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2. 

Op 4 december 2002 heeft de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme de raad 
bij hoogdringendheid om advies verzocht over het ontwerp van decreet betreffende het 
inwerkingsbeleid. 
 
De raad betreurt sterk dat hij over zo’n belangrijke materie binnen de 5 werkdagen advies 
moet uitbrengen.  Deze krappe timing liet slechts een advies op hoofdlijnen toe, zonder meer 
verfijnd te kunnen ingaan op de concrete artikelen, ook al blijven er tal van onduidelijkheden.   
Maar bovendien werden de sociale partners in de onmogelijkheid gesteld hierover nog 
overleg te plegen met de allochtonenorganisaties, enigszins tegen de geest in van de 
globale afspraken inzake overleg en samenwerking die recentelijk werden gemaakt in de 
platformtekst van 3 december 2002 m.b.t. evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010. 
 
Binnen de hem toegewezen beperkte tijd heeft de raad het volgend advies geformuleerd. 
 
 
1. PRINCIPES 
 
Het inwerkingsdecreet beoogt de positie van allochtonen (nieuwkomers zowel als 
oudkomers) op de arbeidsmarkt te verzekeren.  Volgens de Memorie van Toelichting is een 
goed inwerkingsbeleid immers van essentieel belang voor een succesvolle integratie van 
nieuw- en oudkomers in de samenleving.  Concreet wil het decreet het recht invoeren voor 
deze bevolkingsgroep om een bijzondere opleiding en begeleiding te volgen. 
 
De raad stemt in met de principes die aan de grondslag liggen van het decreet.   
De bovenvermelde platformtekst van 3 december 2002, ondertekend door alle sociale 
partners vertegenwoordigd in de raad, stelt reeds de aanpak van individuele 
trajectbegeleiding centraal, in het bijzonder ook voor allochtonen, waarbij uitdrukkelijk werd 
gepleit voor een “voldoende hoge deelname aan kwalificerende en beroepstechnische 
trajecten die bijdragen tot de realisatie van evenredige participatie op de werkvloer”. 
Hiertoe zijn bijkomende inspanningen nodig.   
De inwerkingstrajecten waarvan sprake in het voorontwerp van decreet kunnen een 
belangrijke rol spelen bij dit proces.  De raad ondersteunt dus het principe dat de 
werkzoekende oudkomers en nieuwkomers het recht hebben op inwerkingstrajecten.  Zo 
men dit werkelijk wil garanderen als een recht, dan is daartoe wel een voldoende aanbod 
aan bijzondere begeleidings- en opleidingstrajecten nodig om een sluitende aanpak te 
realiseren en moeten daar voldoende middelen voor voorzien worden. 
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2. UITWERKING 
 
2.1 Geen nood aan een bijzondere decretale grondslag 
 
De raad is evenwel van oordeel dat voor de realisatie van een sluitend recht op een 
inwerkingstraject geen nood is aan een bijzondere decretale grondslag en dit om 
verschillende redenen. 
 
Ten eerste is het recht op een gepersonaliseerde begeleiding en opleiding reeds voorzien in 
het charter van de werkzoekende, als decretale opdracht voor de VDAB, en dit voor alle 
werkzoekenden, zowel autochtone als allochtone: “Iedere werkzoekende die is ingeschreven 
in de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding heeft recht op een 
persoonlijke en intensieve begeleiding naar een herintegratie op de arbeidsmarkt.  De 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zal door een individuele en 
aangepaste trajectbemiddeling dit recht optimaal trachten te verwezenlijken”. 
 
Ten tweede biedt het huidige VDAB-decreet reeds een voldoende decretale grondslag om 
vanuit de VDAB, al dan niet in samenwerking met derden, de nodige initiatieven te nemen 
om het aanbod aan inwerkingstrajecten uit te breiden.  Het kernprobleem is er niet een van 
afwezigheid van decretale basis, maar wel dat vandaag onvoldoende middelen worden 
ingezet om deze doelstelling te realiseren. Noch uit de teksten van het voorontwerp van 
decreet, noch uit de initiële begroting 2003 blijkt dat er bijkomende middelen voorzien 
worden. 
 
Tot slot, wanneer moest blijken dat toch bijzondere decretale bepalingen nodig zijn, dan 
worden deze bij voorkeur ingevoegd, hetzij in het VDAB-decreet, hetzij in het toekomstige 
decreet op de lokale werkwinkels, hetzij (wat nieuwkomers betreft) in het inburgeringsdecreet 
of de uitvoeringsbepalingen ervan, dat laatste in het bijzonder ook om de naadloze 
aansluiting tussen inburgeringsbeleid en inwerkingsbeleid te garanderen.  Overigens stellen 
de sociale partners vast dat het voorontwerp van inburgeringsdecreet de Vlaamse regering 
reeds machtigt om inhoud en organisatie van de secundaire inburgeringstrajecten te 
bepalen.  Inwerkingstrajecten zijn voor nieuwkomers trouwens secundaire 
inburgeringstrajecten. 
 
In de mate dat de VDAB extra-objectieven moeten worden opgelegd voor de realisatie van 
de sluitende aanpak inzake inwerkingstrajecten kan dit perfect worden geregeld via een 
addendum bij of een aanpassing van het beheerscontract.   



4. 

De sociale partners zijn, via hun vertegenwoordiging in het Beheerscomité van de VDAB, in 
elk geval bereid een aanpassing of aanvulling van het beheerscontract in deze zin te willen 
onderhandelen, dit uiteraard steeds in functie van de middelen die beschikbaar worden 
gesteld. 
 
 
2.2 Uitlijnen wat de bijzondere begeleiding inhoudt 
 
De sociale partners wensen vooreerst te onderlijnen dat de VDAB een decretale opdracht 
heeft naar alle werkzoekenden, autochtone zowel als allochtone, om een gepersonaliseerde 
trajectbegeleiding te garanderen (zie hoger).  Dit is het vertrekpunt voor elk inwerkingsbeleid 
naar allochtonen.  Om die reden moet beter worden uitgelijnd wat het recht op een 
“bijzondere” opleiding en begeleiding voor allochtonen inhoudt.  Volgens de sociale partners 
moet dit worden afgestemd op de specifieke factoren die de toegang tot het arbeidsproces 
van allochtonen belemmeren. 
 
Dit zijn vooral drie factoren: 
1° de inschatting en erkenning van competenties die in het buitenland werden verworven.   
Een correcte inschatting van de reeds verworven competenties en eventuele erkenning 
ervan (EVC) is voor alle werkzoekenden de basis voor een adequate trajectbegeleiding.  
Voor allochtonen is er evenwel de specifieke behoefte aan een erkenning van de 
competenties die in het buitenland werden verworven en dit zowel in het onderwijs als 
buitenschools (cf. SERV-advies van 10 juli 2002 m.b.t. EVC-projecten); 
 
2° ten tweede is er bij een deel van de allochtonen een gebrek aan voldoende kennis en 
beheersing van de Nederlandse taal en moeten dus bijzondere acties gebeuren gericht op 
de verwerving van een voldoende kennis van het Nederlands.  Het “bijzondere traject” kan 
dan onder meer bestaan uit taalopleidingen, bedrijfsstages gericht op taaloefening, 
taalondersteuning tijdens technische opleidingen.  Momenteel is bestaat er reeds een 
dergelijk aanbod, maar dit aanbod moet sterk verhoogd en verbreed worden.  In dit kader 
verwijst de raad naar zijn standpunt van 15 mei 2002 inzake NT2.  Naast een verhoging van 
het aanbod benadrukt de raad in dat standpunt dat het aanbod meer flexibel moet 
georganiseerd worden en er meer partners als aanbodsverstrekkers moeten erkend worden.  
Ook de differentiatie van het aanbod en de kwaliteit ervan behoeven bijkomende aandacht.  
Ook de toeleiding moet verbeterd worden door één gemeenschappelijk onafhankelijk intake-
instrument te hanteren.  Tenslotte wees de raad er in zijn standpunt reeds op dat het 
Nederlands op de werkvloer (NODW) verder moet ontwikkeld worden. 
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3° ten derde ondervinden de allochtonen ook bijzondere problemen bij plaatsing en na 
plaatsing, zodat het verantwoord is ook in dit kader bijzondere acties te ondernemen.  Bij de 
plaatsing van allochtonen moet er meer aandacht komen voor een warme overdracht van de 
begeleidingsinstantie naar de werkgever waarbij de begeleidingsinstantie een belangrijke 
brugfunctie heeft tussen werkgever en allochtone werkzoekende.  Daarnaast is ook, zoals in 
het voorontwerp van decreet voorzien, bijzondere aandacht nodig voor de nazorg. 
 
 
2.3 Doelgroepafbakening 
 
De doelgroepomschrijving creëert verwarring. 
 
Ten eerste is uit de memorie van toelichting af te leiden dat het inwerkingsbeleid is gericht op 
werkzoekende allochtonen.  Deze beperking kan worden onderschreven.  Zij is evenwel niet 
terug te vinden in de decretale bepalingen zelf.   
Daarbij wensen de sociale partners wel in herinnering te brengen (zie SERV-advies over het 
ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid van 16 januari 2002) dat zij 
het inburgeringsbeleid ruimer zien dan naar werkzoekenden alleen.  In het bijzonder werd 
gepleit voor aangepaste inburgeringstrajecten voor nieuwe arbeidsmigranten.  
 
Ten tweede is de doelgroepomschrijving niet coherent.  Zo wordt de groep van de 
oudkomers beperkt tot niet-Nederlandstalige meerderjarige burgers met een sociaal-culturele 
achtergrond buiten Europa, terwijl verder in de tekst sprake is van hetzij allochtonen  met 
een gebrekkige kennis van het Nederlands, hetzij allochtonen met een zwakke sociaal-
economische positie.  Net zoals voor het inburgeringsbeleid vraagt de raad dat louter de 
gebrekkige kennis van de Nederlandse taal als oorzaak van mogelijke 
achterstandsverschijnselen zou in aanmerking genomen worden. 
 
Ten derde is niet duidelijk wat precies wordt bedoeld met personen die  overeenkomstig de 
geldende wetgeving kunnen genieten van het recht op arbeid in België.  Het decreet 
machtigt de regering dit verder te preciseren.  De sociale partners vragen dat decretaal wordt 
gegarandeerd dat de SERV hierover om advies wordt gevraagd.   
 
 
2.4 Coherentie in beleid en begrippen 
 
Het is belangrijk dat het inwerkingsbeleid zich inpast in en aansluiting zoekt bij een aantal 
meer globale evoluties en vermeden wordt dat begrippen worden gehanteerd met een 
afwijkende definitie. 
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Ten eerste moet voor de nieuwkomers bijzondere zorg worden gedragen voor de aansluiting 
tussen het inburgeringsbeleid en het inwerkingsbeleid; 
 
Zo stellen de sociale partners vast: 

- dat in voorontwerp van inburgeringsdecreet loopbaanoriëntatie wordt gedefinieerd als 
enerzijds tot doel hebbend de allochtonen inzicht te laten verwerven in de 
arbeidsmarkt en het onderwijssysteem en anderzijds een proces te ondersteunen van 
vertaling van hun diploma’s en competenties naar de arbeidsmarkt, terwijl in het 
voorontwerp van inwerkingsdecreet sprake is van “een rapport dat aangeeft in welke 
richting de loopbaan van de betrokkene evolueert”; 

- dat het in het voorontwerp van inwerkingsdecreet loopbaanoriëntatie, met inbegrip 
van de samenstelling van een portfolio, als opdracht wordt gezien voor de VDAB, 
terwijl het in het voorontwerp van inburgeringsdecreet wordt gezien als een opdracht 
voor de onthaalbureaus in samenwerking met de sectoren die instaan voor het 
secundaire inburgeringstraject, waarbij de onthaalbureaus ook verantwoordelijk 
worden voor de inhoudelijke uitwerking. 

Deze aansluiting vergt in ieder geval dat voor nieuwkomers goed wordt uitgeklaard welke de 
respectievelijke opdrachten zijn van de diverse instanties inzake loopbaanoriëntatie, 
portfoliosamenstelling, enz. en dat naar een gemeenschappelijk begrippenkader wordt 
gewerkt. 
 
Ten tweede wijzen de sociale partners er, specifiek voor wat betreft de portfolio op, dat zij 
vragende partij zijn voor een gemeenschappelijke portfoliomethodiek in Vlaanderen voor wat 
betreft de overheids- en gesubsidieerde initiatieven (zie SERV-advies m.b.t. EVC-projecten).  
De Vlaamse regering heeft de stuurgroep EVC in het kader van Interface trouwens gevraagd 
terzake een initiatief te nemen.  Belangrijk is dat de onderscheiden deelinitiatieven inzake 
portfolio’s, zowel deze in het kader van het inburgeringsbeleid als deze in het kader van het 
inwerkingsbeleid, te laten aansluiten bij dit initiatief. 
 
Tenslotte wijst de raad er op dat de portfoliobenadering in het voorontwerp van 
inwerkingsdecreet haaks staat op de gangbare benadering inzake portfolio’s in die zin dat 
sprake is van het “bijhouden per persoon van een portfolio” en een samenstelling “in 
samenspraak met de betrokkene”.  Het moet duidelijk zijn dat de portfolio samengesteld 
wordt door, eigendom is van en verder beheerd wordt door de betrokkene, zij het met 
ondersteuning van de organisaties die instaan voor de inburgering en de inwerking. 
Overigens is ook de inhoud van de portfolio slordig omschreven.  Zo is sprake van 
vaardigheden en competenties, terwijl competenties ook de vaardigheden inhouden en wordt 
gesteld dat de portfolio vaardigheden en competenties bevat, terwijl het hoogstens gaat om  
papieren (eventueel ook digitale) bewijzen en indicaties van reeds verworven competenties. 
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In elk geval vragen de sociale partners actief betrokken te worden bij de concrete uitvoering  
van het inwerkingsbeleid.  In het bijzonder willen zij verankerd zien dat de SERV om advies 
wordt gevraagd voor de precisering van de  inhoud van de inwerkingstrajecten. 
 
 
2.5 Transmissie van gegevens tussen VDAB en andere instanties 
 
Een belangrijk nieuw element in het voorontwerp van decreet is de bepaling dat wanneer de 
betrokkene weigert deel te nemen aan een passend inwerkingstraject of indien de 
stopzetting of mislukking van het inwerkingstraject het gevolg is van een foutieve houding 
van de betrokkene, de VDAB dit moet meedelen aan de betrokken uitkeringsinstantie (hetzij 
de RVA, hetzij het OCMW).  
 
De raad meent dat deze decretale bepaling, wat de RVA betreft, overbodig is aangezien 
hierover reeds duidelijke afspraken werden gemaakt in de samenwerkingsakkoorden tussen 
de Gewesten/Gemeenschappen en de federale overheid inzake de transmissie van 
gegevens aan de RVA.  De raad vraagt dat deze afspraken consequent worden uitgevoerd, 
zonder hierbij een onderscheid te maken tussen allochtone en andere werkzoekenden, of 
tussen inwerkingstrajecten en andere trajecten.  Alle werkzoekenden, zonder onderscheid, 
hebben immers een eigen verantwoordelijkheid om zich in te schakelen in het arbeidsproces.  
 
Wat de OCMW's betreft, stelt de raad vast dat er tot op vandaag nog geen globale afspraken 
bestaan over het doorgeven van gegevens over leefloon-trekkers en andere ontvangers van 
bijstandsuitkeringen.  De raad heeft er geen bezwaar tegen dat ook met de OCMW's ter zake 
een kader wordt afgesproken, wanneer de OCMW’s hierom verzoeken.  De raad meent wel 
dat ook hier de voorwaarden inzake werk- en opleidingsbereidheid, alsook de waarborgen 
voor naleving ervan, niet verschillend kunnen zijn tussen allochtone en andere 
werkzoekenden.  
 
Om deze redenen stelt de raad dan ook voor om, als aan een aparte decretale grondslag 
voor inwerkingstrajecten zou worden vastgehouden, bedoelde bepaling uit het ontwerp te 
schrappen.  Immers wordt hiermee het verkeerde signaal gegeven dat qua plichten een 
verschil in behandeling gecreëerd wordt tussen allochtonen en autochtonen.  
 



8. 

 
2.6 Brussel 
 
Het inwerkingsdecreet dient ook vertaald te worden naar de Brusselse context.  Aangezien 
begeleiding en toeleiding van werkzoekenden tot de bevoegdheden van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest behoren, kan vanuit Vlaanderen enkel het luik opleiding versterkt 
worden.  Daar de VDAB de laatste jaren zwaar geïnvesteerd heeft in taalopleidingen 
Nederlands, stelt zich vandaag eerder de vraag naar vervolgtrajecten voor deze cursisten. 
 
Om te vermijden dat zich de komende jaren een flessenhalseffect voordoet, moet in Brussel 
vooral geïnvesteerd worden in de doorstroming van deze cursisten naar vervolgtrajecten 
binnen de beroepsopleiding.  Om verdringing van andere werkzoekenden te vermijden, is 
een verhoging van het aantal trajecten noodzakelijk.  Eveneens is een differentiëring van het 
aanbod nodig om tegemoet te komen aan de opleidingsbehoeften van de grote groep 
hogergeschoolden onder de allochtone werkzoekenden. 


