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Deel 4: Autonome commissies 

1. Commissie Diversiteit 

De Commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging van kansen-

groepen in het sociaal-economische leven. De sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap 

en Arbeid en LEVL formuleren er samen adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit & 

inclusie en gelijke behandeling.  

Het werkprogramma 2022 van de Commissie Diversiteit bevat een overzicht van de te verwach-

ten adviesvragen, de geplande adviezen op eigen initiatief en de initiatieven rond opvolging van 

eerdere adviezen, onderzoeken en voorziene samenwerking met o.a. de StIA. De commissie voor-

ziet ook enige ad hoc ruimte om met een advies op eigen initiatief in te kunnen inspelen op de 

actualiteit.  

Bij relevante adviesvragen die binnen de commissie Arbeidsmarkt en commissie Onderwijs van 

de SERV worden behandeld kunnen insteken vanuit de kansengroepen vertegenwoordigd binnen 

de Commissie Diversiteit worden voorzien.  

Adviezen op vraag 

De Commissie zal advies uitbrengen over het: 

• Oprichtingsdecreet Vlaams mensenrechteninstituut 

• Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2023 Vlaamse overheid 

Adviezen op eigen initiatief 

De coronapandemie en de genomen maatregelen hebben een belangrijke en ongelijke impact op 

de arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond en personen met een ar-

beidsbeperking. Dat bleek ook uit beschikbare cijfers en onderzoek die de commissie begin 2021 

samenbracht. De commissie riep op om werk te maken van een inclusieve relance die álle talen-

ten waardeert en volop in te zetten op diversiteit en inclusie op basis van wetenschappelijk on-

derbouwd beleid. In 2022 diept de commissie dit verder uit in twee adviezen op eigen initiatief 

gericht op een inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt: 

Advies een inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt – duurzame activering van kansengroepen 

Met de focus op duurzame inclusieve groei en gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt richt 

de commissie zich op prioritaire aanbevelingen voor een duurzame activering van kansengroe-

pen en de aanpak van structurele drempels op de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook aanbevelingen 
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rond telewerk en de impact op inclusie kunnen hierin een plaats krijgen (zie onderdeel 3, ‘tele-

werk en inclusie’). 

Advies een inclusieve Vlaamse arbeidsmarkt – jongeren uit de kansengroepen 

In dit advies op eigen initiatief focust de commissie specifiek op de impact van de coronapande-

mie en genomen maatregelen op de arbeidsmarktpositie van jongeren met een migratieachter-

grond en jongeren met een arbeidsbeperking. Eerdere studies leerden dat deze jongeren in 

Vlaanderen sterk vertegenwoordigd zijn in de jongerenwerkloosheid en onder de NEET-jongeren. 

De commissie brengt beschikbare cijfers, kennis en onderzoek samen en focust op prioritaire 

aanbevelingen gericht op een inclusief beleid ten aanzien van jongerenwerkloosheid, NEET-jon-

geren en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 

Opvolging adviezen, overleg en onderzoek 

• Aansluiting inburgering-arbeidsmarkt. Op 1 januari 2022 treedt het nieuwe inburgeringsde-

creet in werking. Het luik aansluiting inburgering-arbeidsmarkt brengt daarbij belangrijke uit-

dagingen voor de VDAB en de samenwerking tussen de betrokken stakeholders met zich mee. 

De commissie volgt actief op hoe de VDAB inburgeraars actief en op maat gaat begeleiden en 

hoe dit in nauwe samenwerking met alle betrokken instanties vorm krijgt. De commissie voor-

ziet in eerste instantie een aantal toelichtingen hierover tijdens commissievergaderingen. Dit 

kan aanleiding geven tot bijkomende aanbevelingen. 

• Actielijst migratieachtergrond. In de actielijst migratieachtergrond (2019) formuleerde de 

commissie 60 acties gericht op het duurzaam verhogen van de participatie van personen met 

een migratieachtergrond op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vlaanderen kent immers al jarenlang 

een grote etnische kloof inzake werkzaamheidsgraad. De Vlaamse Regering engageerde zich 

in het Vesoc-akkoord Alle Hens Aan Dek om met de SERV in dialoog te gaan over deze acties. 

In december 2021 agendeerde de commissie een aantal prioriteiten uit deze actielijst op de 

Vesoc-werkgroep en zal dat in 2022 op regelmatige basis doen. 

• Actielijst arbeidsbeperking 2030. De werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad van personen 

met een arbeidsbeperking ligt in Vlaanderen al jaren erg laag en kent een grote kloof met per-

sonen zonder arbeidsbeperking. De commissie concretiseerde het duurzaam verbeteren van 

de arbeidsmarktpositie van personen met een arbeidsbeperking in een lijst van acties (2021). 

In 2022 zal de commissie op regelmatige basis een aantal prioriteiten uit de actielijst arbeids-

beperking 2030 op de Vesoc-werkgroep voorleggen. 

• Erkenning van buitenlandse diploma’s. Omdat nieuwkomers nog te vaak niet op niveau te-

werkgesteld zijn, formuleerde de Commissie Diversiteit samen met de Adviescommissie Eco-

nomische Migratie aanbevelingen gericht op een meer toegankelijke en efficiënte erkenning 

van buitenlandse diploma’s (2020). Vanuit een focus op duurzame inclusieve groei en gezien 

de huidige krapte op de arbeidsmarkt brengt de commissie deze aanbevelingen in 2022 op 

relevante momenten opnieuw onder de aandacht.  

• Addenda non-discriminatie en inclusie in de sectoren. In 2022 blijft de commissie de uitrol 

van de addenda non-discriminatie en inclusie in de sectoren opvolgen en organiseert hierover 
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regelmatig een uitwisseling met de intersectorale adviseur non-discriminatie en inclusie tij-

dens de commissievergaderingen. De commissie zal ook actief bijdragen aan het onderzoek 

van de StIA naar inclusief ondernemen in samenwerking met sectoren. De StIA gaat in dat on-

derzoek samen met de sectorconsulenten per sector zoeken naar noden, behoeften en inspi-

rerende praktijken rond inclusief ondernemen, door organisaties rechtstreeks te bevragen. 

Deze input dient om de actieplannen binnen de sectorconvenanten op een relevante en rea-

listische manier vorm te geven, om bredere inzichten te verwerven rond inclusief onderne-

men en kan ook inspiratie bieden voor een aantal beleidsaanbevelingen vanuit de Commissie 

Diversiteit. 

• Telewerk en inclusie. Door de coronapandemie en de genomen maatregelen hebben veel 

organisaties en ondernemingen in snel tempo ervaring opgedaan met telewerk. Op basis van 

bestaand onderzoek en cijfermateriaal brengen we kennis en inzichten over de impact van te-

lewerk op inclusie in kaart. Aansluitend hierbij doet de StIA een bevraging bij organisaties naar 

ervaringen rond telewerk en de impact op in/exclusie en hoe daar wordt mee omgegaan. De 

commissie volgt dit onderzoek van de StIA actief op. De resultaten zal de commissie vertalen 

in aanbevelingen hetzij binnen het voorziene advies op eigen initiatief een inclusieve arbeids-

markt – duurzame activering van kansengroepen (zie onderdeel 2), hetzij in de vorm van een 

afzonderlijk beknopt advies op eigen initiatief. 

• Horizontaal gelijkekansen- en integratiebeleidsplan. Het doelstellingenkader Horizontaal 

Integratie en Gelijke Kansen Beleidsplan 2020-2024 vormt het kader voor elke Vlaamse minis-

ter om werk te maken van gelijke kansen en integratie binnen het eigen beleidsdomein, als-

ook voor de bijkomende acties binnen het horizontaal integratie- en gelijkekansenbeleidsplan. 

Vanaf 2022 zullen lokale besturen kunnen intekenen om een aantal acties lokaal mee vorm te 

geven. In 2022 volgt de commissie het horizontaal plan actief verder op. 

Insteken bij adviezen van de commissie arbeidsmarkt en com-
missie onderwijs 

Bij relevante adviesvragen binnen de commissie arbeidsmarkt en/of de commissie onderwijs kan 

er een insteek worden voorzien vanuit de kansengroepen vertegenwoordigd binnen de Commis-

sie Diversiteit. Zo zal het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid zal in 2022 insteken leveren bij 

advisering in het kader van de uitvoeringsbesluiten bij het Individueel Maatwerk.  




