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Deel I: de uitgevoerde acties en activiteiten 
Alle resultaten en bevindingen die hieronder beschreven worden hebben betrekking op de periode 1 
januari 2020 t.e.m. 31 maart 2021. 

Actie/activiteit 1: Promotie van de sector en zijn beroepen 
 
1.1 De geplande actie/activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en aantal deelnemers) 
Beschrijving van de actie/activiteit: Een intensieve promotiecampagne naar jongeren en job 
toeleiders. De campagne zal gevoerd worden via verschillende kanalen die elkaar versterken en 
complementair zijn: 

 social media 

 beurzen/events 

 arbeidsmarktbemiddelaars zoals VDAB  

 scholen 

 via de website www.wildvantextiel.be en www.dinguedetextile.be 

Doelstelling: De sector en zijn beroepen bekend maken bij de jongeren en bij de begeleiders van 
jongeren om hen kennis te laten maken met de textielindustrie, en hen te motiveren om te solliciteren 
voor een job in een textielbedrijf. 

Doelgroep: 

 -26 jarige jongeren  

 Begeleiders van jongeren 

Beoogd aantal deelnemers dat in totaal wordt bereikt (per doelgroep): 

 150.000 -26 jarige jongeren via social media campagnes 

 20 000 unieke bezoekers op de websites www.wildvantextiel.be  www.dinguedetextile.be  

 
1.2 De uitgevoerde actie/ activiteit 
Virtual Reality (VR) film: Het uitgangspunt van de VR film is het feit dat het soms moeilijk te begrijpen 
is hoe innovatief de textielsector is. Beelden uit een stoffig verleden doen daar geen goed aan. Daarom 
maakten we in samenwerking met Yondr, een VR movie agency, een VR film die je letterlijk laat 
binnenstappen in een innovatief textielbedrijf. Hiermee willen we jongeren aanspreken op jobbeurzen 
en het beeld van onze industrie voorgoed veranderen.  

Voor de opnames van de film hebben we samengewerkt met de toonaangevende textielmachine 
producent VANDEWIELE uit Marke. Meer innovatief kunnen de machines die getoond worden in de 
film niet zijn. Voor jongeren zou dit de trigger moeten zijn om ook in de textielsector te zoeken naar 
een job. Ook jongeren die elektronica of mechanica studeren zouden hierdoor meer aangesproken 
moeten worden, dit zijn profielen die erg gezocht worden door onze textielbedrijven.  

De bedoeling was om de film te lanceren op jobbeurzen en events. De VR-film werd afgewerkt in 
september 2020. Door de Covid-19 pandemie konden er op dat ogenblijk geen fysieke beurzen 
georganiseerd worden. Daarom hebben we een alternatief bedacht om onze VR experience toch bij 
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de jongeren te krijgen. Na alle virtuele contacten met jongeren op Jobbeurzen, JobExpo  en de SID IN 
beurs, sturen we deze jongeren een pakket met een VR-bril en een sectorbrochure met de link naar de 
film. Zo kunnen ze toch nog meer kennis maken met de sector en kunnen we via dit informatiepakket 
een extra connectie maken met de jongeren. Deze manier van jongeren bereiken zijn we in januari 
2021 gestart, na de virtuele SID IN beurs waaraan we hebben deelgenomen.  

 

 

Klik hier voor de volledige VR film  
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JobExpo: JobExpo is een pedagogisch project waarbij de laatstejaarsleerlingen uit technische scholen 
leren solliciteren. Deze beurzen kunnen momenteel niet fysiek doorgaan. Er is een  virtueel alternatief 
voorzien. Door middel van een Skype, Zoom of Teams gesprek helpen we jongeren klaarstomen om te 
solliciteren bij een bedrijf en geven we hen extra informatie mee over de sector en de textielbedrijven 
in hun buurt. Enkele leerlingen hielpen we ook met een nieuwe stageplaats te vinden in een 
textielbedrijf nadat hun buitenlandse stage in het water viel.  

 

 

Jobbeurzen: Jobbeurzen zijn een goede manier om snel veel jongeren te kunnen informeren over de 
mogelijkheden in de textielsector. We hebben nog één fysieke jobbeurs kunnen doen in Roeselare 
voor de eerste lockdown. Nadien zijn alle jobbeurzen uitgesteld, en nadien gecanceld. Wij wachten 
hoopvol af wat de tweede helft van 2021 brengt op vlak van jobbeurzen. Eens deze opnieuw kunnen 
doorgaan, zullen we hier opnieuw ten volle op inzetten.  

 

Social media campagne: met onze social media campagne willen wij zoveel mogelijk jongeren 
informeren over de jobs en de mogelijkheden in de sector. Begin maart 2020 startten wij de campagne 
online, maar in de tweede week van de lockdown hebben we deze campagne stop gezet. De 
coronamaatregelen zorgden ervoor dat het merendeel van de textielbedrijven ofwel hun productie 
moesten stopzetten of een groot deel van hun medewerkers op tijdelijke werkloosheid moesten 
zetten. Van nieuwe aanwervingen was op dat ogenblik geen sprake, waardoor de social media 
campagne op dat moment weinig nut had.  

Na de eerste lockdown was er terug meer activiteit in de textielbedrijven en groeide de vraag naar 
nieuwe medewerkers. In de zomer, van juli tot begin september 2020, werd de social media campagne 
terug opgestart met de focus op het toeleiden van jongeren naar de sector, via korte filmpjes op 
Google display, YouTube, Facebook en Instagram.  

In oktober werd de social media campagne ter promotie van de sector en zijn jobs terug opgestart.  
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Ambassadeurschap: Voor onze social media 
campagne wilden we textiel ambassadeurs aan 
het woord laten. Ambassadeurs zijn jonge 
medewerkers uit textielbedrijven die fier zijn 
op hun job en de producten waaraan ze 
meewerken. We willen via het 
ambassadeurschap jongeren laten 
communiceren naar andere jongeren omdat 
peer-to-peer communicatie steeds 
invloedrijker wordt. De meest geloofwaardige 

netwerksites zijn 
vrienden en familie. Onze jonge textiel 
medewerkers zijn dus het best geplaatst om in 
hun eigen taal andere jongeren aan te spreken 
en hen er van te overtuigen om te solliciteren 
voor een job in de sector. 

 
Klik hier voor het volledige filmpje 

 

Vacaturewebsite: Alle acties die we doen ter promotie van de sector en zijn jobs leiden terug naar de 
websites www.wildvantextiel.be  www.dinguedetextile.be. 

De website www.wildvantextiel.be bestond al, maar was niet meer aangepast aan de nieuwe tijden 
waarbij jongeren via hun smartphone websites bezoeken. We hebben de site een volledige make-over 
gegeven en hebben er een nieuwe bijgemaakt voor de Franstalige jongeren www.dinguedetextile.be. 
De hoofdfocus ligt op de vacatures. Daarnaast worden ook de textielopleidingen gepromoot (voor 
Vlaanderen) en worden er weetjes over de sector of nieuwe producten gepost op de sites. De sites 
laten nu toe dat jongeren snel en eenvoudig informatie kunnen vinden over de vacatures, de bedrijven, 
en ultiem, in een enkele klik kunnen solliciteren via hun smartphone, tablet of pc. Beide websites zijn 
het begin en eindpunt van elke social media campagne. 
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1.3 De realisatiegraad  
 

 
 

VR film: De VR film werd opgenomen juist na de eerste lockdown, 
in juli 2020. Op dat moment hoopten we dat in het najaar beurzen 
en evenementen gewoon zouden kunnen doorgaan. Dit bleek niet 
het geval te zijn. Hierdoor zijn we op zoek gegaan naar een 
alternatief om toch zoveel mogelijk jongeren te bereiken met onze 
VR experience, en dit door middel van een Textiel-infopakket dat 
we opsturen naar de jongeren waarmee we contact hebben op 
virtuele contactmomenten.  
Sinds januari 2021 verstuurden we 58 infopakketten. 

 

JobExpo: We namen deel aan 10 r we 125 jongeren bereikten.  

 

Jobbeurzen: We namen deel aan 1 jobbeurs op 18 februari 2020 in Roeselare, we bereikten daar 11 
jongeren.  

 

SID In Beurs 2021: de SID In beurs werd digitaal georganiseerd en liep van 12 tot 23 januari 2021. Door 
technische problemen tijdens deze beursperiode werd de beurs verlengd gedurende de volledige 
maand februari, maar dit zonder informanten op de stand. Gedurende de volledige 
beursperiode bereikten we 705 jongeren.  

Klik hier voor een blik op de sid In beurs 
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JobExpo (Auxilios) Oscar Romerocollege Dendermonde 27/01/2020 
Textielontdekkingsdag (Cefret) Moeskroen 6/02/2020 
JobExpo (Auxilios) weTech Academy Sint-Niklaas 13/02/2020 
Jobbeurs (VDAB) Roeselare 2020 18/02/2020 
JobExpo (Auxilios) VTI & SiJo Menen 18/02/2020 
Technoboost Tielt  20 - 22/02/2020 
Opendeurdag PTI Kortrijk 18/06/2020 
Opendeurdag PTI Kortrijk 26 -27/06/2020 
Textielontdekkingsdag (Cefret) Moeskroen 15/10/2020 
JobExpo (Auxilios) VTI Waregem 10/11/2020 
JobExpo (Auxilios) Don Bosco Sint-Denijs-Westrem 19/11/2020 
JobExpo (Auxilios) Guldensporencollege Kortrijk 23/11/2020 
JobExpo (Auxilios) weTech Academy Sint-Niklaas 26/01/2021 
JobExpo (Auxilios) GTI Beveren waas  9/02/2021 
JobExpo (Auxilios) VTI & SiJo Menen 23/02/2021 
JobExpo (Auxilios) VTI Tielt 25/02/2021 
SID In Beurs  Virtueel met informanten 12-23/01/2021 
SID In Beurs  Virtueel zonder informanten 1-28/02/2021 

Tabel 1: Deelname beurzen  

 

Social media campagne: Onze social media campagne gaf ons een enorme visibiliteit, 4 958 657 
jongeren tussen 16 en 26 zagen onze campagne voorbijkomen op hun social media kanalen (Google 
display, YouTube, Facebook en Instagram). Dit is een enorme hoeveelheid. Interessant is het aantal 
jongeren die effectief betrokkenheid hebben getoond. Hiermee bedoelen we dat ze de filmpjes 
volledig bekeken, liketen, doorstuurden of reageerden. Met onze campagne hebben we tot nu toe een 
betrokkenheid kunnen realiseren van 126 549 jongeren.  

Van deze groep jongeren hebben er uiteindelijk 27 242 doorgeklikt naar de websites van 
www.wildvantextiel.be en/of www.dinguedetextile.be of naar de websites van de 
opleidingsinstellingen die we hebben gepromoot in de campagne.  
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Inschrijvingen textielonderwijs:  

In de zomermaanden focusten we met de 
social media campagne op jongeren die een 
studiekeuze moesten maken. We bereikten 
heel veel jongeren met volgende inschrijvingen 
tot gevolg: 6 leerlingen BSO, 5 leerlingen TSO 
en 4 studenten 1ste jaar Bachelor opleiding 
textieltechnologie.   

Klik hier voor het volledige filmpje 

Dit lijken weinig inschrijvingen maar deze inspanningen zorgen er mede voor dat er instroom van 
nieuwe leerlingen en studenten is in het textielonderwijs. Zonder deze inspanningen was er vandaag 
geen sprake meer van textielonderwijs in Vlaanderen. De sector stond aan de bakermat van de 
industrialisering in Vlaanderen en heeft vandaag de dag nog steeds een belangrijke plaats in onze 
maakeconomie. 

 

Ambassadeurs: We hebben momenteel vijf bedrijven die deelnemen aan, of willen deelnemen aan 
het ambassadeurschap: Jobroad, Finipur, Tarkett, Helioscreen en Sioen. Sinds februari 2021 loopt deze 
campagne volop online. We krijgen veel positieve reacties van jongeren die zich herkennen in het 
verhaal van onze ambassadeurs. De tweede helft van 2021 zullen we nog een nieuwe oproep lanceren 
naar de textielbedrijven om hieraan deel te nemen.  

 

Vacature website: Op onze vernieuwde websites hebben we 59 467 unieke bezoekers ontvangen, die 
gemiddeld elk vier dat jonger is dan 26 jaar is 43,3%. 
Er is 164 keer gesolliciteerd via onze website. 
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1.4 Het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget 
 

 

 

1.5 De uitstroom naar werk (indien van toepassing) 
Sinds het begin van het project in januari 2020 hebben 131 -26 jarigen een contract gekregen in een 
textielbedrijf. (cijfers van het fonds voor het jaar 2020) Er zijn nog geen cijfers beschikbaar voor de periode januari 
2021 tot en met maart 2021. Uit vorige projecten rond risicogroepen hebben we geleerd dat het 
merendeel van de jongeren start met een interim contract (tot 80% van de aanwervingen). Daarom 
mogen we ervan uitgaan dat het aantal jongeren die in de gerapporteerde projectperiode gestart zijn 
in een textielbedrijf een pak hoger is.  

  

1.6 De omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald (indien 
van toepassing) 
Wij hebben ondanks de moeilijke omstandigheden, onze doelstellingen toch behaald.  
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Actie/activiteit 2: Onboarding van nieuwkomers 
 

2.1 De geplande actie/activiteit en de bijhorende doelstelling(en) (+ doelgroep en aantal deelnemers) 
Beschrijving van de actie/activiteit: Cobot en Cefret willen de bedrijven helpen bij het opzetten van 
een onboarding campagne die ervoor zorgt dat jonge nieuwkomers zich welkom, gewaardeerd en 
voorbereid voelen. 

Om bedrijven maximaal te ondersteunen bij het vinden, aanwerven, opleiden en begeleiden van 
jongere nieuwkomers zullen wij een onboarding campagne uitwerken bestaande uit: 

 Vacaturedienstverlening; 
 Onboarding toolbox; 
 Peter/meter opleidingen; 
 Gestructureerd opleiden van nieuwkomers; 
 Persoonlijke begeleiding van nieuwkomers in opleiding op de werkvloer; 

 

Doelstelling: Duidelijke vacatures verspreiden die jongeren aanspreken, en hen van bij het begin 
positief enthousiasmeren en professioneel begeleiden zodat er een duurzame en positieve lange-
termijnrelatie met de werkomgeving  ontstaat.  

 

Doelgroep(en):  

 werkzoekende jongeren 
 jongeren in een stelsel van alternerend leren (bv. deeltijds beroepssecundair onderwijs bij de 

Vlaamse CDO's, alternerend secundair onderwijs bij de Franstalige CEFA's, deeltijds onderwijs 
in het Duitstalig TZU, het "industrieel leerlingwezen", de leertijd in de opleidingsstelsels van 
de zelfstandigen en KMO's (Syntra, IFAPME, EFPM, IAWM), ... ) 

 jongeren die een voltijdse onderwijsopleiding volgen, met uitzondering van opleidingen die 
leiden tot de graad van bachelor of master 

 jongeren in een instapstage 
 textielbedrijven 
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2.2 De uitgevoerde actie/activiteit 
Vacaturedienstverlening: Een duidelijke vacature draagt bij om een duidelijk beeld te vormen van het 
bedrijf en de job. Daarom organiseerden we een opleiding 

twee textielbedrijven aan 
deelgenomen. Zij konden met de opgedane kennis aan de slag, en kregen nadien nog extra begeleiding 
om hun vacature(s) op punt te zetten.  

Gedurende de corona periode proberen wij zoveel mogelijk opleidingen online te laten doorgaan, in 
de vorm van webinars. Samen met een aantal andere sectoren organiseerden we volgende webinars:  

- online rekruteren en selecteren,  
- onboarding vanop afstand,  
- hoe stel je een onweerstaanbare vacature op die de juiste kandidaten aantrekt voor jouw 

KMO,  
- werken met verschillende generaties.  

Alle Belgische textielbedrijven krijgen de mogelijkheid om hun vacatures gratis te publiceren op onze 
websites www.wildvantextiel.be en www.dinguedetextile.be .  

Onboarding Toolbox: Het afgelopen jaar deden we veel onderzoek naar onboarding: wat zijn good 
practices, hoe kunnen we bedrijven hierin begeleiden, wat is er al op de markt en waar kunnen wij een 
meerwaarde bieden.  

In 2021 gaan we concreet aan de slag. We hebben een HR partner gevonden die ons zal helpen met 
het ontwikkelen van de content voor onze toolbox. Nadien wordt deze toolbox gelanceerd samen met 
een opleidingstraject voor HRs om hun onboarding op punt te zetten. Op dit moment staat de content 
volledig op punt en is de website waar alle info kan gevonden worden in opmaak. Ook het 
opleidingstraject voor de HRs is in volle ontwikkeling en zal (als corona het toelaat) in september 2021 
gelanceerd worden.  

 
Eerste schetsen voor de illustraties bij de onboardingstoolbox. 
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Meter/Peter opleidingen: Nieuwe textielmedewerkers worden veelal via een bedrijfsinterne opleiding 
klaargestoomd voor hun job via een peter/meter omdat er te weinig jongeren afstuderen met 
textielcompetenties. De meters en peters die  kunnen via Cobot/Cefret 
een gratis opleiding volgen om de noodzakelijke pedagogische kennis te leren en zo gemakkelijk hun 
kennis door te geven aan nieuwe collega . In  
focussen we verder ook op generatieverschillen, en hoe daarmee om te gaan.  

 

Begeleiden van jongeren op de werkvloer: Wij ondersteunen bedrijven bij hun interne 
leggen 

nieuwe werknemers hoe ze snel en efficiënt een weversknoop maken. Dit is een basis handeling voor 
nieuwe textieloperatoren.  

 

2.3 De realisatiegraad  
Vacaturedienstverlening: Wij hebben 353 vacatures verspreid voor 47 verschillende textielbedrijven. 

Meter/Peter opleidingen: Tot en met 31 maart 2021 werden er 113 meters en peters opgeleid in 11 
verschillende textielbedrijven.  

Begeleiden van jongeren op de werkvloer: 17 jongeren 
 

 

2.4 Het (bij de aanvraag) voorziene budget en het aangewend budget 
 

 

 

2.5 De omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de beoogde doelstelling niet werd behaald (indien 
van toepassing) 
Wij hebben ondanks de moeilijke omstandigheden, onze doelstellingen toch behaald.  
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Conclusie 
 

 Totaal aantal bereikte jongeren: (+ profielkenmerken van de deelnemers (indien ter 
 

 

 Man  Vrouw Onbekend 
Website bezoeken NL - - 11.687 
Website bezoeken FR - - 1.934 
Banners NL (X weergaven) 862.247 1.160.171 21.389 
Banners FR (X weergaven) 616.793 489.931 14.777 
Facebook NL (X weergaven) 438.482 327.278 2.312 
Facebook FR (X weergaven) 39.278 87.314 882 
Instagram NL (X weergaven) 216.550 184.141 826 
Instagram FR(X weergaven) 38.229 64.729 666 

 

 

 Totaal voorziene budget en reeds aangewend budget: 
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 Uitstroom naar werk (totaal, indien van toepassing): 

Door de focus te leggen op het aantrekken van jongeren naar de sector i.p.v. persoonlijke begeleiding 
van jongeren hebben we minder een zicht op het totale aantal jongeren dat een job gevonden heeft 
in de sector. 

Sinds het begin van het project in januari 2020 hebben 131 -26 jarigen een contract gekregen in een 
textielbedrijf. (cijfers van het fonds voor het jaar 2020) Er zijn nog geen cijfers beschikbaar voor de periode januari 
2021 tot en met maart 2021. Uit vorige projecten rond risicogroepen hebben we geleerd dat het 
merendeel van de jongeren start met een interim contract (tot 80% van de aanwervingen). Daarom 
mogen we ervan uitgaan dat het aantal jongeren die in de gerapporteerde projectperiode gestart zijn 
in een textielbedrijf een pak hoger is. Al bij al is dit in coronatijden een hoopvol resultaat.  

 

 Tussentijdse impact van het project:   

De coronacrisis met daaraan gekoppeld de maatregelen van de verschillende Internationale, Nationale 
en Regionale autoriteiten hebben hun weerklank gevonden in de uitvoering van ons project. Zo werden 
alle jobbeurzen uitgesteld of gecanceld. In de tweede helft van 2020 zagen we wel meer initiatieven 
om online beurzen te organiseren. Die trend zet zich voort in 2021. Door de druk op de bedrijven in de 
eerste lockdown van 2020 zagen we minder vacatures binnenkomen en waren we genoodzaakt om 
onze online social media campagnes stop te zetten. We merken intussen een voorzichtig herstel in de 
hoeveelheid vacatures. Daarom werden de online campagne in oktober 2020 opnieuw opgestart.  

Door het annuleren van alle fysieke beurzen moesten we een creatief alternatief zoeken om de VR film 
toch bij de jongeren te krijgen. Dit losten we op met ons infopakket dat we vanaf januari 2021 uitsturen 
naar alle jongeren waarmee we virtueel contact hebben.  

Gedurende de volledige periode van de tussentijdse rapportering merkten we dat het moeilijk is om 
in contact te treden met HRs. Bovenop hun gewone dagdagelijkse taken komen de uitdagingen die 
Covid-19 met zich meebrengt. Dit maakt dat het moeilijk is om ze tot bij ons te krijgen voor opleidingen 
of hen te laten deelnemen aan webinars. Hierdoor is het aantal inschrijvingen toch een pak lager dan 
oorspronkelijk verwacht. Hopelijk kunnen we in de komende maanden van het project toch nog meer 
HRs bereiken. Vooral voor de lancering van de onboardingstoolbox en het bijhorende 
opleidingstraject.  

 

 


