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VESOC-AKKOORD MIGRANTEN - JAARPROGRAMMA 2000. 
 

 
 
 

Op de vergaderingen van de werkgroep Migranten van de STC-Stuurgroep van 8 september, 13 
oktober en 10 november zijn besprekingen gevoerd over het ontwerp-actieplan 2000. Hieronder 
volgt de consensus, zoals bereikt op de laatste vergadering van de werkgroep, en na bespreking op 
het Dagelijks Bestuur van de SERV op 15 december . De tekst bestaat uit drie delen :  
- A. het centrale objectief; 
- B. voorwaarden voor het realiseren van het centrale objectief 
- C. concrete acties 
 
 
A. HET CENTRALE OBJECTIEF  
 
 
Vooraf : het centrale objectief is het doel waarop de partners zich richten, die zich engageren tot het 
Vesoc-akkoord. Het belang van een centraal objectief is dat er een meetbaar gegeven is, waarop de 
vooruitgang in de actie  kan nagegaan worden. Dit centraal objectief is bijgevolg een gegeven op 
basis waarvan we kunnen leren, en bijsturingen doorvoeren. Twee aspecten zijn hierbij te 
onderscheiden. Het kwalitatieve luik betreft het sensibiliseren en de ontwikkeling van de nodige 
praktische instrumenten, gericht op een verbreding en verdieping van de acties om de integratie van 
allochtonen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit luik vormt de basis en dus ook het zwaartepunt 
van het jaarprogramma. Het kwantitatieve luik omvat het vooropstellen van een gekwantificeerde 
doelstelling van organisaties waar een geïntegreerd actieplan op het getouw wordt gezet. Het 
bereiken van deze doelstelling is een gevolg van de ontwikkeling en de realisatie van het kwalitatieve 
luik van het jaarprogramma. 
 
Het instrument dat in het kader van het Vesoc-akkoord gehanteerd wordt om in bedrijven de 
tewerkstelling van migranten te bevorderen, is een positief actieplan. Een positief actieplan is daarbij 
dus een middel, om het doel te bereiken. Daarnaast worden, in het kader van een inclusief 
werkgelegenheids- en tewerkstellingsbeleid, uiteraard ook andere instrumenten ingezet, die een 
belangrijke impact (kunnen) hebben op met name de instroom van allochtonen in ondernemingen en 
instellingen. Zo kunnen de startbanen een belangrijke ondersteuning vormen voor het positieve 
actiebeleid, wanneer hiermee wordt rekening gehouden bij de bepaling van doelgroepen. Al de 
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ingezette instrumenten versterken elkaar, mits we zorg dragen voor een complementaire afstemming 
ervan. In de loop van het werkjaar zullen de objectieven terzake verder geconcretiseerd worden. 
Een optimaal rendement ontstaat wanneer de andere instrumenten en maatregelen op termijn worden 
aangevuld met een positieve actieplan: het draaideureffect kan worden vermeden en de integratie van 
allochtonen op de werkvloer wordt stap voor stap verbeterd, op een planmatige wijze. In de loop 
van het jaar zullen deze acties ten aanzien van allochtonen verder geconcretiseerd worden.  
 
 Het kwantitatieve  objectief 2000 wordt als volgt voorgesteld :  
- continuering en verdieping van positieve actieplannen in uitvoering aan de hand van 2 à 3 ‘best 

practices’ in elke regio.Concreet willen we daar de vierstappenaanpak verder uitdiepen en 
proberen we peterbedrijven te werven; waar mogelijk mikken we ook op meetbare objectieven 
m.b.t. instroom of doorstroom van allochtonen. 

 
- het opstarten van het proces van positieve actie in 75 nieuwe bedrijven en organisaties, 

waaronder overheidsorganisaties en lokale besturen;  
 
 
B. VOORWAARDEN VOOR REALISEREN VAN DE DOELSTELLING    
 
Vooraf : het realiseren van het centrale objectief vereist enerzijds  
- een actieve prospectie van bedrijven vanuit o.m. sociale partners (STC’s en sectoren) en 

projectontwikkelaars en  
- vereist anderzijds een benadering gericht op concrete ondersteuning en begeleiding van 

bedrijven, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van bestaande netwerken en van de 
deskundigheid van alle partners. 

De relatieve krapte op de arbeidsmarkt en het stijgend aantal knelpuntvacatures geeft ons daarbij 
extra argumenten om geen potentieel aan werkzoekenden te negeren. 
 
 
- concrete voorstellen zullen uitgewerkt worden voor een verruiming van de actie naar het HRM-

gebeuren in de ondernemerswereld; bv. via opleidingsprogramma’s van HR-managers, …. 
 
- projectontwikkelaars : hun centrale taak is de begeleiding van (het opstellen van) de positieve 

actieplannen in de ondernemingen (rol van coach). Daartoe voorzien we een opleidings- en 
vormingsprogramma inzake HRM en veranderingsmanagement en er dient nagegaan te worden 
in hoeverre de uitbreiding van de ploeg nodig is in functie van de reële behoefte en in het kader 
van een geïntegreerd beleid;   

 
- continuering van de financiële ondersteuning naar bedrijven (continuering van de toekenning 

van een beperkt bedrag, zo flexibel mogelijk in te zetten, en de inzet van opleidings- en 
begeleidingscheques). Een meerjarenaanpak  zal hierbij versterkend werken;   

 
- het uitwerken en opzetten van een informatie- en sensibiliseringsplan, op Vlaams en op 

subregionaal niveau;  
 
- wat de migrantengemeenschappen betreft, wordt voorgesteld dat de (landelijke) 

migrantenorganisaties in hun acties en initiatieven aandacht hebben voor tewerkstelling en 
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opleiding. De georganiseerde migrantengemeenschappen zullen actief betrokken worden bij de 
opvolging van het VESOC-akkoord.  

 
- het realiseren van een inclusief beleid ter versterking van de positieve actieaanpak :  
 
a) VDAB-werking : het doorvoeren van een evaluatie van het positieve actiebeleid van de VDAB, 
het voorzien van een monitoring-systeem aangaande de werkloosheid van allochtonen, de 
ondersteuning van de VDAB ter bevordering van positieve actie in bedrijven via de 
accountmanagers en de migrantenbemiddelaars;  
 
b) het positieve actiebeleid wordt ook via het tewerkstellings- en werkgelegenheidsbeleid, in het 
bijzonder via de Startbanen, ondersteund. 
 
 
C. CONCREET ACTIEPROGRAMMA  
   
Om de centrale doelstelling te realiseren, worden een aantal sensibiliserende,  ondersteunende of 
faciliterende activiteiten opgezet: 

 
1.1. Binnen het STC-Coördinatieteam worden de positieve actieplannen van 

ondernemingen en instellingen zowel inhoudelijk als technisch en administratief 
opgevolgd en ondersteund door een tijdelijk aangeworven medewerker. Hij / zij zal 
tevens meewerken aan het op punt stellen van instrumenten die de opstart van een 
positieve actiebeleid kunnen vereenvoudigen en effectiever maken, en meewerken 
aan de sensibilisering van HRM – managers. 

 
1.2. De coördinator migranten van het STC-Coördinatieteam is verantwoordelijk voor 

het opstellen van een handleiding voor het voeren van een positieve actiebeleid in 
bedrijven. Hierin worden de ervaringen en problemen verwerkt van verschillende 
organisaties die in 99 in het VESOC-jaarprogramma zijn ingestapt, van het 
VIONA-onderzoek ‘Werk maken van werk voor allochtonen’, alsmede van 
overdraagbare ervaringen van de Nederlandse Bedrijfsadviseurs Minderheden. De 
nood aan bruikbare instrumenten en sensibiliserende producten wordt door alle 
sociale partners benadrukt; Zo wordt een beknopte folder uitgegeven, een 
ckecklist indirecte discriminatie, checklist onthaal, een model voor een non-
discriminatieclausule en de definitie van positieve actie worden hertaald en krijgen 
een aantrekkelijke vormgeving.  

 
 

1.3. Het Steunpunt WAV en de VDAB berekenen, op basis van cijfers over de 
potentiële beroepsbevolking en over de participatiegraden en opleidingsniveaus, 
indicatieve regionale evenredigheidscijfers, waarbij de Nederlandse aanpak model 
kan staan. De registratie op basis van etnische origine door de VDAB wordt 
gecontinueerd, en de inhoudelijke en technische knelpunten daarbij worden 
(verder) geïnventariseerd. 
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1.4. Naar analogie met de ‘Ronde van Vlaanderen bij de STC’s’ wordt een ‘Ronde 
van Vlaanderen bij de sectoren’ georganiseerd door het STC-Coördinatieteam, om 
de sectorspecifieke kansen en uitdagingen bij de implementatie van het VESOC-
akkoord te inventariseren. Doel is om met de sectoren duidelijke werkafspraken te 
maken en een aantal engagementen vast te leggen op Vlaams en / of subregionaal 
niveau. De SERV biedt sensibiliserende ondersteuning bij deze contacten, en 
voorafgaand moet met de VDAB worden overlegd (afspraken rond afstemming). 

 
1.5. Een efficiënte en effectieve implementatie van het VESOC-akkoord binnen het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de VOI’s vereist een centrale 
ondersteuning en stimulering van een duidelijk geformuleerd doelgroepenbeleid. De 
coördinator migranten zal een gestructureerde dialoog voeren met verschillende 
deskundigen ter zake en samen met de dienst Emancipatiezaken een voorstel voor 
opvolging van het doelgroepenbeleid voorleggen. Tegelijk (voorjaar 2000) zal een 
voorstel van actieplan worden voorgelegd, (mede) gebaseerd op de evaluatie van 
de lopende plannen bij overheidsdiensten. Centraal daarbij staat de afstemming van 
de producten en de expertise die ondertussen door Emancipatiezaken, het 
departement Onderwijs en het STC-Coördinatieteam werden opgebouwd. 
Omwille van de belangrijke signaalfunctie van de overheid wordt daarbij 
onderzocht onder welke voorwaarden een positieve actiebeleid  veralgemeend kan 
worden ingevoerd in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en bij de VOI’s. 

 
1.6. Gelet op de belangrijke ondervertegenwoordiging van migranten in de quartaire 

sector, richten we ons binnen het streefcijfer voor 2000 ook uitdrukkelijk op lokale 
besturen als (indirecte) werkgevers, waarbij we voortbouwen op de ervaringen die 
door een aantal gemeenten en OCMW’s in 99 (en daarvoor) zijn opgedaan. Ten 
behoeve van lokale overheden wordt, in overleg en samenwerking met VVSG, 
verder werk gemaakt van praktische instrumenten om positieve actie voor 
allochtonen te integreren in een lokaal werkgelegenheidsbeleid. Binnen dit 
jaarprogramma betekent dit enerzijds de verspreiding van ‘goede praktijken’ via 
een studiedag en een ruim verspreid verslagboek, en anderzijds het op punt stellen 
van een handleiding / draaiboek voor het opzetten van arbeidsmarktgerichte 
trajecten voor nieuwkomers, gelet op de bijzondere aandacht van het beleid voor 
deze thematiek. De handleiding vormt de neerslag van het project ‘Werk voor 
nieuwkomers’, opgestart in het vorige jaarprogramma. 

 
1.7. Het engagement van de (sectorale) sociale partners is cruciaal voor de uitvoering 

van het VESOC-akkoord. Hun rol daarbij kan sensibilisering, vorming / training of 
begeleiding inhouden – en is vaak een combinatie daarvan. Daartoe moeten zij 
kunnen beschikken over degelijk materiaal, afgestemd op hun noden, en over 
gevormde trainers / begeleiders. Om de ondersteuning vanuit het STC-
Coördinatieteam te optimaliseren, krijgt een tijdelijk aangeworven medewerker de 
opdracht om voor de sociale partners vormingsmodules en andere materialen op 
maat uit te werken of bestaande producten daartoe te herwerken. 
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1.8. Aangezien momenteel (september 99) de positieve actieplannen in vele 
ondernemingen nog in de voorbereidings- of planningsfase verkeren, wordt de 
uitreiking van de tweejaarlijkse prijs, die een geïntegreerde aanpak van het 
positieve actiebeleid voor allochtonen op bedrijfsniveau bekroont, uitgesteld tot 
september 2000. 

 
1.9. Het overleg met de georganiseerde migrantengemeenschappen wordt 

geïntensifieerd, om hen actiever te kunnen betrekken bij de opvolging en uitvoering 
van het VESOC-akkoord en de subregionale jaarprogramma’s.  

 
1.10. In het voorjaar 2000 een samenkomst organiseren met bedrijven die zich tot 

positieve actieplannen engageerden, met het oog op het leren uit hun ervaringen, en 
hieruit lessen te trekken.   

 
1.11. Elk van de sociale partners onderneemt binnen de eigen werking acties ter 

verbetering van de arbeidsmarktpositie van migranten, o.a. door ondersteuning 
vanuit hun studie- of vormingsdiensten. 

 
 
 

2. Discriminatie wegwerken. 
 
2.1. Het tienstappenplan, zoals ontwikkeld in de brochures ‘Hoe omgaan met (indirect) 

discriminerende vacatures?’, wordt verder verspreid bij de intermediairs op de 
arbeidsmarkt. De opleidingen hier rond bij de VDAB en in de uitzendsector 
worden gecontinueerd, en worden geïntegreerd in de respectieve basisopleidingen. 
In 2000 wordt tevens bijzondere aandacht besteed aan de introductie van het 
materiaal bij selectiekantoren en bij de onbetaalde bemiddeling, daar deze sectoren 
tot op heden onvoldoende werden bereikt. 

 
2.2. Om op een positieve manier het alledaagse racisme op de werkvloer in te dammen, 

moet bijzondere aandacht besteed worden aan het onthaal en het inwerken van (de 
eerste) allochtone personeelsleden. Daartoe worden de handleiding en de werkmap 
van de set ‘Van “andere” nieuwkomer tot toffe collega’ ruim verspreid, in 
samenwerking met de (regionale) sectorale sociale partners. Aan hen wordt o.a. 
voorgesteld om een mailing te ondersteunen waarbij ondernemingen en 
ondernemingsraden worden aangespoord om het onthaal en het inwerken van 
allochtonen te optimaliseren, bijvoorbeeld door opname van een aantal 
aandachtspunten terzake in het arbeidsreglement. 

 
 

2.3. Rond (hiërarchische) doorstroming of een volwaardige joballocatie voor hoger 
geschoolde allochtonen stellen zich nog steeds veel problemen. Deels zijn die terug 
te voeren tot het ontbreken van aangepaste netwerken, deels speelt het probleem 
van het accuraat waarderen van buitenlandse diploma’s en werkervaring, en deels 
is er indirecte discriminatie in het geding. Een geïntegreerde aanpak is daarom 
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nodig, waarmee in dit jaarprogramma van start wordt gegaan. In één regio zetten 
we een kleinschalige herhaling op van het experiment met persoonlijk peterschap, 
maar met de inbreng van de expertise opgedaan door Switch; bij Kind en Gezin 
wordt de aanpak gecontinueerd van gecoachte loopbaanontwikkeling, ondersteund 
door een opleidingsbeleid en jobrotatie; in het nieuwkomersproject (opgestart in 
het kader van het jaarprogramma 99) experimenteren we op beperkte schaal met 
het op een aangepaste wijze screenen van de vaardigheden van allochtone 
nieuwkomers; daarnaast gaan we bij ondernemingen met veel allochtoon personeel 
de knelpunten inventariseren die zich voordoen bij (mogelijke) promotie van 
migranten (een bevraging bij minstens 15 ondernemingen). 

 
2.4. Gebrekkige taalbeheersing wordt soms nog als argument aangehaald om af te zien 

van de aanwerving of de promotie van allochtonen. Met name de gebrekkige 
beheersing van (vak)technisch Nederlands blijkt soms nog een probleem te stellen. 
Een taalopleiding voor individuen of heel kleine groepen organiseren is lang niet 
altijd evident, en bestaande experimenten raken nog te weinig gedissemineerd. Om 
voor dergelijke knelpunten een oplossing te vinden, worden in het project ‘Werk 
voor nieuwkomers’ de mogelijkheden geïnventariseerd en deels (verder) uitgetest: 
taalstages, opdrachten voor de directe werkomgeving e.d. 

 
2.5. Ondernemingen of instellingen die overwegen om een positieve actiebeleid op te 

starten, worden met vele (vaak heel praktische) vragen geconfronteerd. Een 
centrale infobalie waar werkgevers (en leden van de Ondernemingsraden) uit de 
diverse sectoren terecht kunnen met allerlei vragen over de inschakeling van 
allochtone medewerkers in hun organisatie, kan voor een eerste opvang zorgen, en 
vervolgens gericht doorverwijzen naar de projectontwikkelaar(s) in de regio. De 
(tijdelijke) medewerker, voorzien voor de opvolging van de positieve actieplannen, 
kan daarvoor ingeschakeld worden. Tevens wordt onderzocht (voorjaar 2000) of 
en rond welke aspecten de STC-Ombudsdienst hierbij kan ingeschakeld worden, 
en welke rol de migrantenorganisaties kunnen vervullen. 

 
2.6. Allochtonen worden in de quartaire sector met de grootste 

ondervertegenwoordiging geconfronteerd. Nochtans werden precies daar door 
bepaalde instellingen en diensten (vooral in de zorgsectoren) boeiende acties 
opgezet om de instroom van allochtonen te bevorderen; er zijn dus positieve 
voorbeelden van een geslaagde aanpak, en er werden in en voor de sector heel wat 
methodieken ontwikkeld. Nu moeten die ervaringen dringend veralgemeend 
worden, o.a. door de snelle operationalisering van een ‘ondersteuningspunt social 
profit’, waar instellingen terecht kunnen voor aan de sector aangepaste 
ondersteuning bij het opstarten van een kleurrijk zorg- en personeelsbeleid. Ook 
op andere terreinen binnen de quartaire sector moeten – desnoods projectmatig – 
acties voorbereid en opgestart worden; momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht 
hoe het project bij de Algemene Rijkspolitie (instroom van allochtonen) kan 
geoptimaliseerd worden. 

 
 



 7

3. Achterstand wegwerken. 
 

3.1. Uit de vormingssessies ‘Nondiscriminatie’ voor het VDAB-kader zijn tal van 
ideeën en voorstellen voor actie ontsproten. Een aantal daarvan zullen een regionale 
vertaling moeten vinden, sommige onder de vorm van proefprojecten. Deze acties 
moeten nauwkeurig afgestemd worden met de andere initiatieven die voorzien 
worden in het regionale jaarprogramma. Overleg terzake moet uitmonden in een 
aantal kaderafspraken op Vlaams niveau (tegen eind januari), die daarna verder 
geconcretiseerd worden in de regio’s (tegen eind maart). 

 
3.2. Rond etnisch ondernemerschap wordt het project ‘Ondernemerschap voor 

allochtonen’ afgewerkt. De producten die uit de proeftrajecten voortvloeien zijn 
een draaiboek over de omkadering van de cursussen bedrijfsbeheer voor 
allochtone (kandidaat-)ondernemers, een handleiding voor lesgevers en begeleiders 
/ tolken, en aanvullend lesmateriaal. Vanuit het STC-Coördinatieteam wordt tevens 
het NFTE-initiatief verder opgevolgd en ondersteund. 

 
3.3. Rond de overgang school – arbeidsmarkt wordt een vergelijkbaar project opgezet, 

dat ook voorziet in ontwikkeling of bijsturing van methodieken. Aan de 
concretisering hiervan wordt momenteel gewerkt, in afstemming met de ICEM.  

 
3.4. De specifieke problematiek van nieuwkomers en (erkende) vluchtelingen wordt in 

kaart gebracht in het project ‘Werk voor nieuwkomers’. Ook hier is het eindpunt 
een draaiboek / handleiding rond het opzetten van arbeidsmarktgerichte trajecten 
voor deze doelgroep. Daarnaast moet in overleg met Switch bekeken worden hoe 
hun expertise kan ingebracht worden, zodat binnen de VESOC-jaarprogramma’s 
meer kansen worden geschapen voor vluchtelingen. 

 
 
4. Opvolging en evaluatie. 
Om de opvolging en bijsturing van het jaarprogramma te optimaliseren, wordt op de 
Werkgroep Migranten van januari 2000 een concrete planning voorgelegd voor de 
werkzaamheden van de Werkgroep. Na goedkeuring van de planning, wordt concreet 
uitgewerkt welke essentiële stappen moeten worden gezet om elke actie tot een  goed einde te 
brengen, wie daarvoor verantwoordelijk is, en tegen wanneer de stappen moeten zijn bereikt. 
Ook in de subregionale actieplannen wordt deze aanpak geintroduceerd. Het STC-
Coördinatieteam ontwerpt daarvoor een model tegen eind 1999. Opvolging en ondersteuning 
hierbij wordt voorzien op het teamoverleg (projectontwikkelaars migranten en de coördinator 
migranten van het STC-Coördinatieteam) dat tweemaal per maand wordt georganiseerd. 
 De opvolging van het jaarprogramma vindt plaats in de Werkgroep Migranten, die aan de 
Stuurgroep STC rapporteert. Jaarlijks wordt geëvalueerd, en deze evaluatie wordt 
overgemaakt en besproken op het VESOC. 
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