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Gemeenschappelijke platformtekst afgesloten tussen de
Vlaamse regering, de Vlaamse sociale partners en de allochtone

gemeenschappen 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 2001 bedraagt de globale arbeidsdeelname of werkzaamheidsgraad in
Vlaanderen 63,3%. 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 2010. 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)
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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 concreet 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 vraag om de achterstelling van de diverse
ondervertegenwoordigde kansengroepen op de arbeidsmarkt weg te werken, wordt
in het kader van de Conferentie Kleurrijk Vlaanderen “Diversiteit op de arbeidsmarkt”
van 3 december 2002 de nadruk gelegd op de bevordering van de evenredige
participatie van allochtonen. De partners onderlijnen evenwel dat deze thematiek ook
geldt en ter harte wordt genomen voor de andere kansengroepen.

De doelstelling van een evenredige arbeidsdeelname van allochtonen 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) een evenredige kans om aangeworven te worden bij de invulling van vacatures.

Anno 2001 is minder dan 40% van de bevolking van niet-EU nationaliteit tussen 25
en 64 jaar aan het werk, tegenover 70% bij de Belgen. Om deze aanzienlijke
“nationaliteitskloof”1 tegen 2010 weg te werken of substantieel te verminderen is een
jaarlijkse toename met 2.000 tot 5.000 werknemers van niet-EU nationaliteit
noodzakelijk.

                                                       
1 Voor de kansengroepen van allochtonen is de periodieke berekening van de werkzaamheidsgraad onmogelijk.
In de betrokken NIS-enquête is immers enkel de nationaliteit van de respondenten gekend. We beperken ons hier
dus noodgedwongen tot een groeiscenario over de nationaliteitskloof in de arbeidsdeelname.
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2. Wegen naar werk

De Vlaamse regering en de sociale partners verbinden zich ertoe de doelstellingen uit
het Pact van Vilvoorde te behalen via een mix van 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. Dit decreet
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 allochtonen te
bevorderen. Zij benadrukken in dit verband volgende zes actiedomeinen :

2.1. Bevordering van de startkwalificaties

De meest proactieve aanpak inzake de bestrijding van de werkloosheid bij allochtone
jongeren bestaat erin de achterstelling die zij in het onderwijs ondervinden, weg te
werken. Daarom moeten in de lijn van doelstelling 2 van het Pact van Vilvoorde
inzonderheid gewerkt worden aan een substantiële vermindering van de
ongekwalificeerde uitstroom van allochtone jongeren in het onderwijs, de
bevordering van hun startkwalificatie in functie van hun competenties en talenten en
het aanbieden van een voltijdse inschakeling in de uitbouw van het alternerend
leren.

2.2. Erkenning van verworven competenties

Door het uitwerken van procedures inzake erkenning van verworven competenties
kunnen buitenlandse diploma’s van nieuwkomers gehonoreerd worden op de
arbeidsmarkt. Bovendien kunnen in dit kader ook de non-formele competenties
verbonden aan werk en loopbaanervaringen in rekening worden gebracht. Zo
ontstaat er een nauwkeuriger beeld over de reële competenties van de betrokkenen.

2.3. Taalverwerving

Een substantieel aanbod Nederlands Tweede Taal en functioneel Nederlands is nodig
om de inschakeling in de samenleving én de arbeidsmarkt te faciliteren.

2.4. Trajectbegeleiding



./.

4

Het optimaliseren van de toeleiding en inschakeling van allochtone werkzoekenden
kan enkel maar gebeuren indien dit gestoeld is op maatwerk. De aanpak van
individuele trajectbegeleiding staat dan ook centraal. Dit houdt niet alleen een
warme overdracht in van de begeleidingsinstanties naar de werkgever, maar ook een
voldoende hoge deelname aan kwalificerende en beroepstechnische trajecten die
bijdragen tot de realisatie van evenredige participatie op de werkvloer.

2.5. Instroom

Er dienen instroombevorderende maatregelen genomen te worden bij de
ondernemingen zelf.

Hiervoor zullen verschillende instrumenten ingezet worden die de feitelijke
hinderpalen inzake de selectie en aanwerving van allochtonen wegnemen.

2.6. Management van diversiteit

Als sluitstuk van deze aanpak dient Management van Diversiteit via inzonderheid het
instrument van de diversiteitsplannen in de onderneming gepromoot te worden.
Deze aanpak op het niveau van de onderneming gaat verder dan enkel de instroom
en bevordert de duurzame werkgelegenheid van de zogenaamde kansengroepen.
Management van diversiteit werkt immers in op het personeels- en organisatiebeleid
van ondernemingen en op de bewustmaking van het personeel in het omgaan met
diversiteit. Dit houdt ook aandacht in voor de sensibilisering en vorming van collega-
werknemers. Management van diversiteit houdt ook de bevordering van allochtoon
ondernemerschap in.

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 de vertegenwoordigers
van de allochtone gemeenschappen te betrekken.

De sociale partners engageren zich om op de geëigende overlegniveaus
(interprofessioneel, sectoraal) overleg te plegen en afspraken te maken omtrent de
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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 oprichting van een Commissie Diversiteit binnen de SERV zullen de allochtone
gemeenschappen 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 zal in de loop van de maand januari gerichte
maatregelen voorstellen om de instroom van allochtonen te bevorderen en de
begeleiding van deze werknemers te garanderen. De Vlaamse overheid neemt op
korte termijn een initiatief in het wegwerken van de belemmeringen voor de
statutaire betrekkingen. Via gerichte actieplannen voor allochtonen en andere
doelgroepen zal de Vlaamse overheid ook een beleid op langere termijn garanderen.

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 een diversiteitsbeleid in ondernemingen 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.

Werknemersorganisaties (ABVV,ACLVB, ACV):

In de werknemersorganisaties zullen diversiteitsconsulenten worden ingezet om
vrijgestelden en militanten te sensibiliseren rond het bewerkstelligen van een
evenredige participatie van allochtonen aan de arbeidsmarkt.  Zij zullen in de
bedrijven worden ingezet om militanten te begeleiden en ondersteunen bij het
creëren van een draagvlak bij de werknemers, het wegwerken van weerstanden en
het ontwikkelen van diversiteitsplannen.
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UNIZO:

UNIZO zal een "KMO-Servicepunt Diversiteit" organiseren. Diversiteitsconsulenten
moeten de stroom aan informatie en instrumenten filteren en verwerken  op maat
van de ondernemer, de beroeps -en regionale organisaties. Het servicepunt zal
sensibiliseren, eerstelijnsinformatie verstrekken, ondersteuning bieden bij
diversiteitsplannen en specifieke opleidingen organiseren. Daarnaast wordt een
experiment opgezet "Nederlands op de Werkvloer" met een aantal kleine
pilootbedrijven en wordt de klantenproblematiek nader bekeken. Er wordt maximale
aansluiting gezocht met de UNIZO-acties naar allochtone ondernemers toe.

VEV:

Via een draaischijffunctie zullen jobconsulenten de aanwerving van kansengroepen
door bedrijven bevorderen.  De consulenten zullen vanuit een functie van prospector
de mismatch in de toegang tot een job aanpakken.  De consulenten verzamelen
vacatures van de bedrijven waarvoor kandidaten uit de kansengroepen in
aanmerking komen en geven deze door aan relevante derden (VDAB,
uitzendbureaus, allochtonenorganisaties, 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 o.m. allochtonen en andere kansengroepen
te verbeteren.  De 0,10% en 0,15%-middelen zullen worden aangewend om de
aanwerving en integratie van kansengroepen te ondersteunen, onder meer via de
toekenning van tewerkstellingspremies aan ondernemingen die werknemers
aanwerven uit de meest kwetsbare risicogroepen op de arbeidsmarkt.
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5. Oproep

De Vlaamse regering en de sociale partners nodigen de vertegenwoordigers van de
allochtone gemeenschappen, maar ook de andere actoren inzake werkgelegenheid,
opleiding en begeleiding uit om deze platformtekst te onderschrijven zodat hun
krachten mee kunnen gebundeld worden voor het bereiken van deze doelstelling.
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Brussel, 3 december 2002

Voor de Vlaamse regering,

de heer Patrick DEWAEL,
Minister-president van de Vlaamse regering

de heer Renaat LANDUYT
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 Kris Peeters
Gedelegeerd Bestuurder UNIZO

de heer Marc De Scheemaecker
Ondervoorzitter VEV


