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Addendum 2023 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 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 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Textiel (PC 120 en PC 214) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 98.000,00 euro aan Cobot vzw, 
Poortakkerstraat 92 te 9051 Sint-Denijs-Westrem (ondernemingsnummer: 0418.257.862 - 
bankrekeningnummer: BE84 4487 6552 0159) voor de financiering van 4 VTE sectorconsulenten. 
 

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 2021-
2022 

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

STEM-games (textiel challenge (LO), Tex Air 
(LO&SO) en Escape game (SO)) uitrollen in het 
lager- en secundair onderwijs. 
De sector wil leerlingen en leerkrachten laten 
kennismaken met het STEM-studiegebied textiel 
door hen een, op de STEM-didactiek gebaseerd, 
educatief game te laten spelen. De bedoeling is 
de games systematisch aan te bieden zodat er 
leerlingen doorheen hun schoolcarrière 
meerdere keren met textielproducten en STEM in 
contact komen.  
2021:  
25 klassen lager onderwijs bereiken 
15 klassen secundaire onderwijs bereiken 
2022: 
35 klassen lager onderwijs bereiken 
15 klassen secundaire onderwijs bereiken. 

01/01/2023 – 30/06/2023 
 
17 klassen lager onderwijs bereiken 
7 klassen secundair onderwijs bereiken 

 

PRIORITEIT 1: De STEM-sector textiel en de studie- en carrièremogelijkheden breed bekend maken 
Actie 1: Deelname aan studiekeuze- en 
jobbeurzen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
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Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deelnemen aan job- en studiekeuzebeurzen / 
events in de textielregio. 

 

Actie 2: Textiel gaat digitaal 

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): 
Jongeren via social media informeren over  de 
mogelijkheden binnen het textielonderwijs.  

 

Actie 3: www.wildvantextiel.be 
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 site promoten, up-to-date houden.  

 

Actie 4: Deelname aan STEM-acties voor 
leerlingen lager en secundair onderwijs 

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): 
Partner van TECHNOBOOST (West-Vlaanderen) 
en TECHNIEKFESTIVAL (Oost-Vlaanderen) om 
via deze initiatieven STEM-acties uit te rollen 
voor de scholen.  

 

Actie 5: Uitrollen STEM-games in het lager en 
secundair onderwijs 
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): 
Zie resultaatsverbintenis 

 

Actie 6: Het ‘Activity center’ mee vormgeven 

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

Omschrijving:  
Er werd een workshop ontwikkeld voor 
leerlingen 3de graad secundair onderwijs onder 
de naam ‘talking textiles’.  
De POM West-Vlaanderen heeft een nieuwe 
website gelanceerd waarbij scholen kunnen 
kennismaken met verschillende workshops die 
georganiseerd worden door verschillende 
sectoren (Kunstoffen en textiel = ‘nieuwe 
materialen’ en voeding).  
https://www.growtalent.be/ 
 
 

http://www.wildvantextiel.be/
https://www.growtalent.be/


Pagina 4 van 15 
 

Betrokken partners: 
Cobot, POM West-Vlaanderen, Plastiq, 
Centexbel, Scholen 
Inspanningsverbintenis(-sen): Organiseren van 
een aantal workshops ‘talking textiles’ en 
promoten van het Circular Material Centre 
tijdens het schooljaar 2022-2023. 

 
PRIORITEIT 2: Samenwerking tussen verstrekkers van textielopleidingen bevorderen 

Actie 7: Textielatelier PTI Kortrijk ruim 
toegankelijk maken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Er is een overeenkomst met de Provincie 
West-Vlaanderen en het PTI Kortrijk om 
beroepsopleidingen te organiseren in het 
textielatelier. Er werd geïnvesteerd in een 
nieuw bandweefgetouw met dito software en 
in het aantrekkelijker maken van het atelier.  
Het PTI wordt de komende maanden grondig 
gerenoveerd waardoor het niet duidelijk is of 
het textielatelier makkelijk zal toegankelijk 
zijn tijdens de werkzaamheden.  
Betrokken partners:  
zelfde partners 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van beroepsopleidingen voor 
werknemers en werkzoekenden. 

 

Actie 8: Samenwerking bevorderen tussen 
Vlaamse textielcentra/scholen 

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): 
Blijven contacten onderhouden en nieuwe 
contacten leggen met de verschillende actoren.  

 
PRIORITEIT 3: De noden van de sector opvolgen en linken met onderwijs 

Actie 9: Meewerken aan de ontwikkeling van 
BKD’s, standaardtrajecten duaal en EVC-
Standaarden 
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): 
Evoluties opvolgen en contacten 
onderhouden met AHOVOKS 

 

Actie 10: Bijdragen aan het STEM-actieplan 
2020-2030 
Duid aan: Dit is een 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

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

Inspanningsverbintenis(-sen): De evolutie van 
het STEM-actieplan opvolgen. 

 

Actie 11: Scholen informeren over (duale) 
textielopleidingen 
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): 
Contacten onderhouden met scholen in de 
textielregio’s. 

 

PRIORITEIT 4: Inzetten op het professionaliseren van leerkrachten 

Actie 12: Gratis deelname aan textielopleidingen 
georganiseerd door Cobot 
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): 
Textielleerkrachten informeren over 
interessante textielopleidingen 

 

Actie 13: Informeren over aankomende 
infosessie, webinars, events, etc. over 
textieltopics 

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): 
Scholen die textielonderwijs inrichten 
informeren over interessante congressen en 
infosessies. Financiële ondersteuning aan 
deelnamekost vanuit de sector indien 
haalbaar.  

 

Actie 14: Leerkrachten stimuleren deel te nemen 
aan de intersectorale trefdagen rond duaal 
leren 

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

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Omschrijving: Deze actie werd stopgezet in 
overleg met de betrokken sectoren. 
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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 moet het jaar van de opleidingen worden, 
en daar willen we maximaal aan meewerken en 
dit doortrekken in 2022 door ons aanbod aan 
opleidingen maximaal toegankelijk maken door 
een ruim, kwalitatief en actueel 
opleidingsaanbod te voorzien rekening 
houdende met nieuwe leervormen. 
 
In 2021: inschrijvingen van textiel-medewerkers 
in minstens 125 open opleidingen (fysiek, online, 
Webinar, blended, mooc,…) aangeboden door 
Cobot (eigen opleidingen en intersectorale 
opleidingen, dus opleidingen die wij samen met 
andere sectoren organiseren).  
 
In 2022: inschrijvingen van textiel-medewerkers 
in minstens 150 open opleidingen (fysiek, online, 
Webinar, blended, mooc,…) aangeboden door 
Cobot (eigen cursussen en intersectorale 
cursussen). 

In de periode 01/01/2023 tem 30/06/2023 
inschrijvingen van textiel-medewerkers in 
minstens 50 open opleidingen (fysiek, online, 
Webinar, blended, mooc,…) aangeboden door 
Cobot (eigen cursussen en intersectorale 
cursussen.  

 

PRIORITEIT 1: Een stimulerend toekomstgericht opleidings- en vormingsbeleid met aandacht voor 
nieuwe leervormen 

Actie 1: Intersectorale samenwerking voor 
opleidingen en voor nieuwe leervormen 
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):  
Goede relaties onderhouden met andere 
sectorale opleidingscentra/fondsen. Opmaak 
van intersectorale opleidingskalender.  

 

Actie 2: Aandacht voor 21ste-eeuwse 
vaardigheden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
We willen blijven inzetten op het organiseren 
van opleidingen rond 21ste -eeuwse 
vaardigheden. 
Het ESF-project TRANSTEX zal eind 2022 
afgerond zijn. Wij willen de dienstverlening die 
ontwikkeld werd uitrollen bij de textiel-
bedrijven en bij andere sectoren.  
Betrokken partners: 
Cobot, sociale partners, textielbedrijven, 
Alimento, Mtech+, co-valent, PaperPackSkills 
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Inspanningsverbintenis(-sen): Opleidingen 
organiseren rond 21ste -eeuwse vaardigheden, 
dienstverlening rond 21ste -eeuwse vaardig-
heden uitbouwen.  

 
PRIORITEIT 2: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) – Circulaire economie 

Actie 3: Vormingscyclus milieu en energie 
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):  
Organiseren van 3 sessies. 

 

Actie 4: Het circulaire denken promoten en 
ondersteunen 

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): 
 Duurzame textielontwikkeling promoten. 

 
PRIORITEIT 3: Kennisborging 

Actie 5: Bedrijven sensibiliseren over het belang 
van kennisborging 

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):  
Kennisborging en de manieren waarop onder 
de aandacht brengen van textielbedrijven. 

 

Actie 6: Ondersteunen van de bedrijven rond 
kennisborging 

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):  
Actief ondersteunen van bedrijven bij het 
borgen van kennis. Dit vraagt veel 
inspanningen en de middelen om hulp te 
bieden zijn beperkt.  

 
PRIORITEIT 4: Ondersteunen van de evolutie richting industrie 4.0 en de menselijke aspecten 
daarvan 

Actie 7: Intersectorale samenwerking 
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):  
Informeren en sensibiliseren van bedrijven. 
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Actie 8: Partnerschappen in projecten i.k.v. de 
industrie 4.0 en competenties voor de 
toekomst 
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 sector blijft 
monitoren welke projecten interessant kunnen 
zijn rond competenties en industrie 4.0.  

 
Eventuele nieuwe actie(s) 

Uitvoeren van Competentiechecks in KMO’s:  
  

Omschrijving:  
Cobot heeft samen met een aantal andere 
sectoren (Voeding – Chemie – Metaal – Textiel 
– Diamant – Uitzend - Papier en karton - 
Grafische sector) een overheidsopdracht 
ingediend in de cluster ‘industrie’ voor het 
uitvoeren van Competentiechecks in Vlaamse 
KMO’s. 
Betrokken partners: 
COBOT - IPV – Grafoc - Fonds voor de 
Diamantnijverheid - INOM-Arbeiders - I.N.O.M.-
Bedienden - Co-valent –Fonds voor 
bestaanszekerheid van de papier -en 
kartonbewerkende industrie 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Als de overheidsopdracht aan ons gegund 
wordt zullen wij de textielbedrijven 
informeren over het belang om 
Competentiechecks uit te voeren en 
geïnteresseerde bedrijven in contact brengen 
met aanbieders van Competentiechecks. 

 
PRIORITEIT 5: Instroom en doorstroom van werknemers met focus op vaardigheden en 
competenties 

Actie 9: Deelname aan jobbeurzen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☐ continuering 
☒ bijsturing 

Omschrijving:  
Naast jobbeurzen werkt Cobot mee aan een 
proefproject dat recent in West-Vlaanderen 
opgestart werd door de VDAB. Een aantal 
sectoren kunnen aan werkzoekenden die 
uitgenodigd worden door de VDAB hun sector 
en de jobs voorstellen. Dit gebeurt via het 
principe van ’speeddating’. De eerste 
ervaringen waren positief en wij zouden dit 
graag verder uitbouwen met de VDAB.  
Betrokken partners:  
Cobot, VDAB, Alimento, Mtech+, Plastiq, 
Fedustria, Essentia, Fevia en Agoria. 
Inspanningsverbintenis(-sen): Deelnemen aan 
jobbeurzen in de textielregio’s. Bedrijven 
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bevragen over openstaande vacatures en deze 
verspreiden op de beurzen. Werkzoekende 
toeleiden naar de sector.  
Als de VDAB het proefproject verder uitrolt 
engageert Cobot zich om aanwezig te zijn op 
de speeddates in de textielregio’s.  

 

Actie 10: www.wildvantextiel.be  
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): Website up-to-
date houden. Bedrijven stimuleren hun 
vacatures te posten. Vacatures inhoudelijk 
nazien.  

 

Actie 11: Textielontdekkingsdagen 

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

Omschrijving: 
Het INTERREG V-project ‘grenzeloos 
competent’ is afgelopen. Door de positieve 
ervaringen is besloten om de 
ontdekkingsdagen textiel verder te zetten.   
Betrokken partners:  
Geen wijzigingen in partners. 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van 1 textielontdekkingsdag voor 
werkzoekenden.  

 

Actie 12: Opleidingen voor werkzoekenden 

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

Omschrijving: 
Het INTERREG V-project ‘grenzeloos 
competent’ is afgelopen. Door de positieve 
ervaringen is besloten om de textielopleiding 
voor werkzoekenden verder te zetten.   
Betrokken partners: 
Cobot, Cefret, PTI Kortrijk, VDAB 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van 1 textielopleiding voor 
operatoren. 

 

Actie 13: Kwaliteitsvol werkplekleren waaronder 
peter/meter opleidingen 
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): 
Blijven organiseren van peter/meter 
opleidingen.  

 

  

http://www.wildvantextiel.be/
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PRIORITEIT 6: Werkbaar werk 

Actie 14: Werkbaar werk projecten voor 
arbeiders promoten, adviseren, begeleiden en 
opvolgen 
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): 
Bedrijven informeren, adviseren en stimuleren 
om één of meerdere projecten werkbaar werk 
voor arbeiders in te dienen.  

 

Actie 15: Extra aandacht voor telewerk 

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):  
 

 

Actie 16: Een nieuw opleidingsaanbod 
uitwerken rond werkbaar werk thema’s 
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):  
Een kwalitatief aanbod aan opleidingen 
voorstellen rond werkbaar werk thema’s.  

 

Actie 17: Bedrijven informeren over de 
werkbaarheidscheque 

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): 
Bedrijven informeren over de 
werkbaarheidscheques via verschillende 
kanalen.  

 

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

Actie: Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van niet-
beroepsactieven.   

Omschrijving:  
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
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sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven.  
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling.  
Betrokken partners:  
Andere sectorfondsen, intersectorale werking 
SERV, werkplekarchitecten,… 
Inspanningsverbintenis: 
Informeren van begeleiders van niet-
beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. 

 
Preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk 

Actie: Intersectorale campagne Preventie langdurige 
ziekte 

Omschrijving: 
Het opzetten van een intersectorale campagne 
preventie van (langdurige) ziekte via werkbaar 
werk.   
Betrokken partners:  
Cobot, mediarte, Educam, cevora, 
Begrafenissector, Betonindustrie, Constructiv, 
Brandstoffenhandel, Bus en car, Zelfstandige 
kleinhandel, Diamantsector, Diversity, Vorm 
DC, Fonds voor rijn en binnenvaart, 
HorecaForma, Grafoc, Eduplus, Woodwize, 
Logos, Kappers, schoonheidszorgen, fitness, 
IVOC, paperpackskills, vivo, Taxi, 
Textielverzorging, Transport en Logistiek -SFTL 
& SFAL, Vastgoed, Verhuis, Vrije beroepen,  
Liberform, DWSE, Stichting Innovatie en Arbeid 
Inspanningsverbintenis: 
Verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare communicatie-
kanalen binnen de sector. 

 

Actie: preventie van psychosociale risico’s op het 
werk: Project PRE-WIN TEXTIEL 

Omschrijving:  
De oorzaken van langdurige afwezigheid op 
het werk, van stress, van burn-out, van 
demotivatie vinden hun oorsprong in grote 
mate in de arbeidsorganisatie. Routinematig 
werk, onvoldoende autonomie, onvoldoende 
steun van leidinggevenden zijn belangrijke 
risicofactoren. 
Een ‘slimmere’ arbeidsorganisatie kan veel van 
deze problemen oplossen en leidt zelfs tot 
meer efficiëntie op de werkvloer.  
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Via het project ‘PRE-WIN textiel’ kunnen 5 
textielbedrijven hun arbeidsorganisatie gratis 
analyseren en bijsturen met de deskundige 
ondersteuning van Workitects en Lentic. Dit 
zijn organisaties gespecialiseerd in de 
begeleiding van industriële bedrijven naar een 
‘slimmere’ arbeidsorganisatie.  
 
PRE-WIN is een nationaal project dat 
gefinancierd wordt met middelen van de FOD 
WASO. De middelen worden gebruikt voor het 
financieren van de activiteiten van Workitects 
en Lentic en voor de coördinatie via Cefret. Er 
is geen financiering voor Cobot voorzien 
vanuit dit project.   
Betrokken partners:  
Cobot, Cefret, Workitects, Lentic 
Inspanningsverbintenis:  
Cobot zal bedrijven informeren over het 
project en hen motiveren deel te nemen aan 
de innovatielabs (= de workshops rond 
‘slimmer organiseren’).  

 

 

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.   



Pagina 13 van 15 
 

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 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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