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Liberale kernwaarden 
en bedreigingen 
Liberalen zijn van nature optimisten. De toekomst bestaat voor ons op de eerste plaats uit kansen. We geloven in 
de kracht van het individu, de mogelijkheid van mensen om vooruitgang te boeken. Ook een inclusieve samenleving 
bekijken wij vanuit dat perspectief. Natuurlijk zijn er obstakels te overwinnen en is dat samenleven geen ‘walk in the 
park’. Maar waar andere doemdenken over een ‘clash of civilizations’, over de onmogelijkheid tot samenleven, zien 
we vooral de mogelijkheid om bruggen te bouwen richting inclusie en vooruitgang. Een goed beleid bestaat erin om 
dat proces te versnellen. Het pad van het liberalisme leidt immers tot gedeeld burgerschap, met gedeelde waarden 
en gedeelde vrijheid. Het is het enige zinvolle pad vooruit.  

Wanneer we spreken van gedeeld burgerschap en vrijheid gaat het ook over diversiteit. Vrijheid en diversiteit zijn 
immers onscheidbaar: het zijn twee kanten van eenzelfde medaille. Liberalen beschouwen diversiteit niet als een 
bedreiging, maar zien het als een verrijking. Maar diversiteit kan ook negatieve gevoelens oproepen van angst, haat 
en afkeer. Soms leidt dit tot parallelle samenlevingen, groepsdruk en segregatie. Op dat moment staat de vrijheid 
onder druk.  

Om van de inclusieve samenleving een succes te maken, hebben we de kernwaarden van het liberalisme als leidraad:  

1 Vrijheid 

2 Gedeelde grondwaarden 

3 Veiligheid

4 Respect voor de rechtstaat

Samenleven in diversiteit kan alleen succesvol zijn als vrijheid het centraal maatschappelijk uitgangspunt 
is. Wie de vrijheid van de andere respecteert, beschermt de eigen vrijheid. Wie de vrijheid van de andere 
inperkt, opent de deur waarlangs anderen uw vrijheid kunnen inperken.

In het verlengde van de vrijheid zijn het verdedigen en uitdragen van grondwaarden zoals de gelijkheid van 
man en vrouw, scheiding van geloof en staat en de vrijheid van meningsuiting noodzakelijk. Ze garanderen 
de vrijheid van elke burger. Tegenover de anderen en tegenover de overheid. Deze grondwaarden bescher-
men ons en onze vrijheid, zelfs als een meerderheid ze wil uithollen.  

Als een overheid er niet in slaagt de veiligheid van haar burgers adequaat te beschermen, wordt in een 
diverse samenleving de deur voor polarisatie en extremisme geopend. Burgers verliezen hun vertrouwen 
in de falende democratische politici en hun angst en woede drijft hen naar extremen. En wie zich onveilig 
voelt is vatbaar voor een discours dat de anderen aanwijst als gevaar.  

Niet alleen de scheiding van de machten is van groot belang. Ook de gedragsregels in de publieke ruimte en 
het respect voor elkaar. Hoe diverser de samenleving, hoe belangrijker dit is. Omdat er informeel minder 
gedeelde regels zijn, moeten we de spelregels beter bewaken. De kanalen waarlangs informeel gedeelde 
normen tot stand komen, zoals het verenigingsleven en het onderwijs, moeten er explicieter op inzetten.   
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5 Individualisme
Het liberalisme gaat uit van het individu. Het individualisme geeft ruimte aan vooruitgang en verandering, 
viert individueel succes dat motiveert en versterkt de persoonlijke verantwoordelijkheid. Wie uitgaat van 
het individu verwerpt ook vooroordelen, bestrijdt discriminatie en racisme en verwerpt paternalisme en 
betutteling.  

Er zijn echter ook factoren die deze liberale kernwaarden ondermijnen. Zodoende wordt ook het samenleven in 
diversiteit gehypothekeerd. 

1 Identitair denken 

2 Het verabsoluteren van tradities 

3 Racisme en discriminatie

Alle identiteiten hebben twee dezelfde fundamentele kenmerken: afbakenen en verbinden. Identiteiten 
trekken een lijn tussen zij en wij. Het zijn sterke sociale realiteiten met grote emotionele intensiteit. Het is 
enerzijds een basis voor solidariteit en empathie maar kan anderzijds ook bron van achterdocht en angst 
zijn. Identiteiten kunnen ook meervoudig zijn: je bent tegelijk Europeaan in de VS, Belg in Parijs, en Vlaming 
in Brussel. Door identitair denken wordt echter die veelheid beperkt tot één dominante identiteit. Dat 
verschraalt ons en maakt dat er geen dwarsverbanden meer zijn – je kan bijvoorbeeld niet én Vlaming én 
moslim zijn. Bovendien wordt een identiteit normatief, waarbij deze herleid wordt tot een set van normen, 
gedragingen en overtuigingen die niet meer zelf in te vullen is, maar door anderen wordt opgelegd. Wie 
zich daar niet aan houdt, is in die ogen geen goede Vlaming.  Dat normatief denken neemt niet alleen de 
vrijheid af, maar zorgt voor sociale druk en controle, wist individuele verantwoordelijkheden uit en maakt 
samenleven in diversiteit onmogelijk. Identitair denken - als tegengestelde van het individualisme – vinden 
we trouwens zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde.  

Tradities zijn belangrijk, we mogen ze koesteren. Ze geven betekenis, zin en diepgang aan het leven. Ze ver-
binden ons met vorige generaties en die band willen we graag doorgeven aan zij die na ons komen. Ze laten 
ons toe de mooie momenten te vieren en ons verdriet te verwerken. Ze brengen ons samen. Ze bepalen in 
belangrijke mate de graad van maatschappelijke geborgenheid. In een samenleving die diverser wordt zijn 
ze voor veel mensen een houvast. Voor sommigen zijn tradities echter onaantastbaar. Ze worden als ab-
soluut bekeken, onveranderbaar en eeuwig geldend. Deze starre houding gaat in tegen de liberale vrijheid 
van denken. We mogen niet in deze valkuil trappen. Iedere traditie evolueert in de tijd. Iedere traditie kan 
onderhevig zijn aan debat. Door verandering en vooruitgang komen we soms ook tot andere inzichten. Zo 
veranderen of verdwijnen tradities. Voorbeelden daarvan zijn bepaalde omgangsvormen tussen mannen 
en vrouwen.  

Dit zijn de meest verwerpelijke uitwassen van het identitair denken. Het ontneemt kansen op basis van 
groepskenmerken en xenofobie en verwerpt de individuele waarde van mensen. Liberalen staan in de 
frontlijn in de strijd tegen racisme en discriminatie. Ze minimaliseren dit niet, maar bestrijden het principi-
eel en consequent. Racisme en discriminatie mogen we nooit toelaten.  
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01 Een liberaal 
migratiebeleid 

Migratie is van alle tijden en onlosmakelijk verbonden met de menselijke conditie. Er zullen altijd mensen elders hun 
leven willen uitbouwen: omdat ze op de vlucht zijn voor gevaar, een betere toekomst of een nieuwe start willen of 
gewoon omdat ze avontuurlijk zijn en het elders beter vinden.  

De impact van migratie op de samenleving is groot. De uitwisseling van ideeën, de interactie tussen culturele ach-
tergronden, de dynamiek van verandering die migratie met zich meebrengt, heeft onze samenleving telkens 
vernieuwd en verrijkt. Maar migratie roept ook weerstand op, kan voor vervreemding zorgen en zet sociale ver-
banden onder druk. Het is één van de veelgehoorde stellingen dat nieuwkomers te weinig inspanningen leveren om 
zich in te burgeren of de taal te leren en de perceptie lijkt te leven dat “zij” verwachten dat “wij” ons aan hen moe-
ten “aanpassen” – temeer omdat “hun levenswijze” haaks staat op onze normen en waarden. Maar misschien is nog 
wel het vaakst gehoord argument dat migranten “niet willen werken” maar wel gebruik maken van de voordelen 
van ons sociaal systeem. Daarom moet een doordacht migratiebeleid mogelijke negatieve aspecten tegengaan. Dat 
vraagt om duidelijke procesbegeleiding, en dient zich te focussen op het economisch en maatschappelijk potentieel 
van migratie.  

Mits een degelijk beleid kan migratie wel degelijk in het voordeel van de samenleving werken. Nieuwkomers dra-
gen immers bij aan onze economie, zowel als werknemer of als ondernemer. Ze vullen de vacatures in die anders 
blijven openstaan. En er is ook een maatschappelijk gevolg: migratie brengt ons in contact met andere culturen en 
levenswijzen die verrijkend kunnen zijn. Maar misschien heeft één van de belangrijkste factoren inzake migratie met 
veiligheid te maken: mensen die, om welke reden dan ook, op de vlucht zijn vinden in ons land een nieuw en veilig 
onderkomen.  

Dit betekent echter niet dat we grote pleitbezorgers zijn van open grenzen. Oncontroleerbare en massale 
migratiestromen destabiliseren immers een samenleving en halen de nationaal georganiseerde verzorgingsstaat 
onderuit. Een beleid dat migratie volledig probeert uit te bannen aanvaarden we eveneens niet. In een wereld met 
toenemende mobiliteit is dat niet alleen onrealistisch maar zou dit vooral de vrijheid en de open samenleving onder 
druk zetten. Bovendien zal zo een beleid onze economie en welvaart verzwakken.  Er is een breed draagvlak voor 
de opvatting dat migranten zo vlug als mogelijk naar de arbeidsmarkt moeten worden geleid en een bijdrage aan 
de samenleving moeten leveren. 

Vanuit deze vijf liberale kernwaarden, en rekening houdend met de bovenstaande drie bedreigingen, richten we 
onze blik op de inclusieve samenleving. Een volledig inclusieve samenleving gaat nog een stap verder. Het gaat dan 
niet enkel om het samenbrengen van mensen met een andere overtuiging, met migratieherkomst of vanuit een be-
paalde sociaal-economische achtergrond, maar ook van diegenen met een lichamelijke of geestelijke beperking – of 
van zij die zich bijvoorbeeld omwille van een burn-out zich niet meer thuis voelen in de samenleving. Willen we dat 
thuisgevoel bereiken, dan moeten we streven naar deze bredere inclusie op het vlak van inburgerings- en migratie-
beleid en moeten we stappen ondernemen om samenleven in diversiteit te bevorderen – op alle mogelijke vlakken. 
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We kiezen daarom voor een realistische migratiepolitiek waarbij we mensen niet wijsmaken dat, in een wereld van 
vrijheid en mobiliteit, migratie volledig aan banden kan worden gelegd. Zoiets is maar mogelijk in een totalitaire, 
gesloten maatschappij, waarin we allemaal een slachtoffer zouden zijn. Een realistische migratiepolitiek is op de 
eerste plaats gebaseerd op een Europees beleid, want alleen met de Europese Unie kunnen we genoeg gewicht in 
de schaal leggen om migratiestromen te kanaliseren en te beheersen. Dat Europees beleid moet krachtiger zijn en 
wel op drie vlakken:

Er zijn verschillende soorten van migratie die elk een eigen aanpak behoeven. In het geval van politieke vluchte-
lingen is het recht op asiel een fundamenteel en internationaal verankerd mensenrecht. Mensen die vluchten voor 
vervolging of geweld verdienen bescherming. Evident gebeurt dat idealiter in de eigen regio. Daar moet de EU met 
een gezamenlijke aanpak meer op inzetten. Maar daarnaast moet ons land steeds een thuishaven blijven voor men-
sen die in eigen land onrechtmatig en daadwerkelijk worden vervolgd.  

Wanneer we het hebben over volg- en huwelijksmigratie (gezinshereniging) zijn de regels, om via dit statuut 
toegang te krijgen tot ons grondgebied, de afgelopen jaren strenger gemaakt. Toch blijft België op dit vlak veel 
soepeler dan veel Europese landen. Zo zijn in ons land de termijnen ruimer, worden geen wachttermijnen en quota 
voorzien en gebeurt de praktijk van impliciete toekenning van verblijfsrecht vlotter dan in onze buurlanden. We 
willen daarom de voorwaarden en regels verstrengen zodat deze ook meer in lijn komen te liggen met deze van 
onze buurlanden en de rest van de EU-lidstaten.

Daarnaast spreken we ook van economische migratie, die in functie moet staan van de noden van onze economie 
en van de toegevoegde waarde die ze kan realiseren. Over heel Vlaanderen worden tal van bedrijven en organisaties 
geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten. Dit in zowat alle sectoren, van bouw tot industrie tot zorg en 
onderwijs. Naast arbeidsmobiliteit vanuit de andere gewesten en andere EU-landen zetten we in de toekomst meer 
in op economische migratie om deze openstaande jobs in te vullen. Er moet daarom een Vlaams puntensysteem 
worden ingevoerd waarbij niet-EU-burgers met een waardevol economisch profiel gemakkelijker toegang kunnen 
krijgen tot onze arbeidsmarkt en werkgevers hen vlotter kunnen aanwerven. 

Ten slotte is er ook niet-legale migratie. De geloofwaardigheid van een migratiebeleid staat en valt met het effec-
tief terugzenden van een voldoende hoog percentage mensen zonder wettige verblijfsvergunning. Dit veronder-
stelt een versterkte aanpak.

• 

• 

• 

in het beschermen van onze buitengrenzen en het aanpakken van internationale mensenhandel;  

in het organiseren van een echt terugkeerbeleid van mensen zonder wettig verblijf en dat in dialoog met 
landen van herkomst;

in het aanpakken van de oorzaken van migratiestromen: armoede, oorlog en onderdrukking.  
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Op de eerste plaats op Europees vlak door duidelijke afspraken te maken met de landen van herkomst. Daarbij 
worden handels- en andere relaties gekoppeld aan de bereidheid om landgenoten effectief terug te nemen. Dit 
systeem bestaat nu al voor visa en zou kunnen uitgebreid worden. Ten tweede door de instrumenten die vrijwillige 
terugkeer bevorderen te versterken. Een effectiever Europees migratiebeleid is echter noodzakelijk, onder 
alle omstandigheden. Alleen zo kunnen secundaire stromen worden aangepakt. Die omvatten zowel personen die 
reeds in een andere EU-lidstaat asiel hebben aangevraagd en zich nog in een lopende procedure bevinden, als zij 
die al een positieve of negatieve beslissing ontvingen.  

In theorie kan dit echter niet: Europa stelt via de Dublinverordening dat personen, die toekomen van buiten de Eu-
ropese Unie, altijd asiel moeten aanvragen aan de grens van het land waar ze toekomen. Maar in praktijk zien we dat 
dit ofwel niet gebeurt ofwel in één of meerdere andere Europese landen waar zij zich bevinden. In België alleen al 
zijn maar liefst de helft van alle verzoekers personen in overtreding van deze Dublinverordening. Ook personen die 
irregulier de buitengrens van de EU overschreden hebben vallen volgens de Dublinverordening onder de bevoegd-
heid van de lidstaat aan die buitengrens. België, Nederland en Duitsland zijn de populairste landen voor mensen die 
secundair op zoek gaan naar een nieuw land om te gaan wonen. Eveneens in theorie zouden die mensen moeten 
teruggestuurd worden naar het land van herkomst, maar ook dit gebeurt vaak in praktijk niet. Met andere woorden: 
dit systeem werkt niet. Dit moet niet alleen worden geactualiseerd, er moet blijvend ingezet worden op sterkere 
Europese grenzen opdat er ook daadwerkelijk geregistreerd wordt zodat secundaire migratie beter kan worden 
gemonitord en aangepakt.  

De secundaire stromen hebben ook een grote impact op ons asiel- en opvangsysteem. Immers, mensen die een 
procedure opstarten in België nadat ze dat eerder al deden in een ander Europees land, hebben eveneens recht 
op een opvangplaats in het netwerk van Fedasil. Dit is zo omdat de huidige opvangwet Fedasil verplicht om opvang 
te verlenen aan personen die reeds een goedkeuring hebben ontvangen in een ander land,  aangezien personen 
meerdere aanvragen kunnen indienen in meerdere landen.  

Tot slot moet er gezorgd worden voor veilige opvang in de eigen regio waar asielzoekers vandaan komen. 
Vandaag gebeurt die opvang al voor ongeveer 85% in de regio. Dit levert op zowel cultureel als economisch vlak 
voordelen op. Als de situatie dan verbetert in hun land van herkomst kunnen ze eenvoudiger terugkeren. Dit zal 
er ook deels voor zorgen dat de vaak gevaarlijke oversteek over zee niet meer nodig is. Dit is een streep door de 
rekening van mensensmokkelaars die miljoenen verdienen aan het organiseren en faciliteren van deze oversteek. 
Verder is op deze manier de komst van asielzoekers te beheersen en controleren binnen de Europese Unie. De EU 
dient er wel op toe te zien dat deze regio’s veilige plaatsen zijn met toegang tot de basisvoorzieningen.  
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02 Een krachtig 
inburgeringsbeleid: 
kansen geven én nemen.  

Een krachtig inburgeringsbeleid is per definitie liberaal. Het heeft tot doel nieuwkomers de kennis en vaardigheden 
bij te brengen die hen toelaten om volwaardig burger te zijn van onze samenleving. Het biedt hun kansen om zo snel 
mogelijk op eigen benen te staan, om economisch actief te zijn, om een inkomen te verwerven en een toekomst te 
veroveren voor zichzelf. Zo worden zij een maatschappelijke en economische meerwaarde voor hun nieuw thuis-
land.  

Voor liberalen is inburgering in wezen een kansen- en emancipatiebeleid. De voorbije jaren zat dit beleid in 
het slop, maar sinds het opnieuw in liberale handen kwam kreeg het een enorme boost en werd het uitgebouwd tot 
een Europees voorbeeld. Nieuwkomers moeten zich nu binnen de twee maanden verplicht aanmelden bij VDAB. De 
cursussen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands werden geprofessionaliseerd en digitaal gemaakt, waardoor 
mensen meer op hun maat kunnen leren. Daarvoor wordt een beperkte bijdrage betaald. Wie geen middelen heeft 
kan bijdragen via zinvol maatschappelijk werk. Wachtlijsten werden weggewerkt. Er worden examens afgenomen 
om de reële kennis te testen. We geven iedereen een buddy, de nieuwe vierde pijler in het inburgeringsbeleid, waar-
mee men veertig uur in totaal optrekt. Zo krijgt men oefenkansen Nederlands, leert men informeel veel over onze 
maatschappij en krijgt men een netwerk buiten zijn etnisch-culturele ‘peer-group’. Elke nieuwkomer ondertekent 
een nieuwkomersverklaring waarin men belooft respect te betonen voor de grondprincipes van onze maatschappij, 
zoals gelijkheid van man en vrouw en vrijheid van meningsuiting. Wie twee jaar na zijn inburgeringstraject minder 
dan 6 maanden heeft gewerkt moet zich betere kennis van het Nederlands eigen maken (van niveau A1 naar B2). 
Dit versterkt een essentiële arbeidsmarktgerelateerde competentie en haalt bovendien sommige mensen - op de 
eerste plaats vrouwen - uit hun isolement.   

We moeten dit beleid verder versterken. Mensen die in het kader van de volg- en huwelijksmigratie naar ons 
land willen komen zouden dit inburgeringstraject – zijnde de onderdelen taal en maatschappelijke oriën-
tatie - in hun land van herkomst moeten volgen. Dankzij de digitalisering is dat perfect mogelijk. Op die manier 
zijn deze mensen beter gewapend om zich hier succesvol en snel te integreren. Ze hebben bovendien een beter 
beeld van de samenleving waarin ze terecht komen, de waarden waarop die stoelt, wat van hen verwacht wordt 
en welke rechten ze hebben. Het inburgeringsbeleid wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verblijfsvergunning. Wie 
migreert naar ons land moet dat inburgeringsbeleid met vrucht volgen. Wie weigert in te burgeren of weigert onze 
fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest zijn verblijfsvergunning.  

De kernwaarden van het liberalisme veiligstellen vraagt een actief beleid, zeker wanneer we ons tot doel stellen om 
een diverse samenleving werkbaar te maken. We moeten daarom concrete acties ondernemen. Eén daarvan is het 
versterken van burgerschap. Voor een liberaal komt een mens maar tot zijn recht in zijn contacten met anderen. 
Daarom is een liberale samenleving ondenkbaar zonder een sterk verenigingsleven, een rijk middenveld. Vrijheid is 
voor liberalen dan ook niet hetzelfde als uw goesting doen. Samenleven vraagt om actief burgerschap. “Du sollst” 
zoals Kant dat met zijn categorische imperatieven formuleerde. We mogen van mensen vragen om bij te dragen aan 
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de welvaart, maar ook om deel te nemen aan de democratie. Onderwijs moet dat burgerschap versterken: nu al zijn 
er in scholen aparte vakken of leerlijnen rond burgerschap. Een goed uitgebouwd middenveld kan dat eveneens, 
vernieuwing van ons democratisch systeem ook.

Gedeeld burgerschap veronderstelt dat we met en niet naast elkaar leven. Mensen zijn vrij om op een eiland te le-
ven, ze kunnen terugplooien op hun “gemeenschap” en kunnen er het recht van vereniging voor aanwenden. Maar 
de overheid moet dat niet financieren of ondersteunen. Overheidsmiddelen moeten worden ingezet op het 
doorbreken van segregatie en het versterken van de sociale mix. Zo zijn sociale woonwijken vandaag de dag al 
te vaak concentratiewijken. Een concentratie van kansarmoede en werkloosheid. Kinderen groeien er op met geen 
of weinig positieve rolmodellen, zonder perspectief op een betere toekomst. Het huidig beleid versterkt dit. Sociale 
woningen enkel voorbehouden voor de meest kansarmen klinkt logisch, maar zorgt voor sociale getto’s.  

We zetten voluit in op initiatieven die werken aan gemengde scholen, sportclubs of jeugdverenigingen. Sociale mix 
heeft voor alle duidelijkheid niet enkel te maken met etnisch-culturele diversiteit. Sociale mix gaat over mensen met 
en zonder beperking, vrouwen en mannen, jongeren en senioren, LGBTQ+-gemeenschap, kansrijke en kansarme 
personen, mensen met en zonder migratieroots. De lokale overheid is daarbij de centrale speler. Samenleven speelt 
zich niet af in de Wetstraat, wel in wijken en buurten van onze steden en gemeenten. Er moet een sterk lokaal pact 
tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen komen om via een reeks van volgehouden robuuste acties 
te zorgen voor gemengde buurten, sport- en jeugdclubs, scholen en verenigingen. Een vergelijkbaar pact met de 
federale overheid kan inzetten op acties die bijdragen aan veilige en leefbare buurten.   

We moeten ook blijvend inzetten om sociale mobiliteit te versterken. Voor liberalen telt uw toekomst, niet uw 
afkomst. We zijn dan ook de eerste verdedigers van het principe dat je vooruit moet kunnen geraken als je aan de 
slag bent, en dat werk moet lonen. Het is de kern van een liberale samenleving dat zij deze belofte kan waarmaken. 
Daarom rekenen wij liberalen onze samenleving af op haar sociale mobiliteit.  In ons land duurt het echter maar 
liefst vier generaties voor je van het onderste inkomensdeciel opklimt tot het mediaaninkomen. Vier generaties, dat 
is gelijk aan meer dan 80 jaar. Daar kunnen we ons onmogelijk bij neerleggen. De onderste sporten van onze sociale 
ladder moeten versterkt worden zodat je sneller kan klimmen. Kinderarmoede bestrijden moet onze prioriteit zijn. 
Het onderwijs  in vooral kansenbuurten moet worden versterkt en een echte kansenfabriek worden, de drempels 
om aan het werk te geraken of een eigen zaak te beginnen moeten lager, de arbeidsmarkt moet flexibeler en op 
maat en wie werkt of onderneemt moet meer overhouden.
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03 Thuis voelen in de 
samenleving is ook een 
kwestie van welbevinden.  

Succesvol samenleven in diversiteit gaat over meer dan etnisch-culturele diversiteit. Het gaat over thuis 
voelen. Iemand kan “thuis zijn” doordat hij of zij kan werken, een sociaal leven heeft of op een andere manier aan 
de samenleving bijdraagt. Maar soms voelt men zich niet meer thuis omdat het niet lukt. Voor liberalen is arbeid – 
en loon naar werk - één van de belangrijkste aandachtspunten. Maar wat als je niet kan of mag werken en je je als 
dusdanig niet meer thuis kan voelen?  Deze vraag lijkt haaks te staan op de huidige realiteit, waar een grote krapte 
op de arbeidsmarkt heerst. Maar er zijn ook velen die tot de actieve leeftijd behoren  die hun job niet kunnen uitoe-
fenen. Niet omdat ze niet de juiste opleiding of expertise zouden hebben, wel omdat psychosociale aandoeningen 
hen het werken moeilijk tot onmogelijk maakt. Ongeveer 53.000 werknemers zitten thuis met een burn-out. Eén op 
de zes werkende Vlamingen kampt met burn-outklachten of loopt er risico op. De groep met burn-outsymptomen 
omvat 320.000 werknemers.  

Maar niet alleen werknemers vallen ten prooi aan het ‘burn-out-monster’. Ook 44.000 zelfstandige ondernemers 
lopen dat risico. Deze groep heeft het de afgelopen jaren dan ook zeer zwaar gehad: lockdowns naar aanleiding 
van COVID-19, de huidige energiecrisis, schaarste van (dure) grondstoffen… het kwam allemaal bovenop andere 
uitdagingen zoals de combinatie arbeid en gezin en het vinden en behouden van werknemers in een krappe ar-
beidsmarkt. Werknemers en zelfstandigen met burn-outsymptomen zijn een grote groep die voldoende aandacht 
vereist. Je vindt hen terug in de zogenaamde verzuimcijfers en zijn vaker en langdurig afwezig. Bovendien overwe-
gen ze vaker ander werk te zoeken en achten zij zich minder in staat hun job uit te oefenen tot hun pensioen. Het 
welzijn op het werk en daarbuiten staat bijgevolg onder druk.  

In een samenleving waar iedereen zich kan thuis voelen is er meer aandacht voor geestelijke gezondheid. 
Een systematische opvolging en beheer van de zorgnoden en diensten is nodig. Vandaag gaat slechts 6% van het 
budget van de gezondheidszorg naar geestelijke gezondheidszorg. Investeren in de geestelijke gezondheidszorg is 
investeren in ons allemaal. Bovendien is er een terugverdieneffect tot 20%.   

De afgelopen 10 jaar staat het psychisch welbevinden toenemend onder druk. Een op drie Vlamingen krijgt te 
maken met psychische problemen. In Vlaanderen zijn er 3 zelfdodingen en 25 pogingen per dag. Het gemiddelde in 
Vlaanderen ligt 1,5x hoger dan het Europees gemiddelde. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jon-
geren. Ook daar kende de COVID-pandemie een impact: cijfers uit juni 2021 tonen aan dat een op de zes jongeren 
tussen de 18 en 29 jaar de afgelopen 12 maanden aan zelfdoding had gedacht.  

Enkele andere cijfers: 20% van de aangroei aan personen met het statuut invaliditeit is toe te schrijven aan psychi-
sche problemen. 27% van de periodes van primaire arbeidsongeschiktheid, die langer duurden dan 2 weken, zijn toe 
te schrijven aan psychische problemen. Een ernstige psychiatrische aandoening ontstaat vaak in de leeftijdsfase van 
14 tot 25 jaar. Volgens cijfers van het RIZIV gaat 20% van de uitgaven van medicatie naar mentale problemen. Met 
deze gegevens moeten we in een vroeg stadium snel kunnen handelen, via preventie én snelle en adequate zorg.
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Er moeten meer middelen ingezet worden voor geestelijke gezondheidzorg. Zowel Vlaanderen als de federale over-
heid zijn voor deelaspecten bevoegd, dus moeten we zorgen dat die middelen zo goed mogelijk worden besteed.   

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn er meerdere behandelingsvormen mogelijk, waaronder psychotherapie. 
We stellen alle vertrouwen in de klinisch psycholoog of pedagoog welke behandeling het meest geschikt is richting 
herstel of behoud van de geestelijke gezondheid van de patiënt.  Soms worden mensen ook te lang binnen het 
kader van geestelijke gezondheidszorg behandeld. Vandaar ook het belang van evidencebased beleid, net zoals dit 
ook in de fysieke geneeskunde gebeurt. Daar is er steeds meer aandacht voor de verspilling van middelen en voor 
de overconsumptie van medicatie. En meer nog dan behandeling is preventie essentieel, ook in geestelijke gezond-
heidszorg.  

Daarnaast is er een mentaliteitsverandering nodig rond het eenzijdige denken bij werkonbekwaamheid. 
Vaak wordt de reflex gemaakt dat een persoon niet kan gaan werken bij ziekte/ongeval. Er wordt nog te weinig na-
gegaan of die persoon mits een aantal aanpassingen toch nog het werk kan opnemen. Ook hier geen verplichting en 
de gezondheidstoestand staat steeds voorop. Niemand haalt het in zijn hoofd om een werknemer met een kanker-
diagnose aan te moedigen om te komen werken tijdens periodes van bestraling of chemo bijvoorbeeld. Maar er zijn 
tal van aandoeningen waarbij de werknemer vandaag meteen een aantal weken of maanden op non-actief wordt 
gezet terwijl de betrokkene perfect in staat is om te werken, maar alleen gehinderd wordt door een aandoening. 
Een tekenend voorbeeld is de werknemer die zijn pols breekt en vervolgens 100% werkonbekwaam wordt bepaald, 
ongeacht zijn job. Volledige werkonbekwaamheid kan tevens nefast zijn voor ons welzijn. Het leidt tot inkomensver-
lies en eenzaamheid en het zich nutteloos voelen zou zich kunnen ontwikkelen.  Daarom is het van belang dat men 
bij het vaststellen van een diagnose ook meteen nagaat tot wat een werknemer nog wél in staat is en er op basis 
daarvan een re-integratietraject op maat wordt bepaald.  

Vandaag wordt vooral vanuit het omgekeerde gekeken: we kijken daarbij vooral naar wat iemand niét kan of wil. Dat 
is niet meer van deze tijd. Hier word je eerst fulltime ziek en kan je na verloop van tijd geleidelijk je werk weer hervat-
ten. Maar ook mensen met bijvoorbeeld een gebroken pols moeten de keuze hebben om gedeeltelijk of volledig aan 
de slag te blijven, als hun gezondheidssituatie dit toelaat. Dat komt niet alleen de economie te goede, maar evenzeer 
de werknemer zelf. Er is bijgevolg nood aan flexibelere werkregimes, in combinatie met een versterkt welzijnsbeleid. 

Inclusie op de werkvloer is een breed verhaal. Er is tevens aandacht nodig voor personen die achteruit gesteld 
worden omwille van gezondheidsredenen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om personen die lang werkonbekwaam 
waren omwille van gezondheidsredenen of depressie en die geconfronteerd worden met vooroordelen wanneer ze 
opnieuw toegang willen vinden tot de arbeidsmarkt. Maar denk ook aan transgenderpersonen die volop in transitie 
zijn, mensen met een persoonlijkheidskenmerk zoals hoogsensitiviteit of die lijden aan een aandoening die (nog) 
niet erkend is zoals fibromyalgie of werknemers tijdens of na een kankerbehandeling. Daarvoor is maatwerk nodig 
dat niet met de vinger wijst noch stigmatiseert.  

Zich thuis voelen in een samenleving met meer aandacht voor welbevinden start eigenlijk al op jonge leeftijd. Om-
gang met en vermijden van stress en druk is iets waarvoor we al vanaf de kleuterklas aandacht moeten hebben. 
Onderwijs is bovendien de eerste stap richting burgerschap. Al in de kleuterklas leren jonge kinderen niet al-
leen de basis van taal en wiskunde, maar krijgen ze ook eerste sociale vaardigheden. Al te vaak echter staat ook het 
welbevinden van kleuters onder druk, dit kan onder meer toe te schrijven zijn aan de breuk tussen de kinderopvang 
of de thuissituatie en de kleuterklas. 
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Het kan gebeuren dat jonge kinderen, omwille van de (moeilijke) thuissituatie, niet de gelijke startkansen krijgen 
die ze verdienen. Het gebeurt eveneens dat er geen warme overgang is van thuis- of kinderopvang naar de kleuter-
klas. Als er al van kinderopvang sprake kan zijn. Het wordt voor ouders hoe langer hoe moeilijker om geschikte en 
flexibele opvang te vinden, en waardoor het voor hen vaak financieel voordeliger is om niet (meer) actief te zijn op 
de arbeidsmarkt. Meer investeringen in de kinderopvang zijn uiteraard noodzakelijk. Maar daardoor mogen we het 
aspect van de warme overgang zeker niet uit het oog verliezen.  

Lokale instanties, zoals de huizen van het kind of de sociale diensten, hebben niet altijd zicht op de situatie zoals 
de kinderopvang of de scholen dat hebben en omgekeerd. Daarom moeten we een hechte samenwerking tussen 
de verschillende instanties stimuleren, zoals gezinsondersteuning, kinderopvang en kleuterschool, en de lokale be-
sturen en overheid met een bijzondere aandacht voor de maatschappelijke kwetsbare groepen. Niet alleen draagt 
de warme overgang bij tot het welbevinden van het kind, maar het zorgt er ook voor dat er zoveel mogelijk kansen 
worden geboden.  

Onderricht van kinderen beperkt zich niet enkel tot de schoolmuren. Kinderen ondersteuning bieden bij hun huis-
werk en het voorzien in extra begeleiding indien nodig, zorgt ervoor dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en 
geen leerachterstand oploopt. Op de eerste plaats wordt dan naar de ouders gekeken. Maar niet elke ouder kan dat 
garanderen, omwille van de gezinssituatie, financiële zorgen of andere factoren. Die groep van kinderen en ouders 
mogen we niet uit het oog verliezen en dienen we te ondersteunen. Zo kunnen we achterstand verminderen en 
misschien zelfs voorkomen en beperken we het risico om hen gaandeweg in de samenleving te verliezen. Denk aan 
KOPP-kinderen, ouders die langdurig ziek zijn, ouders die een kankerbehandeling volgen, ouders met laaggelet-
terdheid, ouders die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, enzovoorts. Er zijn verschillende lokale initiatieven, 
waarbij bijvoorbeeld hogeschoolstudenten huiswerkondersteuning bieden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. 
Naast studie- is er ook opvoedingsondersteuning mogelijk. Er is een ankerfiguur die het geheel coördineert en bij 
de gezinnen langsgaat om met de ouders te praten en studenten wegwijs te maken in het gezin.  

Het is echter belangrijk om weten dat huiswerk vooral in het secundair onderwijs pas echt zin heeft. Uit onderzoek 
blijkt daarvan de meerwaarde. Voor het lager onderwijs draagt dit niet echt bij, hoewel de meeste scholen – en 
ouders, vaak van mening zijn dat huiswerk er altijd bij hoort. Veel huiswerk in de basisschool betekent niet dat 
leerlingen beter gaan presteren.  Bovendien ontstaat er daardoor een ongewenst effect, namelijk segregatie tussen 
die kinderen en ouders die mee zijn met het huiswerk en de anderen die vaak tot een kwetsbare groep behoren. 
Vandaar ook het belang om zo veel mogelijk instanties te betrekken in structurele huiswerkbegeleiding.
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Stellingen
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De voorwaarden voor gezinshereniging moeten worden verstrengd: België is in vergelijking met 
andere EU-landen te soepel. 

Over heel Vlaanderen worden tal van bedrijven en organisaties geconfronteerd met een tekort aan 
arbeidskrachten. Naast arbeidsmobiliteit vanuit de andere gewesten en andere EU-landen, zetten 
we in de toekomst meer in op economische migratie om deze openstaande jobs in te vullen. We 
voeren een Vlaams puntensysteem in waarbij niet-EU-burgers met een waardevol economisch pro-
fiel gemakkelijker toegang kunnen krijgen tot onze arbeidsmarkt en werkgevers hen vlotter kunnen 
aanwerven. 

Het huidige Dublinsysteem werkt niet. Op Europees niveau moet ons land daarom blijven pleiten 
voor een modern migratiebeleid dat solidariteit tussen de lidstaten in de hand werkt.

Op Europees én nationaal niveau worden er duidelijke afspraken gemaakt met landen van her-
komst. Handelsrelaties, ontwikkelingssamenwerking en het uitreiken van visa hangen af van hun 
bereidheid om landgenoten effectief terug te nemen.  

Mensen die in het kader van volg- en huwelijksmigratie naar ons land willen komen moeten een 
inburgeringscursus Nederlands en een inburgeringscursus maatschappelijke oriëntatie in het land 
van herkomst volgen. Voor de nieuwkomers in kwestie betekent dit extra kansen in onze samenle-
ving van zodra ze in ons land aankomen. Het performant maken en digitaliseren van onze Agent-
schappen Integratie & Inburgering, zoals in Vlaanderen gebeurde, maakt dit perfect mogelijk. 

Het inburgeringsbeleid wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verblijfsvergunning. Wie migreert 
naar ons land moet dat inburgeringsbeleid met vrucht volgen. Wie weigert in te burgeren of wei-
gert onze fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest zijn verblijfsvergunning.  

Samenleven betekent dat mensen minder naast en meer mét elkaar leven. Overheidsmiddelen 
moeten worden ingezet op het doorbreken van segregatie en het versterken van de sociale mix. 
Er komt een sterk lokaal pact tussen de Vlaamse Overheid en de lokale besturen om via een reeks 
volgehouden robuuste acties te zorgen voor meer gemengde buurten, sport- en jeugdclubs, scho-
len, verenigingen en meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het pact zorgt voor meer gelijke 
kansen en meer opwaartse sociale mobiliteit. Een vergelijkbaar pact met de federale overheid kan 
inzetten op acties die bijdragen aan veilige en leefbare buurten. 

Operatie Liberaal Vuur 
congres 4: Iedereen thuis in onze samenleving
22 oktober 2022
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Zich thuis voelen in de samenleving gaat over meer dan etnisch-culturele diversiteit. Om de vele 
uitdagingen van vandaag te kunnen aangaan, hebben we voldoende veerkracht nodig. Een effici-
entieoefening binnen de geestelijke gezondheidszorg is dringend nodig: systematische opvolging 
en beheer van de zorgnoden en diensten, monitoring, dataverzameling en een duidelijke structuur. 
Investeren in ons mentaal welzijn, zowel preventief als curatief. 

Onze krappe arbeidsmarkt heeft alle helpende handen nodig. Daarom moet ze inclusiever worden 
en meer mogelijkheden voor maatwerk bieden, op basis van de behoeften van het individu en reke-
ning houdend met persoonlijkheidskenmerken die tot inactiviteit leiden. We moeten ons focussen 
op wat een individu wel (nog) kan in plaats van op wat het niet (meer) kan. De drempels om aan het 
werk te geraken of aan het werk te blijven moeten lager. We maken werk van flexibele werkregimes 
en een geactualiseerd welzijnsbeleid, dat ten volle inspeelt op problematieken zoals bijvoorbeeld 
burn-out of de re-integratie van langdurig zieken.  

 
Een inclusieve samenleving heeft aandacht voor elk kind. We moeten de samenwerking met het 
agentschap Opgroeien en de kinderopvang ondersteunen bij initiatieven om kinderen te bereiken 
die ze op vandaag niet bereiken. We stimuleren een hechte samenwerking tussen de verschillen-
de basisvoorzieningen en zetten hier meer op in (gezinsondersteuning, kinderopvang en kleuter-
school) samen met de lokale besturen.  



Dagverloop  
en werkwijze

Plenaire opening (9u-9u30)

Duiding en plenair debat over stellingen (9u30-12u30)

Lunchpauze (12u30-13u30)

Plenair debat (13u30-14u45)

Slot

1.

2.

3.

4.

5.

→ Welkomstwoord en toelichting door onze congrestrekkers 
Bart Somers, Jasper Pillen en Souad Abihi

De congrestrekkers hebben 10 stellingen geformuleerd en op voorhand bezorgd aan alle geïnteresseerden ter 
voorbereiding van het congres.

We bundelen deze stellingen thematisch en bespreken ze één voor één met alle aanwezigen op het congres.

Deelnemers kunnen enkel tijdens dit plenair debat amendementen voorstellen.

Elke stelling wordt na de bespreking ter stemming voorgelegd.

Congresgangers kunnen niet op voorhand of tijdens het congres zelf bijkomende, nieuwe stellingen indienen. 
Dat houden we voor het grote, afsluitende congres dat later zal plaatsvinden.

Het debat gaat verder met bijkomende duiding en volgens dezelfde regels.

→ Slottoespraak door premier Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert

→ Afsluitende receptie

→

→

→

→

→
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