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Deel I: De uitgevoerde acties en activiteiten
Actie 1. Expeditie werk
1.

De geplande actie en doelstellingen
Het eerste luik start met een sectorbrede communicatie over het project en de bekendmaking via de IVOCwebsites, sociale media en partnerorganisaties. Het is de bedoeling zo jongeren te betrekken.
We schakelen gespecialiseerde hulp in om een communicatiestrategie op punt te stellen, op maat van het
jongerenpubliek uit de doelgroep met de bedoeling jongeren uit te nodigen zich aan te melden voor het
project en de diensten die we aanbieden.
Bij IVOC krijgen zij uitleg over het aanbod. In geval van interesse, wordt voor elke jongere een individueel
maattraject uitgewerkt, dit na een intakegesprek.
Voor de begeleide jongeren voorzien wij een valorisatie van de geleverde inspanningen, dit in de vorm van
een competentieattest.
We stellen een bereik voor van 150 jongeren die zich aanmelden, waarvan we voor 75 een maattraject
kunnen uitwerken en waarvan we voor 50 jongeren een nuttige werkervaring kunnen registreren.
Op 10 februari 2021 keurde het paritair comité een aantal bijsturingen van actie 1 van het project goed. Zo
zullen de middelen bestemd voor de afstandscommunicatie met jongeren (social media, online coaching)
wordt versterkt, de minder middelen voor fysieke coaching verminderd. Binnen de posten van actie 1
(expeditie werk) betekent dit een verschuiving van € 15.000.
Tevens werd beslist de ondersteuning van bedrijfsinterne opleiders te versterken met € 10.000 extra. De
tussenkomst in de leervergoeding voor deeltijds leerlingen werd vastgelegd op € 2.000, gezien de hogere
kosten voor de onderneming in vergelijking tot andere formules van werkervaring.
Deze tweede bijsturing betekent een verschuiving van € 10.000 van actie 1 (Expeditie Werk) naar actie 2
(Mentorschap).
Deze budgetverschuiving gebeurt naar aanleiding van een eerste fase van het project, waarbij de
haalbaarheid en de modaliteiten van het project worden scherpgesteld, samen met bedrijven en
partnerorganisaties. Deze verschuiving wijzigt niets aan de doelstellingen inzake het bereik van jongeren in
het project. De inspanningen die ten laste van de sector werden genomen blijven stabiel, ook hier worden
geen wijzigingen aangebracht.

2.

De uitgevoerde actie
De acties werden uitgevoerd, zij het dat de communicatie met en de begeleiding van de jongeren
hoofdzakelijk online gebeurde. De communicatie verliep via social media, de contacten met jongeren, zowel
collectief als bilateraal, verliepen via online meetingplatformen.
De maattrajecten, opleidingen in het bijzonder, konden slechts beperkt fysiek doorgaan. Op dat vlak hebben
we onze plannen moeten bijstellen.

3.

De realisatiegraad
We tellen in totaal 176 aangemelde jongeren, dus iets meer dan gepland. Het hoge bereik is in belangrijke
mate het resultaat van de communicatie via de sociale media, die we sinds de start van het project hebben
geïntensifieerd en geprofessionaliseerd. In combinatie met de virtuele communicatie, organiseerden we in het
voorjaar van 2020 ook een jongerenevent waarna 32 deelnemers zich aanmeldden voor verdere begeleiding.
Ook het aantal opgestarte maattrajecten ligt hoger dan gepland. Cijfermatig ziet er dat als volgt uit:
Ondersteuning
Individuele coaching
Workshops rond arbeidsattitude
Opleiding via een leerrekening
Opleiding uit het IVOC-programma
Coaching tijdens werkervaring
Coaching bij tewerkstelling

Aantal bereikte jongeren
85
41
35
8
18
8

In totaal zijn er 156 unieke jongeren die een of andere ondersteuning kregen. Diverse maattrajecten zijn
nog lopend op het ogenblik dat dit tussentijds rapport wordt geschreven. Zo kan een leerrekening
gedurende een volledig jaar wordt aangesproken.
Bijkomend project risicogroepen in de kleding- en confectiesector 2020-2021 – Tussentijds rapport – Pagina 2

Wat het profiel betreft, geven we volgende statistiek mee:
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4. Het voorziene budget en het aangewend budget

Luik

Kostenpost

Luik 1: Expeditie Werk

Communicatiecampagne naar jongeren toe (facturen)
waarvan kosten externe communicatie-experts
waarvan kosten jongerenevents (4 x Fashion Flows)

Actienr.

1.1
1.2

Oorspronkelijk
januari 2020

Aanpassing
februari 2021

Aangewend tot
op 15 juni 2021

€ 20 000

€ 35 000

€ 28 416

€ 10 000

€ 12 500

€ 7 260

€ 35 000

€ 10 000

€ 4 683

€ 7 500

€ 5 000

€0

€ 15 000

€ 15 000

€ 9 314

€ 6 000

€ 6 000

€ 3 000

€ 20 000

€ 20 000

€ 4 200

€ 113 500

€ 103 500

€ 56 873

Maattrajecten voor jongeren (facturen externe begeleiders)
waarvan workshops rond arbeidsattitude
waarvan confectietechnische workshops

1.3
1.4

Individuele trajecten voor jongeren (facturen)
waarvan opleidingskosten
waarvan andere competentieversterkende trajecten
Werkplekincentives voor jongeren
TOTAAL

1.5
1.6
1.7
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5.

De uitstroom naar werk

Bij deze tussentijdse rapportering registreerden we voor alvast 8 begeleide jongeren een job in de sector,
zo’n 4% van de aangemelde jongeren.
6.

De omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald

In het projectplan werden confectietechnische workshops voorzien. Gezien de noodzaak om in deze workshops
over fysieke materialen en infrastructuur te kunnen beschikken, heeft de coronacrisis het onmogelijk gemaakt
deze te organiseren.
Ook de workshops rond arbeidsattitude werden belemmerd door de restricties in het licht van de pandemie.
Een belangrijk luik van deze workshops vindt immers plaats in ondernemingen. Deze collectieve begeleiding
werd evenwel ruimschoots gecompenseerd door virtuele, individuele coaching.
Het aantal jongeren dat werkervaring kon opdoen (18 van de vooropgestelde 50) bleef onder de
verwachtingen. Opnieuw moeten we verwijzen naar de coronacrisis en het voorbehoud dat werkgevers
moesten maken in het licht van de contactbeperkingen.
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Actie 2. Mentorschap
1.

De geplande actie en doelstellingen

Met dit project willen we inzetten op de pedagogische versterking van de opleidingen, met name de
ondersteuning van het mentorschap, afgestemd op de specifieke noden en aspiraties van jongeren. In het
verleden heeft IVOC een procedure ontwikkeld om de kwaliteit van bedrijfsinterne opleiders te toetsen, eventuele
bijscholing voor te stellen, om tenslotte bedrijfsopleiders als zodanig te laten erkennen door de sociale partners.
In deze zin zullen we voor mentoren de nodige ondersteuning voorzien, opleidingen aanbieden en valoriseren
met een sectorale erkenning.
IVOC zal aan bedrijven die een werkplek openstellen steeds externe begeleiding voorstellen. De externe
begeleiders worden in essentie ingezet om mentoren in de ondernemingen te ondersteunen. IVOC werkt hiervoor
samen met onder meer het consortium van de Werkplekarchitecten. IVOC volgt het werkplekleren steeds op, al
dan niet samen met de externe begeleiders.
In een uitgesproken KMO-sector zoals de confectie, zijn bedrijfsopleidingen vaak een grote opgave. De opleiding
van zelfs maar één jongere heeft in KMO een relatief grote impact op de arbeidsorganisatie en tegelijk zijn er in
KMO relatief weinig menselijke middelen om hiermee om te gaan. IVOC wil de inzet van mentoren daarom ook
financieel ondersteunen. Wij voorzien ondersteuning voor werknemers uit kleding- en confectiebedrijven die het
mentorschap over jongeren op de werkplek toegewezen worden.
Deze actie overlapt uiteraard met het eerste luik van dit project. Daarbij gaan we uit van een bereik voor van 150
jongeren die zich aanmelden, waarvan we voor 75 jongeren een maattraject kunnen uitwerken en waarvan we
voor 50 jongeren een nuttige werkervaring kunnen registreren. Pas op het ogenblik dat er sprake is van een of
andere werkervaring, kunnen we effectief ondersteuning bieden aan de mentoren die de jongeren opleiden en
begeleiden.
IVOC staat ook in voor het leveren van referentiebewijzen aan bedrijven die werkplekleermogelijkheden geven in
de vorm van werkinleving voor jongeren (o.a. brugprojecten), competentieversterkende acties en
trajectbegeleiding, werkervaring en werkplekleren (diverse stageformules), job- en taalcoaching op de werkvloer.
Uit de bedrijven die een referentiebewijs ontvangen, selecteert IVOC meteen ook best practice cases voor de
nodige exposure die dit project zal krijgen
2.

De uitgevoerde actie

In de projectperiode organiseerde IVOC een dertigtal opleidingen voor mentoren en bedrijfsinterne opleiders,
goed voor enkele tientallen deelnemers. De kost van deze opleidingen zijn volledig ten laste van de sector,
aangezien de uiteindelijke doelgroep van deze opleidingen breder is dan enkel jongeren. De kosten worden dan
ook niet in rekening gebracht van het federaal jongerenproject.

3.



Sinds 1 januari 2020 werden 4 bijkomende bedrijfsopleiders als zodanig door de sociale partners erkend.



Er werden geen externe begeleidingen van mentoren georganiseerd.



Voor 16 mentorbegeleidingen in 12 bedrijven voorzagen wij financiële ondersteuning voor de inzet van
mentoren.



Sinds 1 januari 2020 werden referentiebewijzen toegekend aan 7 ondernemingen.

De realisatiegraad
Van de 50 voorziene werkervaringsplaatsen, konden we er 18 invullen tijdens de projectperiode van 1 januari
2020 tot 15 juni 2021.

4.

Het voorziene budget en het aangewend budget
Zoals reeds aangegeven, werd op 10 februari 2021 een budgetverschuiving van € 10.000 van actie 1
(Expeditie Werk) naar actie 2 (Mentorschap) goedgekeurd door het paritair comité, waardoor het totale
bedrag voor actie 2 stijgt van € 35.000 tot € 45.000.
Hiervan werd € 11.100 aangewend.
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5.

De uitstroom naar werk
5 van de 16 betaalde premies hebben betrekking op de begeleiding van jongeren die aan de slag gingen (het
gaat over 5 van de 8 jongeren uit luik 1).
Noteer dat op het ogenblik van deze tussentijdse rapportering nog niet alle premies voor de gerealiseerde
werkervaringsplaatsen, werden uitbetaald.

6.

De omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald
De coronacrisis heeft ons zeker parten gespeeld en de mogelijkheden om werkervaringsplaatsen te creëren
sterk beperkt.
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Actie 3. Nazorg
1.

De geplande actie en doelstellingen
De doelgroep van deze actie bestaat uit jongeren (-26j) die na een modeopleiding werkzoekend blijven of na
een eerste werkervaring (terug) in de werkloosheid belanden. De opvolging van jongeren die na hun
modeopleiding of werkervaring in de werkloosheid belanden moet nuttige input leveren voor verbeteracties.
Wij voorzagen onderstaand stappenplan.







Selectie van onderwijsinstellingen op basis van de vastgestelde haperingen in de doorstroom van
schoolverlaters naar de arbeidsmarkt.
Ontwerp van een afsprakenkader met jongeren in een modeopleiding of werkpleksituatie. Conform
GDPR moeten we van jongeren het akkoord krijgen om hen te identificeren en hun traject op te
volgen.
Organisatie van de opvolging (regelmatige contacten met de jongeren) en gerichte bevraging van
de jongeren door gespecialiseerde trajectbegeleiders
Analyse van de knelpunten (of troeven) die aan de basis van het falen (of succes) op de
arbeidsmarkt liggen.
Terugkoppeling van de analyses:

naar de jongeren toe, eventueel in de vorm van bijkomende begeleiding (luik 1 van dit project)

naar de bedrijven die de jongeren een werkervaring boden, eventueel in de vorm van
bijkomende begeleiding (luik 2 van dit project)

naar de respectievelijke onderwijsinstelling toe, met de bedoelingen ook op dit niveau
verbeteracties op te zetten.

Wij schatten de kritische massa voor deze actie op 50 werkzoekende jongeren die we effectief zullen kunnen
opvolgen en waarbij de opvolging nuttige input levert voor de analyse van de factoren die aan de basis van
hun werkloosheid liggen.
2.

De uitgevoerde actie
De actie werd uitgevoerd zoals gepland, zij het dat de opvolging en de contacten met de jongeren quasi
volledig online gebeurden.

3.

De realisatiegraad
De actie werd toegespitst op de doelgroep van jonge, werkzoekende modetechnologen, de groep waar we
de belangrijkste knelpunten in de doorstoom naar de arbeidsmarkt verwachtten. 69 modetechnologen waren
bereid mee te werken en gaven ons hun akkoord om hun traject op te volgen (conform GDPR). Van deze 69
jongeren waren er 30 die voor korte of lange tijd werkzoekend waren tijdens de projectperiode. De overige
39 jongeren waren ofwel aan het werk, 26 of ouder, ofwel hadden zij de beslissing genomen om
vervolgstudies aan te vatten, waardoor ze buiten de doelgroep van deze actie vielen.
Er werden tot op heden dus 30 werkzoekende jongeren opgevolgd. We brachten hun parcours in kaart,
gingen na of en waar ze solliciteren, met welk resultaat en welke factoren hun doorstroom naar werk al dan
niet bevorderen of verhinderen. Op basis hiervan proberen we te remediëren.
Voor 7 jongeren werd tijdens de projectperiode en parallel met de opvolging, alvast een individuele coaching
opgestart. Voor twee jongeren werd ook een duo-stage georganiseerd. Deze begeleiding past in actie 1 van
dit project (expeditie werk). Voor de details van de begeleiding verwijzen we naar het overzicht van de
bereikte jongeren in bijlage.
De bereikte jongeren waren allemaal vrouwen en waren afgestudeerd met een diploma van Bachelor in de
Modetechnologie.

4.

Het voorziene budget en het aangewend budget
Er werden voor dit luik van het project nog geen rekeningen betaald. Wel werd een overeenkomst gesloten
met de externe begeleider waarin de nodige afspraken over de financiering werden gemaakt.
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5.

De uitstroom naar werk
6 jongeren zijn op het ogenblik van deze rapportering (nog steeds of opnieuw) werkzoekend. 1 jongere heeft
wel werk, maar dit moet nog bevestigd worden in een exitgesprek. De opvolging van de 23 andere jongeren
werd inmiddels afgesloten, gezien zij allemaal aan de slag konden gaan.

6.

De omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald
Het project kon worden uitgevoerd volgens plan. De omschakeling naar louter virtuele contacten vormde
geen probleem. Het bereik van 50 werkzoekende jongeren is tegen het einde van de projecttermijn haalbaar.
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Conclusie
Totaal aantal bereikte jongeren: 206 jongeren
Luik
Luik 1. Expeditie Werk

Beoogd aantal jongeren

Bereikt aantal jongeren

150 jongeren

176 jongeren

75 maattrajecten

156 maattrajecten

Luik 2. Mentorschap

50 werkervaringsplaatsen

18 werkervaringsplaatsen

Luik 3. Nazorg

50 werkzoekende jongeren

30 werkzoekende jongeren

Voor een profielschets van de bereikte jongeren, verwijzen we naar de toelichting bij Luik 1. Expeditie werk.
De jongeren bereikt in Luik 2 zijn allemaal ook opgenomen in luik 1.
De jongeren bereikt in luik 3 zijn allemaal werkzoekende bachelors Modetechnologie, allemaal vrouwen.
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Totaal voorziene budget en reeds aangewend budget: 41% is aangewend

YOUNG PATTERNS. Bijkomend project voor jongeren in de kleding- en confectiesector 2020-2021 (PC 109 & 215), Aangepaste versie
10 februari 2021.
Benaming van de
actie
1

Expeditie Werk

Na te streven doelstellingen



2

Mentorschap




3

Informatie, advies, coaching en/of
opleiding van jongeren
Voorbereiding op een succesvolle
werkervaring
Ondersteuning van de bedrijfsinterne
mentoren via opleiding en/of
coaching.
Maken van afspraken over het
werkplekleren ifv succesvolle
werkervaring

Nazorg



Opvolging van de doorstroom van
schoolverlaters naar de arbeidsmarkt
en remediëring van knelpunten

Personeelskosten



IVOC personeelskosten specifiek
voor dit project en niet door andere
subsidies worden gedekt (+ kosten
bedrijfsrevisor)

Samenwerking(en)
met… (andere
organisaties)
Institutionele
partners,
Werkplekarchitecten,
communicatiespecialisten
Bedrijven en
Werkplekarchitecten

Onderwijsinstellingen
en gespecialiseerde
trajectbegeleiders

Doelgroep
Jongeren

Middelen bijkomend
project
Aangewend/Voorzien
€ 56 873 / € 103.500

Leerbedrijven
€ 11.100 / € 45.000

Werkzoekende
jongeren

€ 0 / € 30.000

€ 11.675,08 / € 16.000

Totaal

€ 79 648 / € 194.500
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Uitstroom naar werk (totaal, indien van toepassing): 31 jongeren
In totaal tellen wij 31 van in totaal 206 begeleide jongeren die doorstoomden naar werk




Luik 1. Expeditie Werk: 8 van de 176 begeleide jongeren stroomden door naar werk
Luik 2. Mentorschap: 5 van de 16 betaalde premies hebben betrekking op de begeleiding van jongeren die
aan de slag gingen (het gaat over 5 van de 8 jongeren uit luik 1)
Luik 3. Nazorg: 23 van de 30 opgevolgde jongeren stroomde tijdens de projectperiode door naar werk

Tussentijdse impact van het project
Het jongerenproject 2020-2021 moet gezien worden als een vervolg op het IVOC-jongerenproject 2018-2019 en
is ook complementair aan acties uit het sectorconvenant met de Vlaamse overheid. In essentie is het
jongerenproject 2020-2021 ook bijkomend ten aanzien van de acties die sector reeds zelf onderneemt om de
sector aantrekkelijker te maken voor jongeren of andere acties die gericht zijn op een publiek van jongere,
toekomstige werknemers. Bovendien, in dit verband werkt IVOC actief samen met met IVOC vergelijkbare
organisaties uit andere Europese lidstaten. Het gaat dus over een krachtenbundeling. De impact van het project
moet dan ook in deze zin worden geduid.
Een belangrijke stap vooruit in de projectperiode 2020-2021 is de inschakeling van sociale media in de
communicatie voor en door jongeren. We zien dat de community tijdens de projectperiode sterk groeide als we
kijken naar de honderden volgers op Instagram en Facebook. Duizenden jongeren bezochten de website, lazen
posts of bekeken de filmpjes die we er publiceerden. Op die manier creëerden we een vaste virtuele basis voor
het project en versterkten we de geloofwaardigheid van onze acties.
Het jongerenproject kreeg reeds in 2018 en vrij snel na de opstart, een positieve weerklank in de sector. De
belangstelling van zowel jongeren als bedrijven is in overeenstemming met de verwachtingen. In het licht van de
beschikbare middelen is de kritische massa ook werkbaar in die zin dat we de geplande acties konden uitvoeren
en dus de verwachtingen konden inlossen.
De samenwerking met de externe begeleiders en de contacten met de bedrijven, worden door de doelgroep van
jongeren als zeer positief ervaren. Jongeren hebben zichzelf, hun talenten, competenties en werkpunten beter
leren kennen. Door samen te werken met bedrijven kregen jongeren een andere en meer realistische kijk op de
reële job-inhouden en de werknemersattitudes die hun kansen en integratie op de arbeidsmarkt kunnen
versterken.
Voor bedrijven is de IVOC-jongerenwerking een bijkomend kanaal geworden om jongeren aan te trekken. Ze
sluiten zich aan bij de logica om jongeren kansen te geven via werkervaring, ook al biedt dat geen garantie op
doorstroom naar een job. Maar als de ondernemingen parallel daarmee ook sleutelen aan de eigen organisatie,
communicatie en omgangsvormen om zo ook de ambities van jongeren te kunnen kanaliseren, levert dat mooie
resultaten.
We moeten deze duiding aanvullen met de vaststelling dat de coronacrisis het project onmiskenbaar heeft
bemoeilijkt en dat veel jongeren, ondanks de versterking van hun competenties, werkervaringskansen aan zich
voorbij zagen gaan. De trajecten die we de jongeren voorhielden, hebben we in veel gevallen helaas moeten
annuleren. We blijven de jongeren opvolgen en hopen hen alsnog opportuniteiten te kunnen bieden, maar we
kunnen niet anders dan vaststellen dat verschillende jongeren beslisten om verder te studeren of ingingen op
werkaanbiedingen van bedrijven uit sectoren die het tijdens de coronacrisis net iets minder moeilijk hadden dan
de maakindustrie.
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