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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 Kleding en 
confectie (PC 109 & PC 215)  

  
  
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 Kleding en confectie,  

  
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:   

- De heer Erik Magnus, Directeur Creamoda;  
  

met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

- Mevrouw Vinciane Mortier, Algemeen Secretaris, ACV Metea;  
- Mevrouw Annelies Deman, Secretaris, Algemene Centrale ABVV;  
- 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 het Instituut voor Vorming en Onderzoek in 
de Confectie vzw (IVOC), Leliegaarde 22 te 1731 Zellik (ondernemingsnummer: 0431.148.469 -
bankrekeningnummer: BE40 7310 1070 7963) 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 Instituut voor 
Vorming en Onderzoek in de Confectie 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 sector Kleding en 
confectie.  

  

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 geüpdatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende addendumperiode van 6 
maanden  

De integratie van jongeren in de sector 
versterken  

Het bereik van jongere werknemers via 
IVOC-opleidingen en opleidingssteun is 
voor de sector een belangrijke 
parameter.  
  

De integratie van jongeren in de sector versterken  
Het bereik van jongere werknemers via IVOC-opleidingen en 
opleidingssteun is voor de sector een belangrijke parameter.  
  
Immers, net bij jongere en dus minder ervaren werknemers, 
verwachten wij opleidingsnoden. Toch blijft het aandeel van 
jongere werknemers in het werknemerspubliek dat IVOC 
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 Immers, net bij jongere en dus minder 
ervaren werknemers, verwachten 
 wij opleidingsnoden. Toch 
blijft het  
aandeel van jongere werknemers in 
het werknemerspubliek dat IVOC 
bereikt (zowat 3,5%) onder het 
aandeel van jongeren in de 
werknemerspopulatie (rond 4,5%). 
Het verhogen van het aandeel 
jongeren in opleiding is dan ook 
een passende indicatie voor een 
sterker inclusief bedrijfsbeleid.  

• Naast een goed onthaal en 
begeleiding, is aangepaste 
opleiding in bedrijven een 
instrument bij uitstek om de 
integratie van jongeren (ook van 
andere kansengroepen) te 
verzekeren.  

• Met de coronacrisis die nog volop 
woedt, verwachten we een 
afgenomen vervangingsbehoefte 
en dus ook een afname van de 
opleidingsinspanningen voor 
nieuwkomers in 2020 en wellicht 
ook 2021.  

  
De doelstelling is dan ook de 
bestendiging van de  
vertegenwoordiging van jongeren (- 
26 jaar) van 3% van alle werknemers die 
IVOC bereikt via opleidingen en 
opleidingssteun in 2021, en een 
verhoging van het bereik tot 4% in 
2022.  
  
Nota bene: Het federaal jongerenproject 
dat IVOC uitvoert heeft toekomstige 
werknemers als doelgroep. De 
doelstelling van het federaal 
jongerenproject is de 
begeleiding/coaching van 75 jongeren, 
met het oog op het opdoen van 
werkervaring (minstens 50 jongeren). 
Daarnaast volgen we 50 jongeren op 
die na hun studies of eerste 
werkervaring in de werkloosheid 
terugkeren of blijven hangen en waar 
we zoeken naar oorzaken en werken 
aan een passende aanpak.  

bereikt zo goed als elk jaar onder het aandeel van jongeren 
in de werknemerspopulatie (rond 4,5%). Het verhogen van 
het aandeel jongeren in opleiding is dan ook een passende 
indicatie voor een sterker inclusief bedrijfsbeleid.  
Naast een goed onthaal en begeleiding, is aangepaste 
opleiding in bedrijven een instrument bij uitstek om de 
integratie van jongeren (ook van andere kansengroepen) te 
verzekeren.  
  
Tijdens de convenantperiode 2021-2022 stelden we als target 
een bereik van 4% jongeren voorop. De vertegenwoordiging 
van jongere werknemers (-26 jaar) in het IVOC-bereik van 
werknemers, kent sinds de coronaperiode evenwel een 
verrassende ontwikkeling.   
  
Immers, voor het werkjaar 2021 stellen we een onverwacht 
hoog bereik van jongere werknemers vast. Het gaat over zo’n 
10% van alle bereikte werknemers in 2021. Dit is het resultaat 
van drie factoren, namelijk een meettechnische factor, een 
bias door één grote onderneming en tenslotte ook 
veranderende rekruteringspraktijken.  
De meting die we over het werkjaar 2021 uitvoerden, had 
betrekking op een steekproef van de bereikte werknemers in 
2021. Op het ogenblik van de meting (januari 2022) waren 
nog niet alle bereikte werknemers gekend, laat staan 
opgelijst, voornamelijk omwille van laattijdige evaluaties, op 
hun beurt het gevolg van de Covid-crisis. Tijdens vorige 
metingen was de steekproef duidelijk representatiever voor 
het IVOC-bereik van werknemers. Het grootste aandeel van 
de bereikte werknemers worden opgeleid in het kader van de 
opleidingsportefeuille (een formule van sectorale steun voor 
bedrijfsopleidingen), waar we traditioneel weinig jongeren 
tegenkomen, en net die populatie is in de steekproef van 2021 
ondervertegenwoordigd.   
De steekproef bevat een belangrijke bias door een grote 
groep cursisten uit één grote onderneming. Het betreft een 
onderneming die voor de beroepsopleiding van nieuwe 
werknemers (hoofdzakelijk jongeren), systematisch beroep 
doet op cofinanciering in het stelsel van het Vlaamse 
OpleidingsVerlof. We zien dat het aandeel jongeren in deze 
zin in 2021 opliep tot zo’n 30%. Deze statistiek wordt 
bevestigd na een tussentijdse analyse (september) van het 
bereik in 2022 en klimt verder tot 34%. Opnieuw is deze 
stijging toe te wijzen aan de opleidingsinspanningen van één 
grote onderneming. Andere bedrijven die beroep doen op het 
VOV leiden beduidend minder werknemers op.  
Naast de opleidingen in het kader van het VOV zien we ook 
een duidelijke stijging van het bereik van jongeren in de open 
opleidingen (8% in 2021, 7% in 2022), de 
opleidingsportefeuille (6% in 2021), en, zo blijkt uit de 
tussentijdse analyse van het bereik in 2022, ook de 
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leerrekening waar we zo’n 7% jongeren tellen. Een mogelijke 
verklaring voor de stijging in ook andere opleidingsformules, 
is de schaarste op de arbeidsmarkt, en de neiging die 
werkgevers dan onvermijdelijk zullen hebben om afstand te 
doen van de eisen op het vlak van ervaring van kandidaten, 
wat de facto neerkomt op een hogere jobkans voor jongeren, 
die per definitief geen of weinig ervaring hebben. Een en 
ander wordt trouwens gestimuleerd vanuit de 
jongerenwerking van IVOC, misschien geen verklarende 
factor, maar evenmin negeerbaar.  
Op basis van onze analyses hebben we vandaag (september 
2022) te weinig houvast om de vaststellingen een trend te 
noemen. Mits het verhogen van de representativiteit van de 
steekproef, een vermindering van het personeelsverloop en 
dus opleidingsactiviteiten in één grote onderneming en het 
terugvallen op oude rekruteringsgewoonten na de 
coronacrisis, is het best mogelijk dat ook het bereik van 
jongere werknemers een nieuwe dip zal kennen.   
Toch willen we een ambitieuze target vooropstellen, want de 
toename van het bereik van jongeren is evenmin toeval.   
  
De doelstelling is dan ook de ‘bestendiging’ van de 
vertegenwoordiging van jongeren (-26 jaar) van minstens 6% 
van alle werknemers die IVOC bereikt tijdens het eerste 
semester van 2023. Wij gaan tevens na welke de verhouding 
is tussen het aandeel van bereikte jongeren via opleiding, 
tegenover het aandeel van jongere werknemers in de sector. 
De vaststelling dat ook het aandeel jongeren in de sector 
toeneemt, kan een aanduiding zijn van de verjonging van de 
sector, wat de uiteindelijke betrachting is.  

Praktische ondersteuning bieden aan 
bedrijven rond instroom, retentie en 
loopbaanbegeleiding  
Gezien de sterke overlap tussen actie 2 
en actie 3 (zie volgend punt), geldt de 
resultaatsverbintenis voor beide acties 
samen.  
  
Volgens de afspraken in de ESF-dossiers 
stellen we de volgende essentiële 
bereikcijfers voor de kleding- en 
confectiesector voorop:  
  
50 bedrijfsbezoeken met quickscan 
inclusief ondernemen en  
bespreking van eventuele inclusieacties, 
uitmondend in:  
  
minstens 10 projecten die gefinancierd 
worden met middelen uit het ESF-
project TALANCE:  

• Het re-design van jobs: minstens 3 
bedrijven  

Praktische ondersteuning bieden aan bedrijven rond 
instroom, retentie en loopbaanbegeleiding  
Gezien de sterke overlap tussen actie 2 en actie 3 (zie volgend 
punt), geldt de resultaatsverbintenis voor beide acties samen.  
  
Beide acties passen in ESF-projecten die we sinds het najaar 
van 2020 uitvoeren en die verderlopen in 2023. Het gaat over 
een intersectorale samenwerking. De bereikcijfers voor de 
kleding- en confectiesector, het aantal projecten in bedrijven 
in het bijzonder, zijn in de convenantperiode 2021-2022 
gehaald, maar een aantal bedrijfsprojecten loopt nog door in 
2023 of werd eind 2022 nog niet geëvalueerd. Het gaat over 
een tiental dossiers die we verder opvolgen, maar we stellen 
geen uitbreiding van het bereik meer voorop.  
De focus verschuift in 2023 naar het actieplan dat we 
uitwerken naar aanleiding van de resultaten van de 
nulmeting. Immers, wij voorzien in het eerste semester van 
2023 een toetsing van de haalbaarheid van het actieplan bij 
bedrijven. Zie ook de bijkomende actie 2 bij de prioriteit 
‘nulmeting’ in dit addendum.  
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• Het wegnemen van taaldrempels: 
minstens 4 bedrijven  

• Loopbaanbegeleiding:  
minstens 2 bedrijven.  

  
minstens 5 projecten die gefinancierd 
worden met middelen uit het ESF-
project Exclusief Inclusief, dus evenveel 
bedrijven waar effectief 
werkplekarchitecten worden ingezet.   

Noteer tenslotte dat we rond het praktisch ondersteunen van 
de instroom in bedrijven, een nieuwe actie plannen in de 
periode van de verlenging van dit addendum. Zie actie 5 rond 
Open Hiring bij de eerste prioriteit.  

Werkplekarchitecten actief inzetten in 
de sector.  
Zie de resultaatsverbintenis bij actie 2.  

Werkplekarchitecten actief inzetten in de sector. Zie de 
resultaatsverbintenis bij actie 2.  

Intersectorale  
sensibiliseringscampagne rond non-
discriminatie in bedrijven voeren  
• De  non-discriminatiehand- 

leiding fysiek verspreiden of de 
digitale versie aanprijzen in 
minstens 50 bedrijven per jaar. De 
bedrijven worden opgelijst, samen 
met hun eventuele feedback.  

• Drie teasers rond non-discriminatie 
afwerken en verspreiden in 2021 
via digitale media.  

Minstens 3 opleidingen ter 
ondersteuning van inclusief 
ondernemen programmeren, zowel in 
2021 als in 2022.  

Intersectorale sensibiliseringscampagne rond non-
discriminatie in bedrijven voeren. 
In het licht van het nieuwe actieplan rond non-discriminatie, 
zullen we de ‘oude’ non-discriminatiehandleiding niet langer 
actief verspreiden. Ongetwijfeld zullen er in 2023 nieuwe (en 
aan de sectorale realiteit aangepaste) tools of hulpmiddelen 
worden ontwikkeld, en die krijgen dan prioriteit in 
sensibiliseringsacties. De sector werkt verder mee aan de  
(intersectorale) teasers rond non-discriminatie. Op het 
ogenblik van de opmaak van dit addendum zijn er twee 
teasers klaar, twee andere worden nog verwacht. Onder 
voorbehoud van ontwikkelingen die we nu nog niet kennen, 
zullen die twee teasers in het najaar van 2022 en/of het 
voorjaar van 2023 vrijgegeven worden.  
IVOC blijft ook verder opleidingen ter ondersteuning van 
inclusief ondernemen programmeren. We plannen er twee in 
het eerste semester van 2023, hetzij in de vorm van een open 
(intersectorale) opleiding, hetzij in de vorm van een 
bedrijfsopleiding.  

Hier kan de sector eventueel een nieuwe 
resultaatsverbintenis formuleren.   

Toetsing haalbaarheid actieplan n.a.v. de nulmeting  
Volgens de afspraken met het onderzoeksbureau, zullen de 
resultaten van de nulmeting in onze sector gekend zijn in 
januari 2023. In verschillende andere sectoren zal dat 
eveneens het geval zijn. Wij verwachten in die periode dan 
ook een zekere animo rond de problematiek van de non-
discriminatie, die in alle richtingen kan gaan. De sector zal 
hoe dan ook de juiste conclusies moeten trekken uit de 
nulmeting, het nodige overleg organiseren met de sociale 
partners (pas dan komt de sectorale dialoog echt op gang) 
en de zaken afstemmen met andere sectoren. Dit gebeurt in 
een context waarin we ook werk moeten maken van de 
activering van niet-actieven (zie de nieuwe acties in het 
moederconvenant).  
Om de haalbaarheid van onze demarches te toetsen, plant 
IVOC een toetsing van de intenties bij 10 bedrijven uit de 
sector, die we willen meenemen als ambassadeurs in het 
sectorale actieplan non-discriminatie, dat we vanaf 
september 2023 zullen uitrollen.  
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Sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bestrijding van discriminatie 
en ter bevordering van inclusie.  

Actie 1: De integratie van jongeren 
in de sector versterken  
Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 
  

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  

Inspanningsverbintenis(-sen):   
De vertegenwoordiging van jongeren (-26 jaar) van minstens 6% 
van alle werknemers die IVOC bereikt tijdens het eerste semester 
van 2023.  

  
Actie 2: Praktische ondersteuning 
bieden aan bedrijven rond 
instroom, retentie en 
loopbaanbegeleiding  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De verdere opvolging van de bedrijfsprojecten die in de 
convenantperiode 2021-2022 werden opgestart, maar nog niet 
geëvalueerd of beëindigd zijn.  

  

Actie 3: Werkplekarchitecten actief 
inzetten in de sector  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De verdere opvolging van de bedrijfsprojecten die in de 
convenantperiode 2021-2022 werden opgestart, maar nog niet 
geëvalueerd of beëindigd zijn.  

  
Actie 4: Intersectorale 
sensibiliseringscampagne rond 
non-discriminatie in bedrijven 
voeren  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
  
Betrokken partners: (enkel bij bijsturing) 
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Bij de opmaak van dit addendum (september 2022), worden nog 
twee teasers rond non-discriminatie verwacht. In het geval dat die 
in 2022 nog niet vrijgegeven zouden zijn, gebeurt dat in het 
voorjaar 2023, en werkt IVOC mee aan de ontwikkeling en 
verspreiding.  
IVOC organiseert minstens 2 opleidingen ter ondersteuning van het 
inclusief ondernemen.   
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 Eventuele nieuwe actie(s) 

Actie 5: Verkennend onderzoek 
open hiring  

  

Omschrijving:  
Open Hiring®is een innovatieve rekruteringstechniek met als 
belangrijkste kenmerk het ontbreken van een formeel 
sollicitatiegesprek in het rekruteringsproces. Voor een openstaande 
vacature melden kandidaten zich aan op een wachtlijst. Iedereen 
krijgt de kans om zich te bewijzen … de job is dus de test.  
In deze actie focussen we op de condities die open hiring mogelijk 
moeten maken, in het bijzonder de vereisten op het vlak van 
informatie,  
communicatie en begeleiding door de onderneming naar 
kandidaten toe. We gaan in dialoog met experts om zo input te 
krijgen voor een actiestappenplan dat we in een of meerdere 
proefopstellingen in samenwerking met rekruterende werkgevers, 
kunnen toetsen. We gaan op zoek naar de beste ondersteuning / 
eventueel incentives, die we aan de begeleiders en mentoren uit de 
ondernemingen kunnen bieden. Voor kandidaten die zich eventueel 
zouden melden, voorzien wij in deze fase van het projectplan alvast 
een persoonlijk informatie- en adviesgesprek (telefonisch of online), 
ter ondersteuning van de werkervaring die zal volgen.  
Pas al zou blijken dat open plaatsen op lijsten bij vacatures 
effectief worden ingenomen, zetten we een volgende stap in een 
meer structurele ondersteuning en in promotie van deze 
innovatieve rekruteringstechniek. Deze ondersteuning kan dan 
onderwerp zijn van een meetbare actie in de volgende 
convenantperiode 2023-2025.  
Betrokken partners:   
Op basis van deskresearch of advies van derden legt de sector 
contact met experts in rekrutering.   
Acties rond deze nieuwe rekruteringstechniek werden in de 
aanloop naar dit addendum voorgesteld als mogelijke, 
intersectorale acties.  
Ook in deze zin zijn partnerschappen mogelijk.  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Een exploratief onderzoek en toetsing bij minsten vijf rekruterende 
werkgevers in de sector.  
Voor kandidaten die zich eventueel zouden melden, voorzien wij in 
deze fase van het projectplan alvast een persoonlijk informatie- en 
adviesgesprek (telefonisch of online), ter ondersteuning van de 
werkervaring die zal volgen.  

  

   

Uitvoeren risicoanalyse  

Actie 1: Uitvoering van een 
risicoanalyse als aanloop naar de 
nulmeting  

Duid aan: Dit is een  
☐ afgeronde actie 

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
   

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
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☒ continuering 
☐ bijsturing 

Inspanningsverbintenis(-sen):   
De risicoanalyse is een continu proces. Een update van het rapport 
wordt in het voorjaar van 2023 gepland.  

  

  
Uitvoeren nulmeting  

Actie 1: Uitvoering van een 
sensibiliserende nulmeting  

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 op het ogenblik dat dit addendum 
wordt geschreven (oktober 2022). De kans bestaat dat de voorziene 
einddatum van de nulmeting (eind 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. 
  
Ook al loopt de nulmeting uit,  wij voorzien wij in het voorjaar van 
2023 een aantal overleg- en evaluatiemomenten met het 
onderzoeksbureau en met onze clusterpartner uit de textielsector 
(COBOT). Zeker de lessons learned nemen we mee naar het 
sectorconvenant 2023-2025.   

  

 Eventuele nieuwe actie(s)

Actie 2: Vertaling van de 
nulmeting naar een sectoraal 
actieplan   

Omschrijving:   
Volgens de afspraken met het onderzoeksbureau, zullen de 
resultaten van de nulmeting in onze sector gekend zijn in januari 
2023. De sector staat dan voor de volgende, belangrijke 
opdrachten.  
1. De sector zal de juiste conclusies moeten trekken uit de 

nulmeting in termen van een sectoraal actieplan rond non-
discriminatie. In zekere zin is dit nieuw, want alle voorgaande 
acties rond non-discriminatie waren eerder generiek, 
eventueel intersectoraal  

2. De sector voerde de nulmeting uit in een cluster met de 
textielsector. We zullen met de collega’s van COBOT nagaan of 
en in welke mate we ook rond het actieplan kunnen 
samenwerken.  

3. Dit laatste zal ook gebeuren met andere sectoren, zeker in het 
licht van de pleidooien van de Vlaamse overheid voor 
intersectorale actie.  

4. De sector zal het nodige overleg organiseren met de sociale 
partners. De uitkomsten van de sectorale dialoog zullen 
bepalend zijn voor alvast het staan van een actieplan.  

5. Dit gebeurt in een context waarin we ook werk moeten maken 
van de activering van niet-actieven (zie de nieuwe acties in het 
moederconvenant). Dit is een uitgesproken nieuw werkterrein 
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voor de sector. In de dienstverlening van een organisatie als 
IVOC, en in het licht van de verwachtingen van de IVOC-
gebruikers, is het van belang om alle nieuwe initiatieven te 
integreren en op elkaar af te stemmen. Dit veronderstelt een 
proactief overleg en haalbaarheidstoetsing met de IVOC-
doelgroepen.  

Betrokken partners:   
Het onderzoeksbureau Tempera, de clusterpartner COBOT, 
minstens 10 bedrijven uit de sector en andere relevante 
organisaties die IVOC nuttig kunnen adviseren.  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
Om de haalbaarheid van onze demarches te toetsen, plant IVOC 
een toetsing van het actieplan bij 10 bedrijven uit de sector, die we 
willen meenemen als ambassadeurs in het sectorale actieplan non-
discriminatie, dat we vanaf september 2023 zullen uitrollen.  

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

Actie 1: Beleidsvorming binnen de 
sector met oog op ontwerp van 
een (meer volwaardig) actieplan  

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

Omschrijving: (enkel bij bijsturing)  
   

Betrokken partners: (enkel bij bijsturing)  
  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De sector zorgt voor een transparante rapportering over de 
methodiek en resultaten.   
  
De sector dient een rapportering van de nulmeting (risicoanalyse 
en correspondentietest) en ontwerp van actieplan bij het 
Departement WSE in.  
  
De sector bouwt aan een inclusiebeleid van de sociale partners. 
IVOC registreert hiervoor de afstemmingsmomenten en staat in 
voor de inhoudelijke rapportering, dit als referentie voor het 
sectoraal inclusiebeleid en de acties die worden ondernomen in de 
komende jaren.   
  
IVOC onderhoudt hiervoor ook een synthetische themapagina op 
de IVOC website.  

  

  
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.   
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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.   

   

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 Kleding en confectie (PC 109 & PC 215), 

met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De heer Erik MAGNUS, 

 Directeur Creamoda 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mevrouw Vinciane MORTIER,  

Algemeen Secretaris ACV METEA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mevrouw Annelies DEMAN,  

Secretaris Algemene Centrale ABVV  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De heer Bart DE CROCK,  

Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB   
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