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IVOC is het opleidingsfonds van de Belgische 
mode- en confectie-industrie. Bedrijven en 
werknemers die ressorteren onder de paritaire 
comités 109 en 215, kunnen bij IVOC terecht 
voor opleidingen en opleidingssteun. IVOC wordt 
bestuurd door de sociale partners, met name 
door de werkgevers binnen Creamoda, en door 
de vakorganisaties ACV Metea, de Algemene 
Centrale van het ABVV en het ACLVB. 

www.ivoc.be
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http://www.ivoc.be


IVOC biedt opleiding en advies voor de 
mode- en confectie-industrie. IVOC is er voor 
werkgevers, - toekomstige - werknemers en 
onderwijs. Ontdek in deze brochure wat IVOC 
voor jou kan betekenen. 
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START!
IVOC HELPT JOU ZOEKEN ÉN VINDEN. 

 www.ivoc.be/start  www.ivoc.be/vinden

 www.ivoc.be/quickscan


Weet je niet goed waar te 
beginnen? Op zoek naar 
ADVIES EN INFORMATIE?  
www.ivoc.be/start is er 
voor al je vragen over sub-
sidies, een opleiding, onze 
dienstverlening…. 

Op zoek naar een opleiding, 
personeel, een job, een 
stage, een opleider …? 
We brengen je graag 
in contact met ons 
uitgebreide NETWERK van 
gespecialiseerde partners.

QUICKSCAN: krijg snel een 
zicht op de stand van 
zaken, mogelijke acties en 
groeikansen in je bedrijf.

 www.ivoc.be 
 02 481 53 50
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Blijf op de hoogte dankzij 

 IVOC-SHORTCUT, 
onze nieuwsbrief. 

l ik schrijf me in

http://www.ivoc.be/start
http://www.ivoc.be/vinden
http://www.ivoc.be/quickscan
http://eepurl.com/qV4s1


Je maakt een voorstel van opleidingsplan voor je bedrijf, in overleg met je werknemers. Na goedkeuring door 
onze sociale partners reserveren wij een budget om jouw opleidingsinspanningen te ondersteunen.

Het plan omvat elke opleiding waarbij een medewerker getraind wordt door een collega of door een externe 
trainer naar keuze.  Bv.
• Opleiding van nieuwe werknemer(s)
• Implementatie nieuwe software 
• Wijziging in de arbeidsorganisatie
• … 

Maximaal € 300 / werknemer / boekjaar
Het jaarlijks steunplafond hangt af van
de grootte van het bedrijf: 
aantal werknemers x € 30 + € 800

DE OPLEIDINGSPORTEFEUILLE

“DE OPLEIDINGSPORTEFEUILLE 
IS ECHT EEN  LICHTGEWICHT 
TRAININGSHULPSYSTEEM, 
IVOC HEEFT DE WAARDE VAN SIMPELE 
ADMINISTRATIE DUIDELIJK 
BEGREPEN.”
DAVID, HR MANAGER, TRICOBEL

 www.ivoc.be/opleidingsplan

FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
VOOR OPLEIDINGEN

De sleutel tot succes?  
Overleg met je werknemers om  
het opleidingsplan op te stellen.

STAP VOOR STAP: 
1. VOORSTEL OPLEIDINGSPLAN

Welke training voor welke werknemers?
Wordt de opleiding gegeven door een collega uit de 
onderneming of door een externe trainer?

2. OVERLEG MET JE WERKNEMERS
Direct of via de overlegorganen

3. IVOC LEGT JOUW  PLAN TER GOEDKEURING  
VOOR AAN DE SOCIALE PARTNERS
IVOC bevestigt het opleidingsbudget dat wij voor jou 
reserveren.

4. REALISEER DE OPLEIDINGEN
 … en verzamel de nodige opleidingsbewijzen (facturen, 
deelnemerslijsten, …).

5. STUUR ONS DE OPLEIDINGSBEWIJZEN
Wij maken een definitieve berekening van de 
opleidingssteun, vragen de goedkeuring aan de sociale 
partners en storten het bedrag.
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http://www.ivoc.be/opleidingsplan


Dankzij het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) kan de 
werkgever – grotendeels – de loonkosten terugkrijgen 
van een werknemer die tijdens de werkuren een 
erkende professionele opleiding op de werkplek volgt.

IVOC begeleidt je stap voor stap van bij de start van 
de opleiding tot aan de terugbetaling. 

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF

Erkende beroepsopleidingen: 
COMMERCIEEL MEDEWERKER 
TEXTIELPRODUCTEN 

ERP    

MEDEWERKER MAGAZIJN 

OPMETEN EN PLAATSEN VAN DECORATIE- 
EN TECHNISCH TEXTIEL 

OPSLAG EN ONDERHOUD VAN VERHUURTEXTIEL 

PATROONTEKENEN 

PROCES- EN KWALITEITSBEHEERSING 

PRODUCTIEVOORBEREIDER 

SNIJWERK 

STIKWERK 

STRIJKWERK 

 www.ivoc.be/vov

 FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR OPLEIDINGEN

 min 32u/opleiding  
max 120u/opleiding

Contacteer IVOC binnen de 
maand na de start van een 
opleiding op de werkvloer
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http://www.ivoc.be/vov


IVOC helpt ook werknemers 
om bij te blijven. Je 
krijgt per schooljaar tot 
€ 640 opleidingskosten 
(inschrijving, lesmateriaal, 
vervoer …) terugbetaald. 

Met een leerrekening kan een 
werknemer ook de kosten 
voor loopbaanbegeleiding 
recupereren.

LEERREKENING
 N Voorwaarde:  de werknemer betaalt zelf de opleidingskosten 
en niet de werkgever.

 N Men kan meerdere opleidingen volgen in hetzelfde schooljaar.
 N De locatie, de timing, de opleidingsformule (klassikaal, 
individueel, e-learning …) en de opleidingsinstelling zijn van 
geen belang.

 N IVOC betaalt op basis van originele bewijzen (betaling, 
aanwezigheid …) de opleidingskosten terug. 

 N Een leerrekening moet vóór of tijdens de opleiding 
aangevraagd worden.

Voor een lijst van erkende  
opleidingen en je aanmelding: 

MAXIMAAL  
€ 640/SCHOOLJAAR

 Inschrijving en lesmateriaal 

Vervoerskosten 

Kinderopvang

 www.leerrekening.be
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FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR OPLEIDINGEN  

http://www.leerrekening.be


MEER DAN 200 
GRATIS OPLEIDINGEN

 N Trainingen voor zowat alle competenties die 
nodig zijn in een onderneming in de mode- en 
confectie-industrie

 N In het Nederlands, Frans en soms in het Engels
 N Er zijn online opleidingen in virtuele klassen, 
klassikale opleidingen en webinars

 N Gratis voor werknemers. Werkzoekenden 
en leerkrachten kunnen onder bepaalde 
voorwaarden deelnemen.

MODE, CONFECTIE EN TEXTIEL 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN  

COMMUNICATIE 

TALEN 

COMMERCIEEL 

KWALITEIT 

HR

FINANCIEEL 

LOGISTIEK

De IVOC-OPLEIDINGSKALENDER
omvat opleidingen binnen deze thema’s:

 www.ivoc.be/opleidingen

“DE OPEN OPLEIDINGEN VAN IVOC 
ZIJN GRATIS EN  KWALITATIEF.
 WAT WIL JE NOG MEER?”
MIREILLE, DUTRA

“DE TRAINING STELDE ME IN STAAT EFFICIËNTER TE 
COMMUNICEREN MET ONZE TALRIJKE CONTACTEN IN 
AZIË, DUS MENSEN UIT EEN ANDERE CULTUUR.”
THIERRY, NAM DEEL AAN “ASSERTIVITEIT OP HET WERK”
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Het online opleidingsaanbod werd 

sterk uitgebreid wegens de 

coronacrisis. Probeer zeker eens een 

opleiding in een virtuele klas. 

Je zal aangenaam verrast zijn.

http://www.ivoc.be/opleidingen


“DE OPEN OPLEIDINGEN VAN IVOC 
ZIJN GRATIS EN  KWALITATIEF.
 WAT WIL JE NOG MEER?”
MIREILLE, DUTRA

DE VOORDELEN:
• Kort en to-the-point: 1 uur opleiding
• Geen verplaatsing, leren vanop je bureau
• Professionele lesgevers
• Keuze uit meer dan 200 webinars
• Leren op eigen tempo, herbekijk zo  

vaak je wil.

DE MEEST POPULAIRE WEBINARS:
ASSERTIEF (EN DUS DUIDELIJK) 
COMMUNICEREN

HOE ANDEREN MEEKRIJGEN IN JOUW IDEEËN?

WERKEN AAN JE OVERTUIGINGSKRACHT

IN TEAM WERKEN

MIJN LOOPBAAN: HOE ZE BETEKENISVOL  
ÉN FUTURE PROOF MAKEN?

Online opleidingen in virtuele klassen: hoe werkt dat? 

 N Inschrijven via

 N 1 of meerdere dagen voor de start van de opleiding, ontvangt 
elke deelnemer, via email, een link naar de online opleiding, 
die via Teams, Zoom of Webex zal verlopen;

 N Men volgt de opleiding via de computer of laptop  
(met camera en geluid);

 N De inhoud van een online opleiding is gelijk aan de inhoud 
van de klassikale versie; 

 N Er zijn maximaal 10 à 12 deelnemers;
 N Elke deelnemer wordt actief betrokken door de trainer en de 
andere deelnemers;

 N Er wordt afwisselend online en offline gewerkt, meestal 
in blokken van ongeveer 2 uur met tussenin opdrachten, 
oefeningen en pauzes.

 www.ivoc.be/webinars

 www.ivoc.be/opleidingen

Ontdek de IVOC-WEBINARS: 
meer dan 200 opleidingen vanop de eigen 
werkplek.

VIRTUELE KLASSEN, wat is dat?

MEER DAN 200 GRATIS OPLEIDINGEN  
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CONSULTANCY VOOR JOUW BEDRIJF: 
IVOC BETAALT MEE

Is mijn bedrijf op de goede weg? Waar leg ik prioriteiten? 
Welke competenties heb ik daarvoor nodig? 

Een externe consultant kan je helpen om samen met 
jouw medewerkers helder te zien in dit soort strategische 
vraagstukken. Zo kan jouw bedrijf groeien, bijvoorbeeld op 
het gebied van werkbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit …

IVOC BETAALT TOT 50% VAN DE FACTUUR VAN DE 
EXTERNE CONSULTANT (max. € 2500/jaar). 

“DONS EN VEREN ZIJN GEEN EENVOUDIGE GRONDSTOFFEN. 
DE 5S-METHODE WAARIN DE CONSULTANT ONS BEGELEIDDE, 
BLEEK EEN ENORME MEERWAARDE. SINDSDIEN IS HET DAG 
EN NACHT VERSCHIL! ”
NATHALIE, PLUMKA, GROEIPROJECT ROND 5S

“WE HEBBEN SAMENGEWERKT MET EEN CONSULTANT OM INTERN 
ONZE ISO-CERTIFICERING VOOR TE BEREIDEN. DE IMPACT VAN 
ISO 9001 IS DUIDELIJK POSITIEF VOOR ONZE ONDERNEMING, 
VOOR ELKE WERKNEMER EN VOOR DE KLANTENTEVREDENHEID.”
LIEVE, DUTRA, GROEIPROJECT ROND ISO-CERTIFICERING

 www.ivoc.be/groeien/groeiproject
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QUICKSCAN 
Wil je zelf aan de slag om je 
prioriteiten helder te krijgen?  
Probeer de online Quickscan-

tool uit: focus op de strategische 
verbeterpunten voor je onderneming 

in minder dan 10 minuten!

 www.ivoc.be/quickscan


http://www.ivoc.be/groeien/groeiproject


Naast de financiering met sectorale middelen, 
kan je ook gebruik maken van heel wat 
formules om opleiding, groei en innovaties te 
financieren via subsidies van de verschillende 
overheden in België.  

Zo zijn er de Vlaamse opleidingsincentives, 
de KMO-portefeuille en -groeisubsidie, diverse 
initiatieven en tools rond werkbaarheid, enz …

 www.ivoc.be/overheidssubsidies



OP ZOEK NAAR NIEUW PERSONEEL?
Je wilt investeren in toekomstig personeel? 
Dankzij deze IVOC-diensten, maak je alvast een ideale start!

NEEDLE-UP
is de IVOC-service die kandidaten dichter tot bij jou brengt. Bezorg ons de vacature, 
wij bezorgen jou de CV’s of nog beter, wij maken de vacature mee bekend. 

 www.ivoc.be/groeien/rekruteren

DUAAL LEREN
is leren op de schoolbank en leren op de werkplek. Het is een versterking 
van de competenties via concrete bedrijfservaring. Je toekomstige 
werknemer wordt gedurende een jaar in jouw bedrijf opgeleid.  
Zeg nu zelf, een win-win voor beiden! 

 www.duaalleren.vlaanderen.be

DUO-STAGES 
zijn twee stages in twee verschillende bedrijven. Gedurende zes weken krijg 
je de kans om pas-afgestudeerde werkzoekenden te leren kennen en op te 
leiden. IVOC zorgt voor de juiste match tussen stagiair(e) en bedrijf.  

 www.youngpatterns.be

EXPEDITIES
Tijdens een toeleidingstraject "expeditie" in jouw bedrijf 
maak je kennis met een groep jongeren en wie weet, jouw 
toekomstige werknemer(s). Jongeren gaan een hele dag in 
jouw bedrijf aan de slag. De activiteiten worden samen met IVOC en 
experten voorbereid. 

 www.ivoc.be/groeien/expeditie
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PERSONEEL OF  
STAGIAIR VINDEN


Blijf op de hoogte dankzij 

 onze nieuwsbrief 
"Needle-up: service job & stage"

l ik schrijf me in

http://eepurl.com/qV4s1


 www.talentenscout.be

INCLUSIEF ONDERNEMEN
“De arbeidsmarkt is krap, vraag en aanbod zijn niet 
op elkaar afgestemd, er is een tekort aan geschoolde 
medewerkers, we zoeken mensen maar we vinden 
ze niet, vacatures blijven maanden openstaan, de 
werkloosheid daalt, de vijver waarin we kandidaten 
zoeken droogt uit…”

Maar misschien vind je een oplossing waar je ze niet 
onmiddellijk verwacht!

IVOC werkt sinds 2017 samen met De Werkplekarchitecten, 
een organisatie van JOBCOACHES die in heel Vlaanderen 
laaggeschoolden, jongeren, mensen met een beperking, 
migranten enz. begeleiden. 

 N Onze jobcoaches nemen verantwoordelijkheid. Ze 
helpen mensen om werk te vinden, maar ze zorgen 
ook voor begeleiding op de werkplek. Ze zorgen voor 
introductie bij collega’s, ergonomische aanpassingen, 
taalcoaching, bijkomende opleiding …  
Dus geen one shot, maar een actieplan.

 N Onze jobcoaches sturen je niet van het kastje naar 
de muur, maar ze zijn jouw Single Point of Contact 
(SPOC): de enige en permanente aanspreekfiguur 
voor al je vragen en mogelijke problemen. 

 N Onze jobcoaches zijn thuis in alle 
tewerkstellingsmaatregelen en subsidies die de 
zaken moeten vergemakkelijken. Opnieuw, je bent 
aan het juiste adres.

“ONZE SPOC ZOCHT UIT HOE WE SUBSIDIES KUNNEN KRIJGEN VOOR 
ONZE MENTOROPLEIDINGEN. WE HEBBEN DE MOGELIJKHEDEN OP HET 
VLAK VAN TAALCOACHING OP DE WERKVLOER ONTDEKT VIA HAAR. 
SOMMIGE DINGEN ZIJN NOG NIET METEEN VAN TOEPASSING, MAAR 
WEL GOED OM TE WETEN EENS HET ZICH VOORDOET. DUS ZEKER EEN 
WAARDEVOLLE ONDERSTEUNING.”
SUNCONFEX, IEPER

PERSONEEL OF STAGIAIR VINDEN  



Young Patterns is de hub voor de jonge talenten van vandaag 
& de Belgische mode- & confectie-industrie van morgen. Die 
jongeren zijn de nieuwe generatie, de -26 jarigen, de studenten, 
de net-afgestudeerden, de werkzoekenden en de jonge werkne-
mers. Young Patterns organiseert diverse acties:

KOM IN CONTACT MET JONGEREN  
DANKZIJ YOUNG PATTERNS

 N Persoonlijke begeleiding en coaching door mentoren 
binnen jouw bedrijf, IVOC en de ambassadeurs.

 N Duo-stages waarin pas afgestudeerde werkzoekenden 
ervaring kunnen opdoen door stage te lopen in twee 
verschillende bedrijven.

 N Needle-Up, is de IVOC-service "Jobs & Stage" waar 
jongeren hun CV uploaden en jouw bedrijf kandidaten kan 
terugvinden.

 N Het toeleidingstraject ‘Expeditie’, waar je kan 
kennismaken met potentiële stagiair(e)s of toekomstige 
werknemers tijdens workshops georganiseerd in jouw 
bedrijf.

 N Fashion Flows, het netwerkevent waar bedrijven in gesprek 
kunnen gaan met al deze jonge talenten van morgen. 

 N De leerrekening, het budget waarmee werkzoekenden 
jonger dan 26, werknemers en studenten extra opleidingen 
kunnen volgen.

 N Specifieke IVOC-opleidingen om jongeren voor te 
bereiden op hun eerste weken op de werkvloer.

  www.youngpatterns.be

Interesse om deel uit te maken 
van onze hub en zo te investeren 
in je toekomst? 
Contacteer Young Patterns. 
Deze bedrijven werkten al actief 
mee: Café Costume, MRFG (Marylise 
& Rembo styling Fashion Group), 
Autruche, Atelier Couture, Bel-Confect, 
Bestseller, Bioracer, Caroline Biss, 
D’andt, Deca, Eaton Filtration, Elanco 
Confectiebedrijven, Joseffa, Liebaert, 
Ontex, Showtex, The Woody Group, VF 
International.

 contact@youngpatterns.be

 www.facebook.com/youngpatterns

 www.instagram.com/youngpatterns

 PERSONEEL OF STAGIAIR VINDEN
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GEEF NIEUWE WERKNEMERS  
EEN GOEDE START!

Je hebt de juiste kandidaat gevonden.  En nu?  
Zorg voor een gepast onthaal en de juiste begeleiding 
om de nieuwe werknemer een duurzame job te geven.

 NDE ONTHAALCHECKLIST 
Deze checklist is een handige IVOC-tool die we op 
basis van de nationale en sectorale CAO-afspraken 
hebben samengesteld. Het is een hulpmiddel voor 
jouw bedrijf om de kwaliteit van het onthaal te 
bevorderen en de nieuwe werknemer stap voor 
stap te integreren, eventueel met een persoonlijk 
opleidingsplan.  
 
 www.ivoc.be/groeien

 N IVOC-OPLEIDINGEN  
Ook een starter is een werknemer in PC 109 of 215, 
die kan gebruik maken van de gratis opleidingen op 
de IVOC-kalender.   
 
 www.ivoc.be/opleidingen

 N LEERREKENING 
Een nieuwe job vraagt vaak ook nieuwe vaardigheden.  
Als werknemers een bijscholing volgen op eigen 
initiatief, dan betalen we via de leerrekening de 
kosten terug tot € 640 per schooljaar.   
 
 www.leerrekening.be

 NNOOD AAN “NEDERLANDS OP DE WERKVLOER” ? 
Weet dan dat IVOC de eerste 6 uur opleiding op de 
werkplek financiert.  Je vindt alles hierover bij de 
IVOC-opleidingen > zoek naar “Nederlands op de 
werkvloer” in het IVOC-opleidingsaanbod.



16

IVOC is partner in diverse Europese, Fede-
rale en Vlaamse projecten. Door samenwer-
king over de Europese grenzen heen en over 
de grenzen van onze sector vergroten we 
onze slagkracht. Enkele lopende projecten:

 N In het Europees samenwerkingsverband 
Skills for Smart Textiles, Clothing 
Leather and Footwear (2018-2021) 
werken 21 organisaties uit 9 landen 
samen om nieuwe kennis, vaardigheden 
en leermethoden te ontwikkelen voor 
de werknemers van bedrijven uit de 
sectoren textiel, kleding, leder en 
schoenen.

 N In het TOP-cycling atelier (Textiel 
OmschakelingsProces) willen we 
aantonen dat textielreststromen 
upcyclen naar hoogwaardige producten 
rendabel en opschaalbaar kan zijn. Dit 
project loopt met steun van Vlaanderen 
Circulair.

Daarnaast heeft IVOC ook strategische samen-
werkingen met de voornaamste partners voor 
het arbeidsmarktbeleid: 

 N IVOC werkt samen met de Vlaamse overheid 
op basis van een sectorconvenant voor de 
mode- en confectie-industrie.

 N Reeds meer dan 25 jaar ondersteunt IVOC 
de toeleiding van werkzoekenden die door 
VDAB of in een Individuele Beroepsopleiding 
(IBO) in bedrijven worden opgeleid. 
VDAB biedt als enige in Vlaanderen de 
beroepsopleiding industrieel stikken. 

 www.ivoc.be/blog

MEER …
Volg de actualiteit van deze projecten via 

IVOC ALS PARTNER

http://www.ivoc.be/blog




DE MODE- EN CONFECTIE-INDUSTRIE 
IN CIJFERS

Verdeling van 1677 bedrijven 
per provincie

Oost-Vlaanderen
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Bron: Sociaal Fonds Kleding, 3de kwartaal 2020

Verdeling van 11587 werknemers  
per provincie
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In 2020 volgden 1390 bedienden en 2005 arbeiders 
een opleiding met financiële ondersteuning dankzij het 
opleidingsplan van hun bedrijf  
(IVOC-opleidingsportefeuille).

Tijdens schooljaar 2019-2020 vroegen 171 werknemers 
via de IVOC-leerrekening een terugbetaling van hun 
opleidingskosten.
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MIJN CONTACTPERSOON: 

❏  Ann Collier | a.collier@ivoc.be | 0473 682 582

❏  Anne De Wael | a.dewael@ivoc.be | 02 481 53 50

❏  Eef Thomas | e.thomas@ivoc.be | 0494 177 469

❏  Katrien Janssens  | k.janssens@ivoc.be | 0496 809 017

❏  Katrien Molenberghs | k.molenberghs@ivoc.be | 0486 427 028

❏  Rob Senden | r.senden@ivoc.be | 0475 286 349

❏  Tinne Vliers | t.vliers@ivoc.be | 0479 296 680

❏  Xavier Thomas | x.thomas@irec.be | 0496 617 974

DIT BEZORG IK AAN 

MIJN CONTACTPERSOON:TO DO TO DO DEZE INFO STUURT  IVOC ME DOOR: 



IVOC biedt opleiding en advies voor 
de mode- en confectie-industrie. IVOC 
is er voor werkgevers, - toekomstige - 
werknemers en onderwijs. 
Ontdek wat IVOC voor jou kan betekenen. 

www.ivoc.be

IVOC vzw
Leliegaarde 22
1731 Zellik
02 481 53 50
info@ivoc.be
BE 0431 148 469

GECERTIFICEERD 
SINDS 19/09/2019

IVOC is het opleidingsfonds van de Belgische mode- en confectie-industrie. Bedrijven 
en werknemers die ressorteren onder de paritaire comités 109 en 215, kunnen bij IVOC 
terecht voor opleidingen en opleidingssteun. IVOC wordt bestuurd door de sociale 
partners, met name door de werkgevers binnen Creamoda, en door de vakorganisaties 
ACV Metea, de Algemene Centrale van het ABVV en het ACLVB. 

http://www.ivoc.be
mailto:info@ivoc.be

