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Situering van de themadag ‘Tewerkstelling voor Allochtonen’ 
Isabelle PAULUS, voorzitter The Global Village vzw 
 
The Global Village vzw werd in 1998 opgericht. Het concept en de naamgeving zijn bedacht 
door Collins NWEKE, een stadsgenoot van Nigeriaanse afkomst. In het Intercultureel 
Centrum met Wereldkeuken van The Global Village, kan je op vaste tijdstippen terecht om te 
genieten van één van de gerechten uit de wereldkeuken. Deze middag kunt u alvast hier ter 
plaatse proeven. Als vzw neemt The Global Village deel aan verschillende overlegstructuren 
waar op een constructieve wijze omgesprongen wordt met de specifieke vragen en 
behoeften van mensen behorende tot de etnisch-culturele minderheidsgroepen. Deze 
overlegorganen situeren zich lokaal, provinciaal, regionaal als internationaal niveau. Op 
Europees niveau is The Global Village partner in een project Social Economy+. Sociale 
economie stelt mensen uit de meest kwetsbare groepen tewerk, of streeft daarnaar. Ik denk 
hierbij aan laaggeschoolde, langdurig werklozen. 
Social Economy+ voegt daar nog een facet bij, namelijk mensen behorend tot etnisch-
culturele minderheidsgroepen.  
 
De naam The Global Village staat symbool voor een wereld die door de moderne 
communicatiemiddelen steeds kleiner wordt en waarin dus moet gestreeft worden naar 
solidariteit tussen volkeren en mensen. Prof. Johan Leman van het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en voor Racismebestrijding, (wiens medewerker hier aanwezig is) gebruikt de 
term en het begrip Global Village in de nabeschouwing die hij schreef in een boekje van 
Walter Ceuppen. In dit werk: ‘Frans de Vitora – argumenten voor een humane omgang met 
vreemde volken’, maakt Ceuppens een studie over Francisco de Vitora, dominicaan en 
humanist, professor aan de universiteit van Salamanca van 1526 tot aan zijn dood in 1546. 
Deze humanist, tijdgenoot van Erasmus, was bekend voor zijn afwijzing van de onmenselijke 
manier waarop de Spaanse kolonisten de inheemse bevolking in de Nieuwe Wereld 
behandelden. Zijn filosofisch oeuvre kan beschouwd worden als een 
mensenrechtenverklaring avant la lettre. In de 20ste eeuw inspireerde zijn gedachtegoed de 
grondleggers van de Verenigde Naties. 
“vreemdelingen als vijanden behandelen door ze de toegang tot het land te ontzeggen of ze 
zelfs uit te wijzen, zodra ze zich aan land vertonen”, noemde Vitoria een oorlogsdaad.  
“omdat tussen alle mensen een natuurlijke gemeenschap bestaat, mag men niet zonder 
reden aan vreemdelingen verbieden het grondgebied te betreden, er te wonen of handel te 
bedrijven” concludeerde Vitoria. 
 
Deze  themadag ‘tewerkstelling voor allochtonen’ past volledig binnen de opvatting van de 
wereld als een ‘Global Village’. En wie beter, dan de mensen die zelf immigreerde, kan 
andere allochtonen helpen om de weg te vinden in het complexe kluwen van instellingen die 
kunnen leiden naar tewerkstelling. Jobservice wil voor nieuwe medeburgers behorend tot de 
etnisch-culturele minderheden de toeleiding verzekeren naar passende diensten en het 
arbeidsbmiddelingsproces opvolgen. Maar Jobservice wil ook ondersteunend werken naar de 
werkgever.  Jobservice werkt niet alleen, maar met tal van partners. 
 
Deze themadag biedt alle aanwezigen de mogelijkheid om grondiger kennis te maken met 
zowel de Jobservice als alle diensten die hun medewerking en vooral hun know-how 
verlenen.  
 
Deze themadag is een belangrijke stap in de verdere samenwerking tussen alle betrokkenen. 
Het is ook een belangrijke stap in de verdere uitbouw van Jobservice als een 
tewerkstellingsdienst op maat gesneden voor de etnisch-culturele minderheden.  
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Samen sterk voor kansengroepen 
Collins NWEKE, initiatiefnemer The Global Village vzw 
 

 

Van bij de oprichting van The Global Village vzw werd duidelijk 
gestreefd naar samenwerking met reeds bestaande socio-culturele 

verenigingen.  
Denk maar aan de opstartfase en de locatie in de Sint-Sebastiaanstraat 

die wij deelden met de Lapkoes vzw. 
Denk maar aan de opening en opendeurdag van juni 2001 met als 

thema: Oostende – kleurrijke Stad aan Zee. Denk maar aan de leuke 

samenwerking hierrond met verschillende (zelf)organisaties,… 

 
The Global Village wil immers geen eiland zijn binnen een groter geheel. Belangenbehartiging van de 

etnisch-culturele minderheden staat centraal. Daartoe worden allerlei acties of projecten  
ondernomen. Ook de themadag “Tewerkstelling voor Allochtonen”!  

 

De acties of projecten van The Global Village zijn de ‘route’ tot ons doel. De themadag ‘tewerkstelling 
van allochtonen’ is dus een project die gewoorteld is in samenwerking.  

 
Sinds enkele  decennia is migratie een wereldwijd fenomeen. Verjaagd door oorlog, door vervolging 

en achteruitstelling om religieuze of etnische redenen, gaan de slachtoffers van deze toestanden op 
zoek naar veiligheid en een betere toekomst. 

 

Velen komen ook naar België. Uiteraard zijn er grenzen aan de opvangmogelijkheden van asielzoekers 
en vluchtelingen. Maar wie hier kan blijven, moet zich kunnen integreren. Na een passende 

voorbereiding is tewerkstelling een noodzakelijke voorwaarde. 
 

Jobservice werd daartoe opgericht, met de bedoeling om deze nieuwe medeburgers, behorend tot de 

etnisch-culturele minderheden (ECM) daarbij te helpen. De ervaring leert immers dat deze mensen 
dikwijls niet de juiste weg vinden om zinvol te solliciteren. Velen onder hen hebben zich ingespannen 

om Nederlands voldoende te leren en eventueel diverse opleidingen te volgen. De Jobservice wil de 
toeleiding verzekeren naar de passende diensten en het proces opvolgen.  

De werkgevers van hun kant aarzelen soms omwille van de administratieve rompslomp en de 
onzekerheid over de reacties van de autochtone werknemers. Ook zij kunnen rekenen op de 

Jobservice en zijn partners voor de gewenste informatie en bijstand bij de aanwerving en eventuele 

begeleiding tijdens de startperiode van de werknemer. 
 

Jobservice wil dus niet in de plaats treden van bestaande arbeidsbemiddelaars zoals de VDAB, de  
OCMW's of de talrijke interimbureaus, maar  integendeel nauw samenwerken met deze instellingen en 

daarbij fungeren als een soort draaischijf. Jobservice wil aldus bijdragen tot het verhogen van de 

participatiegraad van de ECM op de arbeidsmarkt en het streven naar individuele ontplooiing binnen 
deze doelgroep. 
 

De themadag ‘tewerkstelling voor allochtonen’ van dinsdag 9 september 2003 wordt dan ook een 
eerste stap in dit richting.  Een 100-tal deelnemers, zowel bedrijfsleiders als  organisaties en diensten 

voor arbeidsbemiddeling en individuele geïnteresseerden daagden voor deze themadag op. Ook heel 
wat beleidsmensen namen actief deel aan de dag. 

 
In deel I van dit verslagboek vindt u teksten van deze themadag ‘Tewerkstelling voor Allochtonen’.  

In het volgende deel vindt u beleidsvoorbereidende materialen rond Jobservice: de partners, 

bevragingen en resultaten van zowel de doelgroep als dienstverleners, organigram, actieplan, 
kwaliteitscirkel en zoveel meer. Het verslagboek zal hopelijk een cruciale informatiebron zijn voor al 

wie actief is in de integratiesector in het algemeen maar meer bepaald in de tewerkstelling van 
allochtonen: van trajectbemiddelaars tot sociale assistenten, van vakbondsmensen tot studenten,...  
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Voorstelling onderzoek rond tewerkstelling voor allochtonen 
A. Hogeschool West-Vlaanderen, departement Vesalius-HISS  

 
zie PowerPointpresentatie in de cd-romversie 

 
 

 
 

B. Lokaal Steunpunt van het Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen door 

Hilde VERMEIR, steunpunt coördinator. 

 

 

Instrument: 
Als instrument kozen wij een semi-directieve vragenlijst (a 
priori geformuleerde vragen met hier en daar mogelijkheid 
tot eigen invulling door de respondenten). 
Deze vragenlijst is opgebouwd rond drie grote thema’s: 
Samenleven, maatschappelijke participatie en tewerkstelling 
bij de lokale overheid.. 
De vragenlijst werd verspreid via de zelforganisaties 
Nadezhda, Jakoeboe, Global Village, Lisanga en 
Vrouwensolidariteit. 

Een aantal allochtonen werden geïnterviewd in Col Sol.    
De vragenlijst werd ook verspreid via de MARO (Minderheden Adviesraad Oostende). Het 
cliënteel van het Lokaal Steunpunt Oostende werd ook bevraagd. 

 
Afname van de bevraging: 
Aan de mensen die vlot Nederlands praten en schrijven werd gevraagd de enquête in te 
vullen en in te dienen. Voor degenen die het Nederlands niet zo goed machtig waren, 
hadden wij begeleiding voorzien. De enquête was ook beschikbaar in het Russisch en het 
Frans. Voor de Roma werd ze mondeling vertaald,aangezien ze geen geschreven moedertaal 
hebben. 

 
Verwerking : 
De enquête werd verwerkt via het programma SPSS. 
 
Respondenten gesitueerd binnen de groep etnisch-culturle minderheden 

 
Op 01/01/2002 waren er 68.789 inwoners in Oostende. Daarvan waren er 67.565 Belgen. 
2013 mensen waren ingeschreven in het Vreemdelingenregister, daarvan waren er 1188 
mensen afkomstig uit de EU en 822 buiten de EU. Er stonden 1224 mensen ingeschreven in 
het Wachtregister1. 
Van mensen die hier zonder papieren verblijven zijn er geen statistische gegevens 
beschikbaar. 
 
Wij kozen ervoor om mensen te interviewen die afkomstig zijn uit landen buiten de EU. 100 
mensen werd gevraagd om mee te werken aan dit onderzoek. 58 ervan hebben effectief de 
vragenlijst ingevuld.  Dit betekent een vrij hoge respons van 58%. 
Respondenten zelf 
 
Statuut 
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de verschillende statuten van de 
geïnterviewden. Asielzoekers werden  opsplitst in OVA’s (ontvankelijk verklaarde 
asielzoekers) en NOVA’s (niet ontvankelijk verklaarde asielzoekers). Deze opsplitsing is 
belangrijk omdat ontvankelijk verklaarde asielzoekers een aantal voordelen hebben ten 
opzichte van niet ontvankelijk verklaarde asielzoekers. 

                                                 
1
 Bron : Dienst Bevolking stad Oostende  (5 december 2002) 

file:///G:/Recover/My%20Documents/jobservice/onderzoeksresultaten%20jobservice.ppt
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OVA’s mogen werken. In 2002 diende hiervoor een arbeidskaart aangevraagd te worden 
door de werkgever.Sinds april kunnen betrokkenen zelf een arbeidskaart C aanbvragen, 
geldig voor 1 jaar. OVA’s hebben recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW, 
zij kunnen zich inschrijven in een mutualiteit, zij kunnen terecht in een onthaalbureau om 
een inburgeringstraject te volgen. NOVA’s mogen dit niet. 
 
 
 
 

Statuut van de respondenten 

Statuut Aantal(N) Procent(%) 
   

Genaturaliseerd 21 36,2 

Geregulariseerd 2 3,4 

Erkende vluchteling 1 1,7 

OVA 18 31,0 

NOVA 2 3,4 

Volgmigrant 9 15,5 

Mensen zonder papieren 5 8,6 

   

Totaal 58 100,0 

 
 
De grootste groep, 36,2%, in het onderzoek zijn de genaturaliseerde Belgen. We bevroegen 
20 asielzoekers samen goed voor 34% van de respondenten. 9 respondenten (15,5%) zijn 
via gezinsvorming of gezinshereniging naar België gekomen. Binnen de respondenten waren 
er 5 mensen zonder papieren, 2 geregulariseerden (via de regularisatiecampagne van januari 
2000) en 1 erkende vluchteling.  
 
 
Leeftijd 
Wij hebben mensen geïnterviewd die tussen de 18 en de 68 jaar oud zijn. 
In onderstaande tabel vindt u hiervan een overzicht 
 

leeftijd aantal 

18 - 30 13 

31 - 45 29 

46 - 55 11 

56 - 68 5 

Totaal 58 

 
geslacht  
 
In totaal werden er 58 personen ondervraagd. 31 vrouwen (53%) en 27 mannen (47%) 
 
Nationaliteit / afkomst  
Oostende telt 94 verschillende nationaliteiten2. De 14 EU lidstaten, Zwitserland en 
Noorwegen vormen samen West-Europa. De inwoners afkomstig uit deze landen maken 
geen deel uit van deze bevraging. Van de 78 niet West-Europese nationaliteiten hebben wij 
er 28 bevraagd. Alle 78 nationaliteiten bevragen was is dit tijdsbestek onmogelijk. Bovendien 
verblijven er van sommige nationaliteiten slechts één of twee mensen in Oostende.  
 
 
 
                                                 
2
 Bron : Dienst Bevolking Stad Oostende – toestand op 01/01/2002 
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Respondenten alfabetisch 
gerangschikt volgens 

nationaliteit / afkomst 

 N % 

Armenië 1 1,7 

Bosnië 1 1,7 

Congo 8 13,8 

Ecuador 1 1,7 

Egypte 1 1,7 

Filippijnen 1 1,7 

Georgië 1 1,7 

Ghana 1 1,7 

Iran 2 3,4 

Israël 1 1,7 

Jamaica 1 1,7 

Kirgistan 1 1,7 

Libanon 2 3,4 

Litouwen 1 1,7 

Maleisië 3 5,2 

Marokko 1 1,7 

Moldavië 1 1,7 

Mongolië 1 1,7 

Nigeria 4 6,9 

Oekraïne 1 1,7 

Oezbekistan 1 1,7 

Pakistan 1 1,7 

Rusland 4 6,9 

Senegal 1 1,7 

Servië * 8 13,8 

Tsjetsjenië ** 7 12,1 

Turkije 1 1,7 

Zuid-Afrika 1 1,7 

TOTAAL 58 100 

 
*   Servië: alle 8 respondenten zijn ROMA zigeuners 
** officieel behoort Tsjetsjenië tot de USSR, doch de 
    geïnterviewden zijn allen vluchtelingen omwille van hun 
    etnische afkomst.  Het is voor hen belangrijk Tsjetsjenië 

    apart te benoemen. 
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Uiterlijke lichaamskenmerken 
Bij het verwerken van de enquête bemerkten wij dat uiterlijke lichaamskenmerken een rol 
spelen bij participatie en toegankelijkheid. Om dit te kunnen aantonen hebben wij de 
respondenten ingedeeld naar mensen met westerse uiterlijke lichaamskenmerken. Hieronder 
vindt u de tabel 
 

Niet Westerse uiterlijke lichaamskenmerken Westerse uiterlijke lichaamskenmerken 

Nigeria 
Ecuador 
Jamaica 
Egypte  
Zuid Afrika 
Iran 
Congo 
Armenië 
Ghana 
Senegal 
Libanon 
Marokko 
Turkije 
Maleisië 
Mogolië 
Pakistan 
Servië  (Roma) 
Filippijnen 

Tsjetsjenië 
Litouwen 
Kirgistan 
Moldavië 
Oekraïne 
Oezbekistan 
Rusland 
Israël 
Georgië 
Bosnië 
 

 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Problemen omwille van allochtone afkomst en religie 
In het onderzoek peilden we naar de persoonlijke ervaringen van de respondenten op vlak 
van onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. We 
vroegen of ze voor- of nadelen op deze domeinen ondervonden omwille van hun allochtone 
afkomst of nationaliteit, en omwille van hun godsdienst. 
Niemand verbond voordelen aan de allochtone afkomst of de godsdienst. 
Problemen op vlak van religie werden er relatief weinig ervaren. De problemen die er zijn op 
dat vlak situeren zich rond de beleving van de godsdienst. (10%). Religieuze feesten worden 
thuis gevierd, wat soms aanleiding geeft tot problemen met de buren. Deze feesten vallen 
meestal niet samen met de Vlaamse feestdagen. Veel autochtonen zijn onbekend met de 
feesten van andere religies. 
 
Wel waren er veel problemen omwille van de allochtone afkomst. Bij het bekijken van de 
voorbeelden die respondenten gaven, bleek het doorgaans om vormen van discriminatie te 
gaan. Voor veel autochtonen behelst de term “vreemdeling” het hele pakketje: allochtone 
afkomst, een vreemde religie en een vreemde moedertaal. 
Indien mensen om één van deze redenen gediscrimineerd worden, zal dit vaak benoemd 
worden als “omwille van vreemdeling zijn” en niet opgesplitst worden tussen afkomst en 
religie. Vandaar dat we ons concentreren op de vraag hoe en op welke manier de allochtone 
afkomst een invloed heeft op de ervaringen van de respondenten in de verschillende 
maatschappelijke domeinen. 
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Vijf meest vermelde problemen 
omwille van afkomst. 

Problemen met: % 
  

Huisvesting 51,7 

Tewerkstelling 39,7 

Vrije tijdsbesteding 22,4 

Gezondheidszorg 20,7 

Onderwijs 20,7 

 
De bovenstaande tabel bevat de vijf meest vermelde problemen gerelateerd aan allochtone 
afkomst. Huisvesting wordt het meest vermeld en dit door 51,7% van de respondenten. In 
het zoeken naar tewerkstelling hadden 39,7% van de respondenten problemen omwille van 
hun allochtone afkomst. Vrije tijdsbesteding vinden vormde voor 22,4% een probleem. 
Onderwijs en gezondheidszorg werden door 20,7% van de respondenten als probleem 
vermeld. 
 
 
Problemen bij tewerkstelling omwille van allochtone afkomst 
 
39,7% van de respondenten ondervindt moeilijkheden op de arbeidsmarkt omwille van zijn 
allochtone afkomst. 
35 respondenten verklaarden dit nader. Volgens hen liggen de oorzaken op verschillende 
vlakken. 7 respondenten vermeldden discriminatie/racisme. Taalproblemen werden 5 maal 
vernoemd. 7 respondenten mogen niet werken, of enkel met arbeidskaart B. Gebrek aan info 
bij werkgevers en ECM wordt 2 maal vernoemd, problemen met gelijkschakeling  van 
diploma 1 maal.  
 
De werkloosheidsgraad (niet-werkende werkzoekenden) in oktober 2002 bedroeg voor de 
stad Oostende 11,95%. De regio Oostende–Westhoek kent een werkloosheid van 7,40%.3 
Binnen de regio Oostende-Westhoek  zijn 95,7% van de werkzoekenden etnisch-
Europeanen. 
4,33% zijn etnisch niet-Europeanen.  Daarvan zijn 1,16% van Turkse of Maghrebijnse 
afkomst en 3,17% van andere landen buiten de Europese gemeenschap. 
 
 
Toegankelijkheid van de verschillende maatschappelijke domeinen in Oostende 
 
In de bevraging werd gepeild naar domeinen die de respondenten onvoldoende toegankelijk 
vonden voor allochtonen en waarom dit zo ervaren werd.  
Respondenten konden hun mening geven over onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, 
taallessen, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, verenigingsleven, cultuurbeleving, 
informatie, zelforganisatie, voorzieningen voor kinderen en jeugd, andere.  
 
 
Toegankelijkheid van tewerkstelling 
 
Tewerkstelling, toch een hefboom tot integratie, werd prioritair problematisch ervaren. 72,4 
% vond de arbeidsmarkt onvoldoende toegankelijk voor allochtonen. 64,5% van de 
vrouwelijke respondenten en 81,5% van de mannelijke respondenten vindt de arbeidsmarkt 

                                                 
3
 Bron: VDAB: Databeheer en –analyse. Maandverslag arbeidsmarkt. Regio Oostende – Westhoek. 

Oktober 2002 
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onvoldoende toegankelijk. De reden waarom mannen meer hindernissen ervaren dan 
vrouwen op de arbeidsmarkt, zijn onduidelijk. .Factoren die een rol kunnen spelen: mannen 
worden traditioneel meer als kostwinner gezien, terwijl vrouwen de kinderen opvoeden. 
Vrouwen begeven zich bijgevolg later op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben minder 
moeite met allochtone vrouwen dan met allochtone mannen. 
66,7% van de mensen met een niet-precair verblijfsstatuut vindt de arbeidsmarkt 
onvoldoende toegankelijk, bij mensen met een precair verblijfsstatuut is dit 80%. Mensen 
met een precair verblijfstatuut hebben weinig mogelijkheden om zich legaal op de 
arbeidsmarkt te begeven. Enkel ontvankelijk verklaarde asielzoekers kunnen aan de slag met 
een arbeidskaart C.  
Discriminatie en racisme zijn de belangrijkste redenen die de respondenten aangeven om de 
weinig toegankelijke arbeidsmarkt te verklaren. Onvoldoende talenkennis is evenzeer een 
belangrijke reden. Tot slot vermeldden ze de niet-gelijkschakeling van hun diploma, behaald 
in het land van oorsprong als een probleem. Als hooggeschoolde vreemdeling is het moeilijk 
om in de regio Oostende een job te vinden. 
 
 
Toegankelijkheid van informatie 
In de zoektocht naar een job is het beschikken over juiste informatie essentieel. 
29,3% van de respondenten vindt algemene informatie ontoegankelijk. 6,9% weet het niet 
en 63,8% vindt dat hij voldoende toegang heeft tot informatie.  
Geslacht en leeftijd spelen hierin geen rol. 
Vooral asielzoekers en mensen zonder papieren hebben weinig toegang tot informatie (bijna 
1 op 2). Opvallend hierbij is dat ook ontvankelijk verklaarde asielzoekers hier slecht scoren. 
De helft vindt dat hij over onvoldoende informatie beschikt. Dit terwijl het verschaffen van 
informatie een belangrijk pakket uitmaakt van de lessen maatschappelijke oriëntatie in het 
onthaalbureau. 
Het is voor respondenten met een precair verblijfsstatuut dubbel zo moeilijk om toegang te 
krijgen tot informatie (40%), als voor mensen met een niet-precair verblijfsstatuut (21,2%). 
Uit de commentaren blijkt een vrij algemeen gebrek aan informatie: mensen weten niet waar 
ze informatie kunnen halen. De taal is een tweede probleem. De meeste folders zijn enkel in 
het Nederlands, een taal die een aantal mensen onvoldoende machtig zijn om geschreven 
informatie te begrijpen. Eén iemand vroeg expliciet naar maatschappelijke oriëntatie, iemand 
anders wilde info over tewerkstelling, over algemene regelgeving, nog iemand vroeg info 
over voorzieningen voor personen met een handicap. 
 
 
 
Toegankelijkheid van Nederlandse taallessen 
Kennis van het Nederlands is een belangrijk selectiecriterium bij werkgevers. 
67,3% van de respondenten is van oordeel dat de Nederlandse taallessen voldoende 
toegankelijk zijn. 24,1% daarentegen vindt deze taallessen onvoldoende toegankelijk en 
8,6% weet het niet. 
De vrouwen (71%) zijn van oordeel dat de toegang naar de taallessen vlotter verloopt dan 
de mannen (63%). 
Van de personen met een niet-precair verblijfsstatuut vindt er slechts 60,6% dat de 
Nederlandse taallessen voor hen voldoende toegankelijk zijn. 
30,3% vindt dit niet en 9,1% weet het niet. 
Het is vooral de groep van 18 à 30 jarigen die te kennen geeft dat de Nederlandse taallessen 
voor hen onvoldoende toegankelijkheid bieden. 
Van de mensen met een niet-westers uiterlijk vindt 59% de taallessen wel toegankelijk, 
28,2% vindt dit niet en 12,8% geeft geen antwoord. Mensen met een westers uiterlijk daar 
tegenover vinden de Nederlandse taalcursussen voldoende toegankelijk (84,2%). 
 
We merken hierbij op dat de Nederlandse taalcursussen specifiek ontwikkeld werden en zich 
richten tot de allochtonen.  Toch geeft.nog 24,1% van de ondervraagden aan dat de 



Samen Sterk voor de Minderheden  Verslagboek Themadag 12 

taallesinitiatieven onvoldoende toegankelijk voor hen zijn. 
 
Een vierde van de ondervraagden is van oordeel dat de Nederlandse taallessen onvoldoende 
toegankelijk zijn voor allochtonen. 
Uit de antwoorden leiden we af dat als voornaamste reden: ”het zeer beperkte aanbod aan 
taalcursussen” wordt opgegeven. 
Een beperkt aanbod Nederlandse taallessen brengt met zich mee dat er lange wachtlijsten 
ontstaan, dit betekent dan ook lange wachttijden. 
Het zijn vooral de lees- en schrijfgroepen (cursus voor analfabeten / andersalfabeten) en de 
zeer intensieve taalcursussen voor gevorderden (hooggeschoolden) die onvoldoende of niet 
georganiseerd worden in de verschillende taalaanbodinitiatieven in de regio. 
 
Tewerkstelling bij de stad 
24,1% van de respondenten zegt de functies bij de stad te kennen. 75,9% van de 
respondenten kent deze functies niet. Dit “kennen” dient met een korrel zout genomen te 
worden, wat blijkt uit de volgende vraag. We vroegen immers of ze allochtone mensen 
kenden die voor de stad Oostende werken? 31,1% antwoordde positief. Op onze vraag naar 
de functie van deze mensen kregen we de volgende respons. Een administratieve functie bij 
de VDAB en het OCMW werd een paar keer als antwoord gegeven. Andere antwoorden 
waren: sportdienst, stadswacht, tewerkstelling in het kader van artikel 60 bij de 
reinigingsdienst, poetsdienst of keukenhulp, groendienst, hulpverlener en administratie. 
 
We peilden naar het soort functie de respondent zelf zou willen uitoefenen, in dienst van de 
stad. De diverse antwoorden die we kregen, geven een beeld van de diversiteit van het 
arbeidspotentieel dat te vinden is binnen de groep van 58 respondenten. 
Een administratieve job is het meest gegeerd, 7 mensen spraken hiervoor hun voorkeur uit.  
6 mensen waren geïnteresseerd voor een job op de integratiedienst. 
3 mensen zochten een job in de horeca,  waarvan 2 als kok.  2 buschauffeurs wilden bij de 
stad aan de slag, verder waren er mensen die een job wilden als sportmonitor, als 
poetsvrouw, als marketing consulent, als paramedicus, als technicus, als telefoniste, als 
medewerker op de dienst toerisme, als chemicus, als hulpverlener op het OCMW.  4 mensen 
waren bereid om elke job aan te nemen.  Eén iemand wilde zetelen in de gemeenteraad. 
Een paar mensen zeiden niet geïnteresseerd te zijn omdat ze al een job hadden, al dan niet 
op zelfstandige basis. 
 
Kijk op openstaande vacatures bij de stadsdiensten? 
8,6% van de respondenten is op de hoogte van openstaande vacatures. De kanalen 
waarlangs deze mensen op de hoogte kwamen zijn vooral de VDAB en persoonlijke 
netwerken. 
91,4% is niet op de hoogte. 10.3% van de respondenten heeft al eens deelgenomen aan 
een selectie bij de stad. 
Redenen waarom mensen niet deelnamen aan een selectie: 
10 respondenten zeggen  dat er een gebrek aan informatie is, 2 respondenten combineren 
dit gebrek aan informatie met taalproblemen. Volgende struikelblok is de taal.  8 
respondenten denken dat je vlekkeloos Nederlands moet spreken voor elke functie binnen de 
stad. 8 respondenten zegden dat ze niet mochten / konden solliciteren omwille van hun 
verblijfsstatuut.  3 respondenten hadden niet gesolliciteerd omdat ze zich op verkeerde 
informatie gebaseerd hadden. Ze dachten dat enkel Belgen voor de stad mogen werken en 
dat je een heel hoog diploma nodig hebt. 
Eén respondent had stage gelopen bij de stad. De andere werknemers hadden haar 
afgeraden om te solliciteren, aangezien je “een lange arm” nodig hebt.  
3 personen waren bang voor discriminatie. 
2 personen waren zelfstandig aan de slag, 3 personen zochten momenteel geen werk. Eén 
persoon kon niet werken wegens invaliditeit. 
 
Kennis selectieprocedures van de stad: 
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Slechts 6,9% kent de selectieprocedures bij de stad, de rest van de respondenten kent ze 
niet. 22,4% zegt niet te kunnen solliciteren omdat hun verblijfsstatuut dit niet toelaat. 
31% van de respondenten kent onvoldoende Nederlands om deel te nemen. 
17,2% van de respondenten stelt de diplomavereisten als probleem. Hieronder vallen zowel 
de mensen die laaggeschoold zijn, als de mensen die in het land van herkomst 
hooggeschoold zijn, doch een diploma hebben dat hier niet gelijkgeschakeld wordt. 
6,9% veronderstelt dat de stad geen multiculturele visie heeft en vreest voor discriminatie. 
Tot slot wordt door 3,4% van de bevraagden nog eens expliciet het gebrek aan informatie 
besproken. 
 
Suggesties van de respondenten  
Opdat ECM meer toegang zouden hebben tot een functie binnen de stadsdiensten. 
25,1% pleit voor een diversiteitbeleid binnen de stad, zowel bij de aanwerving als tijdens de 
tewerkstelling. 17,9% wenst dat er begeleiding en vorming wordt voorzien indien nodig 
17,9% pleit ervoor dat er gesleuteld wordt aan de selectieprocedure. Respondenten stellen 
voor dat de selectieprocedures ontwikkeld worden, die er niet vanuit gaan dat de sollicitant 
afkomstig is uit de blanke middenklasse. Een aantal respondenten pleit ervoor dat er 
mogelijkheden gecreëerd worden om het Nederlands bij te scholen op de werkvloer. 
Verdere suggesties: positieve discriminatie, bestrijden van racisme, PWA openstellen voor 
iedereen, ook mensen met arbeidskaart B of C. 
Men hoopt dat het stadsbestuur de meerwaarde van werknemers van vreemde origine gaat 
beseffen. 
Tot slot is voor een aantal respondenten gerichte informatie naar ECM een eerste stap om te 
komen tot een meer divers personeelsbestand  
 
SUGGESTIES TOT VERANDERING 
Ook hier blijken alweer tewerkstelling en huisvesting de belangrijkste pijnpunten te zijn. 
Wat betreft tewerkstelling pleiten de respondenten ervoor om meer werk te creëren, ook 
voor de Belgen. Dit o.a. door het promoten van het toerisme. Verder vraagt men dat er 
wordt opgetreden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, een diversiteitplan bij het human 
resources management van bedrijven en overheid. Betere begeleiding en opvolging voor 
anderstalige werkzoekenden sluiten hierbij aan. 
Er zou jaarlijks intensief dienen gewerkt te worden rond 1 à 2 actiepunten zoals 
tewerkstelling en huisvesting.Een ander zeer punt is het feit dat mensen in de asielprocedure 
nauwelijks kansen hebben om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Men vraagt dat de 
wetgeving verandert, zodanig dat ze kunnen werken en niet langer afhankelijk zijn van het 
OCMW. 
Men vraagt dat ook mensen die een aanvraag lopen hebben bij raad van state, zich kunnen 
inschrijven voor een beroepsopleiding, taallessen bij de VDAB, een sociale woning. 
Tot slot is er de vraag naar algemene informatie en specifiek naar info over de 
vreemdelingenwetgeving en juridische informatie. 
 
Bij deze suggesties dient opgemerkt te worden dat alles wat betreft wetgeving niet  lokaal 
geregeld kan worden. 
 
Verwachtingen naar het stadsbestuur 
Opvallend is dat veel respondenten antwoorden dat ze niet weten wat de stad doet.Toch zijn 
de verwachtingen naar het stadsbestuur hoog. 
Men verwacht dat de stad haar voorbeeldfunctie serieus neemt. De respondenten 
verwachten respect voor vreemdelingen en positieve maatregelen opdat allochtonen echt 
toegang zouden krijgen tot “ de rechten van de mens”. De respondenten willen dat het 
stadsbestuur luistert naar de stem van de allochtone burgers. 
Men verwacht dat tewerkstelling bij de stad toegankelijker wordt voor allochtonen, via het 
ontwikkelen en toepassen van een diversiteitbeleid.Men verwacht dat er meer jobs gecreëerd 
worden.  
Ook op vlak van informatieverstrekking zijn de verwachtingen hoog. Een paar respondenten 



Samen Sterk voor de Minderheden  Verslagboek Themadag 14 

verwachten regelmatige infosessies en structureel overleg. Men verwacht dat de lessen 
maatschappelijke oriëntatie openstaan voor een ruimer publiek, dan dat waar het 
onthaalbureau voor bevoegd is.  
Opvallend bij deze suggesties is dat de respondenten er blijkbaar weinig zicht op hebben wat 
de stad doet, en welke de kanalen zijn om deze diensten te bereiken.De informatie stroomt 
duidelijk niet door, waardoor een aantal bestaande initiatieven van de stad hun slagkracht 
dreigen te verliezen. 
Vandaar ons voorstel aan de stad om een informatieplan op te zetten, gericht op 
vreemdelingen en eventuele andere kansengroepen, die via de gewone kanalen niet bereikt 
worden. 
Een aantal respondenten verwachten dat de stad ingrijpt bij problemen die  federale materie 
zijn: 
-mensen die hier werken zouden gemakkelijker de Belgische nationaliteit kunnen verwerven. 
-de wetgeving rond arbeidskaarten zou versoepeld moeten worden 
-de huurwetgeving zou vereenvoudigd moeten worden 
 
Conclusies en beleidsaanbevelingen 
TEWERKSTELLING: 
Tewerkstelling is voor de overgrote meerderheid van de respondenten een zwaar probleem. 
Enerzijds is dit te verklaren omdat een aantal respondenten momenteel niet mag werken. 
Niet ontvankelijk verklaarde asielzoekers en mensen zonder papieren, samen 12% van de 
respondenten, mogen zich niet op de arbeidsmarkt begeven. Ontvankelijk verklaarde 
asielzoekers, 31% van de respondenten, mochten ten tijde van het onderzoek werken indien 
ze een werkgever vinden die bereid is hen aan te nemen en een arbeidskaart B voor hen aan 
te vragen. Momenteel kunnen de meeste zich op de arbeidsmarkt begeven met een 
arbeidskaart C 
Een belangrijke groep vreemdelingen heeft wel de toelating om te werken: genaturaliseerde 
Belgen, erkende vluchtelingen, geregulariseerden, gezinsvormers en gezinsherenigers. 
Uit ons onderzoek blijkt dat ook zij het bijzonder moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dit 
wordt bevestigd door de VDAB en door tal van andere onderzoeken, oa. het onderzoek dat 
de studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen uitvoerden in 2002 
 
Gezien het opzet van het onderzoek, zijn de volgende suggesties rond tewerkstelling gericht 
op stadsdiensten. De meeste suggesties zijn echter perfect toepasbaar in bedrijven en vzw’s. 
 
Uit de bevraging kwam duidelijk naar voren dat er een aantal elementen zijn die een 
tewerkstelling bij de stad bemoeilijken. Knelpunten zijn: onvoldoende allochtone sollicitanten, 
allochtonen geraken niet door de aanwervingprocedure, er is geen specifiek onthaal voor 
nieuwe allochtone werknemers, er is geen mogelijkheid tot vorming (extra Nederlands) 
tijdens de tewerkstelling. 
 
Een aantal steden en gemeenten in Vlaanderen die met hetzelfde probleem te maken 
hadden hebben ondertussen een diversiteitbeleid ontwikkeld. De volgende besturen maakten 
voor 2002 een concreet diversiteitplan met heldere ambities op. De gemeenten Aalst, 
Brugge, Dilsem-Stokkem en het OCMW Aalst. 35 lokale besturen deden hen dit reeds voor in 
de periode 1999-2001.Ook de stad Oostende werkt momenteel aan de opmaak van een 
diversiteitplan. 
Als basis daarvoor kan het decreet van de Vlaamse Gemeenschap4 houdende evenredige 
participatie op de arbeidsmarkt gebruikt worden. Dit decreet tekent de krijtlijnen uit van een 
diversiteitbeleid. 
 
Als voorbeeld van een dergelijk diversiteitplan stellen we de actiepunten van de stad Aalst5 
voor. 

                                                 
4
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Decreet houdende evenredige participatie op de 

arbeidsmarkt, 8 mei 2002 
5
 Bron: STC Oostende –Ieper, Vicky Snauwaert, projectontwikkelaar diversiteit 
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Voorbeeld diversiteitplan (stad Aalst) 
 
Onvoldoende allochtone sollicitanten 
 

Oorzaken Oplossingen 

- Allochtonen zijn 
niet (voldoende) op 
de hoogte van de 
vacatures, 
beschikken niet over 
de informele 
kanalen zoals vele 
Belgen met familie, 
vrienden, buren, 
enz., die voor de 
overheid werken. 
 
- Er leeft bij veel 
allochtonen de idee 
Belg te moeten zijn 
om bij de overheid 
te mogen werken. 
Men heeft geen 
zicht tussen 
statutaire en 
contractuele 
functies. 
- Ze hebben geen 
traditie van werken 
voor de overheid en 
kennen geen 
voorbeelden bij de 
eigen gemeenschap 

- Vacatures worden naast 
de gewone kanalen ook 
bekendgemaakt via 
kanalen die meer 
allochtonen bereiken: 
dienst Integratie,  PIC, 
trajectbegeleider van de 
VDAB, moskeeën, 
werkwinkel, 
scholen,onthaalbureau… 
 
- Het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding heeft 
sensibiliserende folders 
ontwikkeld rond 
tewerkstellingsmogelijkhe
den van niet-Belgen bij 
de overheid. Deze folders 
zichtbaar opstellen of 
gericht verspreiden, kan 
een belangrijk signaal 
vormen voor de 
allochtone bevolking. 
- Bij vacatures waarvoor 
geen nationaliteitsvereiste 
bestaat kan dit expliciet 
in de vacature vermeld 
worden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samen Sterk voor de Minderheden  Verslagboek Themadag 16 

 
Allochtonen geraken niet door de aanwervingprocedure 
 

Oorzaken Oplossingen 

- Juryleden 
verwachten soms 
onnodig een 
perfecte kennis van 
het Nederlands 
- De leden van de 
jury houden soms 
onvoldoende 
rekening met de 
culturele bril 

- Wanneer een perfecte 
beheersing van het 
Nederlands niet vereist is, 
wordt door de jury 
daarmee rekening 
gehouden. 
- Regelmatige juryleden 
(secretaris en 
diensthoofden) kunnen 
attent gemaakt worden 
op “gekleurde” vragen en 
culturele verschillen 
tijdens 
sollicitatiegesprekken. Zij 
kunnen getraind worden 
om indirecte of 
onbewuste discriminatie 
te vermijden. Voor 
externe juryleden kan een 
folder of handleiding met 
aandachtspunten 
opgemaakt worden. 
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Onthaal van allochtone werknemers 
 

Oorzaken Oplossingen 

- Omwille van het 
geringe aantal 
allochtone 
werknemers is 
overheidspersoneel 
vaak niet ervaren in 
het omgaan met 
allochtone collega’s. 
- Allochtonen 
worden afgeschrikt 
door de vrees in 
een onvriendelijke 
of discriminerende 
werksfeer terecht te 
komen 

- Vorming interculturele 
communicatie (cf. 
actieplan communicatie 
en inclusiviteit): een 
neutralere en 
klantvriendelijkere 
dienstverlening zal mee 
de ideeën van 
allochtonen over hun 
kansen en mogelijkheden 
binnen het 
stadspersoneel 
beïnvloeden. 
- Vorming 
diversiteitmanagement 
voor diensthoofden (cf. 
interculturele vorming, 
ongeveer 15 personen) 
- Invoeren van een peter- 
en meterschap voor 
nieuwe werknemers. 
- In de onthaalbrochure 
kan de non-
discriminatieclausule 
opgenomen worden. 

 
 
Vorming en promotie 
 

Opportuniteiten 

- Lessen Nederlands op de werkvloer 
(allochtone werknemers krijgen lessen 
Nederlands specifiek over het jargon van hun 
vak). 
- Allochtonen stimuleren voor vorming. 
- Voor bevorderingsexamens kan verwezen 
worden naar de aanwervingexamens (kennis 
Nederlands, culturele bril). 
- Lessen Nederlands kunnen in het 
vormingspakket opgenomen worden. 
 
Tot slot 
 
Allochtonen komen te weinig in het reguliere arbeidscircuit terecht. Gebrek aan informatie bij 
werkgevers en werknemers is daar een van de oorzaken van. Ik hoop dat deze dag een 
aanzet kan zijn om hier verandering in te brengen. 
Het rapport: bevraging etnisch-culturele minderheden in Oostende kunt u integraal gratis 
downloaden via http://www.pic-wvl.be  .U vindt het rapport door op “publicaties te klikken”. 
 
 

 

http://www.pic-wvl.be/
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Rijkdom en uitdaging van diversiteit op de werkvloer: een 
lokale beleidsvisie 
Christa MINNE, dienstencoördinator dienst Sociale Zaken, Stad Oostende 
 
Uitgangspunten 
 

 

Een lokaal sociaal beleid voeren is geen statisch gegeven. 
Integendeel, het sociaal beleid moet dynamisch inspelen op 
de maatschappelijke veranderingen die verschuivingen in 
noden en aandachtsgroepen met zich mee kunnen brengen. 
Hierbij wordt gedacht aan demografische verschuivingen, 
sociaal-culturele veranderingen, ontwikkelingen op 
gezinsniveau, de multiculturele samenleving,… 
 

Een ander belangrijk uitgangspunt van het stedelijke welzijnsbeleid is : 
ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort en volwaardig aan bod kan komen. 
De principes van participatie, inspraak en gelijkberechtiging staan hierbij op de voorgrond.  
Bovendien moet de cliënt of gebruiker van het welzijnsaanbod steeds centraal staan, 
ongeacht wie de aanbodsverstrekker ook is. 
Het stedelijke welzijnsbeleid wil tevens een evenwicht creëren tussen zorg en autonomie. 
We kunnen dus stellen dat bepaalde waarden richting geven aan het stedelijke beleid. 
 
Welzijn is geen geïsoleerd en afzonderlijk aspect van het maatschappelijke leven, maar 
doorkruist de verschillende sectoren. 
Sommige problemen verdienen weliswaar een aparte aanpak en benadering, waarbij de 
nodige aandacht voor de uitbouw van de deskundigheid essentieel is. 
Het stedelijke welzijnsbeleid evolueert meer en meer naar een horizontaal beleid of 
facetbeleid, waarin één bepaald onderwerp in alle verschillende beleidsdomeinen wordt 
bekeken. 
Het voordeel hiervan is dat men uiteindelijk een integraal en coherent beleidsgeheel bekomt. 
 

Het gelijkekansenbeleid van de stad Oostende 
 
Het stadsbestuur van Oostende voert al jaren een gelijkekansenbeleid naar diverse 
doelgroepen toe. 
In haar gelijkekansenbeleid streeft het stadsbestuur geen formele gelijkheid na. 
Formele gelijkheid veronderstelt dat mensen dezelfde kenmerken hebben of zich in 
een identieke situatie bevinden. 
Het doel van de gelijkberechtiging is het streven naar een substantiële gelijkheid, die 
economische, sociale en culturele gelijkheid inhoudt. 
Dit betekent dat er bijzondere inspanningen gebeuren naar specifieke doelgroepen, 
die het op dat ogenblik moeilijk hebben binnen de maatschappij (om welke reden 
dan ook). Zonder deze extra inspanningen verhindert men dat sommige groepen 
gelijke kansen krijgen. 
 
In concreto voert de stad Oostende  : 
- een beleid ten aanzien van personen met een handicap; 
- een etnisch-culturele minderhedenbeleid; 
- een holebibeleid; 
- een beleid ter bevordering van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. 
 
Zoals hierboven reeds geschetst, zijn participatie, inspraak en een geïntegreerde en 
planmatige aanpak sleutelwoorden om het beleid gestalte te geven. 
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Een participatief beleid 
Zeker het laatste decennium is de participatie en inspraak van de beoogde doelgroepen en 
van maatschappelijke actoren bij de beleidsontwikkelingen op welzijnsvlak niet meer weg te 
denken. 
Inzake het etnisch-culturele minderhedenbeleid is er de MARO (Minderhedenadviesraad 
Oostende). Personen met een handicap nemen deel aan het beleid via de Commissie voor 
Personen met een Handicap. En sinds vorig jaar werken individuele holebi’s (homo’s, 
lesbiennes en biseksuelen), holebi-organisaties en partners uit het welzijnsveld samen met 
het stadsbestuur aan de uitvoering van een holebibeleidsplan. 
 
Een geïntegreerd beleid 
Zoals reeds werd uiteengezet, overstijgt een probleem dikwijls de bevoegdheden en 
mogelijkheden van de sociale sector. 
Het onwelzijn heeft ook dikwijls te maken met een ontoereikend aanbod, met een 
onaangepaste aanpak,…, ten aanzien van specifieke doelgroepen van andere sectoren, zoals 
huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, cultuur, volksgezondheid … 
Al deze welzijnsaspecten zitten in de respectieve beleidsplannen vervat. 
 
Een planmatig beleid 
Een beleid dat ernstig wil worden genomen, kan zich niet meer veroorloven ad hoc 
beslissingen te nemen. 
Om een degelijk beleid te kunnen voeren, moet er allereerst een degelijke analyse van de 
problemen gebeuren. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van statistische gegevens en 
kwalitatieve bevraging van bevoorrechte getuigen ( professionele actoren, doelgroepen). 
De verschillende mogelijke antwoorden op de problemen moeten worden onderzocht naar 
haalbaarheid, efficiëntie en effectiviteit. 
Gezien de schaarsheid van de middelen, zullen –in overleg met de verschillende actoren- ook 
prioriteiten moeten worden gesteld, wat zich meestal in een spreiding van de acties in de tijd 
vertaalt. 
De beoogde resultaten en een evaluatie moeten uiteraard ook hun plaats in het beleidsplan 
krijgen. 
In de praktijk betekent dit dat – wil men een weldoordacht beleid voeren- er voldoende tijd 
voor de opmaak van een beleidsplan moet worden uitgetrokken. 
 
 
Een diversiteitsplan voor tewerkstelling : argumenten 
Het stadsbestuur van Oostende heeft zich naar de Vlaamse Gemeenschap toe geëngageerd 
om een diversiteitsplan inzake tewerkstelling voor allochtonen op te maken. Gezien er ook 
nog andere kansengroepen zijn die tewerkstelling als één van de vele problemen naar voor 
hebben geschoven, zal het diversiteitsplan van de stad Oostende ook maatregelen voor deze 
bevolkingscategorieën inhouden. 
 
Wat drijft het stadsbestuur om specifieke maatregelen te nemen? 
 
In de eerste plaats is er sprake van een maatschappelijke motivering. 
Tewerkstelling is een belangrijk aspect in het streven van het individu naar maatschappelijke 
en persoonlijke ontplooiing. 
Binnen elke organisatie zou de samenstelling van het personeelsbestand zo veel als mogelijk 
een afspiegeling van de demografische samenstelling van de actieve bevolking moeten zijn. 
Laten we eventjes stilstaan bij de term ‘diversiteit’. 
De bevolking kan allereerst opgedeeld worden in verschillende grote groepen, afhankelijk 
van een persoonskenmerk : 
- autochtonen en allochtonen; 
- hetero’s en holebi’s; 
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- mannen en vrouwen; 
- personen zonder en personen met een handicap; 
- dunne mensen en dikke mensen; 
- hooggeschoolden en laaggeschoolden; 
- … 
Hoor je niet tot die bevolkingsgroep die het meest in de maatschappij aanwezig is, dan loop 
je de kans om moeilijkheden inzake o.a. tewerkstelling te ondervinden. 
Daarnaast mag men niet uit het oog verliezen dat binnen elke onderscheiden groep nog heel 
wat diversiteit aanwezig is, die mede de kansen bepalen. 
Zo zal een allochtoon met een blanke huid, die zich in het nederlands kan uitdrukken, in 
sommige organisaties meer kans op goede tewerkstelling hebben dan een iemand afkomstig 
uit Zwart-Afrika die even vaardig is op het vlak van de nederlandse taal. 
Het stadsbestuur van Oostende wil de gelijkwaardigheid van alle leden van de bevolking als 
maatschappelijke norm naar voor schuiven en wil hierbij haar voorbeeldfunctie naar andere 
werkgevers opnemen. 
 
Als tweede belangrijke argumentatie voor een tewerkstellingsbeleid met aandacht voor 
diversiteit kunnen economische principes naar voor worden geschoven. 
Als werkgever wil het stadsbestuur een zo groot mogelijke output bekomen. 
Een zeer homogene groep van personeelsleden werkt weinig vernieuwend, bekijkt dossiers 
vanuit gelijklopende perspectieven,… 
Het kan zeer verfrissend, inspirerend en aanvullend zijn om over een heterogeen 
samengestelde equipe te beschikken. 
 
Ten derde kan je een bedrijf als een leefgemeenschap beschouwen waarin bepaalde 
waarden en normen (de cultuur van de organisatie) leven en worden aangeleerd. 
Met een diversiteitsbeleid onderstreept het stadsbestuur het normatieve en waardenaspect 
binnen de organisatie, dat sowieso zijn invloed zal hebben in de contacten van de 
werknemers buiten de organisatie. 
Dit beleid kadert bovendien ook in de verplichtingen van elke werkgever in het kader van 
preventie en bescherming op de werkvloer. 
De boodschap naar de werknemers is zeer duidelijk : 
‘elke werknemer - ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, filosofische overtuiging, handicap, 
hetero- of holebigeaardheid – heeft het recht op een veilige en prettige werkomgeving’. 
Heel wat werknemers spenderen het grootste deel van de dag op het werk. 
Dè plaats bij uitstek dus om anderen beter te leren kennen en beter te leren waarderen. Het 
kan niet anders dan dat dit het mens- en maatschappijbeeld dat zij met zich meedragen, 
beïnvloedt. 
 
Tot slot kunnen we stellen dat het feit dat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
(Administratie Werkgelegenheid, afdeling Migratie en Arbeidsmarktbeleid) hiertoe subsidies 
verstrekt, een financiële stimulans betekent. 
 
Het diversiteitsplan : het resultaat van analyse en overleg  
Het stadsbestuur van Oostende zit momenteel in het eindstadium van de ontwerpfase van 
het diversiteitsplan inzake tewerkstelling. 
Halfweg oktober moet het beleidsplan zijn opgemaakt, aan de diverse adviesorganen voor de 
kansengroepen voor advies zijn voorgelegd, in het overlegcomité tussen werkgever en 
vakbonden zijn besproken en door het stadsbestuur zijn goedgekeurd. 
 
In de ontwerpfase is overleg met de diversiteitsmanager van het Subregionaal 
Tewerkstellingscomité van de regio onontbeerlijk. 
De diversiteitsmanager verduidelijkt de voorwaarden waaraan het actieplan moet 
beantwoorden en helpt bij de opmaak van het plan. 
Het advies van het STC van de regio moet bij de aanvraag tot het bekomen van subsidies 
worden gevoegd. 
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Gezien de noodzaak tot het opmaken van een diversiteitsplan vanuit de werking van de 
dienst Sociale Zaken met verschillende kansengroepen is gegroeid, is een terugkoppeling 
naar de adviesorganen van deze groepen essentieel. 
Het is belangrijk dat zij weten dat er werk wordt gemaakt van de gesignaleerde problemen 
en dat zij advies kunnen uitbrengen over de voorgestelde oplossingen. 
 
Gezien het diversiteitsplan een wezenlijk onderdeel van het personeelsbeleid uitmaakt, moet 
ook de inspraakmogelijkheid en het adviesrecht van de respectieve vakbonden worden 
gerespecteerd. 
 
Wanneer je het diversiteitsplan inhoudelijk bekijkt, dan merk je dat er steeds wordt 
vertrokken van een analyse van de feitelijke tewerkstellingssituatie. 
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. 
De kwantitatieve gegevens of cijfergegevens geven een beeld over het aantal 
mannen/vrouwen, het aantal allochtonen, het aantal arbeidsgehandicapten,… binnen de 
organisatie, eventueel hun spreiding over de verschillende niveaus en/of in de verschillende 
diensten. 
Belangrijk hierbij is om ook rekening te houden met tewerkgestelden binnen de organisatie, 
die weliswaar geen personeelslid van de organisatie zelf zijn (bijvoorbeeld tewerkgestelden 
onder artikel 60 §7 van de OCMW-wet). 
De personeelsdienst zou over de meeste gegevens moeten beschikken. 
Samenwerking met deze dienst is zowel in opmaakfase als in de uitvoerings- en evaluatiefase 
noodzakelijk. 
Om een goed diversiteitsbeleid te kunnen voeren, moet je zicht hebben op deze statistische 
gegevens, wat inhoudt dat je op dat ogenblik ook de wijze van registratie van gegevens 
onder de loep neemt. 
Bij onvoldoende registratie van deze gegevens, kan je de optimalisering van het 
registratiesysteem als actiepunt in het plan opnemen. 
 
Naast de kwantitatieve gegevens zullen ook kwalitatieve gegevens aan het diversiteitsplan 
richting geven. Deze informatie kan worden verstrekt door de doelgroepen zelf (die al dan 
niet als werknemer in de organisatie zijn ingestroomd, via adviesorganen, via 
belangengroeperingen van deze kansengroepen,…). 
Het gaat hier ondermeer om ervaringen, visie op oorzaken,… 
Ook het huidig gevoerde personeelsbeleid wordt objectief beschreven. 
 
Uit een analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt het probleem 
geschetst, wordt aangeduid aan welke doelgroepen je in het diversiteitsplan aandacht wil 
besteden, welke oorzaken er aan de basis van de huidige situatie kunnen liggen en hoe je 
deze wil trachten te verhelpen. 
 
Het diversiteitsplan : oog voor planning, actiegerichtheid, evaluatie en 
realiteitszin 
De oplossingen kunnen zich op diverse fasen van de tewerkstelling richten : 
 
de acties gericht op de instroom :  
- buiten de gebruikelijke verspreidingskanalen van vacatures, kan je ook opteren om    
openstaande functies gericht te verspreiden (in door de doelgroep veel gelezen tijdschriften, 
via organisaties en zelforganisaties; 
- in welke mate is je bedrijf of zijn de bedrijfsactiviteiten door de diverse doelgroepen 

gekend ?;  
- een infomoment en/of rondleiding door het bedrijf kan extra kandidaten opleveren; 
- bij de vacaturemelding kan je via een bepaalde passage een beeld geven van de 

cultuur binnen de organisatie en zo bepaalde doelgroepen stimuleren om zich toch 
kandidaat te stellen; 
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voorbeeld :  
‘ Bedrijf X streeft diversiteit op de werkvloer na. Iedereen mag zich dan ook kandidaat 
voor deze functie stellen, ongeacht geslacht, filosofische overtuiging, afkomst, hetero- 
of holebigeaardheid, handicap.’ 

- sollicitatieproeven zouden neutraal moeten zijn (waardenvrij). 
- het onthaal van nieuwe werknemers en de vorming als element van het ontwikkelen 

van de kennis en vaardigheden en als  
begeleidingsmiddel voor de interacties op de werkvloer: 
Een diversiteitsplan dat stopt bij de instroom heeft weinig kans om de doelstellingen 
op langere termijn te handhaven of te realiseren. 
Elk nieuw personeelslid moet op de hoogte worden gesteld van zijn/haar rechten en 
plichten binnen de organisatie, van de cultuur binnen de totale organisatie, van  
het specifieke takenpakket en de verwachtingen inzake de functieuitvoering, van de 
samenwerking met de interne en met externe diensten,… 
Daarnaast mag je niet vergeten dat binnen elke afdeling of dienst van de organisatie 
ook een specifieke cultuur  (gewoonten en gebruiken, afspraken, gewenste en 
ongewenste interactievormen,…) kan heersen. 
Met het oog op een vlottere inwerking in de dienst/afdeling kan er iemand  
worden aangesteld die het nieuwe personeelslid wegwijs maakt en als  
aanspreekpunt bij vragen of problemen fungeert. 
Een nieuw personeelslid beschikt niet altijd over de volledige kennis en  
vaardigheden om de job onmiddellijk volwaardig uit te oefenen. 
Om als werkgever de maximale potentie van de personeelsleden te kunnen  
benutten, is gerichte vorming essentieel. 
Wat de kennis van de nederlandse taal betreft, zou ik durven stellen dat een  
minimale kennis noodzakelijk is. Er moet een basiscommunicatie tussen de  
personeelsleden onderling mogelijk zijn, omwille van het zich welbevinden van de  
nieuwe kracht op de werkvloer, zijn/haar integratiemogelijkheden, maar ook  
omwille van de veiligheidsrisico’s die aan sommige functies zijn verbonden. 

- Ter verbetering van hun kennis van de nederlandse taal, kan aan nieuwe  
personeelsleden de mogelijkheid worden geboden om –indien zij reeds voor hun  
indiensttreding aan een cursus zijn begonnen – de cursus binnen de diensttijden  
verder te zetten of om een opleiding nederlands op kosten van de organisatie te  
volgen. 
Integratie op de werkvloer moet van twee kanten komen : niet alleen de nieuwe  
personeelsleden moeten zich aanpassen; er moet ook rekening mee worden  
gehouden dat omgaan met diversiteit op de werkvloer voor werknemers en  
leidinggevenden niet altijd evident is. Dit mag echter niet als argumentatie worden  
gebruikt om geen inspanningen te leveren. In eerste instantie kan dit tot  
spanningen leiden. Er bestaan echter opleidingen die de nodige  
vaardigheden en inzichten inzake het omgaan met diversiteit op de werkvloer   
aanbieden. Een kleine inspanning op relatief korte termijn zal de organisatie op  
langere termijn zeker ten goede komen ( maximaal gebruik van de aanwezige  
potenties binnen de organisatie, bevorderend voor de samenwerking,  
vernieuwend,…). 
Werkgevers zijn juridisch verantwoordelijk voor het welzijn van de werknemers  
binnen de organisatie. De wetgever stelt dat er een procedure inzake ongewenst  
seksueel gedrag, geweld en pestgedrag op het werk moet zijn. 
Het stadsbestuur beschikte reeds voor deze wettelijke verplichting over een  
informele procedure, waardoor personeelsleden met dergelijke klachten zich tot  
een vertrouwenspersoon kunnen wenden, en over een formele procedure om de  
klacht te onderzoeken en maatregelen te treffen. Via een brochure en/of een  
affiche kunnen de personeelsleden regelmatig hierover worden geïnformeerd. 
 

- de acties gericht op de doorstroom : 
  Sommige personeelsleden willen in de organisatie hogerop klimmen. 
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  Alle personeelsleden moeten op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden  
  tot doorstroming die het bedrijf biedt. 
 
- de acties inzake uitstroom : 
  Werknemers kunnen om uiteenlopende redenen de organisatie verlaten. 
  Om een degelijk personeelsbeleid, waartoe het diversiteitsplan behoort, te kunnen  
  voeren, is het goed een zicht hierop te verwerven. 
  Een afrondingsgesprek met de werknemer die het bedrijf verlaat, kan hiertoe  
  bijdragen. De personeelsdienst verzamelt de oorzaken van vertrek. Hieruit kunnen  
  structurele inspanningen, om het verloop tot een minimum te beperken, vloeien. 
 
 
Om de inspanningen hanteerbaar te houden, worden de concrete acties best in tijd gespreid. 
Sommige actiepunten vergen weinig tijd en budget, en kunnen dus relatief snel worden 
uitgevoerd. Voor de planning van de acties kan ook rekening worden gehouden met 
maatregelen die al dan niet prioriteit verdienen. 
Elke actie moet op tijd en stond worden geëvalueerd, en waar nodig worden bijgestuurd. 
Het diversiteitsplan moet ook naar alle werknemers worden toegelicht, zodat zij zicht krijgen 
op de achterliggende ideeën en op de wijze waarop men dit wil realiseren. Het moet voor 
alle werknemers duidelijk zijn dat ook zij een belangrijke rol spelen èn verantwoordelijk zijn 
voor het welzijn van alle werknemers in de organisatie. 
 
Een diversiteitsbeleid eindigt niet met de realisatie van het diversiteitsplan (periode van 
maximum twee jaar, gesubsidieerd), maar moet een constant aandachtspunt blijven en 
uiteindelijk integraal deel uitmaken van het personeelsbeleid van het bedrijf. 
 
 

Jobservice: een toelichting  
Collins NWEKE, Global Village. 
 
Zie PowerPoint Presentation 
 
 

Aan de slag als ondernemende werknemer of etnisch 
ondernemer 
Lena Bondue, directeur Network for Training on Entrepreneurship 
 
(beschikbaar enkel in de cd-romversie van het verslagboek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///G:/Recover/My%20Documents/jobservice/presentation%20Themadag%20september%202003.ppt
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Uitzendarbeid met sociale begeleiding 
door Elke QUAEGHEBEUR, lokaal verantwoordelijke Instant A 
 

 

Instant A is een uitzendkantoor voor jongeren. Wij richten ons 
naar jongeren tussen de 16 jaar en 30 jaar die het moeilijker 
hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt een leeftijdsgrens 
opgelegd vanuit de regering maar mensen die ouder zijn dan 
30 jaar kunnen indien ze voldoen aan bepaald criteria ook bij 
ons terecht. 

Die criteria zijn: 
- laaggeschoold zijn; 
- weinig of geen kennis hebben van Nederlands; 
- mensen die weinig ervaring hebben; 
- personen met een drugverleden of een strafblad; 
- of andere redenen waardoor ze minder kans maken op werk. 

 
Instant A gaat ervan uit dat iedereen kan werken. En via sociale begeleiding proberen 
mogelijkheden te creëren om werk te vinden en te houden. 
 
Uitzendarbeid of interimwerk is meestal tijdelijk werk. Het is werk voor een dag, een week, 
een maand of langer maar meestal tijdelijk. Soms zijn er ook vacatures met mogelijkheid op 
vast werk. Dan kiest de werkgever ervoor om kandidaten eerst op tijdelijke basis te werk te 
stellen als een soort proefperiode. Met de bedoeling om ze daarna vast werk aan te bieden. 
 
Instant A is een opstap naar werk of naar opleiding. Via uitzendwerk is het mogelijk om 
ervaring op te doen in verschillende sectoren en in verschillende bedrijven. Op die manier 
verhoog je de kans op de arbeidsmarkt. 
Instant A heeft als doel om mensen via tijdelijk werk naar langdurig werk of een opleiding te 
laten doorstromen. Om dit doel te realiseren werken we samen met Vedior interim, T- 
interim en Labor X. Vedior en T – interim zorgen voor het invullen en de opvolging van de 
contracten. Labor X zorgt voor sociale begeleiding. 
 
De uitzendconsulenten staan in voor het invullen van de vacatures door middel van selectie, 
voor het opmaken van de contracten, voor de uitbetaling en ze zijn op de hoogte van de 
arbeidswetgeving. Indien je vragen hebt in verband met papieren rond tewerkstelling en 
werkloosheid kun je bij hen terecht. 
 
Iedereen die ingeschreven is bij Instant A kan beroep doen op sociale begeleiding. Deze 
begeleiding is echter niet verplicht. 
Sociale begeleiding kan verschillend zijn van persoon tot persoon. Sociale begeleiding kan 
volgende dingen inhouden: 

- indien er geen vacatures zijn op interimbasis is het mogelijk dat de sociaal begeleider 
helpt zoeken op de VDAB website 

- tips geven in verband met sollicitatie en hulp bij het opmaken van sollicitatiebrieven; 
- werken rond arbeidsattitude: op tijd komen, melden wanneer je ziek bent, … 
- helpen met praktische problemen rond mobiliteit of kinderopvang; 
- een luisterend oor, … 

De sociaal begeleider heeft ook contacten met allerlei diensten in verband met 
tewerkstelling, opleiding en sociale diensten. 
Voorbeeld: iemand wil een opleiding Nederlands volgen. De sociaal begeleider kan dan 
contacten leggen met de VDAB of met het Centrum voor basiseducatie. 
 
Door de nieuwe arbeidskaart C vinden steeds meer allochtonen en anderstaligen  hun weg 
naar Instant A. 
De arbeidskaart C laat toe dat allochtonen kunnen werken zowel op interimbasis als in het 
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reguliere circuit van tewerkstelling. 
Deze arbeidskaart zorgt ervoor dat je een jaar kan werken. Deze werkkaart kan ook verlengd 
worden. Tegenwoordig komt bijna iedereen in aanmerking voor een arbeidskaart C. Het 
verkrijgen van deze arbeidskaart is vooral afhankelijk van het verblijfsstatuut. De procedure 
is eenvoudiger dan vroeger en er komen meer mensen in aanmerking. 
 
Instant A probeert hen te helpen op verschillende manieren. Met name: 

- indien de persoon nog niet beschikt over een arbeidskaart C dan kan Instant A 
informatie geven en hen doorverwijzen naar de juiste dienst om de papieren in orde 
te maken; 

- indien de persoon een cursus Nederlands wil volgen, kan er een afspraak gemaakt 
worden. 
Kennis van de Nederlandse taal is van groot belang (!!!) om werk te vinden. 
Reden:  

 de werkgever kan de inhoud van het werk uitleggen; 
 de werknemer begrijpt de veiligheidsvoorschriften; 
 er is communicatie mogelijk met de collega’ s want de meeste mensen die er 

reeds werken spreken geen Engels en geen Frans. Wanneer er communicatie 
mogelijk is, dan is de kans op aanvaarding groter. 

- bij Instant A krijgt iedereen een kans. Instant A krijgt dezelfde vacatures zoals de 
reguliere kantoren maar Instant A probeert ook allochtonen een kans te geven. 

- Instant A kan samen met de werkzoekende vacatures bekijken op de VDAB – website 
en ze vertalen. Indien men interesse heeft voor een vacature dan kan er verder 
gekeken worden voor een sollicitatiebrief en/ of gesprek. 

 
Nog enkele belangrijke tips: 
- wanneer je je gaat inschrijven in een interimkantoor neem je je identiteitskaart, SIS – 

kaart, bankkaart en eventueel ook je arbeidskaart mee. 
- Na de inschrijving is het belangrijk om regelmatig langs te gaan bij het 

uitzendkantoor. Op deze manier kunnen ze zien dat je gemotiveerd bent en leren ze 
je kennen. 

- Wanneer je telefoonnummer verandert, laat je dit best zo vlug mogelijk weten aan 
het uitzendkantoor. 

- Wanneer er een job aangeboden wordt dan mag je steeds vragen stellen over de 
inhoud van het werk, de plaats, het loon, … 

- Wanneer er een job aangeboden wordt en je kan niet door omstandigheden of je 
vindt het te ver. Dan mag je de vacature steeds weigeren. Maar indien je toestemt 
om een werk te starten dan moet je er ook zijn. Mocht er alsnog iets belangrijks 
tussen komen dan hou je het uitzendkantoor op de hoogte. 

- Indien je reeds werkt en je wordt ziek dan moet je het uitzendkantoor op de hoogte 
brengen. 

- Indien je reeds werkt maar de inhoud van het werk valt tegen dan kun je wekelijks 
beslissen om te stoppen. Het is ten zeerste aangeraden om het kantoor op de hoogte 
te brengen. Op deze manier kan het kantoor iemand anders zoeken. 
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Tewerkstellingsinstrumenten het ACTIVA-plan  
en het Plan +1, +2, +3.  
door Krist Kluysse, PWA-Coördinator 
 
 

Het ACTIVA-PLAN (de werkkaart) 

 

 

Met deze maatregel wil de overheid de werkgelegenheid 
in het algemeen en deze van de oudere werknemers (45-
plussers) in het bijzonder verhogen. 
Een werknemer die voldoet aan de voorwaarden van het 
ACTIVA-plan kan een werkkaart aanvragen bij de RVA. 
Bij de indienstneming van een werknemer die in het 
bezit is van een werkkaart kan de  werkgever enerzijds 
een vermindering tot 100 % van de werkgeversbijdragen 
sociale zekerheid verkrijgen en anderzijds kan hij een 
tegemoetkoming in het nettoloon krijgen die kan oplopen 
tot 500 EUR/maand. 

 

Het PLAN + 1, + 2, + 3 

 
Met deze maatregel kunnen startende werkgevers tot 100 % vermindering van hun 
werkgeversbijdragen sociale zekerheid krijgen bij aanwerving van respectievelijk een 
eerste, een tweede of een derde werknemer. 
 
De werknemer die aangeworven wordt moet in het bezit zijn van een 
werkloosheidsattest, afgeleverd door de RVA. 
 
Bij de aanwerving van een eerste werknemer komt daarbovenop nog een forfaitaire 
tegemoetkoming van 12,15 EUR/maand in de administratiekosten van een erkend 
sociaal secretariaat.  
 
 
 
 
 

Sociaal Tewerkstellingsbeleid in een OCMW-Context 
door Lucas VANDENDRIESSCHE, adjunct directeur, Sociale Dienst OCMW 
Oostende 
 

Uit de verschillende verhalen en uit het onderzoeksmateriaal dat voorligt, kunnen steeds 
dezelfde conclusies getrokken worden.  Allochtonen hebben het moeilijker op onze 
arbeidsmarkt om een gepaste job te vinden.  En die moeilijkheden hebben te maken met 
allerlei factoren.  Naast allerlei objectieve belemmeringen zoals taal, kwalificaties, niet-
gehomologeerde diploma’s en verblijfsstatuut zijn er ook minder objectieve barrières vast te 
stellen.   
Toch zal ik u nu in het kort een apart verhaal vertellen van hoe een intensief sociaal 
tewerkstellingsbeleid binnen een OCMW-context bovenstaande barriéres kan doorbreken. 
 
Ik meen te mogen zeggen dat wij als OCMW Oostende maximale inspanningen doen om 
kansengroepen aan het werk te helpen.  Het is beter om zoveel mogelijk mensen zelf te 
laten rechtstaan uit hun afhankelijkheidssituatie door samen met hen een weg te zoeken en 
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stappen te zetten in het labyrint van allerlei opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen en 
dito initiatieven.   
We vertrekken hierbij van de sterktes en de zwaktes van de mensen en proberen 
geïndividualiseerde trajecten ‘op maat’ te ontwikkelen.  Deze trajecten bieden voor iedereen 
een houvast; zowel de cliënt als de verschillende organisaties weten waar ze aan toe zijn. 
 
Het OCMW Oostende heeft twee ‘type-trajecten’, twee sporen: ten eerste de sociale 
tewerkstelling in art.60§7 en ten tweede de dienst arbeidsbegeleiding. 
 

Het systeem art.60§7 houdt in dat de cliënt voor een periode van gemiddeld 1 jaar een 
tewerkstellingscontract aangeboden krijgt door het OCMW.  Hij of zij gaat dan binnen de 
OCMW-diensten aan de slag als klusjesman, handlanger, poetsvrouw, bediende, enzovoort.  
In vele gevallen komt de werknemer art.60§7 ook terecht in stadsdiensten, vzw’s, projecten 
sociale economie.  En het is ook mogelijk om dit tewerkstellingssysteem toe te passen op de 
privé-sector.  Al wordt hier nog (te) weinig gebruik van gemaakt.  In bijlage bij deze tekst 
vindt u een overzicht van de wettelijke voorwaarden van deze laatste mogelijkheid.  Het is 
een systeem waarbij de werkgever in de privé-sector per jaar € 9.525,12 van het bruto 
sectorloon gesubsidieerd krijgt. 
In een art.60§7 verdient men het wettelijke minimumloon.  Bedoeling is om de periode te 
werken die volstaat om regel te zijn met sociale zekerheid (i.c. werkloosheidsuitkeringen).  
Maar het is zeker niet de bedoeling om onze mensen alleen maar in regel te krijgen met 
werkloosheidsuitkeringen.  Voor de werknemers art.60§7 die dat willen zijn er ruime 
mogelijkheden om samen met de Dienst Arbeidsbegeleiding (ik kom er op terug) werk te 
zoeken.   
In het systeem art.60§7 hebben wij momenteel continu ongeveer 160 mensen aan het 
werk, meestal voltijds maar het kan ook voor bepaalde periodes deeltijds. 
Deze 160 werknemers worden sterk opgevolgd door een team Maatschappelijk Assistent die 
instaan voor de cliëntbegeleiding en voor de begeleiding op de werkvloer.  Want ook de 
tewerkstellende diensten moeten stuk voor stuk begeleid (en soms ook opgeleid) worden in 
het tewerkstellen van mensen uit kansengroepen. 
 

Een tweede spoor  binnen ons OCMW is dat van arbeidsbegeleiding.  De Dienst 
Arbeidsbegeleiding probeert mensen uit ons OCMW-publiek rechtstreeks tewerk te stellen op 
de arbeidsmarkt, dus niet in een art.60§7.  Deze dienst probeert aangepast werk te vinden 
samen met cliënten die dit uit zichzelf vragen of met cliënten die te goed gekwalificeerd zijn 
om eerst in een art.60§7 te stappen. 
Er zijn drie doelgroepen: 

 Beter gekwalificeerde leefloon-cliënten 
 Cliënten van de Dienst Budgetbegeleiding 
 Eindigende werknemers art.60§7 die werk willen zoeken 

De mensen worden individueel begeleid naar werk, maar er is ook wekelijks een soort open 
jobclub, waar de zaken ook in groep aangepakt worden.   
Per jaar vinden ongeveer 100 cliënten werk via de Dienst Arbeidsbegeleiding.   
Voor de mensen die werk vinden, werken we met een aangepast systeem van nazorg. 
U vraagt zich nu wellicht af hoe de tewerkstelling van allochtonen in dit plaatje past?  Wel, 
ons punt is een beetje dat er geen apart plaatje van sociale tewerkstelling voor allochtonen 
bestaat binnen onze dienstverlening.  Allochtonen worden op een gelijke wijze als de andere 
kansengroepen van jongeren, alleenstaande ouders, langdurig werklozen ingeschakeld in 
onze trajectwerking. En ook worden zij ingeschakeld in onze acties van enerzijds de 
arbeidsbegeleiding en anderzijds het tewerkstellingssysteem art.60§7.  Wij hebben geen 
aparte aanpak.  Iedere cliënt vraagt maatwerk.  Iedere situatie is apart.  En het feit of je nu 
al dan niet van allochtone origine bent speelt even veel rol als het feit of je al dan niet 
geschoold bent, de Nederlandse taal spreekt (als Waal bijvoorbeeld), fysisch in orde bent, al 
dan niet handig bent, goed kunt solliciteren,… 
Op dit gegeven is er maar 1 uitzondering, nl. taal.   Hier hebben wij aparte aandacht voor.  
De kennis en de kunde van een aanvaarbaar niveau Nederlands is een basisvoorwaarde voor 
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elke cliënt.  Dit betekent niet dat onze allochtone mensen perfect Nederlands moeten kennen 
om bijvoorbeeld in een art.60§7-tewerkstelling te starten.  Integendeel.  Op vele 
arbeidsplaatsen liggen de gevraagde vereisten vrij laag en is het mogelijk om iemand op de 
werkvloer te integreren die het Nederlands niet volledig machtig is.  Aanvullende taallessen 
tijdens de werktijd geven dan wel een duwtje.  En het is onze ervaring dat durven of moeten 
Nederlands spreken op een werkvloer een goede methode is onze taal te leren. 
 
In het systeem art.60§7 worden er zeer regelmatig mensen van allochtone origine 
tewerkgesteld.  Bij ons krijgen ze, zonder uitzondering, een kans.  Elke redelijke vraag naar 
een sociale tewerkstelling art.60§7 kan op zeer korte termijn gerealiseerd worden, dat geldt 
zeker ook voor allochtonen. 
Wij stellen zelfs een aantal opmerkelijke verschuivingen vast wat betreft allochtonen in een 
art.60§7-tewerkstelling.  Zonder dit echt in cijfergegevens te kunnen aantonen, ervaren wij 
toch dat cliënten van allochtone origine meer en intensiever dan autochtonen op zoek zijn 
naar werk.  Zij leggen de lat iets lager om op ons aanbod in te gaan.  De werkbereidheid is 
bij hen, gemiddeld genomen, toch wel hoger te noemen. 
En binnen de sociale tewerkstellingssituatie van art.60§7 zelf is het toch wel zeer opmerkelijk 
om te moeten vast stellen dat bij allochtonen (nogmaals: door de band genomen) alles vrij 
goed verloopt, zelfs in vergelijking met autochtonen.  Dit is niet vanzelfsprekend.  Want in 
een zekere zin zijn de valkuilen in zo’n sociale tewerkstelling legio: misverstanden op basis 
van taal, culturele conflicten in verband met gezagsverhoudingen, tijdsbeleving, sexe-
verhoudingen of religie.    
Maar mits een intensieve, aangepaste individuele begeleiding op en naast de werkvloer lukt 
het wel om al deze valkuilen te omzeilen.  In het begin vergt het wel wat energie om 
iedereen aan elkaar te laten wennen.  Het is een hele opdracht om verschillende werelden 
op elkaar afgestemd te krijgen.  Het vraagt een beetje meer inwerkingstijd, maar de return 
en het rendement in termen van werkinzet en loyauteit is wel verrassend. 
Ik kan u een mooi verhaal vertellen over de Reinigingsdienst van Stad Oostende.  Een 8-tal 
jaar geleden zijn we als OCMW en Stad Oostende begonnen met massaal mensen via 
art.60§7 te werk te stellen in de Reinigingsdienst.   Na een tijdje werden er ook 
druppelsgewijs allochtonen geselecteerd voor deze jobs.    
Wel, in het begin zijn er grote moeilijkheden geweest; zelfs zware incidenten met die enkele 
allochtonen die in dat grote stadsbedrijf kwamen werken.  Discriminerende vooroordelen en 
veel misverstanden lagen hier  aan de basis. 
Maar na enkele jaren is dit gewoon omgeslagen!   Enkele “goede voorbeelden” zijn 
trendsetters geworden.  Bijna alle toezichters zijn nu volledig van mentaliteit verandert: de 
allochtone medemens heeft op de reinigingsdienst nu gewoon een streepje voor in de 
geesten vanwege zijn, gemiddeld gezien, grotere inzet en betrouwbaarheid tegenover de 
gewone leefloon-cliënt in art.60§7. 
 

Voor wat betreft de Dienst Arbeidsbegeleiding is het verhaal natuurlijk minder makkelijk te 
vertellen.  Hier speelt niet langer de beschermde interne arbeidsmarkt van een art.60§7-
systeem; cliënten zijn overgeleverd aan de dagelijkse wetmatigheden van de gewone 
arbeidsmarkt.  Als dusdanig worden dan ook dezelfde moeilijkheden ervaren als in het eerder 
op de dag geciteerde onderzoek.    
En net als bij de andere initiatieven die vandaag aan bod zijn gekomen, kunnen wij getuigen 
dat het werkzoeken voor allochtonen in deze branche aangepaste methodes en toch ook een 
verhoogde werkinzet vragen.   
Verder stellen wij in het algemeen vast dat deze mensen vanuit hun achtergrond nog enkele 
specifieke kenmerken hebben die in het kader van opleiding/tewerkstelling niet onbelangrijk 
zijn.  Twee voorbeelden: 

 Een grote familiale solidariteit en netwerk-solidariteit.  In momenten van nood kan dit 
sterk ondersteunend werken.  In andere situaties kan dit belemmerend werken op 
het vlak van culturele conflicten inzake de werksituatie. 

 Vrouwen met kinderen hebben het er, nog veel meer dan autochtone moeders, 
moeilijk mee om hun kinderen af te staan in kinderopvang bij een of andere vorm 
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van opleiding/tewerkstelling. 
 
Tenslotte. Als conclusie toch nog even herhalen dat onze ervaring leert dat het helpt om 
mensen van vreemde origine (net zoals onze “eigen” mensen van zeer verschillend 
pluimage) gewoon de kans te geven om zich te bewijzen in een tewerkstelling.  Zonder grote 
kunstgrepen en met een beetje begrip, aangepaste begeleiding en aanpassingsvermogen 
krijg je als organisatie veel meer terug dan je op het eerste zicht zou verwachten.   
Doen dus.     
 

 
 

 
 

 

Een tewerkstelling van artikel 60§7 in een privé-onderneming 

 
Onder privé-onderneming verstaat men iedere natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die 
een activiteit met winstoogmerk uitoefent. 
 
Eerst en vooral moet de privé-onderneming een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het OCMW en dit op 
basis van artikel 60§7 en artikel 61 van de OCMW-wet. Bovendien moet de privé-onderneming tussenkomen in de 
kosten. De onderneming moet het verschil tussen het bruto jaarloon van de werknemer in artikel 60§7 en de 
federale subsidie betalen. Het bruto jaarloon is samengesteld door het brutoloon van de werknemer, vermeerderd 
met de eindejaarspremie en het jaarlijks vakantiegeld. 
 
Men wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst waarvan de duur : 

- hetzij gelijk is aan de duur die noodzakelijk is voor het verkrijgen van volledige sociale uitkeringen; 
- hetzij minstens één maand en hoogstens zes maanden bedraagt en niet hernieuwbaar is, in het 

geval de arbeidsovereenkomst ertoe strekt de werkervaring van de rechthebbende te bevorderen. 
 
De privé-onderneming verbindt er zich toe om de werknemer, na afloop van de periode die nodig is om de 
volledige sociale zekerheidsrechten op te bouwen, een contract van onbepaalde duur aan te bieden. Aan deze 
verplichting is er geen sanctie verbonden. Deze verbintenis heeft dus veeleer een morele dan een juridische 
draagwijdte. 
 
De filosofie achter deze terbeschikkingstelling is de inschakeling van de betrokkenen in een duurzame 
tewerkstelling! 
 

 
 
 
 
 

Individuele Beroepsopleiding in een onderneming  
door Inge DEMOEN, projectmanager IBO, VDAB Oostende           
 
 
 

 

Arbeidsmarktbeleid: aandacht voor doelgroepenbeleid 
door Vicky SNAUWAERT, projectontwikkelaar diversiteit, Sub-Regional 
Tewerkstellingscomité 
 

Het Subregionaal TewerkstellingsComité is een paritair samengesteld overlegplatform 
vertegenwoordigd door:  

- 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 

- 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

- de directeur van de VDAB 

- de vertegenwoordiger van de administratie werkgelegenheid 

- de vertegenwoordiger van de lokale besturen 
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- de vertegenwoordigers van de lokale opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven 

- deskundigen 
 

Het Subregionaal TewerkstellingsComité heeft als voornaamste opdracht om het 
arbeidsmarktbeleid binnen zijn subregio te coördineren en te stimuleren. Hierbij dient 
bijzondere aandacht geschonken te worden aan het doelgroepenbeleid. Het is dan ook 
onze taak om te streven naar duurzame tewerkstelling van 45-plussers, vrouwen, 
allochtonen, laaggeschoolden en arbeidsgehandicapten.  
 
Om de reguliere tewerkstelling van de doelgroepen te bevorderen en de sociale economie te 
stimuleren zal het STC enerzijds de samenwerking en het overleg tussen de verschillende 
partners op het werkveld bevorderen en anderzijds gebruik maken van haar eigen 
initiatiefrecht om projecten terzake uit te werken.  
 
Het luik projectwerking binnen het STC wordt opgenomen door: 

- de coördinator, de heer Nick Vanwalleghem 

- de projectontwikkelaar interface, de heer Bram Bruggeman 

- de projectontwikkelaar diversiteit, mevrouw Vicky Snauwaert 
 
In bijlage vindt u een korte schets van de projectwerking. 
 

 
Projectwerking 
 
Binnen de regio Oostende – Ieper willen wij met onze projectwerking voornamelijk twee 
doelen bewerkstellingen, zijnde: 

1. bedrijven adviseren met betrekking tot de voordelen en de implementatie van 
arbeidsmarktbewust personeelsbeleid 

2. bedrijven ondersteunen bij het uitwerken van hun personeelsbeleid. 
 
De doelstelling van onze projectwerking is tweeledig: 

1) komen tot een goede matching tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
2) tegemoetkomen aan de knelpunten die de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

(zijnde de vergrijzing, de inkleuring, de vervrouwelijking, de toenemende vraag naar 
geschoolde werknemers, …) met zich meebrengen. 

 
Daarvoor beschikt het STC team over twee instrumenten: de projectontwikkeling diversiteit 
en de projectontwikkeling interface. 
 
 

Projectontwikkeling diversiteit 
 
Binnen een diversiteitsplan gaat de projectontwikkelaar in samenwerking met uw bedrijf 
op zoek naar oplossingen voor de gestelde problemen. De uiteindelijke doelstelling van een 
actieplan is te komen tot een beter uitgewerkt personeelsbeleid met oog voor alle zittende 
en toekomstige werknemers.  
 
De grote kracht van een diversiteitsplan is dat het een bedrijfsplan op maat van uw 
onderneming is, hetwelk bovendien gekoppeld is aan overheidssubsidies. Een dergelijk 
actieplan kent vier stappen, zijnde: 

- probleemdetectie: samen met uw onderneming gaat men na waar er zaken voor 
verbetering vatbaar zijn. Dit kan zich situeren op het vlak van de instroom, de 
doorstroom, het opleidingsbeleid, de kennisoverdracht, … 

- vervolgens kijkt men na wat aan de basis ligt van de opgemerkte knelpunten.  

- Op basis van de gedetecteerde knelpunten en de vastgestelde oorzaken gaat men op 
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zoek naar oplossingsstrategieën. Deze kunnen heel divers zijn, maar zijn altijd op 
maat van uw bedrijf. Zo kan er geopteerd worden om een onthaalbrochure uit te 
werken of aan te passen, de eerstelijnsmanagers kunnen een opleiding tot 
leidinggevende volgen, er kunnen nieuwe vormen van informatieverspreiding 
uitgewerkt worden, … 

- Vervolgens worden de vooropgestelde acties uitgevoerd en gaat men de geboekte 
resultaten gaan evalueren.  

 
De projectontwikkelaar staat in voor de ondersteuning en de coördinatie van deze 
plannen. Zo zal zij op zoek gaan naar experts die uw onderneming kunnen bijstaan bij de 
geplande aanpassingen.  
 
In ruil voor de inspanningen die u als bedrijf doet krijgt u een subsidie ten belope van 2/3 
van de effectief gemaakte kosten, met een maximum van € 10 000.  
 
De grote meerwaarde van een diversiteitsplan is dat u enerzijds beroep kan doen op de 
gratis ondersteuning van de projectontwikkelaar en dat u anderzijds een subsidie krijgt voor 
de uitgevoerde acties.  
 
Dit is een unieke mogelijkheid die door de Vlaamse regering wordt geboden aan bedrijven 
met oog voor de toekomst.  
 
Voor verdere inlichtingen omtrent de mogelijkheden van een diversiteitsplan voor uw 
onderneming kan u vrijblijvend contact opnemen met: 
 

 
Projectontwikkeling interface 
 
Doelstelling 
Interface beoogt projecten die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen samenbrengen. 
Deze projecten vertrekken steeds vanuit een concrete personeelsbehoefte van een 
organisatie, en richten zich tot een duurzame tewerkstelling van werkzoekenden die om 
de een of andere reden niet dezelfde kansen krijgen als de gemiddelde werkzoekende. 
 
 
Doelgroep 
Interface richt zich hoofdzakelijk tot laaggeschoolde langdurig werklozen, maar in 
principe betreft het alle gemotiveerde werkzoekenden die om allerlei redenen niet dezelfde 
kansen krijgen om passend werk te vinden. Met andere woorden allochtonen, leefloners, 
jongeren, ouderen, arbeidsgehandicapten, vrouwen in roldoorbrekende beroepen, ex-
gedetineerden, enz. behoren ook tot de doelgroep van Interface. 
 
 
Principes 

 Een interface-project verloopt bij voorkeur in samenhang met een diversiteitsplan 
(zie projectontwikkeling diversiteit), teneinde de inbedding van de gehanteerde 
projectmethodiek in het personeelsbeleid financieel en structureel te kunnen 
ondersteunen. Anderzijds kan interface ook helpen zoeken naar geschikte 
opleidings- en tewerkstellingsmaatregelen en –subsidies die tegemoet komen 
aan de noden van de onderneming. 

 
 Instroomprojecten focussen zich op korte dan wel lange termijn steeds op het 

creëren van duurzame tewerkstelling. 
 

 Projecten houden niet louter het invullen of invulbaar maken van vacatures in, maar 
beogen bovendien het rekruteringsgedrag en het HR-beleid van organisaties in die zin 
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te stimuleren dat de doelgroep kansen krijgt op aanwerving in het regulier 
arbeidsciruit. Vandaar dat interface-projecten ook eenmalig van karakter zijn: een 
project  wordt reeds van bij het begin met de duidelijke bedoeling opgezet, opdat de 
organisatie zich een bepaalde manier van werken kan eigen maken. 

 
 Een interface-project kan onder meer volgende aspecten omvatten: 

o Functieanalyse en –omschrijving: Aan welke minimale competenties moet 
een kandidaat voldoen om aangeworven te worden? Zijn deze vereiste 
competenties realistisch: creëert men met andere woorden geen 
knelpuntvacature door de lat te hoog te leggen?  

o Een opleidingsplan op maat: Welke competenties kunnen in aanmerking 
komen voor een groep nieuwe aanwervingen om door opleiding en intensieve 
begeleiding verworven en/of verfijnd te worden? 

o Jobgerichte én doelgroepgerichte werving en selectie van cursisten: 
Interface zorgt ervoor dat toeleiding en rekrutering door het volledige veld 
gebeurt, waardoor een zo groot mogelijk potentieel aan kandidaten bereikt 
wordt. Een groot netwerk laat immers fijnmazige rekrutering toe. Interface 
adviseert en ondersteunt ook de ontwikkeling van een selectieprocedure op 
maat van de onderneming. 

o Interface kan ook advies verlenen op vlak van: onthaalbeleid – VTO-beleid – 
functioneringsgesprekken – evaluatiegesprekken – ... 

 

 De dienstverlening van de projectontwikkelaar interface is gratis. 
 
 
Methode 
Wat betreft de methodiek voor selectie, opleiding en begeleiding van kandidaten is de 
projectontwikkelaar volledig vrij. Projecten met een experimenteel en innovatief karakter 
genieten de voorkeur teneinde deze projecten nieuwe ingangen zouden kunnen creëren op 
vlak van tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. 
Het interface-landschap kent evenwel een aantal methodieken die op meer regelmatige basis 
terugkeren: 
 

 Leereilanden. Dit zijn trainingen op maat van de organisatie, waarin gemotiveerde 
werkzoekenden op de werkvloer opleiding krijgen in functie van concrete vacatures. 
In de opleiding is plaats voor kennen (door technische opleiding), kunnen (door 
praktijkervaring) en willen (door arbeidsattitudetraining en begeleiding). Na afloop 
kan het bedrijf de opgeleide en reeds ingewerkte werknemers op de werkvloer verder 
begeleiden. Hierbij is het ook van belang dat de personeelsverantwoordelijke alsook 
de eerstelijnsverantwoordelijken, die rechtstreeks in contact komen met de cursist, 
betrokken worden. 

 
 Taaksplitsing of jobontdubbeling. Organisaties worden vaak geconfronteerd met 

het gegeven dat heel wat functies meerdere taken omvatten die niet op elkaar 
afgestemd zijn. Hierdoor kan de medewerker in kwestie onevenredig belast worden in 
vergelijking met andere collega’s, en loopt men het risico dat bepaalde deeltaken niet 
even kwalitatief worden uitgevoerd. De methodiek van taaksplitsing gaat uit van het 
principe dat diverse bestaande jobs kunnen opgesplitst worden in enerzijds 
eenvoudige taken, die door lager geschoolde medewerkers kunnen uitgevoerd 
worden, en anderzijds meer complexe functies die door hoger gekwalificeerden 
kunnen uitgevoerd worden. Met het hergroeperen van taken kan men dus een dubbel 
effect bekomen: enerzijds creëert men nieuwe jobs die toegankelijk zijn voor lager 
geschoolde werkzoekenden, anderzijds kan de medewerker in kwestie de taken die 
hem/haar na de jobontdubbeling zijn toebedeeld meer efficiënt en kwalitatief gaan 
uitvoeren. 
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 Jobrotatie. Als bedrijf is het niet evident om medewerkers tijdens de werkuren te 
laten bijscholen, vermits men dan de productiecapaciteit van deze mensen moet 
missen. Om dit op te vangen worden werkzoekenden, vooraleer de medewerkers in 
opleiding gaan, getraind om de job, al dan niet tijdelijk, uit te oefenen. De voordelen 
van deze methodiek zijn onder andere: De medewerkers kunnen zonder 
capaciteitsverlies worden bijgeschoold ; het bedrijf kan haar personeelsleden laten 
doorstromen ; en door de bijkomende werkervaring vergroot de werkzoekende zijn 
kans op de arbeidsmarkt of op een job in het bedrijf zelf.  

 
 
 
Voordelen 

 Maatwerk 
 Gemotiveerde en opgeleide medewerkers 
 Eenvoudige rekrutering en selectie 
 Administratieve ondersteuning 

 Coördinatie van het project 
 Positief imago voor de onderneming 

 
 
 
 
 
 

Allochtonen zelf aan het woord over de problemen op 
de arbeidsmarkt6 
door Ellen CEULEMANS, KULeuven. 
 

 
Vacatures (verspreiding/ zoeken) 
 

Wat betreft de Vlaamse overheid worden vacatures ook doorgegeven aan de Subregionale 
Tewerkstellingscomités die deze dan verder verspreiden onder de allochtone 
gemeenschappen. Toch zijn er ook onder deze Comités (bijvoorbeeld het STC West-
Vlaanderen) waar het thema allochtonen niet bovenaan op de agenda staat en 
diversiteitsconsulenten zich vooral richten op senioren en personen met een handicap. 
 
Vacatures voor functies bij de federale overheid worden slechts verspreid via het Staatsblad, 
SELOR (selectiebureau van de overheid) en enkele grote kranten. Problemen hierbij zijn dat 
niemand (ook autochtonen niet) het Staatsblad leest, dat SELOR niet bij iedereen even 
gekend is en dat de enkele grote kranten die de vacatures opnemen vaak niet gelezen 
worden door allochtonen (behalve jongeren dan).  
Ook het Minderhedenforum heeft sinds kort de vraag gekregen vacatures voor SELOR te 
verspreiden onder de federaties die bij hen zijn aangesloten. Deze verspreiding is echter niet 
zo evident, daar de federaties nu al sterk overbevraagd worden. Bovendien moet men ook 
oppassen voor een te sterke versnippering van de verspreidingskanalen. 
 
Alles bij mekaar genomen blijken de vacatures van de federale overheid onvoldoende bekend 
te zijn bij allochtonen (vooral bij de laaggesschoolden; hooggeschoolden zouden niet meer 
problemen ondervinden dan autochtonen op dit gebied, zij kennen de gebruikelijke kanalen 
                                                 
6 Met dank aan Ellen Ceulemans, wetenschappelijk medewerker, afdeling Arbeids & Organisatie, departement Sociologie, 
Katholieke Universiteit Leuven. Gebaseerd op het verslag uit een workshop rond tewerkstelling van allochtonen in het algemeen 
en meer specifiek over hun tewerkstelling in de federale overheid. Er namen om en bij de 40 personen deel die samen een 
divers publiek vormden: personen op zoek naar werk, personen uit Regionale en Provinciale Integratiecentra, uit Subregionale 
Tewerkstellingscomités, uit OCMW’s, uit verschillende VZW’s en organisaties, uit de vakbonden, ...  
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wel). Bovendien leeft de overtuiging dat vele vacatures intern worden ingevuld via de 
wervingsreserve en via spontane sollicitaties, en dus niet extern bekend worden gemaakt. 
Aangezien allochtonen slechts zelden een kennissennetwerk binnen de federale overheid 
hebben, hebben zij dus ook geen weet van deze interne vacatures. 
 
Daar vele allochtonen solliciteren via de diensten van de VDAB zou verspreiding van de 
vacatures via de VDAB een eventuele oplossing kunnen zijn. Voorwaarde is wel (cf. zie 
hieronder) dat er bij die diensten van de VDAB geen discriminatie tegenover allochtonen 
heerst. 
 
Uit de aangegeven informatie kunnen we besluiten dat de verspreiding en de kennis van de 
vacatures van de federale overheid onder allochtonen verre van optimaal is. Vooral voor de 
lager geschoolden zou dit een probleem zijn. Hooggeschoolde allochtonen zouden op het 
gebied van kennis van de verspreidingskanalen en vacatures niet echt verschillen van 
autochtonen. Verspreiding van vacatures is dus wel een probleem, maar (cf. zie verder) 
wordt niet meteen gezien als  het belangrijkste of grootste probleem. 
 
 
Beeld van de overheid 
Vooreerst bestaan er een aantal algemene ideeën omtrent de (federale) overheid die er 
tevens voor zorgen dat men de stap om bij de overheid te solliciteren niet zet: 
‘overheidsfuncties zijn alleen voor hooggeschoolden’, ‘om bij de overheid binnen te raken, 
moet je een lange arm hebben (en die hebben wij niet)’ (vriendjespolitiek), ‘om bij de 
overheid te werken, moet je de Belgische nationaliteit hebben’, ... Hierbij blijkt dit laatste 
punt rond de noodzaak van de Belgische nationaliteit een frequent terugkerende idee. Velen, 
zowel allochtonen als bemiddelaars en selecteurs, zouden er niet van op de hoogte zijn dat 
de voorwaarde van de Belgische nationaliteit slechts in beperkte mate geldt. Duidelijke en 
sterk verspreide informatie hieromtrent is dus nodig, zowel voor allochtonen als autochtonen. 
 
Verder houdt het beeld dat allochtonen hebben van de overheid verschillende componenten 
in. Ten eerste kan het zijn dat men zich omwille van een gebrek aan informatie geen beeld 
of een ‘fout’ beeld van de overheid gaat vormen. Een voorbeeld van een ‘fout’ beeld is de 
idee dat de overheid enkel uit politie en justitie bestaat, of dat alleen personen met de 
Belgische nationaliteit er kunnen werken. Lokale overheden zijn echter wel iets beter gekend 
dan de federale overheid. 
Daarnaast kent de beeldvorming rond de overheid zowel een positieve als een negatieve 
kant. Voorbeelden van een negatief beeld zijn onder meer dat er bij de ambtenaren 
vooroordelen en stereotiepe ideeën (zoals bvb. ‘allochtonen gelijkstellen met 
laaggeschoolden en met het niet machtig zijn van de Nederlandse of de Franse taal’) leven 
over allochtonen, dat ze hen niet willen aanwerven net omdat ze allochtoon zijn, dat men als 
allochtoon meer diploma’s en ervaring moet kunnen voorleggen bij een sollicitatie, ... 
Anderzijds bestaat ook een positief beeld van de overheid in die zin dat werken bij de 
overheid (in administratieve functies) prestige en aanzien geeft en dat statutaire 
betrekkingen een grote zekerheid bieden. Wie een functie bij de overheid uitoefent, heeft het 
gemaakt in zijn carrière. 
 
Uit de discussies die gevoerd werden rond de beeldvorming over de overheid, kunnen we 
besluiten dat allochtonen misschien wel bij de (federale) overheid willen werken (bvb. 
omwille van prestige), maar dat ze door de negatieve beelden die ze hebben van de overheid 
niet overgaan tot een sollicitatie. Met andere woorden de drempel die door zowel 
informatiegebrek als een negatieve (of een foute) beeldvorming wordt opgeworpen, 
weerhoudt hen zich kandidaat te stellen voor een functie bij de overheid. Als men niet het 
gevoel heeft dat men welkom is en op voorhand beschouwd wordt als niet geschikt (omwille 
van taal, afkomst, of zoals velen denken omdat ze niet de Belgische nationaliteit hebben), zal 
men ook niet de moeite doen te solliciteren. 
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Bemiddeling: VDAB 
Wat betreft de bemiddeling en de werking van de diensten van de VDAB zijn de meningen 
verdeeld.  
Als positieve elementen worden onder meer genoemd het goede informaticabestand 
(vacaturedatabank!) en de jobcoaches die bepaalde groepen begeleiden op de werkvloer. 
Toch worden ook een aantal negatieve elementen genoemd. Tijdens de discussies werd de 
VDAB een bureaucratische machine genoemd die zeer proceduregericht werkt en niet flexibel 
genoeg is. Daarnaast heeft de VDAB te weinig mankracht: men kan slechts weinig 
begeleiding geven en kan niet die personen aantrekken die het moeilijkst hun weg naar de 
arbeidsmarkt vinden. Bovendien zou de dienstverlening niet altijd even vriendelijk gebeuren 
en werden voorbeelden aangegeven van allochtonen die worden afgewimpeld louter omwille 
van het feit dat ze allochtoon zijn. Het probleem ligt hier echter niet alleen bij de VDAB, maar 
ook bij werkgevers die hen expliciet vragen geen allochtonen te sturen. Verder kwam ook 
kritiek naar voren omtrent de opleidingen die door de VDAB worden gegeven. Om deel te 
kunnen nemen aan een opleiding worden vrij hoge eisen gesteld, bijvoorbeeld qua 
taalbeheersing. Bovendien weten vele werkzoekenden niet welke opleiding ze juist moeten 
volgen om dat beroep te kunnen uitoefenen dat ze willen, en bestaat er een grote kloof 
tussen de opleidingen die de VDAB verstrekt en de uiteindelijke tewerkstelling. Zelfs wanneer 
men een bewijs kan voorleggen van het succesvol volgen en beëindigen van een bepaalde 
opleiding, krijgt men vaak niet de kans er in de praktijk iets mee te doen. Daarnaast zouden 
de (begeleidings)trajecten naar werk veel te lang duren. Zelfs nieuwkomers met een hoog 
diploma moeten eerst nog een aantal cursussen volgen van een half jaar, een jaar, ... (vaak 
een aantal cursussen achter elkaar onder het motto ‘je bent nog niet helemaal klaar voor de 
Belgische arbeidsmarkt, volg eerst nog maar eens een cursus’) vooraleer ze aan de slag 
kunnen, en vaak krijgen ze na al hun opleidingen nog altijd werk onder hun niveau. 
 
Ondanks enkele positieve punten die werden aangehaald, kunnen we algemeen stellen dat 
allochtonen niet echt tevreden zijn over de diensten van de VDAB. Ervaringen van 
discriminatie en ‘excuses’ als ‘te weinig taalkennis’ en ‘volg nog maar eens een opleiding’ zijn 
daar belangrijke oorzaken van. Bovendien werken de lange toeleidings- en 
opleidingstrajecten erg ontmoedigend, zeker wanneer het resultaat achteraf niet evenredig is 
met de inspanningen die men heeft geleverd. 
 
 
Selectietesten 
De selectietesten van de federale overheid worden door allochtonen duidelijk als een erg 
hoge drempel ervaren. Men is het er eensluidend over eens dat de testen discrimineren in 
die zin dat ze een culturele bias vertonen, zowel de schriftelijke als de psychotechnische en 
de mondelinge testen. Uit eigen ervaring wordt verteld dat personen die reeds bewezen 
hebben hun functie goed te kunnen uitvoeren, niet door de selectietesten geraken, ook al 
zouden ze de functie net als ieder ander wel kunnen uitoefenen. Bovendien wordt volgens de 
aanwezigen veel te veel nadruk gelegd op de taalkennis, zelfs voor functies waar die kennis 
minder voor nodig is. Daarnaast werd ook de afwijzing van allochtonen op basis van hun 
vreemde naam aangehaald. Nog vooraleer ze aan selectietesten en gesprekken kunnen 
deelnemen, zouden velen reeds afvallen bij een eerste selectie omwille van hun naam die 
een vreemde afkomst verraadt. Aanbevelingen die geopperd worden, zijn: psychotechnische 
testen cultuureerlijk opstellen; taaltesten aanpassen aan de functie die later zal worden 
uitgeoefend, naamloos solliciteren om voorafgaandelijke selectie op basis van een vreemde 
naam tegen te gaan, ... 
Verder zou ook tijdens een mondeling gesprek sprake zijn van culturele vertekening. Zo werd 
het volgende voorbeeld gegeven: bij sollicitaties hier in België verwacht men dat de 
kandidaat zichzelf verkoopt en assertief is. In andere culturen kan het echter de gewoonte 
zijn om de ander uit respect niet in de ogen kijken, wat hier in België bij een sollicitatie kan 
overkomen als iemand die niet zeker is van zichzelf, niet assertief genoeg, ... en wat 
uiteindelijk resulteert in een afwijzing. Zulke voorbeelden werden bovendien bevestigd door 
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anderen die in de praktijk selecties uitvoeren. Werkgevers moeten wat dit betreft dus 
gesensibiliseerd worden alsook de selecteurs. Daarnaast werd ook geopperd allochtonen een 
training ‘hoe solliciteren’ aan te bieden. Allochtonen expliciet voorbereiden op bepaalde 
testen (en de testen zelf dus niet veranderen) zoals die van de federale overheid zou ervaren 
worden als een belediging (‘jullie hebben een voorbereiding nodig, anders kunnen jullie de 
testen toch niet’). 
 
Naast het feit dat de selectietesten ervaren worden als cultureel vertekend, werd ook 
aangehaald dat de selectiecriteria erg hoog liggen (cf. punt 5 en 6), zowel wat betreft 
diplomavereisten als taalkennis.  
 
We kunnen besluiten dat, om allochtonen gelijke kansen te geven bij de selectietesten en bij 
mondelinge gesprekken, vooral wordt aangedrongen op het cultuureerlijk maken van de 
testen en het sensibiliseren van de werkgevers en de selecteurs. Een andere mogelijkheid 
die werd aangegeven, is het naamloos solliciteren.  
 
 
Onderwijsniveau & diplomavereisten 
De diplomavereisten om een administratieve functie bij de overheid uit te oefenen, blijken 
erg hoog te liggen. Vele allochtonen voldoen hier niet aan omdat er op het moment nog 
steeds weinig allochtonen uitstromen uit het hoger en het universitair onderwijs hier in 
België. Voor nieuwkomers met een diploma behaald in het buitenland rijst er nog een ander 
probleem, met name de erkenning en het homologeren of gelijkstellen van het diploma. 
Deze erkenning en gelijkstelling is zeer moeilijk te bekomen, vereist heel wat papierwerk en 
kan jaren aanslepen.  
Wat betreft lagergeschoolden (alsook voor nieuwkomers met een hoog diploma) werd 
geopperd om niet zozeer naar het diploma te kijken, maar wel naar de competenties die 
mensen bezitten. Ook meer begeleiding op de werkvloer zelf, in de zin van ‘on-the-job-
training’ kwam naar voor. Personen die bijvoorbeeld al een aantal jaren gestudeerd hebben, 
maar telkens te horen krijgen dat ze best toch nog een bijkomende opleiding zouden volgen, 
hebben daar niet veel zin meer in. Ze zouden liever al werkende nieuwe ervaringen willen 
opdoen en bijleren. Op die manier kunnen ze meteen ook laten zien wat ze waard zijn.  
 
Uit de discussies komt duidelijk naar voor dat de gestelde diplomavereisten (men vraagt 
vooral hoge en Belgische diploma’s) de arbeidsmarkt vaak afschermen voor allochtonen. In 
plaats van ook te kijken naar de competenties die mensen rijk zijn, wordt vaak alleen nadruk 
gelegd op het behaalde diploma. Op die manier worden heel wat kwalificaties niet benut. 
 
Taalkennis 
De problematiek betreffende de taalkennis is in grote mate vergelijkbaar met die van de 
diplomavereisten. Aan taalkennis worden zo mogelijk nog hogere eisen gesteld, ook voor 
functies waar het niet echt nodig is zich vlot te kunnen uitdrukken in het Nederlands en/ of 
Frans. Vaak heeft men het gevoel dat taalkennis gebruikt wordt als een excuus om geen 
allochtonen aan te nemen. Zelfs wanneer men de taal wel machtig is, maar spreekt met een 
accent, wordt dat soms als een reden gezien om een allochtone kandidaat niet aan te 
nemen. 
Ook de (federale) overheid zou een te grote nadruk leggen op kennis van het Nederlands en 
het Frans. Wie zakt voor een taaltest komt niet meer in aanmerking. De grote oproep hier is 
het aanpassen van de taaltesten aan de uit te oefenen functie. Competenties mogen immers 
niet gelijkgesteld worden met de kennis van een bepaalde taal. Dat een versoepeling wat 
betreft de taaleisen in de praktijk ook effectief mogelijk is, bewijst het MIVB (Brussel). Daar 
werden de strenge taaleisen aan de kant geschoven om meer werknemers aan te trekken. 
 
Uit het voorgaande kunnen we besluiten dat de kennis van 1 of beide landstalen vaak als 
excuus wordt gebruikt om allochtonen te weren van de arbeidsmarkt. Mogelijke oplossingen 
die werden geopperd, zijn: Nederlands/ Frans leren op de werkvloer en het gevraagde 
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niveau van taalkennis aan te passen aan de uit te oefenen functie. 
 
 
Discriminatie algemeen 
Doorheen de bovenstaande punten kwamen reeds regelmatig ervaringen en voorbeelden van 
discriminatie tegenover allochtonen naar voor: discriminatie bij interim-bureau’s en de 
diensten van de VDAB, discriminatie bij selectietesten en sollicitatiegesprekken, ... Een 
andere vorm van discriminatie, die hierboven nog niet werd vermeld, maar tijdens de 
discussies werd aangebracht, is discriminatie op de werkvloer zelf. Allochtonen zouden ook 
op de werkvloer zelf discriminatie ondervinden uitgaande van collega’s. Vaak is het een 
gebrek aan communicatie en onwetendheid op het gebied van omgaan met 
cultuurverschillen die aan de basis liggen van de discriminatie. Omwille van de onaangename 
ervaringen en de slechte werksfeer zouden allochtonen eenmaal aangenomen, ook weer 
sneller uitstromen. Naast sensibiliseren en trainen van werkgevers en personen die de 
eigenlijke werving en selectie uitvoeren, zou het niet overbodig zijn ook de overige 
werknemers gevoelig te maken voor cultuurverschillen en communicatiemogelijkheden. 
Vooral voor het middenkader, de rechtstreekse werkgevers op de werkvloer, zouden 
dergelijke trainingen en workshops een aanrader zijn. Het is vooral deze middengroep tussen 
de echte top en de werkvloer die in de discussies naar voor wordt gebracht als 
probleemfactor wat betreft discriminatie. 
 
 

 

Bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt: acties 
en instrumenten.  
door Laurent JADOUL, jurist, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding 
 
De belangrijkste gebeurtenis van de laatste maanden is de goedkeuring van de wet van 20 
januari 2003 die de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of 
xenofobie ingegeven daden en van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van 
discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 ter oprichting van een 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. 
 
Op gewestelijk niveau is de strijd tegen discriminatie tot het hart van het politieke debat 
doorgedrongen. Die debatten zijn in specifieke bepalingen uitgemond. Op die manier 
ontwikkelen de gewestelijke overheden elk hun eigen strategie om het probleem van de 
discriminatie aan te pakken. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt al een aantal jaren veel aandacht voor de 
beroepsintegratie van mensen met een vreemde nationaliteit of van vreemde origine (met 
name via de beschikking over beroepsintegratie). Tegelijk stellen we vast dat de invloed van 
het IAB en de toepassing daarvan, alsook de Europese richtlijnen, een aansporing zijn 
geweest om na te denken over de aanpak van dit probleem. 
Zo heeft het Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de kwestie discriminatie altijd al een centrale plaats in haar beschikking gegeven. 
Dat heeft geleid tot het organiseren van studiedagen met HORECA, AGORIA, de rust- en 
verzorgingstehuizen, FABETRA en CEVORA. Er zijn ook seminaries voor de banksector 
gepland.  
 
In het kader van deze activiteiten werd een brochure met de titel “Gelijke kansen op de 
arbeidsmarkt - Hoe pak ik etnische discriminatie aan bij aanwerving?" uitgegeven 
ten 
behoeve van de arbeidsbemiddelaars. 
Ook de Economische en Sociale Commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich 
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in 2000 met de kwestie beziggehouden. Tijdens de zittingen van de Commissie werden 
verschillende deskundigen uit de wetenschappelijke, economische en sociale wereld gehoord. 
Dat leidde tot een aantal aanbevelingen die aan de gewestelijke minister van Arbeid werden 
voorgelegd. Die aanbevelingen hebben ervoor gezorgd dat de sociale partners zich ten volle 
wilden engageren. Daarover werd binnen het Sociaal Pact voor de Tewerkstelling van de 
Brusselaars gedebatteerd. 
 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Op 5 februari 2003 keurde de werkgroep van het Brussels economisch en sociaal 
overlegcomité een oriënterende nota met de volgende doelstellingen goed: 

 bevorderen van de werkgelegenheid voor Brusselse werkzoekenden in alle 
beroepssectoren door elke vormvan discriminatie te bannen en de gelijkheid van 
kansen tussen mannen en vrouwen te garanderen; 

 bestraffen van elke discriminatie die een begunstigde van een van de maatregelen 
van het pact pleegt door het voordeel dat hem werd toegekend, meteen in te 
trekken, zelfs als het om economische steun gaat; 

 installeren van middelen om discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt te 
controleren en te onderzoeken. 

 
De minister heeft de volgende maatregelen voorgesteld: 

 investeren in een nieuwe studie over discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest; 

 organiseren van een forum voor werkzoekenden in samenwerking met de sociale 
gesprekspartners, de tewerkstellingsorganisaties en de organisaties voor vorming en 
sociale en professionele integratie; 

 oprichten van een informatiedienst voor werkzoekenden in de lokalen van de BGDA in 
nauwe samenwerking met het Centrum; 

 uitgeven van meertalige infobrochures voor werkzoekenden die hier pas zijn 
aangekomen; 

 volgen van de inspanningen van de werkgevers rond sensibilisatie en vorming;  
 en organiseren van sensibilisatie- en vormingsseminaries voor 

vakbondsafgevaardigden in samenwerking met de vakbonden binnen de bedrijven;  
 volgen van de pilootprojecten van de openbare instellingen voor tewerkstelling en 

vorming voor pas aangekomen werkzoekenden; 
 lanceren van nieuwe positieve acties. 

 
Voor de verwezenlijking van deze maatregelen wordt 600.000 € vrijgemaakt. 
 
Het Vlaams gewest 
In 2000 en 2001 werd verder gewerkt aan de overgang van een gefragmenteerd 
doelgroepenbeleid naar een geïntegreerd beleid van evenredige arbeidsdeelname en non-
discriminatie voor meerdere kansengroepen. Op het vlak van gelijke kansen wordt meer en 
meer de nadruk gelegd op inclusie, mainstreaming en het zichtbaar maken van en de 
bestrijding van hindernissen, die gelijke kansen en de volwaardige deelname op alle 
terreinen van het maatschappelijk leven in de weg staan. 
Werkgelegenheid en economische autonomie fungeren als centrale voorwaarden om actief 
deel te nemen aan de maatschappij en om te kunnen genieten van vele andere rechten. 
Discriminatie en ondervertegenwoordiging van kansengroepen op de arbeidsmarkt hebben 
ernstige gevolgen voor de levenskwaliteit van o.m. allochtonen, ouderen, vrouwen, holebi’s, 
arbeidsgehandicapten en laaggeschoolden. 
 
Het decreet van 8 mei 2002 houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt, 
waarbij een aantal Europese non-discriminatie richtlijnen op Vlaams niveau worden omgezet, 
vormt een krachtig instrument om dit nieuwe beleid waar te maken.  
De behandeling als gelijke wordt daarin gewaarborgd op basis van de volgende gronden: 

 geslacht;  
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 zogenaamd ras, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele 
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of fysieke eigenschap; 

 op de terreinen van beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, 
loopbaanbegeleiding, arbeidsbemiddeling,arbeidsvoorwaarden voor het Vlaamse 
overheids- en onderwijspersoneel. 

 
Daarnaast verplicht het decreet aan de Vlaamse diensten en intermediairs op de 
arbeidsmarkt een beleid te voeren van evenredige participatie. Voorts moedigt het decreet 
de ondernemingen aan om een diversiteitsbeleid te voeren. Het voorziet in 
klachtenbehandeling en de mogelijkheid tot sancties in opvolging en onafhankelijke toetsing 
van het decreet. 
 
Met betrekking tot het VESOC actieplan 2002 ‘evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’ legt 
het decreet de pro-actieve aanpak op aan de administratie Werkgelegenheid om een aantal 
nieuwe oriëntaties in te voeren: 

 het actieplan dient te vertrekken van een afgebakend meerjarenperspectief; 
 meer samenwerking tussen en met de sociale partners, de intermediairs op de 

arbeidsmarkt en de vertegenwoordigers van de kansengroepen; 
 een verdere integratie van de verschillende VESOC-akkoorden en -actieplannen in 

één overkoepelendprogramma, waarbij TRIVISI-instrumenten en –producten worden 
gevaloriseerd; 

 structurele inbedding van het beleid in sectorconvenanten, o.a. door een 
implementatie van een nondiscriminatiecode; 

 integratie van reeds ontwikkelde instrumenten; 
 versterken van voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid; 

 
Vanuit het meerjarenperspectief heeft de administratie Werkgelegenheid gekozen voor een 
budgettair implementatieplan. Dit BIP heeft betrekking op de subsidies en de modaliteiten 
ervan. Concreet is het BIP van toepassing op een bedrag van 3.845.397,38 euro op een 
totaal van 4.953.000 euro voor de gehele basisallocatie. 
 
Het eerste bedrag wordt als volgt verdeeld: 
* 2.778.750 euro voor 225 diversiteitsplannen in ondernemingen en instellingen 
* 154.375 euro voor beste praktijken in ondernemingen en instellingen 
* 912.272,38 euro voor diversiteitsprojecten op 5 van de 6 actieterreinen 
 
In het kader van het Vlaamse impulsbeleid voor evenredige arbeidsdeelname zijn 
verschillende maatregelen getroffen om de inzetbaarheid van kansengroepen te verhogen: 

 samenwerking met de sociale actoren heeft als resultaat dat gelijke kansen in de 
VESOC actieplannen zich richt naar de kansengroepen van mannen-vrouwen, 
arbeidsgehandicapten, allochtone en recenter ouderen; 

 planning van de VDAB sluit hierbij aan en volgt de vereisten van de arbeidsmarkt; 
 regularisering van een aantal tewerkstellingsprogramma’s; 
 de Vlaamse inschakelingspremie voor de tewerkstelling van personen met een 

handicap en de inbedding van de diensten voor Arbeidstrajectbegeleiding in het 
lokale tewerkstellingsbeleid; 

 de modules voor 45-plussers, landingsbanen en peterschappremies, die zich richten 
tot oudere werknemers; 

 uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang; 
 werking van TRIVISI-pioniersgroepen, en meer bepaald de pioniersgroep ‘diversiteit’ 

heeft geleid tot verdieping van een aantal gepresteerde inspanningen en geeft nieuw 
impuls voor een effectief nondiscriminatiebeleid en voor waardering van 
veranderende verschillen op de werkvloer. 
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Conclusie 
Op de arbeidsmarkt wordt nog altijd gediscrimineerd, maar het bovenstaande overzicht toont 
alleszins aan dat de groeiende bewustwording, die een gevolg is van de studie van het 
Internationaal Arbeidsbureau en van de relevante Europese richtlijnen, een belangrijk 
onderdeel is van de politieke besluitvorming en van bepalingen inzake tewerkstelling. 
 

 
DEELNEMINGSANALYSE  
THEMADAG TEWERKSTELLING VOOR ALLOCHTONEN VAN 9 SEPTEMBER 2003, 
HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN, DEPARTEMENT VESALIUS-HISS, OOSTENDE 

    
A.  INSCHRIJVING 

 
   

1. Inschrijvingen:      

- enkel voor de voormiddag 
- vanaf de middag 
- enkel voor de receptie    
- ganse dag 
- enkel voor het verslagboek 

 
1 
7 
3 

103 
11 

125 

    

2. Effectieve deelnemers: 
- zonder inschrijving 
- met inschrijving 

 
7 

102 

109 

    

3. Wél ingeschrijven maar Afwezig:* 

- met verwittiging 
- zonder verwittiging  

 
5 

18 

23 

    
 
B.  DEELNEMERSPROFIEL** 

 

   

1. Arbeidsmarktactoren 

(arbeidsbemiddelaars, STC, PWA, VDAB, RVA, 
OCMW-arbeidsbegeleiding) 

 33 

    

2. Doelgroep 

(organisaties van etnisch-culturele minderheden, 
individuele doelgroepvertegenwoordigers) 

 21 

    

3. Integratiediensten 

(Stedelijke diensten, privé diensten / vzw) 
 15 

    

4. Vakbonden 
(werknemersorganisaties) 

 13 

    

5. Overheidsinstellingen 
(Vlaams, Federaal) 

 16 

    

6. Werkgevers 
(ondernemers, interim en werkgeversorganisaties) 

 16  

    

7. Andere (niet gespecificeerd, individueen,...)  11 
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*de meerderheid van de deelnemers hebben het panelgesprek niet bijgewoont 

**gebaseerd op de algemene inschrijvingen 

 
 

Organisatieprofiel 
 
Naam    The Global Village vzw 
  
Adres   
  

Karel Janssenslaan 14, 8400 Oostende 
Email: info@globalvillageworld.org   

  
Rechtspersoonlijkheid   Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), statuten 

gepubliceerd onder identificatienummer 21940/98 in het 
Belgisch Staatsblad van 24/12/1998. Erkenningsnummer 
bij de bevoegd Griffie is 4311 

 
Voorzitter 

 
Isabelle PAULUS 

  
Doelstellingen The Global 
Village vzw  

integratie van vreemdelingen in de Belgische 
samenleving; culturele uitwisseling en wereldsolidariteit. 

  
Kernacties 2003  ‘Tewerkstelling voor Allochtonen’  - een themadag 

‘Intercultuur aan Zee’ – werking gericht aan scholen en 
groepen. 
‘Red het (wees)kind’ - ontwikkelingsproject in Nigeria 

  
Subsidiëring 2003  1. Eigen middelen (opbrengst van het Intercultureel 

Centrum met Wereldkeuken);  
2. Projectsubsidie stad Oostende ihk van het 

Minderhedenbeleid voor de themadag (3340 euro)  
3. Projectsubsidie stad Oostende ihk van de Stedelijke 

Raad voor Ontwikkelingssamenwerking voor ‘Red het 
(wees)kind’ (6500 euro) 

  
Netwerken  en 
samenwerkingsverbanden
    

Lokaal: Lokaal Steunpunt van het PIC vzw, Minderheden 
AdviesRaad Oostende (MARO), Oostends Permanent 
Overleg Migranten (een werkgroep van de Regionaal 
Welzijnscommissie), Platform Migranten Zelforganisaties, 
Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Provinciaal: WestKans (bureau voor gelijke kansen van 
provinciebestuur West-Vlaanderen) 
Vlaams Gemeenschap: OverlegCentrum Integratie 

Vluchtelingen, Minderhedenforum. 

EU: Europees Tewerkstellingsnetwerk voor Migranten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@globalvillageworld.org
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Organisaties betrokken bij de samenwerkingsverband 
“tewerkstelling voor allochtonen” 
 
1. Provinciaal Integratiecentrum 
vzw 

 Lokaal Steunpunt Oostende 
Torhoutsesteenweg 169 
8400 Oostende 

Bijdrage:  Algemeen logistieke ondersteuning van de 
projectcoördinator en gericht promotie naar de 
ECM 

Contactpersoon:  Hilde VERMEIR 
Tel. 059 70 84 18 
Email: hv.lokaalsteunpunt@tiscali.be  

   
2. Subregionaal 
Tewerkstellingscomité 

 STC Oostende – Ieper 
Schoolplein 6 
8600 Diksmuide  

Bijdrage  Educatief aanbod en gericht promotie naar het 
bedrijfswereld 

Contactpersoon:  Vicky SNAUWAERT 
Tel. 051 51 92 73 
Email: diversiteit@stcctoow.be 

   
3. Network for Teaching 
Entrepreneurship 

 NFTE België vzw 
Bedrijvencentrum Sonneberg 
Jean Monnetlaan 
1804 Vilvoorde 

Bijdrage  Educatief aanbod en gericht promotie naar het 
bedrijfswereld 

Contactpersoon:  Lena BONDUE 
Tel. 02 257 68 20 
Email: info@nfte.be   

   
4. Rijksdienst voor    
Arbeidsvoorziening 

 Werkloosheidsbureau Oostende 
Kaaistraat 18 
8400 Oostende 

Bijdrage  Informatieverstrekking en gericht promotie 
naar de sociale partners en 
werkgeversorganisaties 

Contactpersoon:  Carine MEULEMEESTER 
Tel. 059 80 27 10 

   
5. Vandaag en Morgen vzw  Integratieproject 

Christinastraat 113 
8400 Oostende 

Bijdrage  Administratief ondersteuning en gericht 
promotie naar de ECM 

Contactpersoon:  Isabelle PAULUS 
Tel. 059 50 39 52 
Email : prointegratie@hotmail.com  

   
6. The Global Village vzw  Project Jobservice 

Karel Janssenslaan 14 
8400 Oostende 

Bijdrage  Algemeen coördinatie, doelgroepinbreng, 
projectontwikkeling en  promotie naar de 
verschillende doelgroepen 

mailto:hv.lokaalsteunpunt@tiscali.be
mailto:diversiteit@stcctoow.be
mailto:info@nfte.be
mailto:prointegratie@hotmail.com
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Contactpersoon:  Collins NWEKE 
Tel. 049 93 88 48 
globalvillage_founation@hotmail.com  

   
7. Stadsbestuur Oostende  Dienst Sociale Zaken 

Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 

Bijdrage  Procesmatig ondersteuning en gericht promotie 
naar de lokale beleidsverantwoordelijken en de 
leden van de stedelijke Minderheden 
Adviesraad 

Contactpersoon:  Christa MINNE 
Tel. 059 80 55 00 
Email: stadsbestuur@oostende.be  

   
8. OCMW Oostende  Sociale Dienst 

Edith Cavellstraat 15 
8400 Oostende 

Bijdrage  Educatief en methodiek ondersteuning en 
gericht promotie naar de dienstverleners en de 
raadsleden van de plaatselijke OCMW en 
private art.60 werkgevers 

Contactpersoon:  Lucas VANDENDRIESSCHE 
Tel. 059 55 56 22 
Lucas.Vandendriessche@ocmwoostende.be  

   
9. Stichting Interim vzw  Vooruitzenden 

Casinoplein 10 
8500 Kortrijk 

Bijdrage  Educatief ondersteuning en gericht promotie 
naar de uitzendsector 

Contactpersoon:  Vincent VANDENAMEELE 
Tel. 056 23 50 67 
Email: vvd@kamerwvl.be  

   
10. Hogeschool West Vlaanderen  Departement Vesalius – HISS 

Leffingestraat 1 
8400 Oostende 

Bijdrage  Pedagogisch en logistiek ondersteuning en 
gericht promotie naar studenten 
Maatschappelijk Werk 

Contactpersoon:  Johan BERTELS 
Tel. 059 70 40 03 
 

   
11. Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en 
Beroepsopleiding 

 VDAB Oostende – Westhoek 
Brigantijnenstraat 2 
8400 Oostende 

Bijdrage:  Educatief ondersteuning en gericht promotie 
naar de trajectbegeleiders van de VDAB 

Contactpersonen:  Bart TALLOEN en Inge DEMOEN 
Tel. 059 55 65 53 
BTALLOEN@vdab.be ; idemoen@vdab.be  

   
12. Labor X vzw   Instant A Sociaal Uitzendkantoor 

Torhoutsesteenweg 98 
8400 Oostende 

mailto:globalvillage_founation@hotmail.com
mailto:stadsbestuur@oostende.be
mailto:Lucas.Vandendriessche@ocmwoostende.be
mailto:vvd@kamerwvl.be
mailto:BTALLOEN@vdab.be
mailto:idemoen@vdab.be


Samen Sterk voor de Minderheden  Verslagboek Themadag 44 

Bijdrage  Logistiek ondersteuning en gericht promotie 
naar verschillende doelgroepen 

Contactpersoon:  Elke Quaeghebeur 
Tel. 059 270 282 
Email: elke_q@instanta.be  

   
13. Jakoeboe vzw  Onthaalgroep voor en met Vluchtelingen 

Sint Catharinapolderstraat 33 / 35 
8400 Oostende 

Bijdrage  Doelgroepinbreng en gericht promotie naar 
vluchtelingen 

Contactpersonen  Laurent Kadiebwe en W. Muelemeester 
Tel. 059 51 07 37 
Email: laurentkadiebwe@yahoo.fr  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:elke_q@instanta.be
mailto:laurentkadiebwe@yahoo.fr
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ENQUETE  

over de nood aan een tewerkstellingsdienst in functie van de 
integratie van de etnisch-culturele minderheidsgroepen  
 

 
Met medewerking van Hogeschool West Vlaanderen, Dept. Vesalius-HISS Oostende 

 

Kim VANDENBERGHE 
Irina MAERNHOUT 

Gudrun JOOREN 
Virginie DIRICK 

 
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld! 

Vragenlijst voor de werknemers 
 
1. identificatiegegevens 

 
1.1 Naam en adres (niet verplicht) 
 

     ............................................................................................................................  

     ............................................................................................................................  

Hoe lang woon u al in België? 

 Minder dan 1 jaar 
 Tussen 1 en 3 jaar 
 Tussen 3 en 5 jaar 
 Meer dan 5 jaar 
 
Waar woont u nu (stad, gemeente)?............................................................. 
 
1.2  In welk land bent u geboren ?------------------------------------------------- 
 
1.3 Wat is uw huidige nationaliteit?................................................................  
 
 
1.4 Wat is uw leeftijd........................................................................... 
 
2. taal 
 
2.1 Moedertaal 
 
 Nederlands 
 Frans 
 Engels 
 Russisch 
 Duits 
 Andere :  -----------------------------------------------  
 
2.2 Welke andere talen kent u ? 
 Nederlands 
 Frans 
 Engels 
 Russisch 
 Duits 
Andere :  -----------------------------------------------   
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2.3 In welke mate kent u Nederlands ? 
 

  goed matig niet goed 

  
 

schrijven    

  
 

lezen     

  
 

spreken    

  
 

begrijpen     

  dialect    

 
 
3. gezinssituatie 
 
 alleenstaand zonder kinderen 
 alleenstaand met kinderen  

Aantal kinderen  :  ........................  
 

 samenwonend zonder kinderen 
 samenwonend met kinderen  

Aantal kinderen  :  ........................  
 

 getrouwd zonder kinderen 
 getrouwd met kinderen  

Aantal kinderen  :  ........................  
  

 gescheiden zonder kinderen 
 gescheiden met kinderen 

Aantal kinderen  :  ........................  
 

 weduwe(naar) zonder kinderen 
 weduwe(naar) met kinderen 

Aantal kinderen  :           ........................   
 

 andere         :  ----------------------------------------------                            
 
 
 

4. opleiding 
 
4.1. Welk is uw hoogste opleiding ? 

  
 lager onderwijs 
 middelbaar onderwijs 
 hogeschool 
 universiteit 
 andere 
 
4.2 Werd het onderwijs in België gevolgd 
 
 ja 
 neen 
zo neen, waar?............................................................................................. 
4.3 Indien u hoger onderwijs gevolgd hebt, welk diploma bezit u in uw land van herkomst ? 
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..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

4.4 Is uw diploma van uw land van herkomst reeds gelijkgesteld in België? 
 
 ja 
 neen 
zo neen, waarom 
niet?........................................................................................................... . .  . . 
.................................................................................................  .............................. . .  .  
 
Vindt u het gelijkstelling van diploma in België noodzakelijk? 
 
 ja 
 neen 
Waarom?.................... ..................... ................... ......................... .......................... 
.............. 
........................................................................................................................................
...... .. .. . .......................... ........................... ............................................ ....................  
4.5 Hebt u beroepsopleiding(en) gevolg ? 
 
 ja 
 neen 
zo ja, welke? 
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Zo neen, waarom niet? ............................................................................................  

..............................................................................................................................  

5. Kennis over uw werksituatie en solicitatiemethoden. 
 
5.1  Zoekt u momenteel werk of zoekte  u vroeger werk? 
  
 ja 
 neen 
 geen antwoord 
 
5.2  Indien ja, hoe doe je dat dan? 

  ja neen onbekend 

1 Krantenadvertenties nakijken    

2 Naar de Sociale Dienst voor 
Vreemdelingen gaan 

   

3 Naar de VDAB gaan    

4 Naar de OCMW / Werkwinkel 
Jobclub gaan 

   

5 Inschrijven in interimkantoren    

6 Inschrijven PWA    

7 Via vrienden en kennissen 
informeren naar werk 

   

8 Langsgaan bij een firma of bedrijf    

9 Solicitatiebrieven schrijven    

10 Naar een politicus stappen    

11 Andere: 
................................................ 
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5.3  Vindt u dat u over voldende informatie beschikt over uw kansen om te  werken? 
 
 Ja 
 Neen 
 
5.4 Indien neen, waarom niet ?  
............................................................................................. 
..................................................................................................................... ................ .  
 
 5.5 Wanneer hebt u voor het laatst een solicitatiegesprek gehad met een werkgever, is 
dat 
 
 minder dan 1 maand geleden 
 minder dan 1 jaar geleden 
 langer dan 1 jaar geleden 

Hoelang ongeveer?................................................... 
 
5.6 Indien u in het afgelopen jaar nog een solicitatiegesprek hebt gehad 
 
 Om welk soort werk ging het dan?................................................................................ 
 
 Wat werd gevraagd: diploma, ervaring, leeftijd ?............................................................ 
 
 Waarom denkt u dat u niet werd aangeworven ?............................................................ 
 
5.7 Waar krijgt u informatie en hulp over tewerkstelling en hoe tevreden bent u ?  
 

  tevreden ontevreden onbekend 

  
 

Krantenadvertenties nakijken    

  
 

Sociale Dienst voor Vreemdelingen     

  
 

VDAB     

  
 

OCMW / Werkwinkel Jobclub     

  Jakoeboe 
 

   

  
 

interimkantoren    

  
 

PWA    

  
 

Via vrienden en kennissen     

  
 

Werkwinkel     

  
 

VDAB Jobclub    

  
 

Andere: 
................................................ 
             
................................................. 

   

 
5.8 Denkt u dat het voor u moeilijker is om werk te vinden dan een andere 
werkzoekenden ? 
 ja 
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 neen 
 weet niet 
zo ja, waarom ?................................................................................................ 
 
5.9 Vindt u als niet-Belg, dat een specifiek werkbegeleiding voor u en andere etnisch-
culturele minderheden zinvol is ? 
 
 Ja 
Waarom?.......................................................................................................................... 
 Neen 
Waarom 
niet?...................................................................................................................... 
 
5.9.1 Waar wenst u bijkomende informatie over ? 
 
 rechten en plichten als immigrant in België 
 werk voor immigranten in België 
 gelijkstelling van diploma’s/ opleiding behaalt in uw land van herkomst 
 hoe moet ik solliciteren? 
 andere: … 
 
5.9.2 Wat zou u graag nog weten over uw werksituatie en over u rechten en plichten? 
 
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

5.9.3 Wat zou u graag zien veranderen ? 
 
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 
5.9.4  Heeft u eventuele oplossingen en welke ? 
 
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

 
6. werk 

 
6.1  Wat weet u over werken in België ?  
 
 Alles 
 Voldoende 
 Onvoldoende 
 Niets 
 
6.2 Kent u de betekenis van ‘zwart werk’? 
 
 Neen 
 Ja 

 
Zo ja, welke is die betekenis? 
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..............................................................................................................................  

6.3 Heeft u al werkervaringen in België ? 
 
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

6.4  Hoe waren die werkervaringen ? 
 
 Zeer goed 
 Goed 
 Niet goed niet slecht 
 Slecht 
 Zeer slecht 
Uitleg:………………………………………………………………….. ……. … 
……………………………………………………………………………………………. . 
 
6.5 Welke werkervaringen heeft u buiten België 
 
..............................................................................................................................  

 
6.6   Wat vindt u van het werk dat u krijgt of tot hiertoe gekregen hebt ? 

 
 Zeer goed 
 Goed 
 Onder mijn niveau  
 Slecht 
 Zeer slecht 
Uitleg:………………………………………………………………… ……….. . .. 
……………………………………….. ……… .   …………………………………………. 
……………………………………………………………………. ……………….. . …….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

7. bijkomende vragen, gedachten, opmerkingen 
 
..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!  
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Vragenlijst  Management Team Jobservice (werkjaar 2003) 

  
1. Identificatiegegevens 
 
Naam dienst, organisatie of individu: 
 
.................................................................................................................. 
 
Naam & functie contactpersoon:................................................................... 
(voor diensten en organisaties) 

Adres:........................................................................................................ 
 
Telefoon nummer:........................................... Fax:.................................... 
 
e-mail:......................................................... Website:................................. 
 
2. Werking (respondenten)  
 
2.1 Richt u uw algemene werking tot ethnisch-culturele minderheden? 
 

Ja, volledig 
 

Ja, gedeeltelijk 
 

Neen 
 
2.2 Is tewerkstelling één van uw werkingsterreinen? 
 

Ja 

 
Neen 

 
 Zo ja, op welk vlak situeert u zich? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 

    beleidsmatige aanpak 

     andere actoren stimuleren en sensibiliseren 

    zèlf tewerkstellen 

    begeleiding tot tewerkstelling 

    opleiding met het oog op tewerkstelling 

    informatie + doorverwijzing 

   andere : welke? …………………………………………………………………………… 

 
2.3 Hebt u een beleid of actieplan t.o.v. de ethnisch-culturele minderheden? 
 

Ja 
 

Neen 
 

2.4 Zo ja, wat is volgens u de kern van dit beleid of actieplan? 
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....................................................................................... ………….. 
 

3. Werking Management Team (MT) 
 
3.1 Vindt u een voorzitter / gespreksleider voor het MT noodzakelijk?  
 

Ja 
 

Coördinatie van de werking door Global Village is voldoende 
 
3.2 Hoe frequent mogen de vergaderingen van het Management Team 

samenkomen? 
 

Maandelijks 
 

Tweemaandelijks 
 

Driemaandelijks 
 

Andere:............................................ 
 
3.3 Hoe regelmatig kunt u de vergaderingen van het MT bijwonen? 
 

Maandelijks 
 

Tweemaandelijks 
 

Driemaandelijks 
 

Een combinatie van constant uitwisseling van informatie + tweemaandelijkse 
samenkomst  

 
Geen vergaderingen, wél uitwisseling van informatie 

 
Ik weet het nog niet 

 
 4. Deelname aan het Management Team Jobservice 
 
4.1 Kunt u deelnemen aan het Management Team van Jobservice? 
 

Ja 
 

Neen 
 

Ik weet het nog niet 
4.2 Indien ja, in welke hoedanigheid? (meerdere keuzes mag!) 
 

Volwaardig lid (inhoudelijke ondersteuning, inspraak in de ontwikkeling van het project, 
meehelpen bepalen van de algemene richting,...) 
Occasioneel lid (vraaggerichte ondersteuning, uitwisseling van informatie,…) 

Afgevaardigd vanuit mijn organisatie of dienst (aan wie moeten wij de officiële vraag 
richten? Geef naam van de organisatie, naam van de verantwoordelijke, adres en 
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telefoonnummer ) 
………………………………………………………………….. 
 
 

Als individueel lid 
 
Specifieke inbreng, deskundigheid / andere: (graag specificeer)  
 
…………………………………… ……………………………………………. …………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. .. 
 
…………………………………………………………………………. …………………… 
 

5. Tot slot  
 
5.1 Wat mag Jobservice verwachten van u of uw organisatie / dienst? 
 

............................................................... .................................. 
 
................................................................................................... 
 
............................................................................................... ..... 

 
Wat verwacht u van het project Jobservice? 
 

.................................................. .................................................. 
 
...................................................................................... .............. 
 
.................................................................................................. ..... 

 
.................................................. .................................................. 

 
.................................................. .................................................. 

 
.................................................. .................................................. 

5.2 Hebt u, naar aanleiding van deze bevraging, opmerkingen, suggesties? 
 

....................................................................................................... 
 
....................................................................................................... 
 

 
Deze vragenlijst is ingevuld door:................................................................ 
 
 
Gelieve deze vragenlijst ingevuld terug te sturen vóór  maandag 16 december 2002 

 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Programmatie Themadag Tewerkstelling voor Allochtonen 

Oostende, 9 September 2003 in het Auditorium van de Hogeschool West Vlaanderen, 
departement Vesalius-HISS 

 
Dagvoorzitter: de heer Herman LODEWYCKX, docent HRM en gespreksleider Management Team 

Jobservice 

 
10.00u: Onthaal  

Met koffie en registratie in de Fonteinzaal door Sarah DHONDT, Sarah LASUY, 
Davy VAN HEE en Nathalie VAN HULLE, studenten Hogeschool – 

projectmedewerkers Themadag 
  

10.30u: Situering van de themadag ‘Tewerkstelling voor Allocthonen’  

Door Mw. Isabelle PAULUS, voorzitter The Global Village vzw   
  

10.45 – 
11.00u  

Welkomstwoord  
Door de heer Johan VERSTREKEN, Schepen voor Minderhedenbeleid Stad 

Oostende 

  
11.00 – 

11.15u 

Voorstelling onderzoeksresultaten en aanbevelingen rond 

tewerkstelling voor allochtonen  
Door Mw. Hilde Vermeir, coördinator Lokaal Steunpunt Oostende , een lokale 

werking van het Provinciaal Integratiecentrum West Vlaanderen vzw  
  

11.15 – 

11.30u 

Koffiepauze met een doorlopend tentoonstelling ‘Black Bahia’ door Danny de 

Kievith.  
De foto’s werpen een eigentijdse blik op moeilijk toegankelijke gebieden in Brazilië. 
Danny bezocht de streek rond Salvador de Bahia en het ervoor gelegen eiland Itaparica. 
Beiden waren pleisterplaatsen voor slavenhandel. De foto’s tonen onder andere de 
sterke aanwezigheid van de Afrikaanse roots in deze regio van Brazilië.   

  

11.30 – 
12.00u 

Rijkdom en uitdaging van diversiteit op de werkvloer: een lokale 
beleidsvisie   

Door Mw. Christa MINNE, dienstencoördinator dienst Sociale Zaken Stad 

Oostende 
  

12.00 – 
14.30u 

Lunchbuffet uit de wereldkeuken  
verzorgd door ‘Exotic Kitchen’ Oostende (een project van The Global Village 

vzw)   

  
14.30 – 

14.45u 

Samen sterk voor de allochtone werkzoekenden: toelichting van 

Jobservice  
door de heer Collins NWEKE, The Global Village vzw /  Jobservice 

  
14.45 – 

15.00u 

Aan de slag als ondernemende werknemer of etnisch ondernemer:  

het NFTE - concept voor de dienstverleners en de allochtonen  

Door Mw. Lena BONDUE, directeur Network for Teaching Entrepreneurship 
Belgium vzw 

  
15.00 – 

15.15u 

Koffiepauze  
met tentoonstelling ‘Open kijk op vreemde cultuur’ – een (fotografisch)  
levendig portret van de plaatselijke bevolking in Cacha Pregos en 
Manaqogipino. Ondanks het armen- en benenwerk om deze Braziliaanse 
kleine dorpjes te bereiken, slaagde Danny de Kievith  erin originele foto’s te 
brengen  

  
15.15 – 

15.30u 

Diversiteit in de uitzendsector: een handig instrument voor 

arbeidsconsulenten  
Door de heer Vincent VANDENAMEELE, sectorconsulent Stichting Interim vzw - 
Vooruitzenden  

  
15.30 – 

16.00u 

Instant A: interimwerking met een groot sociaal hart  

door Mw. Elke QUAEGHEBEUR, lokaal verantwoordelijke Instant A vzw Labor X 
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16.00 – 
16.15u 

Pauze  
 

  
16.15 – 

17.45u 

“Verminder de werkgeverslast, verhoog de werkkans”  

met presentaties en informatieuitwisseling door: 

Dhr. Krist Kluysse – PWA-Coördinator, Werkloosheidsbureau RVA Oostende 
Tewerkstellingsinstrumenten Activa-plan en het Plan +1, +2, +3,... 
 
Mw Inge Demoen – Projectmanager, VDAB Oostende / Westhoek 

Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming 

 
Dhr. Lucas Vandendriessche – Adjunct Directeur OCMW Oostende 

Hoe een intensief sociaal tewerkstellingsbeleid in een OCMW-context 
barrières kan doorbreken 
 
Mw. Vicky Snauwaert – Projectontwikkelaar Diversiteit, STC Oostende – Ieper 
Diversiteitplan als een unieke mogelijkheid die door de Vlaamse 
Regering wordt geboden aan bedrijven met oog voor de toekomst  
 
Dhr. Christophe VIAENE –  Jobconsulent Jobkanaal 

Jobkanaal als een extra aanwervingkanaal en een samenwerking met 
o.a. Jobservice ten dienste van allochtonen en andere kansengroepen. 

  
 Dhr. Laurent Jadoul – Jurist Centrum voor gelijkheid van kansen en van 

racismebetrijding 

De antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 op vlak van de 

arbeidsbetrekkingen 
  

17.45 – 

18.15u 

Een visie op gelijke kansenbeleid en Human Resources Management 

in een bedrijf 

Door Dhr. Roland Van Den Broeck, Assistant to the Managing Director, Bexco 

nv.  

  
18.15 – 

18.30u 

Pauze 

  
18.30 – 

19.15u 

Panelgesprek  

gemodereerd door Dhr. Jimmy FEYS, algemeen coördinator, Provinciaal 
Integratiecentrum West Vlaanderen vzw  

  
19u15 – 19u20 Slottoespraak  

door de heer Koen De Mesmaeker, directeur Overlegcentrum Integratie 

Vluchtelingen vzw  
  

19.20u Einde dagdeel  
  

19.30 – 

20.30u 

Interculturele Receptie met percussie door AKWAABA WORLDMUSIC  

Gelegenheid tot uitwisseling met verschillende werkgevers, organisaties,… 
 

20.30u 

 

Einde 
 

Data: 
Themadag – dinsdag 9 september 2003 , Hogeschool West Vlaanderen, Leffingestraat 1, 8400 

Oostende 

Jobpraatcafé met interculturele fuif – vrijdag 12 september 2003, Intercultureel Centrum, Karel 
Janssenslaan 14, 8400 Oostende 

 

Met speciale dank aan Mw. Ann Van Neygen, departementshoofd, 
Hogeschool West – Vlaanderen, departement Vesalius-HISS, Oostende. 
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Plaats van het gebeuren :   Hogeschool West-Vlaanderen 
      Departement Vesalius-HISS 

      Auditorium - Hoofdgebouw 
      Leffingestraat 1 – 8400 Oostende 

 

Hoe bereikt u de campus?: 
 
 per trein: het station van Oostende bevindt zich op ca. 10 min. Wandelafstand van het 

departement 
 de bus (lijn 7) heeft een stopplaats aan de campus 

 de kusttram tot halte “station” of “zwembad” 

 Met de auto, vanuit het binnenland: E40 naar Oostende; aan de Kennedyrotonde richting 

centrum; aan de eerste lichten linksaf en men ziet de campus. 

 
 

Persmededeling Projectvoorstel Jobservice 

Jobservice in Oostende : een tewerkstellingsdienst op maat gesneden voor de etnisch-
culturele minderheden, ECM. 

 
Het startschot voor de nieuwe JOBSERVICE die The Global Village vzw wil oprichten wordt 
gegeven op dinsdag 3 december 2002 vanaf 13u30 in de Fonteinzaal van de Hogeschool 

West-Vlaanderen, departement Vesalius-HISS, Oostende. 

 

Waarom JOBSERVICE 
Uit arbeidsmarktstudies blijkt dat 41,5% (!) niet-Europese vreemdelingen op beroepsactieve 
leeftijd vindt geen job. Voor mensen uit de EU is dit 10,9% en voor Belgen 7,8%. Een 
andere vaststelling, zeker voor de regio Oostende is het gebrek aan een planmatige, 
geïntegreerde aanpak voor die alarmerend hoog werkloosheid binnen dit kansengroep.  
Er zijn wel enkele interessante beleidselementen die bewijzen dat er een zekere opening en 
gevoeligheid voor de problematiek bestaan. 
 
Vandaar het idee achter JOBSERVICE. Met JOBSERVICE, tracht The Global Village de 
participatiegraad van de doelgroep op de arbeidsmarkt te verhogen. 
 

Behoefteanalyse 
Het voorbereidende onderzoek van JOBSERVICE was in handen van ‘een echt toffe’ team 
studenten en lectors van de Hogeschool West-Vlaanderen; dit in het kader van de opleiding 
tot maatschappelijk werkers.  Een vragenlijst wordt opgesteld, contacten werden gelegd met 
de doelgroep gedurende 2002. Er werd vooral gepeild naar, o.a. de kennis van de 
tewerkstellingsmogelijkheden en- voorzieningen, de kennis van het Nederlands, de eventueel 
gevolgde opleidingen in eigen land en tijdens het verblijf in België... De 
tewerkstellingsbehoefte van de ECM wordt op deze manier bepaald en geanalyseerd. De 
onderzoekresultaten wordt voorgesteld aan de doelgroep en andere actoren op 3/12/02. 

 
Management Team Jobservice 

Projectontwikkelaar van JOBSERVICE is Collins NWEKE van The Global Village vzw. De 
Oostendenaar van Nigeriaanse afkomst is bedrijfseconoom met een hart voor de sociale 
economie. Collins wordt inhoudelijk ondersteund door een Management Team: een 
samenstelling van vertegenwoordigers van lokale diensten en organisaties in de 
integratiesector, de sociale economie, de welzijnssector,... 
 

Toekomstperspectieven 
De ontwikkeling van JOBSERVICE wordt verdergezet in 2003. Een aangepaste 
werkmethodiek zal worden ontwikkeld. Een themadag rond de tewerkstellingspositie van 
minderhedengroepen zal ook georganiseerd worden. 
 
Voor meer info en een kopie van de onderzoeksresultaten, neem contact op met Collins 
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NWEKE, tel. 0495 93 88 48 collinsnweke@hotmail.com  The Global Village vzw, Karel 
Janssenslaan 14, 8400 Oostende.  

 
 

Persmededeling Themadag  

Themadag ‘tewerkstelling voor allochtonen’ in de Hogeschool West - 
Vlaanderen, departement Vesalius - HISS  te Oostende op 09/09/2003  
 

Geen 41,5% van de niet-Europese vreemdelingen op beroepsactieve leeftijd kunnen rekenen 
op een arbeidsplaats. Voor mensen uit de EU is dit 10,9% en voor Belgen 7,8%. Dit 
vaststelling liet The Global Village vzw en zijn partners niet onberoerd. Reden genoeg om op 
dinsdag 9 september 2003, iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met 
het tewerkstellingsvraagstuk samen te roepen in de Hogeschool West-Vlaanderen, 
departement Vesalius-HISS. Deze themadag moet alle betrokken actoren aan het denken  
zetten en aansporen tot actie om de   participatiegraad van   deze medeburgers op de 
arbeidsmarkt te verhogen.       
 

Initiatiefnemers 
De themadag ‘tewerkstelling voor allochtonen’ kwam tot stand onder impuls van het project 
JobService van The Global Village vzw. JobService is een tewerkstellingsdienst in functie 
van de professionele integratie van de etnisch-culturele minderheden (ECM) in de Belgische 
arbeidsmarkt. Het project wordt inhoudelijk ondersteund door een Management Team. Dit is  
een vaste kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, het OCMW, 
de integratiesector, de arbeidsbemiddelingsdiensten, het subregionaal tewerkstellingscomité, 
de interimsector, de allochtone zelforganisaties en talrijke vrijwilligers. De Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (werkloosheidsbureau) tredt op als externe advisor. JobService staat 
dus niet op een eilandje en wil ook niet in de plaats treden van bestaande 
arbeidsbemiddelaars. Integendeel, JobService sluit zich aan bij bestaande diensten om 
daarbinnen een actieve inbreng te hebben ten dienste van de ECM. 
 

Historiek JobService   
Het startschot voor JobService van The Global Village vzw werd gegeven in de Fonteinzaal 
van de Hogeschool West-Vlaanderen. Drie laatstejaarsstudenten, in opdracht van The Global 
Village vzw, voerden een  verkennende studie uit van de werkloosheidsproblematiek bij 
allochtonen en van de dienstverlening terzake. Zij stelden hun bevindingen voor aan het 
publiek op 3 december 2002.  
Een omgevingsanalyse volgde door een  bevraging van de relevante sectoren: tewerkstelling, 
integratie en algemeen welzijnswerk. Er werd gepeild naar hun beleid en werking naar de 
ECM toe, naar de mogelijke werkingsterreinen van een toekomstige dienst als JobService, 
hun verwachtingen, hun specifieke deskundige inbreng  in de JobService . Op die manier 
werden de aanwezige talenten en competenties geïnventariseerd. JobService Actieplan 
2003 is een direct resultaat van deze bevraging en werd voorgelegd op de 
installatievergadering van het “Management Team” die plaatsvond op 21 februari 2003. De 
eigenlijke Themadag situeert zich binnen de weerhouden acties voor 2003. 
 

Inhoud themadag  (zie uitgebreid programma in bijlage)  
Aan de hand van verschillende interventies, presentaties, uiteenzettingen  en een 
panelgesprek wordt de tewerkstelling van de ECM in de kijker geplaatst. Zo schetst Mevrouw 
Christa MINNE, dienstencoördinator Sociale Zaken Stad Oostende de lokale beleidsvisie:  
omtrent de uitdaging van verrijking door diversiteit op de werkvloer. De heer Collins NWEKE, 
projectontwikkelaar “Global Village” zal pleiten voor een aangepaste werkmethodiek in het 
kader van publiek-privaat partnerschap. Zijn conclusie: samenwerking kan alleen maar de 
werkkans en de maatschappelijke positie van de ECM versterken.  
Een beperkt maar steeds groeiend groep etnische ondernemers kleurt het econo-                                                                                               
mische landschap van Vlaanderen met uiteenlopende bedrijfsideeën. Mevrouw Lena 
BONDUE, directeur NFTE België legt haar training- en begeleidingsaanbod naar de ECM en 
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de dienstverleners uit, onder het motto ‘aan de slag als ondernemende werknemer of ECM- 
ondernemer’. Met zijn uitleg over diversiteit in de uitzendsector stopt de heer Vincent 
VANDENAMEELE, sectorconsulent Stichting Interim vzw – Vooruitzenden, de 
arbeidsconsulenten een handig werkinstrument toe. Mevrouw  Elke  QUAEGEBEUR laat in de 
kaarten kijken van het sociaal begeleidingsaanbod van “Instant A Interim LaborX.  
Zeer weinig is gekend van de verschillende gunstige financiële tegemoetkomingen vanwege  
de overheid wanneer men kansengroepen (waaronder allochtonen) aanwerft. Hierover 
vinden vanaf 16u enkele presentaties plaats. Zo verwachten wij een uitleg door de heer 
Lucas VANDENDRIESSCHE, adjunct-directeur OCMW - Oostende over de inspanningen inzake 
sociale tewerkstelling met ter beschikkingstelling in de privé-sector; Mevrouw Vicky 
SNAUWAERT maakt werkgevers warm voor diversiteitsplan in de onderneming; Mevrouw 
Inge DEMOEN geeft een uitleg over het initiatief van de VDAB rond Individuele 
Beroepsopleiding  in een Bedrijf. Kortom, het  verminderen van de werkgeverslast kan de 
kans op werk verhogen  bij de  kansengroep zoals allochtonen. 
Er worden momenten voorzien voor een gedachtenwisseling met en tussen ondernemers die 
positieve (toch wel objectieve) ervaring hebben met allochtone werknemers. Hiervoor deden 
we een beroep op o.a. de heer Roland VAN DEN BROECK, assistant to the managing director 
bij het productiebedrijf  BEXCO nv, die hierover ook een korte uiteenzetting houdt; de heer 
Blanckaert, zaakvoerder BelAir  Restaurant,....  
De heer Jimmy FEYS, algemeen coördinator van het Provinciaal Integratiecentrum West-
Vlaanderen vzw modereert een panelgesprek met een team van sectoroverschrijdende 
deskundigen. 
 ‘s Middags wordt een gratis exotisch lunchbuffet aangeboden en ’s  avonds, vanaf 19u, een  
receptie. De deelname is gratis mits inschrijving vooraf tot 30 augustus,  hetzij voor de 
ganse dag, hetzij voor de voor- of namiddagsessie.  
 

Toekomstperspectieven JobService 
Naast het organiseren van de themadag, zijn er ook andere acties in het beleidsplan van 
Jobservice. In het kader van de uitbouw van een geïntegreerde JobService, wordt een 
werkmethodiek ontwikkeld, op maat gesneden voor de ECM. Met de actie ‘Opbouw 
Peterschap JobService’ willen wij een netwerk van gepensioneerde bedrijfsleiders en 
managers uitbouwen. Die moeten de ECM  op weg helpen naar de geschikte contacten in 
hun zoektocht naar een baan.  
 
Contactgegevens  
Voor meer informatie of interview, neem gerust contact op met ons:                 
Voorzitter The Global Village vzw: Isabelle PAULUS, tel. 059 50 78 15 
Gespreksleider Management Team JobService: Herman LODEWYCKX, tel. 059 700 729 
Organisator Themadag: Collins NWEKE, tel. 0495 93 88 48 collinsnweke@hotmail.com  
The Global Village vzw, Karel Janssenslaan 14, 8400 Oostende.  
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The Global Village  vzw 

 

Belans boekjaar 2003 (voorlopig) 
 

Boekhoudkundige gegevens The Global Village vzw, K. Janssenslaan 14, 8400 Oostende 

B.S.: 21940/98 

Erkenningsnummer Griffie: 4311 

BTW: BE 464 141 644 

Bank: Triodos 523–0801050–02  Dexia  068–2146430-41 

 

Post Inkomen Uitgaven 

Intercultureel Werking / Algemeen:   

Huur Intercultureel Centrum  4659.36 

EWG (elektriciteit/water/gas)  2546,72 

Verzekeringen   582,00 

Verplaatsing  638,00 

Kosten transport  155,12 

Behoeften kantoor  409,52 

Telefoon  770,00 

SABAM 

Documentatie 

 551,61 

110,00 

Kosten vrijwilligers (algemeen en verbouwingen)  2090,00 

Onderhoud / herstellingen gebouwen  495,17 

Kosten Wasserij  216,90 

Kosten onderhoudsproducten  28,92 

Kosten klein materiaal  143,59 

Aankopen producten aan 6% BTW  2034,06 

Ankopen producten aan 21% BTW  111,95 
Opbrengst Intercultureel Centrum met Wereldkeuken 4882,67  
Opbrengst project Intercultuur aan Zee 6714,39  
Opbrengst Afrikaanse Dans 250,00  
Opbrengst project Cultuur en Culinaire (Van Eten Naar 

Weten) 
7935,00  

Project Jobservice:  

Themadag Allochtonen en Tewerkstelling 

Projectsubsidie Stad Oostende (Minderhedenbeleid) 

Sponsoring / Giften Jobservice 

Cursussen  

 

 

3340,00 

700,00 

 

7525,00 

3340,00 

 

15,00 

Ontwikkelingssamenwerking: 

Project Weeskinderen – The Bonnies Nigeria  

Projectsubsidie Stad Oostende 

(ontwikkelingssamenwerking) 

 

2245,00 

6500,00 

 

2245,00 

6500,00 

Vluchtelingenhulp: 

Administratieve procedure 

Regularisatieprocedure 

Noodopvang - warme maaltijden vluchtelingen 

  

160,00 

190,00 

650,00 

Afschrijvingen: 

Mat. Activa 

  

178,59 

Subtotaal: 32.567,06 36.345,90 

RESULTAAT  3.778,84 
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Themadag Tewerkstelling voor Allochtonen 
Oostende, 9 september 2003 
 

INSCHRIJVINGSLIJST 

 
 

# Naam +voornaam Functie  Organisatie + adres 

1.  ACCOU Elke PWA-Beambte PWA Diksmuide, Schoolplein 6, 8600 
Diksmuide 

2.  AITBAHA-OU IDDER 
Saida 

Doelgroepvertw. Groenendijkstr. 147, 8450 Bredene 

3.  BONNE Griet Edu. Medewerker Ghanaba vzw, Vanderlindenstr. 17, 
1030 Brussel 

4.  BROVKO Lubov Doelgroepvertegenwoor
diger 

Warschaustr. 12, 8400 Oostende 

5.  BRUGGEMAN Bram Projectontwikkelaar 
Interface 

STC Oostende – Ieper, Schoolplein 6, 
8600 Diksmuide 

6.  BRUGGEMAN Nicolas Maatsch. Assistent OCMW, E. Cavellstr. 15, 8400 
Oostende 

7.  BRYSSE Rebekka Maatsch. Assistente OCMW, E. Cavellstr. 15, 8400 
Oostende 

8.  BULLAERT Ingrid Administratief  
Medewerker 

Werkloosheidsbureau RVA, Kaaistr. 
18, 8400 Oostende  

9.  CASTRYCK Karen Coördinator Diversiteit UNIZO, KMO & Diveriteit, Spastr. 8, 
1000  Brussel 

10.  CORVELEYN Sylvie Integratieambtenaar Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 
Oostende  

11.  COTTYN Dany Projectontwikkelaar 
Diversiteit 

STC Brugge, Spanjaardstr. 17, 8000 
Brugge 

12.  COUPE Anneleen Pedagoge Hagepreektraat 21, 9050 Gent-
Ledeberg 

13.  CUYLLE Kimberley Maatsch. Assistente OCMW, E. Cavellstr. 15, 8400 
Oostende 

14.  DAENE Carine Netwerkmanager VDAB, Brigantijnstr. 1, 8400 Oostende  

15.  DEBAEKERE Wilfried Ervaringsdeskundig Nijverheidsstr. 99, 8400 Oostende 

16.  DECRAECKE Benny Ambtenaar T. Van Loostr. 27, 8400 Oostende 

17.  DECORTE Cindy Adm. Medewerker Integratiedienst, Stad Oostende, 
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende 

18.  DE CUYPER Caroline Themaverantwoordelijke Dienst Tewerkstelling, PIC vzw, 
Hoogtraat 98 bu 7, 8800 Roeelare  

19.  DEHONDT Sarah Studente M. Werk Hogeschool WVl. Leffingestr. 1, 8400 
Oostende 

20.  DE KIEVITHS Danny Fotograaf Kaïrostraat 66A, 8400 Oostende 

21.  DEMOEN Mieke  ** District Manager Unique Interim, Konterdamkaai 1, 
8400 Oostende 

22.  DE MESMAEKER Koen Directuer OCIV vzw, Gaucheretstr. 164, 1030 
Brussel  

23.  DE SCHRIJVER 
Barbara 

Medewerker Lokale Werkgelegenheidsbureau, Stad 
Gent, Sint Niklaasstr. 27/302 9000 
Gent 

24.  DEVISSCHER Lieven Medewerker OCIV vzw, Gaucheretstr. 164,  1030 
Brussel 

25.  DE VLIEGHER Ann Manager                                                                                     Coca Cola,  
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26.  DEWILDE Annelies PWA-Beambte PWA vzw, Terreststr. 2, 8650 
Houthulst 

27.  DEWILDE Emmanuel Maatsch. Werker Peter Benoitstr. 11, 8450 Bredene 

28.  DE WINTER Etienne Teamlid Jobservice, Karel Janssenslaan 14, 
8400 Oostende 

29.  D’HONT Jelle Bijblijfconsulent Dienst Arbeidsrecht, ABVV-WVL, J. 
Peurquaetst 27, 8400 Oostende 

30.  DRESSER Francine PWA-Beambte PWA Kortemark vzw, Stationsstr. 68, 
8610 Kortemark 

31.  DUJARDIN Sabine Themacoördinator 
Tewerkstelling 

PRICMA vzw, Groene Hofstr. 13, 2850 
Boom 

32.  DUMA Jerald  *** Bedrijfsleider HMJ bvba, Zevekoteheirweg 90, 8470 
Gistel 

33.  EDWARDS Rita Doelgroepvertw. T. Vanloostr. 27, 8400 Oostende 

34.  EECKLOO John Maatsch. Werker Sociale Dienst voor Vreemdelingen, 
St.-Catharinapolderstr. 33, 8400 
Oostende 

35.  FERHO Derwich Edu. Medewerker  Koerdisch Instituut, Boneelsstr. 16, 
1210 Brussel 

36.  FEYS Jimmy    Alg. Coördinator PIC vzw, Hoogstr. 98 b 7, 8800 
Roeselare 

37.  GEENS Lowie Weerwerk Lesgever Weerwerk OTP, J. Peurquaertstr. 27, 
8400 Oostende 

38.  GELDHOF Monika Verantw. Adm. 
Ondersteuning 

VDAB, Perronstr. 10, 8400 Oostende 

39.  GHOLAMALIZAD Reza 
** 

Expert Fed. Overheidsdienst Arbeid, 
Werkglgh. En Sociaal Overleg, 
Belliardstr. 51, 1040 Brussel 

40.  GOETHALS Marijke Ondernemer Leescafé Oostende, Wellingtonstr. 7, 
8400 Oostende 

41.  GOOSSENS Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                        Maatsch. Werker  OCMW Sociaal Atelier, 
Sluisvaartstr.17, 8430 Middelkerke 

42. N GOOVAERTS Sofie ** Expert Fed. Overheidsdienst Arbeid, 
Werkglgh. En Sociaal Overleg, 
Belliardstr. 51, 1040 Brussel 

43.  GOVAERT Tim Arbeidbegeleider Jobcentrum W-Vl., Gr. De Smet de 
Naeyerlaan 22 bus 27, 8400 Ootende  

44.  GROOTAERDT Luc Beleidsadviseur  Kabinet Miniter Anciaux, Beleidcel 
ociale Economie 

45.  HEYMAN Liliane Penningmeeter Jakoeboe vzw, Elizabethlaan 228, 
8400 Oostende 

46.  HUYGHE Evelyne PWA-Beambte PWA Kortemark vzw, Stationsstr. 68, 
8610 Kortemark 

47.  HUYGHE Serge ** Prov. Secretaris VKW West Vl. Grote Markt 19, 8500 
Kortrijk 

48.  JADOUL Laurent Jurist Centrum Antiracisme, Wetstr. 155, 
1040 Brussel 

49.  KAMARA Kadiatu Doelgroepvertegenwoor
diger 

Nieuwpoortsesteenweg 111, 8400 
Oostende 

50.  KLUYSSE Krist PWA-coördinator Werkloosheidbureau RVA, Kaaïstr. 18, 
8400  Oostende.  

51.  LANNOO Juul PWA-beambte PWA Bredene, Kapelstr. 3a, 8450 
Bredene 

52.  LASUY Sarah Studente M. Werk Hogeschool WVl. Leffingestr. 1, 8400 
Oostende 
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53.  LODEWYCKX Herman Docent HRM Torhoutsesteenweg 296, 8400 
Oostende 

54.  LONCKE Phil Diensthoofd OCIV vzw, Gaucheretstr. 164, 1030 
Brussel 

55.  LUBAKI Dominic   Voorzitter Jakoeboe vzw, Muscarstr. 22, 8400 
Ootende 

56.  MATANOVIC Mirko Doelgroepvertegenwoor
diger 

Jakoeboe vzw, St.-Catharinapolderstr. 
35, 8400 Oostende 

57.  MEULEMEESTER 
Carine ** 

Administratief  
Medewerker 

Werkloosheidsbureau RVA, Kaaistr. 
18, 8400 Oostende  

58.  MEULEMEESTER 
Wilfried 

Secretaris Jakoeboe vzw, St. Catharinapolderstr. 
33, 8400 Oostende 

59.  MINNE Christa Dienstencoördinator Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 
Oostende 

60.  NEMCHENKO Katja *** doelgroep Lijnmolenstr. 79, 9040 Gent 

61.  NDACAYISABA 
Alphonsine 

Voorzitter Vrouwensolidariteit, F. Veretr. 80a, 
8400 Oostende 

62.  NWEKE Collins Projectontwikkelaar Global Village vzw, Karel Janssenslaan 
14, 8400 Oostende 

63.  NYATANYI M-
Christine 

Medewerker OCIV vzw, Gaucheretstr. 164, 1030 
Brussel  

64.  PAPELEU Melissa Dienst tewerkstelling PICO vzw, Mercatorstr. 75, 9100 Sint-
Niklaas 

65.  PAULUS Bob Advisor Jobservice, Karel Janssenslaan 14, 
8400 Oostende 

66.  PAULUS Isabelle Voorzitter Global Village vzw, Karel Janssenslaan 
14, 8400 Oostende 

67. . PINTELON Gaëten*** Manager Cvba De Kaap Startcentrum Soc. Econ, 
St.-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge 

68.  QUAEGEBEUR Elke verantwoordelijke Instant A, Torhoutsesteenweg 98, 
8400 Oostende 

69.  RAES Kamran Alg. Coördinator Westkans vzw, Kerkhofstr. 1, 8200 
Brugge 

70.  RAFOURI Satar Doelgroepvertegenwoor
diger 

Nieuwlandstr. 77, 8400 Oostende 

71.  REILHOF Charlotte Teamlid Minderheden Vlaamse Gemeenschap, Afd. Alg. 
Welzijnsbeleid, Markiesstraat 1, 1000 
Brussel 

72.  ROBAYS Kathleen Maatsch. Assistente OCMW, E. Cavellstr. 15, 8400 
Oostende 

73.  ROBAEYS Paul Coördinator  Weerwerk OTP, J. Peurquaertstr. 27, 
8400 Oostende 

74.  ROBIJN Pieterjan Coördinator 
Starbanenproject 

Cel Verkeersveiligheid, Min. v/d 
Vlaamse Gemeenchap 

75.  SARENS Elke Adj. Verantw. Dienst 
Integratie 

Centrum Anti-racisme, Wetstr. 155, 
1040 Brussel 

76.  SNAUWAERT Vicky Projectontwikkelaar STC Oostende-Ieper, Schoolplein 6, 
8600 Diksmuide 

77.  STADBADER Marjan Bijblijfconsulent ACV, Dr. L. Colenstr. 7, 8400 
Oostende 

78.  STEURBAUT Nathalie Coördinator 
Startbanenproject 

Min. v/d Vl. Gemeenschap, dept. 
Onderwijs, Kon. Albert II laan 15 (Lo 
3B12), 1210 Bru. 

79.  VARDANIAN Laura Doelgroepvertegenwoor
diger 

Velodroontraat 20, 8400 Ootende 
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80.  VAN ASSCHE Natalie Sociaal Asst. CAW Stimulans vzw, Izegemsestr. 64, 
8500 Kortrijk 

81.  VANBESELAERE 
Marieke 

Diversiteitsconsulente ACV Oostende – Westhoek, L Colenstr. 
7, 8400 Oostende 

82.  VANDENAMEELE 
Vincent 

Sectorconsulent Vooruitzenden –SIB, Casinoplein 10, 
8500 Kortrijk 

83.  VANDENBERGHE Ria 
** 

PWA-Beambte PWA, Pannestr. 13, 8630 Veurne 

84.  VAN DEN BROECK 
Roland 

Asst. to the MD Bexco nv Groenselstr. 12, 9250 
Waasmuster 

85.  VAN DEN BUSSCHE 
Dominiek 

Peroneelszorgverantwoo
rdelijke 

Ons Erf vzw, Chartreuseweg 53, 8200 
Brugge 

86.  VANDENDRIESSCHE 
Lucas 

Adj. Directeur OCMW, Edith Cavellstr. 15, 8400 
Oostende 

87.  VANDENJAN Laura Doelgroep Velodroomstr. 20,8400 Oostende 

88.  VANDERSTRAETE 
Carine 

Pers. Medewerker Waterwerkstraat 38, 8400 Oostende 

89.  VAN EYNDE Jean Arbeidbegeleider Jobcentrum W-Vl., Gr. De Smet de 
Naeyerlaan 22 bus 27, 8400 Ootende  

90.  VAN HEE Davy Student M. Werk Hogeschool WVl. Leffingestr. 1, 8400 
Oostende 

91. * VANHOUTTE Kaat Maatsch. Werker Onthaalbureau Link, St.-
Catharinapolderstr. 33, 8400 
Oostende 

92.  VANHOUTTE Sofie  Hyacintenlaan 13, 8210 Zedelgem 

93.  VAN HULLE Nathalie Studente M.Werk Hogeschool WVl. Leffingestr. 1, 8400 
Oostende  

94.  VELGHE Katrien Sectorconsulent Bouwplatform West-Vlaanderen, 
Stationstr. 2 bus 7, 8500 Kortrijk 

95.  VERLEYE Anne Mie Regiomanager Horeca Vlaanderen, Weinebruggelaan 
53, 8200 Brugge  

96.  VERGOTE Martine Manager Unique Interim, Konterdamkaai 1, 
8400 Oostende 

97.  VERMOTE Renaud Gewest. Secretaris ABVV BTB, Heiststr. 3, 8380 
Zeebrugge 

98.  VERMEERSCH 
Françoise 

Medewerker Vormingsinstituut West-Vlaanderen, J. 
Peurquaetstr. 27, 8400 Oostende 

99.  VERLEURE Marc Arbeidsbemiddelaar OCMW, Sluisvaartstraat 17, 8430 
Middelkerke 

100.  VERHALLE Ines Projectontwikkelaar 
Diversiteit 

STC, Spanjaardstr. 17, 8000 Brugge 

101. + VERMIER Hilde Coördinator Lokaal Steunpunt, Torhoutsesteenweg 
169, 8400 Oostende 

102.  VERSELE Martine PWA-Beambte PWA, Brigantijnenstr. 2, 8400 
Oostende 

103.  VERSTREKEN Johan Schepen  Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 
Oostende 

104.  VIAENE Christophe Jobconsulent Jobkanaal, Kamer v. Handel & Nijverheid, 
Zandvoordeschorredijkstr. 289, 8400 
Oostende 

105.  WAEGEMAN Annelies Medewerker Startbanenproject Jo-Jo, Min. v/d Vl. 
Gemeenschap, Kon. Albert II laan 15, 1210 
Bru. 

106.  DENDONCKER Hedwig  
° 

Deskundig DIVA W-Vl, Zandstr. 255, 8200 St. Andries 
Brugge 

107.  MESSENS Blanche ° Ervaringsdeskundige  C. Permekelaan 16, 8400 oostende 
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108.  DIEUSAERT Ann ° Trajectbegeleider Allochtonen in de bouw, VDAB, 
Pathoekstr. 34, 8000 Brugge 

109.  ROGIERS Marc ° Directeur RVA Werkloosheidsbureau, Kaaistr. 18, 
8400 Oostende 

110.  CRIEL Christa  ° Psychologe BGDA, Psychologische Dienst, Anspachlaan 
65, 1000 Brussel 

111.  DE HAEN Jan ° Psycholoog BGDA, Psychologische Dienst, Anspachlaan 
65, 1000 Brussel 

112.  VIGNA Claudia ° Medewerker KMO & Diversiteit, UNIZO, Spastr. 8, 1000 
Brussel 

113.  DE PRINS Ellen   ° Vormingscoördinator Startbanenproject, Min. v/d Vlaamse 
Gemeenschap, Kon. Albert II Laan 15, 
1210 Bruss. 

114.  ARICKX Claudia   ° Office Manager T-Groep Interim, E. Feysplein 15, 8400 
Oostende 

    

    

° reservelijst 
* enkel voormiddag 
** vanaf de middag 
*** enkel receptie 

INSCHRIJVINGEN ENKEL VOOR HET VERSLAGBOEK 
 
 

115.  VANHOORNE Catherine Ambtenaar Dienst Vreemdelingen, Gemeente 
Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene 

116.  MINSEN Brigitte Coördinator Steunpunt Tewerkstelling, Stad Hasselt, 
Groenplein 1, 3500 Hasselt 

117.  REYNIERS Hilde Ambtenaar Stad Lokeren, Integratiedienst, 
Tweebruggenstr. 28, 9160 Lokeren 

118.  JANSSENS Jennifer Consulent VDAB, Spanjaardstr. 17, 8000 Brugge 

119.  VERMEIREN Jos Jobconsulent JobKanaal Stad Gent, St. Niklaasstr. 27, 
9000 Gent 

120.  VANDENBROUCKE 
Henk 

Ambtenaar Integratiedienst, Stad Kortrijk, … 

121.  VANNUYTSEL Marjan Advisor Bureau Projectaistentie, GOM 
Antwerpen, Gasthuisstr. 96, 2440 Geel 

122.  VANDAELE Annelies Coordinator 
Inburgering 

VDAB, Rijselsestr. 57, 8500 Kortrijk 

123.  SCHOUTERS Nathalie Arbeidsbegeleidster Soc. Tewerkstellingscentrum, OCMW, 
Kerkham 3B, 9070 Destelbergen  

124.  LOGGHE Mieke Trajectbegeleider VDAB, Spanjaardstr. 17, 8000 Brugge 
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Conclusies bevraging diensverleners over Jobservice 
 
1. Richt u uw algemene werking tot etnisch-culturele minderheden? 
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Ja, volledig            3 

Ja, gedeeltelijk             5 

Neen            3 

Nonrespons             0 

Totaal            11 

 
Conclusie :  
8 op 11 richten hun algemene werking tot de ECM; waarvan 3 volledig en 5 gedeeltelijk 
 

2. Is tewerkstelling een van uw werkingsterreinen? 
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Totaal            11 
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3. specifiek tewerkstellingsvlak 
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Beleidsmatige aanpak            4 

Andere actoren stimuleren & 
sensibiliseren 

           2 

Zélf tewerkstellen            4 

Begeleiding tot tewerkstelling            2 

Opleiden tot tewerkstelling            3 

Informatie en doorverwijzing            8 

nonrespons            1 

TOTAAL            24 

 
Conclusie :   
alhoewel 8 op 11 hebben tewerkstelling als een van hun werkingsterreinen en op verschillende vlaken, slechts 2 op 11 werken  
rond stimuleren / sensibiliseren van andere actoren alsook begeleiding tot werk 
 
 
4. Al dan niet een beleid of actieplan tov de ECM 
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Ja             6 

Neen            5 

Nonrespons             0 

Totaal            11 

 
Conclusie :  
merkwaardig is het feit dat 6 op 11 hebben eigen beleid of actieplan tov de ECM (zie  beleidsprioriteiten hieronder). 
 

5 Als beleidsprioriteiten van respondenten werden volgende aangehaald: 
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- Bevorderen van de inspraak en participatie van de ECM 
- verhogen van de mogelijkheid tot integratie 
- werken rond inclusiviteit, toegankelijkheid en sensibilisatie 
- stimuleren van zelforganisaties tot participatie en emancipatie 
- evenredige participatie kansengroepen (waaronder de ECM) 
- toeleiding via de interimsector 
- stimuleren van diversiteitsbeleid (sensibiliseren rond positief actieplan, promotie van het 10-stappenplan) 
- aanbod NT2 (Nederlands als tweede taal) bekendmaken bij uitzendsector 
- projecten rond NODW (Nederlands op de werkvloer) opstarten 
- juridische dienstverlening 

 
6. Al dan niet een voorzitter voor het Management Team 
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Ja             5 

Neen            4 

Nonrespons   * *         2 

Totaal            11 

 

Conclusie: 
5 op 11 wens een voorzitter  
4 op 11 wens een coördinatie via The Global Village behouden 
Duiden wij een voorzitter? Moet er een verkiezing? Wie stel zich kandidaat? 
 

7. Frequentie van vergadering 
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Maandelijks            2 

Tweemaandelijks            5 

Driemaandelijks            2 
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Andere            2 

Nonrespons             1 

Totaal            12 

 
8. Hoe regelmatig kunt u de vergaderingen van het MT bijwonen? 
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Maandelijks            1 

Tweemaandelijks            4 

Driemaandelijks            2 

Andere            0 

Nonrespons             4 

Totaal            11 

 
Conclusie:  
Vergaderingen om de 3 maanden met als voornaamste doel tussentijdse evaluatie / stand van zaken. Constant uitwisseling  
van info was aangehaald als zeer belangerijk. Dringend vergadering (indien noodzakelijk) kan. Collins komt ook afzonderlijk  
samen met individuen of diensten ter opvolging van dossiers / acties. 
 
Voorstel vergadermomenten  2003 
Vrijdag 21 februari 2003 om 11u30  
Vrijdag 23 mei 2003 om 11u30 
Vrijdag 19 september 2003 om 11u30 
Vrijdag 12 december 2003 om 11u30 
 
 
 

9. Kunt u deelnemen aan het MT van Jobservice? 
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Ja             7 

Neen            1 

Ik weet het niet            2 

Nonrespons             1 

Totaal            11 

 
 

10. In welke hoedanigheid wens je deel te nemen aan het Management Team? 
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Volwaardig lid             5 

Occasioneel lid            2 

Individueel lid            1 

Nonrespons             3 

Totaal            11 

 

 
11. Specifieke inbreng / deskundigheid van de respondenten 

 
1. …. 
2. Methodische aandacht voor de doelgroep 
3. Inhoudelijke ondersteuning / procesondersteuning 
4. …. 
5. Informatieve ondersteuning 
6. … 
7. Arbeidsmarktinfo / deskundige in uitzendarbeid 
8. … 
9. Aanvraag gelijkvormigheid diploma’s 
10. Human Resource Beleid 
11. Juridische informatie 
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12.          Wat mag Jobservice verwachten van de respondenten?  
 

1. Op de hoogte houden van de ontwikkeling / begeleiding rond tewerkstelling,… doorverwijzingfunctie – Jobservice / Instant A 
2.  Niets specifiek  
3. Ondersteuning – inhoudelijk en procesmatig 
4. …. 
5. Informatieve ondersteuning 
6. Helpen bij het opstart en uitvoer van Jobservice 
7. Opstart samenwerking met de uitzendsector 
8. … 
9. … 
10. Ideeën 
11. Juridische informatie 

13. Wat verwacht de respondenten van Jobservice? 
1. Samenwerking rond tewerkstellingsmogelijkheden voor allochtonen; samen knelpunten aanpakken 
2. Niets nieuws; liefst aansluiten bij bestaande structuren en hierin een actieve inbreng hebben 
3. degelijk onderzoekwerk waarbij de verschillende facetten van het tewerkstellingsprobleem worden onderzocht, over verschillende 

categorieën allochtonen; zicht op verschillende tewerkstellingsactoren; zicht op bestaande ondersteunende diensten; haalbare 
voorstellen om de situatie aan te pakken 

4. … 
5. Dit project dient ingebed te zijn in het reguliere aanbod; een project dat de ECM kansen biedt op de arbeidsmarkt 
6. Uitwerking van concrete acties 
7. meehelpen aan instroomprojecten; meehelpen aan project Nederlands op de werkvloer 
8. … 
9. belangenbehartiging via sensibilisering vb. “themadag tewerkstelling voor allochtonen” ism de reguliere actoren, de doelgroep en 

werkgevers; inventarisatie lokale en regionale structuren rond tewerkstelling van allochtonen – wie, wat, waar,…? 
10. … 
11. Toeleiding naar de arbeidsmarkt verhogen; wegwerken van vooroordelen    
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14. Varia 
 

Respondent 2:  
voert geen apart beleid t.o.v. de doelgroep wel integrale aanpak via art. 60, 7 waarbij steeds meer allochtonen een kans krijgen in sociale tewerkstelling. Een 
concrete en structurele samenwerking wordt verwacht. Zo wordt deelname aan het MT gekoppeld aan bepaalde voorwaarden zoals samenwerking met het 
STC, Lokale Werkwinkel,… 
Respondent 3:  
de frequentie van vergadering is ook afhankelijk van de noodzaak en stadium van het project 
Respondent 4:  
vindt Jobservice op zich een toffe initiatief maar de doelstellingen sluiten onvoldoende aan bij hun werking om samen scheep te gaan. 
Respondent 7:  
vindt een voorzitter onnodig maar een eimand moet de vergaderingen leiden 
Respondent 9:  
tewerkstelling is niet één van de werkingsterreinen maar de dienst stel zèlf allochtonen tewerk ihk van WEP-PLUS 
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, RVA: maakt deel uit het Management Team niet op permanente basis maar als externe adviseur. Vanuit het 
werkloosheidsbureau van het RVA in Oostende wordt Carine Meulemeester afgevaardigd als vaste contactpersoon voor het Management Team 
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Acties Jobservice 2003 
 

ACTIE (VOORSTEL) DOEL WAAROM STARTPUNT RESULTAAT MOGELIJK
E 
PARTNERS 
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Actiepunt 1 
Uitbouw geïntegreerde  
jobservice  

 Een nauwe 

samenwerking wordt 

opgestart tussen 
Jobservice en Dienst 

Opleiding 
Tewerkstelling en 

Arbeidsbegeleiding, 

DOTA 
 Een 

samenwerkingsmogelij

kheid met de 
Integratiedienst van 

Stad Oostende wordt 

besproken 
 Een nauwe samenwerking wordt 

opgestart tussen Jobservice en 
de Lokale Werkwinkel, Instant A, 
Vooruitzenden,... 

 

In de omgevingsanalyse 

(cf. Bevraging 
Management Team, MT) 

werden volgende 
verwachtingen 

aangehaald: 
 Jobservice sluit zich liefst aan 

bij bestaande structuren en 
daarbinnen een actieve 
inbreng hebben 

 Jobservice dient ingebed te 
worden in het reguliere 
aanbod 

 De krachten moeten 
gebundeld worden om samen 
de tewerkstellingsknelpunten 
van de doelgroep efficiënter 
aan te pakken  

Na ondertekening van een 
minimale 
samenwerkingsovereenkom
st met de prioritaire partners 

  formele afspraak 
met verschillende 
partners met het oog op 
de verhogen van de 
toeleiding van de 
Etnisch-culturele 
Minderheden, ECM naar 
de arbeidsmarkt 
 formele momenten waarop 
Jobservice i.s.m. de partners 
doelgroepgerichte jobclubs, 
infomomenten, permanentie, e.d. 
zal organiseren  

 gezamenlijk 
promotiemateriaal (flyers,  
artikels, folders,...) ter 
bekendmaking van het initiatief 
rond Jobservice 

OCMW  
Lokale Werkwinkel  
PWA 
Lokaal Steunpunt 
Instant A 
Vooruitzenden 
STC 
... 

Actiepunt 2 
Themadag “Tewerkstelling 
voor Allochtonen” 

 De belangen van de ECM 
behartigen op een structureel en 
concrete manier 

 Werkgevers, sociale partners en 
andere actoren aansporen tot 
nadenken over, en positieve 
acties rond de tewerkstelling van 
de ECM 

 Uit de omgevingsanalyse 
(bevraging MT), blijkt dat te 
weinig wordt gedaan rond 
sensibiliseren / stimuleren van 
andere actoren tot 
tewerkstellen van de ECM  

 Belangenbehartiging is als 
één van de belangrijkste 
verwachtingen aangehaald uit 
de omgevingsanalyse. Een 
concreet voorbeeld was 
“sensibilisering vb. workshop 
tewerkstelling voor 
allochtonen”. Dit 
planningselement past tevens 
in het beleidsdoel 2002-2005 
van The Global Village vzw 

Januari 2003  een verslagboek dat een 
werkinstrument moet zijn voor 
alle partners, de doelgroep, 
werkgevers, de sociale 
partners,… 

 werkgevers zijn 
gesensibiliseerd 

 de werkzaamheidgraad van 
de ECM is verhoogd 

Stad Oostende, 
Lokaal Steunpunt 
STC  Oostende – Ieper, 
Sociale Dienst voor 
Vreemdelingen vzw, 
Vesalliusinstituut, 
Hogeschool W-Vl 
…  

Actiepunt 3 

Dag van de werkgever 
 De werkgevers zijn op de hoogte 

van de relevante 

Een van de belangrijkste oorzaken 
van zwartwerk / werkloosheid uit 

Maart 2003  eerste (voorbereidende) 
contact  wordt gelegd met 

RVA ( Carine 
Muelemeester) 
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“Verminder de 
werkgeverslast, verhoog de 
werkkans” 

verminderingspremies ifv in 
dienst stellen van de ECM 

 De werkgevers zijn op de hoogte 
van het principe van Individuele 
Beroepsopleiding in een 
Onderneming, IBO 

 De werkgevers zijn op de hoogte 
van op welke manieren ze 
Jobservice en partners kunnen 
contacteren voor ondersteuning 
rond aanvraag voor premies of 
IBO 

 Jobservice en haar partners 
verwerven meer kennis om de 
ECM (beter) te kunnen toeleiden 
naar werk 

arbeidsmarktstudies (waaronder 
onderzoek naar de 
tewerkstellingsmogelijkheden van 
de ECM in de regio Oostende) is 
de aanzienlijk grote sociale last 
van werkgevers. Nochtans bestaat 
er een brede waaier van premies, 
subsidies en andere voordelen. Er 
is dan ook de nood om werkgevers 
wegwijs te maken in de 
verminderingspremies ifv in dienst 
nemen van de ECM 

potentiële werkgevers-partners 

 werkgevers-partners kennen 
de economische voordelen 
vanwege de overheid bij 
tewerkstellen van de ECM  

 basis voor toeleiding naar de 
arbeidsmarkt wordt gelegd 

Stad Oostende 
STC, 
Instant A, 
Vooruitzenden, 
VDAB, 
… 
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Actiepunt 4 

Bijsturing (aanvullende) 
onderzoek naar de 
tewerkstellingsmogelijkheden 
van de etnisch-culturele 
minderheden in Oostende 

Een onderzoek aanvullend op die van 
2002 waarbij andere facetten van het 
tewerkstellingsprobleem worden 
onderzocht over verschillende 
categorieën allochtonen 

 Gezien de 

schaarsheid van, o.a.  

middelen, tijd en 
mankracht, was het 

beslist om het eerste 
tewerkstellingsonder

zoek te beperken tot 

de bevraging van een 
deel van de 

bevoorrechte 
doelgroep. Om een zo 

mogelijk 

representatief beeld 
te hebben dienen 

andere aspecten te 
worden onderzocht.  

 In de omgevingsanalyse (cf. 
Bevraging Management 
Team, MT) werd volgende 
verwachting aangehaald: “een 
degelijk onderzoekwerk”  

Te bepalen in samenspraak 
met de relevante partners 

 Zicht op 

verschillende 
tewerkstellingsmogelijk

heden voor de ECM 
 Zicht op verschillende 
tewerkstellingsactoren 

 Zicht op bestaande 
ondersteunende diensten 

Stad Oostende 
MARO (Minderheden 
AdviesRaad Oostende),  
Integratiedienst, 
Vooruitzenden, 
Instant A 
Lokaal Steunpunt 
… 

Actiepunt 5 

Peterschap Jobservice 
De opbouw van een netwerk van 
vrijwillige (brug)gepensioneerde 
adviseurs die persoonsgerichte 
werkbegeleiding leveren aan de ECM  

De allochtonen hebben 
vaak te kampen met 

gebrek aan  relevant 

(toch noodzakelijk) 
netwerk en kennis om 

aan een job te geraken.   

Mei 2003  rekrutering van 
voormalige managers, 

kaderleden vanuit het 

bedrijfsleven als 
vrijwillige jobadviseurs 

voor de ECM 
 de toeleiding van de 

ECM naar de 

arbeidsmarkt is 
verhoogd  

 de samenleving 
wordt verdraagzamer   

Alle partners? 
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QUALITY CIRCLE JOBSERVICE 
developed for The Global Village by Collins NWEKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofddoelstellingen 
Global Village 

- integratie van de 

etnische minderheden 
- culturele uitwisseling 

- wereldsolidariteit 
 

Doel JobService 
Verhogen van de 
participatiegraad van de etnische 
minderheden op de arbeidsmarkt 
en het streven naar individuele 
ontplooiing voor deze doelgroep 

Noodzakelijke voorwaarde   
Samenwerking, netwerking of 
partnerschap met organisaties en diensten 
in de sociale economie, integratiesector,   
arbeidsbegeleiding en andere 

Randvoorwaarde 1 
Positieve 
haalbaarheidsstudie 

Randvoorwaarde 2 
Oprichting 
Management Team 

Noodzakelijke 
subvoorwaarde 1 
Verwerven van de 
nodige kennis en 
competenties 

Noodzakelijke 
subvoorwaarde 2 
Opleiding, vorming 
en levenslang leren 
van de medewerkers 

Werkloosheid 
bij allochtonen 
 
“één op tien 
werkzoekenden 
is niet-Belg. Het 
aantal afkomstig 
uit een niet-EU-
lidstaat bedraagt 
15.500, het 
aantal uit de EU 
7.200. Vooral de 
groep van niet-
Europese 
vreemdelingen 
heeft een grote 
risicofactor. 
41,5% niet-
Europese 
vreemdelingen 
op 
beroepsactieve 
leeftijd vindt 
geen baan. Voor 
mensen uit de 
EU is dit 10,9% 
en voor Belgen 
7,8%” 
 
Minister Werkgelegenheid 

Doel 
Management Team 
Inhoudelijke 
ondersteuning v/d 
projectontwikkelaar 
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Samenstelling Management Team  (per sector) 

 
Christa MINNE    Hilde VERMIER Christoph VIAENE Wilfried MEULEMEESTER Vincent 

VANDENAMEELE 
Lucas VANDENDRIESSCHE   Bob PAULUS Elke QUAEGEBEUR 

   Herman LODEWIJCKX Vicky SNAUWAERT 

   Etienne DE WINTER  

   Collins NWEKE  

   Isabelle PAULUS  

organogram jobservice

voorzitter

The Global Village vzw

afgevaardigde bestuurder

The Global Village vzw

lokale beleid + ocmw

integratiesector

welzijnssector

werkgevers / werkgeversorganisaties

vakbonden

deskundigen / individuele leden

zelforganisaties arbeidsmarktactoren

Management Team

jobservice

Raad van Bestuur

The Global Village vzw
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NOTA 
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NOTA 
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NOTA 
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Samenwerkingsverband Themadag Tewerkstelling JobService: 
 

 


