Addendum ‘Non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ bij
het sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de
Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector
Textielverzorging
Tussen de VLAAMSE REGERING,
hierbij vertegenwoordigd door:
-

Mevrouw Hilde Crevits, De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale
economie en Landbouw,

hierna de “Vlaamse Regering” genoemd,

en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Textielverzorging,
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:
-

Mevrouw Ann Vande Kerckhove, Directeur FBT;

-

De heer Philip Rebry, Voorzitter FBT;

met als vertegenwoordigers voor de werknemers:
-

Mevrouw Annelies Deman, Federaal Secretaris Algemene Centrale ABVV;

-

Mevrouw Vinciane Mortier, Algemeen Secretaris ACV-CSC METEA en voorzitter
Gemeenschappelijk Fonds;

-

De heer Bart De Crock, Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB;

hierna “de sector” genoemd,
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Wordt overeengekomen wat volgt:
Verbintenissen van de Vlaamse Regering
Artikel 1. De Vlaamse Regering verbindt er zich toe in het kader van voorliggende overeenkomst
tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 december 2022 een maximale toelage van
85.000,00 EUR uit te betalen aan het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging,
Brusselsesteenweg 478, te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 0419.457.890 - bankrekeningnummer:
BE76 7330 3621 6695) ter financiering van acties ter bestrijding van discriminatie en bevordering
van inclusie.
Artikel 2. De in deze overeenkomst opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van
de resultaten beoordeeld:
- 80% van de projectsubsidie wordt verbonden aan de inspanningen die geleverd worden
door de sector;
- 20% van de projectsubsidie wordt verbonden aan de resultaatsverbintenissen die bij de
acties worden vermeld: twintig percent van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald
in zoverre de resultaatsverbintenis per actie is behaald. Als een verbintenis niet wordt
behaald, wordt de twintig percent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen
uitbetaald;
- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende toekenning
van een projectsubsidie aan het Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging ter
uitvoering van het addendum “Non-discriminatie en inclusie 2021-2022” bij het
sectorconvenant (2021-2022) afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners
van de sector textielverzorging.
Verbintenissen van de sector
Artikel 3. De textielverzorgingssector verbindt zich ertoe om, vertrekkende van een sectorale visie

op de werkcomponent van non-discriminatie en inclusie, de sectorale realiteit en de
sectorspecifieke uitdagingen en prioriteiten acties op te zetten ter versterking van de
werkcomponent van non-discriminatie en inclusie.
De acties geformuleerd in dit addendum hebben betrekking op:

- Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties met betrekking tot nondiscriminatie en inclusie. De sector baseert zich voor het formuleren van deze acties op de
omgevingsanalyse en visie die geformuleerd staat in het sectorconvenant 2021 – 2022.
- Opstart van een monitoringsproces:
o Uitvoering van een risicoanalyse als voorbereiding op de nulmeting
o Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting
o Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse resultaten van de nulmeting, ontwerp
van een (volwaardig, ondermeer en minimaal inhakend op de nulmeting) actieplan en
voorbereiding van de uitrol van het actieplan.
- Volgende principes werden als kader voor de monitoringproces door de overheid aangereikt:
1. We zetten de ingeslagen weg van zelfregulering door sectoren verder.
2. De zelfregulering verloopt bij voorkeur aan de hand van een door de overheid
aangereikte methodiek. Die methodiek werd beschreven in het expertenrapport “het
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terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische
visie en instrumenten” (Baert, S., Lamberts, M., Pieter-Paul Verhaeghe d.d. 31/10/2020).
3. De toepassing van de methodiek wordt opgevolgd door een intersectorale
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. De begeleidingsgroep voorziet tevens in
begeleiding bij de methodiek, inspelend op vragen van sectoren.
4. De methodiek is sensibiliserend van aard. Er wordt geen koppeling gemaakt met
handhaving. Het expertenrapport suggereert op p. 53 dat handhaving sensibilisering
versterkt en kan aanvullen. Hier gaan we niet op in.
5. De methodiek neemt het sectorniveau als uitgangspunt. Resultaten worden enkel op
geaggregeerd niveau verzameld, intern besproken en openbaar gemaakt. Resultaten
op ondernemingsniveau worden geanonimiseerd weergegeven.
6. De methodiek bestaat uit 3 fasen: een nulmeting – een actiefase – een opvolgmeting.
In het addendum ligt de klemtoon op de nulmeting.
7. De methodiek omvat 5 kwaliteitscriteria. Die kwaliteitscriteria worden geborgd vanuit
de sector, de externe partner en de begeleidingsgroep ‘Monitoring discriminatie’.
8. De meting zelf verloopt bij voorkeur via een correspondentietest. De
correspondentietest wordt idealiter voorafgegaan door een risicoanalyse. De
risicoanalyse is een dynamisch instrument en kan verder aangevuld en verrijkt worden
met informatie uit de correspondentietest.
9. Het menu dat in het expertenrapport wordt aangereikt voor de actiefase is een
inspiratiemenu. De daarin voorgestelde acties zijn geen verplichting. Ze helpen de
sectoren een breder zicht te krijgen op mogelijke, doelgerichte acties. Zo kan
bijvoorbeeld een sector de keuze maken om, vanuit sensibiliserend en actiegericht
oogpunt, een mysteryshopping te organiseren. Dit is geen verplichting. Zo kan een
sector ervoor kiezen om de (meer gedetailleerde, op bedrijfsniveau verzamelde)
informatie uit de nulmeting te gebruiken om een begeleiding op het niveau van een
onderneming op te starten. In dat geval maakt de sector een afspraak over het gebruik
van deze informatie. Ook dit is geen verplichting.
10. Enkele elementen worden nog, in de loop van het proces en in de looptijd van het
addendum, in samenspraak met de sectoren nader bepaald en meegedeeld. Voor wat
betreft het aantal in de nulmeting mee te nemen discriminatiegronden, of en met
welke sectoren een clustering aangewezen is: hierover wordt op basis van informatie
uit de risicoanalyses vanuit de begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’ een advies
geformuleerd.
Artikel 4. De sector verbindt er zich toe de subsidie enkel aan te wenden voor de loonkosten en
werkingsmiddelen ter uitvoering van deze acties.
Artikel 5. Ter verantwoording en ter evaluatie van deze overeenkomst bezorgt de sector ten laatste
op 31 januari 2023 een eindrapport aan het departement Werk en Sociale Economie. Het
eindrapport omvat:
- de rapportering over de verschillende initiatieven ter realisering van dit addendum;
- de toetsing van het behalen van de resultaatsverbintenis(sen).
- de verantwoording van de aanwending van de ontvangen subsidiebedragen.
Het departement Werk en Sociale Economie bezorgt de richtlijnen inzake de rapportering tijdig
aan de sector.
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Visie op het vlak van non-discriminatie en inclusie
FBT (de Federatie van de Belgische textielverzorging) is mede-ondertekenaar van een actieplan ter
bestrijding van discriminatie samen met Federgon (sector van de dienstverleners), VVSG
(ledenorganisatie van de Vlaamse gemeenten) en PWA Vlaanderen. Dit actieplan werd eind maart
2017 met Vlaams minister voor Werk, Philippe Muyters, afgesloten. De deelnemers aan dit actieplan
engageren zich om acties te ondernemen. Deze acties worden onderverdeeld in drie luiken.
A. Acties die georganiseerd worden door de Vlaamse Overheid, beleidsveld Werk.
B. Het uitwerken van een “basispakket” aan informatie met alle betrokken partijen dat een
gemeenschappelijke visie op discriminatie binnen de sectoren weerspiegelt en dat idealiter
bekrachtigd wordt, naar het voorbeeld van de uitzendsector.
C. Een reeks mogelijke maatregelen en acties waarbij de sector textielverzorging zich
maximaal inzet om deze te realiseren, rekening houdend met hun specifieke context:
informeren en sensibiliseren, opleiden, preventie en mogelijke remediëring.
Onze sector is op gebied van diversiteit zeker een koploper (zie groepssectorfoto), zeker op gebied
van vrouwen en werknemers met een migratieachtergrond en dus zal de sector zich vooral
concentreren op ongekwalificeerd uitgestroomde jongeren en het behoud van werk voor oudere
werknemers, waarbij wij werkbaar werk stimuleren om te komen tot een verhoogde
werkzaamheidsgraad.
TFTC – het opleidingscentrum van de sector - voerde in 2017 een enquête uit in de sector over
werkbaar werk. Hierbij kregen wij respons van 1441 arbeiders of zo’n 25% van het totaal aantal
arbeiders. Iedere onderneming kreeg een verslag van deze enquête waarbij knelpunten (minstens
50+1% negatieve antwoorden) en werkpunten (35+1% negatieve antwoorden) werden aangestipt
als aandachtspunten voor de individuele onderneming. Opmerkelijk: één van de laagste negatieve
scores (19%) kwam op de vraag: “Is er sprake of zijn er signalen van discriminatie, pestgedrag of
ongewenste intimiteiten?” In 2021 wordt deze enquête herhaald, waarbij wij de vraag hierboven
verder zullen uitsplitsen om een nog duidelijker beeld te krijgen over de verschillende onderdelen.
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Twee tabellen uit de groepssectorfoto maken het beeld van de sector als “vangnet” voor de
risicogroepen zonder meer duidelijk:
Figuur: Kruising van het aandeel openstaande vacatures voor kortgeschoolden en personen met
minder dan 6 maanden ervaring (Vlaams Gewest, 2019)
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Figuur: Aanwervingen van niet-werkende werkzoekenden, volgens achtergrondkenmerken
(Vlaams Gewest, 2019)

De doelstelling van het Pact 2020, waarin naast aandacht voor vrouwen, ouderen en
kortgeschoolden ook steeds voldoende oog moet zijn voor personen van allochtone afkomst en
personen met een arbeidshandicap, draagt op haar beurt bij tot de bredere doelstelling om elk
talent te activeren met het accent op maatwerk. Op deze manier worden de competenties en
talenten van diverse groepen versterkt. Discriminatie in onze sector, ook op vlak van geslacht,
leeftijd, handicap of andere gronden, is uitzonderlijk en iedereen (werkgevers, sociale partners)
stelt alles in het werk om dat zo te houden.
Tewerkstelling in de textielverzorgingssector wordt gekenmerkt door een hoog aantal werknemers
uit kansengroepen, zoals kortgeschoolden en werknemers van allochtone origine, in een KMO
omgeving. Deze werknemers hebben over het algemeen gesproken maar een beperkte kans om
door te stromen naar een leidinggevende functie, wat voornamelijk te maken heeft met de veelal
vlakke structuur van een KMO onderneming. Maar ook de interne samenwerking met verschillende
leeftijden, achtergronden, culturen en (fysieke) mogelijkheden is een noodzaak voor iedere
onderneming uit de sector. Een doorgedreven politiek van diversiteit en inclusie moeten wij blijven
aanhouden om de sector de nodige kansen te geven.
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Acties
Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie
en ter bevordering van inclusie
Actie 1: Een nieuwe enquête werkbaar werk
Omschrijving

Timing

Betrokken partners

Resultaatsverbintenis

Om de werkgever te helpen om ‘werkbaar werk’ nog beter te
organiseren, rekenen TFTC en FBT op hulp van de werknemers,
omdat zij beschikken over kennis en expertise die de werkgever
misschien niet heeft, en omdat zij beter dan de werkgever weten
wat er onder collega’s leeft en hoe mensen hun job ervaren.
TFTC heeft in 2017 in samenwerking met FBT een sectorale enquête
opgesteld. Op die manier kregen wij een zeer actueel sectorbeeld
hoe
arbeiders
en
bedienden
het
werk
in
een
textielverzorgingsbedrijf ervaren. Het is nu (2021) het moment om
deze enquête te herhalen en in het kader van dit addendum meer
specifiek te kijken hoe het staat met non-discriminatie en inclusie.
Alle stakeholders uit de sector zijn het erover eens dat de
resultaten een houvast bieden bij mogelijke onderhandelingen met
sociale partners en overheden over werkbaar werk, opleidingen,
kwaliteit van de arbeid.
In de tweede helft van 2021 – na afloop van de huidige Coronacrisis
– zal er een nieuwe enquête worden verstuurd naar alle
ondernemingen in de sector, waarbij de werknemers opnieuw de
kans zullen krijgen om de enquête op papier of digitaal in te vullen.
In 2022 worden de resultaten bekend gemaakt en zullen
individuele bedrijven – indien nodig – een aantal nuttige
raadgevingen ontvangen om werkbaar werk nog beter te
organiseren. Er wordt ook een tool voorzien waarbij bedrijven zich
(anoniem) kunnen matchen met collega’s uit de sector.
TFTC zal de deelnemende bedrijven ook attent maken op het
bestaan van de website.
De Federatie van de Belgische Textielverzorging.
Het opleidingsfonds van de textielverzorging (TFTC).
Alle bedrijven uit de sector waarbij wij opnieuw rekenen op heel
veel medewerking.
In 2021 de nieuwe versie van de enquête werkbaar werk opmaken,
aftoetsen met de sociale partners en versturen.
In 2022 de resultaten bekendmaken: zowel aan de individuele
wasserij als het totaalplaatje voor de hele sector en deze opvolgen.

Actie 2: Verder promoten van de opleidingen Nederlands op de werkvloer
Omschrijving

Ruim 10 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen spreekt
nauwelijks Nederlands. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De
kennis van het Nederlands bij de werkzoekenden is er de jongste
jaren op achteruitgegaan. Wanneer een werkzoekende met
taalachterstand in het personeelsbestand van een onderneming
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Timing

Betrokken partners
Inspanningsverbintenis

uit de sector wordt opgenomen, zal het nodig zijn om die
achterstand weg te werken voor de veiligheid op de werkvloer en
de communicatie.
Nederlands op de werkvloer draagt zeker bij tot een efficiënt en
veilig samenwerken en bevordert de integratie binnen een
onderneming. Voor Nederlands op de werkvloer wordt een
aangepaste opleiding gezocht die vertrekt vanuit de specifieke
vraag van elk bedrijf. TFTC faciliteert door de onderneming met
een vraag rechtstreeks in contact te brengen met de gepaste
opleidingsverstrekker.
In
eerste
instantie
gaat
elk
opleidingsinstituut waarmee TFTC samenwerkt een verkennend
gesprek voeren om voor iedere deelnemer een geschikt
opleidingsniveau te vinden. Op verzoek van werknemers en
werkgevers kunnen er ook nog vervolgtrajecten georganiseerd
worden of verwijst TFTC naar het individueel vormingsbudget
wanneer de arbeider/cursist zich verder wenst te vervolmaken.
Zolang de arbeider in de sector werkt, kan hij/zij zich elk jaar
inschrijven voor het individueel vormingsbudget.
Wij gaan de bedrijven verder informeren over NODW omdat de
beperkte kennis van het Nederlands in de sector vaak ook inclusie
in de weg staat!
Leren moet leuk, aantrekkelijk en adaptief zijn en vooral
mogelijkheden bieden. Men moet er rekening mee houden dat de
meeste mensen niet veel onthouden van formele lessen in een
klaslokaal. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers 70% van de nieuwe
informatie al na een week vergeten zijn. De beste manier om te
leren – en zeker in onze sector – is door het te doen en dat geldt
ook voor NODW. Onderzoek heeft aangetoond dat op die manier
75% van het aangeleerde wel onthouden wordt. Daarom moeten
bedrijven investeren in en optimaal gebruik maken van nieuwe
software voor mobiele tools, video en ‘gameification’ om
aantrekkelijke trainingen aan te bieden die integraal toegankelijk
zijn voor kansengroepen.
In 2021 in 3 bedrijven uit de textielverzorgingssector een opleiding
Nederlands op de werkvloer organiseren.
In 2022 in 3 andere bedrijven uit de textielverzorgingssector een
opleiding Nederlands op de werkvloer organiseren.
Partners voor de opleiding NODW zijn: VDAB, Heydays (vroeger Het
Talenhuis), BLCC, Vokans en Semantics Belgium.
Voor 2021 en 2022 willen wij in 3 bedrijven uit de
textielverzorgingssector een opleiding Nederlands op de werkvloer
organiseren.

Actie 3: Met de neus op de feiten – bedrijfsfoto’s maken!
Omschrijving

Een bedrijfsfoto maken.
‘Word jij ook bruin?' 'Hoe doen ze dat eigenlijk bij jullie?' 'Maar jíj
bent niet zoals andere Marokkanen.' Zomaar wat opmerkingen die
je wel eens op de werkvloer opvangt. Misschien niet rot, laat staan
discriminerend bedoeld. Maar toch. In zulke opmerkingen speelt
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Timing

Betrokken partners
Resultaatsverbintenis

vaak de factor macht mee. Discriminatie op grond van afkomst
komt het vaakst voor.
Heel wat bedrijfsleiders zijn ervan overtuigd dat discriminatie in
hun onderneming niet voorkomt, maar zijn zij daar zo zeker van?
Een van de middelen om klaarheid te scheppen kan zijn het maken
van een “bedrijfsfoto”.
Wat kunnen wij doen?
• De cijfers over de samenstelling van het bedrijf in kaart
brengen: geslacht, leeftijd, nationaliteit, handicap,
personen zonder diploma van het secundair onderwijs.
• Welke problemen zijn er op de werkvloer?
• Hoeveel uitzendkrachten zijn er ten opzichte van het vaste
personeel?
• Hoe zit het met de aanwerving van nieuwe collega’s?
• Hoe worden nieuwe werknemers geselecteerd en hoe
verloopt het onthaal?
• Wie gaat er weg en waarom?
• Enz….
In 2021 willen wij een standaard vragenlijst opstellen in
samenwerking met Unia en deze via mail verspreiden onder de
bedrijven. Ook op de website van TFTC zal deze vragenlijst
duidelijk beschikbaar zijn.
In 2022 hopen wij een redelijk aantal antwoorden terug te krijgen
die wij dan gaan centraliseren om daarna samen met Unia een
aantal concrete tips uit te werken voor de sector.
In de komende jaren gaat de arbeidsmarkt flink opdrogen. Dan
wordt het voortbestaan van een onderneming moeilijk als ze
alleen maar selectief werft. Daar moeten wij nog meer
bedrijfsleiders van overtuigen.
Bedrijven uit de sector.
Unia voor hulp bij het opmaken van een standaardvragenlijst.
In 2021 samen met Unia (en mogelijke andere partners) de
resultaten bekijken van de vragenlijst en bruikbare tips voor de
sector verzamelen. Deze tips bundelen in een brochure of flyer.
In 2022 wordt de sector geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen
(E-mail, websites van TFTC en FBT) over de resultaten van de
enquête hierboven vermeld op het gebied van non-discriminatie
en sociale inclusie en zullen wij de informatie op vlak van nondiscriminatie en inclusie in de sector verspreiden door in de
brochure/flyer een aantal praktische, concrete en uitvoerbare tips
mee te geven.

Actie 4: Een totaal andere aanpak met bedrijfstheater
Omschrijving

Non-discriminatie op een ludieke manier gebracht.
Er zijn talloze preventieve werkwijzen die worden ingezet om
vormen van discriminatie op basis van bijvoorbeeld etniciteit,
huidskleur en religie te bestrijden. Het gaat onder andere om indialoog-gaan, sport als middel om elkaar te leren kennen,
campagnefilmpjes op televisie, diversiteitstrainingen voor
werkgevers enz. ... .
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Timing

Betrokken partners

Wij willen op een constructieve manier het thema nondiscriminatie en inclusie aanpakken want personen met een
migratieachtergrond worden in het publieke discours bijvoorbeeld
nog vaak geproblematiseerd in het kader van integratie. We
moeten geen arsenaal aan instrumenten ontwikkelen om te zorgen
voor meer inclusie, voor nog meer evenredige participatie aan
werk, maar willen op ludieke wijze inzicht geven in de
vooroordelen en uitsluitingsmechanismen. Hiervoor gaan wij een
beroep doen op gespecialiseerde (toneel)partners die ter plaatse in
de bedrijven gaan optreden.
In 2021 zouden wij graag 2 bedrijven bereid vinden om zo’n theater
te organiseren. Dit kan uitgroeien tot een werking waarbij
ondernemingen elkaar – als ambassadeur – warm maken en op
weg helpen.
In 2021 moeten wij eerst een paar bedrijven bereid vinden om dit
te organiseren. Aan deze ‘proefbedrijven’ gaan wij vragen waar
hun specifieke ‘problemen’ zich situeren: afkomst, taal,
kliekjesvorming, uitsluiting enz … om daarna met de verschillende
aanbieders te gaan praten om te kijken wie het best kan inspelen
op de ‘noden’ van deze bedrijven.
In 2022 moet dat leiden tot een op maat van de sector gemaakt
‘spektakel’ in onze toch al zeer diverse sector.
Ludo - Levendig leren: www.ludo.nu.
Klein Barnum: www.kleinbarnum.be.
Quilombo: www.quilombo.eu.

Inspanningsverbintenis

F-acts: www.f-acts.be.
In 2021 het maken van een stuk en ‘proefdraaien’ en in 2022
zouden wij graag minstens 2 bedrijven bereid vinden om zo’n
theater te organiseren.
In het licht van de huidige coronacrisis overwegen wij of er geen
video kan gemaakt worden indien samenkomsten (want daar gaat
het tenslotte om) nog lang verboden blijven.
Veel hangt natuurlijk af van het financiële plaatje en misschien is
het ook een optie om samen met andere sectoren – in de eerste
plaats die uit de textielpijler – na te gaan of er een samenwerking
mogelijk is. Zie hieronder.

Actie 5: Intersectorale samenwerking
Omschrijving

Timing

Onze sector zou voor het uitwerken van actie 4 hierboven
beschreven een beroep kunnen/willen doen op ondernemers uit
de creatieve sectoren, die kunnen zorgen voor innovatievere
producten. Door samenwerking kunnen wij kosten besparen en de
kwaliteit verbeteren.
De sector zal dit samenwerkingsinitiatief uiteraard ook kenbaar
maken aan de intersectorale adviseur.
In 2021 samenwerkingen onderzoeken en bevestigen.
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Betrokken partners

Inspanningsverbintenis

In 2022 mogelijks resultaten boeken onder de vorm van
gezamenlijke stukken.
De andere sectorale opleidingscentra uit de textielpijler:
- COBOT: textiel;
- IVOC: mode en confectie.
Verder:
- OPFO 100 Fonds voor de vorming van arbeiders in het
Aanvullend Paritair Comité van de werklieden.
Verder:
- Andere sectorale opleidingscentra die al ervaring hebben met
een dergelijk project (nog uit te zoeken) en de intersectorale
adviseur.
In 2021 gaan wij onderzoeken of en hoe wij kunnen samenwerken
met andere sectoren die hoofdzakelijk voor arbeiders werken.
In 2022 mogelijks resultaten boeken onder de vorm van
gezamenlijke stukken.

Uitvoering risicoanalyse als voorbereiding op de nulmeting
Actie: Uitvoering van een risicoanalyse als aanloop naar de nulmeting
Omschrijving

Timing

Betrokken partners

Inspanningsverbintenis

Uitvoering van een bredere, dieper omgevingsanalyse om 1) een
bredere context te schetsen, 2) achterliggende mechanismen te
verkennen, 3) de nulmeting (zijnde de correspondentietekst) voor
te bereiden en aan te vullen en 4) een goede vertaalslag te kunnen
maken naar doelgerichte acties inspelend op de sector. De sector
baseert zich hiervoor op de methodiek zoals aangereikt in het
expertenrapport
“het
terugdringen
van
arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische visie en
instrumenten (Baert, S., Lamberts, M., Verhaeghe, P.P)” opgesteld
op 30/10/2020 (zie p. 37 t.e.m. 43).
De risicoanalyse wordt als aanloop en ter voorbereiding van de
nulmeting doorgelopen. De Sector kan hiervoor bronnen en een
vragenschema
raadplegen
zoals
meegegeven
in
het
expertenrapport. De sector zal hierin begeleid worden vanuit de
begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’.
In 2021 de risicoanalyse en in 2022 de nulmeting

(hoogstwaarschijnlijk geclusterd met andere sectoren, bij voorkeur
sectoren met veel arbeiders).

Departement WSE, collega sectoren, sociale partners, werkgevers,
intersectorale adviseur en begeleidingsgroep ‘monitoring
discriminatie’.
De sector brengt een kort verslag over de risicoanalyse uit ten
aanzien van de begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’.
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Uitvoering nulmeting
Actie: Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting volgens door de overheid
aangereikte principes en methodiek
Omschrijving

Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting aan de hand van
een correspondentietest.
Voor de uitvoering van de correspondentietest baseert de sector
zich op de methodiek zoals beschreven in het rapport “het
terugdringen van arbeidsmarkt-discriminatie in de Vlaamse
sectoren: academische visie en instrumenten (Baert, S., Lamberts,
M., Verhaeghe, P.P.)” opgesteld op 30/10/2020, zie p. 23 tem 36. De
sector volgt daarbij de kwaliteitscriteria, zoals beschreven op p. 19
– 21). De kwaliteitscriteria worden geborgd vanuit de sector, de
externe partner en de begeleidingsgroep ‘monitoring
discriminatie’.
De sector zal voor de uitvoering beroep doen op een externe
dienstverlener. De uitvoering gebeurt in afstemming met een
begeleidingsgroep die het ganse monitoringsproces zal begeleiden.
Voorafgaand aan de start van de nulmeting, zal de
begeleidingsgroep een advies verlenen met betrekking tot de te
testen discriminatiegronden en of en met welke sectoren een
clustering aangewezen kan zijn.
De sector maakt voor de aanstelling van een externe
dienstverlener gebruik van de raamovereenkomst die door de
overheid geboden wordt.

Timing
Betrokken partners

Inspanningsverbintenis

Na de uitvoering van de correspondentietest, kan/zal de sector de
risicoanalyse verder aanvullen. De risicoanalyse is een dynamisch
instrument. en kan verder aangevuld en verrijkt worden met
informatie uit de nulmeting (zie p. 40, 7.3.2). Dit laat tevens toe dat
een bredere context voor de nulmeting geschetst kan worden.
De nulmeting in het eerste kwartaal van 2022.
Departement WSE, collega sectoren, sociale partners, werkgevers,
intersectorale adviseur en begeleidingsgroep ‘monitoring
discriminatie’.
De sector onderneemt een nulmeting. De sector volgt de
methodiek,
kwaliteitscriteria
en
afspraken
uit
de
begeleidingsgroep op.
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Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse, resultaten nulmeting, ontwerp van een
(meer volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan
Actie: Bespreking resultaten nulmeting en overleg binnen de sector met oog op
ontwerp van een (meer volwaardig) actieplan
Omschrijving

De sector zal de resultaten van de risicoanalyse en nulmeting
bespreken met de sectorale sociale partners. De sector vertaalt
deze resultaten naar passende en doelgerichte acties. Deze acties
worden voorgesteld in een ontwerp van volwaardig actieplan.
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de
methodologie en resultaten. De rapportering bevat enkel gegevens
op geaggregeerd niveau. Dit wil zeggen dat de gegevens van de
ondernemingen geanonimiseerd werden.
De sector dient een rapportering van de resultaten van de
nulmeting en een ontwerp van actieplan bij het Departement WSE
in.

Timing
Betrokken partners
Inspanningsverbintenis

De sector zorgt ook voor een publieke rapportering. De sector
stemt een (gezamenlijke) communicatie-werkwijze af met de
begeleidingsgroep.
In de tweede helft van 2022.
Sociale partners, begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’,
Departement WSE.
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de
methodiek en resultaten.
De sector dient een rapportering van de nulmeting (risicoanalyse
en correspondentietest) en ontwerp van actieplan bij het
Departement WSE in.
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Rode draden
Intersectorale toets

Naast het uitwisselen van informatie en vorming kan men ook
kennis maken met eenieders werking. De samenwerking geeft
ook een zekere rust voor de samenwerkende sectoren in die zin
dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. Wij hebben uit
vorige jaren ervaren dat sectoren met veel arbeiders kampen
met dezelfde problematiek en gaan dus zeker actief op zoek
naar intersectorale samenwerkingsverbanden, liefst in de eerste
plaats met de andere sectoren uit de textielpijler.
Daarnaast gaan wij actief bijdragen aan de werking van de
intersectorale adviseur non-discriminatie en inclusie.

Relancetoets

In 2020 was de terugval in het aantal vacatures opvallend. Wij
verwachten dat het aantal vacatures ook de komende maanden
lager zal blijven dan het niveau van de vorige jaren.
Dit is helemaal anders dan de situatie in 2019, waarbij er een
grote krapte was op de arbeidsmarkt en er weinig werklozen
waren. Nu gaat die krapte tijdelijk of gedurende een langere
periode wegvallen, toch zeker voor bepaalde beroepen, maar de
vrees van de sector is dat mensen die werk zoeken snel gaan
kiezen voor de ‘makkelijkere’ jobs. Algemeen gesproken bestaat
het gevaar ook dat kansengroepen benadeeld gaan worden.
Werkgevers hebben nu meer keuze waardoor ze kandidaten uit
kansengroepen sneller kunnen afwijzen. Hier moet de sector op
inspelen en haar imago van diverse sector nog meer belichten
om die – mogelijke - kandidaten alle kansen te geven.
Uiteraard valt niet te voorspellen welke weerslag het uitblijven
van werk in 2020 – vooral bij de kleine, meestal familiale
ondernemingen – zal hebben op de overlevingskansen van deze
bedrijfjes. Enig voorbehoud over de cijfers van tewerkstelling
moeten wij bij deze zeker maken.

Partnerschappen op
het snijvlak leren,
werken en innoveren
als middel om de complexe en
maatschappelijke uitdagingen
aan te gaan

De samenwerking met VDAB loopt reeds vele jaren. TFTC werkt
voor opleidingen voor arbeiders samen met OpFo 100, COBOT
en IVOC en in groepsverband met de intersectorale werkgroep
rond SBM (Skills voor Bedrijf en Medewerkers), een Syntrainitiatief.
Specifiek voor non-discriminatie: Unia - Interfederaal
Gelijkekansencentrum, het Instituut voor gelijkheid van
vrouwen en mannen en het Agentschap Integratie &
Inburgering.

Competentie- en
loopbaangericht
werken

Werken met goed opgeleid personeel biedt de mogelijkheid om
een antwoord te geven aan de uitdagingen die voor ons liggen:
technisch gerichter, flexibel (polyvalent), kunnen omgaan met IT,
... . Zeker in de laatste jaren is het duidelijk geworden dat
opleiding meer aandacht krijgt. Dat moeten wij in de postcoronajaren terug stimuleren, omdat wij vrezen dat de focus in
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de eerste plaats zal liggen op het behoud/terugwinnen van
werk.
Het verwerven van competenties door middel van vorming op
de werkvloer is dan ook essentieel. De sector biedt via zijn
sectorfonds een brede waaier aan opleidingen om de
werknemers te ondersteunen in de kwalitatief hoogstaande
uitvoering van hun werk. Hierbij houdt men rekening met het
feit dat de meeste ondernemingen in de textielverzorging
behoren tot de categorie van KMO’s. Competentiemanagement
binnen bedrijven kan hierbij een vertrekpunt zijn, maar wij
willen er wel de nadruk op leggen dat dit zeker niet overal
mogelijk is, omdat er vaak in de kleine ondernemingen geen HRafdeling is om de zaken bij te houden en/of omdat de
bedrijfsleider vaak een meewerkende partner is.
Wij verwijzen in deze graag naar de sectorale acties op het vlak
van het stimuleren van competentie- en loopbaanbeleid,
competentiegericht werken bij selectie die in het kader van het
convenant genomen worden vanuit de vaststelling dat een goed
competentie- en talentenbeleid een inclusieve werkomgeving
mogelijk maakt.
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Algemene bepalingen inzake financiering, beëindiging, wijziging, evaluatie, controle en toezicht
van de overeenkomst
Beëindiging
Het addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ wordt afgesloten voor een periode van 2
jaar en kan niet stilzwijgend worden verlengd.
Het addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ 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 ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’
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 addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ 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 addendum ‘non-discriminatie en inclusie 2021-2022’
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 addendum ‘non-discriminatie en
inclusie 2021-2022’ 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 addendum ‘nondiscriminatie en inclusie 2021-2022’ opschorten.
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Opgemaakt in drie originele exemplaren waarvan elke partij een exemplaar ontvangt te Brussel
op

Namens de Vlaamse Regering,
De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw,

Hilde CREVITS
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Namens de sociale partners van de sector Textielverzorging,
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:

Mevrouw Ann VANDE KERCKHOVE,
Directeur Federatie van de Belgische Textielverzorging

De heer Philip REBRY,
Voorzitter Federatie van de Belgische Textielverzorging

18-19

en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:

Mevrouw Annelies DEMAN,
Federaal Secretaris Algemene Centrale ABVV

Mevrouw Vinciane MORTIER,
Algemeen Secretaris ACV-CSC Metea en voorzitter Gemeenschappelijk Fonds

De heer Bart DE CROCK,
Nationaal Sectoraal verantwoordelijke ACLVB
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