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Addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ 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 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 21.250,00 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 bestrijding 
van discriminatie en bevordering van inclusie.  
  
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 ‘non-
discriminatie en inclusie’ 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 ‘non-discriminatie en inclusie’ 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 bestrijding van discriminatie en bevordering van inclusie op 
te nemen.   

RESULTAATSVERBINTENISSEN   
Resultaatsverbintenis uit het 
addendum ND&I 2021-2022  

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

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.  

Omwille van de opeenvolging van tegenspoed (Covid en nadien de 
voortdurende energiecrisis) moeten wij vaststellen dat de 
prioriteiten van de ondernemingen in de sector elders liggen, 
namelijk in de strijd om te overleven. Hierdoor lopen alle 
initiatieven die wij nemen aanzienlijke vertraging op, maar de 
sector heeft besloten om de enquête te beëindigen op 31 januari 
2023 waardoor het resultaat het nodige materiaal zal opleveren 
om in de nieuwe generatie convenants 23-25 gerichte acties op het 
getouw te zetten.   
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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.  

Omwille van de opeenvolging van tegenspoed (Covid en nadien de 
voortdurende energiecrisis) moeten wij vaststellen dat de 
prioriteiten van de ondernemingen in de sector elders liggen, 
namelijk in de strijd om te overleven. Hierdoor lopen alle 
initiatieven die wij nemen aanzienlijke vertraging op, waardoor de 
acties hiernaast beschreven zullen gecontinueerd en afgesloten 
worden tegen het einde van de verlengingsperiode van dit 
addendum.  

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

Actie 1: Een nieuwe enquête 
werkbaar werk  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☐ continuering  
☒ bijsturing  

Omschrijving:   
De nieuwe enquête werkbaar werk werd uitgestuurd, maar door 
de lage respons kan deze nog steeds ingevuld worden en zijn de 
algemene resultaten nog niet gekenden/of gepubliceerd.  
Betrokken partners: 
De sector in samenwerking met Tempera.  

Inspanningsverbintenis(-sen): Ondernemingen krijgen extra tijd om 
de enquête in te vullen, de sector lanceert hiervoor nog extra 
oproepen en acties. De resultaten wenst de sector in het voorjaar 
van 2023 te publiceren, in nauwe samenwerking met Tempera.  

  

Actie 2: Verder promoten van de 
opleidingen Nederlands op de 
werkvloer  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector blijft inzetten op deze opleiding, gezien het belang van 
correcte communicatie en begrip van mogelijke gevaren op de 
werkvloer. Tijdens de verlengingsperiode zal er 1 artikel over dit 
onderwerp verschijnen in de maandelijkse digitale nieuwsbrief van 
de Federatie van de Belgische Textielverzorging.  

  

Actie 3: Met de neus op de feiten – 
bedrijfsfoto’s maken!  
Duid aan: Dit is een  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
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☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Inspanningsverbintenis(-sen):  
Door intersectoraal samen te werken met Alimento, hebben we 
hun bestaande digitale tool kunnen aanpassen aan onze eigen 
sector. Aangezien de sector zwaar lijdt onder de energie-crisis, 
heeft de lancering van deze tool vertraging opgelopen. De sector 
voorziet om deze eind 2022 uit te sturen. In de maanden april-mei 
2023 gaat de sector een algemene sectorfoto over de 
leeftijdspiramide opstellen en zullen we de deelnemende bedrijven 
laten matchen met deze algemene resultaten.  

  

Actie 4: Een totaal andere aanpak 
met bedrijfstheater  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☐ continuering  
☒ bijsturing  

Omschrijving:  
De sector zal het medium van bedrijfstheater gebruiken op het 
ledenevent  van de Federatie van de Belgische Textielverzorging.  

Betrokken partners: 
De sector in samenwerking met de Belgische Improvisatie Liga (BIL). 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): Het ledenevent van FBT staat gepland 
op 5 november 2022. Indien de Federatie zoals voorzien haar 
jaarlijkse algemene vergadering in de eerste helft van 2023 
organiseert, gaan we deze voorstelling herhalen.   

  

Actie 5: Intersectorale 
samenwerking  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De sector is aanwezig en actief in tal van werkgroepen en heeft 
ook een aantal intersectorale samenwerkingen lopen. De sector 
blijft inzetten op kennisdeling en het vergaren van nieuwe kennis. 
Bijvoorbeeld: de SBM werkgroep vergadert halfjaarlijks, de 
klankbordgroep sectoren komt maandelijks samen, de 
samenwerking met Travi wordt tweemaal per jaar geëvalueerd, 
aan SERV vergaderingen wordt zo vaak mogelijk deelgenomen.  

  

 Eventuele nieuwe actie(s)
Actie 6: Bedrijven sensibiliseren en  
ondersteunen richting inclusief 
ondernemen   

Omschrijving: 
De sector sensibiliseert en ondersteunt werkgevers bij het inzetten 
van inclusief ondernemen als antwoord op hun 
bedrijfsuitdagingen. Hiervoor werkt de sector mee aan de 
initiatieven van het intersectorale netwerk.   
Binnen de verlengingsperiode zetten we in op:   

- Het verder verspreiden van de intersectorale handleiding 
non-discriminatiecode  

- Het verder verspreiden van de ontwikkelde videoteasers die 
bewustzijn creëren rond discriminatie op basis van gender, 
beperking, leeftijd en migratieachtergrond  
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- Het ontwikkelen en verspreiden van 3 ondersteuningsfiches 
met tips om als onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen.  

Betrokken partners: 
Andere sectorfondsen, SERV   
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector werkt actief mee aan de werkgroepen binnen het 
intersectorale netwerk en verspreidt de ontwikkelde tools richting 
de bedrijven binnen de sector.   

  
 

Uitvoeren risicoanalyse  

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse als aanloop naar de 
nulmeting  
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie  
☐ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
   
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De risicoanalyse werd uitgevoerd door Tempera en daarna 
besproken en goedgekeurd door de werkgroep non-discriminatie. 
De resultaten van de analyse tonen aan wat de sector had 
verwacht.  

  
 

Uitvoeren nulmeting  

Actie 1: Uitvoering van een 
sensibiliserende nulmeting volgens 
door de overheid aangereikte 
principes en methodiek  
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie  
☐ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving:  
Deze actie werd geschrapt in 2021.  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
   
Inspanningsverbintenis(-sen): Een nulmeting wordt niet 
uitgevoerd, dit in samenspraak met de intersectorale adviseurs van 
de SERV. Er werd beslist om geen correspondentietesten te doen 
vermits er geen vermoeden van discriminatie bij instroom is. Er 
wordt ook geen gebruik gemaakt van de geformuleerde 
alternatieven zoals het Vignettenonderzoek.  

  

 

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

Actie 1: Bespreking resultaten 
nulmeting en overleg binnen de 
sector met oog op ontwerp van 
een (meer volwaardig) actieplan  
Duid aan: Dit is een   
☐ afgeronde actie  

Omschrijving:  
De resultaten van enquête werkbaar werk komen zeer langzaam 
binnen. Om een correct beeld te krijgen van de sector krijgen de 
ondernemingen extra tijd.  
Betrokken partners: 
De sector, werkgroep non-discriminatie, stakeholders van de sector, 
Tempera.  
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☐ continuering  
☒ bijsturing   

Inspanningsverbintenis(-sen): De sector voert extra campagne via 
gerichte mailings en publicatie van artikels in het vakblad van de 
Federatie. Wanneer de sector input heeft van 20% van haar 
arbeiders, hopelijk tegen eind 2022, zal zij verdere stappen 
ondernemen en acties uitrollen.    

  
 

Artikel 4. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op deze 
overeenkomst volgende addendum ‘non-discriminatie en inclusie’ 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,  
  

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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