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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 Textiel 
(PC 120 en PC 214) 

 
 
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 Textiel, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- De heer Jean-François Quix, Directeur-generaal Fedustria; 
 

met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
- Mevrouw Godelieve De Preter, Algemeen secretaris ACV-CSC METEA;  
- Mevrouw Annelies Deman, Federaal secretaris ABVV Algemene Centrale; 
- De heer Bart De Crock, Nationaal sectorverantwoordelijke 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 Cobot vzw, Poortakkerstraat 92 te 9051 Sint-Denijs-Westrem 
(ondernemingsnummer: 0418.257.862 - bankrekeningnummer: BE84 4487 6552 0159) 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 Cobot vzw 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 Textielsector. 

 

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 

De intersectorale handleiding non-
discriminatie verder promoten en 
verspreiden 
Bedrijven sensibiliseren, wegwijs maken 
en ondersteunen om de verschillende 
vormen van discriminatie in de 
onderneming te (h)erkennen en te 
voorkomen. 
 
Cobot zal de handleiding actief promoten 
en verspreiden bij de textielbedrijven 
door: 

01/01/2023 – 30/06/2023: 
 
 
 
 
 
 
Cobot zal de handleiding actief promoten en verspreiden bij de 
textielbedrijven door: 
 
- deze online ter beschikking te stellen van de 
textielbedrijven via de website www.cobot.be; 

http://www.cobot.be/
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- deze online ter beschikking te stellen 
van de textielbedrijven via de website 
www.cobot.be; 

- deze 2 keer per jaar (dus 4 keer tijdens 
de convenantperiode) onder de 
aandacht te brengen in de 
nieuwsbrief van Cobot; 

- deze via de communicatie-kanalen 
van de sociale partners onder de 
aandacht te brengen; 

- 20 fysieke of online bezoeken bij 
textielbedrijven per jaar (dus 40 
tijdens de convenant-periode). 

 
Cobot zal een actieve rol opnemen bij de  
intersectorale infosessies door: 
- deelname aan de voorbereiding van 

de info-sessies; 
- deelname aan de infosessie zelf; 
- minstens 20 bedrijven per sessie 

actief te contacteren (telefonisch, via 
mail, online, fysiek, … ) om hen te 
overtuigen deel te nemen aan de 
infosessie; 

- deelnemende bedrijven te vragen om 
een evaluatie-formulier in te vullen 
van deze sessies om te leren wat de 
ervaringen van de deelnemers zijn en 
eventuele acties op te zetten; 

Digitale infosessies te publiceren op het 
Cobot youtube kanaal. 

 
- deze 1 keer onder de aandacht te brengen in de nieuwsbrief 
van Cobot; 
 
 
 
 
- 10 fysieke of online bezoeken bij textielbedrijven dit onder 
de aandacht te brengen 
 
 
De intersectorale infosessies staan niet gepland in 2023.  

Bedrijven sensibiliseren om bewust een 
non-discriminatie-beleid te voeren 
Het ontwikkelen van 3 teasers en de 
verspreiding ervan via de nieuwsbrief en 
de website www.cobot.be. 
12 tips van de maand helpen ontwikkelen 
en verspreiden via de nieuwsbrief van 
Cobot. 

 
 
Er werden 4 teasers ontwikkeld. Er worden er geen meer 
ontwikkeld in 2023. De bestaande teasers zullen wel verder 
verspreid worden in 2023. 
 
In de periode 01/01/2023 – 30/06/2023 zullen er 3 ‘tips van de 
maand’ ontwikkeld worden.  

Nederlands op de werkvloer 
aanmoedigen, bedrijven informeren over 
job- en taalcoaching 
2021: minimum drie trajecten Nederlands 
op de werkvloer (NopW) in 2021 opzetten 
binnen de sector en financieel 
ondersteunen. 
2022: minimum drie trajecten Nederlands 
op de werkvloer (NopW) in 2021 opzetten 
binnen de sector en financieel 
ondersteunen. 

In de periode 01/01/2023 – 30/06/2023 twee trajecten NopW 
organiseren en financieel ondersteunen.  

http://www.cobot.be/
http://www.cobot.be/
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Traject = een begeleiding van een aantal 
werknemers binnen een bedrijf die NopW 
volgt. 

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

Actie 1: De intersectorale 
handleiding non-discriminatie 
verder promoten en verspreiden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De sector zal de handleiding via haar website, via haar nieuwsbrief 
en via persoonlijke contacten onder de aandacht brengen in de 
sector.  

 

Actie 2: Bedrijven sensibiliseren 
om bewust een non-
discriminatiebeleid te voeren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving: 
Het verder verspreiden van de 4 ontwikkelde videoteasers die 
bewustzijn creëren rond discriminatie op basis van gender, 
beperking, leeftijd en migratieachtergrond. 
 
Het ontwikkelen en verspreiden van 3 ‘tips van de maand’ met 
informatie om als onderneming een evenredige en duurzame 
tewerkstelling te bevorderen.  
Het uitwerking van de ‘tips van de maand’ vergt heel veel 
voorbereiding. Voor de uitwerking van deze ‘tips’ werken we 
samen met organisaties zoals Levl, çavaria, netwerk tegen 
armoede, … Op die manier zijn de tips die meegegeven worden aan 
de werkgevers ook effectief toegepast op de noden van de 
doelgroep. De tijdsinvestering in de ontwikkeling van de fiches is 
hierdoor veel hoger dan voorafgaand ingeschat. Daarom zullen we 
in totaal 8 fiches ontwikkelen (addendum + verlenging) in plaats 
van de initieel vooropgestelde 12. Er werd geopteerd voor 
kwalitatieve fiches.  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Verspreiden van de videoteasers. 
Ontwikkelen van 3 ‘tips van de maand’.  

 

Actie 3: Nederlands op de 
werkvloer aanmoedigen, 
bedrijven informeren over job- en 
taalcoaching 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Minimum 2 trajecten NopW organiseren. 
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Actie 4: Inclusief Ondernemen: 
intersectoraal project TALANCE 
(ESF oproep 500) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Het ESF-project werd verlengd en de 
eraan gekoppelde dienstverlening zal worden verdergezet in 2023. 

 

Actie 5: Campagne 
referentiebewijzen van Sterpunt 
Inclusief ondernemen mee 
ondersteunen en bedrijven 
nomineren 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Cobot zal de bedrijven informeren en 
stimuleren zich kandidaat te stellen voor een referentiebewijs.  

 

Actie 6: Ondersteunen en het 
aanbieden van gratis opleidingen 
voor mensen in 
tewerkstellingscellen, meer 
bepaald kwetsbare werknemers 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Alarmbel! De vrees bestaat dat er door de energiecrisis heel wat 
bedrijven in de problemen zullen komen. Hierdoor is de kans groot 
dat er meer tewerkstellingscellen zullen zijn in de nabije toekomst. 
 
Cobot zal de getroffen werknemers informeren en sensibiliseren 
tot het volgen van opleidingen tijdens de zoektocht naar een 
nieuwe job.  

 

Actie 7: Deelname aan projecten 
die werken rond anti-
discriminatie en inclusie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Tijdens de verlengingsperiode blijven we dergelijke initiatieven 
actief ondersteunen.  
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Actie 8: Ruim verspreiden van 
informatie en informatiekanalen 
rond non-discriminatie en 
inclusief ondernemen 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): Blijven verspreiden van informatie 
via onze informatiekanalen.  

 

Actie 9: GelijkgeSTEMd 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Geven van 1 workshop i.s.m. TAJO (talentenatelier voor jongeren). 
Deelnemen aan overlegmomenten. 

 

 
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):  
 

 

 
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: (enkel bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De nulmeting is nog lopende. De kans bestaat dat de voorziene 
datum van november 2022 te vroeg zal zijn om de nulmeting af te 
ronden waardoor de kans bestaat dat de nulmeting nog zal lopen 
in het eerste kwartaal van 2023.  

 

 

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 

Omschrijving:  
Doordat de kans bestaat dat de nulmeting niet tijdig afgerond zal 
zijn in 2022 zullen de resultaten pas in 2023 kunnen besproken 
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sector met oog op ontwerp van 
een (meer volwaardig) actieplan 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

worden met de sectorale sociale partners. Ook de uitwerking van 
een actieplan is voorzien voor 2023. 
 
De nulmeting heeft vertraging omdat er niet voldoende ‘bruikbare’ 
vacatures zijn bij verschillende bedrijven. Hierdoor is meer tijd 
nodig dan voorzien. 
Betrokken partners: 
Sociale partners, intersectorale werking SERV,  begeleidingsgroep 
nulmeting 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Het intern bespreken van de resultaten van de nulmeting en het 
opmaken van een voorstel tot actieplan. 

 
 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 2: Aftoetsen gezamenlijk 
actieplan textiel-confectie sector. 

Omschrijving:  
De sector voert de nulmeting uit in een cluster met de 
confectiesector. We zullen met de collega’s van IVOC nagaan of en 
in welke mate we ook rond het actieplan kunnen samenwerken. 
Betrokken partners: 
Cobot - IVOC 
Inspanningsverbintenis(-sen): Overleg met IVOC rond een mogelijk 
gezamenlijk actieplan.  

 
 

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 
 
 

Namens de sociale partners van de sector Textiel (PC 120 en PC 214), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jean-François QUIX, 
Directeur-generaal Fedustria 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Godelieve DE PRETER, 
Algemeen secretaris ACV-CSC METEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Annelies DEMAN, 
Federaal secretaris ABVV Algemene Centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bart DE CROCK, 
Nationaal sectorverantwoordelijke ACLVB 
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