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Verzoek om een Brussels Nederlandstalig luik op te nemen in het advies van de 
SERV over de conceptnota betreffende: 

“Focus op talent en competenties als sleutels naar een hogere 
werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname (EAD)”  

De Brusselse sociale partners, actief in het Nederlandstalig overleg te Brussel,  verzoeken de leden van de 

SERV te willen pleiten voor het verderzetten van de financiering van het Vlaams EAD beleid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, naast en in samenwerking met het Brussels gewestelijk diversiteitsbeleid. 

Zij vragen daarbij rekening te willen houden met volgende elementen:  

1. Het Vlaams geïnspireerd beleid is tot op heden van een substantiële meerwaarde gebleken voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de impact ervan moet verder worden gegarandeerd. De sociale 

partners zijn ervan overtuigd dat de conceptnota ook een toepassing kan vinden binnen de Brusselse 

context.  

Het verder zetten van het Nederlandstalig overleg rond EAD in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, de 

afstemming op het traject opleiding, onderwijs en tewerkstelling (BNCTO1)  en samenwerking met het 

Brussels gewestelijk beleid, zijn van strategisch belang om de plaats van het Nederlandstalige aanbod in 

het Brussels beleid te ondersteunen. 

We vragen aandacht voor de toepassing van de nota in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2  waarbij 

rekening wordt gehouden met de specifieke hoofdstedelijke demografische evoluties, de verschillen in de 

arbeidsmarkt met de rest van Vlaanderen en de recente afstemming van gewestelijke en 

gemeenschapsbevoegdheden in het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC), uitgebreid 

met de Gemeenschapsregeringen. 

2. “Focus op talent en competenties als sleutels naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van 

Evenredige Arbeidsdeelname (EAD)”.  

Diversiteitsplannen gefinancierd vanuit de SERV zijn het startpunt geweest van het diversiteitsbeleid in 
Vlaanderen en Brussel. Het uitvoeren van Vlaamse diversiteitsplannen in Brusselse bedrijven werd 
opgenomen in de actieradius van het BNCTO en door het BNCTO op Brussels gewestelijk niveau 
voorgesteld en bekend gemaakt binnen het “territoriaal pact”. Mede op deze basis werd later door het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest een eigen diversiteitsbeleid ontwikkeld, waarvan de uitvoering aan Actiris 
werd toegewezen. Daarvoor werd de Dienst Diversiteit gecreëerd, alsook de (paritaire) Raad voor non-
discriminatie en diversiteit (RNDD).   

                                                           
1
   Het BNCTO is het overleg - en adviesorgaan van de Nederlandstalige sociale en institutionele partners in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest dat streeft naar een synergie tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Gewest in het brede 
Brusselse sociaal overleg inzake opleiding, onderwijs en tewerkstelling enerzijds en Brusselse werkgevers ondersteunt in de 
ontwikkeling van een duurzaam EAD-beleid.  

 In het Strategisch Comité vindt het overleg, de afstemming en de voorbereiding van de adviezen plaats.  Hier zetelen de 
sociale partners samen met de vertegenwoordigers van de Brusselse en Vlaamse overheid, de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Actiris, VDAB Brussel, Tracé Brussel en het Brussels Nederlandstalig onderwijs. 

 De Stuurgroep van de Sociale Partners van het BCNTO neemt de voorstellen van het Strategisch comité op de agenda en 
is bevoegd voor de adviesfunctie. 

2
 Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, blz. 14 : We kiezen voor een correcte toepassing van de “Brusseltoets” als 

beleidsinstrument, dat gebruikt wordt om alle Vlaamse regelgeving te toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op de band van 
Brussel met Vlaanderen. Indien uit deze toets blijkt dat dit nodig is, worden decreten of regelgeving aangevuld met “Brussel-
paragrafen”. 
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Het diversiteitsbeleid blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een belangrijk element3 in de strijd 
tegen de werkloosheid en discriminatie. Buitenlandse oorsprong, laaggeschooldheid en een gebrekkige 
kennis van de Nederlandse (of Franse) taal zijn te vaak aanleiding voor discriminatie en een gebrek aan 
diversiteit. Deze problematiek moet continu worden opgevolgd en aangepakt.  

Op het Strategisch Comité van het BNCTO zetelen alle betrokken actoren rond de toepassing van het 

Vlaamse EAD in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in de jaaractieplannen van de VDAB Brussel, in de 

samenwerking met Actiris, in de maatgerichte dienstverlening ‘Iedereen bemiddelaar’, bij de Werkwinkels 

inzake begeleiding van Nederlandstalige werkzoekenden uit de kansengroepen, bij het overleg rond de 

vragen van Brusselse bedrijven naar de Vlaamse ‘EAD-tools’, in de samenwerking rond sensibiliserings-

acties, etc). 

Het BNCTO kan vanuit de werking van Tracé Brussel bedrijven en sectoren verder sensibiliseren rond een 

niet discriminerend en divers HR-beleid waarbij de focus op talent- en competentieontwikkeling wordt 

gericht en hen informatie, tools en opleiding kunnen aanbieden waardoor non-discriminatie en diversiteit 

gemainstreamd worden.  

 

3. Het belang van het BNCTO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het BNCTO als advies –en overlegorgaan werd in 1996 bij samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht en wordt tot op heden door beide gewesten ge(co)financierd. 

Het BNCTO nam een belangrijke rol op in de uitvoering van het Vlaamse EAD-beleid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de laatste jaren in nauwe samenwerking met de Brusselse Dienst Diversiteit,  in het 

promoten en ondersteunen van een diversiteitsbeleid bij Vlaamse bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, in het mobiliseren van diverse regisseurs en actoren rond een vlotte doorstroom van het onderwijs 

naar de arbeidsmarkt en discriminatiebestrijding. 

De samenwerking tussen het BNCTO en Dienst Diversiteit werd de voorbije jaren intensiever en 

efficiënter. De meerwaarde van hun complementariteit voor de positionering van de Nederlandstalige 

inbreng in het Brussels beleid staat buiten kijf.  

Het bundelen van Vlaamse en Brusselse werking en middelen rond diversiteit, niet-discriminatie, talent 

en competenties zal ten goede komen aan  

 de werkzaamheidsgraad op de Brusselse arbeidsmarkt 

 het draagvlak rond diversiteit en niet-discriminatie op de werkvloer in de diverse sectoren in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 de positionering van de Nederlandstalige inbreng in het Brussels beleid.  

Een verdere financiering van de werking van het BNCTO in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname 

(EAD) is daarom sterk aangewezen. 

                                                           
3
 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in de pijler Werk-Opleiding-Onderwijs-Onderneming van de Strategie 2025: 

 een nieuwe dynamiek aan de diversiteitsplannen bestemd voor de Brusselaars 

 het bevorderen van de aanwerving van Brusselaars door toepassing van diversiteitssubsidies voor werkzoekenden 
afkomstig uit wijken met een werkloosheidscijfer gelijk aan of hoger dan het gewestelijk gemiddelde 

 de ontwikkeling van een statistische monitoring (gegevensbank) op basis van de socio-economische monitoring van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid 


