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Nele Vanheeswijck COMD_BR_20170710_Vluchtelingen_ADV_nvh 12 juli 2017 

nvanheeswijck@serv.be   

Vluchtelingen 

Mijnheer de minister 

 

Op 25 mei 2016 bezorgde de Commissie Diversiteit u een advies op eigen intiatief naar 

aanleiding van de verhoogde instroom van vluchtelingen. In dit advies bundelden de sociale 

partners en het Minderhedenforum hun aanbevelingen om te komen tot snelle en duurzame 

trajecten naar werk voor vluchtelingen, subsidiair beschermden en asielzoekers.  

De Commissie Diversiteit waardeert dat de aanbevelingen en sleutels in dit advies ter harte 

genomen zijn en mee de basis vormden voor het actieplan ‘integratie door werk’ van de VDAB. 

Zo vindt de commissie het positief dat VDAB het principe van taalhoffelijkheid toepast in haar 

dienstverlening en trajecten op maat werk heeft uitgewerkt, waarbij Nederlands leren ook 

gecombineerd of geïntegreerd kan gebeuren.  

De Commissie Diversiteit waardeert ook de inspanningen tot het wegwerken van drempels tot 

ondernemerschap via het ESF-project ‘vluchtelingen en ondernemerschap’. De commissie 

vindt dit uniek partnerschap tussen de VDAB, werkgeversorganisaties, adviesverleners en 

aanbieders van microkredieten een waardevol initiatief. Al deze organisaties engageren zich 

om vluchtelingen te bereiken, te screenen, coaching te bieden, te introduceren in 

ondernemersnetwerken en microkredieten te verschaffen. Daarmee komt dit project 

gedeeltelijk tegemoet aan een belangrijke bezorgdheid van de commissie inzake toegang tot 

starterskapitaal. Daarnaast vind de commissie het ook positief dat er wordt ingezet op het 

infomeren van werkgevers over wetgeving en mogelijkheden tot tewerkstelling via de website 

van de VDAB, de ontwikkeling van de hi-app en andere kanalen. De commissie vraagt om hier 

blijvend op in te zetten. 

Een van de belangrijkste krachtlijnen uit het advies was de aanbeveling om op korte 

termijn een degelijke coördinatie te realiseren over beleidsdomeinen en beleidsniveaus 

heen. Dit coördinerend beleid lijkt vandaag nog niet volledig gerealiseerd. Een 

versnippering van de Vlaamse middelen overheen de verschillende beleidsdomeinen maakt 

dat trajecten vaak nog te lineair verlopen en er nog te weinig sprake is van echte 

samenwerking. Om meer coördinatie te realiseren en te komen tot snelle en duurzame 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20160525_Vluchtelingen_ADV_0.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20160525_Vluchtelingen_ADV_0.pdf
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trajecten naar werk, stelde de Commissie Diversiteit dat een centrale 

samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en het Agentschap Integratie en Inburgering 

cruciaal is, maar dat ook duidelijke afsprakenkaders met andere betrokken stakeholders en 

lokale partners (Fedasil, onderwijsverstrekkers, VVSG, gewestelijke 

arbeidsbemiddelingsdiensten, werkgeversorganisaties en sectoren) belangrijk zijn.             De 

Commissie Diversiteit apprecieert dat een deel van deze partnerschappen reeds zijn 

aangegaan en dat het belang ervan erkend wordt. Toch stelt de commissie vast dat deze 

nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dit kwam ook naar voor op de SERV-

academie ‘vluchtelingen en werk’ van 26 april 2017. Hier gingen de SERV en de Commissie 

Diversiteit in debat met enkele sleutelorganisaties uit het Vlaams beleid (de VDAB, het 

Agentschap Integratie en Inburgering en de VVSG) en academisch experts ter zake.  

Zo bleek dat de bestaande partnerschappen nog niet geleid hebben tot een verhoogde 

instroom van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden bij de VDAB. 

Enerzijds is VDAB hier deels afhankelijk van haar partners die, indien er sprake is van een 

professioneel perspectief, moeten overgaan tot een snelle doorverwijzing van de doelgroep. 

Anderzijds vraagt de Commissie Diversiteit dat VDAB ook zelf haar actieplan en 

dienstverlening actief blijft uitdragen en promoten bij de doelgroep.  

De Commissie vindt het positief dat het aanbod van de VDAB ten aanzien van anderstalige 

werkzoekenden werd uitgebreid naar asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden 

in plaats van een apart aanbod uit te werken. Zo kunnen de beleidsinitiatieven die worden 

genomen in het kader van de verhoogde instroom en integratie van deze groep ook bijdragen 

aan een betere arbeidsmarktpositie van personen met een migratie-achtergrond in het 

algemeen en mogelijke volgmigratie in het kader van gezinshereniging. De commissie 

maakte echter in 2016 al de kanttekening dat er voldoende opvolging moet zijn van het 

bereik van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden in de bestaande en 

nieuwe maatregelen. Ze vindt het dan ook problematisch dat de VDAB geen zicht heeft 

op het bereik van deze subgroep. De Commissie waardeert dat de VDAB een aanvraag 

heeft ingediend om te werken via het rijksregister en hoopt dat de machtiging snel wordt 

toegekend zodat een efficiënte monitoring van de doelgroep kan worden opgezet. Dit is 

belangrijk omdat de resultaten van het actieplan mogelijk minder rooskleuring zijn voor deze 

doelgroep. De handmatige analyse die VDAB eenmalig uitvoerde gaf aan dat de uitstroom 

naar werk voor vluchtelingen lager lag, maar niet fundamenteel. Anderzijds tonen cijfers van 

het Agentschap Integratie en Inburgering dat vluchtelingen doorgaans lager geschoold zijn 

dan andere inburgeraars. Dit betekent dat het voor deze groep mogelijk moeilijker is om over 

te gaan tot snelle bemiddeling naar werk. De commissie kijkt alvast uit naar de resultaten van 

de meer gedetailleerde monitoring. 

Een belangrijke samenwerkingsovereenkomst die tot op heden ontbreekt, is die met 

Onderwijs. De Commissie Diversiteit vraagt dat de VDAB hier snel werk van maakt. Dit is 

belangrijk omwille van verschillende redenen.  
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Initieel onderwijs 

De Commissie Diversiteit wees reeds in mei 2016 op het belang van een goede start in het 

Vlaams onderwijs. Dit is essentieel voor de verdere loopbaan van jonge vluchtelingen, zowel 

binnen het onderwijs als op de arbeidsmarkt. In het kader van loopbaanzekerheid is het 

belangrijk om in te zetten op een goede onderwijskwalificatie. Daarom vraagt de commissie 

voor minderjarige asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden aandacht voor een 

betere toegankelijkheid van duaal leren en het algemene onderwijsaanbod, onder andere door 

sterker in te zetten op NODO en NODW. De recente evaluatie van het OKAN-onderwijs leerde 

namelijk dat de overgang van het onthaalonderwijs naar het secundair onderwijs vaak moeilijk 

verloopt en dat nieuwkomers kwetsbaarder zijn voor het ‘watervalsysteem’. Binnen deze groep 

vraagt de commissie extra aandacht voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Zij 

hebben een extra groot risico om in ongekwalificeerde uitstroom terecht te komen. Cijfers van 

het Agentschap Integratie en Inburgering leren bovendien dat de instroom voor deze groep, 

hoewel opnieuw gestabiliseerd na de piek in december 2015, nog steeds hoger ligt dan voor 

de crisis.  

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

Ook voor meerderjarige vluchtelingen kan inzetten op onderwijs en opleiding een belangrijke 

investering zijn voor een betere match met de noden op de Vlaamse arbeidsmarkt. Een groot 

deel van de populatie is namelijk laaggeschoold. Daarom vraagt de commissie dat VDAB 

binnen elk individueel traject voldoende stilstaat of een verdere (beroeps-) opleiding het 

perspectief op een duurzame tewerkstelling niet sterk kan verhogen. Een goede begeleiding 

is daarbij noodzakelijk. Bij matching die niet strookt met het jobdoelwit van de werkzoekende 

nieuwkomer dient VDAB  door te verwijzen naar opleidingsmogelijkheden en tools die kunnen 

leiden naar een job op niveau. In die context vindt de commissie het ook belangrijk om te 

waken over een brede toegankelijkheid van OKOT. Ook opleidingsmogelijkheden voor 

werkenden dienen expliciet aan bod te komen.  

Certificering 

Zoals reeds aangehaald is de Commissie Diversiteit positief over de nieuwe geïntegreerde en 

gecombineerde taaltrajecten bij VDAB. De commissie hoopt dat een partnerschap met 

onderwijs ook kan leiden tot certificeringsmogelijkheden voor de VDAB en de Huizen van het 

Nederlands.  

Gelijkschakeling diploma’s en EVC 

Anderstalige nieuwkomers krijgen vaak te maken met relatief lange wachttijden voor de 

gelijkschakeling van diploma’s. Er werden reeds stappen gezet voor snellere en effectievere 

procedures voor vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden. De Commissie 

Diversiteit vindt dit positief maar vraagt om deze werkwijze uit te breiden naar andere 

categorieën van nieuwkomers. Het actieplan van VDAB richt zich namelijk tot alle anderstalige 

werkzoekenden met een migratieachtergrond.  

Om meer arbeidsmarktkansen te creëren voor deze groep vindt de commissie het voorts 

belangrijk dat het beleid om competenties te erkennen verder wordt uitgebouwd. De 

Commissie gaf dit al aan in haar advies van mei 2016 alsook in het  advies hooggeschoolde 

nieuw- en oudkomers, waar zij aanbevelingen deed tot een betere en meer geïntegreerde 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20141006_hooggeschoolde_nieuwkomers.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20141006_hooggeschoolde_nieuwkomers.pdf
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aanpak inzake de erkenning van buitenlandse kwalificaties en competenties. Er zijn reeds 

stappen gezet op vlak van het herkennen van competenties. De commissie apprecieert dat de 

VDAB in afwachting van een samenwerkingsovereenkomst met onderwijs al werk gemaakt 

heeft van snelle niveaubepaling, o.a. door het werken aan taal- en cultuurvrije screening; 

technische screening; stages en werkplekleren met taalondersteuning en het scoren van 

competenties door werkgevers. Toch vraagt zij om naast het herkennen van competenties, in 

te zetten op een beleid gericht op het formeel erkennen ervan. Er is bovendien nood aan een 

meer integrale aanpak, waarin er naast formele vormen van leren ook oog is voor informeel 

leren en waarin beroepskwalificaties een belangrijke rol spelen. Deze aanpak moet EVC, 

diploma-erkenning, werkervaring, taal- en beroepsopleiding combineren. Het is belangrijk dat 

deze procedures toegankelijk zijn voor asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden. 

Dit wil zeggen dat de focus moet liggen op korte, praktijkgerichte en financieel haalbare 

procedures.  

Sectorconvenants 

Voor het opzetten van acties rond certificering, EVC-procedures, IBO-T en BIO-T, Nederlands 

op de KMO-vloer en NODW, e.a. bieden het inhoudelijk kader en het inspiratiemenu voor de 

nieuwe generatie sectorconvenants concrete handvaten om ook daar de samenwerking rond 

‘integratie door werk’ aan te gaan.  

 

De Commissie vraagt om de bestaande samenwerkingsverbanden verder te versterken 

en de ontbrekende samenwerkingen snel realiseren. Daarnaast herhaalt de commissie dat 

een coördinerend beleid zich moet vertalen in sterke partnerschappen op het terrein, 

zowel in de fase van opvang, loopbaanoriëntatie als in het verdere traject naar werk. 

Lokale besturen kunnen hier een verbindende rol spelen door hun lokale regierol inzake 

integratie ten volle op te nemen. Lokale besturen zitten namelijk in de ideale positie om de 

noden op het terrein in te schatten, experimenten op te zetten en zo te komen tot ‘ontkokerde’, 

geïntegreerde oplossingen. Daarom vraagt de Commissie Diversiteit de Vlaamse overheid om 

lokale besturen te ondersteunen en stimuleren in hun lokale regierol en in de uitbouw van een 

lokaal integratiebeleid. Het is belangrijk dat besturen hier voldoende ruimte krijgen om 

rekening te houden met hun specifieke lokale context. In die zin pleit de Commissie ook voor 

het stimuleren van meer intergemeentelijke samenwerking. Dergelijke 

samenwerkingsverbanden kunnen op het niveau van de regio antwoorden bieden rond opvang 

en integratie, wat zeker voor kleinere gemeenten perspectieven kan creëren. Het vernieuwd 

streekbeleid biedt hier mogelijkheden. Wel herhaalt de commissie dat vluchtelingen 

benaderd moeten worden als gelijkwaardige personen die vanuit hun talenten en 

competenties hun eigen integratietraject in handen kunnen nemen.  

Tot slot benadrukt de Commissie Diversiteit dat zij nog steeds achter alle andere krachtlijnen 

en aanbevelingen uit haar advies van mei 2016 staat. Zonder deze uitvoerig te herhalen hoopt 

de Commissie dat u ook deze aanbevelingen ter harte blijft nemen in de verdere uitvoering 

van uw beleid.  
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

Kopie: minister Hilde Crevits. 

 


