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Addendum 2023 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 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 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. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Kleding en confectie (PC 109 & PC 215) van 
05/03/2021.   
  
  
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 49.000,00 euro 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 2 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 geüpdatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende  
addendumperiode van 6 maanden  

De professionalisering van het modeonderwijs is 
de eerste prioriteit. IVOC voorziet verschillende 
acties om de competenties van leerkrachten te 
versterken. Het kan gaan over opleidingen die 
IVOC of VDAB aanbieden (respectievelijk acties 1 
en 4), over opleidingen van derden die IVOC 
financiert (actie 3) of over de IVOC-
projectwerking (actie 2). Voor elke actie zullen 
we de bereikte leerkrachten oplijsten. We 
streven naar een totaal bereik van 80 unieke 
leerkrachten in 2021 (het hersteljaar na de 
coronacrisis), en 100 unieke leerkrachten in 2022 
(wanneer we een normalisatie van de situatie 
verwachten).  

De professionalisering van het modeonderwijs 
is de eerste prioriteit. IVOC voorziet 
verschillende acties om de competenties van 
leerkrachten te versterken. Het kan gaan over 
opleidingen die IVOC aanbiedt, opleidingen van 
derden die IVOC financiert of over de IVOC-
projectwerking met leerkrachten als 
doelgroep. Voor elke actie zullen we de 
bereikte leerkrachten oplijsten. We streven 
naar een totaal bereik van 50 unieke 
leerkrachten in het eerste semester van 2023.  

  
PRIORITEIT 1: Het modeonderwijs verder professionaliseren  
Actie 1: Navorming organiseren voor 
leerkrachten  

Duid aan: Dit is een 

Omschrijving:   
In de oorspronkelijke actie werd een evaluatie 
van het navormingsprogramma voorzien. Die 
deelactie is afgerond in 2022.   



Pagina 3 van 15  
  

☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☒ bijsturing 
 
  

Betrokken partners:   
• De partners van het samenwerkings-

verband Mode Creatief Onderwijs.  
• IVOC werkt samen met talrijke, 

gespecialiseerde opleiders, onder meer met 
de collega’s van COBOT uit de textielsector.  

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Het aanbieden van een navormings-
programma, afgestemd met de partners van 
het samenwerkingsverband Mode Creatief 
Onderwijs (zie ook prioriteit 4, actie 10) . 

  
Actie 2: Technische fiches ontwikkelen voor de 
lessen  

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 organisatie van minstens 2 workshops.  

  
Actie 3: Confectietechnische opleidingen voor  
leerkrachten 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):   
Het conto blijft als systeem bestaan tijdens de 
volledige convenantperiode. Het moet gezien 
worden als een aanvulling bij en alternatief 
voor het IVOC-navormingsprogramma  

  
Actie 4: De expertise van VDAB inschakelen in 
het modeonderwijs  

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

Omschrijving:   
Tot in 2021 speelde VDAB een belangrijke rol in 
de navorming voor leerkrachten. Via het open 
leerlokaal (VDAB Antwerpen) bood VDAB 
bijscholing en navorming rond CAD-
patroontekenen. Door de vervroegde 
pensionering van de VDAB-instructeur, werden 
de opleidingen in 2021 stopgezet. Dit betekent 
niet dat IVOC in de toekomst geen beroep 
meer kan/zal doen op VDAB voor specifieke 
navormingsacties, maar ze worden in het 
voorjaar van 2023 niet gepland. IVOC zal in 
2023 een alternatief voor de VDAB-opleiding 
CAD-patroontekenen ontwikkelen, dit in 
samenwerking met de leveranciers van CAD-
software.  
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Betrokken partners:   
• GERBER / LECTRA (leveranciers CAD-

materialen en software)   
• De partners van het 

samenwerkingsverband Mode Creatief 
Onderwijs   

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Bestaand: IVOC ondersteunt de aanschaf van 
CAD-materiaal in scholen financieel. IVOC komt 
voor 50% tussen met een maximum van € 
1.250 per school en per jaar.  
Nieuw: IVOC organiseert in het eerste semester 
van 2023 een eerste sessie van de alternatieve 
/ nieuwe navorming rond CAD-patronen.   

   
PRIORITEIT 2: Competentienoden monitoren  
Actie 5: De kwalificatiestructuur onderhouden  

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

Omschrijving:   
Het onderhouden van de kwalificatiestructuur 
is een continu proces en kan nooit als afgerond 
worden gezien. Wel verschuift de focus van de 
werkzaamheden. Terwijl we in 2021 specifiek 
keken naar het profiel  
‘industrieel stikken’, is de focus sinds 2022 
verbreed. Zo wordt de sector sinds kort en 
vanuit verschillende hoeken gevat door vragen 
over skills rond circulariteit (De Vlaamse 
overheid en de Green Skills Roadmap 
Vlaanderen; OVAM en de circulaire tafel in het 
kader van de werkagenda circulaire 
maakindustrie; VLAIO en de innovatieve 
herwerkingen van onderwijs -en 
opleidingsprogramma’s). Het gaat telkens over 
het integreren van skills in bestaande profielen 
en programma's. De profielen van ontwerper en 
productontwikkelaar komen hiervoor in eerste 
instantie in aanmerking. Of we in 2023 over 
zullen gaan tot de herziening van deze 
profielen, is in belangrijke mate afhankelijk van 
de agenda van derden.  
Naast het onderhoud van de profielen werken 
we samen met VDAB aan de afstemming tussen 
Competent en de Vlaamse 
kwalificatiestructuur.   
Betrokken partners:   
De onderhoudsacties worden afgestemd met 
AHOVOKS en VDAB.   

Inspanningsverbintenis(-sen):   
Op vraag van AHOVOKS of VDAB werkt IVOC 
actief mee aan respectievelijk de herziening van 
de bestaande profielen en de verdere 
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afstemming tussen Competent en de Vlaamse 
kwalificatiestructuur.   

  
Actie 6: Kritieke competenties in kaart 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):   
IVOC werkt verder aan de omzetting en 
vertaling van de Europese profielen 
‘duurzaamheidstechnicus’ en  
‘digitale marketeer’ naar de Vlaamse 
kwalificatiestructuur.  

  
PRIORITEIT 3: Stagemogelijkheden verbreden  
Actie 7: Stagemogelijkheden verbreden  

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

Omschrijving: 
Deze actie blijft behouden in de zin dat ze 
wordt uitgevoerd zoals gepland. We moeten in 
de omgeving waarin we opereren wel in twee 
opzichten bijsturen. 
Het zoeken van Synergie met de VDAB-
stagedatabank WELP wordt verlaten. 
Ook de manier waarop de resultaten werden 
gemeten, wordt verlaten. 
Op 26 april 2022 werd tijdens een Webinar van 
WSE, ter ondersteuning van het (inter) 
sectoraal beleid, bevestigd dat er vanuit het 
departement Onderwijs geen cijfergegevens 
over stages meer worden verzameld. Zie ook 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijs
statistieken/dataloepaan-de-slag-met-cijfers-
over-onderwijs. Wij moeten daarom de target 
van 60 stageplaatsen verlaten omdat we ze 
niet kunnen verifiëren. 
Betrokken partners:   
De partners van het samenwerkingsverband 
Mode Creatief Onderwijs. Noteer dat ook het 
sectoraal partnerschap duaal leren een 
belangrijke stakeholder is in de IVOC-
stagewerking, zoals aangegeven in het 
addendum duaal leren.  
In zoverre jongeren en/of ondernemingen via 
IVOC bijkomende ondersteuning krijgen (zie de 
jongerenwerking in het addendum non-
discriminatie en inclusie), zijn ook de federale 
overheid en het consortium van de 
Werkplekarchitecten, partners in de 
stagewerking. 
 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/dataloepaan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/dataloepaan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijsstatistieken/dataloepaan-de-slag-met-cijfers-over-onderwijs
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Inspanningsverbintenis(-sen):   
IVOC ondersteunt stages en werkplekleren 
logistiek door het beheer van een databank 
van stagebedrijven. De databank wordt gevoed 
op basis van een rondvraag bij de bedrijven in 
de sector naar de bereidheid om stageplaatsen 
aan te bieden, en anderzijds op basis van de 
concrete stage-ervaringen on the field.   
IVOC biedt ondersteuning aan 
scholen/leerlingen uit het voltijds en deeltijds 
onderwijs die op zoek zijn naar stageplaatsen 
door de contacten met de bedrijven te 
faciliteren. Minstens 15 toeleidingen naar 
stageplaatsen door IVOC zullen aantoonbaar 
zijn.  

  
PRIORITEIT 4: Communiceren en samenwerken  
Actie 8: Actief communiceren met 
modeleerkrachten  

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):   
Verspreiding van een tweemaandelijkse 
elektronische nieuwsbrief (dus 3 in totaal in het 
eerste semester van 2023) rond de IVOC-
dienstverlening voor leerkrachten, met links 
naar de informatiepagina’s, blogs en 
aanmeldingsmogelijkheden via de website 
modeleerkracht.be  

  
Actie 9: Actief communiceren met jongeren  

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):   
Verspreiding van een maandelijkse 
elektronische nieuwsbrief rond de IVOC-
dienstverlening voor jongeren, met links naar 
de informatiepagina’s, blogs en 
aanmeldingsmogelijkheden via de website 
youngpatterns.be  

  
Actie 10: Samenwerking tussen alle geledingen  
van het modeonderwijs organiseren  

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 organisatie van minstens 1 vergadering 
tijdens het eerste semester van 2023  

  
 

Thema: Levenslang leren en werkbaar werk  

RESULTAATSVERBINTENIS   
Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022  

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

Voor de sector werden meerdere strategische 
thema’s geïdentificeerd. Het is van groot belang 
dat de competenties van werknemers op deze 
domeinen worden versterkt. Het gaat in het 
bijzonder over de thema’s duurzaamheid, 
werkbaarheid, en savoir-faire. IVOC versterkt 
competenties via diverse formules van 
opleidingen, opleidingssteun en projectwerking. 
IVOC zal de concrete acties (opleidingen, 
projecten) die worden ondernomen éénduidig 
verbinden met de strategische thema’s en 
streeft naar een bereik van minstens 300 
werknemers uit KMO wiens competenties 
werden versterkt op een of meerdere van de 
strategische domeinen, dit zowel in 2021 als in 
2022.  

Voor de sector werden meerdere strategische 
thema’s geïdentificeerd. Het is van groot 
belang dat de competenties van werknemers 
op deze domeinen worden versterkt. Het gaat 
in het bijzonder over de thema’s 
duurzaamheid, werkbaarheid, en savoir-faire. 
IVOC versterkt competenties via diverse 
formules van opleidingen, opleidingssteun en 
projectwerking. IVOC zal de concrete acties 
(opleidingen, projecten) die worden 
ondernomen éénduidig verbinden met de 
strategische thema’s en streeft naar een bereik 
van minstens 150 werknemers uit KMO wiens 
competenties werden versterkt op een of 
meerdere van de strategische domeinen 
tijdens het eerste semester van 2023.  

  
PRIORITEIT 1: Expertise opbouwen  
Actie 1: Het juiste publiek op de juiste manier 
toeleiden  

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 besprekingen met VDAB zijn lopende en 
zullen in 2023 zeker worden verdergezet.  

  
Actie 2: Methoden om duurzaamheid te 
bevorderen analyseren  

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

Omschrijving:  
IVOC werkt reeds geruime tijd rond circulaire 
businessmodellen via opleidingen en 
projectwerking. Een door OVAM gesubsidieerde 
project rond hergebruik van textielproducten 
liep af in het voorjaar van 2021. De methodiek 
en het businessmodel dat in het project 
werden ontwikkeld, werden verder op punt 
gesteld en in de sector aangeboden. IVOC heeft 
in deze zin en vanuit partnerschappen nieuwe 
acties in projectvorm voor subsidies bij de 
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Vlaamse overheid mee ingediend. Deze werden 
inmiddels goedgekeurd.  
In het VLAIO project Circulair Textiel Labo 
wordt gewerkt aan formules om de levensduur 
van textielproducten te verlengen. Time2Trace 
GCV is de promotor en het project loopt van 1 
oktober 2022 tot 30 september 2023. IVOC zal 
de nieuwe werkwijzen die voor dit project 
ontwikkeld worden, verder documenteren en 
delen via een toegankelijke website. IVOC heeft 
hiervoor een budget van € 5.516 ter 
beschikking. 
Het project Size Zero Wast is een 
communicatieproject over circulaire mode op 
initiatief van de Thomas More Hogeschool te 
Antwerpen. Het betreft een TETRA budget 
vanuit VLAIO, voor 2 jaar (1 oktober 2022 - 30 
september 2024). Het project gaat over het 
verhogen van consumentenbetrokkenheid bij 
de implementatie van circulaire acties in de 
modesector. IVOC is lid van de 
begeleidingsgroep en werkt mee aan 
disseminatieacties, de organisatie van 
workshops en opleidingen, dus via in kind 
bijdragen.  
Betrokken partners:   
De Vlaamse overheid via VLAIO en diverse 
projectpartners.   

Inspanningsverbintenis(-sen):   
De uitvoering van twee projecten rond 
circulariteit volgens de afspraken met VLAIO.  

  
Actie 3: Savoir-faire borgen  

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):   
IVOC werkt mee aan de ontwikkeling van een 
nieuwe methodiek voor kennistransfer volgens 
de principes van de flipped classroom, dit in het 
kader van een Europees Erasmus+-project 
(KA202 - Strategic Partnerships for vocational 
education and training). Het project liep af in 
oktober 2022, maar de vertaling naar 
Vlaanderen en naar de IVOC-dienstverlening 
loopt in 2023 verder. Het gaat zowel over het 
aanbieden van geactualiseerd online 
opleidingsmateriaal rond circulaire mode en 
textiel (beschikbaar via Youtube en het online 
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leerplatform Udemy) als over het 
implementeren van een opleidingsmethodiek, 
op basis van een handboek dat hierrond is 
ontwikkeld.   

  
PRIORITEIT 2: Expertise doorgeven  
Actie 4: Toeleiding 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):   
IVOC zal tijdens het eerste semester van 2023 
minstens 20 werkzoekenden actief begeleiden. 
De incentives die aan deze werkzoekenden 
worden toegekend, zijn de meetpunten.  

  
Actie 5: Werkbaarheid van jobs versterken  

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 aanbieden of financieren van minstens 5 
opleidingen en de promotie van groeiprojecten 
en leerrekeningen in de sector.   

  
Actie 6: Duurzaamheid van bedrijfsprocessen 
bevorderen  

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 aanbieden of financieren van minstens 5 
opleidingen en de promotie van groeiprojecten 
en leerrekeningen in de sector.  

  
Actie 7: De transfer van savoir-faire 
ondersteunen  

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

Omschrijving:   
De borging en transfer van de savoir-faire zijn 
sinds 1994 onderwerp van bedrijfsprojecten die 
IVOC in de sector begeleidt. IVOC ondersteunt 
en financiert in die zin bedrijfsopleidingen die 
door ervaren werknemers worden gegeven.   
Diverse sectorale beroepsopleidingen zijn in 
dit verband erkend in het stelsel van het 
Vlaams OpleidingsVerlof (VOV). De sector zoekt 
maximale synergie met deze Vlaamse 
opleidingssteun.  
Er stelde zich in 2021 een meetprobleem rond 
deze actie, omdat de definitie van savoir-faire, 
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en dus ook de criteria om zaken te verifiëren, 
moeilijk in de praktijk te brengen waren. We 
gaan ervanuit dat we deze kwestie in 2022 
kunnen uitklaren. 
Betrokken partners:   
De kennistransfer wordt ingevuld door ervaren 
werknemers.   
In voorkomend geval doet IVOC op vraag van 
de onderneming beroep op externe 
consultants, onder meer voor competentie-
evaluaties en om opleidingsnoden in kaart te 
brengen.  
Inspanningsverbintenis(-sen):   
De promotie van bedrijfsprojecten rond savoir-
faire en van het gebruik van sectorale 
beroepsopleidingen in het kader van het 
Vlaams OpleidingsVerlof (VOV). 

  
 

 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   

 Actie: Campagne Werkbaar Werk  Omschrijving:   
De sector sluit zich aan bij de campagne 
werkbaar werk. De focus ligt hierbij op het 
voorkomen of het in de tijd beperken van 
langdurige uitval van werknemers omwille van 
ziekte. Maar langdurige ziekte is een voor de 
sector nieuw werkterrein. Tijdens de 
addendumperiode 2023 zal daarom worden 
ingezet op kennisopbouw en sensibilisering. 
Op langere termijn (convenantperiode vanaf 
september 2023) kan dan een actieplan 
worden uitgerold.  
De kennisopbouw van de consulenten over dit 
thema start met deskresearch. De analyse van 
de ziekteverzuimcijfers en kostenberekening 
die door DWSE worden in kaart gebracht, zijn 
hierbij een eerste en bijzonder relevante bron.  
De deskresearch en de netwerking zullen 
uitmonden in een discussienota rond 
langdurig zieken in de kleding- en 
confectiesector. Deze zal met de sociale 
partners worden besproken teneinde de 
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krachtlijnen voor toekomstige actie uit te 
tekenen. De discussienota, die in principe een 
intern document is, zal de basis vormen voor 
een publicatie van facts & figures rond de 
problematiek van langdurig zieken, dit op een 
themapagina op de IVOC-website, in minstens 
twee blogs en - samenhangend - de socials. Wij 
zoeken hierbij steeds aansluiting bij de 
sensibiliseringsacties en afspraken die 
intersectoraal kunnen/zullen worden gemaakt.   
De sector onderzoekt tenslotte de 
mogelijkheid om de Burn-out assessment tool 
(van De Witte, Schaufeli & Desart van 
Kuleuven), digitaal ter beschikking te stellen 
via de IVOC-website of andere platformen, 
eventueel samen met Stia.   
 
Met minimum 16 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: 
• 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. 

• Concretisering: Gedurende de volgende 6 à 
8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: 
achtergrondinformatie, opleidingen, 
webinars, getuigenissen, instrumenten 
zoals scans, … 

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

Betrokken partners: 
DWSE, andere sectoren   

Inspanningsverbintenis:   
• Organisatie van een workshop met 

sectorale sociale partners, met actieplan – 
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uit te rollen vanaf het najaar 2023 - als 
resultaat.  

• Publicatie van themapagina op website en 
externe communicatie via twee blogs.  

• 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 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  

  


