
PROGRAMMA

9.30u Onthaal en koffie

10u Welkom
Door kwb-fietsers op zoek naar Schone Sportkleding in Indonesië

10.20u Op weg naar Waardig werk in de mondiale toeleveringsketen? 
Benjamin Selwyn professor of International Relations and International 
Development, University of Sussex 

11u Effecten van globalisering op werknemers hier en in Azië
Sara Ceustermans, coördinator Schone Kleren Campagne Vlaanderen
Agnes Huwel, LBC-NVK militant bij C&A

11.30u Sportquiz met Stijn Boeykens, ACV Sporta 

11.45u Maatschappelijk  Verantwoord Ondernemen, het kan werken
Mieke Pieters, trainer en coach op vlak van duurzaam aankoopbeleid

12u In gesprek met het publiek
Marc Leemans (ACV-voorzitter), Fons De Potter (WSM-voorzitter), 
Benjamin Selwyn en Mieke Pieters

12.45u Lunch

13.45u #cleanekleren: de campagne uitgerold
Wat gaan we doen? Met wie en naar wie? Materiaal

14.30u Workshops
# Welke stappen kan een bedrijf zetten richting ‘Schone Kleren’ en hoe 

begin je daar aan?
 Sara Ceustermans, coördinator Schone Kleren Campagne Vlaanderen
 & Saartje Boutsen, MVO-verantwoordelijke bij JBC

# Strijd voor een leefbaar loon in Cambodja – tweetalige workshop (Nl/FR)
 Bart Verstraeten, Jennifer Van Driessche & Jeroen Roskams (WSM)
 Stijn Sintubin (ACV-CSC) en Jan Callaert (ACV-CSC METEA)

# Hoe een gemeente en/of een organisatie verduurzamen?
 Mieke Pieters, trainer en coach duurzaam aankoopbeleid

# Film “Demain” Een verfrissende en inspirerende documentaire die toont 
hoe de wereld van morgen er zou kunnen uitzien.  Met gedreven mensen 
van alle continenten in beeld die positieve initiatieven nemen op vlak van 
economie en landbouw, democratie en opvoeding.  Een opsteker!

16u Feestelijke drink

 

SPORTS

I
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schone 
sportkleren

Sporten doen we graag in een blitse outfit, betaalbaar en van goede kwaliteit. De kans is 
groot dat ons wielershirt of voetbaltruitje gemaakt is door kledingarbeidsters in China, 
Cambodja of Indonesië. Voor een hongerloon en in slechte werkomstandigheden.

“Sporters liggen niet wakker van de arbeidsomstandigheden achter hun truitje” beweren 
de meeste sportkledingmerken. Met de campagne #cleanekleren gaan we het tegendeel 
bewijzen: sporters willen Schone Sportkleren!

In 2014 werden Belgische modebedrijven onder druk gezet om stappen te zetten naar 
Schone Kleren. Met succes. JBC en Bel&Bo zijn nu lid van de Fair Wear Foundation. Zij 
krijgen onafhankelijke controle op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Azië 
waar ze hun kleding inkopen. 

Deze stunt gaan we overdoen om sportkleding ‘clean’ te krijgen. We spreken Belgische 
sportmerken en leveranciers van clubkledij zoals Patrick, Jartazi en Bioracer aan. Met 
een publiekscampagne die sporters, clubs, bedrijven en al wie een hart heeft voor sport 
kan mobiliseren: voor ethisch geproduceerde sportkledij. 

De startdag informeert waar het om gaat en hoe we dit in een publiekscampagne 
aanpakken: informatief, animatief en sportief.

DONDERDAG 23 MAART 2017 • AEROPOLIS SCHAARBEEK
HAACHTSESTEENWEG 579

Een campagne van ACV, ACV-CSC METEA, ACV Sporta, 
ACV Voeding & Diensten, LBC-NVK, ACV Openbare 
diensten, kwb, OKRA SPORT + en Schone Kleren 
Campagne. Powered by Wereldsolidariteit.

PRAKTISCH

Plaats: AEROPOLIS • Haachtsesteenweg 579 • 1030 SCHAARBEEK

Deelname: gratis

Inschrijven: Wereldsolidariteit, hilde.ceulemans@wsm.be, 
tel. 02 246 36 85, vóór woe. 15 maart 2017
Graag met vermelding van:
# Naam
# Organisatie
# Regio
# Of je een broodjeslunch wenst


