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Addendum ‘duaal leren’ bij het Sectorconvenant 2021-2022 
afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners 

van de sector Textielverzorging (PC 110)  
  
  
Tussen de VLAAMSE REGERING,  
  
hierbij vertegenwoordigd door:  
  

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand;  
  

De heer Jo Brouns, Vlaams 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:   

- De heer Marc Callewaert, zaakwaarnemer FBT;  

- De heer Philip Rebry, voorzitter FBT en voorzitter Gemeenschappelijk Fonds;  
  

met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

- Mevrouw Annelies Deman, Federaal Secretaris Algemene Centrale ABVV;  

- Mevrouw Vinciane Mortier, Algemeen Secretaris ACV-CSC METEA;  

- 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 2023 tot en met 30 juni 2023 een maximale toelage van 12.250,00 
euro uit te betalen aan Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging, Brusselsesteenweg 478 
te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 0419.457.890 - bankrekeningnummer: BE76 7330 3621 6695) 
voor de financiering van acties ter versterking van de werkplekcomponent van duaal leren.  
  
Artikel 2. De in dit addendum opgenomen engagementen zijn inspanningsverbintenissen en 
resultaatsverbintenissen. Bij de afrekening wordt de verantwoording van de inspanningen én van 
de resultaten beoordeeld:  

- 80% is de inspanningsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf 
vastgelegde inspanningsverbintenissen;  

- 20% is resultaatsfinanciering die wordt toegekend op basis van vooraf vastgelegde 
resultaatsverbintenissen. 20% van het in artikel 1 vermelde bedrag wordt uitbetaald in 
zoverre de resultaatsverbintenissen behaald zijn. Als een verbintenis niet wordt 
behaald, wordt de twintig procent a rato van het aantal behaalde 
resultaatsverbintenissen uitbetaald;  

- De storting van de subsidie wordt geregeld via het Ministerieel Besluit houdende de 
toekenning van een projectsubsidie aan het Gemeenschappelijk Fonds van de 
Textielverzorging ter uitvoering van het addendum ‘Duaal Leren’ 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 sector verbindt zich ertoe middels voorliggende overeenkomst:   

1° de al bestaande engagementen uit het addendum ‘duaal leren’ van 5 maart 2021 verder te 
continueren en hierbij aan te geven welke engagementen uit dit addendum eventueel zullen 
worden bijgestuurd dan wel al zijn afgerond;  

2° nieuwe engagementen ter versterking van de werkplekcomponent van duaal leren op te nemen.   

  

RESULTAATSVERBINTENISSEN   
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum duaal leren 2021-2022  

Formuleer hieronder een ge-updatete of nieuwe resultaatsverbintenis 
voor komende addendumperiode van 6 maanden  

Aantal plaatsbezoeken (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = Minstens 9 bij 
erkende bedrijven / 2022 = Minstens 9 bij 
erkende bedrijven  

Aantal plaatsbezoeken in het kader van erkenning van leerwerkplekken -> 2023 = 
Minstens 5 bij erkende en té erkennen bedrijven.   

Aantal virtuele contacten (per jaar) in het 
kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = geen / 2022 = 
geen  

Aantal virtuele contacten in het kader van erkenning van leerwerkplekken -> 2023 
= geen. Virtuele contacten zijn geen effectief middel in onze sector om nieuwe 
werkplekken te vinden.  
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Aantal telefonische contacten (per jaar) in 
het kader van erkenning en opvolging van 
leerwerkplekken -> 2021 = Minstens 2 /  
2022 = Minstens 2  

Aantal telefonische contacten in het kader van erkenning van leerwerkplekken -> 
eerste 6 maanden van 2023 = 2. De geïnteresseerde scholen en CLW’s zullen de 
opleiding pas opstarten in september 2023.  

  
  
Kwantiteit van werkplekken in het secundair onderwijs  

Actie 1: Duaal leren promoten via 
de website www.train4texcare.be 
waar duaal leren in de kijker 
wordt gezet?  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☐ continuering  
☒ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
De website www.train4texcare.be zal een zeer grondige make-over 
ondergaan. Duaal leren krijgt een aparte, duidelijke, informatieve 
pagina.  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing)  
Afgevaardigden van werkgeverszijde, sociale partners, externe IT 
consultant, medewerkers TFTC.  

Inspanningsverbintenis(-sen):   
De nieuwe website moet live gaan in april 2023.  

  
Actie 2: Bezoeken CLW’s en BuSO 
in functie van meer programmatie  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing):   
  

Inspanningsverbintenis(-sen):   
De sector wenst de contacten die reeds gelegd zijn met een aantal 
geïnteresseerde scholen verder uit te bouwen en te blijven zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden.   

  

Actie 3: Niet-erkende 
ondernemingen informeren  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing):   
  

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Zodra de opleiding Medewerker Textielverzorging effectief 
geprogrammeerd staat, zal de sector haar ondernemingen verder 
informeren en begeleiden tot het aanvragen van een erkenning. Er 
zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor 
sectoroverschrijdende opleidingen. 

  

Actie 4: Op het getouw zetten van 
ontmoetingsdagen met de 
verschillende onderwijsnetten  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing):   
  

Inspanningsverbintenis(-sen): Bij de eerstvolgende bijeenkomst van 
het Sectoraal Partnerschap zal de sector bij de vertegenwoordigers 
van de verschillende onderwijsnetten aandringen op de organisatie 
van een ontmoetingsdag per net, ook voor het VWO.  

http://www.train4texcare.be/
http://www.train4texcare.be/
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Actie 5: Uitschrijven van een 
actieplan om scholen en leerlingen 
te bereiken  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☐ continuering  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
Om de sector beter bekend te maken bij leerlingen en hun ouders, 
alsook het grote publiek zal de sector verschillende pistes bekijken 
om haar imago op te krikken.   
Betrokken partners (enkel bij bijsturing):   
Afgevaardigden van werkgeverszijde, sociale partners, 
medewerkers TFTC, buitenlandse collega federaties.  
Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zal een brochure opmaken 
met alle nodige informatie voor leerlingen rond Duaal Leren en de 
beroepsmogelijkheden in de sector. We kunnen ons baseren op de 
brochure van het Fonds SFTL, wiens brochure we hebben gekregen 
via intersectorale samenwerking.  

 
 

Kwaliteit van werkplekken in het secundair onderwijs  

 Erkennen van leerwerkplekken  
Actie 1: (Her)erkenning van 
ondernemingen  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing)  
  

Inspanningsverbintenis(-sen): Door de bekende omstandigheden 
was het in 2021 niet mogelijk om serieuze contacten te leggen 
teneinde werkplekken te bepalen. De intentie van de sector blijft 
echter ongewijzigd. Vermits de scholen de opleiding pas opstarten 
in september 2023, blijven de inspanningen in het voorjaar voor 
wat betreft erkenning beperkt tot werkplekken die mogelijks in 
aanmerking gaan komen. We voorzien 5 ondernemingen te 
bezoeken en te ondersteunen in het proces van (h)erkenning.  

  
 Begeleiden van mentoren  

Actie 1: Mentoropleiding updaten 
en stimuleren  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners (enkel bij bijsturing)  
   

☒ continuering  
☐ bijsturing  

Inspanningsverbintenis(-sen): De reeds erkende mentoren zullen 
worden uitgenodigd voor een terugkomdag wanneer de opleiding 
Medewerker Textielverzorging concreet geprogrammeerd wordt. 
De huidige mentoropleiding werd geüpdatet, rekening houdend 
met het systeem van Duaal Leren. Ook het programma van de 
terugkomdag werd gedefinieerd.   
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 Opvolgen en begeleiden van erkende leerwerkplekken    
Actie 1: Begeleiding en motivatie 
werkplekken  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing)  
  

Inspanningsverbintenis(-sen): Zodra er leerlingen beginnen aan de 
opleiding Medewerker Textielverzorging of een 
sectoroverschrijdende opleiding, zal de sector het nodige doen 
voor de verzorging en opvolging van erkende leerwerkplekken. Het 
is duidelijk dat wij de ondernemingen opnieuw moeten warm 
maken en warm houden na een lange periode waarin zij geen 
leerlingen konden verwelkomen. Persoonlijke en virtuele 
ontmoetingen, met de zaakvoerders en mentoren, moeten ervoor 
zorgen dat ondernemingen positief staan voor de opvang van 
nieuwe leerlingen. 

 

 Inzetten op samenwerking / kennisdeling tussen onderwijs- en werkpartners  

Actie 1: Infomoment voor scholen  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing)  
  

Inspanningsverbintenis(-sen): Via de organisatie van het Sectorale 
Partnerschap blijft de sector de contacten met de verschillende 
onderwijskoepels onderhouden en inzetten op een goede 
samenwerking. De sector is zo regelmatig mogelijk aanwezig op 
infomomenten, lerende netwerken, klankbordgroep sectoren… 
Zowel digitaal als fysiek.   

  
 

Hoger en volwassenenonderwijs  

Actie 1: Op het getouw zetten van 
ontmoetingsdagen met de 
verschillende onderwijsnetten… 
ook voor het 
volwassenenonderwijs  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners (enkel bij bijsturing)  
  

Inspanningsverbintenis(-sen): Bij de eerstvolgende bijeenkomst van 
het Sectoraal Partnerschap zal de sector bij de vertegenwoordigers 
van de verschillende onderwijsnetten aandringen op de organisatie 
van een ontmoetingsdag per net, ook voor het VWO.  
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Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘duaal leren’ mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren 
en te rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.   
  
Artikel 5. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.   

  
Artikel 6. De sector verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van 
deze acties.  
  
Artikel 7. De bepalingen van het sectorconvenant 2021-2022 en van het addendum van 5 maart 
2021 zijn van toepassing in zoverre de voorliggende overeenkomst hier niet van afwijkt.   
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Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op   
  
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt.  
  

Namens de Vlaamse Regering,  
  

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,  

  
  
  
  
  
  
   

De heer Ben WEYTS  

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,  
  
  
  
  
  
  
   

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Textielverzorging (PC 110), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

De heer Marc CALLEWAERT, 
Zaakwaarnemer FBT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Philip REBRY, 
Voorzitter FBT 

Voorzitter Gemeenschappelijk Fonds 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mevrouw Annelies DEMAN,  
Federaal Secretaris Algemene Centrale ABVV  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mevrouw Vinciane MORTIER, 

Algemeen Secretaris ACV-CSC METEA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

De heer Bart DE CROCK,  
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB  
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