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De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging 
van kansengroepen in het sociaaleconomische leven. De SERV-partners formuleren er 
samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum be-
leidsadviezen op het vlak van evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke be-
handeling. 
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Dhr. Philippe MUYTERS 
Vlaams minister van Financiën, Begroting, 
Werk, Ruimtelijke Ordening & Sport 
Koning Albert II-laan   19 
1210      Brussel 
 
contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Katrijn Vanderweyden  2 februari  2011 
kvanderweyden@serv.be 

 
Actielijst allochtonen 

 
Mijnheer de minister, 

Hierbij bezorg ik u een voorstel van actielijst allochtonen, naar aanleiding van uw suggestie in de 
Vesoc-krachtlijnennota EAD 2010 om een categoriale ‘to do’ lijst op te stellen van acties die in 
het kader van het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname prioritaire aandacht verdienen.  

Voor de commissie Diversiteit van de SERV is het erg belangrijk dat er via gepaste acties wordt 
ingezet op het verhogen van de werkzaamheidsgraad van de doelgroep personen van allochto-
ne afkomst, conform het pact 2020, en op het realiseren van gelijke kansen en gelijke behande-
ling voor deze groep. In de actielijst worden voorstellen geformuleerd m.b.t. tien actieterreinen: 
de aanpak van jeugdwerkloosheid, de toegang tot werkervaringsinitiatieven en tewerk-
stellingsprogramma’s, loopbaanbeleid, impulsbeleid evenredige arbeidsdeelname, discriminatie-
bestrijding, sectorconvenants, tewerkstelling binnen de zorgsector, taalbeleid, het personeel van 
het onderwijs en werkvergunningen. Hierbij worden ook de ministers van Sociale Economie, 
Onderwijs en Gelijke Kansen, Welzijn en Inburgering en Integratie aangesproken. Voor de the-
ma’s ‘ondernemerschap en kansengroepen’ en ‘diversiteit bij het personeel van de Vlaamse 
overheid’ verwijs ik graag naar de adviezen van de commissie Diversiteit/SERV van resp. 4 juni 
2010 en 10 december 2010.  

De commissie Diversiteit hoopt dat de actielijst allochtonen snel kan worden gerealiseerd en de 
verschillende actoren samen hun schouders onder de acties kunnen zetten. Graag vernemen wij 
van u hoe u het voorstel verder vorm kan geven, op welke acties u wenst in te zetten en hoe wij 
u bij de operationalisering kunnen ondersteunen.  

Hoogachtend, 

 
 
 
 
 
Caroline Copers 
Voorzitter commissie Diversiteit 
 
Kopie: 
Minister van Sociale Economie Freya Van den Bossche, minister van Welzijn Jo Vandeurzen, 
minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet, minister van Inburgering en Integratie 
Geert Bourgeois.  
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Advies actielijst allochtonen 

Inleiding 

De Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters vroeg op 30 juni 2010 advies aan de 
commissie Diversiteit over zijn Vesoc-krachtlijnennota evenredige arbeidsdeelname 
2010. In de nota suggereerde de minister aan de commissie Diversiteit om in 2010 
werk te maken van een voorstel van actielijst allochtonen. Het betreft een categoriale 
‘to do lijst’ van acties die in het kader van het EAD-(impuls)beleid een prioritaire aan-
pak verdienen. Voor de doelgroep personen met een arbeidshandicap bestaat er reeds 
een dergelijke lijst. Ook voor (ex-) gedetineerden maakt de minister werk van zo’n lijst.  

De commissie Diversiteit was zeker bereid een voorstel van actielijst allochtonen te 
formuleren, zie hiervoor ook haar advies van 12 juli 2010 op de Vesoc-krachtlijnennota 
evenredige arbeidsdeelname 2010 (www.serv.be). De commissie Diversiteit hecht met 
name veel belang aan categoriale ‘to do lijsten’ voor kansengroepen. Het is immers zo 
dat er voor de doelgroep van personen van allochtone afkomst en personen met een 
arbeidshandicap nog heel wat extra inspanningen nodig zijn. Door de effecten van de 
crisis wordt het nog moeilijker om het streefdoel uit het pact 2020, een jaarlijkse stijging 
van de werkzaamheidsgraad van allochtonen en personen met een arbeidshandicap 
met één procentpunt, te halen. Ook moet er sterk worden ingezet op de effectieve rea-
lisatie van gelijke kansen en gelijke behandeling voor personen van allochtone afkomst 
en personen met een arbeidshandicap.  

In wat volgt formuleert de commissie Diversiteit een aantal voorstellen met betrekking 
tot de evenredige arbeidsdeelname van personen van allochtone afkomst, opgedeeld 
in volgende actieterreinen: 1) aanpak van jeugdwerkloosheid, 2) toegang tot werkerva-
ringsinitiatieven en tewerkstellingsprogramma’s 3) loopbaanbeleid, 4) impulsbeleid 
evenredige arbeidsdeelname 5) discriminatiebestrijding, 6) sectorconvenants, 7) te-
werkstelling binnen de zorgsector, 8) taalbeleid, 9) het personeel van het onderwijs en 
10) werkvergunningen. Een aantal voorstellen hebben betrekking op andere bevoegd-
heden dan die van de minister van Werk. Ook de ministers van Onderwijs en Gelijke 
kansen (actieterrein 1, 5 en 9), Welzijn (7), Sociale Economie (2) en Inburgering en 
Integratie (8) worden op een aantal actieterreinen aangesproken. Voor de thema’s ‘on-
dernemerschap en kansengroepen’ en ‘diversiteit bij het personeel van de Vlaamse 
overheid’ verwijst de commissie naar haar adviezen van 4 juni 2010 en 10 december 
20101.  

Hoewel de acties worden opgelijst vanuit een focus op de groep van personen van 
allochtone afkomst, passen ze vaak binnen de uitbouw van het ruimere werkgelegen-
heids- en competentiebeleid. Voor de commissie Diversiteit is het essentieel dat bij de 
uitbouw van dat ruimere beleid ook de groep van personen van allochtone afkomst in 
het vizier wordt genomen, zodat evenredige deelname en gelijke behandeling voor hen 

                                                 
1 ‘ Advies Ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap’ 

van 4 juni 2010 van de commissie Diversiteit en ‘Advies Gelijke kansen en diversiteit – plan 2011 
Vlaamse overheid’ van de SERV en de commissie Diversiteit van 10 december 2010, beide op 
www.serv.be. 
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effectief worden gerealiseerd en de vorderingen of effecten bij deze doelgroep nauw-
keurig worden opgevolgd. 

1. Actieterrein 1: Aanpak van de 
jeugdwerkloosheid 

In 2009 bereikte de Vlaamse jeugdwerkloosheidsgraad haar hoogste niveau in de laat-
ste twintig jaar: 15,7% (zie WSE-rapport ‘Je bent jong en je wilt werk’, 2010). Het aan-
deel allochtone jongeren binnen deze groep ligt relatief hoog. Volgens VDAB heeft of 
had één op vijf van de werkzoekenden jonger dan 25 nu of bij de geboorte een niet-
Europese nationaliteit2. Vandaag daalt de jeugdwerkloosheid net als de algemene 
werkloosheid weer, maar voor allochtone jongeren daalt deze maar half zo snel als bij 
autochtone jongeren (-5,7% versus -9,5%)  (Cijfers VDAB Arvastat voor november 
2008/2009). Een analyse van het departement WSE i.s.m. het Steunpunt WSE leert 
dat de kloof in werkzaamheidsgraad tussen personen die buiten de EU geboren zijn en 
personen die in België geboren zijn, bij de jongeren (15-24 jaar) het grootst is (Djait, 
december 2010). Voor de commissie Diversiteit is het erg belangrijk dat de jeugdwerk-
loosheid in Vlaanderen wordt aangepakt en dat de inclusie van jongeren van allochto-
ne afkomst gegarandeerd is. Er moet worden ingezet op een beter bereik van jongeren 
door de VDAB (zie 1.1) en op verbetering van de onderwijsloopbaan (zie 1.2).  

1.1. Een sluitend VDAB-maatpak voor laagge-
schoolde jongeren 

Er zijn vandaag heel wat jongeren die na de uitstroom uit het secundair onderwijs 
moeilijkheden ondervinden bij de overstap naar de arbeidsmarkt. Ook zijn er heel wat, 
vaak ongekwalificeerde jongeren, die niet (meteen) gevat worden door Employment, 
Education or Training (de zogenaamde NEET-jongeren) en waarbij het gevaar van 
blijvende inactiviteit dreigt.  

Voor de commissie Diversiteit is het erg belangrijk dat er wordt ingezet op het bereik 
van deze jongeren, via adequate trajectbegeleiding en outreachende projecten naar 
werk of opleiding. De nieuwe VDAB-aanpak van het sluitend maatpak, waarbij de in-
tensiteit van de bemiddeling of begeleiding wordt aangepast aan de behoeften van de 
werkzoekende, blijkt op het veld niet steeds de verhoopte resultaten op te leveren om 
laaggeschoolde jongeren goed te bereiken en te begeleiden. De commissie Diversiteit 
vraagt dat de VDAB bekijkt hoe ze het ‘maatpak’ ten aanzien van deze groep van 
laaggeschoolde jongeren zo kan maken dat het écht ‘goed past’. Hierbij kunnen vol-
gende actiepunten naar voor worden geschoven: 

- Er moet worden ingezet op het bereiken en activeren van jongeren via alterna-
tieve wegen. Bij de tendering van de VDAB slaagt men er vandaag onvoldoen-

                                                 
2 De groep jongeren met de Belgische nationaliteit en met ouders of grootouders met een niet-Europese 

nationaliteit is groeiende maar zit niet vervat in de VDAB-cijfers voor allochtone werkzoekenden. 
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de in om moeilijk bereikbare jongeren op een adequate manier aan te spreken. 
Er zijn lokale stedelijke initiatieven die ter zake heel wat know how opbouwden. 
De VDAB zou moeten bekijken hoe men op dergelijke ervaringen verder kan 
bouwen om zo méér jongeren te bereiken. Hierbij dient ook te worden ingezet 
op het bereik van jongeren die inactief zijn en nog niet ingeschreven bij de 
VDAB. Ook moet er bekeken worden welke uitwisseling van methodieken en 
partnerschappen met de verenigingen van etnisch-culturele minderheden en 
andere relevante partners mogelijk zijn. Zo zou de werkwijze van de active-
ringsconsulenten inzake vindplaatsgerichtwerken ruimer kunnen worden toege-
past en zouden concrete samenwerkingsinitiatieven kunnen worden uitge-
bouwd.  

- Er moet worden bekeken hoe men jongeren sneller een eerste werkervaring 
kan aanbieden. 

- Er moet werk worden gemaakt van vorming van de VDAB-consulenten inzake 
omgaan met laaggeschoolde (allochtone) jongeren en het aantal VDAB-
consulenten van alllochtone afkomst moet worden verhoogd. Vandaag is de af-
stand tussen de consulenten de werkzoekenden uit kansengroepen vaak (te) 
groot. Stages of ervaringsuitwisseling met straat- en buurthoekwerkers en part-
nerorganisaties kunnen bij consulenten inzicht in de leefwereld van specifieke 
groepen vergroten.  

- Er moet werk worden gemaakt van een dekkend aanbod aan VDAB-
opleidingen inclusief stages waarbij (jonge) allochtone werkzoekenden in vol-
doende mate worden bereikt.  

1.2. Meer kansen in de schoolloopbaan 

Allochtone jongeren zijn vandaag oververtegenwoordigd in de B-stroom in de eerste 
graad van het secundair onderwijs en in het beroepssecundair onderwijs. Bijna de helft 
van alle Turkse en Marokkaanse jongeren maakt het secundair onderwijs niet af. 
Daarom vraagt de commissie Diversiteit bij de geplande hervorming van het secundair 
onderwijs voldoende aandacht voor volgende punten3: 

- Er moet sterk worden ingezet op de verbetering van de kwaliteit van de ar-
beidsmarktgerichte richtingen. 

- Allochtone leerlingen moeten beter ondersteund worden bij hun keuze van on-
derwijsvorm en studierichting zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooi-
en en hun spreiding over de verschillende onderwijsvormen ten volle aansluit bij 
hun mogelijkheden.  

- Leerlingen moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om een getuigschrift basis-
onderwijs te halen en leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs moeten ef-
fectief de kans krijgen om hun leerachterstand in te halen in de B-stroom en 
over te gaan naar de A-stroom.  

                                                 
3  Voor een overzicht van alle aandachtspunten en aanbevelingen van de SERV zie het advies over de 

oriëntatienota inzake de hervorming van het secundair onderwijs “Mensen doen schitteren” van 
19/1/2011. 
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- Er moet worden ingezet op een kwaliteitsvol aanbod aan werkplekleren, in het 
bijzonder bij het deeltijds beroepsonderwijs.  

Voor de commissie Diversiteit moet eerst en vooral de veel te hoge ongekwalificeerde 
uitstroom worden aangepakt. Omdat er vandaag spijtig genoeg nog heel wat jongeren 
van allochtone afkomst ongekwalificeerd uitstromen, vraagt de commissie Diversiteit 
om eveneens sterk in te zetten op het tweedekansonderwijs voor al diegenen die als 
volwassene nog een kwalificatie wensen te behalen. Hierbij dient men werk te maken 
van geïntegreerde trajecten die de combinatie van werk, zorg en opleiding, en waar 
nodig taalvaardigheid, mogelijk maken. 

Tot slot vraagt de commissie Diversiteit dat bij de jaarlijkse VDAB-studie over school-
verlaters, naast de opsplitsing man-vrouw ook de opsplitsing allochtoon-autochtoon 
zou worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk om ook binnen de verschillende afstu-
deerrichtingen verschillen tussen allochtonen en autochtonen op vlak van arbeids-
marktkansen op te volgen, aangezien onderzoek reeds uitwees dat er zich hier knel-
punten voordoen. 

2. Actieterrein 2: Toegang tot 
werkervaringsinitiatieven en 
tewerkstellingsprogramma’s 

Werkervaringsinitiatieven en tewerkstellingsprogramma’s kunnen voor heel wat werk-
zoekenden van allochtone afkomst een belangrijke opstap in hun loopbaan betekenen. 
We weten dat vooral invoegbedrijven (36% allochtonen), WEP-plus (25% allochtonen) 
en de lokale diensteneconomie (22%) deze doelgroep bereiken (cijfers VSAWSE e.a. 
op www.werk.be voor 2007 en 2008). Bij WEP-plus en invoeg wordt voor allochtonen 
daarenboven een uitstroom naar werk van 50% gerealiseerd (zie nota Bereik en effect 
kansengroepen WSE van 2008). Ook OCMW’s voorzien via art. 60 § 7 voor heel wat 
allochtonen werkervaring. Zo hebben bijna 30% van de artikel-60’ers een niet-EU-
nationaliteit (cijfers voor 2008, CSB-rapport van juli 2010). Bij de dienstenchequeon-
dernemingen zijn 20% van de werknemers allochtoon (cijfers op www.werk.be voor 
2009).  

De maatregel IBO bereikt 16% allochtonen, de sociale werkplaatsen stellen 18% al-
lochtonen tewerk (cijfers voor 2008). Een sterke ondervertegenwoordiging tekent zich 
af voor beschutte werkplaatsen (2% allochtonen), GESCO (4%) en  arbeidszorg (5%).  

Specifiek voor jonge werkzoekenden (-25 jaar en min. één jaar werkloos), werden in 
het kader van het Werkgelegenheidsplan werk@teliers opgericht, waarin collectieve 
begeleiding en een stage in een bedrijf of organisatie worden voorzien. In welke mate 
allochtone jongeren hierbij zullen worden bereikt, is nog onbekend.  

De commissie Diversiteit stelt volgende acties voor: 

- Uitwerken van gepaste maatregelen om het bereik van allochtonen in de te-
werkstellingsprogramma’s te bevorderen, met specifieke aandacht voor jonge 
werkzoekenden. Er moet minstens een evenredige vertegenwoordiging van al-
lochtonen in de programma’s gericht op het reguliere arbeidscircuit worden ge-
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realiseerd. Dat kan onder meer door drempels in de toeleiding, toegang en/of 
regelgeving aan te pakken evenals door de mogelijkheden inzake taalonder-
steuning bij de verschillende werkervaringsinitiatieven en tewerkstellingspro-
gramma’s uit te bouwen. Bij IBO bestaat er reeds de IBO-taalondersteuning 
maar hier worden te weinig mensen mee bereikt (41 cursisten in 2009, zie ook 
8.1). Voor IBO vraagt de commissie Diversiteit om te bekijken welke opties mo-
gelijk zijn om de combinatie van IBO en taalondersteuning optimaal in te zetten 
of een gepaste aanpak uit te werken. Mogelijke aandachtspunten zijn de com-
plexiteit van de procedure en de toegankelijkheid voor de werkgever, alsook de 
nood aan promotie (door de VDAB) van taalondersteuning bij werkgevers en 
anderstalige werkzoekenden. 

- De sterke ondervertegenwoordiging van allochtonen in beschutte werkplaatsen 
en arbeidszorg dient onderzocht te worden. 

- Bij de werk@teliers moet worden nagegaan in welke mate jongeren van alloch-
tone afkomst worden bereikt en welke stages worden aangeboden. Ook dient 
er bekeken te worden of ook voor jongeren die minder dan één jaar werkzoe-
kend zijn, een gepast aanbod kan worden gerealiseerd. 

- In overleg met de OCMW’s en de VDAB moeten acties worden ondernomen om 
meer allochtone jongeren die op basis van art. 60 §7 sociaal tewerkgesteld zijn, 
te laten doorstromen naar het normaal economisch circuit. 

3. Actieterrein 3: Evenredig bereik in het 
loopbaanbeleid 

Onder meer in het Pact 2020 en het Werkgelegenheidsplan afgesloten in december 
2009 wordt het belang van een goed uitgebouwd loopbaanbeleid benadrukt. Enerzijds 
gaat het om een adequate loopbaandienstverlening waarmee alle acties en begelei-
ding naar werkenden bedoeld worden met als doel hun arbeidsmarktpositie te verster-
ken. Anderzijds gaat het ook om loopbaanbegeleiding oftewel gespecialiseerde onder-
steuning naar werkenden via loopbaancentra. 

Zowel bij loopbaandienstverlening als bij loopbaanbegeleiding dient de onderparticipa-
tie van de kansengroepen te worden gereduceerd. Zo blijkt dat slechts 5% van de per-
sonen die loopbaanbegeleiding volgen van allochtone afkomst zijn en dat slechts 11% 
laaggeschoold is. Daar waar net deze groepen op een aantal objectieve loopbaanken-
merken slechter scoren zoals loon, type contract, stabiliteit van de tewerkstelling en 
promotiekansen. 

Het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002 stelt 
dat ook de intermediaire organisaties die aan loopbaanbegeleiding doen, actief mee 
moeten werken aan de realisatie van evenredige participatie en gelijke behandeling. Zij 
zouden een jaarlijks actieplan en voortgangsrapport moeten opstellen. Conform het 
uitvoeringsbesluit van 30 januari 2004 zouden ook de intermediaire organisaties die 
aan loopbaanbegeleiding doen, maatregelen en acties moeten ondernemen die direct 
en indirect discriminerende drempels wegnemen. Vandaag is er onduidelijkheid over 
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de richtlijnen t.a.v. deze intermediaire organisaties die voortvloeien uit het uitvoerings-
besluit.   

In 2011 voorziet de minister van Werk een oefening over de vernieuwing van het land-
schap rond loopbaanbegeleiding, in overleg met de sociale partners. Zonder een voor-
afname te willen doen op de gesprekken en hervormingen, is het voor de commissie 
Diversiteit belangrijk te onderstrepen dat ook voor de groep van personen van alloch-
tone afkomst loopbaanbegeleiding een belangrijk instrument is of kan zijn om de ar-
beidsmarktpositie te versterken. Het bereik van deze groep moet bij de nieuwe aanpak 
dan ook volwaardig worden meegenomen. Dit geldt evenzeer voor de verdere uitwer-
king van het instrument van persoonlijke ontwikkelingsplannen of POP’s die ook het 
loopbaanbeleid mee vorm zullen geven.  

4. Actieterrein 4: Impulsbeleid 
evenredige arbeidsdeelname 

Het  impulsbeleid inzake evenredige arbeidsdeelname of kortweg het EAD-beleid wil er 
toe bijdragen dat de werkzaamheid van allochtonen jaarlijks met één procentpunt stijgt, 
zodat in 2020 een werkzaamheidsgraad van minstens 54,8 procent voor deze groep 
wordt bereikt (cijfer beleidsbrief van de minister van Werk 2010-2011). Ook dient con-
form het pact 2020 het diversiteitsbeleid in 2020 een essentieel onderdeel van het per-
soneelsbeleid in elke Vlaamse onderneming te zijn. De Commissie Diversiteit wenst in 
deze optiek het belang te benadrukken van de diversiteitsplannen en de structurele 
EAD-projecten bij de werkgevers, de vakbonden en de eigenorganisaties van de kan-
sengroepen. Gezien de sterk verslechterde situatie van allochtonen op onze arbeids-
markt, acht de Commissie Diversiteit de tijd rijp om te bekijken of het mogelijk is om de 
impact van de diversiteitsplannen en de structurele projecten nog te versterken.  

De Commissie Diversiteit engageert zich om hierover overleg te organiseren in 2011 in 
het kader van de zelfevaluatie zoals voorzien in de beleidsbrief Werk. In deze zelfeva-
luatie zullen de structurele projecten van de werkgevers (Jobkanaal), de vakbonden 
(diversiteitsconsulenten), de federaties van het Minderhedenforum (Work-Up) en het 
Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid aan bod komen. De Commissie Diversiteit 
wenst deze zelfevaluatie te kaderen in de context van de resultaten van het ruimere 
EAD-beleid.  

De commissie Diversiteit schuift op dit moment al volgende aandachtspunten naar 
voor: 

- De Vlaamse overheid kan een ambitieus minimumbereik vastleggen voor diver-
siteitsplannen tegen 2020, uitgedrukt in bedrijven en in werkgelegenheid, met 
een tussentijds streefdoel tegen 2014. Om kwaliteitsvolle plannen te garande-
ren, dienen er voldoende projectontwikkelaars te worden voorzien om dat groei-
scenario waar te maken. In de diversiteitplannen moet worden ingezet op con-
crete streefdoelen inzake de instroom van etnisch-culturele minderheden.   
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- Om een kwaliteitsvol EAD-beleid te kunnen voeren, is structurele betrokkenheid 
van sociale partners en kansengroepen essentieel, net als voldoende expertise 
en draagkracht bij deze partners.  

- Via de tool van socio-economische monitoring moeten ook de effecten van di-
versiteitsplannen op bedrijfsniveau (micromonitoring) kunnen worden nagegaan. 
Dit zonder bijkomende administratieve lasten voor bedrijven. Als blijkt dat de ef-
fecten van diversiteitsplannen op bedrijfsniveau onvoldoende zijn, dan moet be-
keken worden hoe de diversiteitsplannen kunnen worden bijgestuurd. 

- De Vlaamse overheid kan een kader opstellen met mogelijke invullingen van ‘di-
versiteitsbeleid als essentieel onderdeel van het personeelsbeleid’. Dit kader 
kan dan dienen als een benchmark die mogelijk maakt op te volgen hoeveel be-
drijven en organisaties in Vlaanderen al effectief een diversiteitsbeleid voeren. 
Hierbij kan men ook bekijken of labels voor kwaliteitsmanagement op het vlak 
van diversiteit een meerwaarde kunnen bieden. 

- Er dient te worden bekeken hoe de zichtbaarheid van de kansengroepen perso-
nen van allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap binnen het 
EAD-instrumentarium kan worden verzekerd, bv. door, conform het voorbeeld 
van de toolbox 50+, specifieke tools of informatie- en communicatiekanalen te 
voorzien.  

- Er moeten concrete acties worden geformuleerd m.b.t. de veralgemening van 
een diversiteitsbeleid in de organisaties die door de Vlaamse overheid worden 
gesubsidieerd en in de social profitsector (zie voor dit laatste actieterrein 7).  

- Zoals reeds aangegeven in het SERV-advies over de beleidsnota’s van 
7/12/2009 en in het advies over de EAD-krachtlijnennota van 12/7/2010, wenst 
de commissie Diversiteit betrokken te worden bij de uittekening van het beleid 
inzake sociale overwegingen binnen overheidsopdrachten. Een piste die kan 
worden verkend is hoe aan bedrijven en organisaties die overheidsopdrachten 
uitvoeren, na het toekennen van de opdracht, tools kunnen worden aangereikt 
die hen ondersteunen bij het uitwerken van een diversiteitsbeleid of diversiteits-
gerichte acties.   

- Onderzoek naar het effect van een innovatieve arbeidsorganisatie op de in-
stroom, doorstroom en retentie van allochtonen en andere kansengroepen dient 
te worden gestimuleerd. De commissie Diversiteit wil zich over het thema van 
‘sociale innovatie en diversiteitsbeleid’ buigen en wenst door het beleid betrok-
ken te worden bij de verdere aanpak hierrond. 

- Er dient op jaarlijkse basis een gedetailleerde rapportering te worden overge-
maakt over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt en de effecten van 
het beleid (werkzaamheidsgraad en aandeel in de werkloosheid van allochto-
nen, rapportering over de diversiteitsplannen en bereik van allochtonen in de 
tewerkstellingsmaatregelen). Hierbij dient ook de evolutie van de werkzaam-
heidsgraad van allochtonen over de jaren heen te worden weergegeven (afgezet 
tegenover het voorziene groeipad) evenals een benchmark met de Europese 
prestaties inzake evenredige arbeidsdeelname. Het voorziene groeipad kan, 
binnen de kwantitatieve opvolging van het pact 2020 en het EU-
hervormingsprogramma, verder concreet worden gemaakt d.m.v. de uitwerking 
van voldoende ambitieuze groeiscenario’s. 
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5. Actieterrein 5: Discriminatiebestrijding 

In de beleidsbrief Werk 2011 geeft minister Muyters aan dat hij werk zal maken van 
een geactualiseerd actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie. Dit plan zal 
in overleg met de verschillende betrokken partners (publieke, private en onbetaalde 
bemiddeling; sociale partners; eigenorganisaties van kansengroepen) tot stand komen 
en de afspraken en engagementen van oktober 2007 van de verschillende organisaties 
actualiseren, concretiseren en verder uitbreiden. In dit geactualiseerde actieplan zal 
zowel aandacht worden besteed aan preventie (onder andere via de maatregelen en 
instrumenten van het EAD-beleid en de (bijkomende) acties van de intermediairs op de 
Vlaamse arbeidsmarkt) als aan handhaving (de rol van en de afstemming met de in-
spectiediensten en hun gerichte controles inzake discriminatie).   

De commissie Diversiteit engageert zich om, in een open en constructieve dialoog, aan 
dit geactualiseerd actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie actief mee te 
werken. De commissie Diversiteit ziet volgende thema’s voor deze dialoog (deze lijst is 
niet exhaustief):  

- De wijze waarop de verplichtingen die voortvloeien uit het EAD-decreet van 
2002 door de publieke, private en onbetaalde arbeidsbemiddeling kunnen wor-
den nageleefd en welke mogelijkheden samenwerking hier biedt. 

- Het thema van anoniem solliciteren. 

- (Discriminerende) vereisten in vacatures. 

- Vorming. 

- Monitoring. 

- Onderzoek naar het aanklikgedrag in de KISS-sollicitantenbank. 

- De wijze waarop samenwerking tussen de federale sociale inspectie en de 
Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie kan worden geoptimaliseerd om  
arbeidsgerelateerde discriminatie beter te bestrijden. 

Tot slot wil de commissie Diversiteit inzake discriminatiebestrijding aangeven dat ze bij 
de geplande wijziging van het decreet houdende een kader inzake het Gelijkekansen- 
en Gelijkebehandelingsbeleid (zie de beleidsbrief van de minister van Gelijke kansen 
2010-2011), betrokken wenst te worden.       

6. Actieterrein 6: Concrete 
diversiteitsacties in de 
sectorconvenants 

Het VIONA-onderzoek 'De Dynamische kracht van sectorconvenants' (Hiva, 2008) 
wees erop dat de aandacht voor diversiteit binnen de sectorconvenants en het draag-
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vlak voor het thema op het terrein nog niet voldoende is. De decretale verankering van 
het diversiteitsluik in de sectorconvenants met het decreet van 2009 was een belangrij-
ke stap maar garandeert nog niet dat voldoende concrete, meetbare en uitdagende 
objectieven worden opgenomen. 

De commissie Diversiteit stelt volgende acties voor: 

- Overmaken van een overzichtsrapport aan de commissie Diversiteit over de 
doelstellingen in de huidige sectorconvenants (2010-2011) op vlak van diversi-
teit en non-discriminatie.  

- Van zodra de tool inzake socio-economische monitoring op basis van admini-
stratieve data operationeel is (dit wordt verwacht in 2011), moeten sectoren on-
dersteund worden om een nulmeting m.b.t. de aanwezigheid van personen van 
allochtone afkomst door te voeren. Deze kan dan onderdeel uitmaken van de 
sectorfoto’s en in de sectorconvenants als basis dienen om vooruitgang inzake 
het bereik van de doelgroep vast te stellen en daaraan acties te koppelen. Zowel 
voor personeelsleden als stagiairs kan een meting plaatsvinden. Als blijkt dat die 
effecten onvoldoende zijn, dan moet bekeken worden hoe de sectorconvenan-
ten kunnen worden bijgestuurd. 

- Gedragscodes inzake discriminatie kunnen via de sectorconvenants naar de 
werkvloer worden vertaald. In 2008 voegden de sociale partners een gedrags-
code non-discriminatie toe aan de CAO 38  inzake werving en selectie en kwam 
er de CAO 95 die de vereiste van gelijke behandeling heeft uitgebreid tot alle fa-
sen van de arbeidsrelatie. De gedragscode non-discriminatie is nog maar in en-
kele sectoren vertaald naar een sectorale gedragscode. Operationele sectorale 
meldingsprocedures zijn er nog niet. De commissie Diversiteit vindt het belang-
rijk dat er sectorale gedragscodes worden opgesteld en dat deze een concrete 
werkvloervertaling krijgen in de vorm van sectorale afspraken en van meldings- 
en klachtenprocedures die op bedrijfsniveau in het arbeidsreglement worden 
verankerd. 

- Het is belangrijk dat de sectorconvenants voldoende concrete, meetbare en uit-
dagende objectieven inzake diversiteit bevatten. Om er mee voor te zorgen dat 
dit bij de volgende generatie sectorconvenants wordt waargemaakt, vraagt de  
commissie Diversiteit dat ze tijdig en pro-actief wordt betrokken. 

7. Actieterrein 7: Een actielijst 
allochtonen als onderdeel van de 
plannen rond werkgelegenheid in de 
zorgsector 

Het  Planbureau schat dat er voor de gezondheidszorg en maatschappelijke diensten 
tegen eind 2014 meer dan 60.000 extra arbeidsplaatsen zullen zijn. Om het nijpend 
personeelstekort en de sterk groeiende noden in de zorgsector aan te pakken, heeft 
minister van Welzijn Jo Vandeurzen in de zomer van 2010 een conceptnota ‘actieplan 
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werkgelegenheid in de zorgsector’ voorgesteld. Dit plan richt zich naar de gezond-
heids- en woonzorgsector en de kinderopvang. Voor de sector personen met een Han-
dicap, die ook te kampen heeft met grote personeelstekorten, zal de problematiek wor-
den meegenomen in de conceptnota Personen met een handicap.  

De Commissie Diversiteit is blij dat de minister van Welzijn allochtonen expliciet noemt 
als doelgroep van het actieplan werkgelegenheid in de zorgsector. De Commissie stelt 
voor om een actielijst allochtonen op te stellen, in overleg met de sector en het Steun-
punt Diversiteit van VIVO en de experten op het veld.   

De commissie Diversiteit ziet in dit actieplan vier grote aandachtspunten: 

1. Bevorderen van participatie en slaagkansen in opleidingen tot zorgberoepen, 
onder meer door middel van imago- en infocampagnes bij de doelgroep. 

- Analyse maken van knelpunten bij de inschrijvingsgraad en slaagpercentages 
van de allochtone jongeren in de opleidingen tot zorgberoepen zodat gerichte 
acties kunnen worden opgezet.  

- Werk maken van een voldoende aanbod aan opleidingsplaatsen in de opleidin-
gen tot zorgberoepen. Vandaag is de vraag naar opleidingsplaatsen soms groter 
dan het aanbod waardoor mensen niet aan de opleiding kunnen beginnen.  

- Werk maken van duale trajecten opleiding-werk en van gesplitste opleidingsja-
ren die het mogelijk maken om in een langzamer tempo en met meer onder-
steuning (inclusief taalondersteuning waar nodig) het opleidingstraject te doorlo-
pen. 

- Bekijken of het zinvol is ambassadeurs aan te stellen die loopbanen in de zorg-
sector een gezicht kunnen geven bij allochtone jongeren. 

- Verderbouwen op bestaande goede voorbeelden zoals het Infopunt zorgoplei-
dingen in Genk. 

2. Werken aan een betere toegankelijkheid van de zorgberoepen. 

- Een analyse maken van de redenen waarom allochtonen die vandaag afstude-
ren in de zorg toch niet in de sector aan de slag gaan en maatregelen uitbouwen 
om de zorgberoepen ook voor de afgestudeerden, inclusief de allochtonen, vol-
doende aantrekkelijk te maken en te houden. 

- Uitbouw van een taalbeleid op maat van de sector met aandacht voor onder 
meer volgende aspecten: 

o Evaluatie van taalvereisten en -examens in specifieke zorgberoepen. 

o Nagaan hoe in de voorschoolse kinderopvang (-3jarigen) kansen kun-
nen worden gegeven aan (kandidaat-) begeleiders die geen grondige 
kennis van het Nederlands hebben, zonder de taalontwikkeling van kin-
deren te belemmeren. 

- Aanbieden van informatie en ondersteuning bij EVC- en EVK-procedures voor 
buitenlands geschoolden die hier al langer verblijven. 

- De uitbouw en veralgemening van duale trajecten werken en leren in de zorg-
richtingen in het hoger onderwijs en volwassenenonderwijs (cf. het project Uni-
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ted Colours of Nursing en de bijzondere leerroutes voor maatschappelijk werk 
en kinderverzorging).  

- Een kordate aanpak van racistisch gedrag (door cliënten, personeel of anderen) 
verankerd in bemiddelingsprocedures en arbeidsreglementen. 

- Een sectoraal kader dat duidelijkheid verschaft rond kledingvoorschriften 
(hoofddoek, tulband en verwijzingen naar andere religies of levensbeschouwin-
gen). 

3.  Bevorderen van het diversiteitsbeleid in de sector. 

Om de doelstelling van het pact 2020 te behalen, met name dat tegen 2020 in elke 
onderneming of organisatie in Vlaanderen een diversiteitsbeleid wordt gevoerd, is het 
belangrijk concrete acties te formuleren over hoe de ondernemingen en organisaties in 
de zorgsector kunnen worden bereikt. 

4. Opzetten van een efficiënt en discreet monitoringsysteem voor diversiteit in de 
opleidingen en in de zorgberoepen.  

8. Actieterrein 8: Uitbouw van taalbeleid 

De Vlaamse overheid benadrukt al langer het belang van taalverwerving als een cru-
ciale factor o.a. in de zoektocht naar duurzaam werk. De platformtekst evenredige ar-
beidsdeelname en diversiteit van 2002 vermeldde al: ‘Een substantieel aanbod Neder-
lands Tweede Taal en functioneel Nederlands is nodig om de inschakeling in de 
samenleving én de arbeidsmarkt te faciliteren.’ Minister Muyters wil investeren in Ne-
derlands op de werk- en opleidingsvloer (NODW en NODO) en in specifieke functiege-
richte taalondersteuning bij inschakelingsinstrumenten als IBO. De commissie Diversi-
teit verwelkomt deze ondersteuningsinstrumenten maar stelt vast dat het bereik ervan 
nog te gering is. De  commissie formuleert acties op het vlak van de uitbouw van taal-
beleid op de werkvloer (8.1) en het aanbod Nederlands Tweede taal (8.2). 

8.1. Taalbeleid op de werkvloer 

Werknemers en werkzoekenden met voldoende competenties die nog aan hun taal-
kennis moeten werken, kunnen door werkgevers ondersteund worden met instrumen-
ten zoals Nederlands op de Werkvloer (NODW) en Individuele Beroepsopleiding met 
Taalondersteuning (IBO-T), beide aangeboden door VDAB. Het gebruik van dergelijke 
maatgerichte instrumenten is positief, aangezien de individuele coaching tijdens het 
werk de beste resultanten oplevert.  

De commissie Diversiteit stelt wel vast dat het bereik vandaag nog niet optimaal is. Bij 
NODW waren er in 2008 1578 cursisten bij 270 projecten in bedrijven, in 2009 waren 
er 1346 cursisten bij 254 projecten in bedrijven. Bij IBO-T was er in 2008 een bereik 
van 33 cursisten, in 2009 van 41 cursisten (cijfers VDAB).  

De commissie Diversiteit stelt volgende acties voor: 

- Uitbouw van een toereikend aanbod NODW en IBO met taalondersteuning. Een 
continue promotiecampagne moet gevoerd worden aangezien de eenmalige 
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campagnes die in het verleden gelanceerd zijn, slechts een tijdelijke stijging van 
de aanvragen leverden.  

- NODW gratis aanbieden en investeren in meer instructeurs.  

- Ondersteuning van werkgevers voor het opstellen van relevante en duidelijke 
taalvereisten in vacatures door middel van een taalscan, een instrument dat 
werd ontwikkeld door het Huis van het Nederlands om functiespecifieke taal-
competenties in kaart te brengen. De commissie Diversiteit vraagt een continue-
ring en uitbreiding van de taalscan door de inschakeling van consulenten NT2 
en NODW van de VDAB.  

- Ondersteuning van een integraal taalbeleid in bedrijven en organisaties door 
structurele inbedding van het ESF-project ‘Klare Taal Rendeert - Helpdesk taal-
beleid’. 

- Een effectieve aanpak van de onwettige taalvereiste ‘moedertaal’ in vacatures 
op de VDAB-website. In oktober 2010 was dit voor 400 vacatures het geval.  

8.2. Aanbod Nederlands Tweede taal 

De overheid wil nieuwkomers aansporen om Nederlands te leren maar anderstaligen 
worden geconfronteerd met lange wachtlijsten. Met name bij de Centra voor Basisedu-
catie (CBE’s), die lessen aanbieden voor kortgeschoolden, is er een tekort aan plaat-
sen. Momenteel zijn er in alle provincies wachtlijsten. In Antwerpen stonden er na het 
afsluiten van de inschrijvingen voor september 2010, nog 4700 mensen op de wacht-
lijst. Ook in andere steden moeten mensen maanden wachten eer ze met de lessen 
kunnen starten. 

Ook voor de groep van anderstalige hooggeschoolde nieuwkomers is het aanbod on-
voldoende toegankelijk. De kostprijs van cursussen op maat in de Universitaire Talen-
centra (UTC) in Antwerpen, Leuven en Brussel is namelijk te hoog. Alleen bij het uni-
versitaire taalcentrum van Gent zijn er voordelige tarieven voor inwoners van Gent. De 
Centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) deden pogingen om een aanbod intensie-
ve cursussen uit te bouwen, maar hooggeschoolden ervaren het niveau als te laag en 
te traag. 

Verder zijn er heel wat problemen in de aansluiting tussen het inburgeringstraject en 
het inwerkingstraject op vlak van (verwachte) taalkennis. Nieuwkomers die na het vol-
gen van lessen NT2 bij een CBE in het kader van het inburgeringstraject bij de VDAB 
terechtkomen, kennen niet steeds voldoende Nederlands om vlot in het VDAB-aanbod 
te kunnen meestappen (bv. voor het volgen van beroepsopleiding). 

De commissie Diversiteit stelt volgende acties voor: 

- De wachtlijsten bij aanbodverstrekkers NT2 moeten worden weggewerkt. De 
overheveling van onbenutte uren van de CVO’s naar de CBE’s kan het pro-
bleem niet permanent oplossen. De commissie Diversiteit vraagt dat de minis-
ters van Inburgering en Integratie  en Onderwijs een structurele oplossing uit te 
werken waarbij voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor de cursisten, en dit in 
die Centra waarbij ze horen.  
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- Structurele ondersteuning voor de uitbouw van geïntegreerde trajecten die toela-
ten om beroepsgerichte opleidingen en taalopleidingen te combineren. Uit een 
ESF-project bij de CVO’s en CBE’s is immers gebleken dat dit een succesformu-
le is, zowel voor de cursisten als voor de docenten. De Huizen van het Neder-
lands stad Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg hebben zich bij dit project 
aangesloten.  

- Overleg tussen de CBE’s en de VDAB om te zorgen voor een betere afstem-
ming tussen het inburgerings- en het inwerkingstraject op vlak van taalkennis 
van nieuwkomers. Voorzien van voldoende betaalbare en flexibele mogelijkhe-
den inzake taalopleiding en taalondersteuning, ook voor de traaglerenden die 
nood hebben aan langere opleidingstrajecten die doorlopen na het inburge-
ringstraject (inclusief mogelijkheden inzake Nederlands op de opleidingsvloer en 
op de werkvloer). Voor de bijkomende opleidingen kunnen ook andere aanbie-
ders worden ingeschakeld.  

- Uitbouw van een betaalbaar taalaanbod voor anderstalige hooggeschoolde 
nieuwkomers. Een mogelijke piste is dat de Universitaire Talencentra, naar het 
voorbeeld van de stad Gent, kortingen op cursusgeld toekennen voor specifieke 
doelgroepen.   

9. Actieterrein 9. Meer diversiteit bij het 
onderwijspersoneel 

In het EAD-decreet van 2002 (art.7) staan een aantal concrete bepalingen voor het 
onderwijs. De werkgevers van het Vlaamse onderwijspersoneel zijn, net als de Vlaam-
se overheid als werkgever, verplicht om een evenredig participatiebeleid te ontwikkelen 
door middel van een jaarlijks actieplan en door middel van een jaarlijks voortgangsrap-
port (kwantitatief en kwalitatief). 

Het onderwijs komt deze verplichtingen tot op de dag van vandaag niet na. Dit doet 
afbreuk aan de voorbeeldfunctie die de Vlaamse overheid zich middels het EAD-
decreet van 2002 heeft gesteld inzake evenredige deelname en gelijke behandeling. 
Het is hoog tijd dat het onderwijs deze voorbeeldrol waar maakt. Het onderwijs hinkt 
nog veel te sterk achterop inzake diversiteit, zowel wat betreft het eigen personeel 
(minder dan één procent allochtone leerkrachten aldus een raming van het Minderhe-
denforum op basis van voornaamherkenning), als wat betreft de slaagkansen van al-
lochtone leerlingen.  

De commissie Diversiteit stelt volgende acties voor:  

- Opmaak van een besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het de-
creet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, 
voor wat betreft het onderwijspersoneel. Het EAD-besluit van 2004 voor de 
Vlaamse administratie kan hier als voorbeeld dienen. 

- Een nulmeting van de aanwezigheid van kansengroepen bij het personeel van 
het onderwijs en bij de deelnemers aan de lerarenopleidingen. Vandaag is er 
geen adequate monitoring van kansengroepen bij het personeel en de leraren-
opleiding. Voor de lerarenopleiding is er in het kader van het aanmoedigings-
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fonds wel een vorm van monitoring. Maar elke associatie registreert, in weerwil 
van het VLOR-advies van 2008, geheel op eigen wijze. Voor de leerkrachten 
kan de overheid op basis van administratieve databanken en rijksregisternum-
mers op de loonlijst van het ministerie van onderwijs geaggregeerde gegevens 
berekenen op Vlaams en regionaal niveau.  

- Het is belangrijk dat onderwijsnetten, inrichtende machten en scholen een diver-
siteitsplan opmaken, gericht op het eigen personeel (we spreken hier over het 
HR-beleid en dus niet over diversiteitplannen gericht op het omgaan met alloch-
tone kinderen in de klas). Cijfers van het departement WSE geven aan dat sinds 
2006 in totaal 56 diversiteitsplannen (gericht op het HR-beleid) werden opgestart 
in scholen van het basis- en secundair onderwijs. Hier is dus nog heel wat voor-
uitgang mogelijk. 

10. Actieterrein 10. Werkvergunningen 

De commissie Diversiteit hecht veel belang aan een goede regeling inzake arbeidsmi-
gratie en werkvergunningen. Een aantal bevoegdheden en opdrachten situeren zich op 
Vlaams niveau. De aanpak kan zeker nog worden verbeterd. De commissie Diversiteit 
zal deze thematiek zelf als een op te volgen thema op haar agenda plaatsen en vraagt 
ook aan de minister van Werk om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn.  

 




