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Werkprogramma 2019 

Situering  

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van 

kansengroepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners formuleren er sa-

men met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen 

over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.  

Dit werkprogramma van de Commissie Diversiteit bevat een overzicht van de te ver-

wachten adviezen op vraag en de geplande adviezen op eigen initiatief. De commissie 

voorziet ook enige ad hoc ruimte om met een advies op eigen initiatief in te kunnen 

spelen op de actualiteit. De Commissie Diversiteit wenst ook de nodige aandacht te be-

steden aan de opvolging van de eigen adviezen. Bij relevante adviesvragen die binnen 

de commissie Arbeidsmarkt van de SERV worden behandeld kunnen insteken vanuit de 

kansengroepen vertegenwoordigd binnen de Commissie Diversiteit worden voorzien.  

Binnen de Commissie Diversiteit worden twee kansengroepen vertegenwoordigd, nl. 

personen met een migratie-achtergrond en personen met een arbeidsbeperking. In 2019 

wil de commissie in alle adviezen extra aandacht besteden aan de genderdimensie.   

Adviezen op vraag 

• Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2020 

• Strategisch meerjarenplan gelijke kansen en diversiteit Vlaamse overheid  

Adviezen op eigen initiatief 

• Actielijst personen met een migratieachtergrond. Vlaanderen kent al jaren een 

grote etnische kloof inzake werkzaamheidsgraad. Met dit advies wil de commissie 

komen tot een lijst van actieterreinen en concrete acties die van belang zijn om de 

arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in Vlaanderen duur-

zaam te verbeteren. Werk vormt immers een belangrijke motor voor inclusie en par-

ticipatie in de samenleving. (lopend) 

• Outreachende aanpak in trajecten naar werk voor kwetsbare groepen. Eén van 

de aanbevelingen uit het advies over laaggeschoolde vrouwen met een migratie-

achtergrond (23 mei 2018) richtte zich op het hanteren van een meer actieve en 

outreachende aanpak vanuit VDAB naar deze groep. Op 14 december 2018 organi-

seerde de commissie een open raad rond dat specifieke thema. Daarnaast bestaan 

er diverse proefprojecten gericht op deze methodiek, o.a. babysitters maken de brug 

van IVCA, Dian@work van AIF+, Brussels@work en diverse projecten rond NEET-

jongeren.Ook het Miriam project is een relevant project, waar aandacht gaat naar de 

versterking van kwetsbare vrouwen, die een leefloon krijgen. Aandacht gaat hier naar 

het doorbreken van hun sociaal isolement en socioprofessionele integratie. Met dit 

advies op eigen initiatief wil de commissie de focus leggen op een outreachende 

aanpak ten aanzien van werk en de mogelijkheden daarvan ten aanzien van kwets-

bare groepen.  
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• Diversiteit binnen het onderwijspersoneel (onderwijzend, technisch en omkade-

ringspersoneel). Wanneer we onderwijs willen inzetten als sociale lift en voor inclusie 

is het een vereiste om in te zetten op meer diversiteit (evenredige arbeidsdeelname) 

van het personeel binnen het onderwijs (onderwijzend, technisch en omkaderings-

personeel). Met dit advies wil de commissie komen tot aanbevelingen om dat te re-

aliseren.  

• Diversiteit op de werkvloer. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijk-

voorbeelden wil de commissie komen tot een publicatie over het belang en de meer-

waarde van diversiteit voor organisaties en hun medewerkers. Op basis daarvan wil 

de commissie komen tot aanbevelingen voor ondernemingen, medewerkers en het 

beleid.  

• De Vlaamse Ondersteuningspremie. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van 

de VOP wil de Commissie Diversiteit de balans opmaken en de doeltreffenheid van 

dit instrument (zowel m.b.t. de werkzaamheidsgraad als de werkbaarheidsgraad van 

de doelgroep) nagaan. De commissie zal zich hiervoor hoofdzakelijk baseren op de 

Viona-onderzoeken; ‘Personen met een arbeidshandicap - hefbomen voor een ho-

gere werkzaamheidsgraad’ (HIVA) en ‘Evaluatie van het Vlaamse nieuwe doelgroe-

penbeleid’ (HIVA). 

Opvolging adviezen, overleg en onderzoek 

• Ondernemerschap bij personen met een arbeidshandicap: ter opvolging van dit 

advies wil de commissie in 2019 een ronde tafel organiseren over de uitbouw van 

een startersvriendelijk aanbod inzake verzekering en financiering met alle betrokken 

partijen, zoals o.a. verzekeraars, sociale verzekeringsfondsen  en verstrekkers van 

(micro)kredieten. 

• Transitie onderwijs – arbeidsmarkt: de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt 

is voor alle jongeren, zeker ook voor de kansengroepen, een belangrijke transitie. In 

2019 wil de commissie, via een uitwisselings- en overlegmoment (in de vorm van 

een open raad Commissie Diversiteit/SERV-akademie), wetenschappelijke kennis 

over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en levenslang leren bij kansengroepen sa-

menbrengen.  

• (Her)activering van personen met een arbeidshandicap: Begin 2018 is er een 

nieuwe regeling van start gegaan met twee nieuwe KB’s rond de reactivering van 

langdurig zieken. Aan deze reactivering is ook een Vlaams gedeelte. De bemiddeling 

naar werk gebeurd door het RIZIV, VDAB, GTB en de ziekenfondsen, die een over-

eenkomst sloten. Er verscheen ook reeds wetenschappelijk onderzoek rond de be-

middelingskosten en -opbrengsten van deze aanpak. In 2019 wil de commissie al de 

betrokken partners samenbrengen op een rondetafel, om na te gaan of de beoogde 

doelstellingen worden gehaald. Het doel is om op basis hiervan, en met de actielijst 

in het achterhoofd, een briefadvies te formuleren met concrete aanbevelingen.  

• Kennisoverdracht rond kansengroepen vanuit sociale economie naar reguliere 

arbeidsmarkt: De commissie wil zicht krijgen op de mogelijkheden tot overdracht 

van kennis en expertise van sociale economiebedrijven naar reguliere bedrijven 

i.v.m. de begeleiding van kansengroepen. De commissie zal hiertoe in 2019 de sec-

tor (via de vertegenwoordiging in de commissie sociale economie) uitnodigen tijdens 

een commissievergadering voor een toelichting en gedachtenwisseling.  
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• Monitoring tewerkstelling van kansengroepen: De Commissie Diversiteit vindt het 

belangrijk om betrokken te worden bij het opzetten van een structurele monitoring 

van tewerkstelling van kansengroepen door de Vlaamse Statistische Autoriteit. De 

commissie wil in 2019 starten met het organiseren van een ronde tafel over deze 

thematiek. 

Insteken bij adviezen van de commissie arbeidsmarkt en commissie 

onderwijs 

Bij relevante adviesvragen binnen de commissie arbeidsmarkt en/of de commissie on-

derwijs kan er een insteek worden voorzien vanuit de kansengroepen vertegenwoordigd 

binnen de Commissie Diversiteit.  
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