
vergadering C175 – ECO23

zittingsjaar 2010-2011

Handelingen

Commissievergadering

Commissie voor Economie, Economisch
Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,
Werk en Sociale Economie

van 17 maart 2011



Commissievergadering nr. C175 – ECO23 (2010-2011) – 17 maart 2011

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

2

INHOUD

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Vits tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
situatie van huwelijksmigranten op de arbeidsmarkt
- 1167 (2010-2011) 3

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
werk@teliers
- 1196 (2010-2011) 8

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het
advies ‘actielijst allochtonen’ van de commissie Diversiteit
- 1359 (2010-2011) 12

Vraag om uitleg van de heer Filip Watteeuw tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het
overleg met betrekking tot de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en
loopbaanonderbreking
- 1238 (2010-2011) 15

Vraag om uitleg van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe Muyters,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,
over de verbreding van de diversiteitsplannen via sociale innovatie
- 1201 (2010-2011) 18

■ 



Commissievergadering nr. C175 – ECO23 (2010-2011) – 17 maart 2011 3

Voorzitter: mevrouw Patricia Ceysens

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Vits tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
situatie van huwelijksmigranten op de arbeidsmarkt
- 1167 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mevrouw Mia De Vits: Voorzitter, minister, collega’s, de Koning Boudewijnstichting heeft
een studie gemaakt over huwelijksmigranten. Die studie geeft de precaire situatie van de
huwelijksmigranten weer: de helft is niet aanwezig op de arbeidsmarkt, een derde is in
loondienst, 6 procent is werkzoekend. Uit de studie blijkt dat deze personen de arbeidsmarkt
niet kennen. Ze missen de nodige competenties of het diploma is niet erkend. Vooral
Marokkaanse en Turkse vrouwen vinden de weg naar de arbeidsmarkt niet. Wat opvalt en de
precaire situatie nog verergert, is dat een op de vijf van die huwelijksmigranten alleenstaand
is na vijf jaar.

Nu stelt die studie wel dat er verder onderzoek nodig is naar de stappen die ze ondernomen
hebben, de belemmeringen enzovoort. Betere gegevens kunnen leiden tot een betere
begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Minister, mevrouw Turan stelde u op 30 september 2010 een vraag over de problematiek van
de allochtonen. U antwoordde dat u aan de commissie Diversiteit ging vragen om tegen eind
2010 acties voor te stellen voor allochtone werkenden en werkzoekenden. U zei dat u een
gedifferentieerde aanpak verwacht voor de verschillende categorieën en aangepaste acties
voor elke groep. Op welke manier werden huwelijksmigranten in deze aanpak benaderd en
welke acties stelt men voor?

In uw beleidsbrief zegt u terecht dat het hebben van werk de belangrijkste hefboom is, een
integratiemechanisme voor inburgering. Via de onthaalbureaus worden mensen naar de
VDAB geleid voor een secundair traject richting werk. De samenwerking tussen die
onthaalbureaus en de VDAB is verbeterd, zegt u in uw beleidsbrief. Maar we moeten toch
een beter zicht krijgen op de werkzoekenden die een cursus volgen bij de onderwijspartners.
U plande om eind 2010 via een eenvoudige knop de nuttige informatie te kunnen opvragen
van de belangrijkste stappen gezet door deze personen. Is die knop al actief?

Omdat die huwelijksmigranten in veel gevallen binnen de vijf jaar alleenstaand zijn, wil ik u
in het kader van het Vlaamse gelijkekansenbeleid vragen: streeft men naar een verhoogde
participatie op de arbeidsmarkt van alleenstaande ouders en herintreders? Welke concrete
acties stelt men voor om deze doelstellingen te bereiken?

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: Voorzitter, minister, collega’s, de slechte cijfers van de
allochtonen op onze arbeidsmarkt zijn hier al enkele keren aan bod gekomen. Het is een
kansengroep waarvoor de VDAB bepaalde streefcijfers vooropstelt. Maar ik vraag me echt af
hoe ver de VDAB of wij moeten gaan in het differentiëren van deze groepen. We kunnen wel
honderden verschillende groepen maken met honderden verschillende actieplannen. Dat lijkt
me niet uw bedoeling, minister.

Mevrouw De Vits verwijst naar de herintreders. Daar is nog een grote markt te bereiken. Daar
zit redelijk veel arbeidspotentieel. Er zou werk van moeten worden gemaakt om die mensen
weer op de arbeidsmarkt te krijgen.

Mevrouw De Vits vraagt ook naar de inburgeringsknop. Ik heb u daarover een schriftelijke
vraag gesteld op 13 januari, minister. Uit uw antwoord blijkt dat die knop nog niet
operationeel is. Dat zal pas gebeuren in juli 2011. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

De voorzitter: De heer Creyelman heeft het woord.
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De heer Frank Creyelman: Ik vind het bijzonder interessant dat mevrouw De Vits deze
vraag op de agenda zet. We weten allemaal dat we bij dit thema eerder naar de essentie
moeten gaan, in plaats van te kurieren am Symptom. Dat doen we eigenlijk al vele decennia.

Een onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft aangetoond dat ongeveer
zes op de tien Turkse mannen en evenveel Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede
generatie in de leeftijdscategorie 20-24 jaar hun partner uit Turkije of Marokko hebben
gehaald. Bij Marokkaanse mannen op die leeftijd gaat het om ongeveer vier op de tien. De
studiedienst voorspelt dat niets erop wijst dat die huwelijksmigratie in de toekomst zal
afnemen, aangezien het aantal jongvolwassen Marokkanen en Turken in ons land de komende
jaren nog sterk zal toenemen. Dan mag men er ook van uitgaan dat er de komende decennia
een sneeuwbaleffect zal ontstaan van nieuwe huwelijksmigratie.

Ondertussen wil de politiek de indruk wekken dat het probleem van die huwelijksmigratie
wordt aangepakt. In de Vreemdelingenwet werd een minimumleeftijd van 21 jaar
ingeschreven voor Belgen en EU-vreemdelingen om te kunnen huwen met een partner van
buiten de EU. Meer dan windowdressing is dat echter eigenlijk niet: die minimumleeftijd
geldt immers niet voor huwelijken met Marokkaanse of Turkse importpartners. De in de jaren
60 met Marokko en Turkije afgesloten associatieakkoorden ter zake, die nog steeds van
kracht zijn, verbieden immers dat er voorwaarden worden gesteld aan die huwelijksmigratie.
De reden voor de hoge werkloosheidscijfers onder immigranten en nieuwkomers is dus
duidelijk, namelijk de voortdurende en veel te grote instroom van nieuwe immigranten,
waarbij het absorptievermogen van onze economie en onze samenleving ruim wordt
overschreden.

Mijn standpunt is dat de Vlaamse Regering niet de fout mag begaan opnieuw voort de weg in
te slaan van de positieve discriminatie en het pamperen van deze groepen. Daarvoor zijn er
toch al heel wat initiatieven. Ik verwijs naar de inwerkingstrajecten, waarop onze eigen
Vlaamse werkzoekenden trouwens geen beroep kunnen doen, en naar het zogenaamde
gelijkekansenbeleid voor overheidstewerkstelling. Ik verwijs naar de diversiteitsplannen via
dewelke ondernemingen, organisaties en lokale besturen worden gesubsidieerd om zich te
multiculturaliseren, zoals dat dan heet, naar Jobkanaal, dat allochtonen een baan wil bezorgen
enzovoort.

Als het van mij en onze partij zou afhangen, dan zou, naast andere wetgevende initiatieven
tegen gezinshereniging, de toegang tot de sociale zekerheid naar Deens voorbeeld worden
beperkt, bijvoorbeeld tot wie hier reeds voldoende lang is. In Denemarken is dat zeven jaar.
Dat zou de aantrekkelijkheid van ons land voor huwelijksmigranten doen afnemen. Dat is
uiteindelijk de essentie. Men moet niet aan symptoombestrijding doen. Men moet gewoon de
wetgeving aanpassen, zodat die huwelijksmigratie op termijn opdroogt.

Mevrouw De Vits heeft in haar vraag verwezen naar de lage tewerkstellingsgraad bij
Marokkaanse en Turkse vrouwen. Dat is een realiteit. Een rapport van de VDAB uit 2009
getiteld ‘Allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt’ stelt het volgende: “Opvallend is de zeer
lage werkzaamheidsgraad bij vrouwen geboren buiten de EU, zelfs bij de genaturaliseerden
onder hen.” Die zeer lage werkzaamheidsgraad bij allochtone vrouwen blijkt inderdaad
symptomatisch te zijn voor die allochtonenwerkloosheid. Ik denk dat daar op de eerste plaats
culturele en religieuze redenen voor zijn. Dit wijst alleszins niet op een goede inburgering in
onze samenleving. (Opmerkingen van mevrouw Güler Turan)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, minister, geachte leden, wat ben ik blij dat de partij van
de heer Creyelman het niet voor het zeggen heeft als het gaat over het tewerkstellings- en
activeringsbeleid.

Wat die huwelijksmigratie betreft, vind ik dat we werk moeten maken van een goede
inburgering en goede tewerkstellingstrajecten. Mijnheer Creyelman, voor de goede orde, het
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beleid dat we nu voeren, is niet enkel gericht op niet-Belgen, maar ook op mensen met de
Belgische nationaliteit. Daar moeten we mee beginnen. Het klopt dat we de huwelijks-
migratie moeten aanpakken, maar niet met een agressief en repressief beleid. Dat vraagt
andere maatregelen op andere niveaus. Minister, ik ben blij dat u niet het werk zult
voortzetten van de partij van de heer Creyelman.

Ik weet niet of het de leden is opgevallen, maar gisteren heeft de heer Dewinter in de plenaire
vergadering tijdens het debat over de cijfers over de bevolkingstoename gezegd dat we een
adequaat inburgeringsbeleid moeten voeren om de mensen terug te leiden naar hun land van
herkomst. Minister, ik stel voor dat u een adequaat inburgerings- en tewerkstellingsbeleid
voert, zodat de mensen hier aan het werk worden gezet en actief bijdragen tot onze economie.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, minstens in deze commissie leeft het onderwerp van
de toeleiding van allochtonen naar werk zeer sterk. Vandaag handelen drie vragen daarover:
er is de vraag van mevrouw De Vits, de vraag van mevrouw Turan en de vraag van de heer
Bothuyne over diversiteitsplannen. We kunnen dat natuurlijk ook niet los zien van de federale
wetgeving. Wat er federaal al dan niet gebeurt, geeft ons een bepaalde input voor ons
toeleidingsbeleid waar we geen zeggenschap over hebben. Mevrouw De Vits, dat zorgt voor
een aantal contouren die het soms wel wat moeilijk maken. U stelt dat een op de vijf
huwelijksmigranten binnen de vijf jaar alleenstaand is, en dat de helft nog niet bereid is om
de arbeidsmarkt te betreden. Daar kunnen wij echter niets aan doen. Het zijn de federale
beleidsmakers die bepalen wat wordt toegelaten. We krijgen dat dus. Wat doen we daarmee?
Als Vlaams minister ga ik me niet uitspreken over de vraag wat er federaal moet gebeuren. Ik
heb immers partijgenoten in het federaal parlement om te zeggen wat mijn partij daarvan
vindt.

Ik verwijs naar de commissie Diversiteit. Ik had net haar advies gekregen en de heer Van
Malderen stelde me daar al vragen over. Ik kom daar straks op terug. De commissie Diver-
siteit heeft inderdaad een aantal voorstellen gedaan, met een gedifferentieerde aanpak. Ik zal
daar in detail op ingaan in mijn antwoord op de vraag van mevrouw Turan. De huwelijks-
migranten zijn echter niet als aparte groep opgenomen in het advies, in de actielijst en de
categorisering. Volgens mij zijn ze wel impliciet mee opgenomen in de mate dat ze werk-
zoekend zijn. Bij de inburgeringstrajecten wordt vanaf het begin gekeken wie werkzoekend
is. De VDAB doet geen specifieke acties ten behoeve van de doelgroep van de huwelijks-
migranten. Die komen in principe in dezelfde begeleidingstrajecten terecht als bij andere
inwerkingstrajecten.

We moeten een onderscheid maken tussen het inburgeringsbeleid en het inwerkingsbeleid.
Het eerste betreft het maatschappelijke, het tweede het werkaspect. Natuurlijk hebben de
beide invloed op elkaar. Mevrouw De Vits, u zegt terecht dat werk een heel grote invloed
heeft op het inburgeren in de maatschappij. Er is het aspect van de doorverwijzing van
inwerkingsklanten, die vooral bij de VDAB terechtkomen, naar het onthaalbureau, dat zich
bezighoudt met inburgering. De studie van 2010 van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en
Samenleving (HIVA) stelt dat het voor de VDAB helemaal niet evident is inwerkingsklanten
door te verwijzen naar inburgeringstrajecten met het oog op maatschappelijke oriëntatie. De
VDAB-consulenten hebben niet de juiste screeningsinstrumenten om de nood aan
inburgering in te schatten. Met de instaptoets Maatschappelijke Oriëntatie trachten we dit
knelpunt op te lossen zodat de VDAB-consulenten beter gewapend zijn om na te gaan of de
inburgering Maatschappelijke Oriëntatie nuttig kan zijn voor iemand die werkt zoekt.

Mevrouw Fournier heeft al verwezen naar het aspect van informatie-uitwisseling. Het is
effectief zo dat de knop er nog niet is, maar voor de VDAB is het belangrijk om een beter
zicht te hebben op wie welke cursus bij de onderwijspartners volgt. In het kader van een
inburgeringstraject kan iemand bijvoorbeeld bij Onderwijs een cursus aangeboden krijgen
waarvan de VDAB niet op de hoogte is en waardoor de VDAB vrij gelijkaardige cursussen
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zou kunnen aanbieden aan dezelfde mensen. Dat is niet zinvol. Er is zeker verbetering in de
wisselwerking van informatie, maar de wisselwerking is nog niet sluitend.

In 2010 is er een prioritisering van de ICT-projecten geweest. De start van de software-
ontwikkeling voor de knop van inburgering is uitgesteld naar juli 2011. Ik ga ervan uit dat in
het najaar 2011 de knop gebruikt kan worden. De knop is een aspect waarbij de informatie
direct kan worden verkregen en waarbij de partners – VDAB, Onderwijs, Inburgering
enzovoort – in staat zijn om onmiddellijk te zien welk traject een persoon bij een andere
partner aan het volgen is zodat de informatie sluitend is. Zo is er een efficiëntere inzet van
middelen en capaciteit.

Op het vlak van het Vlaamse gelijkekansenbeleid en de toeleiding naar de arbeidsmarkt wil ik
een drietal elementen naar voren brengen. Er zijn protocollen met het Minderhedenforum en
met acht federaties van allochtone verenigingen over de inzet van acht activerings-
consulenten. Elke activeringsconsulent begeleidt 75 niet-zelfredzame allochtone werkzoeken-
den die nog niet in een begeleidingstraject van de VDAB zijn opgenomen of die er zijn
uitgevallen of die er dreigen uit te vallen. Concreet betekent dit dat de activeringsconsulenten
binnen hun allochtoon netwerk via een methodiek van vindplaatsgericht werken op zoek gaan
naar nog niet bereikte allochtone werkzoekenden. Zij bieden ondersteuning om samen met de
VDAB-consulent een traject naar toeleiding van werk te volgen. In het advies van de SERV-
commissie Diversiteit (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) wordt specifiek
verwezen naar deze vindplaatsgerichte en heel laagdrempelige aanpak. In de loop van 2011
gaan we de bestaande projecten evalueren om na te gaan of er nog verbetering mogelijk is.

In het kader van het Vlaamse werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) is met de sociale
partners afgesproken om acties te doen voor herintreders, en niet-beroepsactieve allochtone
vrouwen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Er is toen afgesproken om het te koppelen
aan de conjunctuur. 2010 was nog niet het moment om de acties te starten. Echt grote acties
starten op een moment dat er nog crisis is en dat er relatief weinig jobs zijn, is niet opportuun.
Intussen is er wel gewerkt aan een toegankelijke dienstverlening en een begeleidingsaanbod
op maat voor deze groepen. De tegemoetkoming in de kosten voor mobiliteit en kinder-
opvang verbonden aan het volgen van een opleiding zijn aangepast. Nu al is merkbaar dat er
vaker alleenstaande ouders deelnemen aan een opleiding. Voor bepaalde opleidingen wordt
ook getracht om maximaal rekening te houden met zogenaamde gezinsvriendelijke uren.

De VDAB heeft ook ingetekend op de open coördinatiemethode (OCM) in het Vlaamse
gelijkekansenbeleid, die loopt van 2010 tot 2014. Er zijn deelactieplannen in opmaak in
fasen. De eerste fase loopt van 2011 tot 2012 en gebeurt grotendeels binnen de Vlaamse
administratie. Op dit moment is er een actieplan in ontwikkeling met initiatieven vanuit de
VDAB voor werkende en werkzoekende armen, met daarin een genderfocus. Ervaring met
armoedetrajecten uit het verleden hebben ons immers geleerd dat ook daar een niet te
onderschatten aandeel van allochtone vrouwen in de armoedetrajecten van de VDAB kunnen
worden geholpen.

Voor de totstandkoming van die actieplannen werd door de VDAB het stakefoldersforum
geraadpleegd. De VDAB heeft een aantal stakeholdersfora waarop de betrokkenen worden
geraadpleegd. Dat is hier ook gebeurd, met onder meer een vertegenwoordiging van de
koepelorganisaties van mensen in armoede en van de etnisch-culturele minderheden.

Er zullen ongetwijfeld nog acties komen in het kader van de tweede fase van de cyclus van de
open coördinatiemethode. In 2010 hadden we nog niet echt een focus bepaald en in 2011 ook
nog niet echt gepland naar die doelgroepen toe, omdat we eerst de mensen die werk zoeken,
willen benaderen. Maar op die manier hebben we vandaag toch al een aanpak naar de niet-
werkenden.

De voorzitter: Mevrouw De Vits heeft het woord.
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Mevrouw Mia De Vits: Minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord. Ik ben ervan
overtuigd dat de situatie van migranten op de arbeidsmarkt een voortdurend aandachtspunt is
en ook zal blijven, zowel in deze commissie als voor uzelf, voor de VDAB. Naar aanleiding
van het advies van de commissie Diversiteit heb ik gemerkt dat men nog geen specifieke
gedifferentieerde aanpak voor de groep van huwelijksmigranten voorstelt, tenzij ze
werkzoekend zijn. Ook al kunnen we niet alles gedifferentieerd bekijken, denk ik toch dat
deze groep van huwelijksmigranten een gedifferentieerde aanpak vereist. Het is niet
voldoende te kijken of ze zich als werkzoekende hebben gemeld.

U hebt die gedifferentieerde aanpak gevraagd. Daarom zou ik u willen vragen of er geen
mogelijkheid is dat u de SERV zou kunnen belasten om specifiek rond deze groep verder te
werken. Er moeten bijkomende studies gebeuren, zoals in de Koning Boudewijnstichting
gebeurt. Het is een heel specifieke groep, vooral ook omdat er een zeer groot risico is dat
deze groep in een precaire situatie terechtkomt, doordat het vaak alleenstaanden zijn. Daarom
vraag ik u om er bij de commissie Diversiteit op aan te dringen om die toch niet
onbelangrijke groepen wat meer aan bod te laten komen.

De voorzitter: De heer Creyelman heeft het woord.

De heer Frank Creyelman: Minister, het is juist dat de problematiek van de huwelijks-
migratie en al wat er bij komt kijken, eerst federaal moet worden aangepakt. Ik begrijp dat u
daar niet op antwoordt, dat kunt u ook niet. Ik heb dat enkel aangehaald omdat dat de essentie
van het probleem is. Wij dragen altijd de gevolgen van wat er op federaal gebied gebeurt.
Zolang er op federaal vlak niets beweegt, zal Vlaanderen blijven dweilen met de kraan open.
Er beweegt momenteel ook niets op federaal niveau.

Los daarvan, denk ik dat er in Vlaanderen in de eerste plaats een kordaat beleid moet worden
gevoerd dat immigranten voor hun verantwoordelijkheid plaatst. Wij – en dat zijn dan in dit
geval de autochtone Vlamingen – hebben er niet voor gekozen dat die huwelijksmigranten
hier komen wonen. Zij hebben zelf die keuze gemaakt. Het is dan ook aan hen om alle
mogelijke inspanningen te doen om zich in onze samenleving te integreren, zich aan onze
normen en waarden aan te passen en zich te activeren op de arbeidsmarkt. Indien zij deze
inspanning niet leveren, moeten zij hiervoor kunnen worden gesanctioneerd, bijvoorbeeld
door het wegnemen van hun uitkering. Ik verwacht van u dan ook initiatieven in die richting.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Die allochtonen hebben dezelfde plichten als de Vlamingen. Als
zij pertinent een geschikte opleiding, vorming of job weigeren, komen zij in transmissie. Op
dat moment bepalen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de federale overheid
of hun werkloosheidsuitkering geschorst wordt, net zoals bij elke Vlaming. We maken daar
geen onderscheid in. Als er een passende opleiding of betrekking wordt aangeboden en er
opleidings- of werkonwilligheid is, worden zij op dezelfde manier behandeld als anderen. Wij
doen daar geen aparte actie, maar dat gebeurt op dezelfde manier als ten aanzien van alle
anderen. De regels zijn duidelijk.

Mevrouw De Vits, ik zal – en dat zal ik ook zo dadelijk aan mevrouw Turan meegeven – een
antwoord formuleren op het actieplan van de commissie Diversiteit. Ik zal met hen in dialoog
treden over de elementen rond Werk, waar ik voor bevoegd ben. Ik begrijp mevrouw
Fournier wanneer zij zegt dat we ervoor moeten oppassen niet te veel een versnipperd beleid
te voeren. Maar toch, mevrouw De Vits, zal ik uw vraag naar een gedifferentieerde aanpak
aanhalen in het gesprek met de commissie Diversiteit.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
werk@teliers
- 1196 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: De werk@teliers voor jonge werkzoekenden werden een jaar
geleden in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) als een nieuwe
maatregel gelanceerd. De doelgroep van de werk@teliers zijn volgens de oproep van het
Europees Sociaal Fonds (ESF) werkzoekenden jonger dan 25 jaar die minstens één jaar
werkzoekend zijn, maar die wel een bemiddelbaar profiel hebben.

Gedurende een periode van minstens drie tot maximaal zes maanden worden jonge
werkzoekenden in de werk@teliers uitgedaagd om in groep een project uit te werken. Op die
manier houden ze hun inzetbaarheid op peil, versterken ze hun bestaande competenties en
verwerven ze eventueel nieuwe competenties, leren ze ondernemen, maken ze kennis met de
bedrijfsrealiteit en met hun eigen mogelijkheden, kortom, zo doen ze ervaring op.

De werk@teliers werden geconcentreerd in Antwerpen, Gent en een aantal centrumsteden
zoals het Limburgse mijngebied, steden en gemeenten waar de jeugdwerkloosheid tijdens de
arbeidsmarktcrisis het sterkst is toegenomen. In het totaal worden er 2000 trajecten gepland.

Het budget hiervoor bedraagt 2.400.000 euro, waarvan 800.000 euro van ESF-middelen komt
en 1.600.000 euro van het Vlaams cofinancieringsfonds. Er werden zes projecten ingediend,
waarvan er vijf werden goedgekeurd. De goedgekeurde projecten gingen van start gaan op 1
november 2010.

We zijn nu vier of vijf maanden verder. We hebben het over trajecten van drie tot zes
maanden. Het is dus een goed moment om te bekijken hoe het staat met onze werk@teliers.
We hebben het er in de plenaire vergadering over gehad: het gaat op dit ogenblik niet zo
slecht met de jeugdwerkloosheid. De conjunctuur is beter. De eersten die uit de werkloosheid
vertrekken, zijn de hoogopgeleide jongeren. Maar onze grote zorg, de laaggeschoolde en
langdurig werkloze jongeren, blijft bestaan. Nu de conjunctuur beter is, hoop ik, minister, dat
u wat meer ruimte krijgt om verder in te zetten op de laaggeschoolde langdurig werkloze.

Ik heb enkele cijfermatige vragen en enkele vragen naar evaluaties.

Er zijn vijf projecten goedgekeurd, er zijn in totaal tweeduizend trajecten. Hoeveel trajecten
werden er al opgestart? Hoe evalueert u de opgestarte projecten? Verlopen ze zoals we
hadden verwacht? Welke doelstellingen worden bij elk individueel traject beoogd? Is het de
bedoeling om na de trajecten de begeleiding naar werk voor de jongere verder op te volgen?
De recente evoluties op de arbeidsmarkt maken duidelijk dat vooral laaggeschoolde langdurig
werkloze jongeren nood hebben aan bijkomende bemiddeling. Hoe worden de jongeren
geselecteerd om in de werk@teliers in te stromen? Hoe wordt het bemiddelbare profiel in de
praktijk ingevoerd? 11.000 jongeren zijn al langer dan 1 jaar op zoek naar werk, daarvan zijn
er 8000 laaggeschoold. U hebt mij die cijfers gegeven. Hoe zult u ervoor zorgen – ik weet dat
het niet gemakkelijk is – om te voorkomen dat ook deze jongeren in de structurele
werkloosheid blijven, want daar zitten ze vandaag spijtig genoeg al een beetje in?

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Minister, die werk@teliers zijn geconcentreerd in Antwerpen en
Gent en in de Limburgse mijngemeenten. Weet u uit het hoofd welke mijngemeenten daarbij
betrokken zijn? Indien u het niet weet, vraag ik het later wel eens op. De jeugdwerkloosheid
is inderdaad het grootst in de centrumsteden. Mevrouw Turan vroeg al naar de evaluatie. Als
u die bekijkt, merkt u dan dat de resultaten verschillen per regio, in Antwerpen, Gent of de
Limburgse mijngemeenten? Indien u de werk@teliers positief evalueert, hebt u dan ook
plannen om ze uit te breiden naar andere centrumsteden of gemeenten?
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De VDAB is begin 2011 gestart met de toeleiding van werkzoekenden. Zijn er intussen al
trajecten stopgezet? Zo ja, om welke reden? Voor die toeleiding zou de VDAB op zoek gaan
naar externe partners. Zijn die gevonden? Wie zijn dat? Hoe evalueert u de samenwerking
met de externe partners?

Minister, met minister Smet zou u een taskforce oprichten. Wat is daar de stand van zaken?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Janssens, u stelt mij heel gedetailleerde vragen. Daar
zijn heel wat partners bij betrokken. Ik kan u niet meteen de antwoorden geven. Ik heb hier
niet alle gegevens bij. U herinnert zich wel waarom we gekozen hebben voor een aantal grote
steden. We hebben dat hier besproken. We hebben daarvoor gekozen op basis van werkloos-
heidscijfers van jongeren. Ik stel voor dat u uw andere vragen in een schriftelijke vraag giet.
Dan zal ik daar met plezier op reageren.

We zijn in november gestart. Dat heeft een inloopperiode nodig. Een normaal traject loopt
zes maanden. Het is nu te vroeg voor een evaluatie. Ik heb geen bezwaar tegen uw vraag,
maar de evaluatie is daar zeker nog niet gebeurd, laat staan dat er al een differentiatie zou zijn
tussen de verschillende trajecten.

Mevrouw Turan, toen uw vraag op 7 februari binnenkwam, hebben wij alles meteen
opgevraagd bij de betrokkenen. Op 10 februari kreeg ik een eerste stand van zaken. Gisteren
vroeg ik naar een update. Toen kreeg ik de situatie op 23 februari. Daaruit bleek dat er een
enorme evolutie is. Ik geef u beide cijfers. Zo ziet u dat dit nog volop in de opstart zit. Op 10
februari waren er in Antwerpen 14 werkzoekenden bezig, op 23 februari waren het er 24. In
Gent waren het er eerst 28, nu zijn het er 32. In de mijnregio, niet in mijn regio maar de
mijnregio, waren het er eerst 83 en nu zijn het er 100. Ik heb meteen gevraagd – want ik wist
dat u het anders toch zou vragen – hoe het komt dat er in Antwerpen minder zijn dan in mijn
regio. (Gelach)

Het antwoord is dat dit heel gedifferentieerd is doordat de partner wat trager opstart of
doordat de selectie vanuit verschillende werkwinkels wat trager verloopt. De ontwikkeling is
nog volop bezig, laat ons daar nog geen conclusies uit trekken.

Ik kan wel zeggen, en ook dat is positief, dat we geen problemen hebben vastgesteld bij de
start van de werk@teliers-projecten. De communicatie tussen de VDAB en de partners, de
afstemming tussen de partners, het zoeken en vinden van stageplaatsen, het onder de knie
krijgen van de administratieve kant van de zaak: dat heeft allemaal vorm gekregen gedurende
die opstartmaanden. Dat is een normale manier van werken voor een nieuw en vernieuwend
samenwerkingsinitiatief. Het is wat zoeken, het is wat vinden, het is wat van elkaar leren en
dan opstappen.

Hoe werkt het nu? Eerst is er de fase van kennismaking en oriëntering waarbij de begeleider
ingaat op het studie- en beroepsverleden van de werkzoekende, maar ook, en dat is heel
belangrijk, op de verwachtingen. U kent mijn ideeën over het studie- en beroepsverleden:
mensen moeten ook in een heel andere richting aan bod kunnen komen. We peilen daarom
naar hun verwachtingen, naar wat ze graag zouden willen doen.

In dit eerste project wordt samen met de jongere een project opgestart. In dat project werken
de jongeren aan concrete doelstellingen, wat de betrokkenheid en de visualisering verhoogt,
maar de begeleidende organisatie bepaalt de inhoud van deze collectieve begeleiding.
Resultaatgerichtheid van het project is verplicht omdat die de motivatie versterkt.

Het is centraal nog niet mogelijk om hier een zicht op te hebben, maar ik heb voor de
duidelijkheid gevraagd waarover het gaat. Men geeft de jongere bijvoorbeeld een project in
het kader van de organisatie van de activiteiten voor Antwerpen als Europese
Jongerenhoofdstad 2011. Ze krijgen een heel duidelijk project waaraan ze moeten werken en
iets moeten realiseren. Dat is een eerste deel van het project.
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De collectieve begeleiding is het tweede deel. Die wordt afgewisseld met een of meerdere
bedrijfsstages. Tijdens die stages wordt de werkzoekende begeleid door een peter of een
meter van het bedrijf, maar ook door een coach van de begeleidende organisatie.

Ten derde, tijdens het werk@telier zoeken de begeleiders samen met de jongere intensief naar
vacatures. De begeleidende organisatie biedt ook ondersteuning aan bij het solliciteren.

De doelstellingen van het individueel traject zijn eigenlijk vrij breed. Ten eerste is er het
behoud van de directe inzetbaarheid van de jongere. Als ze kunnen ingaan op een vacature,
dan laat men ze gaan. Ten tweede is het de bedoeling om competentieverlies tegen te gaan.
Ten derde is het de bedoeling om extra competenties te verwerven waardoor nadien een
duurzame tewerkstelling mogelijk is. Er is de kennismaking met de bedrijfsrealiteit via de
stages, het leren ondernemen, het opnieuw opkrikken van de eigenwaarde en het herkennen
van mogelijke talenten waar ze zelf niet echt kennis van hadden.

De duurtijd van een werk@telier is maximaal zes maanden, maar indien de werkzoekende
tijdens of onmiddellijk na het werk@telier niet aan het werk is, is er een warme overdracht
naar de begeleiding van de VDAB. De VDAB-consulent die de werkzoekenden heeft
toegeleid naar het werk@telier, zal de werkzoekende opnieuw begeleiden in de zoektocht
naar werk.

U vroeg ook hoe er wordt geselecteerd. We hebben een aantal objectieve criteria zoals de
leeftijd en de duurtijd van de werkloosheid: ze moeten jonger zijn dan 25 jaar en in het laatste
jaar geen drie maanden gewerkt hebben.

Daarnaast heeft de VDAB ook een profiel opgesteld van de toe te leiden werkzoekende; u
noemde ze ‘toeleidbare profielen’. Er zijn een aantal criteria. De tewerkstelling van die
personen moet vandaag verhinderd worden door onder meer een gebrek aan werkervaring.
Door te werken in een proefproject en door stage moeten we die ervaring kunnen verhogen.

De werkattitude is een werkpunt. Door in groep samen te werken aan een project, zullen we
de werkattitude verhogen.

De werkzoekende kan bijsturing inzake sollicitatietechnieken gebruiken, vandaar de
individuele aanpak om samen met de betrokkene de sollicitaties te bekijken.

Er is een beperkte nood aan oriëntatie.

De werkzoekende heeft geen medische, mentale of psychische problemen, is niet
laaggeletterd en spreekt Nederlands. Dit is een keuze.

Belangrijk is ook dat de werkzoekende zelf gemotiveerd is om in het project te stappen. U
merkte op dat het om een grote groep gaat en we willen degenen die gemotiveerd zijn om in
zo’n project te stappen, eerst een kans geven.

Indien uit het intakegesprek met de VDAB-consulent blijkt dat de werkzoekende in het
plaatje past, zal de toeleiding gebeuren.

Uw volgende vraag betreft de curatieve aanpak van langdurig werkzoekenden. We hebben in
het werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) afgesproken om dat aan te pakken. In mijn
beleidsnota heb ik reeds gezet dat ik de begeleiding van de langdurig werkzoekenden
gradueel zal vervroegen, uiteraard rekening houdend met de capaciteit van de VDAB. Voor
werkzoekenden tot 30 jaar zijn we daar in de WIP-uitvoering al mee begonnen. U merkte
terecht op dat de groep van 30-jarigen door de crisis eigenlijk sneller in de langdurige werk-
loosheid werd geplaatst en nu in concurrentie komt met de jonge schoolverlaters. We kunnen
het ons niet permitteren om die mensen een jaar te laten wachten op een geschikte
begeleiding of om aan competentieversterking te doen. We gaan voor die groep niet ineens
over op de zware middelen. Wat we wel doen, is voorzien in een nieuw evaluatiemoment, in
een traject op maat van de betrokkene. U kent ondertussen onze maatpakfilosofie. Door
middel van een evaluatiemoment bekijken we waar precies ondersteuning nodig is. Is er
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ondersteuning nodig op het vlak van bemiddeling of van sollicitatietraining? Heeft de betrok-
kene nood aan een jobclub of aan een nieuwe competentieversterking? Ook werk@telier kan
in aanmerking komen voor het traject op maat.

We hebben een ESF-oproep (Europees Sociaal Fonds) uitgeschreven voor bijkomende
oriënterende trajectbegeleiding, zowel voor werkzoekenden tot 30 jaar en 1 jaar werk-
zoekend, als voor werkzoekenden tussen 30 en 50 vanaf 2 jaar werkzoekend. We ramen die
doelgroep op 16.000 personen op jaarbasis. Sinds 1 december 2010 zijn die trajecten
operationeel. De projecten zullen twee jaar lopen. We trekken hiervoor 4 miljoen euro uit op
jaarbasis.

Mevrouw Güler Turan: Minister, dat laatste deel over de 30-plussers kon ik niet helemaal
volgen. U zegt dat u de curatieve aanpak inzet voor de 30-plussers in langdurige en
structurele werkloosheid. U zegt dat u niet de zware middelen inzet. Wat zijn de zware
middelen en waarom zetten we ze niet in?

Minister Philippe Muyters: Met de zware middelen kom je direct in langere trajecten. Niet
iedereen heeft dat nodig. Als het nodig is, zullen we ze inzetten. Door een nieuwe oriëntatie
willen we meer op maat van de betrokkene zien wat die nodig heeft. Is dat sollicitatietraining,
jobclub, werk@telier? Of moet effectief een oriëntatiecentrum die persoon volgen? Meer dan
in het verleden willen we niet per groep, maar op maat werken. Misschien heb ik het verkeerd
verwoord door te zeggen dat we niet de zware aanpak inzetten. Ik vind dit een zwaardere
aanpak, omdat die gericht is. Ik bedoelde dat we niet direct naar langere trajecten gaan. Dat
hoeft niet voor iedereen. Vergeet zwaardere aanpak of niet, het is op maat.

Mevrouw Güler Turan: U gaat de gepaste middelen inzetten. Op dit ogenblik hebt u dus 4
miljoen euro per jaar voor trajecten op twee jaar voor 16.000 laaggeschoolde langdurig
werklozen. De bedoeling is om binnen dit en twee jaar die 16.000 personen één voor één in
een oriëntatietraject te krijgen, te zien wie dan nog niet naar werk kan worden geleid en om
dan pas verder in te zetten. Ik heb het niet begrepen, hoor.

Minister Philippe Muyters: Er zijn verschillende punten. Door de crisis zijn bepaalde
mensen doorgeschoven en zitten die nu in langdurige werkloosheid. Als ze zich nu aanbieden
op de arbeidsmarkt, komen ze in concurrentie met de jonge jongeren. Voor hen wachten we
niet klassiek de hele termijn, maar gaan we nu naar een nieuw evaluatiemoment met de
nodige stappen. Daarnaast is er een ESF-oproep, die we nu uitvoeren.

Mevrouw Güler Turan: Minister, ik wil u bedanken voor uw uitvoerig antwoord. U had het
kunnen raden: ik blijf de werk@teliers opvolgen. Sta me toe om mijn verbazing te uiten over
het aantal opgestarte trajecten. U weet net als ik dat de structurele werkloosheid in Antwerpen
groter is dan in Gent of in de mijnstreek. Dit is de opstartfase. U zegt dat die vlot verloopt.
We hebben stageplaatsen en projecten. In Antwerpen is er inderdaad een mooie mogelijkheid
met de Jongerenhoofdstad. Daar kunnen de jongeren rond werken. Maar ik ben verbaasd over
de vertraging in Antwerpen. Er klopt iets niet. In Antwerpen zitten we op dit ogenblik aan 14
personen en op 23 februari gaan we naar 24, in tegenstelling tot de mijnregio. Mijn
felicitaties daarvoor. Het is ze gegund. Maar er is toch iets aan de gang als zij al met 100
mensen trajecten hebben opgestart! Is er een belemmering in Antwerpen?

Minister Philippe Muyters: De partner heeft het organisatorisch wat moeilijker gehad bij de
opstart. Er zijn meer werkwinkels die de selectie moeten maken dan in de mijnstreek. Dat
zorgt ook voor wat vertraging. Dat verhindert niet dat het ook op snelheid zal komen, net als
elders.

Mevrouw Güler Turan: We zullen het verder opvolgen. Hoeveel jongeren worden niet
afgewezen omdat ze geen ervaring hebben? We zullen het belang van de werk@teliers
blijven benadrukken.
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Minister, u hebt heel mooi opgesomd wat we ervan verwachten en welke doelstellingen we
willen halen. Ik neem aan dat die 24 personen in Antwerpen nu aan 1 project werken en dat
het een traject is van 3 tot 6 maanden. Wanneer verwachten we het einde van een eerste
groepstraject? Wanneer kunnen we het eens met u evalueren, zonder te moeten wachten tot
alles is afgesloten?

Minister Philippe Muyters: Mevrouw Turan, u maakt het mij wel moeilijk. Ik weet niet
traject per traject hoe het staat. Er zijn er nu meer dan 150 gestart. Ik heb de informatie niet
bij wanneer het eerste zal aflopen. Ik weet ook niet of die 24 misschien aan 2 of 3
verschillende projecten werken. Dat is echt iets voor een schriftelijke vraag. Vergeet ook niet
dat dit een rollend gegeven is. Als er in die groep van 24 morgen 6 werk vinden, kan ik u
volgende week melden dat er misschien nog 20 zijn, maar dat is dan toch een schitterend
succes.

Mevrouw Güler Turan: Het is inderdaad nuttig om het met schriftelijke vragen op te
volgen, minister.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het
advies ‘actielijst allochtonen’ van de commissie Diversiteit
- 1359 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: In september 2010 hebben wij in de commissie de tewerkstellings-
kansen van niet in België geboren en niet in de EU geboren allochtonen besproken. Toen zijn
we tot de conclusie gekomen dat België het niet zo goed doet en in Europa zeker niet een van
de beste leerlingen van de klas is.

In een recente publicatie van Werk en Sociale Economie (WSE) staan iets betere cijfers. De
in België geboren tweede generatie niet-EU-migranten vindt steeds beter de weg naar de
arbeidsmarkt. Dat zal ook met conjunctuur te maken hebben. Bijna 70 procent van de tweede
generatie niet-EU-migranten tussen 25 en 49 jaar heeft een baan. Dat kan natuurlijk beter.
Dat staat tegenover 62 procent van de eerste generatie niet-EU-migranten en 90 procent van
de autochtonen. Daar zit toch een kloof van 20 procent.

Tegelijk leert de studie van WSE dat de werkzaamheidsgraad voor allochtonen geboren bui-
ten de EU slechts 50,4 procent bedraagt. Dat zijn misschien de huwelijksmigranten, maar het
gaat niet enkel over hen. Dit is veel ruimer. Ook de werkloosheidsgraad ligt gevoelig hoger:
niet-EU-migranten zijn tot vier keer vaker werkloos dan mensen die in België geboren zijn.

Ik heb geprobeerd de cijfers te analyseren. Er is duidelijk een genderkloof, vooral bij de
eerste generatie allochtonen, ook in de meest beroepsactieve leeftijdscategorie van 25 tot 49
jaar. De lagere arbeidsdeelname van allochtonen uit niet-EU-landen is in belangrijke mate te
wijten aan de beperkte participatie van vrouwen. Daar moet verder op worden ingezet.

Jongeren kennen een uiterst moeizame intrede op de arbeidsmarkt, minister. De arbeids-
deelname van autochtone jongeren ligt vandaag 60 procent hoger dan die van niet-EU-
jongeren. Deze cijfers zijn verontrustend. Het sluit aan bij wat we met de werk@teliers
proberen te doen. Een snelle inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt is een van de
sleutelfactoren voor integratie. Bij ouderen is deze kloof gelukkig veel minder uitgesproken.

De grootte van de arbeidskloof blijkt niet zozeer onder invloed te staan van het
opleidingsniveau. De arbeidsdeelname van autochtonen ligt voor elk opleidingsniveau 26
procent hoger dan bij niet-EU allochtonen. In ieder geval is het duidelijk dat de groep niet-
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EU-allochtonen een zeer diverse groep is. We kunnen ter zake diverse aandachtscategorieën
definiëren. U kunt niet alle zware middelen inzetten op elke mogelijke categorie, maar
misschien is het toch wel belangrijk daar verder op in te gaan.

Als we de cijfers in een Europees perspectief bekijken, dan zien we dat Vlaanderen helemaal
achterophinkt. Alle EU-landen scoren ter zake beter dan België en Vlaanderen. Onze directe
buurlanden, waarnaar we veel verwijzen, doen het opmerkelijk beter. Minister, ik heb
gewacht tot de commissie Diversiteit in februari 2011 op uw vraag een advies ‘actielijst
allochtonen’ heeft gegeven. Daarin worden diverse concrete maatregelen voorgesteld om de
arbeidsdeelname van allochtonen te versterken. In september hebt u een evaluatie van het
activeringsbeleid voor allochtonen beloofd. Die zou er komen tegen eind 2011. Daarvoor zou
u begin 2011 een evaluatieprocedure vastleggen, en dat natuurlijk in functie van het advies
dat u zou krijgen van de commissie Diversiteit.

Minister, hoe beoordeelt u de diverse actiepunten van het advies van de commissie Diversiteit
en welke van de voorgestelde maatregelen wilt of kunt u invoeren? Vindt u dat het advies
voldoende aandacht heeft voor de net geschetste aandachtspunten? Deelt u deze bekommer-
nissen? Hoe kan Vlaanderen daar versterkt op inzetten? Hoe zult u de voor 2011
aangekondigde evaluatie uitvoeren? Welke stappen werden er al gezet met betrekking tot de
aangekondigde evaluatie? Werden er bijvoorbeeld al diverse evaluatiecriteria gedifferen-
tieerd? Welke timing stelt u ter zake voorop?

De voorzitter: De heer Creyelman heeft het woord.

De heer Frank Creyelman: Voorzitter, minister, geachte leden, ik zal niet alles herhalen wat
ik daarnet heb gezegd. De problematieken lopen gelijk op een aantal punten. Mevrouw Turan
vraagt waarom Vlaanderen achterophinkt ten opzichte van onze buurlanden. Er zijn een paar
mogelijkheden. Is het omdat Vlaanderen te weinig doet voor allochtone werklozen? Dat denk
ik niet. Ik heb daarnet alle extraatjes geschetst die er al zijn voor die groep. Dat is al meer dan
genoeg. Is het misschien omdat de Vlaamse ondernemers meer racistisch zijn dan de
ondernemers in onze buurlanden? Dat geloof ik al evenmin. Op wat uitzonderingen na is dat
echt niet zo. Heeft het dan te maken met het groter hangmatgehalte van ons sociaal systeem,
ten opzichte van dat van onze buurlanden? Ik denk dat dit er wel iets mee te maken heeft. Zou
het kunnen liggen aan de culturele achtergrond van de aanwezige allochtonen? Dat zou
misschien ook een reden kunnen zijn. Duitsland en Nederland hebben voornamelijk een
Turkse gemeenschap. Bij ons zit die Turkse gemeenschap voornamelijk in de mijnregio.
Daarover hebben we het daarnet gehad. De Marokkaanse gemeenschap zit in het Antwerpse.
Minister, zijn er aparte cijfers wat de niet-Europese allochtonen betreft, opgesplitst volgens
hun culturele achtergrond, over hun werkzaamheid, arbeidsethiek, opleiding en dergelijke?
Zijn die er niet, dan is het misschien interessant daar een studie aan te wijden, zodat we
kunnen zien wat de verschillen zijn tussen de hier aanwezige groepen.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, mevrouw Turan, ik zal niet ingaan op de cijfers die
u hebt vernoemd. Dat zijn cijfers van ons steunpunt. Ik zal ze niet herhalen. U hebt de analyse
gemaakt. Ik kan u niet zeggen of er aparte, meer gedetailleerde cijfers zijn, maar ik ben er
zeker van dat die al aanwezig zullen zijn. Wel zal ik ingaan op de heel concrete vragen die u
hebt gesteld. Mocht ik iets vergeten dat ik al heb gezegd in de beleidsnota of de beleidsbrief,
dan bent u er sowieso om heel snel te vragen waar ik ter zake sta.

Ik zal niet alles in detail al zeggen. Dat is ook logisch. Op dinsdag had ik het advies gekregen
van de commissie Diversiteit, en op donderdag heeft de heer Van Malderen me al gevraagd
wat ik daar zoal mee zou doen. Ik heb het ondertussen al wat grondiger kunnen lezen. De
verdienste van de commissie Diversiteit is dat ze ingaat op zowel de oorzaken als de
oplossingen, maar ook dat ze een ruimer terrein bestrijkt dan alleen dat van de werk-
gelegenheid. Dat impliceert natuurlijk wel dat er ook actievoorstellen werden gedaan over
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dingen waarvoor ik niet bevoegd ben. Ik zal een antwoord geven aan de commissie, maar ook
overleg opstarten, waarin ik een aantal stappen zal verwerken. Als het gaat over voorstellen
die mijn bevoegdheid overschrijden, zal ik die alleszins overmaken aan de vakminister die
bevoegd is voor het domein waarop de actie betrekking heeft. Gaat het over een actie die
diverse Vlaamse ministers betreft, dan zal ik dit overmaken aan de minister-president.

Er zijn ook actievoorstellen gericht aan de federale overheid. Ik zal de minister-president
vragen daarover overleg te plegen met de bevoegde instanties, of dat over te maken. Ten
slotte is er de belangrijkste categorie, die van de voorstellen waarvoor ik bevoegd ben. Ik heb
het departement gevraagd die grondig door te lichten en onder te verdelen in drie grote
categorieën. Er is de categorie van dingen die we al doen, maar die misschien nog kunnen
worden versterkt of verbeterd. Er is de categorie van de nieuwe of vernieuwende acties die
we snel zouden kunnen opstarten, met de vraag of daar beleidsruimte voor is. Er is de
categorie van de voorstellen waarbij we eerst nog verder onderzoek en experimenten moeten
opstarten voor we een en ander regulier kunnen uitbouwen.

Ik zal ook heel transparant zijn ten overstaan van de commissie Diversiteit. Dan gaat het niet
alleen over die categorisering. Ik zal ook heel duidelijk stellen wat ik niet heb geselecteerd en
waarom. Is dat om inhoudelijke of budgettaire redenen? U weet immers dat de vraag altijd
groot is, maar dat onze middelen beperkt zijn. Er moeten keuzes worden gemaakt. Men heeft
pech, want ik ben ook minister van Begroting en moet er maximaal voor zorgen dat ik binnen
de budgettaire ruimte blijf.

Ik kan nu dus nog niet zeggen wat we zullen versterken, welke nieuwe dingen we zullen doen
en wat we niet zullen doen. Het departement is dat aan het bekijken. Het zal een aantal
scenario’s ontwikkelen en ook voorstellen doen. Ik verbind me ertoe een antwoord te formu-
leren voor de commissie Diversiteit, maar ik zal ook met die mensen overleggen. Omdat
huwelijksmigratie een heel apart element is, vond ik dat ik dit gerust kon loskoppelen. Zoals
ik echter heb gezegd aan mevrouw De Vits, zal ik dat op dat ogenblik ter sprake brengen.

Dan is er de evaluatie van de bestaande acties. Die zal ik pas tegen de zomer kunnen
afronden. Pas dan zal ik dat ook in overweging kunnen nemen.

U hebt me gevraagd of het advies voldoende aandacht geeft aan alle door u geschetste
aandachtspunten. Voor mij is het duidelijk: het advies is opgesteld door de werkgroep van de
commissie Diversiteit, waarin het Minderhedenforum een zeer actieve inbreng heeft. Ik ga
ervan uit dat het Minderforum weet wat er leeft bij zijn achterban en dat het alle centrale
bekommernissen van de allochtone gemeenschap met betrekking tot werk aan bod heeft laten
komen. Ik deel de zorgen die u aanhaalt en die ook in het advies aan bod komen.

Er was een positieve tendens: de achterstand van niet-EU-migranten was duidelijk afge-
nomen. Door de crisis is die tendens echter gebroken, omdat zij op dat moment toch nog een
van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt vormden. U weet dat: ik heb dat hier al
meermaals naar voren gebracht. Er is dus zeker werk aan de winkel en het voorstel van de
commissie kan ons daarbij helpen. Ik ben er ook wel van overtuigd dat, als de arbeidsmarkt
eenmaal groeit, de positieve trend van voor de crisis zal terugkeren. U hebt er zelf op
gewezen: de tweede generatie doet het beter dan de eerste. Tot 2008 is er onder meer bij
laaggeschoolde en vrouwelijke niet-EU-migranten een echte inhaalbeweging geweest. Die is
echter gebroken door de crisis. Ik ga er echter van uit dat we, zeker met de sluitende
maatpakfilosofie, via die trajecten op maat die we hun aanbieden, al een veel betere aanpak
hebben. We behandelen hen niet als groep, maar bekijken op maat wat nodig is. Als dat nodig
is, versterken we dat nog met categoriale maatregelen. Dat weet u. Die moeten voor mij dan
wel efficiënt en effectief zijn. Daarom is het belangrijk dat we in de zomer de structurele
projecten die vandaag bestaan, evalueren.

Daarmee ben ik naadloos bij de volgende vraag aanbeland. Ik zal de evaluatie uiteraard zo
snel mogelijk afronden. Die werd voor het einde van het jaar in het vooruitzicht gesteld. Ik
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heb in het kader van het VIONA-programma (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk
Arbeidsmarktrapportering) een oproep laten lanceren om een wetenschappelijke evaluatie
door externen te waarborgen. Die evaluatieoproep is al gegund aan IDEA Consult en de
onderzoeksequipe is van start gegaan op 1 maart.

Er zijn drie luiken. Een eerste luik is een zelfevaluatie door iedere projectpartner. Een tweede
is de analyse van vroegere verslagen, jaarprogramma’s en rapporten. Een derde zijn
forumgesprekken waarbij de sleutelfiguren en de stakeholders bij het beleid van evenredige
deelname en diversiteit zullen worden gehoord.

De aftrap van de zelfevaluatie wordt gegeven op 17 maart, wanneer de onderzoekers
toelichting geven aan de projectpartners bij de template van zelfevaluatie. De zelfevaluatie
wordt bij de onderzoekers binnengebracht rond 8 april. De forumgesprekken zijn gepland in
mei en de feedback is gepland tegen 15 juni, waarna de eindrapportering wordt verwacht
tegen 30 juni. Geef me dan nog even tijd om het te verwerken.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, minister, ik dank u voor uw uitvoerig antwoord. U
overtuigt me iedere keer weer dat u oprecht begaan bent met deze problematiek en dat u er
alles voor zult doen. Deze oprechtheid zal vooral beoordeeld worden na de evaluatie van de
adviezen van de commissie Diversiteit. Begin september of oktober zult u weten welke
adviezen u zult meenemen en welke nog meer onderzocht zullen worden. Heb ik dat juist
begrepen? Dan zal ik u vakantie gunnen, maar daarna zult u van mij opnieuw een vraag
mogen verwachten om dit op te volgen.

De voorzitter: De heer Creyelman heeft het woord.

De heer Frank Creyelman: Voorzitter, minister, u zegt dat er wellicht aparte cijfers bestaan
voor de werkgelegenheid, opgesplitst naar de culturele achtergrond. Zou u die kunnen
bezorgen zodat wij er lering kunnen uit trekken en nagaan welke cijfers er nog ontbreken?

Minister Philippe Muyters: Ik zal nagaan welke cijfers er zijn, maar misschien zijn ze
gewoon te raadplegen op internet.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Filip Watteeuw tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het
overleg met betrekking tot de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en loopbaan-
onderbreking
- 1238 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, minister, collega’s, bij de begrotingsbesprekingen 2011
werd aangekondigd dat in het najaar 2010 een overleg zou worden opgestart over de
hervorming van het systeem van aanmoedigingspremies. Die hervorming zou als bedoeling
hebben om de billijkheid te verhogen en de efficiëntie van het systeem te versterken, maar
ook om een aantal besparingen te realiseren. Die besparingen zouden voor de social profit 2,2
miljoen euro bedragen, voor de openbare sector 2,5 miljoen euro en voor de private sector 0,5
miljoen euro.

Minister, u argumenteerde dat deze maatregel ook was ingegeven vanuit de noodzaak om
werknemers te activeren. Blijkbaar moeten niet enkel werkzoekenden worden geactiveerd.
Het systeem van aanmoedigingspremies aanpassen is niet zo vanzelfsprekend. Voor de
werknemers is het systeem heel erg belangrijk om een goed evenwicht tussen werk en
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privéleven te realiseren. Pact 2020 en het regeerakkoord stellen bovendien dat het beleid in
meer werkbare jobs wil voorzien.

Bovendien zitten de aanmoedigingspremies ingebed in een aantal sociale akkoorden. De
premies zijn een uitvloeisel van het Vlaamse werkgelegenheidsakkoord van 1993 en maken
deel uit van onder meer akkoorden voor de non-profitsector, het onderwijs en het personeel
van de Vlaamse overheid. Bij aanpassingen is er bovendien interferentie met sectorale en
ondernemingsakkoorden, waarin het toestaan van tijdkrediet gekoppeld is aan de Vlaamse
aanmoedigingspremies.

Ik denk dat veel werknemersvertegenwoordigers in de diverse sectoren het daarom terecht
belangrijk vinden dat er vooraf een degelijk en uitgebreid overleg plaats vindt vooraleer het
systeem zou worden aangepast. In het recente verleden nam de Vlaamse Regering al een
aantal maatregelen waarbij geen of amper overleg was met de betrokkenen, zoals de
aanpassing van de ondersteuningspremie voor personen met een handicap en de afschaffing
van het gunsttarief voor een Buzzy Pazz voor jonge werkzoekenden.

Minister, in hoeverre is er overleg geweest met de sociale partners over de hervorming van
het systeem van aanmoedigingspremies? Het was aangekondigd voor het najaar van 2010.
Indien wel, wat waren de resultaten? Indien niet, wat is dan de timing die de regering wil
aanhouden met betrekking tot dit overleg en de aanpassing van het systeem van
aanmoedigingpremies?

Maakt het overleg over de aanpassing van het systeem van aanmoedigingspremies deel uit
van een bredere bespreking? Met welke andere thema’s wordt dit samen behandeld?

In hoeverre heeft de Vlaamse Regering hierrond al een aantal concrete maatregelen
uitgewerkt?

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, minister, onze fractie heeft altijd benadrukt dat
er natuurlijk een bepaalde budgettaire context is. Het is minder leuk, maar het is goed om dan
een aantal maatregelen eens op scherp te zetten en na te gaan of ze wel het doel bereiken
waarvoor ze zijn opgezet.

Voor ons is het belangrijk dat er een duidelijke evaluatie gebeurt en dat sommige maatregelen
op scherp worden gezet en worden toegespitst op de werknemers die er behoefte aan hebben.
Ik denk dat er een duidelijkere aflijning kan gebeuren.

Bij de begrotingsopmaak hebben we een evaluatie gevraagd. Ik wil me dan ook aansluiten bij
de vragen van de heer Watteeuw.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, ik ga beginnen met te zeggen welk overleg er is
geweest. Ik kan er nog niet al te veel over zeggen omdat hier en daar het overleg nog volop
bezig is.

Ik heb met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) overleg gepleegd. Daarna
is er specifiek voor de social profit in het kader van de onderhandelingen voor VIA 4
(Vlaams Interprofessioneel Akkoord) een verder gesprek gevoerd. In elk geval is er een
bereidheid om een aanpassing van de aanmoedigingspremies te onderzoeken en te bespreken
omdat iedereen wel merkt dat er een aantal anomalieën in het systeem zijn die zeker kunnen
worden weggewerkt, met respect voor de afgesloten akkoorden of met aanpassing van die
akkoorden.

Ik ga vandaag niet dieper in op VIA 4. Die gesprekken zijn bezig. Het is nooit verstandig om
de elementen uit een gesprek dat bezig is, op tafel te leggen.
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We moeten het geheel eigenlijk breder zien. Dat is ook wat we met de SERV hebben
besproken. Sommige sociale partners zouden graag een werkbaarheidsakkoord willen
afsluiten. Ik zou van hen graag een insteek krijgen. Verdere gesprekken zullen nog volgen.
Mijn administratie ondersteunt deze gesprekken. Aangezien de gesprekken nog bezig zijn,
hebben we met de Vlaamse Regering nog geen concrete maatregelen uitgewerkt. Het zal ook
niet voor morgen zijn, dus we zullen moeten nagaan hoe we besparingen kunnen opvangen.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Minister, u maakt mij niet veel wijzer. Ik heb ook de vraag
gehoord van de heer Van den Heuvel over de evaluatie. U hebt er niets over gezegd. Het is
belangrijk dat u, als u besprekingen aangaat, de evaluatie in de hand hebt en dat u weet waar
het systeem goed functioneert en waar niet. Het zou toch goed zijn dat u ons daarvan op de
hoogte stelt.

U hebt in de begrotingsdocumenten duidelijke doelstellingen vastgelegd. U hebt gezegd dat u
meer dan 5 miljoen euro wilt besparen. We zijn half maart. Ik veronderstel dat u nog steeds
tot doel hebt die 5 miljoen euro te besparen. De klokt tikt verder. Ik ben geen vragende partij
om aanpassingen te doen aan het systeem op zich, maar met die besparingen komt de minister
van Financiën wel in conflict met de minister van Werk. Hoe ziet u die timing? U zegt dat u
het overleg tijd wilt geven. Ik begrijp dat u daar nog geen uitspraken over wilt doen. U moet
er namelijk voor zorgen dat u het overleg daar niet mee opblaast. Maar u hebt natuurlijk wel
een timing. Wanneer ziet u het overleg eindigen in een akkoord? Wanneer ziet u concrete
maatregelen? Aangezien we nu al maart zijn en u weinig concreets kunt zeggen, zie ik niet
goed in dat u nog voor de vakantie…. Ik zie dat u lacht. Ik ben natuurlijk blij dat u zo
goedgezind bent. (Gelach)

Maar ik zou natuurlijk wel graag weten wanneer ik iets mag verwachten. Als dat niet voor de
vakantie komt, betekent dat dat u uw besparingen niet zult realiseren.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Ik zal dat gesprek aanknopen met de minister van Begroting en
zien hoe ik mijn besparingen als minister van Werk kan realiseren of alternatieven kan
voorstellen die binnen de Vlaamse Regering bij een budgetcontrole of bij de besprekingen
zullen worden gerealiseerd.

Ik weet welke doelstellingen mij vanuit de Vlaamse Regering en door de minister van
Begroting en de minister van Werk zijn opgelegd. Als ik die niet kan waarmaken, zullen we
alternatieven moeten voorstellen, net zoals dat bij andere collega’s gebeurt. Maar dat zal dan
in eerste instantie binnen de schoot van de regering moeten gebeuren.

Mevrouw Patricia Ceysens: Schizofrenie kan dus blijkbaar ook gezond zijn.

Minister Philippe Muyters: Ik kan het moeilijk op een andere manier naar voren brengen.

U hebt natuurlijk gelijk dat ik vandaag niets concreets heb klaarliggen, maar dat kan ook niet.
Het VIA 4-overleg in de social profit is volop bezig. Dat zal morgen niet afgerond zijn. Ik zal
daar niets over zeggen, want dat kan enkel het overleg bemoeilijken. Er zijn heel wat externe
factoren die daarin meespelen. Ik kan mij niet voorstellen dat de sociale partners of de andere
twee, de private en de openbare sector, nu al een akkoord sluiten, als we nog niet ver genoeg
staan rond de social profit. Dus nee, ik kan morgen niet met maatregelen voor de dag komen.
Ik zal dat budgettair bekijken zodat ik kan bepalen wat er voor de rest kan gebeuren. Maar dat
moet worden besproken in de Vlaamse Regering.

De heer Filip Watteeuw: Ik begrijp natuurlijk dat u dat in de Vlaamse Regering wilt
bespreken. Het zal namelijk niet zo evident zijn om ergens anders 5 miljoen euro te vinden.

Minister Philippe Muyters: Met alle respect, mijnheer Watteeuw, maar ik ga hier niet de
besprekingen doen van de budgetcontrole die volop bezig is.
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De heer Filip Watteeuw: Uiteraard niet. Als parlementsleden krijgen wij begrotings-
documenten waaruit moet blijken wat het beleid van de regering is. Daarin staat heel
duidelijk dat het overleg zou worden gestart in het najaar van 2010, maar dat jullie nog 5
miljoen euro wilden besparen. Dat u het overleg een kans geeft, is een goede zaak. Ik stel
echter vast dat wat in die begrotingsdocumenten staat, niet realistisch was.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Watteeuw, in die begrotingsdocumenten staan nog
wel wat andere zaken, hoor.

De heer Filip Watteeuw: Die niet realistisch zijn?

Minister Philippe Muyters: Eigenlijk wel, ja. Onze inschatting van de groei was niet
realistisch, want ze is veel hoger. (Gelach)

Onze inschatting van de inflatie was niet realistisch, want ze is veel hoger. Ja, u hebt gelijk, er
staan nog wel wat dingen in die niet realistisch zijn.

Laat ons eerlijk zijn: een begroting is geen exacte wetenschap. Ik denk dat u dat wel weet. Er
zijn dingen die veranderen in de maatschappij en de omgevingsfactoren. Als dat niet zo zou
zijn, hadden we geen budgetcontrole of monitoring nodig. Dan kon ik u nu al tot op na de
komma zeggen op hoeveel we op het einde van dit jaar zouden eindigen.

De heer Filip Watteeuw: Minister, ik had graag een inschatting gekregen van de timing. Ik
heb u dat gevraagd.

Minister Philippe Muyters: Ik heb in alle duidelijkheid geantwoord.

De heer Filip Watteeuw: U kunt toch inschatten of het overleg vlot verloopt of niet? U bent
nu bezig met de social profit.

Minister Philippe Muyters: Juist. En ik geef u geen timing van het verloop van de
gesprekken met de social profit. Ik kan en zal u niet zeggen wat we verwachten, want dat
verzwaart de overlegprocedure en het overleg.

De heer Filip Watteeuw: Dit maakt het voor ons wel moeilijk. U kondigt regelmatig aan wat
u zult doen en wat uw opties zijn, maar als het gaat over het in de praktijk brengen van uw
plannen, krijgen we geen enkel houvast.

Minister Philippe Muyters: We willen dit in overleg bespreken met respect voor de
bestaande sociale akkoorden. Het is niet omdat er bij één maatregel moeilijkheden zijn, dat
we alles op die manier doen. Onze manier van werken is er normaal een van grote
transparantie waarbij we ook realiseren wat we vooropstellen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
verbreding van de diversiteitsplannen via sociale innovatie
- 1201 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Voorzitter, minister, de diversiteitsplannen zijn een goed
gekend concept in ons arbeidsmarktbeleid. Ze gaan al een aantal jaren mee en hebben in de
loop van de jaren een aantal wijzigingen en aanpassingen ondergaan. U hebt in uw beleids-
nota een nieuwe evolutie aangekondigd inzake de diversiteitsplannen door een koppeling te
maken met de concepten van sociale innovatie in de arbeidsorganisatie.

Het doel zou zijn om de huidige diversiteitplannen om te vormen tot sociale innovatie-,
competentie- en diversiteitsplannen. Hierbij zou gestreefd worden naar een structurele veran-
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kering van de bestaande goede praktijken en initiatieven op de arbeidsmarkt, die op dit ogen-
blik als kleine proeftuinen en laboratoria ageren waaruit heel wat kennis kan worden vertaald
naar bredere toepassingen in het human resourcesbeleid, tot over de landsgrenzen heen.

Onder meer de taskforce ‘synergie innovatie werk en organisatie’ zou beginnen met het in
kaart brengen van de bestaande concepten en toepassingen met betrekking tot vernieuwende
arbeidsorganisatie en met het beschikbaar stellen van deze kennis aan het bredere veld van
bedrijven en organisaties.

In uw beleidsbrief 2010-2011 stelt u nog concreter werk te zullen maken van opleidingen
vanuit ‘Flanders Synergy’ voor de diversiteitmakelaars die actief zijn in het veld. Er zou ook
een praktische tool ‘eerste hulp bij sociale innovatie’ komen en de ‘Toolbox EAD’ (even-
redige arbeidsdeelname en diversiteit) zou verder worden uitgebouwd en deze concepten
opnemen.

Ondertussen loopt er een opleidingstraject met Flanders Synergy bij de RESOC’s (regionaal
sociaal-economisch overlegcomité) rond het thema sociale innovatie. Twee delen van deze
opleidingscyclus zouden reeds achter de rug zijn. Hierbij werden de mogelijkheden van
sociale innovatie, van diversiteitsplannen en van maatschappelijk ondernemen bestudeerd
met de bedoeling om de resultaten op te nemen in de ‘toolbox’.

Minister, ik stel u graag volgende vragen. Hoe evalueert u het instrument van de diversiteits-
plannen? Welke resultaten werden tot op heden behaald?

Blijft u bij het voornemen om de diversiteitsplannen te verbreden tot sociale innovatie-,
competentie- en diversiteitsplannen? Welke stappen zullen hiervoor worden gezet? Welk
tijdspad zal de operatie kennen?

Wat zijn ondertussen de concrete resultaten die uit de opleidingscycli zijn voortgekomen?
Tegen wanneer zouden deze trajecten volledig afgelopen zijn?

Hoe worden de sociale partners betrokken bij deze oefening inzake het verfijnen en
aanpassen van de diversiteitsplannen en de aanverwante instrumenten?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, mijnheer Bothuyne, u vraagt naar mijn evaluatie van
de diversiteitsplannen. Het is zo dat ze in de loop van de jaren het centrale instrument zijn
geworden. Sinds 2000 zijn 4817 bedrijven, organisaties of lokale besturen ermee aan de slag
gegaan. Sinds 2001 is er een meer inclusieve aanpak met specifieke aandacht voor drie
doelgroepen: allochtonen, arbeidsgehandicapten en 50-plussers. Heel dikwijls is in die
diversiteitsplannen sprake van streefcijfers en achteraf merken we dat die heel vaak ook
werden gehaald. Vanaf 2005 hebben we, om de drempel nog te verlagen, verschillende
varianten naar voren gebracht.

Samengevat: ik denk dat de diversiteitsplannen zoals ze sinds 2000 bestaan binnen bedrijven
aanleiding geven om heel specifiek na te denken over diversiteit. Dit uit zich in reële
doelstellingen en in een positieve manier van werken en denken.

Dat sluit meteen aan bij het antwoord op de tweede vraag. Mensen die met diversiteits-
plannen bezig zijn of daarmee starten, gaan het geheel van hun competentiebeleid binnen een
bedrijf bekijken. Men gaat geen diversiteitsplan of HR-beleid voeren alleen voor diversiteits-
groepen, men gaat dat breed voeren. Dat hebben we de afgelopen jaren vaak vastgesteld: veel
diversiteitsplannen zijn veeleer competentieplannen, niet alleen voor de diversiteitsgroepen
maar wel met specificiteit voor de diversiteitsgroepen. Dit is een onderdeel van een
competitiviteitsplan in een bedrijf, met specifieke aandacht voor doelgroepen. Dat stel ik ook
duidelijk in mijn beleidsnota. Aspecten van competentiebeleid worden ontwikkeld, verfijnd
en verbeterd. Als ik de vergelijking maak tussen 2000 en nu, stel ik vast dat dit zeer sterk
verbeterd en vermeerderd is. De diversiteitsplannen zijn daar zeker een onderdeel van, maar
ze hebben ook een positieve stimulans gehad. Denk maar aan het in kaart brengen van
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gewenste en aanwezige competenties. Op die manier kan men een ander en actief beleid
voeren ten aanzien van kansen en kansengroepen.

U hebt het over het project Flanders Synergy. In 2010 en 2011 hebben we daar een aantal
opleidingsdagen voor consulenten Evenredige Arbeidsdeelname (EAD) bij de RESOC’s, de
vakbonden en de werkgeversorganisaties gestart. Een van de doelen was om tot een
praktische tool te komen die oriënterend en ondersteunend kan werken bij vragen en
afwerkingen met betrekkingen tot sociale innovatie en arbeidsorganisatie. We zien dat die
elementen heel vaak aan bod komen bij mensen die met diversiteitsplannen bezig zijn. Dat is
belangrijk omdat we acties die een invloed hebben op HR- en organisatieprocessen in een
bedrijf moeten kunnen inpassen. Daar blijft de aandacht voor diversiteit naar voren komen.
Vandaar die cursus bij Flanders Synergy. Het gaat heel dikwijls verder. Dan krijgen we
vragen over bedrijfsorganisatie. Dat willen we met die cursus opvangen. Zo kunnen de
mensen die zijn ingeschakeld bij diversiteitsprojecten, beter rekening houden met de vragen
van bedrijfsorganisatorische aard. Het instrument is in ontwikkeling maar nog niet afgerond.
Ik hoop dat dit tegen de zomer, dat zal dus tegen 23 september zijn, te kunnen beëindigen.

Diversiteitsplannen verbergen dus elementen van sociale innovatie. Die elementen om te
kunnen omgaan met diversiteit zitten daar zeker in. Dat is de weg die we verder moeten
bewandelen. Dat is de competentiefilosofie: het vooropzetten van werken met vaardigheden,
kennis en competenties in plaats van met functies. Dat is een sociale innovatie waarmee we
bezig zijn. De betrokkenheid van de sociale partners is er op alle vlakken. Er zijn gesprekken
met het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), ook
naar aanleiding van allerlei programma’s die aflopen, zoals Jobkanaal, de diversiteits-
consulenten, de sectorconvenanten en het werkgelegenheidsakkoord. Naar aanleiding daarvan
houden we ook met deze problematiek honderd procent rekening. En dan bedoel ik niet alleen
de diversiteitsplannen, maar de combinatie van de diversiteitsplannen met het competitie-,
loopbaan- en EAD-beleid. Dat gebeurt heel concreet, zeker in de werkgroepen van het
Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). U weet dat ik ervan overtuigd ben dat
ik een dergelijk nieuw beleid alleen maar kan realiseren als het gebeurt in nauw overleg met
de sociale partners.

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Bij dat laatste kan ik mij uiteraard alleen maar aansluiten.

Minister, kunt u de informatie overmaken over de evaluatie van de voorbije jaren en de
streefcijfers die uiteindelijk werden behaald bij de 4718 plannen die werden afgesloten? Is het
bij de nieuwe generatie plannen die eraan komen de bedoeling om ook daar verder te werken
met streefcijfers? En is het de bedoeling om te blijven werken met het bestaande veld van
EAD-makelaars bij zowel sociale partners als RESOC’s?

Minister Philippe Muyters: Ik weet niet welke cijfers over de diversiteitsplannen er
beschikbaar zijn. Ik weet niet hoe concreet ze zijn. Ik zal dat nakijken en zien hoe we dat
kunnen doen. Die streefcijfers vormen geen verplichting. Vaak kiest het bedrijf er uiteindelijk
zelf voor om het te proberen met streefcijfers. Bij de evaluatie achteraf zien we dat ze vaak
gehaald worden. Dat is een positieve zaak. Een aantal van die bedrijven zijn in de pers geko-
men omdat het over overheidsbedrijven ging. Ook in de privébedrijven is dat zeker het geval.

We kunnen niet van de ene dag op de andere alles overboord gooien en iets nieuws beginnen.
Dat is nooit verstandig. In zo’n geheel heb je gradaties. De diversiteitsplannen hebben hun
nut bewezen. Ik ga in 2011 zeker door met de filosofie van de diversiteitsplannen en ook met
de EAD-consulenten enzovoort, maar ik wil dat graag evalueren in overleg met de sociale
partners en dan bekijken hoe we daarmee in de toekomst zullen voortgaan. Ik hoop dat ik in
de loop van dit jaar zal kunnen zien hoe ons beleid in de toekomst kan zijn, samen met en
gesteund door de sociale partners, en waar we, door de ervaring van de afgelopen jaren, de
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zaken nog altijd kunnen verbeteren. Ik hoop dat, aangezien ik ervan uitga dat alles altijd kan
worden verbeterd.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


