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Gemeenschappelijke platformtekst van 2 december 2003, 

afgesloten tussen de Vlaamse regering, de Vlaamse sociale 

partners, de gebruikersorganisaties en intermediaire 

organisaties van personen met een arbeidshandicap, met 

betrekking tot “Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 

2010” 
 
 
1. Doelstellingen 

De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners stellen vast dat de 

kansengroepen ondervertegenwoordigd zijn in het arbeidsproces. Daarom hebben zij 

bij het afsluiten van het pact van Vilvoorde op 22 november 2001 een duidelijk 

engagement opgenomen voor een verhoging van de arbeidsdeelname teneinde het 

recht op volwaardige arbeid voor iedereen daadwerkelijk gestalte te geven. 

 

In dat kader onderschreven zij volgende doelstelling : 

 

“In het Vlaanderen van 2010 heeft elke persoon op actieve leeftijd de 

gelegenheid om een volwaardige job uit te oefenen. De 

werkzaamheidsgraad ligt tegen 2010 zo dicht mogelijk bij de 70 

procent.” 

(doelstelling 3 van het Pact van Vilvoorde) 

 

Anno 2003 bedraagt de globale arbeidsdeelname of werkzaamheidsgraad in 

Vlaanderen 63,5%. Het gemeenschappelijk gedragen objectief van 70% zo dicht 

mogelijk te benaderen tegen 2010 veronderstelt dus een groei van de 

arbeidsdeelname met jaarlijks 0,7 procentpunten tot 20101. 

                                                           
1 Zie de nota met betrekking tot een groeiscenario voor de evenredige arbeidsdeelname van personen met een 
arbeidshandicap (AW, VFSIPH) van 2/12/03 als bijlage van deze platformtekst 
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Deze doelstelling kan enkel bereikt worden door een volgehouden actief 

werkgelegenheidsbeleid vanwege de overheden en de sociale partners. 

Het Pact van Vilvoorde expliciteert ook de wijze waarop deze hogere 

arbeidsdeelname gerealiseerd dient te worden, inzonderheid via een meer 

evenredige arbeidsdeelname van de kansengroepen die momenteel zijn 

ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.  

 

“In 2010 is de achterstand van vrouwen enerzijds en van kansengroepen 

(onder meer allochtonen, arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden) 

anderzijds inzake deelname aan het arbeidsproces in belangrijke mate 

weggewerkt. Dit blijkt onder meer uit het feit dat zij niet langer 

oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheid.” 

(doelstelling 5 van het Pact van Vilvoorde)  

 

De doelstelling van een hogere arbeidsdeelname is voor de Vlaamse regering en 

sociale partners dus onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van een meer 

evenredige arbeidsdeelname. Het is dan ook het opzet om de aanzienlijke en vaak 

hardnekkige kloof voor een aantal kansengroepen (verder) te dichten. 

 

Het komt er nu op aan om het engagement van de Vlaamse regering en de Vlaamse 

sociale partners van 22 november 2001 met betrekking tot doelstelling 5 van het 

Pact van Vilvoorde te vertalen in concrete en meetbare objectieven die gebaseerd 

zijn op het dichten van de participatiekloof van de betrokken kansengroepen. Deze 

objectieven vormen het gemeenschappelijk referentiekader om de evolutie van de 

werkgelegenheid van de kansengroepen te toetsen. Het betreft hier geen vrijblijvend 

referentiekader, maar wel een kader dat alle partners onderschrijven en mee tot hun 

kernopdracht maken. Zij drukken met deze verklaring hun vaste wil uit om deze 

objectieven in de feiten hard te maken en er constant over te waken dat de middelen 

hiertoe op de meest efficiënte wijze worden ingezet. 

 

Binnen deze gemeenschappelijke gekozen weg om de achterstelling van de diverse 

ondervertegenwoordigde kansengroepen op de arbeidsmarkt weg te werken, is reeds 
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op 3 december 2002 door overheid, sociale partners en verenigingen van allochtonen 

een engagement genomen voor het streven naar evenredige arbeidsdeelname van 

allochtonen. In het kader van de Rondetafelconferentie (RTC) van 2 december 2003, 

wordt thans de nadruk gelegd op de bevordering van de evenredige participatie van 

personen met een arbeidshandicap.  

 

In dit bestek wordt onder de doelgroep personen met een arbeidshandicap verstaan:  

Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke 

mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een 

arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate 

beperkt is of bedreigd wordt. 

 

 

De doelstelling van een evenredige arbeidsdeelname van personen met een 

arbeidshandicap in 2010 wordt vertaald in drie concrete en kwantificeerbare 

objectieven, die bij de opvolging en evaluatie van dit gemeenschappelijke 

engagement expliciet aan bod zullen komen : 

 

1. een substantiële vermindering van de kloof in de werkzaamheidsgraad; 

2. het wegwerken van de oververtegenwoordiging in de werkloosheid  

3. het creëren van mogelijkheden en stimulansen voor de groep personen met een 

arbeidshandicap om ongeacht hun statuut gelijke rechten te waarborgen om de 

stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken en een evenredige kans te hebben 

om aangeworven te worden bij de invulling van vacatures. 

 

Anno 2003 is minder dan 46% van de arbeidsgehandicapten tussen 15 en 64 jaar 

aan het werk, tegenover 63,5% op de totale bevolking. Om deze aanzienlijke kloof 

tegen 2010 substantieel te verminderen is een jaarlijkse toename van minstens 4500 

tot 9000 jobs voor arbeidsgehandicapten noodzakelijk. 

 

2. Wegen naar werk 

De Vlaamse regering en de sociale partners verbinden zich ertoe de doelstellingen uit 

het Pact van Vilvoorde te behalen via het leggen van specifieke beleidsprioriteiten en 
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het nemen van diverse maatregelen. Daarmee onderlijnen zij in dit kader ook de wil 

om gemeenschappelijk uitvoering te geven aan het decreet van 8 mei 2002 

houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en de wet ter bestrijding van 

de discriminatie van 25 februari 2003. Dit wettelijk kader voorziet in de bestrijding 

van alle vormen van rechtstreekse en onrechtstreekse discriminatie en stelt de 

doelstelling van evenredige participatie voorop. 

 

De Vlaamse regering en de sociale partners onderschrijven de noodzaak van een 

volgehouden en versterkt beleid om de arbeidsparticipatie van personen met een 

arbeidshandicap te bevorderen. Zij benadrukken in dit verband volgende beleids- en 

actiedomeinen :  

 

2.1. Een duidelijke doelgroepafbakening 

De afbakening is vastgelegd in de nota ‘groeiscenario’ in het kader van de RTC.  De 

doelgroepafbakening en de indicering van personen met een arbeidshandicap gaat 

uit van een multidisciplinaire aanpak en berust op objectiveerbare gronden en geeft 

de mogelijkheid eventuele verdringing van subdoelgroepen te voorkomen. 
 

2.2. Een stimulerend beleid ten aanzien van bedrijven en organisaties 

Om de diversiteit en evenredige arbeidsdeelname na te streven worden de 

beleidsinstrumenten Management van diversiteit en diversiteitsplannen ingezet. Deze 

instrumenten laten bedrijven en organisaties toe, om op flexibele wijze in te spelen 

op een aangepast HRM beleid voor kansengroepen en op noden op het vlak van 

diversiteit.  

 

Sectoren zullen in het kader van de sectorconvenants gestimuleerd worden eveneens 

een inspanningsverbintenis aan te gaan en streefcijfers aan te geven. 

 

2.3. Trajectwerking, opleiding en bemiddeling  

Naar aanleiding van de bestuurlijke overheveling van de deelbevoegdheid  

werkgelegenheid van het VFSIPH  naar het beleidsdomein Economie 

Werkgelegenheid en Toerisme zal het trajectbegeleidingsmodel versterkt en verdiept 
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worden via het samenbrengen van de reguliere en categoriale instrumenten, know 

how en methodieken. Daarbij is het uitgangspunt dat de methodieken en know how 

die aanwezig is in de gespecialiseerde vormen van opleiding, screening en 

begeleiding gerespecteerd worden en blijvend ingezet worden voor de specifieke 

doelgroepen. 

Er wordt hierbij vertrokken vanuit een integrale en inclusieve trajectwerking naar de 

arbeidsmarkt via de lokale werkwinkel, waarin de diverse dienstverlenende instanties 

zoals de VDAB en de ATB-diensten samenwerken en waar het één- loket principe 

gerealiseerd wordt voor alle werkzoekenden. De geïntegreerde basisdienstverlening 

waarborgt categoriale aandacht en acties waar aangewezen en nodig. De naadloze 

aansluiting van diverse trajectonderdelen moet door het integrale karakter versterkt 

worden. 

Voorop staat het maatwerkkarakter van de trajectaanpak, waarbij elke werkzoekende 

de ondersteuning en begeleiding krijgt die hij nodig heeft. Dit betekent dat het 

instrumentarium vraaggericht wordt ingezet met prioritair respect voor het 

emancipatorisch perspectief. De methodiek van ‘supported employment’ wordt 

gezien als een belangrijk te ontwikkelen beleidsinstrument voor de ondersteuning 

van de integratiekansen van personen met een arbeidshandicap. Flexibele 

opleidingen op de werkvloer zijn eveneens noodzakelijk. 

 

Bij de uitbouw van dit geïntegreerd trajectbegeleidingsmodel zal specifieke aandacht 

gaan naar de versterking van de inschakelingskansen van personen met een 

arbeidshandicap die woonachtig zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 

nodige samenwerkingsovereenkomsten tussen de betrokken institutionele actoren 

zullen hiertoe afgesloten worden. 

 

2.4  Inschakelingspremies 

Er wordt werk gemaakt van een breder toepassingsgebied, een ruimere 

toegankelijkheid en de administratieve vereenvoudiging van de Vlaamse 

inschakelingspremie (VIP) en de cao 26. In dit kader zal ook onderzocht worden hoe 

zelfstandigen met een handicap kunnen worden ondersteund en premies inzake 
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rendementsverliescompensatie in de Vlaamse openbare sector kunnen worden 

ingevoerd. 

 

2.5  Instroom en doorstroom 

Om de instroom van personen met een arbeidshandicap die niet of beperkt actief zijn 

op de arbeidsmarkt te bevorderen, is het noodzakelijk om de diverse financiële 

activiteitsvallen weg te werken en regels en procedures op elkaar af te stemmen. 

Deze thematiek zal prioritair worden aangepakt met de betrokken instanties, 

instellingen en organisaties.  

De inspanningen inzake tewerkstelling vanuit de beschutte tewerkstelling dienen 

gestimuleerd te worden en gekaderd te worden in een aanpak van 

loopbaanontwikkeling, waar mogelijk gericht op doorstroming naar het regulier 

circuit. 

Verder is het belangrijk dat er een verduidelijking en afstemming komt tussen 

diverse statuten binnen verschillende tewerkstellingsinitiatieven voor personen met 

een arbeidshandicap. 

 

2.6 Redelijke aanpassing 

Op het vlak van redelijke aanpassing op de werkvloer en in de arbeidsorganisatie zal 

de bestaande deskundigheid en instrumentarium bijeen gebracht worden  en ter  

beschikking gesteld worden met het oog op de uitbouw van een volwaardig 

loopbaanbeleid.  

 

2.7. Loopbaanontwikkeling en begeleiding 

Toegankelijkheid en deelname aan het regulier en gespecialiseerd opleidings- en 

bijscholingaanbod moet voor alle werkende personen met een arbeidshandicap 

gegarandeerd zijn. De initiatieven moeten aansluiten bij de mogelijkheden van de 

werknemers en vertrekken vanuit competentie-ontwikkeling. Onnodige formele 

diplomabarrières worden via te ontwikkelen EVC procedures zoveel mogelijk 

weggewerkt.  
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3. Overleg en samenwerking 

De Vlaamse regering en de sociale partners engageren zich om gezamenlijk en 

gestructureerd een jaarlijks overleg te houden in de schoot van het Vlaams 

Economisch en Sociaal Overlegcomité waarbij de verwezenlijking van de 

doelstellingen aan de hand van een overeengekomen set van indicatoren wordt 

nagegaan en tevens wordt nagegaan op welke wijze de overheid het beleid van de 

sociale partners kan flankeren. Zij engageren zich om hierbij vertegenwoordigers van 

gehandicapten-organisaties en gebruikersgroepen te betrekken. Tevens zal in dit 

overleg input gevraagd worden van de intermediaire organisaties. De administratie 

Werkgelegenheid zal betrokken zijn bij de monitoring van de doelstellingen. 

 

De sociale partners engageren zich om op de geëigende overlegniveaus 

(interprofessioneel, sectoraal) overleg te plegen en afspraken te maken omtrent de 

uitvoering van de doelstellingen en de maatregelen vervat onder punt 2 met het oog 

op evenredige en volwaardige participatie op alle niveaus op de arbeidsmarkt. 

Via de Commissie Diversiteit binnen de SERV zullen de gebruikersorganisaties en 

gehandicaptenorganisaties door de sociale partners uitgenodigd worden om 

regelmatig te overleggen omtrent de uitvoering van dit akkoord. 

 

4. Concrete acties 

 

Vlaamse regering : 

 

De Vlaamse overheid engageert zich om uitvoering te geven aan bovenvermelde 

doelstellingen.  

 

Vooreerst gebeurt dit door de Vlaamse openbare sector open te stellen voor 

iedereen. De Vlaamse overheid heeft initiatief genomen in het wegwerken van de 

belemmeringen voor de statutaire betrekkingen. Via gerichte actieplannen voor 

kansengroepen zal de Vlaamse overheid ook een beleid op langere termijn 

garanderen. 
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Verder zal de Vlaamse regering de nodige maatregelen nemen in uitvoering van het 

decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Dit zal 

gebeuren via het stimuleren van het diversiteitsbeleid in ondernemingen en 

organisaties en via het wegwerken van belemmeringen in de sectoren 

arbeidsbemiddeling, vorming en opleiding, beroepskeuzevoorlichting en 

loopbaanbegeleiding en via de verdere uitwerking van de onder punt 2 vermelde 

actiedomeinen. 

 

De Vlaamse overheid als werkgever 

 

De Vlaamse overheid zal als werkgever haar doelgroepenbeleid afstemmen op de in 

de RTC en het groeiscenario voorgestelde  definitie van arbeidshandicap. 

De Vlaamse overheid engageert zich om een registratiesysteem uit te werken dat 

van deze definitie gebruik maakt en te rapporteren over het gevoerde 

diversiteitsbeleid.  

 

De Vlaamse overheid engageert zich werk te maken van evenredige 

arbeidsdeelname in de eigen organisatie.  De Vlaamse overheid wil in dit verband 

een groeipad uittekenen naar een globale 4,5 % aanwezigheid van mensen met een 

erkende arbeidshandicap in haar totale personeelsbestand tegen 2010.   

Ze zal met dat oogmerk en vanuit haar voorbeeldfunctie de nodige maatregelen 

nemen om: 

- de toegang van de overheidsfuncties te verbeteren; 

- de begeleiding op de werkvloer te ondersteunen; 

- de redelijke aanpassingen van de arbeidsorganisatie doorvoeren; 

- het competentiemanagement en de loopbaanontwikkeling te bevorderen. 

 

 

Werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB, ACV): 

 

In de werknemersorganisaties worden diversiteitsconsulenten ingezet om 

vrijgestelden en militanten te sensibiliseren rond het bewerkstelligen van een 
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evenredige participatie van kansengroepen aan de arbeidsmarkt. Zij geven daarbij  

specifieke aandacht aan de positie van personen met een arbeidshandicap. Zij 

worden in de bedrijven ingezet om militanten te begeleiden en te ondersteunen bij 

het creëren van een draagvlak bij de werknemers, het wegwerken van weerstanden, 

het stimuleren van aanpassingen op de werkvloer en het ontwikkelen van 

diversiteitsplannen.  

 

 

UNIZO: 

 

UNIZO organiseert een "KMO-Servicepunt Diversiteit". Diversiteitsconsulenten van dit 

servicepunt moeten de stroom aan informatie en instrumenten filteren en verwerken  

op maat van de ondernemer, de beroepsfederaties en sociale secretariaten. Het 

servicepunt sensibiliseert, verstrekt eerstelijnsinformatie, biedt ondersteuning bij 

diversiteitsplannen (prospectie, nazorg, …) en organiseert specifieke opleidingen.. 

 

 

VEV: 
 
Via een draaischijffunctie bevorderen de jobconsulenten van Jobkanaal de 

aanwerving van kansengroepen door bedrijven.  De consulenten pakken vanuit de 

functie van prospector de mismatch in de toegang tot een job aan.  De consulenten 

verzamelen vacatures van de bedrijven waarvoor kandidaten uit de kansengroepen 

in aanmerking komen en geven deze door aan relevante derden (VDAB, 

uitzendbureaus, ATB- en CBO-diensten, OCMW’s,…) waar kansengroepen op zoek 

naar een job, bekend zijn. 

 

 

Boerenbond: 

 

In de land- en tuinbouwsector zullen op structurele wijze initiatieven worden 

ontwikkeld om de participatiegraad van personen met een arbeidshandicap te 

verbeteren. Hiertoe wordt een steunpunt ‘Groene Zorg’ opgericht. Dit steunpunt wil 

de arbeidszorg en de algemene zorg van kwetsbare groepen in onze samenleving 
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binnen de land- en tuinbouwsector stimuleren. Het steunpunt Groene Zorg 

sensibiliseert, ondersteunt en coördineert (arbeidszorginitiatieven en honoreert 

creatieve input vanuit de sector (arbeids) zorg en creatieve input binnen de land- en 

tuinbouw.   

 

De gebruikersgroepen: 

 

GRIP engageert zich tot: 

 

-Het bekijken van de mogelijkheden naar sensibilisatie van werkgevers en personen 

met een handicap binnen zijn algemene sensibilisatiestrategie (bijvoorbeeld rond 

redelijke aanpassingen). Eventueel kunnen hier acties en/of campagnes rond 

opgezet en instrumenten voor ontwikkeld worden.  

-Haar expertise ter beschikking te stellen op vlak van sensibilisatie voor de 

campagnes van de overheid die rond het thema werkgelegenheid van personen met 

een handicap worden opgezet. 

-Vanuit de eigen beleidsvisie het kritisch blijven opvolgen van het 

werkgelegenheidsbeleid met nadruk op diversiteitsbeleid, positieve actie en redelijke 

aanpassing, beleidsvoorstellen te formuleren (o.a. vanuit ervaringen en knelpunten 

die ze van gebruikers ontvangt) en hiervoor steeds een breder draagvlak te bekomen 

binnen de gebruikerszijde van de sector.  

-Het blijvend bestuiven en beïnvloeden van het beleid op het vlak van 

antidiscriminatie en redelijke aanpassing en zal hiervoor een coördinerende rol 

vervullen voor de gebruikersorganisaties die dit wensen. 

-Het participeren aan de formele adviesorganen op vlak van werkgelegenheidsbeleid 

en dit zowel op strategisch als uitvoerend niveau. 

 

 

Vlaams PatiëntenPLatform: 

 

- Bekendmaking van één dienst of loket, waar mensen met een arbeidshandicap 

terecht kunnen voor informatie en gepaste begeleiding, kan onder andere gebeuren 

via de communicatiekanalen van het Platform. 
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- Sensibiliseren door positieve verhalen of succesverhalen te brengen van 

werkgevers die werknemers met een arbeidshandicap een kans geven en blijven 

ondersteunen.  

- Sensibiliseren van werknemers en werkgevers is belangrijk. Collega's van 

mensen met een arbeidshandicap mogen echter niet vergeten worden. Zij vormen 

een belangrijke ondersteuning. Deze sensibilisatie kan gebeuren door 

patiënten- of gebruikersverenigingen. 

- Vragen of meldingen van personen met een chronische ziekte over obstakels 

en knelpunten in het werkgelegenheidsbeleid of op de arbeidsmarkt, 

registreren en via echte participatie aankaarten. 

 

De intermediaire organisaties (ATB, VDAB, VLAB) : 

 

De intermediaire organisaties verbinden zich ertoe om binnen hun opdrachten, 

mogelijkheden en middelen mee te werken aan de uitvoering van deze Platformtekst 

met het oog op het realiseren van duurzame werkgelegenheid voor personen met 

een arbeidshandicap. 

In dit kader onderschrijven ze de verbintenis om via de samenvoeging van knowhow 

en middelen tot effectieve inschakelingsnetwerken te komen, waarbij de specificiteit 

en deskundigheid van elke organisatie bewaard wordt. 
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5. Actieplan 
 

De ondertekenende partijen engageren zich ertoe om in onderling overleg en op 

grond van de doelstellingen en wegen van deze Platformtekst tegen uiterlijk 1 april 

2004 een concreet actieplan 2004 op te stellen. Dit actieplan zal concrete 

maatregelen, acties en voorstellen bevatten die moeten bijdragen tot de realisatie 

van dit afsprakenkader. Het actieplan zal worden geëvalueerd in de Commissie 

Diversiteit van de SERV. 
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Brussel, 2 december 2003 

 

Voor de Vlaamse regering, 

 

 

 

 

De heer Renaat LANDUYT, 

Minister vice-president van de Vlaamse 

regering, Vlaams minister van 

Werkgelegenheid en Toerisme 

 

 

 

 

De heer Paul VAN GREMBERGEN 

Vlaams minister van Binnenlandse 

Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 

Ambtenarenzaken 

 

  

Voor de sociale partners, 

 

 

 

 

De heer Xavier Verboven 

intergewestelijk secretaris 

ABVV 

De heer Vital Peeters 

Nationaal secretaris ACV 

De heer Jan Vercamst 

Gewestsecretaris ACLVB 

   

   

   

   

De heer Noël Devisch 

Voorzitter Boerenbond 

De heer Johan Bortier, i.o. 

van Kris Peeters, 

Gedelegeerd Bestuurder 

UNIZO 

Mark Andries 

i.o.Philippe Muyters, 

Gedelegeerd Bestuurder VEV 

en Vlaamse Kamers, samen 

VOKA 

 

De heer Bruno Aerts 

Algemeen secretaris VCSPO 
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Voor de gebruikersorganisaties, 

 

 

 

 

Mevrouw Anja Van Impe 

Coördinator Fevlado-Passage 

vzw 

Mevrouw Viviane Sorée 

Voorzitster Grip vzw 

De heer Maurits Demarsin 

Beheerder Similes vzw 

 

 

 

 

Mevrouw Ilse Weeghmans, 

i.o. Raad van Bestuur Vlaams 

Patiëntenplatform vzw 

De heer Yves Moriën, i.o. Jos 

Sterckx, coördinator PPG 

 

 

 

 

 

 

Voor de intermediaire organisaties, 

 

 

 

 

De heer Luc Henau 

ATB-netwerk 

De heer Jan Van Depoele 

Adjunct-administrateur-

generaal VDAB 

Mevrouw Christel Vanroelen 

Coördinator VLAB 

   

 


