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Werkprogramma 2014 commissie Diversiteit 

1. Hoofdthema’s 

1.1. Adviezen op eigen initiatief 

 Personen met een psychische handicap op de arbeidsmarkt. - Advies op eigen 

initiatief.  

 Monitoring van personen van allochtone afkomst – Advies op eigen initiatief 

 Actualisering advies over hooggeschoolde nieuwkomers. Advies op eigen initiatief.  

 Actualisatie actielijst ‘Personen met een arbeidshandicap’ – Advies op eigen initia-

tief 

 ABAD: aanbevelingen betreffende de aanpak van discriminerende klanten (organi-

saties en individuen) – Advies op eigen initiatief 

 Vrouwen etnisch-culturele minderheden (vaak niet beroepsactief, moeilijk te berei-

ken doelgroep) - Organiseren van een ronde tafel met relevante actoren met het 

oog op advisering 

1.2. Opvolging adviezen en overleg 

 Inactiviteitsvallen voor personen met een arbeidshandicap - Actualisering punten uit 

advies van 2004.  

 Onderzoek maatregelen Vlaamse overheid voor PmaH – Bespreking van de resul-

taten van het onderzoek op vraag van de Vlaamse Overheid (april 2014) 

 Roma - Organiseren van een ronde tafel met relevante actoren met het oog op mo-

gelijke advisering 

 

1.3. Adviezen op vraag 

 Gelijke kansen en diversiteit – plan 2015 van de Vlaamse overheid. - Adviesvraag 

oktober 2014. Advies commissie Diversiteit/SERV 

 Voortgangsrapport in uitvoering van het geactualiseerd ABAD  
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1.4. Terugkoppeling naar de commissie Arbeidsmarkt 

De kansengroepen geven hun insteek rond de staatshervorming rechtstreeks aan 

de commissie Arbeidsmarkt (februari 2014). De insteken worden ook aan alle leden 

van de Commissie Diversiteit bezorgd. 

 

Bij relevante adviesvragen binnen de Commissie Arbeidsmarkt kan er een insteek 

worden voorzien vanuit de Commissie Diversiteit. 

 

2. Op te volgen thema’s 

 Opvolging vorige adviezen: 

o 10 beleidsprioriteiten  

o Ondernemerschap bij kansengroepen 

o actielijsten kansengroepen 

o Taalbeleid 

o Hooggeschoolde nieuwkomers 

o Interfederaal centrum 

 EAD-beleid 

 Socio-economische monitoring van kansengroepen 

 Individueel maatwerk (staatshervorming/matrix WSE) 

 Bijzondere ondersteunende maatregelen (BTOM’s). 

 Open coördinatiemethode Gelijke kansen (OCM): WSE (VDAB – individueel maat-

werk), Bestuurszaken (VO: positie van wkns met een arbeidshandicap), Binnen-

lands bestuur, Ondernemen (advies ondernemerschap) 

 Disability Management 

 Inburgering en aansluiting arbeidsmarkt 

 Integratiesector en beleid 
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