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Tien jaar Commissie Diversiteit - tien 
beleidsprioriteiten  

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging 

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

er samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum 

adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.  

 

De Commissie Diversiteit benadrukt dat ook in 2014 nog moet worden ingezet op 

‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’. 

Dat is een kerndoelstelling die de Vlaamse regering en de sociale partners in het 

Pact2020 hebben vastgelegd. Na de verkiezingen van 25 mei 2014 zal ook de nieuwe 

Vlaamse Regering hier op moeten inzetten. De nieuwe bevoegdheden die in het kader 

van de zesde staatshervorming worden overgedragen moeten voor de Commissie Di-

versiteit bijdragen tot een coherent en slagkrachtig arbeidsmarktbeleid, eveneens ge-

richt op het behalen van de doelstellingen van het Pact2020.  

Het algemene streven van het Pact2020 is het bereiken van een algemene werkzaam-

heidsgraad bij Vlamingen op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar) van ruim 76% tegen 

2020.1 In 2012 lag de algemene werkzaamheidsgraad op 71,5%. Daarmee daalde de 

algemene werkzaamheidsgraad met 3 procentpunt ten opzichte van 2011. Vlaanderen 

scoorde steeds beter dan gemiddeld in Europa, maar sinds 2011 zakt de werkzaam-

heidsgraad sneller dan deze van de EU27. Het bereiken van de 76%-doelstelling tegen 

2020 blijft een grote uitdaging. Remmende factoren zijn de economische crisis en de 

vergrijzing van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Maar er blijft ook een belangrijk 

potentieel op de arbeidsmarkt onderbenut. Personen van allochtone afkomst, personen 

met een arbeidshandicap, vrouwen, … blijven ondervertegenwoordigd op de arbeids-

markt. Een aantal specifiek doelstellingen geformuleerd in het Pact2020 hebben tot 

doel deze groepen te activeren. 

Voor personen geboren buiten de EU stelt het Pact2020 een werkzaamheidsgraad van 

64% tegen 2020 voorop. Tussen 2001 en 2008 steeg de werkzaamheidsgraad van 

deze groep, maar na 2008 nam die jaarlijks af tot 51,8% in 2012. Ook de werkzaam-

heidsgraad voor personen met niet-EU-nationaliteit is in 2012 gedaald ten opzichte van 

het jaar voordien tot 42,7% (-3,6 procentpunt). De 58%-werkzaamheidsdoelstelling 

voor personen met de niet-EU-nationaliteit is opnieuw verderaf. In 2012 was 38,7% van 

de personen met een arbeidshandicap aan het werk (+0,1procentpunt t.o.v. 2011). Het 

bereiken van de 43%-werkzaamheidsdoelstelling voor personen met een arbeidshan-

dicap in het Pact2020 is nog veraf.  

                                                

1  Cijfers die in dit onderdeel worden geciteerd zijn afkomstig uit: Vlaamse Regionale Indicatoren 2013 
VRIND (2013). 
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Om de specifieke Pact2020-doelstellingen wat betreft de kansengroepen te behalen en 

daarmee ook de kerndoelstelling, zijn bijkomende inspanningen nodig. De competen-

ties van de kansengroepen moeten meer worden aangesproken. Er moet worden inge-

zet op het effectief realiseren van gelijke kansen en gelijke behandeling om zowel de 

werkzaamheidsgraad van de kansengroepen als de algemene werkzaamheidsgraad te 

verhogen richting de Pact2020-doelstellingen. De Commissie Diversiteit schuift daarom 

10 beleidsprioriteiten met betrekking tot evenredige arbeidsdeelname voor de nieuwe 

Vlaamse regering naar voor. 

 

1. Blijf het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname (EAD) 

richten op de drie prioritaire kansengroepen 

Gezien hun kwetsbare situatie op de arbeidsmarkt moet het EAD-beleid voor de Com-

missie Diversiteit gericht blijven op de drie prioritaire kansengroepen, namelijk perso-

nen met een arbeidshandicap, personen van allochtone afkomst en 50-plussers. Daar-

binnen moet er gericht en gecoördineerd kunnen worden ingezet op subdoelgroepen, 

zoals nieuwkomers, hooggeschoolde personen van allochtone afkomst en/of langdurig 

zieken.  

Het streven naar een evenredige arbeidsparticipatie moet kracht worden bijgezet. De 

Commissie Diversiteit schuift daarbij een aantal specifieke elementen naar voor: 

 In het kader van het Pact2020 moet elke onderneming in Vlaanderen tegen 2020 

een diversiteitsbeleid hebben. Om dat doel te realiseren moeten bedrijven en orga-

nisaties verder kunnen rekenen op ondersteuning om aan diversiteit te werken. 

Loopbaan- en diversiteitplannen, de ‘structurele’ EAD-projecten en de bijkomende 

diversiteitsprojecten moeten een belangrijke rol blijven spelen.  

 De Commissie Diversiteit vraagt om blijvend in te zetten op voldoende én kwali-

teitsvolle loopbaan- en diversiteitsplannen. In deze loopbaan- en diversiteitsplan-

nen moet naast concrete instroomdoelstellingen ook verder werk worden gemaakt 

van doorstroom en retentie voor de prioritaire kansengroepen. Voor de Commissie 

Diversiteit is het van belang dat de loopbaan- en diversiteitsplannen goed worden 

opgevolgd. Er is nood aan meer transparantie over de globale resultaten van de 

loopbaan- en diversiteitsplannen.  

 Er zou moeten worden nagegaan waar en hoe resultaatsfinanciering een meer-

waarde zou kunnen beiden bij de EAD-instrumenten en –doelstellingen. 

 Er moet gestreefd worden naar een sterkere betrokkenheid van werknemers bij de 

acties in het kader van een loopbaan- en diversiteitsplan. 

Tot slot, zonder de focus op de drie prioritaire kansengroepen binnen het EAD-beleid 

los te laten, moeten we oog hebben voor andere belangrijke en regelmatig overlap-

pende problematieken en nieuwe uitdagingen. Met name, personen die in armoede 

leven, ongekwalificeerde jongeren en het steeds vaker voorkomen van multi-

problematieken.2 

                                                

2  De uitwerking van dit onderdeel is sterk geïnspireerd op de speech n.a.l.v. 10 jaar EAD-beleid in 
Vlaanderen door Karel Van Eetvelt, voorzitter van de Commissie Diversiteit in 2012 

mailto:info@serv.be
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Advies Vesoc krachtlijnennota, 12 juli 2007 
Speech Karel Van Eetvelt, Raad Commissie Diversiteit - 18 juni 2012 
 

2. Pak jeugdwerkloosheid aan met aandacht voor inclusie 

van jongeren van allochtone afkomst en BUSO-jongeren  

Vlaanderen telt een grote groep jonge werkzoekenden. Het merendeel van deze jonge-

ren is laaggeschoold, maar jeugdwerkloosheid is ook een probleem bij bepaalde mid-

dengeschoolden. Vooral de enorme toename van de langdurige werkloosheid bij jon-

geren is zorgwekkend. Een belangrijk onderdeel van jonge werkzoekenden maakt deel 

uit van de kansengroepen. Zo is 19,7% van de jonge werkzoekenden van allochtone 

origine.3 Bij de ongekwalificeerde jongeren loopt dat aandeel op tot tussen de 25 en 

30%. Bovendien wordt door de gebruikte definitie de groeiende groep personen van 

allochtone afkomst van de tweede en derde generatie die als Belg geboren zijn, in dat 

cijfer niet gevat.4 In oktober 2013 zijn 7,7% van de jonge werkzoekenden en 13,5% van 

de ongekwalificeerde jongeren personen met een arbeidshandicap, een aandeel dat 

weinig verandert.5 

De Commissie Diversiteit vindt de aanpak van de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen erg 

belangrijk en onderschrijft de nood aan een getrapte aanpak ervan. Bij voorkeur moet 

jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk vermeden worden, in het bijzonder door het voor-

komen van ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs. Maar indien nodig moeten 

ook remediërende acties worden ondernomen. Gezien het belangrijk aandeel van de 

kansengroepen binnen de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen vraagt de Commissie Di-

versiteit zowel bij de preventieve als de remediërende maatregelen garanties voor de 

inclusie van jongeren van allochtone afkomst en ook BUSO-jongeren.  

Voor de Commissie Diversiteit moet er bijzondere aandacht gaan naar de aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt. Dat vereist een goede samenwerking tussen de beleidsdo-

meinen Onderwijs, opleiding en vorming en het beleidsdomein Werk. De VDAB is 

daarbij als arbeidsmarktregisseur een erg belangrijke partner en moet daarin versterkt 

worden. 

Indien het beleid jeugdwerkloosheid in de toekomst maximaal wil voorkomen is het 

essentieel om ten volle in te zetten op preventieve acties. Gezien de jeugdwerkloos-

heid in Vlaanderen zich in belangrijke mate ook binnen de groep van jongeren uit de 

                                                

3  VDAB-Arvastat, gegevens voor oktober 2013 

4  Allochtone werkzoekenden worden gedefinieerd als “werkzoekenden die een huidige of vorige nationa-
liteit hebben van buiten de EU-27 of de EVA-landen”.  

5  Vanaf februari 2009 wordt een werkzoekende als een werkzoekende met een arbeidshandicap be-

schouwd wanneer na een administratief onderzoek, uit attesten of verslagen, blijkt dat de werkzoeken-
de ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een kwalifi-
catie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of ex-BUSO of BLO-leerling is zonder dat er 
kwalificaties of getuigschriften behaald zijn, recht heeft op een inkomensvervangende- of een integra-
tietegemoetkoming, in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing 
of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsonge-
schiktheid blijft, recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als 
ouder met een handicap), recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering 
of een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of 
arts. 

mailto:info@serv.be
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20100705_EAD_brf_2010_20100709.pdf
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kansengroepen aftekent, vraagt de Commissie Diversiteit betrokken te worden bij het 

uittekenen van oplossingen op lange termijn. Belangrijke acties kunnen zich richten op 

informatieverstrekking, sensibilisering en begeleiding rond studiekeuze, beroepskeuze 

en arbeidsmarktkansen; afstemming tussen het opleidingsaanbod en de realiteit op de 

arbeidsmarkt waarbij bijvoorbeeld het BUSO-onderwijs opleidingsprofiel verder wordt 

geactualiseerd zodat er een betere afstemming komt met de competenties die men 

nodig heeft op de arbeidsmarkt en inzetten op een kwaliteitsvol aanbod aan werkplek-

leren en het bereik van de kansengroepen daarbij.  

Voor een snelle aanpak van de jeugdwerkloosheid zijn op korte termijn ook remedi-

erende acties op de arbeidsmarkt nodig. Voor de Commissie Diversiteit is het erg be-

langrijk dat de VDAB sterk inzet op een beter bereik van jongeren uit de kansengroe-

pen, bijvoorbeeld door een meer dekkend aanbod van VDAB-opleidingen (inclusief 

stages) voor jongeren van allochtone afkomst en sterker inzetten op het bereik van IBO 

bij jongeren uit de kansengroepen. Inzake het sluitend maatpak plus voor jongeren 

vraagt de Commissie Diversiteit bijzondere aandacht voor de overgang onderwijs-

arbeidsmarkt voor BUSO-jongeren door bijvoorbeeld algemener in te zetten op het 

gespecialiseerd aanbod van GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding) 

dat momenteel enkel op projectbasis bestaat.  

 
Advies actielijst allochtonen – 2 februari 2011 
Advies actielijst arbeidshandicap – 18 mei 2011 

 

3. Verbeter het bereik van de kansengroepen binnen 

tewerkstellingsprogramma’s en loopbaanbeleid  

De VDAB streeft naar een maximale activering van alle werkzoekenden met specifieke 

aandacht voor de kansengroepen via het sluitend maatpak. Uit de uitstroomgegevens 

naar werk 6 maanden na het einde van het traject blijkt dat globaal 58% van de deel-

nemers een baan hebben.6 Bij personen van allochtone afkomst is dat 50,2% en bij 

personen met een arbeidshandicap 39,1%. Voor beide groepen ligt de uitstroom naar 

werk bij elk type traject (spontaan, preventief, curatief) lager dan globaal. Algemeen ligt 

de kans op werk lager voor de twee kansengroepen. In 2012 was de kans op werk 

3,1% voor personen met een handicap in vergelijking met 9,6% voor personen zonder 

handicap. Voor personen van niet-Europese herkomst was de kans op werk 7,1% ten 

opzichte van 10,4% voor personen van Europese herkomst (inclusief Belgen).7 

De Commissie Diversiteit stelt daarbij vast dat personen van allochtone afkomst en 

personen met een arbeidshandicap vandaag nog onvoldoende worden bereikt binnen 

de tewerkstellingsmaatregelen en loopbaanbeleid. Nochtans kunnen werkervaringsini-

tiatieven, tewerkstellingsprogramma’s, loopbaandienstverlening en loopbaanbegelei-

ding belangrijke instrumenten zijn om de arbeidsmarktpositie van deze kansengroepen 

te versterken. Zo bereikte de VDAB in 2012 11.883 personen met een individuele be-

roepsopleiding (IBO), maar vormen personen van allochtone afkomst (15,1%) en per-

                                                

6 VRIND, 2013 

7 VDAB (bewerking department WSE) 

mailto:info@serv.be
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20110202_actielijst_allochtonen.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20110518_actielijst_arbeidshandicap.pdf
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sonen met een arbeidshandicap (6,5%) slechts een minderheid.8  Ook van de perso-

nen die loopbaanbegeleiding volgen heeft bijvoorbeeld slechts 6,6% een arbeidshandi-

cap en is 4,1% van allochtone afkomst (cijfers 2011).9 De Commissie Diversiteit pleit 

voor het uitwerken van gepaste maatregelen om het bereik van personen met een ar-

beidshandicap en personen van allochtone afkomst in deze maatregelen en dienstver-

lening te verhogen. Er moet minimum een evenredige vertegenwoordiging van beide 

kansengroepen worden gerealiseerd door de drempels in de toeleiding, toegang en/of 

regelgeving aan te pakken en mogelijkheden inzake taalondersteuning uit te bouwen.  

De Commissie Diversiteit stelt tegelijkertijd de vraag of de bestaande maatregelen de 

juiste maatregelen zijn voor de activering van werkzoekenden uit de kansengroepen. 

Er moet worden geëvalueerd of de maatregelen effectief zorgen voor meer duurzame 

tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en van personen van allochtone 

afkomst en waar nodig worden bijgestuurd.  

Om een duurzaam loopbaanbeleid voor de kansengroepen te realiseren, is het nodig 

om verder in te zetten op de erkenning van eerder/elders verworven competenties en 

kwalificatie. De Commissie Diversiteit verwijst naar het SERV-advies “Naar een geïn-

tegreerd EVC-beleid” van 7 november 2012 dat stelt: ‘Een geïntegreerd EVC-beleid 

biedt volwassenen de kans om competenties (hoe ook verworven) zichtbaar te maken 

met een formele erkenning (kwalificatie). Het doel van EVC is het behalen van een 

kwalificatie met een civiel effect. Het civiele effect vertaalt zich in deelname aan oplei-

dingen via verkorte leertrajecten en op de arbeidsmarkt door de verhoogde toegang tot 

duurzaam en uitdagend werk.’ Specifiek voor personen van allochtone afkomst heeft 

de Commissie Diversiteit in meerdere adviezen gewezen op de problematiek van de 

erkenning van buitenlandse diploma’s. De Commissie Diversiteit vraagt dat de over-

heid verder inspanningen levert om de erkenning van diploma’s verkregen in het bui-

tenland efficiënter te laten verlopen.  

 

Advies actielijst allochtonen – 2 februari 2011 

Advies over hooggeschoolde allochtonen en de Vlaamse arbeidsmarkt, 14 mei 2008 

 

4. Zet de methode van socio-economische monitoring ook 

op Vlaams niveau in  

Een evaluatie van de arbeidsmarktpositie van kansengroepen is niet mogelijk zonder 

een gedegen monitoring. De werkzaamheidsgraad is daarbij een centrale indicator. De 

Commissie Diversiteit pleitte voor een monitoring van personen van allochtone afkomst 

op basis van een construct dat de Vesoc-definitie10 zo goed mogelijk benadert en afge-

leid is uit administratieve databanken. De nieuwe methode van socio-economische 

monitoring (FOD WASO, CGKR) komt sterk tegemoet aan dat pleidooi en laat toe om 

                                                
8
 VRIND 2013 

9
 www.werk.be  

10  Personen met een nationaliteit van een land van buiten de Europese Unie of persoon van wie minstens 
één ouder of twee grootouders een nationaliteit heeft van een land buiten de Europese Unie.  (Vesoc, 
1 april 2003) 

mailto:info@serv.be
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20110202_actielijst_allochtonen.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1373.pdf
http://www.werk.be/
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op een meer objectieve manier zicht te krijgen op de vertegenwoordiging van personen 

van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt. De Commissie Diversiteit pleit ervoor deze 

methode en de gehanteerde concepten ook in Vlaanderen over te nemen, zowel op 

Vlaams als regionaal niveau, om maximaal vergelijkbare cijfers te verkrijgen. Ook de 

Vlaamse overheid kan best verder inzetten op de uitrol van deze methode binnen het 

diversiteitsbeleid voor het eigen personeel.  

De Commissie Diversiteit vraagt om de methode van socio-economische monitoring 

ook in te zetten voor een jaarlijkse, gedetailleerde rapportering over de positie van per-

sonen van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt en de effecten van het beleid (werk-

zaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, rapportering over diversiteitsplannen, bereik 

van allochtonen in tewerkstellingsmaatregelen, …) 

Ook wat betreft personen met een arbeidshandicap zijn verdere stappen voor een 

goede monitoring nodig. In de monitoring van deze doelgroep kunnen wellicht belang-

rijke stappen vooruit worden gezet door ook hier een koppeling te maken met bestaan-

de databanken, zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de databanken van de 

VDAB. De resultaten van het Handilab-onderzoek van het Centrum voor Sociologisch 

Onderzoek (K.U.Leuven) zouden daarbij een goed vertrekpunt vormen.  

 
Advies Gelijkekansen- en diversiteit – Plan 2014 Vlaamse overheid, 12 november 2013  
Advies actielijst allochtonen – 2 februari 2011 

 

5. Werk inactiviteitsvallen weg  

Inactiviteitsvallen vormen een belangrijk probleem voor personen met een arbeidshan-

dicap of een chronische ziekte. Ze bemoeilijken voor deze mensen de transitie naar de 

actieve arbeidsmarkt. De Commissie Diversiteit vraagt aandacht voor het verband tus-

sen inkomen uit arbeid en inkomen vanuit een uitkeringssituatie. Maar het gaat ook 

ruimer om alle procedures en maatregelen die door hun inhoud, hun complexiteit, hun 

klantonvriendelijkheid, hun stigmatiserend karakter de socio-professionele re-integratie 

van personen met een arbeidshandicap negatief beïnvloeden of onvoldoende positief 

aanmoedigen. De Commissie Diversiteit pleit ervoor om deze inactiviteitsvallen ten 

gronde aan te pakken. Flankerende maatregelen kunnen immers maar succesvol zijn 

in de mate dat inactiviteitsvallen worden vermeden.  

Met betrekking tot mogelijke inactiviteitsvallen die de inkomenspositie van de betrokke-

ne negatief beïnvloeden, juicht de Commissie Diversiteit in de eerste plaats de reeds 

genomen initiatieven tot samenwerking tussen de VDAB, het RIZIV en de verzeke-

ringsinstellingen toe. De Commissie Diversiteit dringt er op aan om verder in te zetten 

op het verbeteren en verruimen van deze samenwerking met het oog op het wegwer-

ken van inactiviteitsvallen en het vergroten van de mogelijkheden van toegelaten ar-

beid, ook voor zelfstandigen. De Commissie Diversiteit vraag op korte termijn een snel-

le in gebruikname van de tool waarmee voor personen met een inkomen vanuit een 

uitkeringssituatie de impact van stappen naar werk op het netto beschikbare inkomen 

kan worden gesimuleerd. Het netto beschikbare inkomen van een gezin heeft immers 

een belangrijke impact op bestaans(on)zekerheid en op het al dan niet nemen van 

stappen naar werkhervatting.  

 

mailto:info@serv.be
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20131112_GelijkeKansen_Diversiteitsplan_2014_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20110202_actielijst_allochtonen.pdf
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Advies over het wegwerken van activiteitsvallen bij personen met een arbeidshandicap - 
03/03/2004 

 

6. Pak discriminatie op de arbeidsmarkt krachtdadig aan  

De commissie Diversiteit hecht veel belang aan de bestrijding van arbeidsgerelateerde 

discriminatie. Het Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie (ABAD) is 

een instrument dat focust op twee sporen: stimulering (preventie, sensibilisering, …) en 

handhaving (efficiënte controles, kordaat optreden bij manifeste overtredingen, …). Het 

plan wordt opgevat als een “permanent werk in uitvoering” dat jaarlijks dient te worden 

geëvalueerd. 

Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat er verder wordt ingezet op het ABAD 

als een goed onderbouwd, voldoende concreet en ruim gedragen plan. Consulenten 

van arbeidsmarktintermediairs, medewerkers van meldpunten en inspecteurs dienen 

elk vanuit hun eigen rol het tweesporenbeleid van stimulering en handhaving waar te 

maken. Voor de commissie Diversiteit is het dan ook belangrijk dat er voor arbeidsge-

relateerde discriminatiebestrijding ook volop op een adequaat handhavingsbeleid wordt 

ingezet. Dit vergt onder meer duidelijke doelstellingen voor de inspectie inzake doelge-

richte en efficiënte controles rond discriminatie, het benutten van meer efficiëntere on-

derzoeksmethoden zoals controles op basis van statistisch onderzoek en een gecoör-

dineerde aanpak, informatiedoorstroming en een efficiënte registratie en behandeling 

van klachten en meldingen. De Commissie Diversiteit vraagt een jaarlijkse rapportering 

aan de Commissie Diversiteit met de stand van zaken van het ABAD op basis van 

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. De Commissie Diversiteit ziet voor zichzelf een 

belangrijke rol weggelegd in de jaarlijkse evaluatie van het plan. 

Voor personen met een arbeidshandicap zijn ‘integrale toegankelijkheid’ (van gebou-

wen, maar ook informatie en procedures) en ‘redelijke aanpassingen’ cruciale elemen-

ten om arbeidsgerelateerde discriminatie aan te pakken. 

 

Advies Geactualiseerd actieplan bestrijding arbeidsgerelateerde discriminatie, 30 mei 2012 
Advies over het protocol betreffende de redelijke aanpassingen, 5 mei 2004  
 

7. Bouw een taalbeleid op de arbeidsmarkt uit  

Een goed uitgebouwd taalbeleid werkt vanuit een integrale aanpak waarin zowel de 

anderstalige wordt versterkt alsook de omgeving wordt betrokken. Voor de Commissie 

Diversiteit is het van groot belang dat anderstaligen vlot de overgang van onder-

wijs/opleiding naar de werkvloer kunnen maken zonder dat hun taaltraject abrupt wordt 

onderbroken of stilvalt. De toegang tot opleidingen en jobs moet veel sneller en in 

combinatie met taaltrajecten kunnen gebeuren. De sluitende aanpak naar anderstalige 

werkzoekenden moet evolueren naar een loopbaandenken dat ook voorziet in adequa-

te ondersteuning van de anderstalige werknemers op de werkvloer. De Commissie 

Diversiteit vraagt daarbij dat de VDAB inzake tewerkstellingsmaatregelen nog sterker 

inzet op een proactieve houding naar het aspect taal, ongeacht de specifieke maatre-

gel. Tewerkstellingsmaatregelen dienen zo ingezet te worden dat ze enerzijds de an-

derstalige aantrekkelijker maken voor de werkgever en anderzijds de positie van de 

anderstalige zelf op de arbeidsmarkt versterken. 

mailto:info@serv.be
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/463.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/463.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/DIVER_ADV_20120530_ABAD.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/050504_Advies_protocol_redelijke_aanpassing.pdf
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De Commissie Diversiteit vraagt dat de VDAB sterker inzet op werkplekleren, ook voor 

anderstalige nieuwkomers, en op taalverwering op de werkvloer via uitbreiding van 

NODW en taal- en jobcoaching. Het aanbod NT2 moet flexibeler onder meer door 

meer instapmomenten te voorzien, aangepaste lesmomenten en meer intensieve tra-

jecten. Ondernemingen, organisaties en overheden dienen werk te maken van een 

integraal taalbeleid: toegankelijk taalgebruik op de werkvloer, ondersteuning voor an-

derstalige werknemers en Nederlandstalige collega’s, realistische en functiespecifieke 

taalvereisten in vacatures en gepaste procedures om de taalkennis correct te beoorde-

len. Om dat te realiseren is er nood aan een voor werkgevers duidelijk herkenbaar in-

geplande dienstverlening om dit integraal taalbeleid op punt te stellen.  

 
Advies Taalbeleid op de arbeidsmarkt, 23 oktober 2012 

 

8. Blijvend inzetten op kwalitatief ondernemerschap bij 

kansengroepen  

De Commissie Diversiteit wenst de uitbouw van kwalitatief ondernemerschap bij kan-

sengroepen verder te stimuleren. Daarvoor dienen onnodige praktische drempels in de 

regelgeving voor het ondernemerschap bij kansengroepen te worden weggewerkt. Zo 

moeten elders en eerder verworven competenties meer worden gevaloriseerd bij de 

toegang tot het ondernemerschap en moet de aansluiting tussen ondernemerschap en 

uitkeringsstelsels voor personen met een handicap beter. Het regionaliseren van de tot 

nu toe exclusieve federale bevoegdheid inzake beroepskaarten voor zelfstandigen in 

het kader van de zesde staathervorming geeft Vlaanderen meer mogelijkheden om een 

eigen beleid inzake economische migratie uit te werken. Ook in de toekomst blijft de 

beroepskaartenprocedure noodzakelijk aangezien de buitenlandse zelfstandige die 

zich in Vlaanderen wenst te vestigen, een beroepskaart nodig heeft om zijn of haar 

verblijf te kunnen aanvragen. De Commissie Diversiteit verwijst naar het Addendum 

Economische Migratie bij SERV-akkoord Staathervorming. Daarin stellen de sociale 

partner dat de aanvraag van beroepskaarten die momenteel aan de FOD Economie 

worden gericht best aan een economische administratie van het gewest die knowhow 

heeft inzake de meerwaarde die economische activiteiten voor Vlaanderen kunnen 

bieden, zullen worden gericht. De personen die al tijdelijk in België verblijven, moeten 

vandaag hun aanvraag voor een beroepskaart indienen bij een ondernemingsloket. 

Ook deze procedure kan in de toekomst blijven bestaan. Vlaanderen beslist dan over 

de economische relevantie van de aanvraag en levert de beroepskaart af.  

Voor de Commissie Diversiteit is het nodig dat instanties die diensten verlenen aan 

(pre)starters en ondernemers (Agentschap Ondernemen, ondernemingsloketten, …) 

blijvend inzetten op een toegankelijke dienstverlening ten aanzien van kansengroepen. 

Ook zelforganisaties kunnen hier een rol in spelen.  

Verder moeten ondernemers uit de kansengroepen kunnen rekenen op meer toegan-

kelijke financieringsmogelijkheden. Indirecte vormen van discriminatie van  kansen-

groepen bij kredietverstrekking dienen te worden bestreden.  

Tot slot kan de beeldvorming beter door ondernemers uit de kansengroepen prominen-

ter en evenwichtiger in beeld te brengen. 

 

mailto:info@serv.be
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Advies Ondernemerschap bij personen van allochtone afkomst en personen met een arbeids-
handicap, 9 juni 2010  
Addendum Economische Migratie bij SERV-akkoord Staatshervorming, 23 januari 2013 
 

9. Speel de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid 

sterker uit  

Het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid staat in het teken van de realisatie van 

een evenredige participatie van de kansengroepen in haar diensten. De Commissie 

Diversiteit vindt het erg belangrijk dat de instrumenten gericht op diversiteit en evenre-

dige arbeidsdeelname voor de Vlaamse overheid als werkgever, ook in de huidige be-

sparingscontext overeind blijven. De aandacht voor de prioritaire kansengroepen mag 

niet verslappen.  

De Commissie Diversiteit heeft het beleid van streefcijfers voor de kansengroepen in 

het personeelsbestand van de Vlaamse overheid steeds gesteund. In 2012 werd het 

streefcijfer voor personen met een allochtone afkomst op basis van de socio-

economische monitoring bijna gehaald, onder meer dankzij de inbedding van het beleid 

in de managementinstrumenten. De Vlaamse overheid moet verder inzetten op ambiti-

euze streefcijfers. Daarbij moet het algemene streefcijfer voor personen van allochtone 

afkomst van 4% worden verhoogd naar minstens 10% om het principe van evenredige 

arbeidsdeelname te waarborgen. Tevens moet er een duidelijke oververtegenwoordi-

ging van de kansengroepen bij sollicitanten worden voorzien.  

Er moet fors worden ingezet op het verhogen van het aandeel van personen met een 

handicap of chronische ziekte. In afwachting van de resultaten van de externe evalua-

tie van de bestaande instrumenten voor deze doelgroep, vraagt de Commissie Diversi-

teit dat entiteiten die geen enkele persoon met een handicap of chronische ziekte in 

hun personeelsbestand hebben in 2014 zouden streven naar minimum 1 aanwerving 

uit deze groep. Ook zijn verdere stappen richting integrale toegankelijkheid en het 

voorzien van voldoende middelen voor het uitwerken van een re-

integratiedienstverlening erg belangrijk. 

De Commissie Diversiteit vraagt de Vlaamse overheid om het diversiteitsbeleid op het 

vlak van instroom te versterken. Zo moeten ongewenste effecten van selectietesten bij 

kandidaten uit de kansengroepen zoveel mogelijk worden vermeden en is er nood aan 

een grondige evaluatie en bijsturing van de EVC-procedure. De Commissie Diversiteit 

vraagt de Vlaamse overheid ook een stap verder te zetten richting een doelgericht en 

ruimer verspreid taalbeleid.  

Advies Gelijkekansen- en diversiteit – Plan 2014 Vlaamse overheid, 12 november 2013  

 

10. De Commissie Diversiteit moet haar werking versterken 

Vlaanderen wil kansengroepen aanspreken en actief betrekken bij het uitwerken, uit-

voeren, opvolgen en evalueren van beleidsmaatregelen.11 Op 16 december 2003 ging 

de Commissie Diversiteit binnen de SERV van start. Daar overleggen de kansengroe-

penorganisaties met de interprofessionele sociale partners. Het betrekken van kansen-

                                                

11 Beleidsnota Werk 2009-2014. 
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groepen als adviesraad was destijds vooruitstrevend. Het was een belangrijke stap 

naar overleg met de kansengroepen op structurele basis om zo enerzijds hun know-

how in te brengen in het beleid en anderzijds draagvlak te creëren bij de betrokken 

kansengroepen. De Commissie Diversiteit heeft nog ruimte om verder te groeien naar 

een sterk overlegorgaan tussen de kansengroepenorganisaties en de sociale partners 

en haar werking te verbeteren. De specifieke samenstelling van de Commissie Diversi-

teit vertaalt zich in een moeilijke evenwichtsoefening. Enerzijds moeten de vertegen-

woordigers van de kansengroepen zich inschrijven in de specifieke filosofie van het 

sociaal overleg. Dat impliceert bijvoorbeeld dat de verzuchtingen van de eigen achter-

ban soms moet worden overstegen om tot een gedragen consensus te komen. Ander-

zijds moeten de sociale partners de kansengroepenorganisaties de ruimte geven om 

volwaardig te participeren aan dat overleg. Voor elk van hen betekent dat een leerpro-

ces en telkens opnieuw de uitdaging aangaan om zo een sterke werking uit te bouwen. 

Daarnaast is het essentieel dat de Vlaamse Regering de Commissie Diversiteit ook 

aanspreekt als overlegforum. Inspraak en participatie kan maar worden gerealiseerd 

als de ministers hier ook werk van maken.  

In de toekomst zal het voor de Commissie Diversiteit ook belangrijk zijn om ruimte te 

blijven nemen en maken voor goed onderbouwde adviezen op eigen initiatief. Op die 

manier kan de Commissie Diversiteit op een meer proactieve manier de knowhow van 

de kansengroepen inbrengen in het beleid. De Commissie Diversiteit vraagt dat ook in 

de toekomst beleidsmakers deze adviezen op eigen initiatief ter harte zullen nemen. 

Voor het ruimere diversiteitsbeleid in Vlaanderen geldt dat het streven naar evenredige 

arbeidsdeelname maar gerealiseerd zal kunnen worden als er rekening mee wordt ge-

houden dat er vaak meerdere domeinen (bv. werk en zorg, werk en onderwijs, werk en 

economie, werk en inburgering en integratie) en meerdere niveaus (bv. federaal, 

Vlaams, provincies, …) een belangrijke impact hebben. Echte en belangrijke stappen 

vooruit kunnen dan maar worden gezet door meer samenwerking tussen de ministers 

en de onderliggende diensten van de diverse beleidsdomeinen.  

Tot slot, diversiteit is een realiteit in onze huidige samenleving. Ook de internationale 

context zal een belangrijke uitdaging vormen in de toekomst met thema’s zoals eco-

nomische migratie en internationaal ondernemerschap. Het is belangrijk dat Vlaande-

ren haar troeven op het vlak van diversiteit uitspeelt. Vlaanderen moet zowel haar ‘di-

versiteitskapitaal’ benutten als gebruik maken van de opgebouwde knowhow in het 

omgaan met diversiteit.  

 

 

***************************************** 
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