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Hoofdstuk 7 Commissie Diversiteit

1. Opdracht en werking
De Commissie Diversiteit werkt rond de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen 
in het sociaal-economische leven. Binnen de commissie formuleren de sociale partners samen 
met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over even-
redige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

De commissie komt voort uit de zogenaamde Platformteksten, de akkoorden die in 2002 en 
2003 werden gesloten tussen de sociale partners, de kansengroepen en de overheid. In 2009 
werd de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werkgevers-, werknemers- en 
kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd in het SERV-decreet.

De Commissie Diversiteit bestaat uit een raad, een dagelijks bestuur en een commissie. De 
raad van de Commissie Diversiteit bestaat uit 30 leden: 20 leden van de SERV-raad, aange-
vuld met 5 raadsleden van het Minderhedenforum en 5 raadsleden van het Gebruikersoverleg 
Handicap en Arbeid. Het dagelijks bestuur van de Commissie Diversiteit bestaat uit het dage-
lijks bestuur van de SERV aangevuld met een vertegenwoordiger van het Minderhedenforum 
en een vertegenwoordiger van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. De commissie 
van de Commissie Diversiteit ten slotte, bestaat uit afgevaardigden van de werkgeversor-
ganisaties, de werknemersorganisaties en de kansengroepenorganisaties. De VDAB en het 
Departement Werk en Sociale Economie wonen de commissievergaderingen met raadgevende 
stem bij. 

In 2014 kwam de commissie 10 keer bij elkaar. Het dagelijks bestuur en de raad van de 
Commissie Diversiteit kwamen in 2014 niet bijeen.

De Commissie Diversiteit bracht in 2014 5 adviezen uit:

• 1 advies op vraag minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding;

• 4 adviezen op eigen initiatief: 1 over psychische problemen, 2 over de monitoring
van allochtonen en 1 over hooggeschoolde allochtonen op de arbeidsmarkt.

2. Adviezen
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Advies psychische problemen arbeidsmarkt

Personen met psychische problemen vinden in 
Vlaanderen nog te moeizaam de weg naar de arbeids-
markt. Nochtans leeft bij deze groep vaak de wil om 
te werken en vormt een reguliere job een belangrijk 
element in het herstelproces. Voor hen die niet meer 
kunnen werken, ontbreekt vaak een gepaste onder-
steuning en statuut. In Vlaanderen vormen personen 
met psychische problemen een belangrijke (en groei-
ende) groep.

De Commissie Diversiteit ijvert in dit advies op eigen 
initiatief in de eerste plaats om het stigma rond  
psychische problemen weg te werken. Er moet een sterkere focus komen op een  preven-
tieve aanpak, zowel in het onderwijs als op de werkvloer. Diverse statuten en uitkeringen 
waar personen met psychische problemen in terecht komen moeten worden afgestemd 
tot een stimulerend kader. Er is nood aan betere begeleiding van deze personen alsook 
van werkgevers die hen kansen willen geven. Een goede en diepgaandere samenwerking 
tussen werk en welzijn is daarbij cruciaal. Tot slot moet er werk worden gemaakt van een  
gedegen monitoring. De commissie doet daarbij concrete aanbevelingen om stappen  
vooruit te zetten.

Contactpersoon

Liselotte Hedebouw, tel. 02 209 01 06, lhedebouw@serv.be

advies psychische problemen arbeidsmarkt 

Advies monitoring allochtonen

Na ruim tien jaar blijkt dat de ‘officiële’ definitie van een persoon van allochtone afkomst 
nog steeds niet voldoende ingeburgerd en bovendien voor interpretatie vatbaar is. Op die 
manier is cijfermateriaal uit allerlei onderzoeken moeilijk vergelijkbaar. Daarom schuiven 
de sociale partners en kansengroepen een meer concrete definitie naar voren in de hoop 
zo alle overheden, beleidsdomeinen en arbeidsmarktactoren te overtuigen van het belang 
van een goede, eenvormige monitoring van deze doelgroep op de arbeidsmarkt. Ten slotte 
willen de sociale partners en de kansengroepen ook het belang benadrukken van het regel-
matig in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie van personen van allochtone afkomst.

Contactpersoon

Liselotte Hedebouw, tel. 02 209 01 06, lhedebouw@serv.be

advies monitoring allochtonen
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Addendum bij advies monitoring allochtonen

Wegens nieuwe ontwikkelingen bracht de 
Commissie Diversiteit een addendum uit bij boven-
staand advies over monitoring allochtonen.  Daarin 
maakt de commissie een belangrijk onderscheid 
tussen enerzijds de monitoring van personen van 
allochtone afkomst en anderzijds de beleidsfocus 
op een bepaalde groep. Om een eenvormige moni-
toring van personen van allochtone afkomst te 
stimuleren, ondersteunt de Commissie Diversiteit 
de operationalisering die de studiedienst van de 
Vlaamse Regering naar voren schuift. Het concept 
origine is daarbij de uniforme definitie voor moni-

toring, met als bijhorende landenopdeling: België, buurlanden, West-EU15-landen, Zuid-EU15-
landen, EU+12-landen en niet-EU-landen. Maar deze operationalisering impliceert nog geen 
keuze voor een bepaalde beleidsfocus. Wil een beleid doeltreffend zijn dan gebeurt de keuze 
van deze beleidsfocus best op basis van een duidelijk beleidskader. Voor het arbeidsmarkt- 
beleid moet dat evenredige arbeidsdeelname (EAD) blijven.

Contactpersoon

Liselotte Hedebouw, tel. 02 209 01 06, lhedebouw@serv.be

addendum bij advies monitoring allochtonen 

Advies hooggeschoolde allochtonen

Terwijl de vraag naar hooggeschoold talent op de Vlaamse arbeidsmarkt verder stijgt, gaat er 
nog steeds heel wat talent van hooggeschoolde nieuw- en oudkomers verloren. Deze groep is 
gevoelig minder aan het werk, is vaker werkloos en inactief dan hooggeschoolden die in België 
geboren zijn. Ook komen hooggeschoolde nieuw- en oudkomers vaker in jobs terecht waarvoor 
ze overgekwalificeerd zijn.

De Commissie Diversiteit hecht veel belang aan een competentiegericht loopbaanbeleid waar-
bij de individuele competenties en talenten van mensen de basis vormen om hun arbeids-
marktpositie te versterken. Toch lopen bepaalde groepen tegen gelijkaardige knelpunten aan 
die hun zoektocht naar een betere positie op de arbeidsmarkt structureel hinderen. Dat geldt 
ook voor hooggeschoolde nieuw- en oudkomers. De Commissie Diversiteit onderstreept dat 
deze groep nood heeft aan een gedegen loopbaanaanpak waarbij de focus ligt op werk op 
hun niveau. Cruciaal zijn ook een betere en meer geïntegreerde aanpak van de erkenning van 
kwalificaties en competenties en een stevig antidiscriminatiebeleid. Belangrijke sleutels liggen 
verder in de ondersteuning bij de uitbouw van een professioneel netwerk en de ondersteuning 
van werkgevers en sectoren. Taal is een belangrijke factor: er is nood aan een specifiek aanbod 
NT2 voor hooggeschoolden en meer combinatiemogelijkheden van werken en het leren van 
de Nederlandse taal. Tot slot vindt de commissie dat duurzaam ondernemerschap meer kan 
worden gestimuleerd. 

mailto:lhedebouw%40serv.be%20?subject=
http://www.serv.be/node/9509


8787

Het advies over hooggeschoolde oud- en nieuwkomers werd op 23 oktober 2014 toege-
licht in het Vlaams Parlement.

Contactpersoon

Liselotte Hedebouw, tel. 02 209 01 06, lhedebouw@serv.be

advies hooggeschoolde allochtonen 

Advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2015

De SERV en de Commissie Diversiteit apprecië-
ren de inspanningen die de Vlaamse overheid de 
laatste jaren heeft gedaan voor meer diversiteit 
in het eigen personeelsbestand. Het huidige plan 
zal hier zeker ook nog toe bijdragen. Toch vinden 
de sociale partners en de kansengroepen dat drie 
op vijf diensten binnen de Vlaamse overheid nog 
te weinig inzetten op diversiteit en gelijke kansen. 
Ze vinden het belangrijk dat de overheid in haar 
gelijke kansen- en diversiteitsbeleid focust op de 
meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. 
Om de resultaten hiervan in kaart te brengen is 
een correcte definitie van personen van alloch-
tone afkomst cruciaal. Nu de Vlaamse Regering 
deze definitie wil verruimen en voortaan ook werknemers van binnen de EU15 zoals Fransen 
en Nederlanders wil meerekenen, vrezen de sociale partners dat het nieuwe streefcijfer 
van 10% werknemers van allochtone afkomst binnen de Vlaamse overheid alle relevantie 
verliest. Bovendien heeft deze verruiming tot gevolg dat de kansengroepen met de grootste 
noden binnen de Vlaamse overheid nog meer in de verdrukking zullen komen.

Verder vragen de SERV en de Commissie Diversiteit meer aandacht voor reeds bestaande 
wervings- en selectie-instrumenten, zoals toegewezen consulenten van de VDAB, om  
kansengroepen meer mogelijkheden te bieden binnen de Vlaamse overheid en extra inspan-
ningen om het aandeel van personen met een handicap of chronische ziekte te verhogen.

Contactpersoon

Liselotte Hedebouw, tel. 02 209 01 06, lhedebouw@serv.be

advies gelijke kansen- en diversiteitsplan Vlaamse overheid 2015 
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3. Rondetafels
In 2014 organiseerde de Commissie Diversiteit twee rondetafels. Een eerste rondetafel over 
vrouwen van allochtone afkomst op de Vlaamse arbeidsmarkt had plaats op 25 juni 2014. 
In voorbereiding van het advies over inactiviteitsvallen brachten de sociale partners en de  
kansengroepen op 7 november 2014 het RIZIV, de ziekenfondsen, de VDAB en GTB (de gespe-
cialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap) samen in 
een tweede rondetafel.




