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Samenwerkingsakkoord Fedustria en Febelgra
Fedustria (de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie) en Febelgra
(de Belgische federatie van de grafische sector) hebben op vrijdag 20 maart 2015 een
samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die start op maandag 30 maart 2015.
Deze samenwerking slaat in een eerste fase op de dienstverlening inzake sociale aangelegenheden
alsook op leefmilieu. Concreet zal Fedustria voor deze beide domeinen haar dienstverlening mee
aanbieden aan de Febelgra-lidbedrijven.
Daarnaast is het de vaste intentie van beide beroepsorganisaties om gesprekken te voeren over een
verdergaande samenwerking. Het opzet is om te zoeken naar synergieën. Enerzijds kunnen zo de
belangen van de maakindustrie en de creatieve sectoren die beide organisaties vertegenwoordigen
beter verdedigd worden. Anderzijds zullen de lidbedrijven ook beter kunnen geholpen en ondersteund
worden.
Het is de bedoeling dat deze gesprekken voor het einde van het jaar positief zouden kunnen worden
afgerond. Uiteraard hebben de bestuursinstanties van beide beroepsorganisaties hierin het laatste
woord.
Fedustria is de beroepsorganisatie van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie en
vertegenwoordigt in België een 1.965 ondernemingen (vooral kmo’s), die samen ruim 39.000 directe
jobs creëren en een omzet halen van 10,7 miljard euro, waarvan ca. 70% uit export. Textiel haalt 5,7
miljard euro omzet met ca. 680 bedrijven. De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5 miljard
euro met ca. 1.280 bedrijven.
Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en
vertegenwoordigt alle ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingsbranches.
Het gaat hierbij om 1.001 werkgevers en 4.815 zelfstandigen. De grafische werkgevers zorgen voor
11.791 jobs en genereren hiermee een omzet van 2,65 miljard euro waarvan 39,82 % bestemd is
voor de export.
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