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1. Situering van het ABAD 
Op 26 oktober 2007 werd met de ondertekening van een intentieverklaring discriminatiebestrijding 

door VDAB, Federgon, vakbonden, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 

(nu: Unia), de eigenorganisaties van kansengroepen GRIP (personen met een handicap), Kif Kif en het 

Minderhedenforum (personen van allochtone origine) de noodzaak om elke vorm van discriminatie 

gevat door het Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt tegen 

te  gaan  onderschreven  en  de  aftrap  gegeven  voor  het  eerste  ‘Actieplan  ter  Bestrijding  van 

Arbeidsgerelateerde Discriminatie’ (ABAD).  

Dit actieplan concretiseerde de intentieverklaringen op vijf krachtlijnen: 

 Nadruk op de complementariteit van diversiteit en discriminatiebestrijding; 

 Registratie  en  rapportering  van  meldingen  en  klachten  m.b.t.  arbeidsgerelateerde 

discriminatie; 

 De behandeling van deze meldingen en klachten; 

 Monitoring en onderzoek van het fenomeen discriminatie op de arbeidsmarkt; 

 Vorming en expertise‐uitwisseling over de materie. 

Vanaf 2012 werd werk gemaakt van een actualisering van het ABAD. De  intentieverklaring was  te 

weinig toegesneden op maat van elke ondertekenende partij, het diversiteitsbeleid werd verbreed tot 

het  loopbaan‐ en diversiteitsbeleid (met aandacht voor competentieontwikkeling, sociale  innovatie, 

werkbaarheid  en  duurzame  diversiteit).  Tegelijk  zagen  we  dat  meer  en  meer  organisaties  een 

proactieve houding aannamen om indirecte discriminatie te voorkomen: voor organisaties die vanuit 

een loopbaanperspectief denken telt immers elk talent. Mede hierdoor stelde zich de noodzaak om 

het ABAD te actualiseren, te verbreden en te verdiepen. De intentieverklaring van 2007 zelf werd niet 

gewijzigd. 

De start van het geactualiseerde ABAD is begonnen in de loop van 2012 met een breed debat met alle 

betrokken  stakeholders  binnen  de  commissie Diversiteit  van  de  SERV. Dit  proces  begon met  een 

toelichting van het actieplan voor de commissie Diversiteit en de betrokken stakeholders. Vervolgens 
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organiseerde  het  departement  WSE  in  2012  en  2013  bilaterale  gesprekken  met  de 

arbeidsmarktintermediairs VDAB, FEDERGON, SLN (nu: werkplekarchitecten) en met de Inspectie WSE 

(nu: afdeling Toezicht en Handhaving). Dit heeft geleid tot een vernieuwd actieplan met 17 acties, 

aangevuld met concrete acties en engagementen van de arbeidsmarktintermediairs en van Inspectie 

WSE in de addenda. Deze addenda werden niet ondertekend, maar toegevoegd aan het ABAD.  

Op 30 mei 2012 gaf de commissie Diversiteit van de SERV haar bemerkingen en suggesties over het 

eerste ontwerp van het geactualiseerd ABAD. Voor de commissie Diversiteit is het belangrijk dat het 

ABAD een goed onderbouwd, voldoende concreet en ruim gedragen plan is, waarbij stimulerend beleid 

en een handhavingsbeleid hand  in hand gaan en elkaar versterken. Naast preventie, sensibilisering, 

stimulering en dialoog is er evenzeer nood aan gespecialiseerd advies en bijstand, efficiënte controles, 

remediëring en een kordaat optreden bij (manifeste) overtredingen. Voor de commissie Diversiteit is 

het dan ook belangrijk dat in het ABAD het handhavingsluik doelmatig wordt uitgewerkt.  

Hieronder de belangrijkste bemerkingen en suggesties van de commissie Diversiteit (2012): 

 Het ABAD focust in de eerste plaats op de ‘vraagzijde’ van de arbeidsmarkt en op de instanties 

die bemiddelen tussen vraag en aanbod. De commissie Diversiteit vraagt een goede koppeling 

te voorzien met acties gericht op de aanbodzijde; 

 In het ABAD wordt wat handhaving betreft, best een praktijkgerichte omschrijving opgenomen 

van het toepassingsgebied rekening houdende met bevoegdheidsverdeling; 

 Aan  het ABAD  zouden  best  “facts  and  figures” worden  toegevoegd  zodat  de  realiteit  van 

arbeidsgerelateerde discriminatie voldoende in beeld wordt gebracht; 

 De commissie Diversiteit mist een grondige evaluatie van het vorige ABAD; 

 De sectorconvenanten kunnen een belangrijke rol spelen in het uitvoering geven aan cao nr. 

38 sexies en de daarbij horende gedragscode inzake non‐discriminatie bij werving en selectie; 

 De commissie Diversiteit herhaalt haar vraag om betrokken te worden bij de uittekening van 

het  beleid  inzake  duurzaamheid  bij  overheidsopdrachten waar  non‐discriminatie  aspecten 

aanwezig kunnen zijn; 

 De commissie Diversiteit vraagt dat er voldoende middelen voorzien worden voor realisatie 

van het ABAD; 

 De commissie Diversiteit vraagt dat het ABAD regelmatig wordt geactualiseerd en dat zij om 

advies wordt gevraagd. Verder vraagt de commissie dat elk  jaar een rapport met stand van 

zaken en evaluatie van het voorbije jaar aan haar wordt overgemaakt.  

Het geactualiseerde ABAD zou een ‘werk in uitvoering’ moeten zijn, waarbij acties die werden afgerond 

vervangen zouden worden door nieuwe acties ‐ waarbij ook acties die door de Commissie Diversiteit 

werden gevraagd/voorgesteld. Hierover zou regelmatig (niet gedefinieerd) aan de Commissie verslag 

worden uitgebracht. 

Naar aanleiding van de toelichting in de Commissie Economie en Werk van het Vlaams Parlement op 

28 oktober 2013, werd een laatste stand van zaken van het geactualiseerde ABAD kort voorgesteld in 

de Commissie Diversiteit van oktober 2013. Dit was voorlopig de laatste keer dat het geactualiseerde 

ABAD (formeel) werd voorgesteld in de commissie Diversiteit. 

Begin 2015 verschijnt er een publicatie van het Minderhedenforum “subsidiëren om te discrimineren” 

waarin zij vaststellen dat twee op drie dienstenchequebedrijven ingaan op een discriminerende vraag. 

Naar  aanleiding  van  deze  publicatie  volgt  er  op  25  februari  2015  een  actualiteitsdebat  over 
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discriminatie bij dienstenchequebedrijven  in de Vlaams Parlement. Een motie wordt  goedgekeurd 

waarin  gevraagd  wordt  samen  met  de  dienstenchequesector  een  actieplan  op  te  stellen  en 

zelfregulering te stimuleren. Vlak voor de zomer wordt het debat breder getrokken en vinden er enkele 

hoorzittingen plaats over discriminatie op de arbeidsmarkt. Centraal in de discussie staat het gebruik 

van praktijktesten. Werkgevers‐, werknemers‐ en belangenorganisaties, het departement Werk en 

Sociale economie en tal van experten worden gehoord. Tot slot volgde er een gedachtewisseling met 

Minister Muyters. Op 28 oktober 2015 wordt een voorstel van resolutie  betreffende sensibilisering, 

preventie  en  handhaving  inzake  discriminatie  op  de  arbeidsmarkt  van  personen  met  een 

migratieachtergrond  goedgekeurd.  Hierin  wordt  onder  meer  gevraagd  het  huidige  ABAD  te 

actualiseren.  

In januari 2016 dringt de commissie diversiteit van de SERV er nogmaals op aan om snel werk te maken 

van  een  verdere  actualisering  van  het  ABAD. De  commissie  herhaalt  ook  haar  vraag  om  bij  elke 

actualisering advies te vragen aan de commissie Diversiteit en jaarlijks een rapportering van de stand 

van zaken en evaluatie van het ABAD van het voorbije jaar aan de commissie Diversiteit te bezorgen. 

Deze rapportering is tot op heden nog niet gebeurd. 

Hieronder wordt een plan van aanpak geschetst om het huidige ABAD verder te actualiseren en te 

komen tot een nieuw ABAD voor 2016‐2017. 

2. Plan van aanpak voor de actualisering  
In  de  eerste  plaats  zal  er  een  rapportering  en  de  stand  van  zaken m.b.t.  de  laatste  versie  het 

geactualiseerd ABAD voor de  jaren 2014‐2015 plaatsvinden. Tegelijkertijd willen we kijken naar het 

toekomstverhaal. Waar willen we met het nieuwe ABAD naartoe. Hier zal een vooruitblik gegeven 

worden voor de jaren 2016‐2017 en wordt een voorstel met krachtlijnen voor de toekomst geschetst.  

2.1. Timing 
 

April/mei 2016  Uitwerken nota met hierin: 
‐ rapportering m.b.t. stand van zaken van het geactualiseerde ABAD en de 

addenda van voorbije jaren 2014‐2015; 
‐ een vooruitblik voor het nieuwe geactualiseerde ABAD voor de jaren 2016‐

2017; 
‐ facts en figures m.b.t. werkgerelateerde discriminatie in Vlaanderen. 

 
Afstemming interne projectgroep anti‐discriminatie 10/5 
 

31 mei 2016  MACO werk 

21 juni 2016  Beleidsraad werk 

Juli‐september 
2016 

Afstemming  met  de  betrokken  stakeholders.  Het  geactualiseerd  ABAD  zal 
besproken worden in de commissie Diversiteit van de SERV (met sociale partners, 
Minderhedenforum en GRIP) en met andere betrokken stakeholders (Unia). Ook de 
addenda met VDAB, Federgon en Werkplekarchitecten zullen vernieuwd worden.  
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3. Rapportering m.b.t. het geactualiseerde ABAD: 2012 tot nu 
In de onderstaande tabel wordt een stand van zaken weergegevens m.b.t. de 17 acties die opgenomen 

werden binnen het geactualiseerde ABAD, gaande van 2012 tot op vandaag. Welke acties binnen het 

geactualiseerde ABAD werden er gerealiseerd en welke niet?   

 

Acties van het geactualiseerde ABAD 

 

Status en opvolging 

Actie  1:  Betere  koppeling  anti‐

discriminatiebestrijding met instrumenten 

van  het  loopbaan‐  en  diversiteitsbeleid 

(loopbaan  en  diversiteitsplannen, 

structurele  loopbaan‐  en 

diversiteitsprojecten,  loopbaan  en 

diversiteitsprojecten) 

De  controles  inzake de Evenredige Arbeidsdeelname en 

Diversiteit (EAD) werden opgesplitst in twee luiken: 

•  Evenredige  Participatie  op  de  Arbeidsmarkt 

(antidiscriminatie) 

• Diversiteit (diversiteitsplannen en ‐projecten) 

Uit de koppeling van het anti‐discriminatie beleid en het 

loopbaan‐  en  diversiteitsbeleid  is  een  checklist 

voortgekomen.  Deze  checklist  werd  gebruikt  door 

inspectie  in het kader van diversiteitscontroles.  In 2012 

waren er 5 dossiers m.b.t. diversiteit, in 2013 34, in 2014 

52 en in 2015 6. Voor elke ronde van diversiteitscontroles 

werd een korte interne vorming gegeven. 

Voor de controles  inzake discriminatie waren er  in 2012 

112 dossiers (waarvan 89 quick scans met het oog op 

sensibilisering  en  bewustmaking  rond  de  thematiek)  in 

2013  28,  in  2014  63  en  in  2015  103.  Los  van  het  EAD 

decreet  kan  inspectie  ook  optreden  in  het  kader  van 

private arbeidsbemiddeling op basis van het  feit dat de 

onderneming  de  werknemer  op  een  ‘objectieve  en 

respectvolle manier moet behandelen (cf. art 5, 7° van het 

decreet  private  arbeidsbemiddeling).  Dit  wordt  aspect 

wordt dus  steeds meegenomen, maar  enkel meegeteld 

indien er een dossier wordt opgemaakt. Opvolging 2016‐

2017: deze koppeling zal herzien worden in functie van de 

mobiliserende  strategie  in  het  kader  van  de  focus  op 

talent en competenties. 

Actie  2:  Opnemen  instrumenten 

discriminatiebestrijding in toolboxen 

Toolbox  Talentontwikkelaar  werd  ontwikkeld  in  2014. 

Sinds  de  start  zijn  er  148.244  paginaweergaves  voor 

43.518 unieke gebruikers. Deze toolbox is ingezet op HR‐

beleid  in  de  brede  zin,  zijnde  werving  en  selectie, 

competentiebeleid,  werkbaar  werk,  organisatie 

vernieuwing,  diversiteitsbeleid,….  Maar  ook  non‐

discriminatiebeleid komt aan bod. De toolbox bevat o.a. 

een  link  naar  e‐Div  (online  opleiding  rond  non‐

discriminatie). Voor deze  link zijn er sinds het begin 197 

paginaweergaven  voor  174  unieke  gebruikers,  ook  een 

fiche over hoe een non‐discriminatiebeleid te integreren 

in  je  bedrijf  met  een  model  van  een  non‐

discriminatieclausule en  tips om  leeftijdsneutraal aan  te 
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werven  zitten  in  deze  toolbox  vervat. Opvolging  2016‐

2017: in de focus op talent en competenties zal de toolbox 

als  instrument  behouden  blijven.  We  onderzoeken  op 

welke wijze  tools  rond discriminatiebestrijding versterkt 

kunnen worden. 

Actie  3:  Aangepaste  opleidingen  voor 

inspecteurs,  diversiteits‐  en 

loopbaanconsulenten,  consulenten 

arbeidsmarktintermediairs 

Een  interne  training  voor  inspecteurs werd  voorzien  in 

2012; Nadien werd alles m.b.t. vorming  ingezet op e‐Div 

(een  online  opleidingsmodule  over 

antidiscriminatiewetgeving  ontwikkeld  door  Unia  met 

steun  van  de Vlaamse Overheid). Op  29/09/2015 werd 

een opleiding m.b.t. discriminatiebeleid gegeven aan de 

nieuwe  inspecteurs  in  het  kader  van  dienstencheques.  

Opvolging  2016‐2017:  Het  instrument  e‐Div  verder 

promoten bij  inspecteurs met  als doel het behalen  van 

een  eDiv‐attest.  Een  collectief  opleidingsmoment  voor 

inspecteurs zal voorzien worden. 

Actie  4  en  5:  Opfriscursus  “Basistraining 

discriminatiebestrijding”  +  aanpassing 

vormingsmateriaal voor inspecteurs 

De basistraining discriminatiebestrijding in eDiv werd o.a. 

volop gebruikt door projectontwikkelaars in het kader van 

loopbaan‐  en  diversiteitsplannen.  Een  eerste  module 

betreft discriminatiewetgeving. Ook worden aanvullingen 

vanuit de praktijk/werkveld opgenomen in de bibliotheek 

van  e‐Div.  eDiv werd  door Unia  op  het  overleg  van  de 

projectontwikkelaars  van  maart  2015  voorgesteld.  19 

projectontwikkelaars  waren  hierbij  aanwezig.  Aan  de 

projectontwikkelaars  werd  gevraagd  dat  er  per  regio 

(minstens) 1 à 2 projectontwikkelaars de volledige module 

zouden  doorlopen.  Na  succesvolle  afronding  van  de 

opleiding ontvangt men een  attest.  In het  voorjaar  van 

2016 werd een eerste uitbereiding van eDiv voorzien. Een 

nieuwe module rond diversiteitsbeleid werd toegevoegd. 

Opvolging  2016‐2017:  In  2017  zal  een  nieuwe module 

over redelijke aanpassingen verschijnen.  

Actie 6 en 7: Aanpak van discriminerende 

vereisten  in  vacatures  en  van 

discriminerende klanten 

VDAB doet een automatische  screening op vacatures  in 

eigen beheer en vacatures van werkgevers via een online 

assistent.  Als  er  vaststelling  is  van  discriminatie, wordt 

deze  onderzocht  en  kan  de  vacature  offline  gehaald 

worden. 

Een  handleiding  rond  de  aanpak  van  discriminerende 

klanten  op  basis  van  ervaringen  in  social  profit  (VIVO) 

werd uitgewerkt. De brochure heet  ‘cliënt of koning’ en 

handelt over hoe omgaan met discriminerend gedrag van 

cliënten.  Opvolging  2016‐2017:  Een  nieuw  handleiding 

over  het  omgaan  met  discriminerende  klanten  zal 

uitgewerkt worden in het kader van het Vlaams actieplan 

discriminatiebestrijding met de dienstenchequesector. 
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Actie  8:  Meer  en  betere  sectorale 

gedragscodes non‐discriminatie 

In  de  generatie  sectorconvenants  2016‐2017  is  het  de 

eerste  maal  dat  non‐discriminatie  als  thema  expliciet 

werd  opgenomen  binnen  het  inhoudelijk  kader.  16 

sectoren  beschikten  reeds  over  een  sectorale 

gedragscodes  en  gaan  deze  verder  verspreiden  binnen 

bedrijven. 4 sectoren gaan tijdens deze convenantperiode 

een  sectorale gedragscode uitwerken.   Opvolging 2016‐

2017:  Tijdens  de  loop  van  de  sectorconvenants  zullen 

sectoren  ondersteund  worden  m.b.t.  het  thema  van 

discriminatiebestrijding. Op 4 mei 2016 organiseerde het 

departement WSE een intervisiemoment rond het thema 

non‐discriminatie, waarbij we  sectoren ondersteunen  in 

het  opzetten  van  een  sectoraal  gedragen  anti‐

discriminatiebeleid. 

Actie 9: Externe evaluatie van het online 

klachtenformulier van Inspectie WSE 

Aantal  inkomende  klachten  via  het  meldpunt 

arbeidsgerelateerde discriminatie. 6 klachten in 2012, 25 

klachten  in 2013, 45 klachten  in 2014 en 33 klachten  in 

2015. Niet elke klacht  leidt tot een dossier. Het kan zijn 

dat de klacht niet tot de bevoegdheid van ATH behoort of 

dat deze niet ontvankelijk wordt verklaard.  

Eind  2015  ‐  begin  2016  doorging  het  klachtenformulier 

reeds enkele aanpassingen:  materies werden aangevuld, 

anoniem  melding  werd  mogelijk  gemaakt  en  ook  een 

bijlage opladen  is nu mogelijk. Opvolging 2016‐2017:  In 

2016  en  2017  geven  we  het  meldpunt  een  meer 

opvallende plaats op website en maken het meer kenbaar 

via de sensibiliseringscampagne.    

Actie  10:  Goede  afstemming  tussen  het 

decreet  evenredige  participatie  en  het 

Gelijkekansenbeleid decreet 

De  discriminatiegronden  binnen  het  gelijke  kansen 

decreet  zijn  momenteel  breder  dan  deze  binnen  het 

decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Het 

Gelijke  Kansen  decreet  is  slechts  van  toepassing  voor 

zover  het  decreet  evenredige  participatie  niet  van 

toepassing  is.  Voor  het  gelijke  kansen  decreet  is 

momenteel  geen  inspectie  bevoegd,  enkel  de  federale 

politie. Opvolging  2016‐2017:  op  initiatief  van Minister 

Homans.  

Actie  11:  Beter  informeren  rond  en 

opsporen  van  indirecte  discriminatie  en 

ontwikkeling van handleiding 

Er  werd  voor  gekozen  om  geen  aparte  handleiding  te 

ontwikkelen,  situaties  met  betrekking  tot  indirecte 

discriminatie werden  opgenomen  in  eDiv.  Bovendien  is 

inspectie  in  het  kader  van  het  decreet  evenredige 

arbeidsparticipatie niet bevoegd om op te treden in geval 

van  indirecte discriminatie.    Zowel directe discriminatie 

als  indirecte  discriminatie  worden  door  het  decreet 

verboden, maar sancties zijn enkel voorzien  in geval van 

directe  discriminatie.  Opvolging  2016‐2017:    In  2016 

lanceren  we  een  sensibiliseringscampagne  rond 
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antidiscriminatie  om  het  thema  onder  de  aandacht  te 

brengen  en  bespreekbaar  te maken bij werknemers  en 

werkgevers.  Ook  indirecte  discriminatie  zal  hierbij  aan 

bod komen.  

Actie 12 en 13: Concrete addenda bij het 

ABAD voor alle initiële ondertekenaars van 

de intentieverklaring 

De addenda met WSE, VDAB, Federgon en SLN werden 

afgesloten  in  2012‐2013.  De  sociale  partners,  het 

Minderhedenforum  en  GRIP  worden  gevat  via 

protocollen. Opvolging 2016‐2017:  Ook over de addenda 

afgesloten met VDAB, Afdeling Toezicht en Handhaving, 

SLN  (nu:  werkplekarchitecten)  en  FEDERGON  zal 

gerapporteerd worden. De  rapportering van de afdeling 

Toezicht  en  Handhaving  wordt  opgenomen  binnen  dit 

derde  luik van de nota. Een voorbereidend overleg met 

VDAB over de opvolging van het addendum vond plaats 

op 9/03/2016. 

Actie  14:  Verbetering  geïnformatiseerde 

data‐uitwisseling  inspectie 

WSE/meldpunten/CGKR (nu: Unia) 

In  2007  bij  de  opstart  van  ABAD  was  één  van  de 

doelstellingen  een  verbetering  van  de  data‐uitwisseling 

en informatiedoorstroming tussen de afdeling toezicht en 

handhaving  van  het  departement  werk  en  sociale 

economie,  Toezicht  Sociale  Wetten  bij  de  federale 

overheidsdienst werk,  arbeid  en  sociaal  overleg  en  het 

Interfederaal  gelijkekansencentrum  (nu: Unia). Dit  blijft 

tot vandaag één van de pijnpunten.  Op 13/10/2015 heeft 

een  overleg  plaatsgevonden  tussen  onze  inspectie  en 

VDAB (klachtenmanager) over   doorstroom van klachten 

en meldingen. Een overleg tussen onze inspectie en Unia 

vond  plaats  op  26/11/2015.   Opvolging  2016‐2017: De 

data‐uitwisseling en samenwerking tussen de Vlaamse en 

federale inspectiediensten en de contactpunten van Unia 

blijft voorwerp van overleg. Hier zal versterkt op worden 

ingezet.  

Actie  15:  Onderzoek  naar  de 

mogelijkheden  van  officiële  bemiddeling 

door DWSE bij klachten 

In  2014  heeft  een  overleg  plaatsgevonden met  Gelijke 

Kansen  Vlaanderen  en  het  interfederaal 

gelijkekansencentrum over ervaringen en aanpak  in het 

buitenland.  Een  nota werd  opgemaakt  en  bezorgd  aan 

kabinet,  maar  er  zijn  nog  geen  concrete  keuzes  voor 

verdere aanpak. Opvolging 2016‐2017: hier wordt op dit 

moment niet verder op ingezet. 

Actie  16: Deelname  aan  de  ontwikkeling 

van  een  instrument  voor  socio‐

economische  monitoring  op  basis  van 

historiek van nationaliteiten 

De herkomstmonitor, ontwikkeld door het Departement 

WSE  werd  gepubliceerd  in  maart  2015.    Het  rapport 

beschrijft de arbeidsmarktpositie van personen met een 

buitenlandse  herkomst  in  Vlaanderen,  met  bijzondere 

aandacht voor de bevolking met een niet‐EU herkomst.  

Opvolging 2016‐2017: De monitoring   m.b.t. het bereik 

van  bepaalde  groepen  in  de  WSE‐beleidsinstrumenten 
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wordt voorzien. In 2016 werd ook een VIONA‐onderzoek 

opgestart  naar  de  kritische  succesfactoren  in 

tewerkstelling van personen van buitenlandse herkomst. 

Actie 17: Meewerken aan het onderzoek 

“Geaggregeerde correspondentietests” en 

aan de “Diversiteitsbarometer Werk” 

Het departement WSE heeft haar medewerking verleent 

aan  de  publicatie  van  de  diversiteitsbarometer werk  in 

september  2012.  Doel  van  dit  project:  een  structureel 

meetinstrument uitwerken dat op een wetenschappelijk 

onderbouwde  manier  een  stand  van  zaken  van  de 

diversiteit in België weergeeft, en in een bredere context 

de houding tegenover personen die gekenmerkt worden 

door  onder  meer  hun  leeftijd,  afkomst,  seksuele 

geaardheid  of  handicap.  Opvolging  2016‐2017:  Een 

nieuwe  diversiteitsbarometer  Werk  wordt  voorzien  in 

2018.  
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4. Voorstel met krachtlijnen voor de toekomst 
 

Naar  aanleiding  van  de  nieuwe  overgedragen  bevoegdheden  in  het  kader  van  de  zesde 

staatshervorming – onder meer de reglementering dienstencheques  ‐ en de actuele debatten rond 

discriminatie dringt een nieuwe actualisatie van het ABAD zich op. 

 

Uit de tabel met rapportering in het derde luik blijkt dat binnen het geactualiseerde ABAD reeds een 

aantal successen werden geboekt: 

‐ de  koppeling  anti‐discriminatiebestrijding  met  instrumenten  van  het  loopbaan‐  en 

diversiteitsbeleid, wat resulteerde in een handige checklist diversiteit voor de inspecteurs 

op het terrein; 

‐ ontwikkeling  van  de  Toolbox  talentontwikkelaar  met  instrumenten  voor  non‐

discriminatiebeleid; 

‐ ontwikkeling  van  het  e‐Div  instrument  voor  opleiding  en  vorming  rond 

discriminatiewetgeving onder leiding van Unia; 

‐ de  publicatie  van  de  diversiteitsbarometer werk  (2012)  onder  leiding  van  Unia  en  de 

herkomstmonitor (2015) onder leiding van het Departement WSE. 

 

Wat kan er beter?  

 

In het geactualiseerde ABAD willen we voor 2016 en 2017 acties die lopende zijn verder uitdiepen (zie 

“opvolging 2016‐2017 “ in de bovenstaande tabel).  

 

Daarnaast  willen  we  ook  inzetten  op  aanvullende  acties.  Hierbij  kunnen  we  een  5‐tal  thema’s 

onderscheiden waarop we versterkt willen inzetten in 2016 en 2017. Deze zijn: 

 

1. Sensibilisering  rond  het  thema  van  anti‐discriminatie  via  een  campagne,  instrumenten  en 

toolboxen; 

2. Preventief discriminatie bestrijden via opleiding en vorming; 

3. De  strijd  tegen  discriminatie  stimuleren  op  sectoraal  niveau  via  het  instrument  van  de 

sectorconvenants en meer specifiek bij dienstencheque‐ondernemingen; 

4. Anti‐discriminatie als prioriteit bij handhaving: versterkt inzetten op de controles anti‐

discriminatie en samenwerking met de federale overheid en Unia in functie van 

gegevensuitwisseling en informatiedoorstroming; 

5. Onderzoek en monitoring van discriminatie 

 

Wel willen we er de aandacht op vestigen dat de mogelijkheden om deze strijd op Vlaams niveau te 

voeren, beperkt zijn. De regionale en de federale overheid beschikken elk binnen hun bevoegdheden 

over de mogelijkheid om een beleid inzake niet‐discriminatie te voeren. Wat betreft de discriminatie 

op  de werkvloer  stelt  de  bijzondere wet  van  8  augustus  1980  evenwel  duidelijk  dat  de  federale 

overheid bevoegd is voor het arbeidsrecht. Dit wil zeggen dat voor de bestrijding van discriminatie op 

de werkvloer de federale minister van werk in eerste lijn bevoegd is. 
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4.1. Sensibilisering  
Preventie en sensibilisering vormen een eerste en noodzakelijk stap in de strijd tegen discriminatie op 

de arbeidsmarkt. Het voorkomen of remediëren van directe en voornamelijk indirecte discriminatie op 

de arbeidsmarkt wordt hierbij vooropgesteld. Het is belangrijk te werken aan een gedeeld bewustzijn 

en  het  creëren  van  een maatschappelijk  klimaat waarin  discriminatie met  kracht  voorkomen  en 

bestreden wordt en dit op alle vlakken van de samenleving, waaronder ook de arbeidsmarkt. 

Ondersteunende maatregelen die we hier concreet voor inzetten zijn: 

 Bestaande  instrumenten,  o.m.  de  Toolbox  Talentontwikkelaar  zal  aangepast  worden  in 

functie van de focus op talent en competenties. We besteden de actualisering van de toolbox 

uit  en dit wordt mee  ingepast  in  een  ruimere overheidsopdracht m.b.t. het uitwerken  en 

opvolgen van een Vlaams communicatiekader dat we ter ondersteuning van de focus op talent 

en  competenties  laten  uitrollen.  De  toolboxfiches  m.b.t.  discriminatiebestrijding  worden 

herbekeken en waar nodig aangevuld met bijkomende informatie of tools, zoals bijvoorbeeld 

over  het  omgaan met  discriminerende  klanten.  Unia  heeft  zich  bereid  verklaard  om  zijn 

(juridische)  expertise  in  te  zetten  om  de  fiches  uit  de  toolbox  Talentontwikkelaar  rond 

discriminatiebestrijding verder uit te werken en inhoudelijk te versterken. 

 

Actie  Actualiseren van fiches en tools binnen Toolbox Talentontwikkelaar 

Bereik  Het aantal unieke gebruikers bedraagt 43.518 sinds 2014. 

Timing  Verzenden bestek – najaar 2016

Monitoring  Via “google analytics” statistische gegevens verkregen worden. Het bereik zal gemeten 
worden naar aantal paginaweergaven en aantal unieke gebruikers. 

 

In het najaar van 2016 organiseren we, naar analogie met de campagne “de juiste stoel”, een 

informerende  en  sensibiliserende  campagne  waarin  we  alle  vormen  van  discriminatie 

bespreekbaar  maken  op  de  werkvloer.  Essentieel  is  dat  er  een  brede  maatschappelijke 

erkenning ontstaat. Het bespreekbaar maken van de problematiek biedt de mogelijkheid om 

passende maatregelen  te  treffen om  (indirecte) discriminatie effectief  tegen  te gaan en  te 

voorkomen. We  beogen  een  generieke  campagne  die  gericht  is  op  (a)  alle  vormen  van 

discriminatie en (b) alle werknemers en werkgevers  in Vlaanderen. De campagne zal hierbij 

zowel  focussen op discriminatie  tussen werkgever  en werknemer,  als discriminatie  tussen 

werknemers onderling. Achterliggend willen we ook slachtoffers en getuigen informeren over 

hun  rechten  m.b.t.  arbeidsgerelateerde  discriminatie  en  hen  sensibiliseren  om  hiervan 

melding te maken bij de bevoegde  instanties. Registratie van meldingen geven ons  immers 

een beter inzicht in hoe vaak discriminatie op de arbeidsmarkt voorkomt. Meldingen kunnen 

hierbij een goede eerste aanwijzing geven en maken het makkelijker om  discriminatie effectief 

op te sporen en te bestrijden. 

Actie  Bespreekbaar maken van discriminatie op de werkvloer

Bereik  Werkgevers en werknemers in Vlaanderen

Timing  Lancering najaar 2016

Monitoring  De  output  van  de  campagne  wordt  gemeten.  Afhankelijk  van  welk  vorm  deze 
campagne krijgt, kan er gekeken worden naar het bereik (aantal personen), output (bv. 
aantal publicaties), …. 

 

 Ook  de  meldpunten  voor  discriminatie,  o.m.  het  meldpunt  bij  de  afdeling  Toezicht  en 

Handhaving op werk.be  en de  contactpunten  van Unia worden hierbij onder de  aandacht 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

[Publish Date] Nota pagina 11 van 28 
 

gebracht.  Om  een  zicht  te  krijgen  op  de  verschillende  meldpunten  discriminatie  die  in 

Vlaanderen bestaan en hoe deze zich tegenover elkaar verhouden, wordt een beschrijvende 

studie  van  alle  meldpunten  in  Vlaanderen  waar  slachtoffers  of  getuigen  van 

arbeidsgerlateerde discriminatie terecht kunnen opgemaakt. De beschrijvende nota heeft als 

doel de bestaande knelpunten aan het licht te brengen en enkele aanbevelingen te formuleren 

om de werking van de verschillende meldpunten te verbeteren. Het uiteindelijke doel blijft 

echter het bevorderen van de uitwisseling, samenwerking en informatiedoorstroming tussen 

de verschillende partners. De beschrijvende nota wil hier een stimulans vormen.  

Na de campagne zal de afdeling Toezicht en Handhaving een grondige evaluatie te maken van 

het meldpunt waarbij mogelijke  drempels  in  kaart worden  gebracht. Dit  op  basis  van  de 

verhoogde  instroom  van meldingen  en  in  overleg met  de  partners  die  bij  de  campagne 

betrokken werden (zie meer onder actie bij 4.4). 

 

Actie  Beschrijvende studie van de verschillende meldpunten discriminatie in Vlaanderen / in 
kaart brengen van knelpunten en formuleren van aanbevelingen  

Bereik  Slachtoffers of getuigen van arbeidsgerelateerde discriminatie 

Timing  Najaar 2016 

Monitoring  het aantal inkomende klachten via het klachtenformulier wordt gemonitord; hierover 
staat  ook  steeds  een  rapportering  in  het  jaarverslag  van  Afdeling  Toezicht  en 
Handhaving. Ook  kunnen  er  via  “google  analytics”  statistische  gegevens  verkregen 
worden  over  bepaalde  delen  van  de  website  werk.be  zoals  bijvoorbeeld  het 
klachtenformulier  (naar bezoekersstromen:  aantal bezoekers, hoe bezoekers op de 
website terecht komen in kader van de vindbaarheid van de website, …). 

 

4.2. Opleiding en vorming 
Het departement blijft, in samenwerking met andere betrokken partijen, een trainingsaanbod voorzien 

voor onder meer  inspecteurs. Hierbij wordt sterk  ingezet op het online opleidingsinstrument eDiv. 

Onwetendheid m.b.t.  discriminatie  kan  er  toe  leiden  dat  bepaalde  vormen  van  discriminatie  niet 

herkent en opgevolgd worden. Het vergroten van kennis m.b.t. arbeidsgerelateerde discriminatie  is 

dan ook noodzakelijk. Blijvend inzetten op opleiding en vorming vormt dan ook een cruciaal punt.  

 Op 29/09/2015 werd een eerste opleiding m.b.t. discriminatiebeleid gegeven aan de nieuwe 

inspecteurs die aangeworven zijn in het kader van dienstencheques.   Voor de inspecteurs die 

discriminatiecontroles  op  het  terrein  uitoefenen,  wordt  een  collectief  opleidingsmoment 

gepland  met  als  doel  het  behalen  van  een  eDiv  attest.  Ook  werd  de  themagroep 

EAD/antidiscriminatie  opgericht.  Binnen  deze  werkgroep  worden  beleidsontwikkelingen 

m.b.t. discriminatie opgevolgd  en  vertaald naar  controles op het  terrein, dossiers worden 

besproken en ervaringen uitgewisseld.  

 

Actie  Collectief opleidingsmoment eDiv bij inspecteurs discriminatie / kennisdeling 

Bereik  Alle inspecteurs die discriminatie behandelen

Timing  2016‐2017 

Monitoring  Bij succesvol doorlopen van de eDiv module, ontvangt de persoon hiervoor een attest. 
Aantal  behaalde  eDiv  attesten.  Kenmerken  van  vorming  (kwalitatief)  en  aantal 
personen (kwantitatief) wordt bijgehouden. 

 

 Het  online  opleidingsinstrument  eDiv  zal  verder  gepromoot  worden.  eDiv  is  een  online 

opleidingsmodule  over  anti‐discriminatiewetgeving  ontwikkeld  door  Unia.  Deze  opleiding 
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focust op de beschermde criteria, verboden gedragingen en wanneer onderscheid al dan niet 

gerechtvaardigd is. In het voorjaar van 2016 is een eerste uitbereiding van eDiv voorzien. Naast 

de reeds bestaande module rond discriminatiewetgeving, wordt er nu ook een module rond 

diversiteitsbeleid aangeboden. Hier wordt voornamelijk gefocust op aanwerving en selectie, 

teammanagement  en  het  opzetten  van  een  bedrijfsbreed  diversiteitsbeleid.  Er  staat  een 

module over redelijke aanpassingen, een module over geloof of  levensbeschouwing en een 

module over seksuele oriëntatie gepland.  

 

Actie  Promoten van eDiv

Bereik  3.426 geregistreerde gebruikers sinds start van eDiv

Timing  2016‐2017 

Monitoring  het gebruik van het eDiv instrument wordt gemonitord bij Unia (aantal behaalde eDiv 
attesten in Vlaanderen NL/FR). 

 

 Ook binnen het instrument van de sectorconvenants wordt het gebruik van eDiv gepromoot.  

Tijdens  de  onderhandelingen  van  de  nieuwe  generatie  sectorconvenants  2016‐2017 werd 

gesensibiliseerd over het opleidingsinstrument eDiv. In de huidige convenants vermelden 11 

sectoren  eDiv  als  instrument  om  het  thema  discriminatie  bespreekbaar  te  maken  of  te 

gebruiken in opleiding en vorming. 

 

Actie  Promoten van eDiv binnen de sectorconvenants

Bereik  33 sectoren binnen de sectorconvenants

Timing  Looptijd convenant 2016‐2017

Monitoring  Uit een screening van de huidige convenants blijkt dat 11 sectoren eDiv vermelden. 
Ook  in de  tussentijdse  rapportering en eindevaluatie  zal nagegaan worden hoeveel 
sectoren eDiv gebruiken en hoe de uitrol van de opgenomen acties verloopt. 

 

4.3. De strijd tegen discriminatie op sectoraal niveau 
Het is in deze generatie sectorconvenants 2016‐2017 de eerste maal dat non‐discriminatie als thema 

werd opgenomen binnen het door VESOC goedgekeurde inhoudelijk kader. Dit op zich zorgt er al voor 

dat het  thema non‐discriminatie bij sectoren onder de aandacht gebracht wordt. Sectoren worden 

m.a.w. gesensibiliseerd rond het thema en het wordt op die manier op de agenda van het sectoraal 

sociaal overleg geplaatst. Dit is een uiterst belangrijke stap om vooruitgang te boeken op dit thema en 

tot een duurzame aanpak in de sector te komen. 

 Via  de  convenants willen we  ondernemingen  o.a.  stimuleren  om  sectorale  gedragscodes 

inzake  discriminatie  op  te  stellen.  Die  kan  verder  geconcretiseerd  worden  in  sectorale 

afspraken  rond meldings‐  en  klachtenprocedures  en  kan  op  bedrijfsniveau  een  vertaling 

krijgen in het arbeidsreglement.  

Uit analyse is gebleken dat 28 van de 33 sectoren voor 2016‐2017 specifieke acties vermelden 

rond non‐discriminatie. 6  sectoren hebben een  resultaatsindicator opgenomen m.b.t. non‐

discriminatie. Er wordt voornamelijk sterker  ingezet op het bekendmaken of faciliteren van 

wetgeving,  via  anti‐discriminatiecode  die  verspreid  worden  bij  de  bedrijven. 

Discriminatiecodes worden m.a.w.  voornamelijk  gebruikt  als  sensibiliseringsinstrument.  16 

sectoren  beschikten  reeds  over  dergelijke  codes  en  gaan  deze  verder  verspreiden  binnen 

bedrijven.  4  sectoren  gaan  tijdens  deze  convenantsperiode  een  sectorale  gedragscode 

uitwerken.  
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Actie  Sectoren stimuleren om sectorale gedragscodes inzake discriminatie op te stellen

Bereik  33 sectoren met een sectorconvenant

Timing  Looptijd convenants 2016‐2017

Monitoring  Uit analyse  is gebleken dat 28 van de 33 sectoren voor 2016‐2017 specifieke acties 
vermelden  rond non‐discriminatie. 4  sectoren gaan  tijdens deze  convenantsperiode 
een sectorale gedragscode uitwerken. 16 beschikken reeds over dergelijke code. Ook 
in de  tussentijdse  rapportering en eindevaluatie  zal nagegaan worden welke  acties 
sectoren opgezet hebben en hoe de uitrol van de opgenomen acties verloopt. 

 

 Verder willen we sectoren en de ondernemingen via de sectorconvenants ook stimuleren in 

het opzetten van systemen van zelfregulering en zelfcontroles, waarvan praktijktesten deel 

uitmaken.  Op  4 mei  2016  organiseerde  het  departement Werk  en  Sociale  economie,  in 

samenwerking met Unia, een intervisiemoment rond het thema non‐discriminatie, waarmee 

we  sectoren  willen  ondersteunen  in  het  opzetten  van  een  sectorbreed  en  gedragen 

antidiscriminatiebeleid  met  inbegrip  van  sectorale  gedragscodes  en  zelfregulering.  De 

belangstelling bij sectoren was groot. 25 sectoren tekenden in op deze intervisie, waarvan ook 

4 van de 5 sectoren die nog geen acties opzetten rond antidiscriminatie. Ook tijdens de looptijd 

van  de  convenant  zal  verder  ingezet  worden  op  het  promoten  van  zelfregulering  bij  de 

verschillende sectoren. 

 

Actie  Sectoren stimuleren in opzetten van systemen van zelfregulering en zelfcontroles

Bereik  33 sectoren binnen de sectorconvenants

Timing  Looptijd convenants 2016‐2017

Monitoring  Tijdens  de  looptijd  van  de  convenants  en  bij de  eindevaluatie  zal  extra  aandacht 
besteed worden aan dit aspect. 

 

Gezien de recente onderzoeken naar discriminatie bij  dienstencheque‐ondernemingen, besteden we 

binnen deze benadering op sectoraal niveau extra aandacht aan de sector van de dienstencheques en 

voorzien we in overleg met de sector een versterkte aanpak in de strijd tegen discriminatie.  

 

Meer specifiek worden onderstaande acties bij de dienstenchequesector gepland: 

 Er  hebben  verschillende  overlegmomenten  plaatsgevonden  met  de  sector  van  de 

dienstencheques teneinde te komen tot een gedragen actieplan rond non‐discriminatie, met 

een  reeks engagementen  van alle betrokken partners. Op 31 mei 2016 werd een akkoord 

bereikt  met  de  werkgeversorganisaties  betreffende  de  mystery  calls  die  door  de  sector 

georganiseerd zullen worden in het kader van zelfregulering. Deze mystery calls zullen in de 

eerste plaats sensibiliserend zijn, maar bij herhaaldelijke vaststellingen worden de resultaten 

overgemaakt aan de afdeling Toezicht en Handhaving van het departement WSE. De precieze 

modaliteiten  moeten  nog  vastgelegd  worden.  Hiertoe  zal  verder  overleg  met  de  sector 

plaatsvinden. Het akkoord rond mystery calls zal opgenomen worden in het ruimer actieplan 

dat met de hele sector en de betrokken stakeholders wordt afgesloten. 

 

Actie  We  gaan  in  overleg met  de  sector  over  de  opmaak  van  een  actieplan  rond  non‐
discriminatie 

Bereik  Heel de dienstenchequesector

Timing  2016 
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Monitoring  De  opvolging  en  evaluatie  van  het  brede  actieplan  DCH  kan  gebeuren  binnen  de 
stuurgroep  DCH).  Overgemaakte  meldingen  m.b.t.  zelfregulering  (aantal,  aard, 
resultaten) zullen opgevolgd worden door afdeling Toezicht en Handhaving). 

 

 In het bestek voor de uitgiftemaatschappij voor dienstencheque werd een volledig hoofdstuk 

non‐discriminatie  ingeschreven.  Door  deze  opname werd  non‐discriminatie  een wezenlijk 

onderdeel  van  de  opdracht.  Daarnaast  maakt  het  bestek  ook  melding  dat  de  uitgifte‐

maatschappij  jaarlijks  in  overleg  met  de  administratieve  entiteit  een  sensibilisering‐  en 

informatie‐actie omtrent talent‐, competentie‐ en antidiscriminatiebeleid naar de (kandidaat) 

gebruikers moet  voeren.  Dit  is  nieuw  in  vergelijking  met  de  federale  bestekken  uit  het 

verleden. Tijdens de opvolgingsvergadering die worden gehouden tussen de administratie en 

Sodexo wordt dit aspect bewaakt en  Sodexo werd  reeds aan deze  voorwaarde herinnerd. 

Meer  concreet  deed  Sodexo  reeds  een  fotoshoot  met  diverse  modellen  om  hun 

beeldmateriaal de diverse samenleving beter weer te geven. 

 

Actie  Uitrol van een sensibilisering‐ en informatie‐actie door Sodexo 

Bereik  Dienstencheques‐gebruikers

Timing  2016‐2017 

Monitoring  De opvolging van Sodexo (cf. opdracht in bestek) zal gebeuren binnen de stuurgroep 
DCH. 

 

 We  pleegden  overleg  met  de  sector  over  de  opmaak  van  een  proportioneel  sanctie‐

instrumentarium  in  het  kader  van  discriminatie  bij  dienstencheques. Naast  een mogelijke 

intrekking van de erkenningsvoorwaarden, wat nu reeds mogelijk is, wordt hierbij gedacht aan 

strafrechtelijke  en  administratiefrechtelijke  sancties,  naar  analogie met  de  reglementering 

private  arbeidsbemiddeling.  Zoals  met  de  sectorale  partners  besproken,  wordt  hiervoor 

momenteel een ontwerp van decreet voorbereid dat in 2016 zal voorgelegd worden aan de 

Vlaamse regering. 

 

Actie  Invoering van een proportioneel sanctie‐instrumentarium

Bereik  Dienstencheque‐ondernemingen

Timing  Ontwerp decreet 2016

Monitoring  Uitvoering  decreet  /  toepassing  afdeling  Toezicht  en Handhaving  /  rapportering  in 
jaarlijkse boordtabel ATH. 

 

4.4. Discriminatie als prioriteit bij handhaving 
Discriminatie blijft een prioritair op vlak van handhaving, waarbij versterkt wordt ingezet op controles, 

maar waar  ook  de  proactieve  aanpak  verder  uitgewerkt wordt.  Primair  doel  van  deze  proactieve 

aanpak  bij  inspectiebezoeken  is  sensibilisering  en  bewustmaking  rond  de  thematiek  van  werk‐

gerelateerde  discriminatie.  Ook  op  vlak  van  samenwerking,  informatiedoorstroming  en 

gegevensuitwisseling worden verdere afspraken gemaakt.  

De bevoegdheden van onze inspectie zijn echter beperkt. De Vlaamse inspectie kan enkel optreden op 

basis van het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht. De  inspecteurs van de 

afdeling Toezicht en Handhaving van het departement Werk en Sociale Economie zijn, op basis van dit 

decreet, bevoegd voor het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling 

en voor het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt. Het decreet 

van 8 mei 2002 houdende de evenredige participatie op de arbeidsmarkt verbiedt discriminatie op 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

[Publish Date] Nota pagina 15 van 28 
 

grond  van  de  volgende  7  beschermde  criteria:  geslacht,  zogenaamd  ras,  etnische  afstamming, 

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Het decreet is van toepassing op 

materies  waarvoor  Vlaanderen  bevoegd  is:  beroepskeuzevoorlichting,  beroepsopleiding, 

loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling, bij de Vlaamse diensten en het Vlaams overheids‐ en 

onderwijspersoneel  en  bij  de  beroepsopleiding  en  tewerkstelling  van  gehandicapten.  Het  is  de 

Algemene Directie  Toezicht  op  de  Sociale Wetten  van  de  federale  overheid  die  belast  is met  de 

handhaving van de federale antidiscriminatiewetten. 

 De  Afdeling  toezicht  en  handhaving  van  het  Departement Werk  en  Sociale  Economie  zal 

versterkt  inzetten  op  de  controles  anti‐discriminatie  (conform  de  bevoegdheden  zoals 

bepaald  in  het  decreet  houdende  sociaalrechtelijk  toezicht)  alsook  een  quickscan  ronde 

discriminatie  bij  dienstencheques  organiseren  (gekoppeld  aan  decreetwijziging  ihkv  de 

opmaak van een proportioneel sanctie‐instrumentarium).  

Als concreet objectief worden 100 controles  inzake discriminatie vooropgesteld per  jaar.  In 

2015 werden 71 inspecties m.b.t. discriminatie uitgevoerd en 32 inspecties antidiscriminatie 

bij  dienstencheque‐ondernemingencontroles.  Dit  brengt  het  totale  aantal  controle m.b.t. 

discriminatie voor 2015 op 103. Als resultaat hiervan werden 7 waarschuwingen gegeven en 

werd er één Pro Justitia opgesteld. Ook in 2016 worden 100 controles vooropgesteld.  

 

Actie  100 controles discriminatie

Bereik  100 ondernemingen

Timing  2015‐2016 

Monitoring  dit wordt opgevolgd in de boordtabel ATH; rapportering in jaarverslag ATH. 

 

 Naar  aan  leiding  van  de  campagne  wordt  het  meldpunt  van  de  afdeling  Toezicht  en 

Handhaving op de website werk.be verbeterd. Het verschil tussen melding en klacht wordt 

geschrapt. In het verleden was het zo dat een klacht steeds ingediend werd door de betrokken 

persoon, terwijl een melding door een derde gemaakt wordt. Dit onderscheid  is echter niet 

relevant voor de indiener en leidt enkel tot verwarring. Verder krijgt het elektronisch meldpunt 

een nieuwe naam, worden de bevoegdheden van de inspectiedienst verduidelijkt, wordt het 

meldpunt meer gestroomlijnd en op een meer zichtbare manier in beeld gebracht.  

Na de campagne plant de afdeling Toezicht en Handhaving een grondige evaluatie van het 

meldpunt waarbij mogelijke drempels in kaart worden gebracht. Dit op basis van de verhoogde 

instroom van meldingen, die op nauwkeurig wijze gemonitord zal worden. De evaluatie zal 

gebeuren in nauw overleg met de andere partners die bij de campagne betrokken zijn.  .   

 

Actie  Verbeteren van het meldpunt van de afdeling toezicht en handhaving 

Bereik  Slachtoffers of getuigen van arbeidsgerelateerde discriminatie 

Timing  2016‐2017  

Monitoring  rapportering in jaarverslag ATH.

 

 Het  thema  discriminatie  staat  op  de  prioriteitenlijst  van  de  kadernota  integrale  veiligheid 

inzake vervolgingsbeleid die de Vlaamse Regering in 2015 heeft overgemaakt aan de Federale 

regering. Deze kadernota vormt het strategisch referentiekader van het veiligheidsbeleid en 

voor veiligheidsaspecten in andere beleidsplannen. De beleidsafstemming tussen de federale 

staat, de gemeenschappen en de gewesten  inzake deze kadernota  integrale veiligheid vindt 

plaats  in  het  kader  van  de  Interministeriële  Conferentie  inzake  het  Veiligheids‐  en 

handhavingsbeleid. Discriminatie maakt hierbij deel uit van één van de 10 prioritaire clusters 
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van  veiligheidsfenomenen  en  problematieken  “Geweldscriminaliteit,  aantasting  van  de 

persoonlijke  integriteit  en  discriminatie”.  Ingevolge  de  staatshervorming  werden  de 

bevoegdheden van de gewesten op het vlak van sanctie en vervolgingsbeleid bevestigd en 

versterkt. De  implementatie van het aan de Vlaamse overheid toegewezen  injunctierecht  is 

nog  in ontwikkeling. Een politiek‐ambtelijke werkgroep  ‘vervolgingsbeleid’ en een experten 

groep, met aanwezigheid van procureur generaals, werkt aan motiveringen en het gebruik er 

van. Op die manier kunnen we prioriteiten doordrukken door het parket te verplichten om 

bepaalde  soorten  misdrijven  of  wantoestanden  te  onderzoeken.  De  interministeriële 

conferentie  en  de  experten  groep  zullen  zich  engageren  voor  de  verdere  opvolging  en 

uitvoering van de maatregelen en de kadernota integrale veiligheid. 

  

Actie  Thema discriminatie maakt deel uit van de prioriteitenlijst integrale veiligheid 

Bereik  alle actoren die bijdragen tot veiligheidsbeleid

Timing  Looptijd kadernota: 2016‐2019

Monitoring  Opvolging binnen de experten werkgroep, waar ook afdeling Toezicht en Handhaving 
vertegenwoordigd is. 

 

 Daarnaast zal – gezien het zwaartepunt in het kader van discriminatie – verder overleg worden 

gepleegd  met  de  federale  bevoegde  minister  om  afspraken  te  maken  rond  wederzijdse 

overheidsacties (o.a. via samenwerking tussen de inspectiediensten). Het doel is te komen tot 

een  nieuw  protocol  om  de  samenwerking  tussen  inspectiediensten  te  verfijnen  en 

actualiseren,  de  aanspreekpunten  binnen  de  diensten  aan  elkaar  kenbaar  te  maken  en 

informatie  en  resultaten  uit  te  wisselen.  Ook mogelijke  samenwerkingen  op  het  terrein 

worden bekeken. Ook de huidige  samenwerking en afsprakenkader met Unia en de  lokale 

contactpunten m.b.t. informatiedoorstroming zal opnieuw bekeken en bijgestuurd worden.  

 

Actie  Samenwerking en informatiedoorstroom verbeteren

Bereik  Toezicht  Sociale  Wetten (Federale  inspectie),  Afdeling  Toezicht  en  Handhaving
(Vlaamse inspectie), Unia en Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 

Timing  2016‐2017 

Monitoring  Doorstroom van klachten zal opgevolgd en gemonitord worden door afdeling toezicht 
en handhaving. 

 

4.5. Onderzoek en monitoring 
Om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt en een accuraat 

beeld te krijgen op de huidige stand van zaken  is onderzoek en monitoring naar het fenomeen van 

discriminatie op de arbeidsmarkt onmisbaar. Wetenschappelijk onderzoek blijven we in overleg en in 

afstemming met betrokken belanghebbenden stimuleren.  

 Begin  augustus  2016  is  de O&O‐opdracht  ‘Leerstoel Migratie,  integratie  en  arbeidsmarkt’ 

gelanceerd,  een  gezamenlijke  opdracht  van  het  departement  WSE  en  het  Agentschap 

Binnenlands  Bestuur,  afdeling  Gelijke  Kansen,  Integratie  en  Inburgering.  Dit 

domeinoverschrijdend  onderzoek  dient  de  bestaande  lacunes  in  de  kennis  rond  de 

arbeidsmarktintegratie van mensen met migratieachtergrond in Vlaanderen (in het bijzonder 

m.b.t. de latente arbeidsreserve en vluchtelingen) aan te vullen door hun trajecten naar werk 

systematisch in kaart te brengen rekening houdend met verschillende beleidsdomeinen en om 

de succesfactoren bij die trajecten die in kwantitatieve analyses onderbelicht blijven in kaart 
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te brengen via kwalitatieve methodes. Daarnaast stelt het onderzoek de huidige manier van 

het integreren van personen van buitenlandse herkomst op de Vlaams‐Belgische arbeidsmarkt 

in  vraag  vanuit  een  domeinoverschrijdend perspectief.    Ze heeft  immers  raakvlakken met 

arbeidsmarkt‐activering, kinderopvang, onderwijs, huisvesting, inburgering en integratie.  

 

Actie  Leerstoel Migratie, integratie en arbeidsmarkt 

Bereik  Personen met een buitenlandse herkomst 

Timing Dec. 2016 – juni 2019 

 

 Vanuit  het  departement Werk  en  Sociale  Economie wordt  een  rapportage  voorzien  over 

enerzijds de arbeidsmarktpositie van personen met een grote afstand  tot de arbeidsmarkt 

(o.m.  55‐plussers,  personen  met  een  arbeidshandicap,  personen  met  een 

migratieachtergrond,..)  en  anderzijds  het  bereik  van  deze  groepen  in  de  WSE‐

beleidsinstrumenten. Hiertoe  is een gezamenlijke aanvraag  (departement WSE,  steunpunt 

Werk, VDAB) ingediend bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 

 

Actie  Bereik van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in kaart brengen 

Bereik  WSE‐beleidsinstrumenten

Timing  2016‐2017 

 

 Eind 2015 gaf de Minister bevoegd voor werk zijn goedkeuring aan het VIONA projectvoorstel  

van het HIVA om de kritische succesfactoren  in het activeringsbeleid naar mensen met een 

vreemde herkomst  in kaart te brengen. De focus van het onderzoek  ligt op de effectiviteit. 

M.a.w.  in welke mate bereiken de huidige maatregelen of  interventies van VDAB hun doel, 

zijnde het vinden van  (duurzaam) werk voor personen van buitenlandse herkomst. Ook de 

huidige  asielcrisis  noodzaakt  een  goed  begrip  van  wat  werkt  en  niet  werkt  in  de 

activeringsaanpak.  Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de heterogeniteit binnen de 

doelgroep ‘wat werkt voor wie en waarom’? Op basis van de bevindingen zal het mogelijk zijn 

richting  te  geven  aan  het  activeringsbeleid  ten  aanzien  van  personen met  een  vreemde 

herkomst. Een tussentijdse rapportering wordt voorzien in september 2016. 

 

Actie  Kritische succesfactoren van personen van buitenlandse herkomst in kaart brengen

Bereik  VDAB‐maatregelen 

Timing  Tussentijdse rapportering: september 2016
Eindrapportering: begin 2017 

 

 In de FOT (Focus op talent)‐barometer zal een kwantitatief overzicht gegeven worden van de 

socio‐economische positie  van bepaalde groepen. Er wordt  vastgesteld welke positie deze 

groepen  innemen  op  de  arbeidsmarkt  aan  de  hand  van  de  werkzaamheidsgraad,  de 

ondernemersgraad  en  de  werkloosheidsgraad.  Ook  de  kloof  in  werkzaamheidsgraad,  de 

ondernemersgraad en de werkloosheidsgraad zal weergegeven worden alsook de doelstelling 

die behaald moet worden in het kader van het Pact 2020.  De groepen die gemonitord zijn: 

personen met een arbeidshandicap, personen van buitenlandse herkomst,  laaggeschoolden 

en 55+. 

  

Actie  Socio‐economische monitoring

Bereik  personen  met  een  arbeidshandicap,  personen  van  buitenlandse  herkomst, 
laaggeschoolden en 55+ers 
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Timing  2016‐2017 

 

 Een  nieuwe  diversiteitsbarometer  Werk  o.l.v.  Unia  wordt  voorzien  in  2019.  Deze 

'Diversiteitsbarometer' zal opnieuw volledig gewijd zijn aan het  thema tewerkstelling, zoals 

ook  reeds  gebeurde  in  2012. Hierdoor  zal  een  vergelijking  tussen  2012  en  2018 mogelijk 

worden. Het departement zal hiervoor de nodige medewerking verlenen.  

 

Actie  Diversiteitsbarometer werk

Bereik  Arbeidsmarkt in België

Timing  2019 

 

4.6. Addenda 
 

In 2012 met de eerste actualisering van het ABAD werd er voor gekozen om addenda af te sluiten met 

hierin concrete acties en engagementen van de arbeidsmarktintermediairs, zijnde, VDAB, Federgon en 

de Werkplekarchitecten de Afdeling Toezicht en Handhaving. Het addendum met de Afdeling Toezicht 

en Handhaving van het Departement Werk en Sociale economie wordt binnen luik 4.4 “Discriminatie 

als prioriteit bij handhaving” opgenomen. 

Op basis  van het  voorgaande  addenda  vroegen wij  aan  te  geven welke  acties door de betrokken 

partners gerealiseerd werden  sinds de opmaak van het addendum  in 2012, en waarop  ingezet  zal 

worden in de komende jaren 2016‐2017. 

 

4.6.1 VDAB 
 

VDAB heeft sinds de start van het addenda in 2012 al tal van acties ondernomen: 

‐ organiseren van opleiding rond het omgaan met klanten; 

‐ opleidingen rond integriteit; 

‐ organisatie  van  interne  focusgroepen  van  personeelsleden  rond  personen  met  een 

arbeidshandicap, 50+ers en personen met migratieachtergrond; 

‐ VDAB‐gedragscode werd aangepast in 2014; 

‐ Kansengroepen in kaart (2013); 

‐ aanvraag monitoring van personen van buitenlandse herkomst in 2015; 

‐ online assistent “mastervac” wijst op discriminerende bepalingen in vacatures; 

‐ Samenwerking met Jobkanaal; 

‐ … 

 

Sinds 2016 is er een nieuwe opleiding van 2 dagen rond super‐diversiteit, ook een nieuwe 2‐daagse 

opleiding ‘Psychische processen bij vluchtelingen’ wordt georganiseerd. VDAB zal eind 2016 ook een 

interne opleiding  aanbieden  rond  “gekleurde  armoede”. Deze opleiding  is  gericht op  armoede bij 

personen  met  een  migratieachtergrond  en  wordt  aangepast  aan  de  huidige  noden  ihkv  de 

vluchtelingencrisis.  Ook  de  online  tool  eDiv  zal  gepromoot  worden.  VDAB  biedt  een  uitgebreid 

vormingsaanbod aan waarin thema’s als discriminatie en diversiteit aan bod komen. Daarnaast blijven 

acties als  sollicitatiefeedback, klachtenmanagement en “mastervac” blijven behouden. Meer detail 

werd opgenomen in bijlage. 
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4.6.2. FEDERGON 
 

Na 2012 werden door  Federgon, het Vormingsfonds  voor Uitzendkrachten  (VFU) en het  Sectoraal 

Vormingsfonds Dienstencheques onder meer volgende acties opgezet: 

‐ mystery Shopping bij de uitzendsector: 2010‐2015 

‐ promotie van eDiv 

‐ infosessies 

‐ brochure rond “Diversiteit en Discriminatie” 

‐ ontwikkeling van een opleiding “Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? 

‐ aanpassing van beeldmateriaal 

‐ … 

 

Momenteel wordt  in  het  kader  van  dienstencheques  een  actieplan met  de  sector  afgesloten  om 

discriminatie aan te pakken, waar ook zelfregulering en meer bepaald mystery calls centraal staat. Ook 

Federgon  is  partner  in  dit  actieplan  dienstencheques  (zie  luik  4.2).  Het  is  ook  hier,  op  de  acties 

opgenomen binnen het actieplan dienstencheques, dat Federgon de komende jaren op zal inzetten.  

 

4.6.3. WERKPLEKARCHITECTEN 
 

Ook de werkplekarchitecten gaven door welke actie sinds 2012 gerealiseerd werden, hieronder vindt 

u een beknopte oplijsting: 

‐ meewerken aan diversiteitsacties in de sectorconvenants samen met sectorfondsen; 

‐ samenwerkingsprotocol met Jobkanaal; 

‐ vertegenwoordiging  in  RESOC/SERR  ter  ondersteunen  en  realiseren  van  initiatieven  over 

diversiteit; 

‐ evaluatie van loopbaanbegeleiding, o.m. naar de positie van kansengroepen; 

‐ formuleren van voorstellen m.b.t. Focus op talent; 

‐ het  aanbod  van  de Werplekarchitecten  richt  zich  in  de  eerste  plaats  tot mensen  in  een 

kwetsbare arbeidsmarktpositie. 

De  toekomstvisie  van  het  Sterpunt  Inclusief  Ondernemen  is  er  op  gericht  om  “samen  met  de 

werkgevers  op  weg  te  gaan  om  mensen  in  een  kwetsbare  positie  op  de  arbeidsmarkt  in  hun 

ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een 

duurzaam (sociaal) ondernemerschap”. 

Het  Sterpunt  Inclusief Ondernemen bouwt de  visie over de  inclusieve  arbeidsmarkt  verder uit  en 

vertaalt deze in standpunten en adviezen, draagt de ontwikkelde visie over de inclusieve arbeidsmarkt 

uit  naar  leden,  beleid  en  stakeholders  en  werkt  actief  mee  aan  een  beleid  dat  de  inclusieve 

arbeidsmarkt  faciliteert.  Zo  onderzoekt  ze  de  integratiemogelijkheden  van  vluchtelingen  op  de 

arbeidsmarkt. De hervorming van het werkplekleren wil De Werkplekarchitecten aangrijpen om het 

aspect van anti‐discriminatie geïntegreerd aan te pakken binnen hun totale ondersteuningstraject. Het 

Sterpunt is bereid hiertoe samen met het beleid een charter op te maken dat deze acties binnen hun 

werking op werkvloeren concretiseert. Meer detail wordt opgenomen in bijlage. 
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Op  vraag  van  het  Vlaams  Parlement  in  de  resolutie  betreffende  sensibilisering,  preventie  en 

handhaving inzake discriminatie op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond, zal 

na twee jaar het voorliggend geactualiseerd actieplan ABAD 2016‐2017 en het beleid inzake bestrijding 

van discriminatie op de arbeidsmarkt geëvalueerd worden.  

Opvolging van de verschillende acties binnen het ABAD zal gebeuren door de interne projectgroep bij 

het Departement WSE. De projectgroep is samengesteld uit personen van de verschillende afdelingen 

(juridische  dienst,  afdeling  toezicht  en  handhaving,  studiedienst,  sociale  economie  en 

werkgelegenheidsbeleid) en zal geregeld samenkomen  (om de 5  tot 8 weken) om de acties uit het 

actieplan op te volgen en bij te sturen waar nodig.   
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BIJLAGE 1 

Arbeidsgerelateerde discriminatie in België en Vlaanderen 

In  dit  luik  schetsen  we  kort  de  voornaamste  onderzoeken  en  resultaten  met  betrekking  tot 

discriminatie op de arbeidsmarkt  in België en Vlaanderen. Om krachtlijnen voor de toekomst uit te 

tekenen is het immers belangrijk om een zicht te krijgen op hoe discriminatie plaatsvindt en wat de 

huidige situatie is op de arbeidsmarkt. 

Het  meest  uitgebreide  onderzoek  naar  werk‐gerelateerde  discriminatie  betreft  de 

Diversiteitsbarometer Werk van 2012. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Unia met steun van het 

Departement Werk en  Sociale economie. Met de  'Diversiteitsbarometer' brengt Unia de  volgende 

aspecten in kaart: de discriminatiegraad, de tolerantiegraad en de participatiegraad.  

De resultaten tonen aan dat 45‐plussers een aanzienlijk risico lopen om gediscrimineerd te worden bij 

de  uitnodiging  voor  het  sollicitatiegesprek.  Leeftijdsdiscriminatie  doet  zich  niet  enkel  voor  bij  de 

aanwerving, maar ook  tijdens de uitvoering  van het  arbeidscontract  en  kan  verschillende  vormen 

aannemen, gaande van een gebrek aan respect tot een werkelijk verschil in behandeling wegens de 

leeftijd. Vergeleken met het onderzoek van de andere discriminatiegronden krijgt leeftijd de slechtste 

score.  De  kans  dat  iemand  van  53  jaar  gediscrimineerd  wordt  bij  de  uitgenodigd  op  een 

sollicitatiegesprek ligt gemiddeld  8,0% hoger t.o.v. iemand van 23 jaar.  

Grafiek: Kans voor personen van een bepaalde leeftijd om een discriminatievoordeel of een discriminatienadeel 

te hebben (Bron: diversiteitsbarometer 2012) 

 

De algemene perceptie over oudere  leeftijdscategorieën op de arbeidsmarkt  steunt op een aantal 

negatieve stereotypen over vooral de competenties en de fysieke conditie van oudere werknemers. 

Ook  is  er  de  vaststelling  dat  slechts  een  derde  van  de  organisaties  zegt  te  investeren  in  verdere 

opleiding  en  competentieontwikkeling  voor  de  45‐plussers  op  de  werkvloer.  Dit  komt  de 

tolerantiegraad  ten  aanzien  van  die  categorie  werknemers  zeker  niet  ten  goede.  De 

werkzaamheidskloof tussen 55‐plussers en 25‐ tot 54‐jarigen is een van de grootste van Europa. Slechts 

37,8%  van  de  55‐plussers  is  werkzaam  (referentie:  35‐  tot  44‐jarigen  hebben  een 

werkzaamheidsgraad van 76,1%). Een samenspel van lage instroom, hoge uitstroom en een beperkte 

doorstroom zorgt ervoor dat te weinig 55‐plussers aan het werk zijn. 

Van de verschillende discriminatiegronden,  is origine waarschijnlijk de meest gedocumenteerde en 

onderzochte  discriminatiegrond. Discriminatie op basis  van origine  is moeilijk  in  kaart  te brengen 
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omdat ze vaak subtiele vormen aanneemt. Ook moeilijk is het onderscheid te maken tussen religie en 

origine.  Een  kandidaat  van  vreemde  origine  heeft  gemiddeld  genomen  6,6% meer  kans  op  een 

discriminatienadeel. 75% van de bevraagde personen van vreemde herkomst geven aan minstens één 

keer slachtoffer te zijn geweest van discriminatie tijdens hun zoektocht naar werk. 

Grafiek: Kans voor personen van vreemde origine om een discriminatievoordeel of een discriminatienadeel te 

hebben ten opzichte van een Belgische persoon (Bron: diversiteitsbarometer 2012) 

 

Uit de resultaten van de diversiteitsbarometer blijkt verder dat met betrekking tot de tolerantiegraad 

40% van de Belgische bevolking vindt dat de aanwezigheid van minderheidsgroepen  in België een 

negatieve impact heeft op de Belgische arbeidsmarkt en wil dat deze mensen teruggestuurd worden 

naar hun  land. 20% van de Belgen wil  liever ook geen persoon van vreemde origine als collega. Het 

verschil tussen de werkzaamheidsgraad van personen met de Belgische nationaliteit en van personen 

van  vreemde  nationaliteit  is  bijzonder  groot.  De  laagste  werkzaamheidsgraden  zijn  die  van  de 

Congolezen 28%, de Marokkanen 28,6% en de Turken 29,3%  (referentie: werkzaamheidsgraad van 

62,2% bij Belgische bevolking).  

Ook binnen het onderzoek  in het kader van de Herkomstmonitor 2015  (Departement WSE, 2015) 

wordt bevestigd dat de werkzaamheidsgraad van de personen met een Belgische herkomst (71,8% in 

2013) beduidend hoger  ligt dan bij de personen met een EU‐herkomst (56,3%) of de personen met 

niet‐EU‐herkomst  (46,8%). Ook werd  in het onderzoek vastgesteld dat personen met een niet‐EU‐

herkomst geboren in België (= tweede generatie) vaker aan het werk zijn dan de personen geboren in 

het buitenland (=eerste generatie), maar dat deze nog wel steeds ver achterliggen t.a.v. personen met 

een Belgische herkomst. Vooral de werkzaamheidsgraad van jongeren van de tweede generatie blijft 

achter.  

De  resultaten  van  het  tweede  rapport  van  de  Socio‐economische monitoring  2015  van  de  FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het  Interfederaal Gelijkekansencentrum  (nu: Unia) 

bevestigen deze resultaten. Vanuit genderperspectief zijn de crisisjaren interessant. In zo goed als alle 

groepen deden de vrouwen het beter dan de mannen. Hoewel vrouwen van Belgische origine nog 

steeds een aanzienlijk betere uitgangspositie hebben op de arbeidsmarkt, bleven zij in deze evolutie 

achter: hun werkzaamheidgraad steeg met 0,8 procentpunten,  terwijl die van vrouwen met EU‐12 

origine met maar liefst 8,6 procentpunten steeg. Het succes van de dienstencheques bij deze groep is 

daaraan  absoluut  niet  vreemd.  De  vooruitgang  is  opmerkelijk  minder  goed  bij  vrouwen  met 
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Maghrebijnse (+1,1 procentpunten) of overige Afrikaanse (+1,4 procentpunten) origine. We kunnen 

hierbij spreken van een dubbele achterstand waar vrouwen van buitenlandse herkomst mee te maken 

krijgen. Dat een vreemde origine vaak samen gaat met een relatief laag loon werd opnieuw bevestigd 

in dit tweede rapport. De achterstandspositie en herkomstkloof blijven m.a.w. zeer onrustwekkend, in 

Europa vormt België de slechtste  leerling van de klas met wat betreft de werkzaamheidsgraad voor 

personen die geboren werden buiten de EU‐28. 

Ook  personen  met  een  handicap  worden  gediscrimineerd  bij  de  uitnodiging  voor  het 

sollicitatiegesprek.  Een  kandidaat  met  een  fysieke  beperking  heeft  4%  meer  kans  op  een 

discriminatienadeel.  

Grafiek:  Kans  voor  personen  die  een  handicap  vermelden  om  een  discriminatievoordeel  of  een 

discriminatienadeel te hebben ten opzichte van een persoon zonder handicap (Bron: diversiteitsbarometer 2012) 

 

De tolerantiegraad ten opzicht van personen met een handicap is vrij groot. 81% van de Belgen gaat 

akkoord met  specifieke maatregelen op en  rond de werkvloer  ten aanzien van personen met een 

handicap.  De  werkzaamheidsgraad  van  personen  met  een  handicap  ligt  op  34,6%  en  ligt  22 

procentpunten verwijderd van de werkzaamheidsgraad van personen zonder handicap.  

De  dienstencheque‐  en  uitzendsector  zijn  sectoren  die  het  meest  in  beeld  komen  als  het  over 

arbeidsgerelateerde discriminatie gaat. Zo was er o.m. de publicatie van het Minderhedenforum van 

22 februari 2015 “subsidiëren om te discrimineren” en enkele reportages in de media, o.m bij Volt op 

22  april  2015.  Tegelijkertijd  zijn  dit  sectoren  waar  personen  van  buitenlandse  herkomst 

oververtegenwoordigd zijn.  Dit wil echter niet zeggen dat er geen discriminatie plaatsvindt in andere 

sectoren, maar vormt wel een  indicatie dat discriminatie op andere manieren kan plaatsvinden en 

benadrukt het belang van een aanpak op maat. 

Diepgaander onderzoek van de discriminatieprocessen op de arbeidsmarkt dringt  zich op.  In 2018 

wordt alvast een nieuwe diversiteitsbarometer werk gepland.  
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BIJLAGE 2Rapportering m.b.t. het addendum van VDAB 

1. Acties eigen personeel 
Sensibiliserende acties 
 VDAB‐vorming/trainingsaanbod 
De VDAB voorziet met spoor 21  (opleidingsdienst van VDAB)  intern ook een aanbod  in opleidingen 
rond discriminatie en diversiteit.  

 Algemeen: Omgaan met klanten: diversiteit – andere culturen 
Deze opleidingen rond het omgaan met klanten heeft gelopen. Zo was er o.a. een opleiding 
rond omgaan met klanten van  islamitische origine. De opleidingen staan open voor alle 
medewerkers (instructeurs, experts, leidinggevenden, bemiddelaars, …). 
Sinds  2016  is  er  een  nieuwe  opleiding  van  2  dagen  rond  super‐diversiteit.  Een 
pilootopleiding vond plaats in januari 2016. Deze opleiding is gericht naar alle werknemers 
binnen VDAB (bemiddelaars, NT2, consulenten en inburgeringsconsulenten). De opleiding 
heeft als doel medewerkers  te versterken  in het werken met  specifieke  individuele en 
groepen  werkzoekenden,  o.m.  met  een  migratie‐achtergrond.  Ook  het  thema 
discriminatie komt hierbij aan bod. Na de proefsessie in januari werden al drie extra sessies 
georganiseerd. De opleiding wordt ook aangepast aan de actualiteit.  
Een  nieuwe  2‐daagse  opleiding  ‘Psychische  processen  bij  vluchtelingen’  wordt 
georganiseerd.  Deze  opleiding  is  vooral  voor  inburgeringsconsulenten  ihkv 
vluchtelingencrisis  met  als  doel  het  herkennen  van  signalen  en  gericht  kunnen 
doorverwijzing. Deze zal georganiseerd worden in mei/ juni dit jaar.  
Ook biedt VDAB een interne opleiding aan rond “gekleurde armoede”. Deze opleiding is 
gericht op armoede bij personen met een migratieachtergrond en wordt aangepast aan 
de huidige noden  ihkv de vluchtelingencrisis. Deze opleiding zal doorgaan  in het najaar 
2016.  Daarnaast  zijn  er  opleidingen  gericht  op  één  of  meerdere  groepen  zoals  een 
opleiding rond ‘vreemde arbeidskrachten’ en  ’50 tinten wijs’ over omgaan met oudere 
werkzoekenden.  
Daarnaast probeert VDAB het thema van arbeidsgerelateerde discriminatie steeds mee te 
integreren in vormingsactiviteiten in het kader van Spoor 21.  

 Opleiding Module  “moreel handelen” waarin  verschillende  aspecten  van  Integriteit en 
diversiteit zijn ingebouwd. 

– Inleiding Integriteit Deze opleiding werd gegeven. 
– Bangelijk Integer Deze opleiding werd gegeven. 
– Discriminatie > e‐module  in productie sinds september 2012. 

Ontwikkeling  van  eDiv  module  (een  online  opleidingstool) 
i.s.m. Unia en DWSE. Een nieuwe module werd gelanceerd eind 
februari  2016. Minstens  80 mensen binnen VDAB  gebruiken 
eDiv  regelmatig.  De  nieuwe  module  zal  in  2016  onder  de 
aandacht gebracht worden bij o.a. consulenten.  

– Vaak  gaat  het  niet  om  directe  maar  wel  om  indirecte 
discriminatie en  zit men  in een moeilijke  schemerzone Dit  is 
vaak een gewetenskwestie. In de module werd opgenomen: 
‐ Wetgeving 
‐ Grijze zones binnen de wetgeving 
‐ Hoe hiermee omgaan? 

 
 De  opleiding  “Hoe  omgaan  met  verbale  agressie”  belicht  een  ander  aspect  van 

discriminatie  en  focust  op  verbale  agressie  en  de  discriminerende  uitspraken  waar 
consulenten  soms mee  geconfronteerd worden.  Juiste  cijfers  rond  deze  problematiek 
vallen moeilijk te geven, ook hier wordt er geconstateerd dat er niet snel een klacht wordt 
neergelegd. 
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Recent werd een digitaal leerplatform ontwikkeld (hoofzakelijk voor consulenten). Hier in 
bevindt zich een online cursus ‘omgaan met agressie’.   

 
 
 Intern gebruikersoverleg 
Het  intern  gebruikersoverleg  is  een overleg  van VDAB‐collega’s uit  de  kansengroepen  vanuit  heel 
Vlaanderen. Het overleg draagt bij om het VDAB‐beleid mee vorm te geven. 
Zo zal de opleidingsmodule Islam herwerkt worden. De collega’s van allochtone origine kunnen deze 
module ook zelf geven vanuit hun eigen expertise en  leefwereld. Ze hebben ook meer zicht op de 
vragen die spelen bij de andere collega’s.  
Inde toekomst zal er nog meer gedifferentieerd per provincie worden gewerkt. 
Drie focusgroepen van personeelsleden kwamen samen: personen met een arbeidshandicap, 50+ers 
en personen met migratieachtergrond.  
De groep van personen met migratieachtergrond en 50+ers komen nog regelmatig (viertal keer per 
jaar) samen en werken rond verschillende thema’s. Thema’s die reeds aan bod kwamen bij de groep 
van  personen met  een migratieachtergrond  zijn: extremisme,  richtlijn  sluierdracht,  richtlijn  stille 
ruimte (ikv bidden op de werkvloer), meewerken aan Mozaiko (personeelsnetwerk Vlaamse Overheid), 
opleiding  thinking  outside  the  box,  ...    Bij  de  focusgroep  rond  50+  kwam  o.a.  uitwerken 
perspectiefgesprekken,  uitwerken  personeelsbevraging,  workshop  zelfreflectie,  FAQ's,  pensioen, 
netwerken en seminaries aan bod. De focusgroep voor personen met een arbeidshandicap werd het 
laatst georganiseerd in het voorjaar van 2013. Deze wordt echter in het voorjaar van 2016 opnieuw 
opgestart. 
 
Ook via het stakeholdersforum is er aandacht voor  personen van buitenlandse herkomst en personen 
met  een  arbeidshandicap  vooral  dan  ihkv  beleidsparticipatie.  VDAB  voorziet  in  structurele 
beleidsparticipatie geregeld via verschillende afspraken en beleidsfora via de Commissie diversiteit van 
de  SERV,  POWA  (Partner  Overleg  Werkzoekenden  met  een  Arbeidsbeperking)  en  het 
Stakeholdersforum. Betrokken partners zijn het Minderhedenforum, GRIP en netwerk tegen armoede.  
 
Geplande actie: herwerking van de opleidingsmodule door collega’s van allochtone origine.  
 
Repressieve acties 
 De VDAB‐consulenten vallen onder het VPS‐statuut van de Vlaamse Overheid.  
Hierdoor  is elke  consulent gebonden aan de meldingsplicht. De Vlaamse ambtenaar mag  zelf niet 
aanzetten tot discriminatie noch ingaan op discriminerende vragen. 
 
Doordat het VDAB‐personeel onder het VPS‐statuut valt, ressorteren zij ook onder de deontologische 
code van het de Vlaamse Overheid. Deze code werd vertaald  in de eigen VDAB‐ gedragscode waar 
expliciet wordt vermeld dat: “De VDAB‐personeelsleden gaan 
positief om met diversiteit. Ze handelen in overeenstemming met de regels inzake non‐discriminatie 
en diversiteit.” Diversiteit wordt ook opgevolgd bij de personeelsevaluaties. 
 
Consulenten bij VDAB kunnen verplicht op opleiding gestuurd worden wanneer er discriminerende 
handelingen werden vastgesteld.  
Ook met tenderpartners is afgesproken dat zij ook klachtenprocedures moeten opzetten. De klant kan 
dan kiezen om een klacht in te dienen bij VDAB of bij de tenderpartners. (Meestal worden klachten 
ingediend bij VDAB). Elke  jaar dalen klachten over  tenders 2015: 50 klachten  (algemeen niet enkel 
m.b.t. discriminatie. Over discriminatie zijn weinig tot geen klachten).  
 
Geplande actie:  
 De VDAB‐gedragscode  zal worden  aangepast  aan  de hernieuwde deontologische  code  van de 

Vlaamse Overheid. Deze gedragscode werd aangepast. Richtlijnen non‐discriminatie (2014). Hoe 
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klachten  indienen.  Gedragscode  op  zich  vermoedelijk  ook  van  toepassing  op  tenderpartners 
(wordt nog nagekeken).  

 Er zal verder onderzocht worden hoe er FAQ’s “Hoe omgaan met moeilijke en discriminerende 
vragen” eventueel kunnen worden geïntegreerd binnen de FAQ’s van de servicelijnmodule. (tool 
vraag en antwoord voor de consulenten). Wordt vermeld  op intranet.  

 
Acties voor de Toekomst: 
VDAB beidt en intern een uitgebreid vormingsaanbod aan. 

 Groep rond transgender: nieuwe groep is opgericht, actie gepland voor 2016  

 ‘FIER’ – durf inspireren, eerlijk zijn en respect tonen. Waarden en normen binnen VDAB. Komt 
ook aan bod in verplichte vorming voor nieuwe werknemers. Kan gezien worden als  vertaling 
van de gedragscode (wordt niet expliciet naar verwezen). Respect tonen voor anderen is één 
van de FIER pijlers. 

 Evaluatiecriteria voor alle medewerkers: omgaan met diversiteit.  

 Opleiding rond super‐diversiteit (zie supra) 

 Opleiding ‘Psychische processen bij vluchtelingen’  ihkv de vluchteling‐ en asielcrisis (zie supra) 
 
 

2. Acties werknemers en werkgevers 
Sensibiliserende acties   
Rapportering: Analyses arbeidsmarktparticipatie van allochtonen: “kiks” 
De VDAB‐studiedienst publiceert 1 à 2 keer per jaar de studies “kansengroepen  in kaart” waarin de 
werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad van de kansengroepen aan bod komen. Zo komen alle 
kansen groepen om de 2 à 3 jaar aan de beurt. 
Dit onderzoek geeft een statistische indicatie weer, biedt meer achtergrond en draagt in ruime zin bij 
tot de sensiblisering van de problematiek. 
 
Momenteel  monitort  VDAB  personen  met  een  migratieachtergrond.  Conform  de  overeenkomst 
binnen  de  Vlaamse  Regering  rond  de  monitoring  van  de  doelstellingen  van  het  horizontaal 
integratiebeleid diende VDAB recent een aanvraag in bij de privacy commissie in met betrekking tot 
het  monitoren  van  personen  van  buitenlandse  herkomst.  Opvolgen  van  de  uitstroom  van 
anderstaligen maakt deel uit van de standaardmonitoring. Voor de uitstroom naar werk voor groepen 
die niet in de standaardrapportering zitten, worden een aantal analyserapporten geschreven. VDAB 
voert  sensibiliserend  onderzoek  door  o.m.  "Kansengroepen  in  kaart  te  brengen".  Deze  analyses 
gebeuren  regelmatig. Laatste keer  specifiek naar allochtonen was  in april 2013. Deze analyses zijn 
steeds gericht naar kansengroepen en worden ook gepubliceerd op de website van VDAB.  
 
anonieme CV op “Mijn Loopbaan” 
Op  de  vernieuwde  VDAB‐website  kan  elke  burger  binnen  “Mijn  Loopbaan”  een  anonieme  CV 
aanmaken. De keuze wordt overgelaten aan het individu.  
 
De mogelijkheid om anoniem een CV op Mijn loopbaan te plaatsen bestaat nog steeds. Hier wordt in 
beperkte mate gebruik van gemaakt. 
In oktober 2013 werd er info gegeven over Mijn Loopbaan aan het stakeholdersforum. Daar werd o.a. 
ook problematiek  rond buitenlandse diploma’s en aanduiden van moedertaal aangekaart.  In 2015 
werden er geen discriminatieklachten ontvangen over mijn loopbaan.  
Met de vernieuwde inschrijving zou VDAB in 2016 de aanduiding van moedertaal verwijderen uit het 
dossier. 
 
 
Sollicitatiefeedback 50+ 
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Vanaf  januari  2012  werd  in  de  50+  werking  van  start  gegaan  met  het  pilootproject 
“Sollicitatiefeedback”. Hierbij wordt naar aanleiding  van een  vacatureverwijzing aan de werkgever 
gevraagd om zijn feedback te geven op de sollicitatie van een werkzoekende 50‐plusser. Eén van de 
bedoelingen van dit project  is om een beter contact met de werkgever op te bouwen en mogelijke 
vooroordelen weg te werken. Langs de andere kant krijgt de 50‐plusser ook bruikbare feedback voor 
volgende sollicitaties. 
 
Sollicitatiefeedback loopt nog steeds. Dit is niet enkel voor 50+ers, maar werd breder opengetrokken 
en  loopt  nu  alle werkzoekenden.  Er  komen  soms  klachten  binnen  van werkzoekenden  die  geen 
sollicitatiefeedback hebben ontvangen, maar gaat dan niet specifiek over discriminatie. De werkgevers 
wordt dan aangespoord feedback te geven.  
 
Sensibiliseren van werkgevers voor 50‐plussers met de website “De juiste Stoel” 
Met de verschillende sociale partners werd samen met het departement een tool ontwikkeld om de 
werkgevers te sensibiliseren: “De Juiste Stoel” (www.dejuistestoel.be) 
De toolbox 50+ wordt door het departement WSE geredigeerd en geoperationaliseerd. VDAB heeft 
relevante informatie aangebracht i.v.m. 50+‐problematiek en de 50+‐werking ‘Actief 50+’ 
 
Website bestaat nog steeds, maar de tools werden geïntegreerd  in de talentontwikkelaar. Hierover 
werd door VDAB gesensibiliseerd. Een nieuw magazine werd verspreid in december 2015 rond omgaan 
met  50+ers  (Dynamo).  Dynamo  profileert  zich  als  het  gloednieuwe  VDAB‐magazine  voor  de  50+ 
werkzoekenden. Hierin zijn o.a. vooroordelen, cijfergegevens, tips, … terug te vinden, allen gericht naar 
50+ werkzoekenden.  
 
Repressieve acties 
VDAB‐Klachtenmanagement 
Principe:  Vanaf  het  moment  dat  een  klager  zich  gediscrimineerd  voelt,  wordt  zijn/haar  klacht 
geregistreerd  als  een  discriminatieklacht,  ongeacht  de  gegrondheid  van  de  discriminatie.  Het 
aanvoelen van de klant wordt beschouwd als een signaal.  
De  kanalen  worden  zo  laagdrempelig  mogelijk  gehouden.  In  alle  correspondentie  wordt  de 
mogelijkheid van een klachtenmelding vermeld. 
Werkwijze vacatures 
Discriminerende bepalingen in vacatures worden na overleg met de werkgever verwijderd. De klager 
krijgt verontschuldigingen en verder dienstbetoon wordt aangeboden.  
In de praktijk constateert de VDAB echter dat bedrijven zich na de tussenkomst van VDAB aanpassen. 
Discriminatie  tijdens  de  sollicitatieprocedure:  met  akkoord  van  de  klagers  worden  werkgevers, 
uitzendkantoren aangesproken op de feiten die door de klagers als discriminerend ervaren worden, 
VDAB wijst op de anti‐discriminatiewetten, …  
Bij onbegrip, weigering wordt de klacht overgemaakt aan de  inspectie WSE. Er wordt naar Sociale 
Inspectie doorverwezen op het moment dat er al verschillende keren overleg met de werkgever  is 
geweest en dit geen resultaat oplevert. Sociale Inspectie houdt VDAB op de hoogte. 
Bij discriminatie tijdens de begeleiding of opleiding: Een onderzoek ten gronde door interne inspectie 
wordt aangevat. Indien mogelijk, volgt er een bijsturing van het gedrag van de medewerkers. Indien 
niet, kan ontslag volgen. 
 
Om een klacht te labellen als discriminatie wordt nagegaan of de persoon zich gediscrimineerd voelt. 
In 2015 waren er een 70‐tal klachten  in totaal (voornamelijk over opleidingen en vacaturedatabank 
(vaak over sollicitatiegesprek – VDAB heeft hierin geen bevoegdheid, maar kan wel bemiddelen.) 
Bij opleidingen  kan  een  consulent die discriminerende handelingen  stelt bv.  verplicht worden om 
opleiding te volgen rond non‐discriminatie.  
 
Bij klacht wordt gekeken wie bevoegd is en wordt gericht doorverwezen. Inspectie DWSE is vaak niet 
bevoegd. In het verleden werden klachten doorverwezen naar TSW (maar ook dit gebeurde niet zo 
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vaak). Meestal wordt met discriminatie doorverwezen naar Unia.  In 2015 waren er geen dossiers 
inzake discriminatie waar VDAB bij betrokken was.  
 
Geplande actie: 
 Er  zal  verder  worden  onderzocht  hoe  de  klachten  geregistreerd  bij  het  VDAB‐

klachtenmanagement kunnen worden door gerapporteerd aan CGKA.  
 
In 2013 is de huidige klachtenmanager van start gegaan, er is toen overleg geweest met het 
Interfederaal  gelijkekansencentrum  (nu:  Unia).  VDAB  geeft  klanten  bij  een  klacht  rond 
discriminatie het advies om naar Unia  te gaan, maar  stuurt dit niet automatisch door. De 
mogelijkheid wordt geboden, maar de keuze ligt m.a.w. bij de klant.  
 
Goede praktijk  is het netwerk arbeidsgerelateerde discriminatie  in Antwerpen. Dit overleg 
loopt al sinds 2008 en komst ongeveer zes wekelijks samen. Het betreft een samenkomst van 
inspectie DWSE, Unia, VDAB, het Minderhedenforum, de vakbonden, het vormingsfonds voor 
uitzendkrachten, samenlevingsopbouw Antwerpen en Atlas. Het doel is vooral om te komen 
tot gezamenlijk overleg, kennisdeling, uitwisseling van ervaringen, casebesprekingen etc.  

 
Mastervac: 

 De vacatures die door consulenten worden  ingegeven, volgen de  richtlijnen die op het 
VDAB‐intranet werden gepubliceerd voor een correcte toepassing van gender, etc,… 

 De  werkgevers  die  vacatures  ingeven  vinden  kwaliteitsrichtlijnen  terug  op  de  VDAB‐
website. 

 Wanneer een werkgever een woord gebruikt dat eventueel discriminerend kan worden 
geïnterpreteerd zal de automatische assistentie de werkgever hierop wijzen zodat hij/zij 
een andere woordkeuze kan doorvoeren. 

 Wanneer toch voor een mogelijk discriminerend woord wordt gekozen zal een knipperlicht 
een VDAB‐medewerker verwittigen. 

 Deze medewerker kijkt de vacature in kwestie na en neemt contact op met de werkgever 
wanneer het om discriminerend taalgebruik zou gaan. Het woordenboek dat hier gebruikt 
wordt  is  veel  ruimer.  Er moet  dus worden  nagegaan  of  in  een  bepaalde  context  een 
beschrijving effectief discriminerend is. 

 
De aanpak van mogelijke discriminatie in vacatures is gericht op vacatures in eigen beheer en vacatures 
van werkgevers. Een online assistent geeft automatische tips mee. Deze assistent kan de vacature niet 
tegenhouden, maar wanneer er een knipperlicht is geweest, wordt de vacature wel opgevolgd. Als er 
vaststelling is van discriminatie, wordt deze onderzocht en kan de vacature offline gehaald worden.  
Sinds 2014 staat er onder elke vacature “meldt het aan VDAB” (kan over alles gaan, maar ook over 
discriminerende bepalingen). Ook richtlijnen over opmaken van vacatures m.b.t. discriminatie worden 
opgelijst voor werkgevers.  

 
Jobkanaal 
 Via onze samenwerking met Jobkanaal probeert VDAB actief te stimuleren zodat alle talenten 

een kans krijgen. 
 
De werking van Jobkanaal wordt niet verder gezet na het aflopen van het huidige EAD‐protocol. Toch 
blijft het belangrijk dat de VDAB samen blijft werken met werkgeversorganisaties om op die manier 
het diversiteitsbeleid  in bedrijven te stimuleren en te faciliteren. Afhankelijk van de  inhoud van het 
nieuwe EAD‐concept en de manier waarop dit wordt uitgerold zal in de eerst plaats bekeken worden 
waar dit domein thuishoort. 
 


