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Addendum 2023 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Textielverzorging (PC 110) van 05/03/2021.   
  
  
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 24.500,00 euro aan Gemeenschappelijk 
Fonds van de Textielverzorging, Brusselsesteenweg 478 te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 
0419.457.890 - bankrekeningnummer: BE76 7330 3621 6695) voor de financiering van 1 VTE 
sectorconsulent.  
  

Verbintenissen van de sector  
Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.   

  

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt RESULTAATSVERBINTENIS   

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 
20212022  

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

Jaar 2021 en 2022: per onderwijsnet één 
ontmoetingsdag organiseren om directies 
proberen ervan te overtuigen om een opleiding 
in te (laten) richten die er toe leidt naar de 
sector van de textielverzorging. Op deze 
ontmoetingsdag zal TFTC ook enkele 
zaakvoerders uitnodigen die hun visie op het 
werk en de aansluiting met onderwijs zullen 
geven. Ook leden van de leveranciers-
vergadering (PIT) zullen uitgenodigd worden 
om hun visie in verband met investeringen 
duidelijk te maken.  

De sector vertrok van een breed perspectief, 
maar werd mede door de Corona maatregelen 
bijgestuurd naar een meer maatgerichte 
aanpak. Hierdoor kon er nog maar 1 
ontmoetingsdag digitaal doorgaan, maar in 
2023 wil de sector ook bij de andere koepels 
aandringen op het organiseren van 
ontmoetingsdagen. Zaakvoerders en 
leveranciers zullen mee betrokken worden.   
De maatgerichte aanpak leverde interesse op 
van 5 scholen, deze samenwerking wil de sector 
verder uitdiepen in 2023.  

  

PRIORITEIT 1: Instroom in de sector via onderwijs  
Actie 1: Organiseren van ontmoetingsdagen met 
onderwijskoepels  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

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

  
Actie 2: Beroepskwalificatiedossiers 
onderhouden  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De beroepskwalificatiedossiers werden in 2021 
en 2022 niet gewijzigd, maar de sector heeft 
wel haar medewerking verleend aan het 
opstellen van correcte curriculumdossiers en 
het geven van input aan de verschillende 
onderwijskoepels voor de opmaak van 
leerplannen.  Afhankelijk van de vraag van 
verschillende onderwijskoepels zal de sector 
haar volledige medewerking verlenen aan de 
uitvoering ervan.  

  
 
Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 
RESULTAATSVERBINTENIS   

Resultaatsverbintenis  uit sectorconvenant 
2021-2022  

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden  

2021: Eens het digitaal leerplatform Ewashboard 
in het Nederlands gelanceerd is, het bekend 
maken in de sector en ervoor zorgen dat het 
gebruikt wordt. Hiervoor zullen wij 
zaakvoerders vragen om het platform zeer 
toegankelijk te maken door het plaatsen van 
tablets (of laptops) op verschillende plaatsen in 
hun onderneming. Idealliter wordt er door hen 
ook een ‘coach’ voorzien die met kennis van 
zaken de andere werknemers vertrouwd maakt 
met de werkwijze hoe het platform te gebruiken.  
2022: uitbouw van het Nederlandse 
leerplatform én lancering van het E-washboard 
in het Frans én aanwerving/begeleiding van de 
mentoren Nederlands. De competenties van 
deze mentoren moeten nog juist geformuleerd 
worden, maar de bedoeling ervan is om de 
‘studenten’ verder te kunnen helpen indien deze 
vragen en/of problemen hebben, ook na de 
‘gewone’ werkuren, wat inherent is aan een 
digitaal leerplatform.  

2023: het digitaal leerplatform E-washboard is 
gelanceerd en bestaat in 5 talen (Nederlands, 
Frans, Duits, Tsjechisch, Engels). Er zullen nog 
extra modules aan toegevoegd worden over 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
duurzaamheid, hygiëne in de wasserij en 
trommeldrogen. Dit alles in samenwerking met 
de andere Europese federaties.   
Voor het inschakelen van mentoren in de 
wasserijen, zal de sector een specifieke 
opleiding maken met als doel het platform op 
een correcte en efficiënte manier op de 
werkvloer te integreren. In 2023 wil de sector 
3 bedrijven hebben met een interne 
coach/mentor.  
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PRIORITEIT 1: Verhoging van opleidingsdeelname door in te zetten op digitale projecten ter 
bevordering van de tewerkstelling en de communicatie binnen de sector  

Actie 1: Inzetten op het digitaal project E- 
Washboard  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)  

Inspanningsverbintenis(-sen): De app 
EWashboard is gelanceerd en iedereen kan 
hem terugvinden in de App Store  of de 
Playstore. Het platform wordt in 2023 nog 
aangevuld met 2 nieuwe modules waarvan de 
inhoud in de  internationale samenwerking zal 
bepaald en uitgewerkt worden.  

  

Actie 2: Inzetten op het digitaal project 
Beeldwoordenboek  
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie  
☐ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Het beeldwoordenboek is beschikbaar in 12 
talen via de website www.picabc.be Hier zullen 
gaandeweg nog talen, woorden en beelden 
bijkomen zodat het een “levend” project blijft 
voor de sector. De sector blijft dit bij ieder 
bedrijfsbezoek, scholenbezoek, event… 
promoten.  

  
PRIORITEIT 2: Werkbaar werk verder promoten  

Actie 3: Een nieuwe enquête opmaken  
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 enquête wordt eind 
januari 2023 definitief afgesloten. De 
resultaten wenst de sector in het voorjaar van  
2023 te publiceren, in nauwe samenwerking 
met Tempera.   
Bij ieder bedrijfsbezoek benadrukt de sector 
het belang van het invullen van deze enquête 

http://www.picabc.be/
http://www.picabc.be/
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om de bedrijven te overtuigen deze alsnog te 
verdelen onder de werknemers.  

  
PRIORITEIT 3: Digitale app opvolgen en Belgische initiatieven ondersteunen  

Actie 4: De buitenlandse aanpak verder 
verkennen om eruit te leren en eventueel ook 
te implementeren?  
Duid aan: Dit is een  
☒ afgeronde actie  
☐ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving:  
Actie geschrapt in 2022  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)   
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De actie rond het digitaal wasplatform in 
Vlaanderen werd voor Corona geformuleerd en 
is gebaseerd op de succesvolle uitrol in het 
buitenland, meer bepaald in Nederland en 
Duitsland. In 2021 werd een verkennend 
onderzoek op de Belgische markt uitgevoerd. 
Hieruit blijkt dat de aanvaarding van een 
digitaal wasplatform eerder beperkt is. In 2022 
is gebleken dat het digitale in onze sector zeer 
moeilijk ingang vindt op de Belgische markt. Er 
werd dan ook beslist om deze actie stop te 
zetten en de prioriteiten te verleggen.  

  
PRIORITEIT 4: Digitaliseren van het opleidingsaanbod  

Actie 5: Overleg met andere sectoren die  verder 
staan met hun digitaal aanbod  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☐ continuering  
☒ bijsturing  

Omschrijving:   
Na overleg met andere sectoren en het 
uitproberen van het organiseren van webinars 
heeft de sector gemerkt dat ze hiervoor niet 
het juiste doelpubliek heeft. We zijn een echte 
hands-on sector en werken vanuit de 
beperking dat we ons enkel tot de arbeiders PC 
110 kunnen richten.  
Betrokken partners:   
Ondernemingen,   
PiT-leden (leveranciersvereniging)   

Inspanningsverbintenis(-sen): De sector zet 
verder in op de haalbaarheid met meer 
algemene thema’s en zet ook in op de 
organisatie van korte, specifieke virtuele 
lunchtalks. Dit werd ook besproken op de 
laatste vergadering van de 
leveranciersvereniging (PiT) in september 2022.  

  
PRIORITEIT 5: Individueel vormingsbudget promoten  

Actie 6: Nieuwe ideeën uitwerken  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)   
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☒ continuering  
☐ bijsturing  

Inspanningsverbintenis(-sen): De sector brengt 
dit onderwerp bij ieder bedrijfsbezoek ter 
sprake om het systeem te blijven promoten. 
Het is een steeds terugkerend thema op de 
stuurgroepvergaderingen van de sector. Op de 
nieuwe website van TFTC zal een online 
inschrijvingstool worden voorzien om dit zeer 
toegankelijk te maken voor iedere arbeider in 
de sector. 

  
PRIORITEIT 6: Samenwerking met Travi verder zetten  

Actie 7: Bekijken met Travi hoe wij de sector 
textielverzorging beter in beeld kunnen 
brengen  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)   
Inspanningsverbintenis(-sen): In 2021 was er 
door de Coronacrisis een zeer beperkte 
instroom van interims in de sector. In 2022 is 
er , door het snelle herstel, een groot tekort 
aan arbeidskrachten in de sector. De 
intersectorale samenwerking met Travi blijft 
bestaan en via deze weg proberen we 
instroom te creëren. Ook in 2023 wil de sector 
deze samenwerking verderzetten. 

  
PRIORITEIT 7: Samenwerking met VDAB in functie van het (nog beter) kenbaar maken van de 
mogelijkheid om via IBO (Individuele Beroeps Opleiding) geschikte medewerkers te vinden  
Actie 8: Ondernemingen bezoeken samen met  
VDAB-consulent(e) of medewerker jobcoaching  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie  
☒ continuering  
☐ bijsturing  

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing)  
Inspanningsverbintenis(-sen): Naar analogie 
met de intersectorale samenwerking met Travi 
en de reeds vermeldde arbeidsproblematiek is 
deze samenwerking ook van cruciaal belang 
voor de sector. Doordat het beroep van 
wasserijmedewerker sinds 2022 erkend is als 
knelpuntberoep hopen we op een grotere 
instroom in de wasserijen via het IBO-systeem. 
Bij ieder bedrijfsbezoek brengt de sector deze 
vorm van aanwerving ter sprake.  

  
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie   
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-

discriminatie en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.    
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en ondersteunende 

acties blijft behouden  
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 Nieuw thema:  
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk   

 Actie: Intersectorale campagne werkbaar werk  Omschrijving: 
Met ongeveer 26 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’.  
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in voorjaar 2023.  
De campagne zal verlopen in 3 fases:  
1. Sensibilisering: Gedurende een afgesproken 

periode (drie weken à een maand) zetten we 
de gezamenlijke focus op het thema 
werkbaar werk in gesprekken met en 
communicatie richting bedrijven. Hiervoor 
gebruiken we cijfers rond ziekteverzuim om 
het gesprek aan te gaan rond preventie van 
(langdurige) ziekte via werkbaar werk.  

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 
8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: achtergrond-
informatie, opleidingen, Webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals scans, …  

3. Opvolging: Na deze periode contacteren we 
de bedrijven opnieuw en beluisteren of er 
nog verdere ondersteuning, hulp, etc nodig 
is.  

Betrokken partners:  
26 sectoren, SERV   
Inspanningsverbintenis: We nemen deel aan de 
3 fases van de intersectorale campagne rond 
preventie van langdurige ziekte in het kader 
van Werkbaar Werk.  

  
 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.   

  
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.   

  
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.   
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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, 
Voorzitter ACV-CSC METEA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

De heer Bart DE CROCK,  
Nationaal sectoraal verantwoordelijke ACLVB  
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