, waardoor de fiches voor een 
breder publiek (gratis) beschikbaar zijn. Het is de bedoeling systematisch meer afgewerkte fiches 
via Klascement vrij te geven.  
 
Timing 
Traditioneel organiseert IVOC elk schooljaar minstens 4 workshops 
 
Partners 
Voor de begeleiding van de workshops doet IVOC een beroep op vrijwilligers, gespecialiseerde 
(ex)-leerkrachten uit het modeonderwijs. Deze vrijwilligers staan de IVOC-sectorconsulent bij, 
gespecialiseerd in industriële technische fiches. 
 
Doelstelling 
Ondersteuning bieden aan de kwaliteit van de vaktechnische lessen in het modeonderwijs.  

Actie 6. Conto 

Een derde actie in het kader van de navorming is het systeem van het conto, een bedrag 
waarmee leerkrachten tot de helft van de kosten van hun vaktechnische confectieopleidingen 
kunnen financieren. Conto staat voor CONfectieTechnische Opleidingen, en verwijst uiteraard 
ook naar de (leer)rekening die we ter beschikking stellen. 
 
Met een conto krijgen leerkrachten inderdaad een budget ter beschikking dat ze autonoom 
kunnen aanspreken om hun confectietechnische bijscholing te bekostigen.  

http://www.modeonderwijs.be/


36 

 

Het systeem werd opgezet in het verlengde van het project technische fiches. Een conto kan 
verworven worden mits deelname aan een workshop, of door het begeleiden van stages, en kan 
oplopen tot € 300. 
De sociale partners uit het dagelijks bestuur van IVOC keuren de besteding van conto's goed op 
advies van de stuurgroep Mode Creatief Onderwijs, waar alle conto's worden besproken.  
Het systeem werd ingevoerd op 1 september 2008. Het bereik van het Conto is beperkt tot een 
dertigtal leerkrachten per schooljaar. 
 
Timing 
Leerkrachten kunnen doorlopend een conto aanvragen.  
 
Partners 
De sociale partners uit het dagelijks bestuur van IVOC keuren de besteding van conto's goed op 
advies van de stuurgroep Mode Creatief Onderwijs, waar alle conto's worden besproken.  
 
Doelstelling 
Ondersteuning bieden aan de kwaliteit van de vaktechnische lessen in het modeonderwijs.  

Actie 7. Het open leerlokaal CAD-patronen van de VDAB 

IVOC maakt promotie voor de vaktechnische opleiding die leerkrachten via derden kunnen 
volgen, in het bijzonder die van de VDAB en SYNTRA, dus een mooi voorbeeld van de synergie 
die vanop het samenwerkingsplatform Mode Creatief Onderwijs, mogelijk is. In dit verband 
neemt de samenwerking rond het Open Leerlokaal van de VDAB een bijzondere plaats in. 
Navorming rond CAD-patronen voor leerkrachten was tot voor 2013 onbestaand of moeilijk 
toegankelijk. Leerkrachten konden wel intekenen op de zelfstudiepakketten van de VDAB en hier 
en daar was er een school die bij zijn leverancier van CAD-apparatuur ook opleidingen voor 
leerkrachten inkocht. Maar het mag duidelijk zijn dat deze formules in de praktijk weinig werden 
gebruikt. De belangrijkste reden is uiteraard de hoge kost van CAD-installaties, softwarelicenties, 
onderhouds- en servicecontracten en ook de gebruikersopleidingen.  
In het kader van het sectoraal actieplan rond de toeleiding (zie verder in dit sectorconvenant 
onder prioriteit 3), opende de VDAB in september 2013 het Open Leerlokaal CAD GERBER te 
Antwerpen. Zoals de naam aangeeft, staat het lokaal open voor alle leerkrachten uit het 
modeonderwijs die zich het CAD patroontekenen op het professionele GERBER-systeem willen 
eigen maken. GERBER-werkposten staan er ter beschikking. De opleidingsformule is er een mix 
van zelfstudie en webleren, dit onder begeleiding van een VDAB-coach. Op die manier kan 
optimaal worden ingespeeld op de specifieke vragen van de verschillende gebruikers. 
Noteer dat het VDAB-aanbod past in een hervorming van de VDAB-opleidingen en een herziening 
van de opdrachten van de VDAB: in de periode van 2013 tot 2018 (het eerste jaar van het 
sectorconvenant valt dus binnen deze termijn) wordt de VDAB-expertise rond de opleidingen 
patroontekenen in belangrijke mate getransfereerd naar / gedeeld met het onderwijs, de SENSE-
scholen met een mode-afdeling in het bijzonder. Het open leerlokaal moet deze kennistransfer 
ondersteunen. 
IVOC ondersteunt de opleidingen en ook de aanschaf van CAD-materiaal financieel.  
Tijdens de zomer van 2016 maakte IVOC een tussentijdse balans op basis van een rondvraag in 
de scholen. De belangrijkste conclusie houdt in dat er bijkomende inspanningen moeten 
gebeuren om het kennistransferproject te doen slagen. In deze zin heeft IVOC met een selecte 
groep gebruikers (leerkrachten uit het modeonderwijs) nieuwe afspraken gemaakt over zowel de 
inhoud van de expertise als de manier waarop deze in het onderwijs kan worden ingezet. 
 
Timing 
Het kennistransferproject loopt van 2013 tot de zomer van 2018. Bij de start van de nieuwe 
convenantperiode in 2018, is het project dus bijna ten einde. De opleidingen en navorming, 
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verzorgd door VDAB-instructeurs, zullen dus worden afgerond. Parallel zal met een kerngroep 
gebruikers uit het modeonderwijs een scenario voor de activiteiten vanaf 2018-2019, worden 
uitgewerkt. 
 
Partners 
VDAB, GERBER (leverancier CAD-materialen en software), de partners van het 
samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs, een werkgroep van leerkrachten/CAD-experts 
uit het modeonderwijs. 
 
Doelstelling 
Ondersteuning bieden aan de kwaliteit van de vaktechnische lessen in het modeonderwijs en de 
ondersteuning van de CAD-patronenkennistransfer van VDAB naar het modeonderwijs. 

Actie 8. Stagewerking 

IVOC ondersteunt stages en werkplekleren logistiek door het beheer van een databank van 
stagebedrijven. De databank wordt gevoed op basis van een rondvraag bij de bedrijven in de 
sector naar de bereidheid om stageplaatsen aan te bieden, en anderzijds op basis van de 
concrete stage-ervaringen on the field.  
Een IVOC-sectorconsulent coördineert het project, organiseert de rondvraag, verzamelt de 
resultaten en beheert de databank. Dezelfde persoon verzorgt de communicatie naar de 
doelgroep toe. Hiervoor zullen ook de nieuwsbrief IVOCatief en de elektronische nieuwsbrief 
Shortcut worden ingezet.  
De stagedatabank is integraal te raadplegen op www.modeonderwijs.be 
Naast de pulbicatie van het aanbod, nodigt IVOC scholen en stagezoekers uit hiervan gebruik te 
maken. IVOC nodigt gebruikers uit zich bij IVOC bekend te maken (dit kan online), waarna IVOC 
de kandidaten voorlegt aan stagebedrijven.  
 
Timing 
In de periode 1998 tot 2014 werd de database tweejaarlijks geactualiseerd, dit op basis van een 
personeelsbehoeftenenquête onder een representatief staal van bedrijven uit de sector. Sinds 
2014 bleven actualisaties uit, omwille van de hervorming van het secundair modeonderwijs, de 
ontwikkelingen rond het duaal leren in het bijzonder, waarbij het ons niet opportuun leek de 
sector te bevragen over stagemogelijkheden, zonder een duidelijk zicht op de noden en 
verwachtingen van het modeonderwijs en de modaliteiten van de stages die zouden worden 
opgezet. In het licht van de opstart van de activiteiten van het Sectoraal Partnerschap Duaal 
Leren staat een brede rondvraag en actualisatie geprogrammeerd in de eerste maanden van 
2018. 
De timing wordt verder in belangrijke mate ingegeven door de timing van de stages, zoals die 
passen in de onderwijsschema’s. Maar de contacten met de bedrijven lopen continu. 
 
Partners 
IVOC werkt voor de rondvraag samen met gespecialiseerde callcenters.  
De partners uit het samenwerkingsverband Mode Creatief Onderwijs worden gemobiliseerd om 
de stagemogelijkheden on the field bekend te maken. 
 
Doelstelling 
Het aanbod van stageplaatsen uit de sector oplijsten, actualiseren en de stagemogelijkheden 
verbreden, de invulling van stageplaatsen faciliteren. 

Actie 9. Sectoraal Partnerschap Duaal Leren 

Met het duaal leren kiest ook het modeonderwijs voor een nieuwe koers, waarbij de vooral de 
werkplekcomponent in het leertraject wordt gevaloriseerd. Vanuit de sector willen de sociale 

http://www.modeonderwijs.be/
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partners meewerken aan kwalitatieve en professionele opleidingen. De sociale partners zullen in 
eerste instantie de kwaliteit en professionaliteit van de werkplekken ondersteunen. Er worden 
hierrond geen nieuwe tools uitgewerkt, het bestaande begeleidingsaanbod zoals die voor de 
opmaak van competentiegerichte opleidingsprogramma’s, het matchen van vraag en aanbod, de 
competentie-evaluatietools en de ondersteuning van bedrijfsinterne trainers en mentoren, staat 
op punt en het is kwestie van dit aanbod nu efficiënter en ook breder in te zetten. De sector 
neemt hierrond zijn verantwoordelijkheid op. 

Tijdens het najaar van 2016 werden de eerste stappen gezet naar een Sectoraal Partnerschap 
Duaal Leren, dat in april 2017 werd opgericht en op 5 juli 2017 formeel werd vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.  

Het Sectoraal Partnerschap nam volgende bevoegdheden op:  
• de erkenning of opheffing van erkenning van een onderneming;  

• de uitsluiting van een onderneming;  

• de controle op de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering van een alternerende 

opleiding wat betreft de opleiding op de werkplek;  

• het nemen van acties om de ondernemingen te informeren over het duaal leren in 

Vlaanderen;  

• het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met het oog op een versterking - 

zowel kwantitatief als kwalitatief - van het aanbod aan werkplekken.  

In januari 2017 werd door de Vlaamse administratie voorgesteld de opleiding patroontekenen in 
te richten als een standaardtraject in het stelsel van het duaal leren. De opleiding wordt 
gebaseerd op het beroeskwalificatiedossier van de ontwikkelaar patronen kleding en confectie. 
De opleiding werd ingeschaald op SENSE-niveau. 

Met de lancering van deze opleiding, waar in 2017-2018 één school (Heilige Familie, Brugge) van 
gebruik wenst te maken, wordt het duaal leren formeel opgestart in de sector.  
 
Timing 
De agenda wordt bepaald binnen het sectoraal partnerschap duaal leren 
 
Partners 
De partners voorzien in het decreet. IVOC gaat actief op zoek naar samenwerking met verwante 
sectoren in het licht van optimalisering van de effectiviteit van duale opleidingstrajecten in 
meerdere bedrijven of bedrijfstakken (zie visietekst) 
 
Doelstelling 
Het voorzien in voldoende, kwalitatieve werkplekken voor ALLE kandidaten uit de doelgroep van 
leerlingen in het stelsel van het duaal leren. Zie ook de resultaatsindicatoren bij deze prioriteit. 
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Prioriteit 3: Competentiebeleid 
 
De ondersteuning van het competentiebeleid in de sector is vervat in de missie van IVOC.  
Traditioneel zet IVOC verschillende instrumenten, hetzij opleidingen, hetzij opleidingssteun, in 
om de human resources in de sector te versterken.  De ondersteuning van de opmaak en 
realisatie van bedrijfsopleidingsplannen is zo de kernactiviteit van IVOC geworden. De sectorale 
opleidingsmiddelen worden dan ook prioritair ingezet in het kader van opleidingen en 
competentiebeleid in confectiebedrijven.  
Zoals ook in andere sectoren het geval is, evolueert de rol van IVOC in de sector. Het werkveld 
wordt breder, nieuwe accenten en zelfs nieuwe prioriteiten zijn aan de orde. Naast de verdieping 
van het sectorale competentiebeleid, zijn acties rond diversiteit en werkbaarheid voorbeelden 
hiervan. Ook de dwingende verhoging van middelen en energie in acties voor jongeren (zie 
prioriteit 1) past in het plaatje. 
Algemeen zien we een verschuiving van het aanbieden van opleidingen en opleidingssteun, naar 
een meer strategische ondersteuning van loopbanen en bedrijfsbeleid. 
Inderdaad, alle ondernemingen uit onze sector opereren in een bijzonder concurrentiële 
omgeving en op een mondiale markt. Bedrijven kunnen maar standhouden als ze de juiste niche 
kiezen, middelen en mensen op de juiste manier inzetten, innoveren en flexibel kunnen inspelen 
op kansen en uitdagingen, kortom, als ze de juiste strategische keuzen maken. 
IVOC kan slechts een bescheiden rol spelen in de ondersteuning van het strategisch 
bedrijfsbeleid, maar we mogen het belang van competentieontwikkeling voor zo’n beleid niet 
onderschatten. Welke competenties zijn nodig, hoe ontwikkelen we die, hoe zetten we die in, 
hoe weten we of we goed bezig zijn? Allemaal issues waar IVOC reeds jaren rond werkt en die 
we meer dan ooit voorop willen stellen als een prioriteit in onze werking en het 
sectorconvenant. We willen inspelen op de specifieke kansen en opportuniteiten van de 
ondernemingen, en die zijn in principe heel breed. Zo werken we rond het ontwikkelen van een 
opleidingsbeleid, het opzetten van opleidingsbehoeftendetectie, het analyseren van 
werkbaarheid en het opzetten van werkbaarheidsacties, het in kaart brengen van de 
kerncompetenties van ondernemingen, de borging en de transfer ervan, het aanzetten tot acties 
rond innovatie en duurzaamheid. 
IVOC werkt in dit verband samen met talrijke partners.  
IVOC biedt slechts beperkt opleidingen aan, verzorgd door IVOC-opleiders. IVOC doet beroep op 
talrijke externe opleiders en consultants. Zij worden ingeschakeld in zowel de open opleidingen 
(interbedrijfs) als in bedrijfs- en individuele werknemersopleidingen. Institutionele 
opleidingspartners, zoals de VDAB en SYNTRA, spelen een belangrijke rol in de vaktechnische 
opleidingen die IVOC ondersteunt.  
Bovendien gebeurt het aanbieden van opleidingen reeds meer dan 20 jaar vanuit een 
intersectoraal samenwerkingsverband. Het initiële argument voor deze samenwerking was het 
schaalprobleem om als kleine sector autonoom open opleidingen aan te kunnen bieden in heel 
Vlaanderen en over alle thema's. De minimumbezetting om een opleiding te kunnen organiseren 
tegen een redelijke kostprijs (momenteel 5 deelnemers), zou al te vaak niet gehaald worden, met 
te veel annulaties en dus ook ontgoochelingen bij ingeschreven werknemers tot gevolg. De 
intersectorale samenwerking en dus de schaalvergroting, biedt hier een oplossing.  
Tegelijk is de samenwerking met de andere sectoren ook sterk inhoudelijk gegroeid. Een tiental 
opleidingscentra uit de industriële sectoren (metaal, voeding, textiel, confectie, …) werken 
gestructureerd samen rond opleidingen voor werknemers uit een industriële werkomgeving. Zo 
zijn er regelmatig werkvergaderingen waarin opleidingsprogramma’s worden samengesteld, 
evaluaties besproken of nieuwe thema’s in opleidingen worden gegoten. In het bijzonder met de 
collega’s van COBOT uit de met confectie verwante textielsector, wordt inhoudelijk 
samengewerkt en worden geïnteresseerde cursisten regelmatig onderling doorverwezen.  
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Resultaatsindicatoren 

De IVOC-ondersteuning wordt gevat in groeiprojecten, dit binnen een welbepaalde structuur. In 
groeiprojecten bieden IVOC-sectorconsulenten, al dan niet samen met externe deskundigen, een 
actieve, inhoudelijke ondersteuning aan de onderneming.  
We mikken op groeiprojecten in 15 KMO’s (minder dan 50 werknemers) over de 
sectorconvenantperiode.  
De nominatieve lijst van minstens 15 ondernemingen, de bedrijfsgrootte, het thema van de 
projecten, een duiding van de resultaten en de publicatie van elk individueel project als best 
practice case in het IVOC-tijdschrift IVOCatief, zullen worden opgeleverd. 

Actie 1. Opleidingen en opleidingssteun 

IVOC speelt zijn rol als opleidingscentrum voor de Belgische kleding- en confectiebedrijven. Het 
organiseren van open opleidingen en het verstrekken van opleidingssteun, valt in principe buiten 
het werkveld van het sectorconvenant, maar het is duidelijk dat net deze dienstverlening en de 
ermee samenhangende, dagelijkse contacten met bedrijven en werknemers, de basis en zelfs een 
onderbouw vormen voor acties in het kader van het sectorconvenant. Via de traditionele 
dienstverlening als opleidingscentrum, kunnen we inderdaad gemakkelijk de opportuniteiten 
voor groeiprojecten (die volgende actie) detecteren en personeels- en competentienoden in kaart 
brengen waar we dan weer samen met de VDAB op in kunnen spelen (zie een volgende actie 
binnen deze prioriteit). Uiteindelijk worden ook diversiteitsacties (prioriteit 1) en de 
onderwijswerking (prioriteit 2) gefaciliteerd door de kernactiviteiten van IVOC. 
Het betreft de volgende diensten: 

• De open opleidingen: het aanbod van kortlopende bijscholing in diverse thema’s en op 
verschillende lokaties in Vlaanderen, goed voor meer dan 500 werknemers/cursisten per jaar. 
IVOC werkt hiervoor samen met diverse, andere paritair beheerder opleidingscentra uit 
industriële sectoren (voeding, textiel, metaalsectoren, enz.), met CEVORA, het opleidingsfonds 
voor het paritair comité 100, enz. 

• De opleidingsportefeuille: de mogelijkheid die IVOC aan de bedrijven uit de sector biedt om 
een opleidingsplan samen te stellen en hiervoor – onder bepaalde voorwaarden – IVOC-
begeleiding en financiële steun aan te spreken, goed voor meer dan 2.500 
werknemers/cursisten per jaar en meteen de kernactiviteit van IVOC. Ook uitzendkrachten 
kunnen in deze plannen worden opgenomen. IVOC werkt hiervoor samen met de collega’s 
van het VFU uit de uitzendsector. 

• De leerrekening: de begeleiding en financiële ondersteuning van arbeidsmarktgerichte 
opleidingen die werknemers op eigen initiatief volgen. Elk schooljaar maken zo’n 200 
werknemers gebruik van deze mogelijkheid. IVOC zoekt maximaal synergie met de Vlaamse 
opleidings- en loopbaanbegeleidingscheques. 

 
 
Timing 
Het betreft de kernactiviteiten van IVOC. De open opleidingskalender wordt zesmaandelijks 
samengesteld. De opleidingsportefeuille loopt continu. De werkzaamheden in het kader van de 
leerrekening volgen de schooljaardynamiek. 
 
Partners 
IVOC werkt samen met tientallen gespecialiseerde opleiders, consultants en andere sectorale 
opleidingscentra. 
 
Doelstelling 
Het organiseren van opleidingen en het voorzien in opleidingssteun passen in de opdrachten van 
IVOC, zoals geformuleerd in de visieparagraaf van dit sectorconvenant. 
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Actie 2. Groeiprojecten 

Onder de noemer ‘groeiprojecten’ ondersteunt de sector bedrijfsstrategische projecten. 
Essentieel is dat de werkgever en de werknemers in het project samenwerken en bedrijfsinterne 
competenties versterkt worden. Opleiding kan deel uitmaken van een groeiproject, maar dat 
hoeft niet. Inderdaad, met de ondersteuning van groeiprojecten beamen de sociale partners dat 
competenties ook op andere manieren dan via de klassieke opleidingen, effectief kunnen worden 
versterkt. De sector ondersteunt dan ook (soms innovatieve) projecten waarbij externe 
deskundigen binnen bedrijven advies geven en werknemers actief begeleiden in allerlei 
organisatieveranderingen, waardoor de werknemers al doende de nodige competenties 
verwerven en zo finaal hun bedrijf en hun eigen posities in hun job of op de arbeidsmarkt 
versterken.  
    
We onderscheiden vier werkvelden waarbinnen groeiprojecten kunnen worden opgezet. 
 
Ontwikkeling van een competentiebeleid 
Reeds sinds 1994 biedt IVOC aan bedrijven de mogelijkheid om beroep te doen op externe 
deskundigen om opleidingsnoden en -opportuniteiten in kaart te brengen. De externe 
begeleiders worden hiervoor erkend en aangeduid door de sociale partners. Tientallen 
confectiebedrijven hebben reeds van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. IVOC werkt hiervoor 
samen met diverse gespecialiseerde partners, hoofdzakelijk zelfstandige consultants, maar ook 
met SYNTRA (SBM) en met VDAB. 
 
Werkbaarheidsaudits en –acties 
In het kader van een ESF-addendum rond werkbaarheid, startte IVOC in 2013 een reeks 
initiatieven om de verhoging van de werkbaarheid van de jobs in de sector te ondersteunen. 
Deze werkbaarheidsacties richten zich in het bijzonder tot de werknemers in uitvoerende jobs, 
waarvan we weten dat zich net daar de belangrijkste werkbaarheidsknelpunten stellen.  
Naast opleidingen, werd ook een systeem van werkbaarheidsaudits ontwikkeld. In deze audits 
maken we gebruik van bestaande tools en instrumenten. 
IVOC werkt hiervoor samen met de collega’s uit de textiel- en houtsector, respectievelijk COBOT 
en Woodwize, dus sectoren met een vergelijkbare structuur, publiek en problematiek.  
 
Savoir-faire 
Een belangrijke bedreiging en uitdaging voor Vlaamse modebedrijven is het verdwijnen van de 
typische, traditionele technische kennis en vaardigheden, de savoir-faire, dit parallel met de 
afbouw van de tewerkstelling en de bedrijven in de sector, maar ook in het licht van de 
vergrijzing en de massale uitstap van ervaren specialisten in confectietechnieken. De borging en 
transfer van de savoir-faire zijn sinds 2013 onderwerp van bedrijfsprojecten die IVOC in de sector 
begeleidt. Wij maken gebruik van een tool die onze Franse collega’s hiervoor hebben uitgewerkt. 
Inderdaad, het betreft een Europese problematiek die lang niet beperkt blijft tot Vlaamse 
modemakers. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
De sociale partners zien duurzaamheid als een belangrijke hefboom in de toekomstige 
ontwikkelingen in de sector. Duurzaamheid en jobcreatie zijn inderdaad onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De sociale partners delen dus het uitgangspunten van het waardengedreven 
beleid van de Vlaams minister van Werk.  
Het behoort dan ook tot de opdrachten van IVOC om duurzaamheid in de sector mee invulling 
te geven. 
IVOC werkt hiervoor samen met diverse gespecialiseerde partners, hoofdzakelijk zelfstandige 
consultants. 
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De acties sluiten zo aan bij de speerpunten werkbaarheid en milieu uit het Pact 2020, tevens 
belangrijke doelstellingen in de beleidsnota’s van de Vlaams minister van Werk. 
Groeiprojecten hebben steeds tot doel de arbeidsorganisatie te optimaliseren, waarbij 
competentieontwikkeling binnen de onderneming, overleg met en betrokkenheid van de 
werknemers, centraal staat, ook al is opleiding niet steeds de uitkomst of de bedoeling. 
Groeiprojecten passen in het streven om in de IVOC-dienstverlening het accent te verschuiven 
van reactief, administratief werk naar een meer proactieve, anticiperende en inhoudelijke rol van 
IVOC in het competentiebeleid in de sector. Samenwerking met de werkgevers- en 
vakorganisaties is hier van essentieel belang. De sociale partners zullen deze acties in belangrijke 
mate sturen. Ze volgen de projecten nauw op en gaan in elke fase na of en welke keuzen de 
doelstelling dichterbij brengen. 
In deze groeiprojecten ligt het accent exclusief op KMO. De grotere ondernemingen hebben 
inderdaad minder boodschap aan ondersteuning vanuit IVOC, gezien ze doorgaans zelf over de 
nodige mensen en middelen beschikken of die kunnen aantrekken, om hun eigen strategische 
keuzen invulling te kunnen geven.  
 
Samengevat, en om aan te sluiten bij de beleidsnota Werk, kunnen we stellen dat we met 
groeiprojecten willen bijdragen tot het activeren van het innovatiepotentieel bij KMO, dit in 
diverse verschijningsvormen, afgestemd op de specifieke noden en mogelijkheden van de 
bedrijven. 
 
Timing 
De groeiprojecten passen in de evoluerende rolopvatting van IVOC en dus de kernactiviteiten. De 
groeiprojecten lopen continu. 
 
Partners 
Afhankelijk van het thema van de groeiprojecten, doet IVOC een beroep op diverse, 
gespecialiseerde partners en ook op de deskundigen uit de werkgeversorganisatie CREAMODA en 
uit de vakorganisaties. 
 
Doelstelling 
Op het einde van de convenantperiode willen we 15 nieuwe groeiprojecten in KMO’s realiseren, 
dus de key indicator onder deze prioriteit. Noteer dat zowat de helft van de groeiprojecten die 
IVOC begeleidde in de vorige convenantperiode (2016-2017) betrekking had op het thema 
‘werkbaarheid’.  

Actie 3. Duurzaamheid 

IVOC werkt reeds jaren rond duurzaamheid. IVOC is een van de partners in het 
samenwerkingsverband ModeTechnologisch Innovatieplatform Vlaanderen (MoTIV en 
www.motivflanders.be). MoTIV werd opgericht in 2006 als een gezamenlijk initiatief van de 
Hogeschool Gent, IVOC, de werkgeversorganisaties Creamoda  en Fedustria, het 
textielexpertisecentrum Centexbel, het chemiebedrijf Devan Chemicals, Syntra-West, later ook de 
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) en de Federatie van de Belgische 
Textielverzorging, waarbij activiteiten rond onderzoek en dienstverlening mede met de expertise 
van deze partners worden gebundeld ten gunste van de industrie. Het uitgangspunt is de 
samenwerking in de textielkolom.  Concreet wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt 
rond diverse problematieken die met innovatie en duurzaamheid te maken hebben, dus 
speerpuntthema’s uit het PACT 2020.  
De samenwerking in het kader van MoTIV bestaat inmiddels meer dan 10 jaar. Elk jaar werden 
innovatieve thema's onderzocht en uitgewerkt in de vorm van seminars, workshops of in IVOC-
opleidingen. Het IVOC-opleidingsaanbod krijgt in deze zin nieuwe input. De seminars en 
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workshops worden opgezet met de bedoeling ervaringen uit te wisselen, best practices bekend 
te maken, opportuniteit voor innovatie te detecteren of projecten in bedrijven op te zetten.  
Anno 2017 is MoTIV aan een herbronning toe. De formule lijkt achterhaald, en vooral, diverse 
organisatie bieden met institutionele financiering, gelijkaardige diensten. Denk aan Flanders DC, 
the Ministry of Makers, Flanders Inshape, Flanders Synergy, … waardoor het MoTIV-aanbod zijn 
bestaansreden als autonoom initiatief voor de textielkolom in vraag moet stellen. 
IVOC zoekt daarom aansluiting bij deze nieuwe initiatieven, eerder dan een een eigen en 
overlappend aanbod in stand te houden. Op het ogenblik dat dit voorstel wordt geschreven, 
ontwikkelt de sector acties in het kader van Vlaanderen Circulair. 
 
Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten 
worden. Daarvoor hebben we andere producten, diensten en verdienmodellen nodig. Circulair 
aankopen is een belangrijke hefboom voor die verandering. Met hun aankoopbeleid kunnen 
overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost 
geven.  
 
Met de Green Deal wil Vlaanderen Circulair binnen de twee jaar meer dan 100 circulaire 
aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en 
verspreiden.  
 
Van alle deelnemende aankopende organisaties wordt verwacht dat ze binnen de 2 jaar 2 
circulaire aankoopprojecten opzetten. 
Ze worden hierin begeleid door een lerend netwerk, ondersteund door de facilitatoren. 
 
Specifiek voor ‘textiel’ zijn er zeven ambities voorop gesteld, zoals het duidelijk definiëren van 
‘circulair textiel’, werk maken van hergebruik, het stimuleren van korte ketens, sociaal 
verantwoorde productie, enz. Het is de bedoeling om met alle partners van de textielketen 
samen te werken om deze ambities te realiseren. In november 2017 werden met alle MoTIV-
partners de eerste afspraken gemaakt om een gezamenlijk opleidingsaanbod in elkaar te steken. 
Het aanbod zou bestaan uit een reeks van zes workshop waarin de diverse componenten van de 
textielkolom (gaande van de productie van textielgrondstoffen, over veredeling en confectie, tot 
textielverzorging) aan bod komen en de duurzaamheidsaspecten centraal staan. De workshops 
worden aangeboden aan aankopers van textielproducten uit de talrijke privébedrijven en 
overheden die zich hebben geëngageerd in het kader van Vlaanderen Circulair. 
 
Timing 
De zesdelige workshopreeks staat in de lente van 2018 op het programma. Het is de bedoeling 
verder te bouwen op deze reeks en dus bijkomende opleidingen aan te bieden in het kader van 
Vlaanderen Circulair, wellicht in het najaar van 2018.  
 
 
Partners 
De (vroegere) MoTIV-partners zijn de Hogeschool Gent, IVOC, Creamoda, Fedustria, Centexbel, 
Devan Chemicals, Syntra-West, EROV en de Federatie van de Belgische Textielverzorging. We 
werken in overleg met deze partners aan nieuwe initiatieven.  
Ook andere industriële sectoren hebben zich geëngageerd in Vlaanderen Circulair.  IVOC werkt 
reeds lang samen met Textiel-, Hout-, Metaal- en Voedingsector op gebied van opleidingen.Gezien 
de vergelijkbare problematiek in al deze sectoren, zullen nieuwe opleidingsinitiatieven worden 
besproken met deze en andere partners. 
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Doelstelling 
Ervaringen rond innovatie en duurzaamheid uitwisselen, best practices in the picture plaatsen, 
aanzetten tot meer initiatieven in deze zin in de samenwerkende sectoren, ondersteund via 
opleidingen en sensibiliseringsacties. 

Actie 4. Samenwerking met VDAB 

IVOC heeft traditioneel een goede samenwerking met de VDAB. Reeds meer dan 25 jaar 
ondersteunt de sector de toeleiding van werkzoekenden die door de VDAB worden opgeleid, dit 
door een persoonlijke begeleiding door de sectorconsulent en financiële incentives, in nauwe 
samenwerking met de VDAB-instructeurs. 
Het is belangrijk te noteren dat de VDAB als enige in Vlaanderen de beroepsopleiding industrieel 
stikken aanbiedt. De VDAB speelt in deze zin een sleutelrol in de toeleiding van kandidaten voor 
veruit de belangrijkste beroepsgroep, tevens hardnekkig knelpuntberoep in de sector. De sector 
zet dan ook sterk in op de ondersteuning van de stikopleidingen en de begeleiding van 
kandidaat-stiksters. Aangezien we tijdens de afgelopen jaren hebben vastgesteld dat de 
opleidingsinspanningen verschuiven van de VDAB-opleidingscentra naar IBO in ondernemingen, 
werden met VDAB in 2016 een overeenkomst afgesloten rond de opvolging van IBO, waardoor 
we ook kandidaten in een IBO eventueel nuttige ondersteuning kunnen bieden.  
IVOC ondersteunt werkzoekenden in hun zoektocht naar een job in de sector. Werkzoekenden 
met belangstelling voor een job in de sector kunnen zich bij IVOC bekend maken, waarna 
afspraken worden gemaakt over de verdere mogelijkheden. De gegevens van de werkzoekenden 
worden opgenomen in een database, eventueel gepubliceerd in de IVOC-nieuwsbrief IVOCatief, 
en gecommuniceerd aan mogelijke werkgevers. IVOC heeft in Vlaanderen een mandaat voor 
kosteloze arbeidsbemiddeling.  
Eenmaal een job in de sector gevonden, ondersteunt IVOC het onthaal van nieuwe medewerkers. 
IVOC biedt bedrijven een onthaalchecklist en financiële ondersteuning bij onthaal- en 
vervolgopleidingen op werkvloer, dit om de integratie van de nieuwe werknemers (doorgaans 
stiksters) in de duurzame en werkbare jobs mee te verzekeren. Waar mogelijk zal IVOC ook 
gespecialiseerde derden inschakelen voor passende ondersteuning (zie ook de acties rond 
inclusief ondernemen onder de themawerking ‘diversiteit’) 
 
De samenwerking tussen de sector en VDAB werd in 2013 grondig geëvalueerd en herzien. Na de 
beslissing van de VDAB om de opleidingsinspanningen voor de sector sterk af te bouwen, de 
opleidingen rond patroontekenen in het bijzonder, werd door de sector en door de VDAB een 
gezamenlijk sectoraal actieplan uitgewerkt en voorgesteld aan de raad van bestuur van de IVOC 
en van VDAB. Het plan werd door beide bestuursorganen goedgekeurd in 2013 en wordt 
sindsdien uitgevoerd.  
In grote lijnen bevat het actieplan afspraken over de communicatie en samenwerking tussen de 
sector en VDAB, de timing en het volume van de afbouw van de confectieopleidingscapaciteit, de 
hervorming van de opleidingsformules en aanpak, enz.  
Anno 2017 zijn staan twee belangrijke ontwikkelingen centraal in de acties die de sector met de 
VDAB opzet. Enerzijds is er de afwikkeling van het Open Leerlokaal (zie de toelichting onder 
priotiteit 2) en de opvolging van IBO in de sector.  
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Timing 
De samenwerking loopt continu. Er staan elk jaar meerdere overlegmomenten binnen een 
stuurgroep op het programma 
 
Partners 
VDAB 
 
Doelstelling 
Passende formules om de toeleiding van werkzoekenden naar de sector te verzekeren, in de 
praktijk brengen. 
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De resultaatsindicatoren - Synthese 
 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

(2)jaarlijks? 
Nulmeting Gebruikte databron 

Aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

1. Aantal stages in 

confectiebedrijve

n (exclusief duaal 

leren) 

60 stages Jaarlijks 2015-2016 = 51 Eigen analyse op 
basis van de cijfers 
van de Vlaamse 
overheid 

2. Aantal 

werkplekken 

duaal leren 

Werkplek voor alle 
kandidaten 

Jaarlijks 2016-2017 = 0/0 Eigen telling en 
registraties 
Sectoraal 
Partnerschap Duaal 
Leren 

3. Aantal 

leerkrachten in 

confectie-

technische 

opleiding 

1 per school Tweejaarlijks Analyse is nog niet 
gemaakt, voorzien 
bij start schooljaar 
2018-2019 

Eigen telling 

minimum 120 Jaarlijks Bereik 2016 = 112 Eigen telling 

Competentiebeleid 4. Aantal 

groeiprojecten in 

ondernemingen 

15 Jaarlijks Bereik 2016 = 10 Eigen telling 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

5. Aantal bereikte 

jongeren 

3% van de 
opgeleide 
werknemers 

Jaarlijks Bereik 2016 = 3,4% Eigen telling 

150 werknemers Jaarlijks Bereik 2016 = 104 Eigen telling 

6. Aantal bereikte 

werkzoekenden 

uit 

kansengroepen 

Nog niet bepaald Jaarlijks vanaf 
2019 

Te bepalen in 
winter 2018-2019 

Eigen telling 
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Voor een toelichting bij de resultaatsindicatoren verwijzen we naar de motivatie bij de 
prioriteiten. We hernemen de belangrijkste elementen hieronder. 
 
(1) We willen in confectiebedrijven (allemaal KMO), effectief 60 stages invullen. De doelgroep 

bestaat uit jongeren in een modeopleiding uit eender welke geleding van het secundair 

modeonderwijs (BSO, DBSO, TSO, SENSE, specialisatiejaar) of van de Syntra-dagopleiding, 

maar exclusief de werkplekken in het kader van het duaal leren.  

(2) We willen stageplaatsen voor duaal lerenden verzekeren. Het is momenteel moeilijk een 

concreet cijfer voorop te stellen, omdat het duaal leren zich in een opstartfase bevindt en 

het aantal kandidaten nog onbekend is, maar we streven ernaar voor ALLE kandidaten 

werkplekken te vinden binnen deze convenantperiode. 

(3) Het is momenteel nog niet duidelijk welke scholen hun programma zullen afstemmen op de 

industrie. Deze analyse moet nog worden gemaakt en is niet haalbaar voor het schooljaar 

2018-2019. We kunnen vooropstellen om alle scholen met een industriegerichte 

modeopleiding (BSO, TSO, DBSO, Sense) in kaart te brengen, er een navormingsaanbod rond 

confectietechniek voor te stellen en af te stemmen, en minstens één leerkracht per school 

effectief te zien participeren in de vaktechnische navorming die we in de loop van de 

convenantperiode zullen organiseren of financieel ondersteunen. Een minimum van 120 

(unieke) bereikte leerkrachten per jaar moet haalbaar zijn.  

(4) In groeiprojecten bieden IVOC-sectorconsulenten, al dan niet samen met externe 

deskundigen, een actieve, inhoudelijke ondersteuning aan de onderneming die werk maakt 

van bedrijfsinterne competentieontwikkeling op specifieke, strategische thema’s, zoals 

werkbaarheid, duurzaamheid, e-commerce, …. 

(5) Jongeren (-26 jaar) vertegenwoordigen jaarlijks slechts 2% van het bereik van werknemers 

via IVOC-opleidingen en opleidingssteun. In absolute aantallen gaat het over een honderdtal 

jongeren. We streven naar 3% jongen onder de opgeleide werknemers (in IVOC-opleiding of 

opgeleid met IVOC-opleidingssteun) als streefwaarde. Het gaat hier over minstens 150 jongere 

werknemers. 

(6) Aangezien deze actie aansluit op een lopend ESF-project en de streefcijfers pas op het einde 

van het ESF-project (winter 2018-2019) kunnen worden bepaald, nemen we een 

resultaatsindicator, onder de vorm van het bereik van begeleide of tewerkgestelde 

werkzoekenden uit kansengroepen, nog onder voorbehoud. 
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht 
van de overeenkomst 
 
Financiering  
Twintig procent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in zoverre de 
resultaatsindicator per decretale kapstok is behaald. Als een indicator niet wordt behaald, wordt 
de twintig procent a rato van het aantal behaalde resultaatsindicatoren betaald.  
 
Beëindiging 
Het sectorconvenant wordt afgesloten voor een periode van 2 jaar. Het sectorconvenant kan 
niet stilzwijgend worden verlengd. 
Het sectorconvenant eindigt hetzij bij het verstrijken van de looptijd, hetzij bij onderlinge 
overeenkomst tussen de partijen, hetzij door opzegging. De partijen kunnen op elk moment het 
sectorconvenant opzeggen, mits ze een opzegtermijn van 6 maanden in acht nemen. De 
kennisgeving van de opzegging gebeurt per aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint te 
lopen vanaf de eerste werkdag na de kennisgeving. Het sectorconvenant kan door de Vlaamse 
Regering worden beëindigd zonder inachtname van een opzegtermijn en zonder dat het 
aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding als het algemeen belang dat in 
buitengewone omstandigheden vereist. Als bij de evaluatie door het departement Werk en 
Sociale Economie wordt vastgesteld dat de representatieve werkgevers- en 
werknemersorganisaties op ernstige wijze tekortschieten in de verwezenlijking van de beoogde 
doelstellingen, kan de Vlaamse Regering het sectorconvenant eenzijdig beëindigen zonder 
opzegtermijn en zonder dat het aanleiding kan geven tot de betaling van een vergoeding.  
 
Wijzigbaarheid 
De Vlaamse Regering bepaalt na voorafgaand overleg tussen de Vlaamse Regering en de sociale 
partners in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, de wijze waarop bijsturingen of 
wijzigingen van het actieplan of van de verbintenissen in het sectorconvenant tijdens de 
looptijd worden doorgevoerd. 
 
Evaluatie 
Het departement Werk en Sociale Economie voorziet een sjabloon voor de inhoudelijke en 
financiële rapportage. Bij de opvolgingsmomenten en evaluaties wordt nagegaan of de 
aangegane verbintenissen ook effectief zijn bereikt.  
 
Controle en toezicht 
De sociaalrechtelijke inspecteurs van de administratie zijn belast met het toezicht op de naleving 
van de bepalingen van het decreet op de sectorconvenants en de uitvoeringsbesluiten ervan. De 
Vlaamse Regering kan in het geval van een vastgestelde inbreuk het sectorconvenant 
opschorten. 
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op………………………………………, waarvan elke partij 
een exemplaar ontvangt.  
 
Namens de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Hilde CREVITS, 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en  

Vlaams minister van Onderwijs; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philippe MUYTERS, 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de sociale partners van de sector kleding & confectie, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Erik MAGNUS,  
Directeur CREAMODA; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 

 
 

 
 
 
 

De heer Elie VERPLANCKEN,  
Secretaris, Algemene Centrale ABVV; 

 
 
 
 
 

 
 
 

De heer Bart DE CROCK,  
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB; 

 
 
 
 
 
 

 
 

De heer Jan CALLAERT,  
Algemeen secretaris ACV-CSC METEA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Anita VAN HOOF,  
Federaal secretaris ABVV-BBTK; 

 
 
 




