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Addendum ‘Non-discriminatie en inclusie 2021-2022’ bij 
het sectorconvenant 2021 - 2022 afgesloten tussen de 
Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector 
kleding en confectie (PC 109 en PC 215) 

 
 

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 Kleding en confectie, 

 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Erik Magnus, Directeur Creamoda; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Vinciane Mortier, Algemeen Secretaris, ACV Metea; 
- De heer Elie Verplancken, Secretaris, Algemene Centrale ABVV; 
- 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 31 december 2022 een maximale toelage van 
85.000,00 EUR uit te betalen aan het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie vzw 
(IVOC), Leliegaarde 22 te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 0431.148.469 - bankrekeningnummer: 
BE40 7310 1070 7963) ter financiering van 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 Instituut voor Vorming en Onderzoek in de 
Confectie vzw 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 kleding- en confectiesector. 

 
Verbintenissen van de sector 
 
Artikel 3. De kleding- en confectiesector 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 non-
discriminatie 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, de resultaten van de nulmeting, 

ontwerp van een (volwaardig, onder meer en minimaal inhakend op de nulmeting) 
actieplan en voorbereiding van de uitrol van het actieplan. 

- Volgende principes worden als kader voor het 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 

terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische 

visie en instrumenten” (Baert, S., Lamberts, M., Pieter-Paul Verhaeghe d.d. 

31/10/2020). 
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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 risicoanalyse 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.  
  



4-22 

Visie op het vlak van non-discriminatie en inclusie  

1. Hoe de vergrijzing inclusie in gang steekt 
De vergrijzing baart de sociale partners zorgen. Naast het relatief hoge aandeel 55-plussers, 
moeten we vaststellen dat het aandeel jongeren, actief in de kleding- en confectiesector, 
zwak blijft. Nog geen 5% van de werknemers is tussen 18 en 24 jaar oud, tegenover het 
dubbele over alle sectoren heen. 
Op een totaal van ongeveer 12.500 werknemers in de kleding- en confectiesector, telde IVOC 
zowat 500 werknemers, jonger dan 26. Voor een stuk speelt hier de rekruteringspolitiek van 
de ondernemingen. In de confectiesector is men voornamelijk op zoek naar ervaren 
personeel, zoals eveneens wordt bevestigd in de sectorfoto 2020. Per definitie zullen oudere 
werknemers meer ervaring hebben dan jongeren. 
De problemen om voldoende en geschikte vervangers te vinden voor steeds meer oudere 
werknemers die de sector verlaten, zijn reeds jaren voelbaar in de sector. Vooralsnog blijft de 
instroom van jongeren bijzonder zwak en moet de sector het hebben van langdurig 
werkzoekenden en ‘nieuwe Belgen’, vaak niet bepaald de jongste werkzoekenden.  
De situatie lijkt bovendien niet te verbeteren, als we kijken naar de leeftijdsverdeling. Waar 
de 50-plussers in de confectie tien jaar geleden nog net onder het gemiddelde aandeel voor 
alle sectoren samen bleven, overtreffen ze vandaag met gemak datzelfde gemiddelde, dit op 
een arbeidsmarkt die alsmaar grijzer wordt. Het krimpende aandeel jongeren is alarmerend. 
De situatie heeft bij de sociale partners voor een sense of urgency gezorgd.  
Inclusie klom dan ook sterk op de agenda van de sociale partners en van IVOC. In eerste 
instantie door de alarmerende statistieken over jongeren die kiezen voor andere sectoren, 
waardoor de sector talent aan zich voorbij ziet gaan. Maar inclusie gaat hoe dan ook breder 
dan organisatieaanpassingen die enkel jongeren moeten aantrekken. Het in vraag stellen van 
de cultuur in de bedrijven, de manier waarop nieuwkomers worden onthaald en hoe er aan 
retentie en loopbanen worden gewerkt, is een proces dat snel organisatiebreed gaat en alle 
kansengroepen in de schijnwerpers plaatst. 
 

 
 

 
2. Hoe de vervangingspraktijk inclusie veronderstelt 

De WSE-herkomstmonitor (Herkomstmonitor 2015. Arbeidsmarktpositie van personen met 
een buitenlandse herkomst. Departement Werk & Sociale Economie, Brussel) toonde dat in de 
confectiesector in 2013 relatief iets meer niet-Belgen en niet-EU-burgers worden 
tewerkgesteld dan gemiddeld in Vlaanderen, dus over alle sectoren heen. De sectorfoto 2020 
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bevestigt deze cijfers niet en toont dat de confectie net iets minder dan gemiddeld uit 
kansengroepen rekruteert. Uiteraard is er nog een verschil tussen tewerkstellen en 
rekruteren, maar de cijfers zijn niet in overeenstemming met de verwachtingen en het beeld 
dat in de sector leeft en wordt bevestigd in de multiculturele bezetting van de honderden 
confectiewerkplaatsen die Vlaanderen rijk is. 
 
De sociale partners zijn in ieder geval gevat door deze ontwikkelingen. De diversiteitsacties 
die in het kader van de opeenvolgende sectorconvenanten zijn ontwikkeld en uitgerold, 
passen dan ook in het evoluerende sectorale arbeidsmarktbeleid. De sociale partners wensen 
dan ook verder te werken op dit spoor, dus met bijzondere aandacht voor de ‘nieuwe 
Belgen’ in de sector. Het is immers duidelijk dat deze doelgroep in toenemende mate instaat 
voor het vervullen van de vervangingsbehoeften in de sector, waardoor het wegnemen van 
taal- en andere drempels tot de sectorale speerpuntacties rond inclusie gerekend mag 
worden. 

 
3. Hoe inclusie in de sector wordt mogelijk gemaakt 

De sense of urgency heeft gezorgd voor uiteenlopende initiatieven om inclusie te 
bevorderen.  

In 2015 hebben de sociale partners via een CAO afspraken gemaakt over initiatieven voor 
jongeren, dit in samenwerking met het onderwijs en de VDAB (CAO nr. 128185/co/109, 
neergelegd op 30 juni 2015). Deze CAO getuigt van een sectoraal engagement dat meteen de 
basis legde voor concrete acties. Deze acties gaan breder dan die voor enkel jongeren. In 
grote lijnen werkt de sector vandaag op vijf sporen en voor diverse kansengroepen rond 
inclusie. 

• Traditioneel is er uiteraard eerst het sectorconvenant waar sinds de eerste 
convenantperiode in 2008 diversiteitsacties in werden uitgerold. Met het huidige 
addendum kent het werken rond diversiteit uiteraard een momentum.  

• Aanvullend zijn er de actieplannen die met ESF-middelen werden/worden uitgevoerd. Het 
ESF-project ‘Watch for Talent’ (nr. 6514 in oproep 371 ‘Focus op Talent’) liep van 2017 tot 
2019 (https://www.talentenscout.be) en kent sinds het najaar van 2020 een vervolg in de 
ESF-projecten nr. 9705 ‘Talance’ en nr. 9749 ‘Exclusief Inclusief’ (beide in oproep 500 
‘Inclusief Ondernemen’) waar IVOC als projectpartner voor een breed publiek van 
kansengroepen op meerdere lijnen werkt aan inclusie (zie verder in dit addendum). 

• Ten derde zijn er de actieplannen die met federale middelen worden gerealiseerd. Sinds 
januari 2018 doen de sociale partners beroep op de bijkomende middelen die de federale 
overheid aan de sectoren ter beschikking stelt voor het bevorderen van 
werkervaringskansen voor jongeren. Parallel met het Vlaams addendum non-
discriminatie en inclusie, lopen dus een reeks acties om (werkzoekende) jongeren toe te 
leiden naar de sector. 

• Ten vierde zijn er Europese projecten waarin gewerkt wordt rond inclusie in de sector. 
IVOC is partner in een breed consortium van meer dan 20 partners uit 9 landen die in de 
periode 2018-2022 werken rond competentie-issues in de Europese textiel- en 
kledingindustrie, dit in het kader van de Europese Skills Agenda 
(https://s4tclfblueprint.eu/). Het project draait in essentie rond opleidingstekorten en 
moet eind 2022 uitmonden in een strategisch competentiebeleid voor de sector, maar 
één van de belangrijkste actiedomeinen is inclusie en de promotie van de sector naar 
jongeren toe in het bijzonder. Diverse inclusie-acties lopen zo parallel én synergetisch in 
Vlaanderen en in Europa. 

• Tenslotte zijn er inclusie-acties die met sectorale middelen worden gefinancierd. Een en 
ander past in de verduurzaming van de ervaringen die we opdeden in subsidieprojecten, 
ESF-projecten in het bijzonder. Het structureel inpassen van acties rond inclusief 
ondernemen in de IVOC-dienstverlening is inderdaad bedoeld om nuttige en positief 

https://www.talentenscout.be/
https://s4tclfblueprint.eu/
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geëvalueerde acties rond inclusie te continueren, dit met eigen middelen.  Concreet 
gebeurt dit in de vorm van groeiprojecten. In groeiprojecten bieden IVOC-
sectorconsulenten, al dan niet samen met externe deskundigen, een actieve, inhoudelijke 
ondersteuning aan ondernemingen die werk maken van inclusie.  Groeiprojecten hebben 
steeds tot doel de arbeidsorganisatie te optimaliseren, waarbij competentieontwikkeling 
binnen de onderneming, overleg met en betrokkenheid van de werknemers centraal 
staat, ook al is opleiding niet steeds de uitkomst of de bedoeling. De sector neemt hierbij 
50% van de kosten (doorgaans facturen van externe consultants) voor zijn rekening tot 
een maximum van € 2.500 per groeiproject. 

 
4. Waarom integratie nu aan de orde is 

Het resultaat van de nood om in de sector sterker in te zetten op inclusie, is dat er vandaag 
meerdere kanalen en financieringsbronnen bestaan om in de sector aan inclusie te werken.  

De overlap is evenwel niet noodzakelijk dysfunctioneel, wel integendeel.  

In de praktijk stellen we vast dat de verschillende acties rond inclusie en dus ook in dit 
addendum wel een andere insteek en doelstelling hebben, maar in de praktijk door elkaar 
lopen. Ze versterken elkaar, en dat is ook de bedoeling. Enkele voorbeelden: Het inschakelen 
van een externe coach voor een jongere in actie A, zal in desbetreffend bedrijf ook actie B 
rond de begeleiding van andere kansengroepen bespreekbaar maken; Het sleutelen aan het 
onthaal voor nieuwkomers in actie C is een uitgelezen kans om meteen ook voor het 
wegnemen taaldrempels maatregelen voor te stellen in actie D; De kennismaking en positieve 
ervaring met de dienstverlening van een werkplekarchitect in actie E, kan in bedrijven een 
inclusiedynamiek aanwakkeren die we beogen met actie F.   

Eerder dan te streven naar duidelijk te onderscheiden actielijnen, is het van belang de 
diverse acties en kanalen te integreren in één globaal sectoraal inclusiebeleid voor de 
kleding- en confectiesector. Deze oefening is aan de orde in de komende jaren en moet 
antwoorden bieden op talrijke vragen en uitdagingen.  

Uiteraard stelt zich in een context van diverse financieringsbronnen de vraag naar mogelijke 
dubbelfinanciering van acties. Wij verwijzen hierbij naar het systeem van de 
projecttijdregistraties dat bij IVOC wordt gebruikt en in principe dubbelfinanciering van 
kosten uitsluit. Alle IVOC-sectorconsulenten wijzen dagelijks hun werktijd (tot op het 
kwartier nauwkeurig en tot het maximum van de dagelijkse werktijd van gemiddeld 7,66u) 
éénduidig toe aan de verschillende projecten die IVOC opzet. Dit kan online via een app die 
onderdeel is van de elektronische agenda die IVOC-medewerkers gebruiken voor de planning 
en verantwoording van prestaties.  

Naast de projecttijdregistraties die dubbelfinanciering van personeel moet uitsluiten, worden 
bij IVOC ook alle uitgaven en inkomende facturen gekoppeld aan projecten. Onze analytische 
boekhouding laat zo vlot en ondubbelzinnig de verificatie van alle projectuitgaven toe.   

 
5. Waarom sectorfondsen goed geplaatst zijn om inclusie te bevorderen 

Tenslotte is er een bijzonder argument om vanuit sectorale opleidingsfondsen aan inclusie te 
werken.  
 
Tegenover het aanbieden van sectortechnische opleidingen of het verstrekken van 
opleidingssteun, zijn zaken zoals inclusie, werkbaarheid en non-discriminatie eerder 
abstracte thema’s.  
Opleidingen zijn concreet, ze zijn doorgaans verweven met het productieproces en in de 
bedrijfswereld kan iedereen heel duidelijk aangeven wat ze van opleidingen verwachten. Dat 
is niet het geval voor bijvoorbeeld een werkbaarheidsactie rond het bevorderen van 
taakvariatie op de werkvloer. Abstracte zaken veronderstellen een zekere openheid voor 
verandering, bereidheid om processen te analyseren, tijd maken om zaken te bespreken, om 
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vervolgens zonder resultaatsgaranties te investeren in een langlopend remediëringstraject. In 
veel ondernemingen ligt zoiets heel lastig.  
Maar het is wel de combinatie van concreet en abstract die werkt. Net dankzij de positieve 
ervaringen met concrete sectorale services, ontstaat ook een openheid en vertrouwen in 
zaken die minder voor de hand liggen, maar die toch een belangrijke meerwaarde hebben 
voor de onderneming en al zijn stakeholders. Net door te kruisen met concrete services, 
ontstaan opportuniteiten voor een inclusief en maatschappelijk relevant arbeidsmarktbeleid. 
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Acties 

Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van 
discriminatie en ter bevordering van inclusie 

Actie 1: De integratie van jongeren in de sector versterken 
 

Omschrijving De insteek van deze actie is de IVOC-jongerenwerking.  
 
Deze actie wordt mee ondersteund door de federale overheid en 
loopt parallel met een Europees project (zie visietekst). 
 
Dankzij de bijkomende middelen van de federale overheid kan 
IVOC sinds 2018 actief jongeren begeleiden en hiervoor ook 
partners, gespecialiseerd in inclusie, betrekken. Het gaat in 
principe over jongeren uit de risicogroepen zoals die door de 
federale overheid worden bepaald (lager kwalificatieniveau, 
werkzoekend, … ). 
 
IVOC werkt zo aan de duurzame arbeidsinschakeling van jongeren 
in de kleding- en confectiesector, dit via de verbreding van het 
aanbod en de kwaliteit van het werkplekleren. Centraal staan dan 
ook de ondersteuning van het mentorschap in de ondernemingen 
en het begeleiden van jongeren. 
Het project bestaat uit drie luiken: 
• Expeditie werk: Proactieve begeleiding van jongeren op weg 

naar een job in de sector. De doelstelling is het versterken van 
de startpositie van jongeren ter voorbereiding van een eerste 
werkervaring in confectiebedrijven. In zover de jongeren in 
kwestie reeds een werkervaring hebben of in een formule van 
werkplekleren actief zijn, is de begeleiding een bijkomende 
ondersteuning (opleiding of coaching) om het traject succesvol 
af te ronden en om de jongeren te helpen de juiste 
loopbaankeuzen te maken. 

• Complementair is het de bedoeling om de kwaliteit van het 
werkplekleren te versterken door een ondersteuning van de 
mentoren, om zo de kansen op duurzame inschakeling in de 
onderneming te vergroten.  
Het sleutelen aan de organisatie van werkplekken in 
samenwerking met mentoren, en hierover het gesprek 
aangaan met de werkgever, kan als zodanig ook de werkvloer 
en de bredere organisatie gevoelig maken voor het belang van 
inclusie. Dit kan bijvoorbeeld uitmonden in gerichte opleiding 
(die IVOC trouwens aanbiedt) of sterkere begeleiding (door de 
Werkplekarchitecten waar IVOC reeds jaren mee samenwerkt). 
Kortom, het is een mogelijke opstap naar inclusief 
werkgeverschap.  

• Bijkomend zal IVOC ook jongeren opvolgen die na hun 
modeopleiding of werkervaring in de werkloosheid belanden. 
Deze opvolging moet nuttige input leveren voor 
verbeteracties. We koppelen terug naar de modeopleiding, 
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naar de begeleiding van de jongeren ter voorbereiding van de 
werkervaring of naar de begeleiding van de jongeren op de 
werkplek. De bedoeling is dan met de betrokkenen uit het 
onderwijs, de Werkplekarchitecten of de ondernemingen 
verbeteracties uit te werken en zo de knelpunten in de 
doorstroming weg te werken. 

 
Noteer dat de middelen van de federale overheid worden gebruikt 
om rekeningen van derden (consultants, coaches, opleidingen, …) 
te financieren. Er is slechts een zeer beperkt gedeelte voorzien voor 
IVOC-personeelskosten. 
Ook in het kader van een Europees project, werkt IVOC aan een 
promotiecampagne voor jongeren, met een sterke focus op 
inclusie. Bepaalde acties in dit addendum lopen dus parallel met 
acties in meerdere landen in Europa. 
 
Via een tijdsregistratiesysteem binnen IVOC is dubbelfinanciering 
met het sectorconvenant uitgesloten. 

Timing De jongerenwerking gefinancierd met federale middelen en het 
Europees programma, lopen nog tot juni 2022 verder, dus bijna de 
volledige addendumperiode 2021-2022 overlappend.  
Het jongerenproject loopt daarna nog door, maar dan eventueel 
zonder bijkomende federale of Europese middelen. 

Betrokken partners • De federale overheid. 
• De Werkplekarchitecten. 
• Diverse scholen en VDAB. 
• HoGent (Bachelors Modetechnologie). 

Resultaatsverbinteni  Het bereik van jongere werknemers via IVOC-opleidingen en 
opleidingssteun is voor de sector een belangrijke parameter. 
 
• Immers, net bij jongere en dus minder ervaren werknemers, 

verwachten wij opleidingsnoden. Toch blijft het aandeel van 
jongere werknemers in het werknemerspubliek dat IVOC 
bereikt (zowat 3,5%) onder het aandeel van jongeren in de 
werknemerspopulatie (rond 4,5%). Het verhogen van het 
aandeel jongeren in opleiding is dan ook een passende 
indicatie voor een sterker inclusief bedrijfsbeleid. 

• Naast een goed onthaal en begeleiding, is aangepaste opleiding 
in bedrijven een instrument bij uitstek om de integratie van 
jongeren (ook van andere kansengroepen) te verzekeren. 

• Met de coronacrisis die nog volop woedt, verwachten we een 
afgenomen vervangingsbehoefte en dus ook een afname van 
de opleidingsinspanningen voor nieuwkomers in 2020 en 
wellicht ook 2021. 

 
De doelstelling is dan ook de bestendiging van de 
vertegenwoordiging van jongeren (-26 jaar) van 3% van alle 
werknemers die IVOC bereikt via opleidingen en opleidingssteun 
in 2021, en een verhoging van het bereik tot 4% in 2022. 
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Nota bene: Het federaal jongerenproject dat IVOC uitvoert heeft 
toekomstige werknemers als doelgroep. De doelstelling van het 
federaal jongerenproject is de begeleiding/coaching van 75 
jongeren, met het oog op het opdoen van werkervaring (minstens 
50 jongeren). Daarnaast volgen we 50 jongeren op die na hun 
studies of eerste werkervaring in de werkloosheid terugkeren of 
blijven hangen en waar we zoeken naar oorzaken en werken aan 
een passende aanpak. 

 

Actie 2: Praktische ondersteuning bieden aan bedrijven rond instroom, 
retentie en loopbaanbegeleiding 
 

Omschrijving De insteek van deze actie is het ondersteunen van bedrijven op 
drie lijnen naar inclusief ondernemen, dit in samenwerking met 
gespecialiseerde HR-dienstverleners. 
 
Deze actie wordt mee ondersteund door ESF. 
 
TALANCE (een contaminatie van talent & relance) is de naam van 
het ESF-project 9705 (oproep 500 ‘inclusief ondernemen’) dat 
uitgevoerd wordt onder leiding van Woodwize (houtsector). De 
sector is partner in dit project. 
Het project focust op het aanreiken van ondersteuning bij inclusief 
ondernemen en op het promoten van bestaande methodieken en 
tools in onze bedrijven. Bedrijven geven aan dat er reeds heel wat 
analysetools bestaan en dat ze vooral op zoek zijn naar praktische 
ondersteuning wanneer ze concreet aan de slag gaan met een 
inclusieve benadering van instroom, doorstroom en uitstroom van 
de medewerkers. Bovendien bemerken we dat onbekend ook 
onbemind is en dat men de opportuniteiten die liggen in het 
uitbreiden van de potentiële medewerkerspopulatie met 
kansengroepen niet altijd ziet. 
 
In het intersectorale TALANCE-project bouwen we een 
dienstverlening op drie lijnen, waarover we de dialoog met de 
bedrijven aangaan om zo tot concrete actie te komen.  
 
Het gaat over het verlagen van de instroomdrempels en 
bevorderen van retentie door:  

• Het re-design van jobs 
• Het wegnemen van taaldrempels 
• Loopbaanbegeleiding. 

 
Rond elk van deze actielijnen worden sensibiliseringsacties, 
infosessies en opleidingen opgezet, worden bevragingen van 
bedrijven gedaan en bedrijven bezocht (ondersteund door een 
quickscan ‘inclusief ondernemen’) om zo de behoeften te 
detecteren en bedrijfsacties op te zetten. 

Timing Het ESF-project loopt parallel met de volledige 
sectorconvenanttermijn. 
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Betrokken partners ESF, WOODWIZE, COBOT, EDU+, Acerta Consult, I-Diverso,  Novare, 
SBS, Itinera. 

Resultaatsverbintenis Gezien de sterke overlap tussen actie 2 en actie 3 (zie volgend 
punt), geldt de resultaatsverbintenis voor beide acties samen. 
 
Volgens de afspraken in de ESF-dossiers stellen we de volgende 
essentiële bereikcijfers voor de kleding- en confectiesector voorop: 
 
50 bedrijfsbezoeken met quickscan inclusief ondernemen en 
bespreking van eventuele inclusie-acties, uitmondend in: 
 

minstens 10 projecten die gefinancierd worden met middelen 
uit het ESF-project TALANCE: 
• Het re-design van jobs: minstens 3 bedrijven 
• Het wegnemen van taaldrempels: minstens 4 bedrijven 
• Loopbaanbegeleiding: minstens 2 bedrijven. 
 
minstens 5 projecten die gefinancierd worden met middelen 
uit het ESF-project Exclusief Inclusief, dus evenveel bedrijven 
waar effectief werkplekarchitecten worden ingezet. 

 

Actie 3: Werkplekarchitecten actief inzetten in de sector 
 

Omschrijving De insteek van deze actie is het mobiliseren van de 
werkplekarchitecten om in bedrijven inclusieprojecten te 
begeleiden.  
 
Deze actie wordt mee ondersteund door ESF. 
 
‘Exclusief Inclusief’ is de naam van het ESF-project 9749 (oproep 
500 ‘inclusief ondernemen’) dat uitgevoerd wordt onder leiding 
van Sterpunt Inclusief Ondernemen. De sector is partner in dit 
project. 
Het is de bedoeling om het structurele en operationele 
inclusievermogen van ondernemingen via concrete 
dienstverlening te versterken. Bestaande tools en maatregelen 
worden bekend gemaakt in de bedrijfswereld en op maat 
geoperationaliseerd. Het partnerschap kan putten uit een rijke 
ervaring met positieve acties en instrumenten die voorhanden zijn. 
 
In dit project zal IVOC vooral inzetten op de inschakeling van 
Single Points Of Contact (SPOC) in inclusieacties in de sector. Een 
SPOC is thuis in de problematiek van kansengroepen op de 
arbeidsmarkt. Hij/zij kent de mogelijkheden en de beperkingen van 
de doelgroep(en) en heeft ervaring in de integratie van deze 
mensen op de werkvloer. Hij/zij is in het bijzonder gespecialiseerd 
in het brede en gediversifieerde institutionele kader van waaruit 
de toeleiding wordt ondersteund en kan desgevallend terugvallen 
op een netwerk van referentiepersonen/stakeholders uit relevante 
organisaties. 
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Een SPOC wordt bij de IVOC-werking betrokken als supervisor en 
inhoudelijk aanspreekpunt. Het is de taak van de IVOC-
projectcoördinatoren om de SPOC in te schakelen in de contacten 
met bedrijven als zij daar een aanleiding toe zien. Het is de taak 
van de IVOC-projectcoördinatoren om de bedrijven aan te spreken 
en openingen te creëren. 
De interventie van een SPOC kan beperkt zijn tot een éénmalig, 
punctueel advies over één issue, tot de opzet van organisatiebrede 
verbeter- en actieplannen.  
 
Nota bene: Er is voor IVOC vanuit dit ESF-project slechts een heel 
beperkte financiering van IVOC-personeelskosten voorzien. Het 
ESF-project voorziet wel financiering van de inzet van 
werkplekarchitecten in onze sector. 

Timing Het ESF-project loopt parallel met de volledige 
sectorconvenanttermijn. 

Betrokken partners ESF, Sterpunt Inclusief Ondernemen en diverse organisaties uit het 
consortium van de werkplekarchitecten en enkele andere sectoren. 

Resultaatsverbintenis Zie de resultaatsverbintenis bij actie 2. 
 

Actie 4: Intersectorale sensibiliseringscampagne rond non-discriminatie in 
bedrijven voeren 
 

Omschrijving De insteek van dit project is de sensibilisering van bedrijven rond 
inclusie, in samenwerking met andere sectorfondsen. 
 
WOODWIZE nam enkele jaren geleden het initiatief om - samen 
met nog 20 andere sectoren - een non-discriminatiehandleiding te 
ontwikkelen. De handleiding is vandaag zowel online als in 
brochurevorm beschikbaar, maar nog weinig bekend in de 
bedrijfswereld.  
Samen met andere sectoren gebruiken we de handleiding waar ze 
voor bedoeld is, maken we ze kenbaar en nodigen wij uit de 
principes in de praktijk te brengen. 
 
De samenwerking tussen de diverse sectoren mag dynamisch 
worden genoemd. Op het moment van de redactie van dit 
addendum, doen diverse intersectorale actievoorstellen de ronde. 
IVOC zal in principe meewerken aan deze acties, maar ook de 
workload binnen het IVOC-team zal van betekenis zijn voor het 
effectieve engagement van de sector. 
 
Toch zijn er alvast twee bijkomende, intersectorale acties waar de 
sector aan zal meewerken. 
 
In 2021 willen we 3 teasers of videoreminders voor digitale media 
ontwikkelen en verspreiden. De teasers hebben tot doel 
werkgevers te confronteren met stereotype ideeën en 
vooroordelen inzake discriminatie. De bedoeling is dat ze 
nadenken over de impact en de link leggen met het non-



13-22 

discriminatiebeleid (of ontbreken ervan) binnen hun eigen 
onderneming. 
Er zullen ook oplossingen aangereikt worden waarmee bedrijven 
aan de slag kunnen om de mogelijke problematieken met 
betrekking tot discriminatie aan te pakken. (o.a. door het 
aanreiken van (intersectorale) opleidingen: hoe omgaan met 
discriminerende klanten, hoe kan ik diverse teams doen 
samenwerken, hoe kan ik drempels vermijden in mijn vacatures …). 
 
Samengevat:  
• De sector zal de bedrijven uit de sector rond inclusie 

sensibiliseren tijdens de regelmatige contacten in het kader 
van de reguliere IVOC-dienstverlening. 

• In het kader van de opleidingsprogrammatie zal IVOC ruimte 
en middelen voorzien voor opleidingen die het inclusief 
ondernemen moeten faciliteren. 

Timing De samenwerking tussen de sectorconsulenten bestaat al geruime 
tijd en de contacten lopen gewoon verder in de komende 
convenantperiode. 

Betrokken partners Het gaat over een eerder informele samenwerking tussen 21 
sectorfondsen. 

Resultaatsverbintenis • De non-discriminatiehandleiding fysiek verspreiden of de 
digitale versie aanprijzen in minstens 50 bedrijven per jaar. De 
bedrijven worden opgelijst, samen met hun eventuele 
feedback. 

• Drie teasers rond non-discriminatie afwerken en verspreiden 
in 2021 via digitale media. 

• Minstens 3 opleidingen ter ondersteuning van inclusief 
ondernemen programmeren, zowel in 2021 als in 2022. 

 
Uitvoering risicoanalyse als voorbereiding op de nulmeting 

Actie: Uitvoering van een risicoanalyse als aanloop naar de nulmeting 
 

Omschrijving Uitvoering van een bredere, diepere omgevingsanalyse om 1) een 
bredere context te schetsen, 2) achterliggende mechanismen te 
verkennen, 3) de nulmeting (zijnde de correspondentietest) 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 arbeidsmarkt-
discriminatie in de Vlaamse sectoren: academische visie en 
instrumenten (Baert, S., Lamberts, M., Verhaeghe, P.P)” opgesteld 
op 30/10/2020 (zie p. 37 tem 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’. 
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Timing De risicoanalyse wordt opgestart in de eerste maanden van 2021 
en zal worden afgerond voor de start van de nulmeting. Zie verder 
in het actieplan. 

Betrokken partners Departement WSE, collega sectoren, sociale partners, werkgevers, 
intersectorale adviseur en begeleidingsgroep ‘monitoring 
discriminatie’. 

Inspanningsverbintenis De sector brengt een kort verslag over de risicoanalyse uit ten 
aanzien van de begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’. 

 

Uitvoering nulmeting 

Actie: Uitvoering van een sensibiliserende nulmeting 
 

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.  
 
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. 

Timing De sector zal voor de nulmeting opgenomen worden in een cluster 
van (kleinere) verwante sectoren. De timing van de nulmeting is in 
deze zin afhankelijk van de samenstelling van de cluster en de 
overeenstemming die hierover tussen de verschillende sectoren zal 
moeten worden bereikt. De kleding- en confectiesector werkt 
constructief mee aan de clustering teneinde de nulmeting binnen 
de addendumperiode mogelijk te maken. 
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Betrokken partners Departement WSE, collega sectoren, sociale partners, werkgevers, 
intersectorale adviseur en begeleidingsgroep ‘monitoring 
discriminatie’. 

Inspanningsverbintenis De sector onderneemt een nulmeting. De sector volgt de 
methodiek, kwaliteitscriteria en afspraken uit de 
begeleidingsgroep op. 
De sector maakt voor de aanstelling van een externe 
dienstverlener gebruik van de raamovereenkomst die door de 
overheid geboden wordt. 

 

Interne sectorale dialoog over de risicoanalyse resultaten nulmeting, ontwerp van een 
(meer volwaardig) actieplan en aanloop uitrol actieplan 

Actie: Beleidsvorming 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. 
 
De sector zorgt ook voor een publieke rapportering. De sector 
stemt een (gezamenlijke) communicatie-werkwijze af met de 
begeleidingsgroep. 

Timing De sectorale dialoog over inclusie en non-discriminatie is de 
facto reeds opgestart tijdens de redactie van dit addendum. 
Tijdens de IVOC-bestuursvergaderingen in het najaar van 2020 
hebben de sociale partners hun visie en voorkeuren afgestemd. 
Met de volgende stappen in de addendumacties zal ook de 
dialoog verderlopen en de sectorale beleidsvorming vorderen. In 
deze zin is de dialoog ongoing tijdens de volledige 
addendumperiode.  

Betrokken partners Sociale partners, begeleidingsgroep ‘monitoring discriminatie’, 
Departement WSE. 

Inspanningsverbintenis 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. 
 
De sector bouwt aan een inclusiebeleid van de sociale partners. 
IVOC registreert hiervoor de afstemmingsmomenten en staat in 
voor de inhoudelijke rapportering, dit als referentie voor het 
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sectoraal inclusiebeleid en de acties die worden ondernomen in 
de komende jaren. IVOC voorziet hiervoor ook een synthetische 
themapagina op de IVOC-website. 
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Rode draden 

Intersectorale toets Dit sectorconvenant en de beide addenda voor de kleding & 
confectiesector focussen op specifieke uitdagingen die vaak 
gemeenschappelijk zijn voor alle sociale partners uit de 
maakindustrie. De structuur van de sectoren en vooral het 
publiek zijn er vergelijkbaar. Die uitdagingen gaan we dan ook 
aan in samenwerking met de collega’s uit de maakindustrie of 
uit de ruimere industrie.  
Drie van de vier ondersteunende acties rond inclusie en non-
discriminatie worden dan ook vanuit een intersectorale 
samenwerking opgezet.  
 
Ook zonder de ESF-projecten, die deze samenwerking mee 
mogelijk maken, zouden we het intersectorale netwerk in 
stelling hebben gebracht. Met dit addendum bevestigen de 
sectoren samen het belang en de relevantie van de inclusieve 
arbeidsmarkt. Met het nulmetingproject wordt de komende 
convenanttermijn 2021-2022 steevast een periode van bevragen 
van het veld, ontwikkelen van procedures, overleg met alle 
stakeholders en het zoeken naar modus operandi voor de 
sectorfondsen, wat enkel kan lukken als sectoren samenwerken 
en van elkaar leren. 
 
De sector zal ook actief samenwerken met de intersectorale 
adviseur non-discriminatie en inclusie. 

 
Relancetoets Cash is voor veel bedrijven vandaag de prioriteit. Het kunnen 

blijven voldoen aan alle financiële verplichtingen is de definitie 
van het doorstaan van de coronacrisis, en tegelijk ook de beste 
basis voor herstel. 
Daarnaast is er de continuïteit van de bedrijfsvoering, het 
veiligstellen van relaties met klanten en leveranciers, maar ook 
de retentie van het personeel. De coronacrisis heeft gewerkt als 
een pauzeknop op de dynamiek van de arbeidsmarkt. De 
aanwervingen vielen stil, maar ook de normale uitstroom van 
personeel werd geremd, mee ondersteund door het brede 
vangnet dat de overheid onder de bedrijven spande. De relance, 
die stilaan op gang komt, en aangetrokken wordt door de 
overheid, nodigt de bedrijven uit om werk te maken van herstel, 
maar tegelijk ook om zaken in vraag te stellen.  
 
De crisis kan in deze zin ook een opportuniteit zijn voor een 
meer inclusief bedrijfsbeleid. Jarenlange gewoonten en 
verwachtingen moeten nu noodgedwongen worden gelost. Het 
besef dat talenten van mensen die tot voor kort misschien niet 
helemaal pasten in het plaatje, onaangeboord blijven, kan leiden 
tot een win-win. Met nog andere woorden, kan de relance een 
gelegenheid worden om de positieve ervaringen met inclusie-
acties – op al bij al beperkte schaal - uit het verleden te 
verbreden, dus het bereik van bedrijven en van de verschillende 
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kansengroepen te verhogen. Het is met die boodschap en 
uitnodiging dat we dialoog met de IVOC-gebruikers moeten 
aangaan en die aan de basis ligt van eigenlijk alle acties die we 
met dit addendum willen uitrollen. 

 
Partnerschappen op 
het snijvlak leren, 
werken en innoveren 

als middel om de complexe en 
maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan 

Niet alleen in het addendum inclusie, maar ook in het bredere 
sectorconvenant, verzilveren we onze recente ervaringen in de 
samenwerking met de Werkplekarchitecten. Op diverse 
domeinen (coaching van jongeren, begeleiding van mentoren in 
bedrijven, werkbaarheid, inclusie, … ) schakelen we vandaag 
externe experts in die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van 
mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, een terrein 
waar de eigen sectorale expertise in het verleden soms haperde. 
De principes van de samenwerking liggen vast in een formele 
overeenkomst met het Sterpunt Inclusief Ondernemen, maar de 
praktische uitwerking berust op bilaterale afspraken met de 
deelorganisaties. 
 
De Werkplekarchitecten spelen een rol in de vier 
ondersteunende acties in dit addendum, maar vooral actie 3, 
waarbij we de inschakeling van Single Points Of Contact (SPOC) 
in inclusieacties in de sector structureel willen verankeren, 
beschouwen we als een innovatieve actie bij uitstek. 

 
Competentie- en 
loopbaangericht 
werken  

In de verschillende onderdelen van het sectorconvenant stelden 
we dat enkel een innovatieve arbeidsorganisatie de toekomst 
van eender welke onderneming kan waarborgen. Het versterken 
van competenties vormt dan de basis voor een grotere inbreng 
van werknemers in operaties en uiteindelijk ook in de 
klantenrelaties en de bedrijfsresultaten. Deze boodschap staat 
centraal in de IVOC-jongerenwerking 
(https://www.youngpatterns.be).  
 
In de IVOC-jongerenwerking, de absolute prioriteit in dit 
addendum, draait alles rond de dialoog tussen werkgevers en 
jongeren, rond de aansluiting van logica’s, verwachtingen en 
ambities. De vragen die er gesteld worden en de discussies die 
men voert, gaan niet over arbeidsvoorwaarden, maar wel over 
motivatie, zingeving en loopbaanperspectieven. De werkgevers 
die zich engageren in het IVOC-jongerenproject beseffen dat het 
niet langer volstaat om een correct loonpakket te voorzien voor 
iemand die de jobvereisten aankan, maar dat ze grondig moeten 
sleutelen aan het onthaal, de opleiding en de integratie van 
nieuwkomers in een team en arbeidsorganisatie waar mensen 
hun kennis en vaardigheden maximaal kunnen ontplooien. 
 
Met de IVOC-leerrekening ondersteunt ook de sector dit streven. 

 

 

  

https://www.youngpatterns.be/
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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 ‘non-
discriminatie 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 Kleding en confectie, 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Erik MAGNUS, 

Directeur Creamoda 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Vinciane MORTIER, 

Algemeen Secretaris ACV METEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Elie VERPLANCKEN, 

Secretaris Algemene Centrale ABVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Bart DE CROCK, 

Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB 


