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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 
392.000,00 EUR uit te betalen aan Cobot vzw, Poortakkerstraat 92 te 9051 Sint-Denijs-Westrem 
(ondernemingsnummer: 0418.257.862 - bankrekeningnummer: BE84 4487 6552 0159) ter financiering 
van 4 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 textielsector 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 4 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 4 VTE op jaarbasis. Indien de 
sectorconsulent tijdens zijn of haar afwezigheid niet afdoende vervangen wordt voor het 
continueren van de inspanningen in het kader van het sectorconvenant, vermindert de 
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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. 
 
De sector werkt vanuit volgende sectorale visie aan de uitvoering van de prioriteiten en acties 
van dit sectorconvenant: 
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OMGEVINGSANALYSE VAN DE TEXTIELSECTOR IN 2017  
 
De textielsector omvat de bedrijven en werknemers die vallen onder de paritaire comités 120 
(arbeiders) en 214 (bedienden).  
 
De sector vertoont de volgende kenmerken (bronnen: Steunpunt Vlaanderen, Fedustria). 
 
Geografische spreiding 
 
De textielindustrie is zeer sterk geconcentreerd in Zuid-West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. 
Samen maken zij ruim 80 % uit van de Belgische textielindustrie. De textieltraditie is in beide 
provincies zeer groot. De stad Gent stond bekend als katoenstad en in West-Vlaanderen is vlas 
de basis geweest van de ontwikkeling van de textielindustrie, met name de tapijtindustrie en de 
productie van meubelstoffen. In het verlengde daarvan heeft de ontwikkeling naar technisch 
textiel plaats gevonden. In deze regio hebben zich ook toeleveranciers gevestigd om de 
textielcluster te versterken: transportbedrijven, milieubedrijven, textielmachineconstructeurs en 
kenniscentra. 
 
Verdeling van de tewerkstelling in de textielindustrie 
 
Aantal werknemers 
De evolutie van de tewerkstelling is de laatste jaren positief geëvolueerd. De voorbije drie jaren is 
de tewerkstelling in de sector stabiel gebleven, de omzet, de productie en de export zijn 
gestegen. De economische en financiële crisisperiode (2007-2009) lijkt verwerkt maar noch de 
textielproductie noch de tewerkstelling (29 650 werknemers in 2007) in textiel bereiken het 
niveau van voor de crisisjaren. Onderstaande grafiek toont een duidelijk kentering sinds 2014. De 
lichte terugval in 2016 is eerder toe te schrijven aan het feit dat veel bedrijven openstaande 
vacatures niet ingevuld krijgen en aan het feit dat veel vacatures ingevuld worden door 
uitzendkrachten.  
 

 
Bron: RSZ - 30 juni 2016 
Statuut  
De textielsector is een typische arbeiderssector, 76,9% van de werknemers is tewerkgesteld als 
arbeider en 23,1% als bediende (Grafiek 1).  Er is er een lichte daling van het aandeel arbeiders en 
een toename van het aantal bedienden in de sector ten opzichte van de vorige 
convenantperiode (respectievelijk 78% - 22%). 
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Een sterke verankerde industrie in Vlaanderen is noodzakelijk. Een recente studie van de 
denktank Itinera (‘De maakindustrie van de toekomst in België) toont aan dat de maakindustrie 
de ruggengraat is van een sterk economisch weefsel. Het aandeel arbeid(ers) in onze sector blijft 
daarom belangrijk voor de toekomst van Vlaanderen. 
 
Geslacht  
Met een aandeel van 68.6% zijn de meeste werknemers in textiel mannelijk. Vooral bij de 
arbeiders is er een significant verschil tussen mannen en vrouwen. Bij de bedienden is het 
aandeel mannen en vrouwen vrijwel gelijk (grafiek 2). Een verklaring voor de 
oververtegenwoordiging van mannen bij de arbeiders moet gezocht worden in het feit dat onze 
sector gekenmerkt wordt door ploegenarbeid en dat onze sector zeer technisch is.  

 
Bron: RSZ - 30 juni 2016 
 
Leeftijd 
De verdeling volgens leeftijd toont aan dat de vergrijzing in de textielsector een feit is (grafiek 3). 
36,7% van de werknemers is ouder dan 50 jaar. Het aandeel van jonge werknemers (- 25 jaar) 
bedraagt 3,7%.  Opvallend is dat het aandeel 50 plussers sneller stijgt dan de -25 jarigen. 
 

 
Bron: RSZ - 30 juni 2016 
 
Uit een onderzoek gevoerd door Acerta1 over de periode 2013-2015 blijkt dat de textielarbeider 
met een gemiddelde leeftijd van 49,4 jaar het hoogst scoort over alle sectoren heen.. Als we de 

                                                 
1 www.standaard.be/cnt/dmf20160830_02445281 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160830_02445281
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evolutie van de leeftijdspiramide bekijken, zal de gemiddelde leeftijd snel de grens van 50 jaar 
bereiken. 
 
Er is eveneens een verschil tussen arbeiders en bedienden (grafiek 4). Bij de bedienden is slechts 
2.1% jonger dan 25 jaar terwijl dit bij de arbeiders 4.2% is. De grote tussengroep bij de 
bedienden geeft aan dat ook de vergrijzing in de toekomst nog meer tot uiting zal komen. 
 

 
Bron: RSZ - 30 juni 2016 
 
Herkomst 
De herkomstmonitor 2015 toont dat over alle sectorgroepen heen 6,9% van de werknemers een 
niet-EU-herkomst heeft en 7,1% een EU-herkomst. In totaal gaat het om 14% van alle werknemers 
in Vlaanderen. 86% is van Belgische afkomst. 
Als we dit vergelijken met de ‘kleding -en textielnijverheid’ dan scoren wij als sector met een 
tewerkstelling van 16,3% werknemers van niet-Belgische herkomst (6,4% EU-herkomst en 9,9% 
niet-EU-herkomst) hoger dan het gemiddelde. De tewerkstelling van medewerkers van niet-
Belgische herkomst ligt in de realiteit nog een stuk hoger. Uit de aanvragen die cobot verwerkt 
voor sectorale beroepsopleidingen in het kader van Betaald Educatief Verlof blijkt dat veel  
textielbedrijven werken met uitzendkrachten. De uitzendsector stelt 35.2% medewerkers van 
niet-Belgische herkomst tewerk.  
 
Arbeidsregime 
Van het totaal aantal textielwerknemers werkt 14% deeltijds en 86% voltijds. 
Vooral bij de arbeidersgroep werken er meer mensen voltijds (88% tov 79% bedienden). Daarmee 
scoort de sector hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 76% voltijdse werknemers.  
Het deeltijds werken in onze sector is niet evident omwille van de ploegenstelsels. 
 
KMO bereik 
De textielsector is een uitgesproken KMO sector.  Van de 644 Belgische  textielondernemingen/ 
vestigingen zijn er 87.2% een KMO. De KMO’s zijn goed voor 67,6% van de totale tewerkstelling in 
de sector (grafiek 5).  
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KO = minder dan 50 medewerkers | MO = 50-249 medewerkers | GO = >250 medewerkers 
 
 
Textielonderwijs 
Het textielonderwijs is een waardevolle nicheopleiding in Vlaanderen. Vanuit de industrie is de 
roep groot dit te blijven ondersteunen met het oog op het vormen van operatoren, regelaars en 
ingenieurs. Ook de Vlaamse Overheid heeft haar steun getoond voor deze opleidingen. Bij het 
begin van het schooljaar 2017-2018 bracht Minister-President Geert Bourgeois een bezoek aan het 
PTI-Kortrijk afdeling textiel en sprak er zijn steun en waardering uit voor deze STEM-richting. 
 
Grafiek 6 toont het aantal leerlingen in het secundair textielonderwijs schooljaar 2017-2018. De 
instroom in textielopleidingen is te laag om de vraag naar geschoolde textieloperatoren in te 
lossen.  
 

 
Bron : PTI-Kortrijk 
 
Momenteel zijn er 94 leerlingen ingeschreven in een textielrichting in het secundaire onderwijs. 
Een belangrijke kanttekening is dat van die 94 er 48 leerlingen ingeschreven zijn in de ontwerp 
afdeling. In deze richting maken leerlingen kennis met textiel met het oog op hogere studies 
maar operatoren worden hier niet opgeleid.  
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Ook de vraag naar hogere profielen kan met de huidige studentenaantallen in de 
textielopleidingen voor bachelors en masters niet ingelost worden. Dit jaar zijn er 25 studenten 
ingeschreven aan HoGent voor de professionele bachelor Textieltechnologie. Exacte cijfers van 
het aantal masterstudenten zijn nog niet bekendgemaakt. 
 
De Hogeschool Gent biedt de opleiding Professionele bachelor in de textieltechnologie aan. Ook 
hier is het geloof in deze richting groot. Vorig jaar opende HOGENT het ‘Fashion and Textiles 
Innovation Lab’ (FTI lab). Het FTI Lab wil de industrie en de toekomstige spelers binnen het 
werkveld laten evolueren tot een gedigitaliseerde, hightech en duurzame textiel- en 
kledingindustrie.  Het FTI Lab is een plaats waar bachelors in de mode- en textieltechnologie 
hand in hand met de onderzoekers en het werkveld inspelen op de maatschappelijke megatrends 
en evoluties in de maakindustrie. Om dit mogelijk te maken werd er fors geïnvesteerd in nieuwe 
software en machines mede door de textielindustrie. 
 
De textielindustrie heeft in 2016 ook geïnvesteerd in een machineparkt voor HOWEST afdeling 
IDC (industrial design centre) waar bachelors en masters opgeleid worden die tijdens hun studies 
in contact komen met de oneindige mogelijkheden van textiel. 
 
Aan de UGENT, Vakgroep Textielkunde worden nog de bacheloropleiding in de 
ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde gedoceerd, de 
Masteropleiding ingenieurswetenschappen: materiaalkunde - afstudeerrichting: textielkunde 
gedoceerd en het European Master programme in textile engineering (E-TEAM) aangeboden.  
 
Tenslotte is er nog de Master beeldende kunsten richting textielontwerp die dan weer zeer 
succesvol is en aangeboden worden door het KASK - School of Arts Ghent (HoGent), en door 
LUCA-school of Arts, Sint-Lucas, waar respectievelijk 35 studenten (waarvan 11 in 1BA, 11 in 2BA, 5 
in 3BA en 8 in MA) enerzijds en 44 studenten (waarvan 9 in 1BA, 7 in 2BA, 11 in 3BA en 7 in MA) 
participeren.   
 
 
CONCLUSIE OMGEVINGSANALYSE 
 
Uit bovenstaande analyse kunnen we stellen dat onze sector zich hoofdzakelijk situeert in Oost- 
en West-Vlaanderen, een uitgesproken KMO-profiel heeft en dat er de laatste jaren een stabiele 
tewerkstelling is. Daartegenover zien we dat de sector in verhouding tot andere sectoren 
significant meer 50 plussers tewerkstelt en minder jongeren (-25 jaar). De hoge verhouding 
arbeiders toont aan dat het een productiegerichte sector is. 2/3 van de werknemers zijn mannen 
en de sector scoort beter dan het Vlaamse gemiddelde bij de tewerkstelling van medewerkers 
van niet-Belgische herkomst. Tenslotte in het textielonderwijs een niche geworden die moet 
gekoesterd worden. 
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Deze bevindingen laten ons toe om een aantal opportuniteiten van de sector uit te lichten maar 
maken ook belangrijke aandachtspunten duidelijk. Vertrekkende vanuit de productgroepen in 
textiel lichten wij deze opportuniteiten en aandachtspunten verder toe. 
 
SWOT-analyse 
 
De productgroepen textiel :  
 
Onder textiel horen tal van uiteenlopende processen en producten die worden onderverdeeld in 
vijf productgroepen: 

- Interieurtextiel 
- Technisch textiel 
- Kledingtextiel 
- Veredeling 
- Garenproductie 
-  

Interieurtextiel 
De productgroep interieurtextiel omvat de productie van tapijt, meubelstoffen, decoratiestoffen, 
gordijnen, wandbekleding, huishoudlinnen, matrasbekledingsstoffen. Tot op vandaag is 
interieurtextiel nog altijd de grootste productgroep in de textielsector. Bijna 170 bedrijven zijn 
actief en die stellen samen ongeveer de helft van de textielwerknemers te werk. 94% van de 
productie is bestemd voor de export. Vlaanderen is en blijft toonaangevend in dit segment en is 
marktleider in de EU in de productie van tapijt. 50% van de Europese tapijtproductie wordt 
gerealiseerd in Vlaanderen. Dat geldt evenzo voor de productie van matrasbekledingsstoffen. In 
de productie van meubelstoffen moet Vlaanderen Italië laten voorgaan en in de productie van 
badhanddoeken Portugal. In het segment wandbekleding is er een top 3 notering binnen Europa. 
Ook de verwerking van vlas blijft een specifieke en typisch Vlaamse activiteit.   
 
De exportmarkten buiten de EU bieden nog groeimogelijkheden maar zijn niet altijd even 
toegankelijk. Ontwikkelen van nieuwe producten of toepassingen binnen deze productgroep zijn 
eerder beperkt. Er wordt wel ingezet op ‘creatie’ (nieuwe designs en kleurencombinaties), 
kwaliteit en duurzaamheid. E-business en e-commerce zullen binnen deze productgroep alsmaar 
belangrijker worden alsook de ontwikkeling van bijkomende ‘dienstverlening’ aan de klant.  
 
Technisch textiel 
Zo’n 130 bedrijven zijn actief in technisch textiel. Samen produceren zij meer dan 1.000 niche-
producten. Technisch textiel is nog steeds het groeisegment in de textielsector. Innovatie en R&D 
staan hier centraal. Technisch textiel is de verzamelnaam voor textielproducten die een 
oplossing bieden voor een hele reeks van technische, industriële en maatschappelijke 
uitdagingen. Het gaat om medisch textiel, textiel voor de land-, tuinbouw en visvangst, textiel 
voor constructies in de bouw, voor water-, wegen- en bodemwerken, textiel voor industriële 
toepassingen, textiel voor voertuigen, textiel voor verpakking en transport, textiel voor 
bescherming en veiligheid tot textiel voor sporttoepassingen.  
Door in te zetten op nieuwe producten, processen en technieken zijn er voor bedrijven actief in 
het technisch textiel, nog groeikansen weggelegd op de Europese en andere westerse markten. 
Deze textielbedrijven hebben alle belang om in te zetten op strategische partnerschappen met 
onderzoeksinstellingen, collega producenten en hun klanten. 
 
Kledingtextiel 
In deze productgroep zijn een tiental bedrijven actief die stoffen weven of breien. Het gaat om 
de productie van modestoffen, stoffen voor werk- en beschermkledij. Producenten steken veel 
energie in het volgen van trends en experimenteren met kleurencombinaties en patronen. De 
grote massaproductie van kledingtextiel is reeds lang gedelocaliseerd. De bedrijven die actief 
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blijven in deze productroep zetten sterk in op innovatie, kwaliteit en klantgericht denken. 
Duurzaamheid is binnen deze productgroep geen onbekend begrip. 
 
Veredeling 
Veredelingsbedrijven zijn gespecialiseerd in het wassen, bleken, verven, bedrukken, coaten van 
diverse textielartikelen (garens, weefsels, tapijten, breigoed, non-wovens). Door deze 
behandelingen worden textielmaterialen vuilafstotend, brandvertragend, waterdicht, krimpvrij… 
Duurzaamheid en de reductie van milieu impact is in deze productgroep de motor voor innovatie. 
 
Garenproductie 
De kleinste productgroep binnen textiel produceert garens. Naast natuurlijke garenproductie 
(katoen, vlas, wol, …) is er ook de productie uit polyester en polyamide. Innovatie en ecologie 
gaan hand in hand. Garenproducenten zijn belangrijke toeleveranciers voor bedrijven actief in 
(technisch) textiel.  
 
 
Afsluitend kan gesteld worden dat de Vlaamse textielbedrijven inzetten op: 

- productontwikkeling: een hogere toegevoegde waarde realiseren voor textielproducten 
door innovatie 

- introductie van nieuwe productiemethoden en experimenteren met nieuwe grondstoffen 
- een aanbod van product gebonden diensten en logistieke diensten 
- de diversificatie in de productie.  

 
 
Een andere grote uitdaging voor de textielbedrijven is de circulaire economie. Sommige bedrijven 
slagen er al in om de hele cirkel te sluiten en van de post-consumer textielproducten opnieuw 
vezels te maken die terug in het productieproces komen. Tot slot is er de digitalisering die ook in 
de textielsector een impact heeft. 
 
 
Inzetten op menselijk kapitaal 
 
Bovengeschetste evoluties en uitdagingen vereisen geschikte medewerkers. Op vandaag is de 
grootste uitdaging voor textielbedrijven het vinden van geschikt personeel. Textielbedrijven die 
verder willen moderniseren of uitbreiden, hebben nood aan extra personeel. Gelet op de lage 
werkloosheidsgraad in Vlaanderen (7,3%) en specifiek in de regio van Zuid-West-Vlaanderen 
(5,2%)2 is dat niet evident. Een aantal bedrijven aarzelt op vandaag met het opstarten van 
nieuwe investeringsprojecten omdat zij er niet in slagen geschikt personeel te vinden. Dat is een 
knelpunt waarvoor een oplossing moet uitgewerkt worden in samenwerking met alle betrokken 
actoren. De meeste Zuid-West Vlaamse bedrijven rekruteren actief in Noord Frankijk. Het 
inzetten van werknemers van buitenlandse origine, en ook vluchtelingen kunnen een deel van de 
oplossing zijn. Dit alles brengt met zich mee dat op de werkvloer van textielbedrijven zich taal- 
en cultuur verschillen manifesteren. Voor KMO’s is het niet altijd evident om daarmee om te 
gaan. Het bijbrengen van kennis van de Nederlandse taal is niet alleen belangrijk om 
werkinstructies te geven en te verstaan maar speelt ook een belangrijke rol voor de veiligheid en 
het welzijn. Opleidingen Nederlands op de werkvloer (i.s.m. VDAB en andere organisaties) zijn een 
goede oplossing, maar in kleine textielbedrijven gaat het soms slechts om enkele medewerkers 
die de Nederlandse taal onmachtig zijn waardoor de kostprijs van dergelijke opleidingen te hoog 
is. Op dit punt dringt een oplossing zich op. 
 

                                                 
2 Arvastat : gegevens augustus 2017 
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De textielsector heeft al meerdere pogingen ondernomen om werkzoekenden te bereiken met 
het oog op een betere instroom in de sector. Uit die ervaringen blijkt dat werkzoekenden eerder 
een  geringe belangstelling tonen in textielsector. Naast het werken in ploegen, weekendwerk, 
nachtarbeid en mobiliteit als mogelijke oorzaak is er ook de onwetendheid over 
tewerkstellingskansen en mogelijkheden in de textielsector. Cobot tracht daar aan te remediëren 
door actieve deelname aan jobbeurzen in textielregio’s. De openstaande textielvacatures worden 
op die manier kenbaar gemaakt bij werkzoekenden.  Via de website www.wildvantextiel.be 
kunnen textielbedrijven gratis hun vacatures kenbaar maken. Van deze mogelijkheid wordt – 
met succes – veel gebruik gemaakt.  
 
Textielbedrijven staan ervoor open om werkzoekenden via opleidingen kansen te bieden en via 
opleidingen in het bedrijf de nodige competenties aan te leren.  De IBO maatregel blijkt in de 
textielsector moeilijk ingang te vinden. Pijnpunt blijft dat de bedrijven zelf geen geschikte 
kandidaten vinden om via IBO opgeleid en tewerkgesteld te worden in de onderneming. Daar 
waar mogelijk worden projecten opgezet met als doel om werkzoekenden te bereiken. 
Momenteel loopt er een interregionaal project ‘grenzeloos competent’ waarvan de POM-West 
Vlaanderen promotor is en zowel Cobot als de VDAB actieve partner zijn. Bedoeling is om 
werkzoekenden (Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk) via gerichte opleidingen toe te leiden 
tot vacatures in Vlaamse textielbedrijven.  
 
In hun zoektocht naar nieuw personeel maken textielbedrijven doorgaans gebruik van de 
dienstverlening die wordt aangeboden door uitzendbedrijven. Ook uitzendkrachten zijn echter 
niet onmiddellijk inzetbaar in de sector. De functies waarin ze worden tewerkgesteld vereisen 
doorgaans eveneens dat er nieuwe (textiel-)competenties worden aangeleerd (zie verder). 
Een andere remedie voor het tekort aan geschoold personeel is het versterken van de 
competenties van werknemers die reeds in textielsector actief zijn. Om positief in te spelen op 
hoger gestelde evoluties die op de textielbedrijven en hun werknemers afkomen, is vorming en 
opleiding een absolute must. Daartoe maken de sociale partners in de sector afspraken in het 
sectoraal overleg. Wat de sectorale afspraken m.b.t. vorming en opleiding betreft, is er een grote 
overeenstemming tussen arbeiders en bedienden. Tot voor kort werden de 
competentieversterkende activiteiten voor de bedienden aangestuurd vanuit Cobot-Bedienden 
vzw, maar in 2016 hebben de sociale partners beslist om de werking van Cobot-Bedienden vzw 
volledig te integreren in die van Cobot. De sociale partners van de textielsector beschouwen 
Cobot dan ook als de motor van het opleidingsgebeuren. Cobot wordt paritair beheerd door een 
raad van bestuur en algemene vergadering waarin de sociale partners van de textielsector 
vertegenwoordigd zijn. De activiteiten van Cobot zijn gericht op werknemers (arbeiders en 
bedienden) en textielbedrijven. Het versterken van de competenties van werknemers via 
opleiding staat centraal.  
 
Doordat er nauwelijks instroom is uit het textielonderwijs werd in de textielsector beslist om 
vanuit Cobot een dienstverlening op te zetten waardoor bedrijven zelf werknemers kunnen 
opleiden op de werkvloer. Daartoe heeft Cobot intussen meer dan 80 textielopleidingen 
uitgewerkt waardoor op de werkvloer nieuwkomers de nodige vaardigheden en competenties 
verwerven onder de begeleiding van een ervaren peter of meter. Deze opleidingen worden door 
het paritair comité van de textielsector erkend als een sectorale beroepsopleiding in het stelsel 
van het betaald educatief verlof. Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen thans bevoegd 
voor dit stelsel. De Vlaamse regering zal het betaald educatief verlof omvormen tot een Vlaams 
opleidingsverlof. Voor de textielsector is het een absolute noodzaak om het systeem van 
werkplekleren te continueren. Zo niet dreigt de jarenlange opgebouwde expertise verloren te 
gaan en wordt voor de textielbedrijven en hun werknemers een efficiënte, effectieve en 
noodzakelijke manier om competenties te verwerven teniet gedaan.  
 

http://www.wildvantextiel.be/
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In de ondernomen acties m.b.t. versterking van de competenties, heeft Cobot in 2016 4.298 
werknemers bereikt. Daarmee wordt bijna 1 op 4 van de textielwerknemers bereikt. In totaal 
hebben 175 textielbedrijven in samenwerking met Cobot competentieversterkende initiatieven 
ondernomen. In de competentieversterkende acties bereiken we 27,7% vrouwelijke werknemers, 
wat nauw aansluit bij hun aandeel in de totale tewerkstelling (31%). 
 
 
Economisch 
 
Textielbedrijven hebben zich gespecialiseerd en zijn zich gaan toeleggen op producten met een 
hoge toegevoegde waarde in bepaalde marktsegmenten om zich in Vlaanderen verder te kunnen 
ontwikkelen.  In 2016 werd voor zo’n 172,9 mia € geïnvesteerd door de textielbedrijven. Dit toont 
aan dat het ondernemersvertrouwen groot is want de investering zijn het hoogst in sinds 2007. 
De omzet bedroeg 6,1 mia € en de toegevoegde waarde 1,2 mia €3. 
 
Als gevolg van de globalisering van de economie blijft de textielsector erg gevoelig voor 
internationale ontwikkelingen of conflicten. De Brexit is daar een voorbeeld van. Zo’n 33% van 
het interieurtextiel dat in België wordt geproduceerd is bestemd voor de Britse markt. De 
textielsector is uitgesproken export gericht: 75% van de textielproductie wordt geëxporteerd 
naar het buitenland.  
 
 
Onderwijs – industrie 
 
Voor de instroom kunnen textielbedrijven ook onvoldoende rekenen op de instroom van 
textielgeschoolde leerlingen en studenten. Jongeren kiezen nog amper voor een textielopleiding 
waardoor er in het  secundair onderwijs (TSO en BSO) enkel nog het PTI Kortrijk 
textielopleidingen inricht voor leerlingen.  
 
Het aantal studenten die afstuderen als bachelor textieltechnologie (Hogent) is veel te laag in 
functie van de nood aan dergelijke profielen in de sector. In overleg met de VDAB is de opleiding 
intussen erkend als knelpuntopleiding waardoor ook werkzoekenden met behoud van 
uitkeringen deze opleiding kunnen volgen. In overleg tussen de sector en de Hogeschool werd 
ook een verkort traject uitgetekend voor bachelors uit andere studierichtingen (cf. 
modetechnologie, chemie, ….). Op die manier hoopt de sector dat het aantal afgestudeerde 
bachelors textieltechnologie kan opgekrikt worden.  
 
De masteropleiding ‘textielontwerpen’ daarentegen is wel zeer succesvol. Daar ligt de klemtoon 
op het artistiek aspect en zijn deze profielen niet altijd even inzetbaar in de sector, vooral 
omdat afgestudeerden over weinig technische vaardigheden beschikken.  
 
Op universitair niveau richt de UGent nog een textielopleiding in. De textielsector zal het 
opleidingsaanbod textiel van zowel Hogent, UGent en HOWEST onder de aandacht brengen van 
de textielbedrijven.  
 
Er wordt nagegaan hoe er nog intensiever kan samen gewerkt worden op vlak van stages, 
vakantiejobs, bedrijfsbezoeken, eindwerken en lesopdrachten. De samenwerking met Centexbel-
VKC wordt gecontinueerd en daar waar mogelijk verder versterkt.  
 
Wat hoger opgeleide textielprofielen betreft,  heeft de sector in 2017 beslist om daartoe een 
experiment op te zetten. Hoger opgeleide werknemers zonder textielkwalificaties kunnen via een 

                                                 
3 bron jaarverslag 2016-2017 Fedustria 
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individueel opleidingstraject ontbrekende textielcompetenties aanleren. Vijf textielbedrijven zijn 
in het proefproject gestapt. Onder regie van Cobot wordt een individueel opleidingstraject 
uitgewerkt en is er een financiële tegemoetkoming vanuit de textielsector voor de 
opleidingskost. Met dit experiment willen we ook tegemoet komen aan de vraag van KMO’s om 
hogere textielprofielen aan te trekken. 
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CONCLUSIE SWOT-analyse 
 
De textielsector heeft heel wat potentieel. In alle textielgroepen werd er geïnvesteerd in nieuwe 
know-how en/of design en is het geloof in een mooie toekomst aanwezig. Onze sector staat aan 
de top van Europa voor heel wat productcategorieën en wil dit zo houden. De voornaamste 
uitdagingen op korte en middellange termijn zijn : 
 

- voldoende instroom vinden voor het onderwijs en de bedrijven en kwalitatieve 
doorstroom garanderen 

- nieuwe medewerkers aantrekken en behouden om zodoende een meer evenwichtige 
leeftijdspiramide in de sector te krijgen 

- het borgen van kennis gezien de uitstroom van de ervaren babyboom generatie en het 
gebrek aan textielgeschoolden 

- het ontwikkelen van nieuwe synergieën tussen de opleidingsactoren en het ontwikkelen 
van savoir-faire tools/opleidingen om niet-textielgeschoolde operatoren, technici en 
hoger opgeleiden de broodnodige textielkennis op maat van onze bedrijven bij te 
brengen 

- blijven werken aan een positief imago van de sector 
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Vanuit bovenstaande analyse heeft de sector volgende prioriteiten voor dit nieuwe 
sectorconvenant. 
 
DE AFSTEMMING TUSSEN ONDERWIJS EN DE ARBEIDSMARKT. 
 
Duaal leren 
 
In de textielsector is een sectoraal partnerschap duaal leren in de maak. Vanuit de sector is er 
grote interesse om acties te ondernemen om het duaal leren in de textielsector ingang te doen 
vinden. Daartoe zal in eerste instantie overleg worden gestart met de textielafdeling van het PTI 
Kortrijk. Daarnaast wil de sector onderzoeken op welke andere manieren duaal leren ingang kan 
vinden in de textielsector. Uitgangspunt moet een analyse zijn van het onderwijslandschap in 
Oost- en West-Vlaanderen en het informeren, sensibiliseren en ondersteunen van textielbedrijven 
die in duaal leren wensen te stappen. Het opbouwen van een sectorale expertise op dit vlak is 
een nieuwe opdracht die de sociale partners in september 2017 aan Cobot hebben opgedragen. 
 
STEM 
 
Naast inspanningen voor het textielonderwijs willen wij sterk inzetten op het promoten van 
studierichtingen elektro mechanica en het aanbieden van stageplaatsen in textielbedrijven voor 
deze leerlingen. 
 
Structurele samenwerking tussen de textiel opleidingsactoren 
 
Vanuit de sector willen wij de bestaande textielscholen, -opleidingscentra en -onderzoekscentra 
samenbrengen om de industrie de nodige slagkracht te geven die nodig zal zijn voor de 
toekomst. 
In 2017 werden met de HOWEST gesprekken gestart met het oog op het inrichten van een HBO5 
opleiding specifiek voor textiel. Het betreft een opleiding met het accent op prototyping en 
productontwikkeling. De eerste gesprekken met AHOVOKS zijn reeds opgestart. Cobot heeft zich 
geëngageerd om daartoe een beroepskwalificatiedossier voor te bereiden. In het verleden werd 
vanuit de sector actief meegewerkt aan de opmaak van een reeks beroepskwalificatiedossiers 
(Productiemedewerker textielproductielijn, Productieoperator textielproductielijn, Regelaar van 
textielproductiemachine, Textielontwerper, Tufter, Wever, Operator digitaal bedrukken textiel, 
Proces- en productontwikkelaar).  
 
 
EEN COMPETENTIEBELEID WAARONDER LEVEN LANG LEREN 
 
Competenties voor de toekomst 
 
Onze bedrijven zijn erin geslaagd om via innovatie, R&D en nieuwe businessmodellen het hoofd 
te bieden aan de concurrentie uit de lage loonlanden. Om performant te blijven als industrie 
moet er verder ingezet worden op competentieversterking en de competenties van de toekomst, 
op duurzaam ondernemen, op circulaire economie, op innovatieve arbeidsorganisatie en op 
nieuwe vormen van dienstverlening. De maatschappij verandert razendsnel. Onze Vlaamse 
bedrijven hebben reeds een enorme transitie doorgemaakt van massaproductie naar maatwerk. 
Als sector moeten we alert blijven voor de snel veranderende maatschappij waarbij nieuwe 
technologieën, nieuwe verkoopstrategieën en nieuwe businessmodellen van vandaag op morgen 
een sector op zijn kop kunnen zetten. Als sector hebben we een voordeel dat textielproducten 
enorm divers zijn en in heel wat sectoren hun ingang vinden en reeds gevonden hebben.  
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Vandaag spreekt men over jobs die er nog niet zijn en jobs die er zijn die zullen verdwijnen. Als 
sector willen we de vinger aan de pols houden en de bedrijven bijstaan, informeren en opleiden 
om klaar te staan voor deze snelle veranderingen. 
 
De textielsector, met als vertegenwoordigers Fedustria en Cobot,  is ook ondersteunde partij in 
Green Deal. Een Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de partners, en 
de partners onderling om samen groene initiatieven na te streven, samen obstakels aan te 
pakken en samen acties te ondernemen. 
 
Het specifieke doel van deze Green Deal is om tot een versnelde implementatie te komen van 
circulair aankopen in Vlaanderen, om op die manier een bijdrage te leveren aan de realisatie van 
de circulaire economie. Wij willen de sector actief bij de circulaire economie betrekken via 
diverse acties, projecten, het verspreiden van best practices,…  
 
 
Maximale instroom en doorstroom 
 
De uitstroom van de babyboomgeneratie is volop aan de gang waardoor heel wat ervaren 
werknemers de sector verlaten. Daarom zal de sector maximaal inzetten op het werven van 
nieuwe medewerkers met een focus op talent en vaardigheden en het aanleren van nieuwe 
(basis)vaardigheden aan nieuwe en bestaande werknemers.  
 
 
Werkbaar werk 
 
In 2016 had 51% van de werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt een job die het kwaliteitslabel 
‘werkbaar werk’ meekrijgt. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting 
Innovatie & Arbeid  van 2016, op basis van een peiling bij 12.000 werknemers. Na een geleidelijke 
verbetering in het voorbije decennium, valt de werkbaarheidsgraad terug op het peil van 2004. 
Ook onze sector valt iets terug (42.9% ipv 43.6% werkbare jobs in textiel en confectie in 2013). 
Hierbij dient wel een belangrijke kanttekening gemaakt te worden dat er slechts 119 
respondenten waren voor textiel en confectie en dit resultaat met de nodige omzichtigheid 
moet geïnterpreteerd worden.  
 
Sinds 2015 is er vanuit de sociale partners een bijkomende taak toebedeeld aan Cobot, namelijk 
een dienstverlening opzetten in het kader van werkbaar werk. Daartoe betalen alle 
textielbedrijven een bijdrage van 0,10% van hun loonmassa. Met die middelen worden concrete 
projecten ontwikkeld en uitgevoerd in textielbedrijven.  
In 2016 dienden 38 bedrijven 44 projecten in bij Cobot. Deze projecten hadden in grote lijnen te 
maken met communicatie/opleiding (10), gezondheid en ergonomie (16) en psychosociale risico’s 
(18). Met de projecten werden er 7.170 medewerkers bereikt. De bedrijven investeerden in deze 
projecten zo’n 690.000€ waarvan ze een deel terugbetaald kregen vanuit de bijdrage die ze 
hiervoor leveren aan het sectoraal werkbaarheidsfonds. Dit zijn sprekende cijfers die aantonen 
dat de textielbedrijven de meerwaarde van werkbaar werk inzien. De sociale partners en Cobot 
evalueren de projecten en bouwen op die manier expertise op die ten dienste wordt gesteld van 
de textielbedrijven. Op die manier maakt de textielsector werk van werkbaar werk. 
 
 
HET BELEID VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT 
 
Diversiteit  
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Elk talent telt en dus is er in de textielsector veel aandacht voor diversiteit. Zowel voor 
laaggeschoolden, ouderen, allochtonen zijn er tewerkstellingskansen en opleidingsmogelijkheden 
weggelegd. De vergrijzing van de textielsector is geen nieuw feit. Het heeft de sociale partners 
ertoe aangezet  om bijkomende inspanningen te leveren met als bedoeling meer jongeren naar 
de sector toe te leiden enerzijds maar anderzijds ook te blijven investeren in oudere 
werknemers.  
 
In 2016 was 23% van de bereikte werknemers in competentieversterkende acties ouder dan 50 
jaar. 12,5% van de bereikte werknemers die deelnemen aan een opleiding van Cobot zijn jonger 
dan 26 jaar. Daarnaast werden in 2016 en 2017, nog eens meer dan 540 jongeren opgeleid in een 
speciaal jongerenproject dat werd opgezet in samenwerking met de FOD WASO. 
 
Op 18 september 2017 plaatste een textielonderneming volgend bericht op twitter: “Did you know 
that we have almost 44 nationalities in our company?” 
 
9,5% van de deelnemers aan opleidingen die in 2016 onder regie van Cobot werden 
georganiseerd waren niet-Belgen. Daarnaast was 7% van de bereikte deelnemers niet in het bezit 
van een diploma lager onderwijs en 5,5% niet in bezit van een diploma lager secundair 
onderwijs. Hoger werd al vermeld dat kennis van het Nederlands belangrijk is maar dat vele 
bedrijven omwille van het te klein aantal kandidaten daartoe geen opleidingen kunnen inrichten. 
Een oplossing voor dit knelpunt dringt zich op.  
 
Cobot wordt door de sociale partners beschouwd als de motor van het opleidings- en 
arbeidsmarktbeleid voor de textielindustrie. Cobot is actief betrokken in een aantal projecten 
gericht op diversiteit en vervult een adviserende en ondersteunende rol aan de bedrijven en 
werknemers in de textielsector rond alles wat met diversiteit te maken heeft.  
 
In 2017-2018 loopt een ESF-project ‘Watch For Talent’ dat kadert binnen de ESF-oproep 371 Focus 
op Talent. Samen met Woodwize en IVOC en in samenwerking met De Werkplekarchitecten, 
bundelen we in dit project onze krachten om bij werkgevers het inclusief en talentdenken te 
stimuleren en kansengroepen (met name -26 jarigen, 55-plussers, personen met een 
migratieachtergrond en met een arbeidshandicap) te helpen hun weg te vinden naar onze 
sectoren. 
 
 
Sectorale gedragscode non-discriminatie 
 
In deze convenantperiode willen wij waken over de diversiteitsmix in onze bedrijven door hen te 
informeren over bestaande initiatieven en hen te ondersteunen bij vragen. Wij doen dit vanuit 
de reeds gemaakte sectorale CAO-afspraken met betrekking tot non-discriminatie : 
 
CAO van 30 maart 2001, artikel 29 (PC 120) 
De werkgevers en de werknemers verbinden zich ertoe elke vorm van racisme binnen hun bedrijf 
tegen te gaan. Elke discriminatie op grond van seksuele geaardheid, ras, huidskleur, afkomst of 
overtuiging is verboden bij het aanbieden van banen, de aanwerving, de uitvoering van een 
arbeidsovereenkomst of het ontslag van een werknemer. Bij eventuele klachten kan de meest 
gerede partij de zaak aanhangig maken bij het bureau van het paritair comité.  
 
 
CAO van 20 april 2007, artikel 28 (PC 214) 
In aansluiting op de oproep die in het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007 werd 
geformuleerd, bevelen de ondertekenende partijen de ondernemingen aan om in hun 
personeelsbeleid aandacht te hebben voor diversiteit. Zij bevelen de ondernemingen tevens aan 
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om daarbij af te stemmen met en in te spelen op initiatieven ter bevordering van de diversiteit 
en ter bestrijding van de discriminatie die door de respectievelijke overheden, met inbegrip van 
de Gewesten en Gemeenschappen, werden of worden genomen in overleg met de sociale 
partners. 
 
 
 
TRANSVERSALE THEMA’S 
 
Partnerschappen en samenwerkingen  
 
Cobot heeft reeds lang een traditie om samen te werken met andere sectoren en partners. Samen 
zijn we sterker, maar kunnen we toch onze accenten per sector blijven leggen. Jaren terug 
werden reeds gesprekken aangeknoopt om samen met andere industriële sectoren opleidingen 
te organiseren. Ook in de projectwerking wordt veelal met andere sectoren samengewerkt. Deze 
synergieën willen wij continueren en zelfs uitbreiden.  
 
De sector onderhoudt nauwe contacten met de scholen, diverse overheden, 
arbeidsmarktactoren,  en intersectorale partners. Cobot is eveneens betrokken in een Interreg-
project waarbij een aantal speerpuntsectoren waaronder textiel interregionale samenwerkingen 
opzetten. In de acties die volgen worden de diverse partners telkens toegelicht.  
VDAB als structurele partner 
 
Specifiek voor de textielsector zijn volgende beroepen terug te vinden op de knelpuntenlijst 2016 
– 2017 zoals door de VDAB wordt opgesteld: operator voorbereiding en bevoorrading weverij, 
operator textielproductiemachines en operator textielveredeling. Daarnaast zijn er nog een hele 
reeks knelpuntberoepen (cf. elektromechanica, onderhoudstechnieken, elektriciteit, 
productieverantwoordelijken) die in verschillende industriële sectoren een knelpunt zijn.  
De VDAB methodologie vertrekt van het aantal ontvangen vacatures en de duurtijd die nodig is 
om de vacatures in te vullen. Pijnpunt blijft dat de meeste textielbedrijven hun vacatures niet 
overmaken aan de VDAB. De redenen daartoe zijn uiteenlopend maar komen er op neer dat via 
de VDAB diensten weinig geschikte kandidaten kunnen gerekruteerd worden, wat vooral is toe 
te schrijven aan de lage werkloosheidsgraad in de textielregio’s. De sector zal de bedrijven 
blijven aanmoedigen om vacatures over te maken aan de VDAB.  
Verder zal de sector een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de VDAB voor het 
opleiden van werkzoekenden en willen we van start gaan met een nieuw proefproject voor het 
duaal opleiden van technische profielen. 
 
 
KMO als drijvende kracht 
 
Zoals supra reeds aangehaald is de textielsector een uitgesproken KMO sector. Door gebrek aan 
tijd en/of gespecialiseerd personeel vinden KMO’s soms de weg niet naar ondersteunende 
maatregelen. In de acties die vanuit de sector worden gevoerd is het een belangrijk 
aandachtspunt om hier specifiek aandacht voor te hebben.  
38% van de deelnemers aan competentieversterkende acties onder regie van Cobot is 
tewerkgesteld in een KMO. Dit toont aan dat de sector reeds veel inspanningen doet om deze 
groep te bereiken. Vooral via het open opleidingsaanbod kunnen deze werknemers deelnemen 
aan allerhande opleidingen. Wij willen onze inspanningen verder zetten tijdens deze 
convenantperiode en de deelname van KMO’s aan het gestructureerd opleiden op de werkvloer 
verhogen.  
De KMO-portefeuille is een bijkomende ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid voor opleiding 
en advies. Het zou interessant zijn om vanuit de betrokken administratie jaarlijks een analyse te 
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krijgen m.b.t. het gebruik van de KMO portefeuille door de textielondernemingen. Daardoor kan 
het aanbod vanuit de sector bijgestuurd of uitgebreid worden.  
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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 het aanpakken van de volgende 
prioriteiten:  
 
 

• Prioriteit 1: Werkplekleren en duaal leren faciliteren 
• Prioriteit 2: De textielsector en de studie- en carrièremogelijkheden binnen de sector 

breed bekend maken 
• Prioriteit 3: Een opleidings- en vormingsbeleid met oog voor de competenties voor de 

toekomst continueren 
• Prioriteit 4: Maximale instroom en doorstroom van werknemers in de textielsector 

mogelijk maken 
• Prioriteit 5: Werkbaar Werk in de textielsector versterken 
• Prioriteit 6: Inclusief ondernemen en anti-discriminatie aanmoedigen 
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PRIORITEIT 1: Werkplekleren en duaal leren faciliteren 
 
 
Motivatie  
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat onze sector veel te weinig leerlingen en studenten heeft om 
de openstaande vacatures in de sector in te vullen. Er is daarenboven onvoldoende 
infrastructuur aanwezig in de bestaande opleidingscentra om de zeer uiteenlopende jobs in onze 
(hoog)technologische sector aan te leren. Tenslotte heeft onze sector naast ‘textielgeschoolden’ 
ook andere technische talenten nodig.  

Tijdens de bijeenkomsten van de ‘textielwerkgroep’4 blijkt dat bedrijven zich serieus zorgen 
maken over het gebrek aan instroom van gekwalificeerde medewerkers en zich meer en meer 
bewust worden van het belang om zelf gestructureerd medewerkers op te leiden. De bedrijven 
vinden het echter belangrijk dat basisvaardigheden ook in een niet-productie omgeving kunnen 
aangeleerd worden in combinatie met een opleiding op de werkvloer. 

 

Het POV (Provinciaal Onderwijs Vlaanderen) en de Provincie West-Vlaanderen Departement 
Onderwijs willen samen met Cobot mogelijke pistes voor een standaardtraject duaal leren 
analyseren. 

 

Vanuit deze bevinden hebben de sociale partners groen licht gegeven voor de opstart van een 
sectoraal partnerschap duaal leren voor de textielindustrie. Het akkoord zal, onder voorbehoud 
van wijzigingen,  op 21 december 2017 ondertekend worden. 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Nieuwe module ontwikkelen voor mentoren : hoe jongeren en personen uit andere 
culturen onthalen, opleiden en begeleiden.  

Omschrijving 

Cobot vormt reeds jaren peters/meters met de focus op hoe bepaalde competenties op een 
pedagogische manier overbrengen. De verlenging van de pensioenleeftijd zorgt er mede voor dat 
voor het eerst 4 generaties werknemers/leerlingen op de werkvloer actief zijn (Baby boomers, 
Gen X, Millennals en Gen Z). De Gen Z generatie is volgens trendwatchers totaal verschillend van 
de voorgaande generaties wat een andere benadering zal vragen bij het opleiden en werken met 
deze jonge mensen.  

Daarnaast wordt onze maatschappij steeds multi-cultureler. Het begrijpen van andere culturen is 
essentieel bij het onthaal – en vormingsbeleid en voor de groepssfeer. 

De door Cobot uitgewerkte module ‘Hoe opleiding geven op de werkvloer’ legt een sterke focus 
op, hoe nieuwkomers en bestaande werknemers opleidien voor een specifiek beroep. Meer en 
meer krijgt Cobot de vraag van textielondernemingen hoe ze jonge medewerkers kunnen 
aantrekken en/of in dienst kunnen houden. Eenmaal op de werkvloer loopt het dikwijls fout, en 
verlaten de nieuwe, veelal jonge medewerkers, het bedrijf tijdens de eerste weken na in 
diensttreding.    

                                                 
4 De textielwerkgroep is een denktank waarbij textielbedrijven, Fedustria, Cobot en de scholen PTI Kortrijk en het VTI 
Waregem nadenken over hoe nieuwe werknemers opleiden en hoe ‘duaal leren’ introduceren in de sector.  
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Daarom wil Cobot volop inzetten in het ontwikkelen en geven van een nieuwe extra peter/meter 
opleidingsmodule om bestaande en nieuwe peter/meters te wapenen met waardevolle inzichten 
om de nieuwe generatie talenten op te leiden op de werkvloer. Deze module zal zowel voor 
nieuwe werknemers als voor leerlingen en studenten kunnen aangewend worden en een 
significante bijdrage leveren tot een kwaliteitsvolle (duale) leerwerkplek, stageplaats en werkplek. 

Een goed onthaal en professionele begeleiding van leerlingen is een ‘visitekaart’ voor het bedrijf 
en bij uitbreiding de textielsector. Dit is een basis om op termijn meer (jonge)medewerkers aan 
te trekken. Een professioneel onthaal en begeleiding dragen bovendien ook bij dat nieuwe 
medewerkers langer in dienst blijven.   

Om dit mogelijk te maken volgen een aantal Cobot consulenten op regelmatige basis generieke 
mentoropleidingen bij verschillende opleidingsverstrekkers om de vinger aan de pols te houden. 
Deze kennis en ervaringen verwerkt Cobot is een sectorspecifieke mentoropleiding aangepast 
aan de werkuren van de werknemers in de textielindustrie die veelal in ploegen werken. 
Daarnaast hebben de Cobot consulenten zelf ervaring in de textielindustrie en zijn ze 
textielgeschoold. Deze achtergrond biedt een grote meerwaarde bij de mentoropleiding.  

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 

Timing 

Ontwikkelen en aftoetsen van de nieuwe module bij specialisten : 1ste semester 2018. 

Testen nieuwe module : 1ste semester 2018 

Disseminatie : 2de semester 2018 – en in 2019 

 

Partners 

Textielbedrijven – Cobot - De sociale partners van de textielsector – jongerenorganisaties – 
trendwatchers – organisaties voor gelijke kansen - scholen 

 

Doelstellingen 

Door een nieuwe module toe te voegen aan de opleiding ‘peter/meter’ wil Cobot  

- het onthaalbeleid van ondernemingen ondersteunen  
- het aantrekken van leerlingen/studenten en nieuwe werknemers stimuleren 
- de retentie van  nieuwe jonge werknemers verhogen.  

 
Wij willen de ervaren ‘peter/meters’ belangrijke maatschappelijke inzichten meegeven over 
werken met andere generaties en andere culturen en zo een significante bijdrage leveren tot een 
kwaliteitsvolle duale leeromgeving. 
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Actie 2: Kwalitatieve stageplaatsen en leerwerkplekken aanbieden voor derdegraads leerlingen TSO 
en BSO.  

Omschrijving 

Tijdens de convenantperiode 2016-2017 hebben wij een pilootproject gestart om stages voor 
derdegraads leerlingen TSO te organiseren. Wij focusten specifiek op deze doelgroep omdat er 
een hoge nood is aan technici voor het instellen en onderhouden van hoogtechnologische 
textielmachines. 

Wij willen onze acties voor het samenbrengen van TSO-scholen en textielbedrijven continueren 
tijdens de nieuwe convenantperiode en stages in technische richtingen verder ingang te doen 
vinden. Met deze stageplaatsen voor die leerlingen willen wij nog meer kwalitatieve 
leerwerkplekken aanbieden.  

Tenslotte willen wij het proefproject elektromechanische technieken dat loopt in de 
technologiesector kenbaar maken bij textielbedrijven en hen informeren hoe zo’n traject 
verloopt. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 

Timing 

Doorlopend tijdens de convenantperiode 2018-2019 

Contacteren RTC’s 2018 

 

Partners 

Cobot, RTC West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, TSO en BSO scholen en CVO’s in Oost- en West-
Vlaanderen, textielbedrijven 

 

Doelstellingen 

Bedrijven informeren over het belang van kwalitatieve leerwerkplekken en hen bewust maken 
van een lange termijn visie rond instroom. 

Zoveel mogelijk leerlingen in contact laten komen, via kwalitatieve stageplaatsen, met de 
textielindustrie. 

TA’s, TAC’s en leerkrachten informeren over de hoogtechnologische machineparken in onze 
bedrijven en de carrièremogelijkheden voor hun leerlingen. 

 

Actie 3: Haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een standaardtraject ‘textieloperator’ in 
het kader van duaal leren. 

Omschrijving 

Het textielonderwijs heeft een enorme terugval gekend. Toch is de vraag naar geschoolde 
textieloperatoren hoog. Dé textieloperator bestaat echter niet. Het is een veelomvattend begrip 
dat vele ladingen dekt. De sector wordt gekenmerkt door zijn verschillende productgroepen (zie 
supra) waardoor er een enorm divers machinepark is en diverse beroepen. Weven, tuften, breien, 
spinnen, veredelen, extruderen,… Het maakt allemaal deel uit van de sector maar het vergt totaal 
andere kennis en vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat een opleiding binnen een schoolcontext niet 
alle noden van de sector kan omvatten.  
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In die context is een traject duaal leren waarbij de leerling tijdens de opleiding in verschillende 
afdelingen kan opgeleid worden een opportuniteit om polyvalente textieloperatoren op te 
leiden. 

Er dient echter onderzocht te worden in hoeverre zo’n duaal traject haalbaar is binnen het 
huidige textielonderwijs. 

Vanuit het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) en de Provincie West-Vlaanderen 
departement Onderwijs is er in ieder geval de wil om samen met de sector te kijken hoe zo’n 
traject kan opgezet worden om zo het textielonderwijs terug in de kijker te zetten. 

In het kader van dit onderzoek werd door de sociale partners besloten een sectoraal 
partnerschap duaal leren af te sluiten dat op 21 december 2017 zal getekend worden. 

Als blijkt dat er genoeg draagvlak voor het opzetten van een standaardtraject ‘textieloperator’ in 
het kader van duaal leren zal dit met AHOVOKS worden besproken. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Voorjaar 2018 : Gesprekken voeren met de verschillende actoren en de verschillende actoren 
samen brengen 

Najaar 2018 : Analyse en inventaris opmaken van de aanwezige infrastructuur in de scholen + 
haalbaarheidsanalyse opmaak standaardtraject  

 

Indien er een positieve evaluatie is van de haalbaarheid. 

2019 : Aftoetsen met AHOVOKS of een standaardtraject kan opgestart worden, en indien positief 
de procedure volgen zoals die momenteel bepaald is in het voorontwerp duaal leren. 

 

Indien er een negatieve evaluatie is eind 2018. 

Andere pistes bekijken om een consensus te vinden voor de opstart van een standaardtraject. 

 

Partners 

Het POV - De Provincie West-Vlaanderen departement Onderwijs  - De POM West-Vlaanderen – 
Textielbedrijven – AHOVOKS - Cobot – Sociale Partners – duaal partnerschap textiel 

 

Doelstellingen 

De haalbaarheid van het opzetten van een duaal traject textieloperator analyseren. 

De bestaande infrastructuur in scholen, hoge scholen, universiteiten, opleidingscentra en 
onderzoekscentra inventariseren en matchen met de behoeften van de bedrijven.  

Aan de hand van deze analyse nazien welke competenties kunnen verworven worden via 
onderwijs en welke enkel nog kunnen verworven worden op de werkplek.  

Aan de hand hiervan voorstellen uitwerken voor een duaal opleidingstraject. 

Nazien hoe we instroom in deze richting kunnen garanderen. 

Een standaard traject laten uitwerken door AHOVOKS 

De finaliteit van de opleiding bepalen : doorstroom naar een hogere (textiel) opleiding of 
tewerkstelling in een textielbedrijf. 
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PRIORITEIT 2: De textielsector en de studie- en carrièremogelijkheden binnen 
de sector breed bekend maken. 
 
 
Motivatie  
De textielsector heeft woelige jaren achter de rug en blijft bij de generaties XYZ verschillende 
vragen oproepen. Zijn er nog (veel) bedrijven actief in de sector, werken er nog veel mensen in 
de sector, welke jobs zijn er, waar kan ik studeren,…? Voor de cobot consulenten klinken deze 
vragen bekend in de oren. 

 

Het hoeft geen uitleg dat promotie voor de textielsector en het textielonderwijs een noodzaak is 
(zie hoger). Naast een gebrek aan instroom van geschoolde textieloperatoren kent onze sector 
net zoals andere industriële sectoren ook een nijpend tekort aan technische profielen zoals 
elektriciens, mecaniciens en elektro mecaniciens, bachelors, ingenieurs.  

 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Proefproject : Het STEM-studiegebied mechanica-elektriciteit promoten en linken met de 
industrie (Technoboost). 

Omschrijving 

Heel wat industriële sectoren, waaronder de textielsector, kampen met een tekort aan technisch 
geschoold personeel. 

In Vlaanderen volgt 8,4% van alle leerlingen secundair onderwijs een  richting in het gebied 
mechanica-elektriciteit (cijfers POM-West-Vlaanderen). Alle richtingen binnen mechanica-
elektriciteit staan meer dan ooit garant voor onmiddellijke tewerkstelling en een uitdagende 
carrière. Toch kiezen veel van deze jongeren na hun studie voor een andere richting in het hoger 
onderwijs of voor een tewerkstelling buiten de industrie.  

Wij willen per schooljaar een aantal regionale acties ontwikkelen om leerlingen te informeren 
over de richtingen mechanica-elektriciteit. 

Per schooljaar willen we een event organiseren waarbij scholen en hun leerlingen uit de ganse 
provincie West-Vlaanderen worden uitgenodigd en waar de laatste jaarstudenten hun eindwerk 
kunnen presenteren. 

De textielsector financiert 5.000 EURO/jaar voor de organisatie van de activiteiten. De 
inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant gefinancierd.  

 

Timing 

Schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 

 

Partners 

Cobot – Tofam West-Vlaanderen – Volta – Co-valent – PlastIQ 

RTC West-Vlaanderen 

De Provincie West-Vlaanderen departement Onderwijs 
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Doelstellingen 

Het aantal technische werkkrachten in de bedrijven die de sectoren vertegenwoordigen 
verhogen. 

De negatieve perceptie doen kantelen door het technisch onderwijs en de beroepen op een 
positieve manier in de kijker te zetten. 

Leerlingen, ouders, werkzoekenden en andere betrokkenen laten kennis  maken met en 
informeren over de technische opleidingen en beroepen. 

De betrokken sectoren op een positieve manier in de kijker zetten. 

Nieuwe sectoren aantrekken om deel te nemen aan het experiment. 

De link tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven versterken. 

Na een proefperiode van twee jaar willen we de mogelijkheid bekijken om het project uit te 
breiden  naar andere Vlaamse provincies. 

 

Actie 2: Deelname aan studiekeuze- en jobbeurzen  

Omschrijving 

Tijdens de vorige convenantperiode hebben wij reeds ingezet op deze actie. Wij merken dat een 
lange termijninspanning noodzakelijk is om een positieve perceptie te creëren en te behouden 
over de textielsector.  

Met deze actie willen wij inzetten op het informeren over onze veelzijdige sector met zijn talrijke 
tewerkstellingsmogelijkheden. 

Tijdens deze beurzen willen wij de ontwikkelde doe-activiteiten uit de vorige convenantperiode 
inzetten als extra aantrekkingspool. 

Wij zullen tijdens de convenantperiode deelnemen aan diverse studiekeuze- en jobbeurzen. Dit 
zijn beurzen ingericht door VDAB, scholen, steden, syndicale organisaties,… Wij nemen gericht 
deel in de textielregio’s die zich situeren in Oost- en West-Vlaanderen. 

 

De textielsector financiert de kostprijs voor deelname aan de beurzen. De inspanningen van de 
Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant gefinancierd.  

 

Timing 

Deelname aan beurzen doorheen de looptijd van het convenant. 

 

Partners 

VDAB, Scholen, Steden, Sociale partners, textielbedrijven, organisatoren van job- en 
studiebeurzen. 

 

Doelstellingen 

De bezoekers van de beurzen informeren over onze sector, de producten die er vervaardigd 
worden en  de job- en loopbaankansen. 

De werkzoekenden informeren over vereiste competenties voor het uitoefenen van een job. 
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De studenten informeren over de bestaande studierichtingen die een perspectief geven op een 
job in de sector. 

 

Actie 3: Structurele samenwerking opzetten met de opleidingsactoren textiel om te komen tot een 
textielacademie. 

Omschrijving 

Het textiel opleidingslandschap beperkt zich in Vlaanderen tot een handvol actoren. Iedere actor 
heeft zijn infrastructuur die soms gelijkaardig maar ook dikwijls aanvullend kan zijn voor de 
activiteiten van zijn centrum of school. Het opzetten van een structurele samenwerking tussen 
de verschillende actoren kan een bijdrage leveren tot een betere visibiliteit van de sector en een 
meer doorgedreven opleidingsbeleid. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Voorjaar 2018 : gesprekken voeren met de verschillende centra 

Najaar 2018 : actieplan opmaken waarin de aanknopingspunten van de verschillende actoren 
naar voor komen alsook de knelpunten voor samenwerking. 

Voorjaar 2019 : Vergadering beleggen met alle actoren om tot een samenwerkingsakkoord te 
komen. 

Najaar 2019 : Opstart samenwerking.  

 

Partners 

De Sociale partners en Cobot - Centexbel en VKC – HOGENT afdeling textieltechnologie– HOWEST 
(Industrial Design Center) PTI kortrijk (afdeling textiel) – VTI Waregem (WIO) – UGENT 
(departement textiel) – KASK – Luca School of Arts - RTC Oost- en West-Vlaanderen - POM West- 
en Oost-Vlaanderen - Provincies West- en Oost-Vlaanderen departement Onderwijs  - 
Machineconstructeurs Picanol en Vandewiele 

 

Doelstellingen 

Bij deze actie willen wij  

- de ‘textielpuzzel’ compleet maken  

- alle actoren intensiever laten samenwerken  

- de mogelijkheid bekijken om infrastructuur te delen 

- competenties van leerlingen, studenten, leerkrachten en instructeurs versterken  

- nieuwe trajecten onderzoeken om werkzoekenden en werknemers op te leiden, om te 
scholen of bij te scholen 
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PRIORITEIT 3: Een opleidings- en vormingsbeleid met oog voor de 
competenties voor de toekomst continueren. 
 
 
Motivatie  
Een leven lang leren wordt in onze snel veranderende samenleving een absolute noodzaak. Er 
wordt steeds meer gesproken over de 4de industriële revolutie waardoor jobs zullen sneuvelen 
maar andere nog niet gekende jobs zullen gecreëerd worden. Als motor van het vormings- en 
arbeidsmarktbeleid van de textielsector willen wij volop inzetten op een leven lang leren om 
zodoende de competenties die nu en in de toekomst nodig zijn bij te brengen bij de werknemers 
in onze industrie. 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1:  Een maximale participatie aan opleidingen 

Omschrijving 

Onze sector en de sociaal-economisch context evolueren. De machineparken veranderen, 
software wijzigt, de mensen en hun manier van werken en daaraan gekoppeld de manier van 
leidinggeven veranderen, business modellen en verkoopstrategieën evolueren razendsnel, social 
media nemen een steeds prominentere rol in, maar evolueren ook razend snel. Wie niet mee is 
mist de boot of beter de sneltrein. 

 
Cobot is de motor van het opleidings- en vormingsbeleid voor de textielindustrie. Als organisator 
en facilitator van allerhande opleidingen willen wij constant de vinger aan de pols houden en 
volgen wij de laatste evoluties en trends nauwlettend op.  

 
Het bestaande aanbod houdt reeds rekening met een aantal uitdagingen in de toekomst. 
Doordat de textielindustrie sterk export gericht is worden reeds jaren cursussen georganiseerd 
inzake exportverbreding. Wij denken hierbij aan opleidingen rond douanedocumenten, 
incoterms, internationale BTW,… Ook de bestaande informatica opleidingen worden 
gecontinueerd en uitgebreid met het ook op de toenemende digitalisering. 

Tijdens de nieuwe convenantperiode willen wij naast ons bestaand opleidingsaanbod specifiek 
inzetten op  

- sociale media en zijn mogelijkheden (advertisement, promotie voor het bedrijf,…) 
- e-commerce 
- nieuwe commerciële strategieën 
- hoe omgaan met nieuwe generaties medewerkers 
- hoe leidinggeven 
- innovatieve arbeidsorganisatie 
- werken met software 
- nieuwe technische evoluties 
- Circulaire economie 
- … 
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Om dit in de verf te zetten heeft Cobot in 2017 geïnvesteerd in een opleiding sociale media voor 
zijn medewerkers en in twee nieuwe websites. Op die manier willen we tonen aan onze sector 
dat er nog veel kan gebeuren rond deze topics. 

Om de maximale participatie aan opleidingen te garanderen, werken wij samen met andere 
sectoren voor het opmaken en organiseren van ons opleidings- en vormingsaanbod. Deze 
samenwerking in stand houden is geen sinecure. De instroom van cursisten is sterk afhankelijk 
per sector. Vanuit bepaalde sectoren is de instroom van cursisten groot van andere sectoren dan 
weer middelmatig of klein. Indien een sector die veel cursisten aanlevert niet meer zou 
deelnemen, wat momenteel niet aan de orde is, dreigen een aantal opleidingen te verdwijnen 
wegens te weinig instroom. Daarom willen wij ons blijven inzetten om samen te werken met 
andere sectoren en willen we de deur openzetten voor andere sectoren die willen aansluiten. 
Samen zijn we sterk om ons opleidingsaanbod toegankelijk te maken en actueel te houden voor 
alle werknemers uit onze sector.  

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk opleidingen gratis te laten doorgaan of tegen sterk 
verminderd tarief om een maximale participatie van deelnemers mogelijk te maken. 

Naast een ruim en divers aanbod groepsopleidingen willen wij ook sterk inzetten op interactieve 
webinars. Deze korte ‘individuele’ opleidingen op afstand zijn gericht naar verschillende 
doelgroepen: technische bedienden, leidinggevenden, HR-medewerkers, commerciële 
medewerkers, vertegenwoordigers, … 

Cobot wil de bedrijven ook aanmoedigen om bedrijfsinterne opleidingen te organiseren rond 
bovenstaande onderwerpen en hen hierin financieel te ondersteunen. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 

Timing 

Opmaak opleidingskalenders 2x per jaar 

Opleidingen doorheen 2018 en 2019 

 

Partners 

Cobot - Co-Valent - Plastiq - Ivoc – Fbt – Alimento - Opfo 100 - Tofam Oost-Vlaanderen, Tofam 
West-Vlaanderen – Fetra – Limtec – Obmb – Vibam – Vormetal - Inom 

 

Doelstellingen 

Maximale opleidingskansen bieden aan alle medewerkers uit onze sector ongeacht hun leeftijd, 
herkomst, geslacht, opleidingsniveau, statuut of arbeidsregime. Wij willen ook de 
uitzendkrachten de kans geven deel te nemen aan onze cursussen. 

Tendensen en evoluties in het opleidingslandschap met andere sectoren bespreken. 

Competenties van de toekomst aanleren 

Maximaal aantal opleidingen laten doorgaan door het samenstellen van intersectorale groepen. 

Deelnemers uit verschillende sectoren samenbrengen om te leren van elkaar. 

Een leven lang leren stimuleren bij de werknemers en de bedrijven. 

De opleidingen gratis of tegen sterk gereduceerd tarief laten doorgaan 

Financiële ondersteuning aan bedrijven die bedrijfsinterne opleidingen organiseren met een 
meerwaarde voor de medewerkers en de werking van het bedrijf. 
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Een bereik van minstens 25% deelnemers uit risicogroepen zoals beschreven in de CAO’s 120 en 
214. 

Onder risicogroepen vallen : 

- de werknemers uit de textielsector die zonder bij- of omscholing het risico lopen 
langdurig werkloos te worden; 

- de werknemers die door herstructurering of sluiting van hun onderneming hun werk 
verliezen en die zonder bij- of omscholing het risico lopen langdurig werkloos te worden; 

- de werknemers die gedurende een lange periode getroffen zijn door tijdelijke 
werkloosheid; 

- de jongeren die een duaal of alternerend leertraject volgen en daartoe een overeenkomst 
sluiten met een werkgever in de textielsector; 

- de werkzoekenden; 

de risicogroepen zoals bedoeld in het KB van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, 
vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), worden 
beschouwd als risicogroepen: 

- de werknemers van minstens 50 jaar die in de sector werken; 

- de werknemers van minstens 40 jaar die in de sector werken en bedreigd zijn met 
ontslag; 

- de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en nietwerkend 
waren op het ogenblik van hun indienstneming; 

- de werkzoekenden die nog geen 26 jaar oud zijn; 

- de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid; 

- de jongeren die nog geen 26 jaar zijn en opgeleid worden, hetzij in een stelsel 
alternerend leren, hetzij in het kader van een individuele beroepsopleiding, hetzij in het 
kader van een instapstage. 

Bovenstaande risicogroepen komen in grote lijnen overeen met de kansengroepen zoals 
opgenomen in de indicatoren van de nieuwe generatie sectorconvenants. 

 

Actie 2: Organiseren van de Vormingscyclus Milieu & Energie (VME) 

Omschrijving 

De vormingscyclus Milieu en Energie bestaat 20 jaar en is actueler dan ooit. Deze 
toekomstgerichte vormingscyclus buigt zich over actuele milieuvraagstukken en energie issues. De 
textielbedrijven investeren enorme bedragen in het milieu- en energievriendelijk produceren. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Verschillende sessies in 2018 en 2019 

 
Partners 

Cobot, FBT, Fedustria, Centexbel, HoGent en Unitex 
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Doelstellingen 

De verantwoordelijken voor milieu en energie in de textielbedrijven informeren over de actuele 
wetgeving en hen nieuwe inzichten geven in de tendensen/technologieën rond milieu en energie 
voor de toekomst. 

 

Actie 3: Participatie aan projecten en/of partnerschappen met de focus op de competenties van de 
toekomst 

Omschrijving 

Zoals reeds hoger aangehaald is de maakindustrie van levensbelang voor Vlaanderen om een 
sterke samenleving te hebben. De Vlaamse Regering beklemtoont in haar Nieuw Industrieel 
Beleid, dat industriële activiteit een essentiële voorwaarde is om in 2050 een welvarende regio te 
zijn. Vlaanderen moet daarom de sprong maken naar de industrie 4.0. De industrie 4.0 is een 
verzamelnaam voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en maakeconomie.  

Kenmerkend voor de industrie 4.0 zijn :  

- digitalisering van de industrie 
- ontwikkeling van nieuwe competenties  
- duurzaam ondernemen 
- innovatieve arbeidsorganisatie 
- levenslang leren en de dynamische levensloopbaan 
- circulaire economie 
- internationalisering 

 

Wij willen als sector mee evolueren met deze nieuwe golf door maximaal te participeren aan 
projecten en/of partnerschappen die nieuwe inzichten kunnen verschaffen rond deze thematiek, 
die we dan via opleidingen, workshops, sociale media en nieuwsbrieven kunnen verspreiden in 
onze sector. 

Er werden reeds twee projecten ingediend waarbij cobot partner is. Beide projecten werden 
goedgekeurd : 

- Skills4Smart TCLF 2030 

Dit goedgekeurde project kadert in een Erasmus+ project uitgeschreven door de 
Europese Commissie in het kader van de ‘new skills agenda’. Dit 4 jaar lopende project 
met 21 Europese partners, waaronder Cobot, start begin 2018 en heeft als voornaamste 
bedoeling de toekomstige competenties (Skills) voor alle medewerkers in de betrokken 
sectoren5 te onderzoeken en te kijken op welke manier deze competenties zullen kunnen 
verworven worden. Innovatieve en educatieve leermethodes en trainingsprogramma’s 
zullen bestudeerd, respectievelijk ontwikkeld worden. 

Cobot is bezoldigd partner in ‘Skills4Smart TCLF 2030’ en houdt hiervan een aparte 
tijdsinvestering bij voor de duurtijd van het project. Deze tijdsinvestering valt buiten de 
financiering van het sectorconvenant. De sectorconsulenten worden op de hoogte 
gebracht van de resultaten en maken deze bekend bij de textielbedrijven. 

 

- The next generation is circular 

Deze projectaanvraag kadert in een open call van Vlaanderen Circulair - Circulaire stad 
en ondernemen. Het doel van dit project is bij te dragen aan een betere kennis van de 

                                                 
5 De betrokken sectoren zijn TCLF : Textile, Clothing, Leather and Footwear 
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circulaire economie en circulair ondernemerschap bij jongeren uit de 2e en 3e graad 
secundair onderwijs en hen zo de nodige inzichten te geven rond circulaire economie 
voor de toekomst. De doelgroep kan uitgebreid worden naar nieuwe ondernemers of 
werknemers van bedrijven. Dit project is een samenwerking tussen de POM-West-
Vlaanderen, Cobot en PlastIQ. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd. Er werd enkel financiering gevraagd voor externe levering en diensten. 

 

De textielsector, met als vertegenwoordigers Fedustria, Cobot en Centexbel is ook facilitator 
(ondersteunde partij) in de Green Deal van Vlaanderen Circulair. Ook hier willen we 
communiceren en sensibiliseren en opleidingen organiseren rond circulaire economie en circulair 
aankopen.  

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 

Timing 

Deelname aan projecten en het communiceren rond deze thema’s tijdens de looptijd van de 
convenantperiode 

 

Partners 

Het aantal partners is zeer groot vandaar dat ze niet allen bij naam genoemd worden. Er zijn de 
21 partners in het Erasmus+ project, De 3 bovenvermelde partners in het project circulaire stad 
en ondernemen, en de meer dan 100 partners in de Green Deal. 

Deze initiatieven worden ondersteund door de sociale partners van de textielsector. 

 

Doelstellingen 

De evoluties en trends van dichtbij opvolgen over de competenties van de toekomst en ons 
opleidings- en vormingsbeleid hierop afstemmen. 

Onze sector betrekken bij nieuwe initiatieven 

De sector actief betrekken bij de circulaire economie  

Organiseren van opleidingen rond circulaire economie 

Communicatie-acties en sensibilisering rond circulaire economie  
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PRIORITEIT 4: Maximale instroom en doorstroom van werknemers in de 
textielsector mogelijk maken. 
 
 
Motivatie  
Zoals hoger aangehaald kan het onderwijs onvoldoende de vraag naar gekwalificeerde 
werknemers invullen. De uitstroom van de babyboom generatie is volop aan de gang en zal zich 
zeker in de textielsector de komende jaren laten voelen.  

De vervangingsbehoefte zal zich de komende jaren duidelijk manifesteren bij onze bedrijven. Nu 
reeds zitten heel wat bedrijven met problemen om ervaren werknemers te vervangen. Daarom is 
het een topprioriteit om een maximale instroom en doorstroom van werknemers in onze sector 
mogelijk te maken.  

Daarbij ligt de focus zowel op jongeren maar ook personen die verder van de arbeidsmarkt 
staan. Een talentgerichte benadering is voor onze sector belangrijk. 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Kwaliteitsvol werkplekleren voor iedereen 

Omschrijving 

Werkplekleren wordt in de meeste bedrijven toegepast. Gestructureerd werkplekleren is echter 
nog niet in alle bedrijven ingevoerd. Als sector willen wij maximaal blijven inzetten op het 
opleiden van peter/meters, en een professioneel onthaalbeleid. Daarnaast blijven wij ons inzetten 
om goede sectorale opleidingsplannen te maken die een houvast bieden aan de peter/meters en 
de personen in opleiding.  Deze combinatie zorgt voor een kwalitatieve leerwerkplek die 
nieuwkomers snel en efficiënt laten instromen en bestaande werknemers de mogelijkheid geven 
door te stromen naar een nieuwe functie. 

Wij willen in de nieuwe convenant periode nog meer bedrijven doen participeren aan het 
gestructureerd opleiding geven op de werkvloer  en willen wij bestaande peter/meters met een 
‘refresh’ module motiveren en nieuwe inzichten geven rond het werken met werkzoekenden, 
jongeren en andere culturen. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Tijdens de convenantperiode 2018-2019 zullen wij doorlopend :  

- Bedrijven sensibiliseren voor deze manier van opleiden 

- Bedrijven informeren over en sensibiliseren voor het volgen van de Refresh module  

- De peter/meter opleidingen organiseren 

 

Partners 

Cobot, de sociale partners, de textielbedrijven 

 

Doelstellingen 

De instroom van alle nieuwe werknemers professioneel laten verlopen. 
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De doorstroom van bestaande werknemers efficiënt laten verlopen. 

De kennis en vaardigheden borgen in de bedrijven door deze op een professionele manier door te 
geven aan nieuwe en bestaande collega’s. 

Bestaande peter/meters extra bagage geven over hoe kennis en vaardigheden overdragen naar 
andere collega’s. 

Peter/meters inzichten geven over werken met andere culturen, met jongeren en met 
werkzoekenden.  

Meer KMO’s overtuigen het gestructureerd opleiden op de werkvloer in te voeren in hun bedrijf.  

Deze vorm van opleidingen open stellen voor alle nieuwkomers in de sector ongeacht hun 
contract (in dienst, uitzendkracht, werkzoekende met een IBO-contract of soortgelijk). 

 

Een maximale participatie van risicogroepen bewerkstellingen bij sectorale beroepsopleidingen 
in het kader van BEV. 

 

Actie 2: De intersectorale samenwerking ‘Academie voor de Toekomst’ continueren. 

Omschrijving 

De textielsector is heel sterk vertegenwoordigd in West-Vlaanderen. Een van de grootste 
werkgevers van West-Vlaanderen is een textielonderneming. De vraag naar nieuwe medewerkers 
in dan ook zeer groot in deze regio. Maar de werkloosheidsgraad is in deze textielregio één van 
de laagste van het land.  
De ‘Academie voor de Toekomst’ geeft vorm aan de sociale pijler van de Fabrieken voor de 
Toekomst, het clusterbeleid waarmee de Provincie West-Vlaanderen via de POM West-Vlaanderen 
de West-Vlaamse industrie wil ondersteunen. De focus ligt hierbij op vier speerpuntsectoren: 
Nieuwe Materialen, Voeding, Blue Energy en Machinebouw & Mechatronica. Textiel valt onder de 
speerpuntsector ‘nieuwe materialen’ omwille van het innovatieve karakter van veel 
textielproducten. 
 
Met de Academie voor de Toekomst willen we ondernemers ondersteunen in hun zoektocht naar 
en het behouden van competente en gemotiveerde medewerkers. 
 
De Academie zet in op: 

- de instroom van nieuwe werknemers naar technische vacatures in de industriële 
sectoren 

- een toekomstgericht opleidingsaanbod voor werknemers en ondernemingen 
- sociale innovatie in ondernemingen stimuleren en ondersteunen 

 
Met de Academie willen we tevens inzetten op het ontwikkelen van een ‘industriebad’. Met dit 
‘industriebad’ willen wij de werkzoekenden laten kennismaken met een aantal industriële 
sectoren en beroepen. Heel wat mensen zijn zich niet bewust van de tewerkstellingskansen in de 
industrie. We denken hierbij aan jongeren die na hun studies ASO geen diploma halen in het 
hoger onderwijs maar zich niet bewust zijn van de tewerkstellingsmogelijkheden in de industrie, 
maar evenzeer denken we aan werkzoekenden die zich willen heroriënteren maar geen zicht 
hebben op hun vaardigheden. Ook kansengroepen zoals laaggeschoolden kunnen hierdoor 
nieuwe opportuniteiten krijgen. Aan de hand van het ‘industriebad’ willen we meer 
werkzoekenden aantrekken naar de industrie. Het ‘industriebad’ is daarnaast ook een oriëntatie 
om de deelnemers een richting te geven welke sector of sectoren voor hen 
toekomstperspectieven kunnen bieden. De VDAB is nauw betrokken bij de uitbouw van deze 
technische screening. 
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De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Verschillende acties gedurende de looptijd van het convenant 

Februari 2018 : technotielt 

2018 en 2019 : éénmaal per jaar een inspirerende infosessie over IAO 

2018 en 2019  : opmaak verspreiding van het opleidingsaanbod in de speerpuntsectoren. 

Ontwikkelen technische screening industrie : 

Voorjaar 2018 : bepalen welke tests moeten afgenomen worden en hoe die concreet vorm 
moeten krijgen 

Najaar 2018 : tests ontwikkelen en uittesten 

2019 : starten met de technische screening voor kandidaten die een carrière in de industrie 
ambiëren. 

 

Partners 

COBOT – PlastIQ – Tofam West-Vlaanderen – Alimento – VFU - POM West-Vlaanderen - RTC 
West-Vlaanderen - Syntra West - Centra voor Volwassenenonderwijs - TUA West – Sirris – 
Centexbel – Flanders’ Food, VDAB, bedrijven uit de verschillende sectoren. 

 

Doelstellingen 

Organisatie en deelname aan technotielt : een groots opgezet 3 daags evenement voor leerlingen 
lager en secundair onderwijs, werkzoekenden en voor het grote publiek. Via technotielt 
informeert de cluster ‘Nieuwe Materialen’ de bezoekers via infostands, doe-activiteiten, 
jobaanbiedingen en workshops over de deelnemende sectoren, de opleidingsmogelijkheden en 
de carrièremogelijkheden. 

Bedrijven inzichten verschaffen in innovatieve arbeidsorganisatie. 

Instroom van nieuwe werknemers via jobbeurzen 

Instroom van nieuwe werknemers via de technische screening.  
- testen van vaardigheden/talenten van werkzoekenden 
- concrete tests ontwikkelen 
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Actie 3: Individuele leertrajecten textiel voor niet-textielgeschoolden 

Omschrijving 

De opleiding textielingenieur werd in 2014 stopgezet. Hierdoor moeten de bedrijven hun 
ingenieurs halen uit andere afstudeerrichtingen. Deze personen hebben geen kennis van textiel 
en het textielproductieproces. Uit gesprekken met de textielwerkgroep werd duidelijk dat dit een 
enorme bezorgdheid is voor de bedrijven. ‘Waar gaan we nog textielingenieurs vinden ?’ Deze 
ingenieurs zijn de motor voor vele bedrijven. Ze sturen de productie aan en zorgen voor 
innovatie in de producten en het productieproces. Om aan die vraag te beantwoorden beslisten 
de sociale partners in 2017 een experiment op te zetten. Hoger opgeleide werknemers zonder 
textielkwalificaties kunnen via een individueel opleidingstraject ontbrekende textielcompetenties 
aanleren (zie supra). De eerste personen zijn nu in opleiding en we wachten op de resultaten van 
het experiment. De sector wil echter het experiment uitbreiden voor alle bedrijven om zo aan te 
tonen dat alles in het werk gesteld wordt om hen te wapenen voor de toekomst. 

De individuele trajecten zijn trajecten die uitgestippeld worden door de bedrijven in overleg met 
Cobot. De lessen zijn op bachelor en masterniveau en kunnen gegeven worden door 
Cobottrainers en andere experten. Vanuit de sector wordt een groot deel gefinancierd. Waar 
mogelijk worden de lessen gratis aangeboden. 

De textielindustrie voorziet een financiële inspanning voor externe lesgevers. De inspanningen 
van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant gefinancierd.  

 
Timing 

Begin 2018 : Evaluatie experiment 

Maart 2018 : Oproep lanceren voor een individueel traject textielingenieurs 

April – Augustus 2018 : Individuele trajecten bespreken met de bedrijven 

September 2018 : start individuele trajecten 

 

Begin 2019 : Evaluatie 2018 

Maart 2019 : Nieuwe oproep lanceren  

1ste semester 2019 : Individuele trajecten bespreken met de bedrijven 

September 2019 : start individuele trajecten 

 

Partners 

Cobot, HoGent, UGent, Centexbel, experten 

 

Doelstellingen 

Niet-textielgeschoolde ingenieurs of hoger opgeleiden omvormen tot textielgeschoolde 
ingenieurs op maat van het productieproces van hun bedrijf. 

Personen met dezelfde noden in groep opleiden 

Personen met specifieke noden individueel opleiden 

De toekomst van de textielbedrijven ondersteunen. 
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Actie 4: Proefproject ‘Place and train’ 

Omschrijving 

Place and train is een proefproject waarbij we samen met de VDAB onderzoeken en inzetten op 
methoden om bedrijven in te schakelen in sectorspecifieke opleidingen, daar waar de inzet van 
didactische infrastructuur van opleidingsverstrekkers niet of moeilijk haalbaar is.  

De textielsector engageert zich om bedrijven te rekruteren die willen meewerken aan dit project. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Begin 2018 : bedrijven contacteren die willen meewerken 

Begin 2018 : matching kandidaten met de bedrijven en opstart trajecten. 

Tweede helft 2018 : evaluatie experiment. 

Bij een positieve evaluatie komt er een uitbreiding naar andere provincies. 

 

Partners 

VDAB, Cobot, textielbedrijven  

 

Doelstellingen 

Instroom van elektromecaniciens en onderhoudsmecaniciens in de sector bevorderen. 

Bedrijven matchen met kandidaten. 

KMO’s zoveel mogelijk laten  participeren. 
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PRIORITEIT 5: Werkbaar Werk in de textielsector versterken  
 
 
Motivatie  
De kosten van de vergrijzing en het in evenwicht houden van ons sociaalzekerheidsstelsel 
vereisen dat werknemers langer aan de slag blijven. Het faciliteren van werkbaar en haalbaar 
werk, is daarbij cruciaal. Daarom geeft  de textielsector – in een partnerschap tussen 
werkgevers, vakbonden en het sectorale opleidingscentrum – als één van de eerste industriële 
sectoren het goede voorbeeld door effectief te investeren in werkbaar werk.  

 

Onderzoek in de sector toont aan dat textielwerknemers langer aan de slag willen blijven voor 
zover er een positieve werkattitude en –mentaliteit heerst in de onderneming, met andere 
woorden als het werken op een aangename en haalbare manier kan gebeuren.   

Textielwerknemers zijn bovendien vragende partij om efficiënt en zelfstandig te kunnen werken 
en zijn zich daarbij sterk bewust van de eigen verantwoordelijkheid. Een goede fysieke 
gezondheid ligt vanzelfsprekend aan de basis van dit alles.  

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1: Werkbaarheidsprojecten in bedrijven initiëren en ondersteunen. 

Omschrijving 

In de sectorale akkoorden voor de textielsector (2015-2016 en 2017-2018) werd afgesproken om de 
textielondernemingen te stimuleren acties te ondernemen op het vlak van werkbaar werk.  

 

Bij het opleidingscentrum voor de textielsector Cobot kunnen textielbedrijven projecten 
indienen (met een financiële tegemoetkoming die overeenstemt met maximum 0,10% van de 
loonmassa van de onderneming). Door het akkoord kan de textielsector volop inzetten op 
werkbaar werk: investeren in meer opleidingen voor de textielwerknemers, bevorderen van een 
goede arbeidsmotivatie, het uitwerken van maatregelen om de werkstress te beperken of een 
zoektocht naar een goede balans tussen werk- en privéleven. Stuk voor stuk pijlers die bijdragen 
tot een haalbare en aangename loopbaan voor jong en oud. 

 

Textielbedrijven kunnen projecten indienen via een online applicatie. Een project kan bestaan 
uit: het uitvoeren van een analyse om werkbaar werk of deelaspecten ervan in de onderneming 
in kaart te brengen of het ontwikkelen en realiseren van concrete acties in de onderneming 
aangaande werkbaar werk of deelaspecten ervan. Concreet kan het bijvoorbeeld gaan over de 
aanpassing van een werkpost, het innoveren van de arbeidsorganisatie, maatregelen om de 
uitvoering van werk comfortabeler te maken, enz. 

 

Cobot heeft een werkbaarheidschecklist ontwikkeld waarmee de bedrijven bepaalde 
werkbaarheidsknelpunten kunnen detecteren en zo gerichte acties/projecten kunnen opzetten 
om deze knelpunten aan te  pakken. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  
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Timing 

Het informeren van de bedrijven en het indienen van projecten kan doorheen de volledige 
looptijd van het convenant. 

 

Partners 

Sociale partners, Cobot, de textielondernemingen. 

 

Doelstellingen 

Bedrijven maximaal projecten laten uitvoeren rond werkbaarheidsthema’s. 

De werkbaarheidsgraad in de bedrijven verhogen 

Retentie van de werknemers in de sector 

 

Actie 2: De dienstverlening verder uitbouwen rond werkbaar werk. 

Omschrijving 

Cobot volgt in de bedrijven van nabij de projecten op die uitgevoerd worden rond werkbaar 
werk. Dit is een rijke bron aan informatie om een professionele dienstverlening uit te bouwen. 
Tijdens de nieuwe convenantperiode willen we onze kennis verder delen met de bedrijven en 
hen inspireren om meer aandacht te hebben voor werkbaar werk en te durven nadenken over 
innovatieve arbeidsorganisatie. 

De dienstverlening bestaat uit een begeleiding van de bedrijven in hun vragen rond werkbaar 
werk en het uitbouwen van een aanbod opleidingen rond werkbaar werk. Deze opleidingen 
worden gratis aangeboden of tegen een sterk gereduceerd tarief.  

Om onze expertise verder uit bouwen zullen de cobot medewerkers jaarlijks deelnemen aan 1 of 
meerdere workshops, infosessies en opleidingen rond werkbaar werk. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 
Timing 

Tijdens de convenantperiode willen we bedrijven inspireren over en bijstaan bij hun vragen over 
werkbaar werk. 

Minimum 1 deelname per jaar aan vorming rond werkbaar werk. 

 

Partners 

Sociale partners, Cobot, textielbedrijven 

 

Doelstellingen 

De bedrijven inspireren en begeleiden in het kader van werkbaar werk. 

Werkbare werkplaatsen creëren in bedrijven. 

Zelf expertise opbouwen via de bedrijfscases en via deelname aan workshops. 

Best practices verspreiden in de sector en erbuiten 
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PRIORITEIT 6: Inclusief ondernemen en anti-discriminatie aanmoedigen 
 
 
Motivatie  
Inclusief ondernemen gaat over tewerkstelling van werknemers die door een (kleine) 
functiebeperking of door een bepaalde levensloop een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. 

Inclusie wordt vooral gebruikt in het discours rond personen met een migratieachtergrond, 
ouderen, jongeren, laaggeschoolden en mensen met een functiebeperking. 

Deze groep vindt moeilijker de weg naar de arbeidsmarkt. Toch blijven veel vacatures 
oningevuld bij de bedrijven. 

In deze prioriteit willen wij onze bedrijven informeren over de opportuniteiten, optimale aanpak, 
... van ‘inclusief ondernemen’ en anti-discriminatie aanmoedigen. 

 

Acties  

De sector engageert zich om de volgende concrete acties op te zetten om werk te maken van de 
gekozen prioriteiten: 

 

Actie 1:  Alle talenten aan de slag 

Omschrijving 

Vele textielbedrijven gaan nog steeds op zoek naar de ideale 'witte raaf' voor het invullen van 
hun vacatures. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de meeste textielregio’s bemoeilijkt 
dit nog meer.  

Wij zijn ervan overtuigd dat bepaalde textielfuncties ook in het bereik liggen van kandidaten uit 
zogenaamde kansengroepen. Het komt erop aan bedrijven te overtuigen om hun rekruterings- 
en personeelsbeleid open te stellen voor deze kandidaten en zo 'inclusief ondernemen' meer 
ingang te doen vinden in onze sector.  

 
Deze actie spoort samen met het lopende ESF-project ‘Watch For Talent’ dat kadert binnen de 
ESF-oproep 371 Focus op Talent. Samen met twee andere sectorale opleidingscentra Woodwize 
(hout- en meubelsector) en IVOC (confectie) en in samenwerking met De Werkplekarchitecten, 
bundelen we in dit project onze krachten om bij werkgevers het inclusief en talentdenken te 
stimuleren en kansengroepen (met name -26 jarigen, 55-plussers, personen met een 
migratieachtergrond en met een arbeidshandicap) te helpen hun weg te vinden naar onze 
sectoren. Volgende acties worden uitgewerkt in dit project: 

- Ontwikkelen van een Quickscan voor bedrijven die: 

o inzicht willen krijgen in de aan- of afwezigheid van kansengroepen 
o inzicht willen krijgen in de drempels m.b.t. stereotiep denken over kansengroepen 
o de instroom van kansengroepen willen opvolgen 

 

- Ontwikkelen en toetsen van een 'werkkansenkaart' voor bedrijven 

o Opportuniteiten verhogen voor de instroom van kansengroepen 

- Ontwikkelen en toetsen van een 'werknetwerkkaart' voor de kansengroepen 

- In kaart brengen van mogelijke instroomjobs voor kansengroepen en hun vereisten 

- Een inspiratiemap voor inclusief ondernemen uitwerken 
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Dit ESF-project loopt tot eind december 2018. In 2019 willen we: 

- de ontwikkelde tools en inspiratiemap verder verspreiden naar onze bedrijven en naar 
toeleiders van kansengroepen 

- de resultaten uit dit project vertalen in acties en ze inpassen in het sectorconvenant 

Cobot is bezoldigd partner in ‘Watch for talent’ en houdt hiervan een aparte tijdsinvestering bij 
voor de duurtijd van het project dat afloopt eind 2018. Deze tijdsinvestering valt buiten de 
financiering van het sectorconvenant.  

 

Timing 

Januari 2018 – december 2019 

 

Partners 

VDAB, bedrijven, Woodwize, Cobot, IVOC, De Werkplekarchitecten, andere collega’s sectorfondsen. 

 

Doelstellingen 

Een nog meer diverse instroom in de textielsector realiseren via sensibilisatie van onze bedrijven, 
'screening' van de vacatures (bv. zijn de vereisten realistisch geformuleerd, werden de 
mogelijkheden onderzocht om deze beter toegankelijk te maken voor kansengroepen, eventueel 
aanpassen van werkposten, ...). Dit uiteraard met het oog op het adequaat invullen van de 
vacatures. 

 

De ervaringen uit het ESF-project borgen en 'inclusief ondernemen' structureel inbedden in onze 
dagelijkse werking. Deze actie willen wij nog versterken door het afsluiten van een 
'partnerschapsovereenkomst' met De Werkplekarchitecten waarin een aantal mogelijke 
samenwerkingsacties worden geconcretiseerd en geformaliseerd. 

 

Ten slotte beoogt deze actie eveneens de maximale instroom en doorstroom van medewerkers 
in textielbedrijven te garanderen (zie prioriteit 4). 

 

Actie 2: ’t Werkt’ : intensieve begeleiding van mensen met een migratieachtergrond 

Omschrijving 

Stad Kortrijk neemt, met steun van ESF Vlaanderen (2014-2020-GTI West-Vlaanderen oproep 365), 
en in samenwerking met een aantal partners initiatief op vlak van ondersteuning via intensieve 
begeleiding van mensen met een migratieachtergrond richting de arbeidsmarkt. 

Het project richt zich naar elke werkzoekende van allochtone origine, reeds woonachtig in 
Kortrijk en deelgemeenten, (al dan niet reeds in begeleiding) die drempels ervaart in de 
zoektocht naar werk en geen aansluiting vindt binnen het regulier ondersteuningsaanbod. 

Via een laagdrempelige benadering wil men werkzoekenden met een migratieachtergrond 
ondersteunen richting de arbeidsmarkt.  

De textielsector heeft zich via Cobot geëngageerd om hieraan mee te werken in 2017. Vanaf 2018 
willen we hieraan verder meewerken. Cobot engageert zich om werkzoekenden in begeleiding te 
matchen met bedrijven in de buurt en om deel te nemen aan de stuurgroep vergaderingen met 
de partners.  
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Cobot is onbezoldigd partner is dit project. De inspanningen van de Cobot consulenten voor 
deze actie worden via het Convenant gefinancierd.  

 
De sector staat tevens open voor deelname aan andere projecten waarbij kansengroepen 
betrokken worden en zo bijdragen aan inclusief ondernemen en aan de anti-
discriminatiegedachte. 

 
Timing 

2018-2019 

 
Partners 

’t Werkt wordt gerealiseerd met steun van ESF Vlaanderen en in samenwerking met OCMW 
Kortrijk, VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering, CAW Zuid – West - Vlaanderen, Cobot, 
PlastiQ, VormDC en VFU. 

 
Doelstellingen 

Instroom in de bedrijven creëren 

Expertise opbouwen rond het werken met kansengroepen 

Deelname aan meerdere projecten waarbij kansengroepen en anti-discriminatie centraal staan. 

 

Actie 3: (Digitale) geletterdheid en Nederlands op de werkvloer in de kijker zetten 

Omschrijving 

"Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te 
gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en van ICT 
gebruik kunnen maken. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren 
in de samenleving. Geletterd zijn is nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en om te 
kunnen bijleren."6 

 
Als sector willen wij vooral acties ondersteunen en kenbaar maken die vallen onder het punt 
2.3.3. van het ontwerp van Strategisch Plan Geletterdheid :  

versterken van de geletterdheidscompetenties van werkzoekenden en werkenden in het 
kader van hun beroepsopleiding, hun traject naar werk of binnen hun tewerkstelling, om 
de kans op het vinden en  behouden van werk te verhogen en hen instaat te stellen bij 
te blijven met de evoluties op de arbeidsmarkt  

 
Daarvoor engageren wij ons als sector om verschillende initiatieven te nemen en/of te promoten 
bij onze bedrijven zoals : 

- toolbox geletterdheid van VOCVO 
- week van de geletterdheid 
- opleiding basis excel gericht naar arbeiders 
- eDiv 
- … 

 

                                                 
6 Bron: Visie en Missie Strategisch Plan Geletterdheid 
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De samenstelling van het werknemersbestand in onze sector is vrij divers. Hoger haalden we het 
voorbeeld aan van een bedrijf waar 44 verschillende nationaliteiten samen op de werkvloer 
staan. Communicatie is enorm belangrijk voor de productiviteit, de veiligheid en de integratie in 
een bedrijf. Daarom is het aanleren van Nederlands op de werkvloer een belangrijke prioriteit 
voor veel bedrijven. Toch blijkt dit een dure aangelegenheid te zijn. De sector probeert in de 
mate van het mogelijke Nederlands op de werkvloer financieel te ondersteunen (tot 4.000 EURO 
tegemoetkoming door de sector voor groepen van minimum 5 deelnemers). De sector wil zich 
blijven inzetten om Nederlands op de werkvloer aan te bieden maar vraagt ook aan het beleid 
om na te gaan in welke mate financiële inspanningen kunnen geleverd worden voor KMO’s. Heel 
wat bedrijven waaronder veel KMO’s hebben werknemers in dienst die geen Nederlands spreken. 
West-Vlaamse bedrijven in de grensregio met Frankrijk en Wallonië kampen met deze situatie 
maar ook andere regio’s waar meer en meer mensen werken die niet Nederlandstalig zijn en 
allemaal een andere moedertaal hebben. Veelal werken deze mensen in een ploegenstelsel en is 
het bijzonder moeilijk om meerdere personen binnen een bedrijf met dezelfde moedertaal op 
hetzelfde tijdstip samen te krijgen voor een opleiding ‘Nederlands op de Werkvloer’. Cobot krijgt 
frequent vragen voor een opleiding Nederlands op de werkvloer maar merkt dat deze heel 
dikwijls niet doorgaan. 

Cobot kijkt reeds jaren uit naar andere alternatieven om niet Nederlandstalige medewerkers 
hulpmiddelen aan te reiken. Er is reeds het idee om werkinstructies via een soort ‘cartoon’ uit te 
werken maar door een gebrek aan middelen en personeel blijft het voorlopig bij een idee. 

De inspanningen van de Cobot consulenten voor deze actie worden via het Convenant 
gefinancierd.  

 

Timing 

Doorlopend in 2018-2019 

 

Partners 

De sociale partners, de bedrijven, diversiteitsorganisaties, cobot, VDAB 

 

Doelstellingen 

Werknemers in bedrijven de kans geven zich bij te scholen op essentiële vaardigheden en kennis. 

HR-afdelingen ondersteunen in een beleid van Anti-discriminatie. 

Nederlands op de werkvloer maximaal te laten doorgaan in de bedrijven. Hierbij ambiëren wij 
zo’n 30 personen te laten deelnemen tijdens de convenantperiode. 
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Resultaatsindicatoren 
 
Decretaal thema Gekozen indicator Streefcijfer Streefcijfer 

jaarlijks of 2 
jaarlijks? 

Nulmeting Gebruikte 
databron 

Aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 

• Aantal jobdates (deelname aan 
jobbeurzen) 

14 2 jaarlijks 2016 : 8 Cobot 

 • Aantal deelnemers in STEM-
gerichte acties 

2.000 2 jaarlijks 2016 : 1.086 Technotielt 
editie 2016 

Competentiebeleid • Aantal werknemers in opleiding 
(inschrijvingen) 

6 000 2 jaarlijks 2015 : 2.760 Jaarverslag 
Cobot 

 • Aantal werknemers in Betaald 
Educatief Verlof (BEV) 

1.500 2 jaarlijks 2015 : 574 Jaarverslag 
Cobot 

Evenredige 
arbeidsdeelname 

• Aantal kansengroepen in Betaald 
Educatief Verlof 

400 2 jaarlijks 2015 : 218 Gegevens BEV 
Cobot 

 
Toelichting per gekozen indicator. 
 
Aantal jobdates : 14 deelnames aan jobbeurzen tijdens de convenantperiode. 
De sector is bij velen ongekend en wij willen actief aanwezig zijn op de jobbeurzen in de textielregio’s. Via onze aanwezigheid kunnen we promotie 
maken voor de textielsector, de textielopleidingen en ook toelichting geven bij de jobs in de bedrijven. Tijdens deze beurzen verdelen wij een 
vacatureboekje met de jobaanbiedingen in de regio en geven wij aan alle geïnteresseerden extra uitleg over de inhoud van de job. CV’s van 
werkzoekenden worden nadien aan de bedrijven bezorgd die een vacature hebben.  
 
14 deelnames is een ambitieuze doelstelling. In 2015 nam Cobot deel aan 4 jobbeurzen en in 2016 aan 8 jobbeurzen.  
 
 
 
Aantal deelnemers in STEM-gerichte acties : 2.000 deelnemers tijdens de convenantperiode 
Het aantrekken van technisch geschoolde medewerkers is een prioriteit binnen onze sector. We willen echter ook op lange termijn denken en 
leerlingen motiveren te kiezen voor een technische richting en hen de carrière perspectieven meegeven. 
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Via een batterij van STEM-activiteiten willen wij een zo groot mogelijke groep jongeren bereiken. We beogen minimaal 2.000 deelnemers aan te 
trekken naar de evenementen waar Cobot aanwezig zal zijn. We gebruiken Technotielt 2016 (om de twee jaar) als nulmeting maar zijn ons ervan 
bewust dat dit een zeer succesvolle editie was. 
 
Aantal werknemers in opleiding (inschrijvingen) : 6.000 inschrijvingen tijdens de convenantperiode 
Een leven lang leren is eveneens een topprioriteit. Daarom streven wij ernaar een zo groot mogelijke groep werknemers te bereiken in onze sector. 
Door een ruim aanbod willen wij onze werknemers belangrijke kennis en competenties aanreiken die hen sterker maken in hun job en hen extra 
carrièremogelijkheden geven. 
Wij baseren ons voor de nulmeting op de cijfers van het jaarverslag van Cobot van 2015. 
 
Aantal werknemers in Betaald Educatief Verlof (BEV) : 1.500 inschrijvingen tijdens de convenantperiode 
Instroom van nieuwe werknemers en doorstroom van bestaande werknemers is een absolute prioriteit. De bedrijven zijn genoodzaakt het merendeel 
van de nieuwe medewerkers zelf op te leiden op de werkvloer. Vandaar dat wij als sector blijven inzetten om dit op een gestructureerde 
professioneel onderbouwde manier te doen. De sectorale beroepsopleidingen op de werkvloer in het kader van Betaald Educatief Verlof zijn dan ook 
enorm belangrijk voor de sector. 
Wij baseren ons voor de nulmeting op de cijfers van het jaarverslag van Cobot van 2015. 
 
 
Aantal kansengroepen in Betaald Educatief Verlof : 400 inschrijvingen tijdens de convenantperiode 
Om een maximale instroom en doorstroom te genereren is het noodzakelijk ook personen uit kansengroepen de kans te geven in te stromen in de 
sector of te laten doorgroeien in het bedrijf. Wij denken hierbij aan kansen voor 50 plussers, jongeren -26 jaar met geen of een laag diploma, mensen 
met een migratieachtergrond of van niet Belgische afkomst. Over personen met een arbeidsbeperking hebben wij geen concrete cijfers. De sector 
wenst de kansengroepen zoals hoger beschreven (prioriteit 3, actie 1, doelstellingen) te bereiken maar moet zich baseren op beschikbare gegevens 
voor de nulmeting.  
Onze nulmeting baseren wij enkel op personen van -26 jaar en 50 plussers daar dit de enige gegevens zijn die wij met zekerheid ontvangen.  
Wij baseren ons voor de nulmeting op de cijfers van het jaarverslag van Cobot van 2015. 
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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 textielsector, 
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met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-François QUIX, 
Directeur-generaal Fedustria 
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met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Anita VAN HOOF, 
Federaal secretaris industrie BBTK; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Elie VERPLANCKEN, 
Federaal secretaris ABVV Algemene Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart DE CROCK, 
Nationaal sectorverantwoordelijke ACLVB 

 
 

 




