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1. Situering

Op 14 april 2000 lanceerde Europees Commissaris Anna Diuamantopoulou het
nieuwe Communautaire Initiatief EQUAL als vervolg op de vroegere Communau-
taire Initiatieven Werkgelegenheid en ADAPT.
De richtsnoeren van het nieuwe Initiatief werden bekendgemaakt in het Publica-
tieblad en momenteel krijgen de lidstaten de kans om een Programma1 voor te
bereiden en in te dienen voor overleg met de diensten van de Europese Com-
missie.

De Vlaamse sociale partners wijzen erop dat het nieuwe Communautaire Initiatief
voor een periode van 7 jaar zal gelden en wensen met deze aanbeveling de uit-
werking van het initiatief in Vlaanderen beter af te stemmen op het Vlaamse actie-
plan in het kader van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren in Vlaanderen.
Reeds eerder gaven zij aan welke de grote thema’s zijn die in Vlaanderen pri-
oritair zouden moeten gelden. Met deze aanbeveling wensen zij dieper in te gaan
op de verschillende thema’s en meer concrete oriëntaties aan te bieden aan de
bevoegde Minister en zijn diensten.
Zij voelen zich hierin ondersteund door de Europese Commissie die in haar Mede-
deling op verschillende plaatsen aangeeft dat met de sociale partners overlegd
kan worden op de verschillende niveaus van planning, partnerschap en imple-
mentatie. 

Aanbeveling

1 In Vlaanderen via een Enkelvoudig Programmeringsdocument.



1.1 EQUAL: het nieuwe Communautaire Initiatief

Het doel van EQUAL is het zoeken naar en het stimuleren van nieuwe methoden
voor de bestrijding van arbeidsmarktgerelateerde discriminaties en ongelijkheden
van welke aard ook. Hieraan gekoppeld zal EQUAL ook inspelen op nieuwe
manieren om de integratie van asielzoekers in de Europese Unie te bevorderen.
Zoals de vorige Communautaire Initiatieven verloopt EQUAL hoofdzakelijk via
transnationale projecten en blijven de grote principes van complementariteit, part-
nerschap en programmatie gelden.
EQUAL beoogt een uitdrukkelijke afstemming op de Europese Werkgelegen-
heidsrichtsnoeren en op de vier pijlers, zijnde de inzetbaarheid, het onderne-
merschap, het aanpassingsvermogen en de gelijke kansen.
Nieuw is dat het Communautaire Initiatief kadert in de Europese strategie voor de
bestrijding van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming,
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
EQUAL zal hierbij de specifieke discriminatieproblemen aanpakken die zich in en
rond de arbeidsmarkt stellen.
Nog een nieuwe aanpak is deze via de Ontwikkelingspartnerschappen (OP). In
deze partnerschappen worden alle belangstellende hoofdrolspelers opgenomen.
Voor Vlaanderen is dat evenwel minder innovatief dan het lijkt, vermits de con-
sortia-aanpak al in de Werkgelegenheid en ADAPT werd gepratikeerd.

Toch kunnen zich problemen stellen bijvoorbeeld rond het empowermentbeginsel
dat stelt dat degenen die betrokken zijn bij de implementatie van de projecten ook
effectief aan de voorbereiding en uitvoering van projecten moeten deelnemen.
De operationele partnerschappen zullen moeten bestaan uit partners die actief
moeten deelnemen. Partners die voorheen passiever konden deelnemen, kunnen
dat in de toekomst niet meer.
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De Communautaire Initiatieven vormen voor de Europese Commissie een aanvul-
ling op het structuurbeleid dat via de Structuurfondsen door de lidstaten zelf wordt
ingevuld. Ze zijn in wezen gericht op het zoeken naar innovaties en geven aan
de Europese Commissie de mogelijkheid van een directere betrokkenheid en een
grotere sturing. 
De nieuwe Europese Commissie focust in dit verband zeer sterk op de disseminatie,
dit is de bekendmaking op grotere schaal van succesvolle vernieuwingen en neemt
deze zelf uitgebreid voor rekening. Het is de uiteindelijke bedoeling dat van EQUAL
een input uitgaat naar de beleidsmakers en de partners die verantwoordelijk zijn
voor de opstelling en de implementatie van de nationale actieplannen.

1.2 Algemene uitgangspunten

Een eerste uitgangspunt is dat het communautaire programma een versterking dient
te zijn van het reguliere beleid. De Raad pleit voor de rol van dit communautair
programma als transnationaal laboratorium voor het ontwikkelen van goede prak-
tijken voor doelstelling 3 en van methodieken die kunnen geïmplementeerd wor-
den in het Vlaamse Actieprogramma. Overlapping met zwaartepunt 5 moet worden
vermeden. De focus dient hierbij te liggen op het wegwerken van discriminaties
en achterstellingen van specifieke groepen.

Er dient nagegaan te worden voor welke innovaties het transnationaal karakter een
pluspunt is : er moet prioriteit gegeven worden aan die acties waar het transnatio-
naal karakter een toegevoegde waarde heeft voor de ontwikkeling van innovaties. 

Ook in het communautaire programma dient erover gewaakt te worden over de
administratieve vereenvoudiging van procedures. Er moet oog zijn voor de rechts-
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zekerheid van promotoren en de Raad pleit eveneens voor een meerjaren erken-
ning van projecten. 

Doorheen de projecten dient het empowermentconcept gehanteerd te worden, dit
wil zeggen dat de doelgroepen zelf dienen betrokken te zijn bij de voorbereiding
en uitvoering projecten, ofwel rechtstreeks ofwel via hun vertegenwoordigers. En
tenslotte moet er de nodige aandacht zijn voor de mainstreaming van genderas-
pecten. 

1.3 Thematische aanpak

Binnen de 4 pijlers van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren werden tel-
kens twee thema’s aangeduid:

Inzetbaarheid
a) Verbetering van de intrede- en herintredemogelijkheden op de arbeidsmarkt

voor degenen die moeilijkheden ondervinden bij hun integratie en reïntegra-
tie op de arbeidsmarkt, die voor iedereen open zou moeten staan.

b) Bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat wat de arbeidsmarkt betreft.

Ondernemerschap
c) Schepping van mogelijkheden voor iedereen om een bedrijf te starten door het

beschikbaar stellen van de vereiste instrumenten voor het opstarten van bedrij-
ven en voor het in kaart brengen en benutten van nieuwe mogelijkheden om in
stedelijke gebieden en plattelandsgebieden werkgelegenheid te schappen.
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d) Versterking van de “sociale economie” (de zogenaamde “derde sector”), en in
het bijzonder van de maatschappelijke dienstverlening, waarbij de nadruk moet
liggen op de verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaatsen.

Aanpassingsvermogen
e) Bevordering van levenslang leren en van integrerende manieren van werken

die stimulansen bieden voor het in dienst nemen en houden van mensen die
met arbeidsmarktgerelateerde discriminatie en ongelijkheid geconfronteerd wor-
den.

f) Versterking van het vermogen van bedrijven en mensen om zich aan te pas-
sen aan structurele economische veranderingen en om gebruik te maken van
de informatietechnologie en andere nieuwe technologieën.

Gelijke kansen voor vrouwen en mannen
g) Vergemakkelijking van de combinatie van werk en gezin en van de herintre-

de van mannen en vrouwen die de arbeidsmarkt hebben verlaten door de
ontwikkeling van meer flexibele en doeltreffende vormen van arbeidsorgani-
satie en ondersteunende dienstverlening.

h) Verkleining van de genderkloof en verlening van steun bij de desegregatie op
functiegebied.

Een horizontale doelgroep doorheen alle pijlers is deze van de asielzoeker waar-
voor acties gericht op integratie zullen uitgewerkt kunnen worden.

Aan de lidstaten werd gevraagd om een aantal thematische terreinen te selecte-
ren, met minimum één terrein per pijler.
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Bij brief van 5/05/2000 aan de Vlaamse administratie namen de sociale part-
ners hierover al een standpunt in en selecteerden zij enkele thema’s a), c), d), e),
g) en h).

Hierna volgt de verdere invulling van de keuzen die eerder werden gemaakt. Dit
gebeurt door suggesties van acties per geselecteerd thema.
De Vlaamse sociale partners vragen dat er genoeg ruimte kan zijn voor vernieu-
wing van thema’s gedurende de zes jaren van het programma. Ze doen hierbij
een eerste oefening en duiden aan op welke terreinen innovatie het meest aan-
gewezen is in een transnationale context. De nadruk ligt daarbij op de bestrijding
van discriminatie en achterstelling. 

Inzetbaarheid : thema a 

Verbetering van de intrede- en herintredemogelijkheden op de
arbeidsmarkt voor degenen die moeilijkheden ondervinden bij hun
integratie en reïntegratie op de arbeidsmarkt, die voor iedereen
open zou moeten staan.

• In juni 2000 werd het Vlaamse actieplan voor personen met een handicap
goedgekeurd in het VESOC-overleg. Er werden al heel wat instrumenten ont-
wikkeld die specifiek gericht zijn op de integratie van personen met een han-
dicap. De uitdaging is om het beleid naar personen met een handicap en
arbeidsgehandicapten in te passen in de reguliere arbeidsvoorzieningen (van
opleiding, begeleiding en onderwijs), m.a.w. hoe kan een inclusief arbeids-
marktbeleid gevoerd worden?

• Vlaanderen wordt nog steeds geconfronteerd met een grote groep langdurig
werklozen. Innovatie in werkervaringsbeleid voor langdurig werklozen is een
aandachtspunt.
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• Trajectbegeleiding blijft belangrijk in het kader van het communautaire initia-
tief. Er zijn momenteel echter leemten op het gebied van toeleiding en scree-
ning, waarbij niet allen de juiste vaardigheden en kennis voor een job dient
gemeten te worden, maar ook de afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de nazorg
op de werkplek is een pijnpunt. 

• In het kader van de overgang onderwijs-arbeidsmarkt zijn er nog steeds leem-
ten die op het terrein van de samenwerking tussen scholen en bedrijven op
gebied van stages van leerlingen en leraars, alternerende leren e.a.

Ondernemerschap : thema c en d 

Schepping van mogelijkheden voor iedereen om een bedrijf te star-
ten door het beschikbaar stellen van de vereiste instrumenten voor
het opstarten van bedrijven en voor het in kaart brengen en benut-
ten van nieuwe mogelijkheden om in stedelijke gebieden en plat-
telandsgebieden werkgelegenheid te scheppen.

• Verantwoord ondernemen is een topic dat op verschillende podia (cf. TRIVISI)
aan bod komt. Expertise uit het buitenland kan interessant zijn voor de expe-
rimenten in Vlaanderen. 

• Het blijft een doelstelling om achtergestelde groepen, zowel personen met
een handicap, allochtonen en vrouwen te oriënteren naar zelfstandig onder-
nemen. Daarbij moet het de bedoeling zoveel mogelijk en waar het mogelijk
is aan te sluiten bij het reguliere beleid. Een leemte is ook de begeleiding van
vrouwelijk allochtone bedrijfsleiders. 

• KMO’s lopen het gevaar achter te blijven bij het innovatiebeleid inzake tech-
nologieontwikkeling en de opkomst van de E-commerce. 



12

Versterking van de “sociale economie” (de zogenaamde “derde sec-
tor”), en in het bijzonder van de maatschappelijke dienstverle-
ning, waarbij de nadruk moet liggen op de verbetering van de
kwaliteit van de arbeidsplaatsen.

• In VESOC wordt momenteel het actieprogramma inzake sociale economie
(de meerwaardeneconomie) voorgelegd. Een ondersteunend beleid op dit ter-
rein is het oprichten van partnerschappen tussen sociale economie en regulie-
re bedrijven. Een ander spoor is het bevorderen van verantwoord ondernemen
in de reguliere economie met bijzondere aandacht voor het managen van diver-
siteit. 

• De nieuwe diensten zullen de volgende jaren op lokaal niveau een impuls krij-
gen ondermeer door de invoering van dienstencheques. Experimenten met en
door buurtdiensten in het kader van empowerment zijn een aanvullende topic,
met bijzondere prioriteit voor achtergestelde buurten. 

Aanpassingsvermogen : thema e

Bevordering van levenslang leren en van integrerende manieren
van werken die stimulansen bieden voor het in dienst nemen en
houden van mensen die met arbeidsmarktgerelateerde discrimina-
tie en ongelijkheid geconfronteerd worden.

De sociale partners zijn principieel van oordeel dat het thema f (onder meer beho-
rend tot het vroeger actieveld van het Communautair Initiatief ADAPT) beter inge-
past wordt in het thema e over de bevordering van het levenslang leren. De hierna
voorgestelde actiepunten zullen met ander woorden gelden voor zowel werkzoe-
kenden en intreders als voor de werknemers en zelfstandigen die aan het werk zijn.
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• Jobrotatie vindt momenteel ingang in Vlaanderen. Er is momenteel wellicht geen
behoefte meer aan een volledige benadering, wel zijn enkele leemten: op welke
manier kan jobrotatie in regio’s met krapte op de arbeidsmarkt plaatsvinden?

Op welke manier kunnen sectoren inspelen?

• In tegenstelling met andere landen in Europa bestaat in Vlaanderen geen sys-
teem van erkenning van verworven competenties (certificeren). Wat zijn erva-
ringen in het buitenland, op welke manier kan men informeel verworven
vaardigheden erkennen? Dit is vooral belangrijk voor kansengroepen. 

• In Vlaanderen bestaan momenteel geen diensten inzake loopbaanoriëntering
waarbij lacunes in de opleiding opgespoord worden en oplossingsstrategieën
gezocht worden.

• Er zijn acties en experimenten nodig op gebied van afstands- en gecombineerd
onderwijs.

• Ook voor BuSO jongeren moet LLL mogelijk worden. Op welke manier kan het
concept van LLL ontwikkeld worden voor BuSO- schoolverlaters?

• In Vlaanderen hebben bepaalde groepen zoals laaggeschoolden een lage
graad van geletterdheid. Op welke manier kan er een koppeling plaatsvin-
den tussen basiseducatie en arbeidsmarkt via concepten als de workplace
literacy?

• Aan de basis van leeftijdsbewust personeelsbeleid ligt het concept van leven lang
leren. Er is nood aan transnationale uitwisseling op bedrijfsvlak om uit te zoeken
op welke manier leeftijdsbewust personeelsbeleid kan ingevoerd worden.

• Ook kansengroepen hebben recht op leven lang leren (LLL). Er zijn daarbij inno-
vatieve pedagogische methoden nodig om opleiding en vorming te geven aan
de kansengroepen.

• Omwille van de evoluties op gebied van ICT zullen nieuwe sectoren en nieu-
we functies ontstaan. Daardoor is er nood vaan innovatie op gebied van het
opleidings- en begeleidingsaanbod, vooral voor die functies die door laagge-
schoolden kunnen opgenomen worden. 
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Gelijke kansen : thema’s g en h

Vergemakkelijken van de combinatie gezin en werk en van de her-
intrede van mannen en vrouwen die de arbeidsmarkt hebben ver-
laten door de ontwikkeling van meer flexibele en doeltreffende
vormen van arbeidsorganisatie en ondersteunende de dienstverle-
ning.

• Een nieuwe uitdaging is het activeren van de arbeidsreserve die voor het groot-
ste deel uit laaggeschoolde vrouwen bestaat. Er is nood aan uitwisseling van
methoden tussen bedrijven/sectoren/opleidingscentra die mikken op herintre-
de van mannen en vrouwen. 

• De combinatie gezin/arbeid/vrije tijd wordt de uitdaging voor de volgende
jaren. Een nieuwe idee is het ontwikkelen van consultancyfuncties aan bedrij-
ven inzake de combinatie arbeid/gezin/vrije tijd.

• Het concept van de levensloopbaan (h)erkent de behoefte van werknemers om
tijdens specifieke levensfazen en i.f.v. uiteenlopende doelen (zorg voor kinde-
ren of hulpbehoevende familieleden, vorming en opleiding, politiek engage-
ment) tijdelijk de band met bedrijf en werk wat losser te maken zonder dat
die band volledig wordt doorgeknipt. Er is nood aan uitwisseling tussen bedrij-
ven en sectoren die het concept van levensloopbaan in arbeidstijden en loop-
baanbeleid willen invoeren. 

Verkleining van de genderkloof en verlening van steun bij de dese-
gregatie op functiegebied.

• Acties blijven nodig om een roldoorbrekend beleid te voeren. Dit geldt zowel
voor projecten in het onderwijs, in het beleid van sectoren en opleiding in het
algemeen. Nieuwe accenten hierin kunnen zijn : het aantrekken van mannen



in typische vrouwelijke knelpuntberoepen zoals verzorgenden en doorstroming
in bedrijven, … 

Bijzonder programma voor asielzoekers

• De beslissing werd genomen om het beleid naar asielzoekers in te passen in
het Vlaamse actieplan voor migranten. Transnationale uitwisseling zou stimu-
lansen kunnen bieden om dit beleid te vernieuwen. Daarbij moet prioriteit gelegd
worden van jongeren (min 18-jarigen) en vrouwen.

• Er zijn eveneens bijzondere initiatieven nodig voor de integratie van ‘mensen
zonder papieren’. 

1.4 Partnerschappen

In EQUAL wordt een aanpak gefinancierd via het ontwikkelen van partnerschap-
pen zoals sectorale en geografische partnerschappen. 

In het verleden hadden de sectoren een relatief klein rol in de communautaire pro-
gramma’s. EQUAL kan een aangrijpingspunt zijn om de rol van de sectorale socia-
le partners op gebied van opleiding te versterken. Voor wat betreft de geografische
partnerschappen dient beroep gedaan te worden op de bestaande territoriale
samenwerkingsvormen in Vlaanderen o.a. de STC’s. In ieder geval moet voorrang
gegeven worden aan promotoren die voldoende draagkracht hebben inzake
disseminatie. 
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1.5 Disseminatie en uitwisseling van ervaring

Allereerst dient er meer uitwisseling te worden georganiseerd tussen de promoto-
ren zodanig dat er informatie kan doorgespeeld worden en inhoudelijke afstem-
ming tussen de verschillende projecten kan plaatsvinden. 

De sociale partners vragen ten tweede dat er een coherente strategie inzake impact
en mainstreaming gevoerd wordt. 

Een plan hierover dient reeds in het projectvoorstel te worden opgenomen en moet
een ontvankelijkheidscriterium worden. De mogelijk betrokken doelgroepen zoals
de beleidsactoren en sociale partners moeten in een zo vroeg mogelijk stadium
worden betrokken. Er dient een gestructureerde dialoog te ontstaan met het beleids-
niveau, waarbij het Comité van Toezicht een belangrijke rol kan spelen. 

De Vlaamse sociale partners pleiten voor de idee van thematische werkgroepen
zoals ECWS2, de evaluator van de vorige programma’s, voorstelt. Op deze werk-
groepen kunnen de beleidsactoren uitgenodigd worden.

De regisseur dient voor beide doelstellingen, disseminatie en uitwisseling een actief
beleid te voeren. 

2 Europees Centrum voor Werk en Samenleving.



1.7 Beheer

Daar er nood is aan afstemming met de strategische werkgroep zwaartepunt 5
kan er best een maximale integratie zijn. Het is belangrijk dat de belangrijkste
opleidings- en begeleidingsvoorzieningen zoals de VDAB, VFSIPH, VIZO, onder-
wijs en zeker de derden aanwezig zijn in het Comité van Toezicht.

De sociale partners wensen op de hoogte gehouden te worden het overleg met
andere lidstaten inzake de thema’s. Wat specifiek de uitbreiding naar Oost-Euro-
pa en Rusland betreft, wijzen de sociale partners erop dat in het kader van de
IAO-opleidingen “sociaal overleg” op de SERV ervaring werd opgedaan die geva-
loriseerd kan worden in specifieke EQUAL-projecten. 

Tenslotte menen de Vlaamse sociale partners dat de federale overheid zich maxi-
maal dient in te passen in het gewest- en gemeenschapsbeleid. 

1.8 Tot slot

De programma’s Employment en ADAPT loopt ten einde. De sociale partners
roepen op om initiatieven te nemen inzake mainstreaming en disseminatie zoda-
nig dat de lessen die geleerd werden niet verloren gaan vooral naar het Vlaam-
se beleid toe. 

Tenslotte herinneren de Vlaamse sociale partners aan hun vraag inzake Interreg
(grensoverschrijdende projecten) en URBAN ( stedelijke problematieken ) naar
structurele deelname in de betrokken toezichtscomité’s. 
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