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INTRODUCTIE 

Op 8 mei werden in Mechelen de resultaten van de survey 'Samenleven in Diversiteit' (SID-

survey) voorgesteld. Deze survey is een grootschalige bevraging die in 2017 afgenomen 

werd bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en 

Congolese herkomst in Vlaanderen. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de aspecten 

van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene 

bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven, zoals gezin en opvoeding, geloof en 

levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale 

contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare 

ruimte. 

Dit verslag van de studiedag geeft een overzicht van de presentaties en geeft de discussies 

en de belangrijkste bevindingen van de panelsessies. Meer informatie over het onderzoek 

is te vinden op: https://samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/. 

Wij wensen u veel leesplezier,  

 

Afdeling Gelijke kansen, Integratie en Inburgering  

Agentschap Binnenlandse Bestuur  

Vlaamse Overheid 

 

 

 

 

 

    

https://samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/
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PROGRAMMA 

9.30 u. - 10 u. Verwelkoming door JEROEN WINDEY, (Administrateur-generaal van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur) 

10 u. - 10.30 u. Voorstelling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 

JO NOPPE (Statistiek Vlaanderen) 

10.30 u. - 11.30 u. Voorstelling van de survey ‘Samenleven in Diversiteit’ 

KAREN STUYCK en GERLINDE DOYEN (Agentschap Binnenlands Bestuur) 

11.50 u. - 12.30 u. Reflectie door ARJEN VERWEIJ, Adviseur (Onderzoek en Kennis bij de 

directie Samenleving en Integratie van het Nederlandse Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Den Haag). Opdrachtgever 

van de Survey Integratie Minderheden (SIM)) 

13.40 u. - 15.15 u 4 parallelle sessies, met telkens een thematische toelichting van de 

resultaten van de survey ‘Samenleven in Diversiteit’, een panelgesprek 

met 3 experten en ruimte voor uitwisseling. 

Sessie A: ATTITUDES TEN AANZIEN VAN DIVERSITEIT, GENDERGELIJKHEID, 

HOLEBISEKSUALITEIT EN GELOOFSBELEVING 

Panel: TINNEKE BEECKMAN (Filosofe), ALAN DE BRUYNE (Diversito), 

KLAARTJE VAN KERCKEM (Merhaba) 

Sessie B: SOCIALE IDENTITEIT EN DIVERSITEIT VAN SOCIALE CONTACTEN 

Panel: LAMIA CHEBA (Bazzz), MARK ELCHARDUS (Socioloog), DON 

PANDZOU (Ambrassade) 

Sessie C: WERK EN INKOMEN 

Panel: JAN DENYS (Randstad), AHMED AL TAAIY (Stad Antwerpen), 

PATRICK NOEL VERCRUYSSE (VDAB) 

Sessie D: TAALKENNIS, TAALGEBRUIK EN TAALBELEID 

Panel: KEVIN DE CONINCK (Nederlandse Taalunie), MARIET SCHIEPERS 

(Centrum voor Taal & Onderwijs), GUNTHER VAN NESTE (Huis van het 

Nederlands Brussel) 

15.30 u. - 16 u. Plenaire afsluiting 

Moderatie van de dag: I-Propeller. 
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VERWELKOMING DOOR DE HEER JEROEN WINDEY, ADMINISTRATEUR 

GENERAAL AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR 

 

Dames en heren, 

Geachte collega’s, 

 

Nog niet zo lang geleden, op 17 maart stelden wij, en dat zijn het Agentschap Binnenlands Bestuur 

en Statistiek Vlaanderen, de stads- en gemeentemonitor voor aan het publiek. En dat is u wellicht 

niet ontgaan, gelet op de vele berichtgevingen en debatten die in de dagen en weken erop, en 

vandaag en de komende weken en maanden zullen volgden. 

Vandaag ben ik bijzonder fier u te mogen verwelkomen op de voorstelling van de Vlaamse Migratie- 

en Integratiemonitor 2018 en de survey Samenleven in Diversiteit 2017. Deze instrumenten zijn 

andermaal het resultaat van een geoliede samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands 

Bestuur en Statistiek Vlaanderen. En het is niet toevallig dat wij investeren in deze instrumenten! 

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal 

vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze 

groepen neemt toe. En hoewel diversiteit een feit is, nemen personen van buitenlandse herkomst nog 

steeds niet volwaardig en evenredig deel aan onze samenleving. We zitten met een grote 

herkomstkloof.  

Binnen de OESO hinkt België/Vlaanderen zelfs achterop ten opzichte van andere landen wat betreft 

het inschakelen van hun inwoners van vreemde herkomst. Het wegwerken van de herkomstkloof 

tussen personen van Belgische herkomst en personen van buitenlandse herkomst is een strategische 

doelstelling die opgenomen is in de beleidsnota Integratie in Inburgering 2014 – 2019.  

 

Als Vlaamse overheid willen we inzetten op het 

verzamelen, verwerken en ontsluiten van informatie. 

Door meer kennis te verwerven willen we bijdragen tot 

een onderbouwd integratiebeleid en mee de basis leggen 

voor visie-ontwikkeling en het maken van gefundeerde 

beleidskeuzes.  

Dames en heren, 

Zowel in de Vlaamse Migratie-en Integratiemonitor als in 

de survey Samenleven in Diversiteit worden groepen 

naast elkaar gezet. Dit zou de indruk kunnen wekken dat 

we focussen op de verschillen. Dit is zeker niet waar. De 

missie van ons Agentschap Binnenlands Bestuur is het 

meebouwen aan duurzaam en democratisch samenleven 

in diversiteit door burgers en bestuur te verbinden en te 

versterken. Dit willen wij onder meer doen door het 

bevorderen van gelijke kansen en het samenleven in 

diversiteit.  
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Deze monitoren zijn dus zeker niet bedoeld om burgers in hokjes te duwen. Iedereen, zowel personen 

van Belgische als van buitenlandse herkomst zijn in de eerste plaats burgers, ouders, consumenten, 

gebruikers van het openbaar vervoer, enz. Het gaat er dus niet om personen aan te spreken op hun 

herkomst, zij zijn allen burgers van Vlaanderen. Voor het beleid is het achter de schermen echter 

belangrijk over graadmeters te beschikken. Indien we dit niet doen, zijn we blind voor zowel positieve 

als negatieve evoluties. Ook de vergelijking t.o.v. andere Europese landen is daarbij nuttig.  

Voor het integratiebeleid beschikken we sinds 2013 over de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor. 

Deze bundelt administratieve en andere statistische gegevens over migratie- en integratieprocessen 

van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen. Deze monitor bevat dan 

ook belangrijke informatie over de socio-economische positie van de groep personen van 

buitenlandse herkomst in Vlaanderen en is een belangrijke bron van informatie om de herkomstkloof 

op te volgen en evoluties te schetsen. Monitoringscijfers uit andere beleidsdomeinen worden 

nauwgezet opgevolgd en nieuwe pistes worden ontwikkeld om blinde vlekken te dekken. Vandaag 

maakt u kennis met de derde editie. 

De rijke bron van objectieve gegevens die de VLIM biedt hebben we voor het eerst aangevuld met 

een nieuw instrument, de SID-survey. De SID-survey is een nieuwe grootschalige bevraging 

afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense 

en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van 

het samenleven in diversiteit die in administratieve data ontbreken.  

De bevraging hanteerde specifieke technieken om de relatief hoge non-respons bij de groep personen 

van buitenlandse herkomst te verlagen. Het brengt onderbelichte aspecten van de diverse 

samenleving in kaart. De bevraging peilde o.m. naar sociale samenhang, interculturele contacten, 

taalgebruik, wederzijdse houdingen en beeldvorming, negatieve ervaringen, identiteitsbeleving, 

maatschappelijk vertrouwen en betrokkenheid.  

Het is onze ambitie deze bevraging elke 4 à 5 jaar te herhalen. Het gaat hier dus om het begin van 

een longitudinaal onderzoek, wat ons zal toelaten om evoluties vast te stellen, en op die manier zal 

helpen om richting te geven aan het beleid inzake integratie (en inburgering).   

 

Dames en heren,  

U krijgt voor de middag alvast de primeur, vooraleer een volledig overzicht van beide rapporten 

vandaag (8/5) om 12 uur wordt gepubliceerd (op www.samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be en 

op www.statistiekvlaanderen.be).  

(Ik geef u graag mee dat er deze keer geen gedrukte rapporten worden verspreid, en dat past in onze 

keuze voor radicaal digitaal, uiteraard is het wel mogelijk de printvriendelijke pdf’s af te drukken voor 

diegenen die toch liever met analoge documenten werken.)  

Daar waar we in de voormiddag de voorstelling van de resultaten brengen, gevolgd door een reflectie 

van dhr. Arjen Verweij, onze gewaardeerde Nederlandse collega, oogt ook het namiddagprogramma 

bijzonder interessant. Hier wordt op enkele thema’s ingezoomd en wordt er door experten een eerste 

reflectie op de cijfers gegeven.  

Er wordt ook ruimte geboden voor vragen en reflecties uit het publiek. Ik hoop dan ook dat u van 

deze gelegenheid gebruik zal maken en dat deze studiedag een begin is voor boeiende gedachte-

uitwisselingen en beschouwingen. We kijken er alvast naar uit.  

http://www.samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/
http://www.statistiekvlaanderen.be/
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Deze inzichten zullen meegenomen worden bij verdere analyses van de rijke data uit de SID-survey. 

Deze diepgaande analyses zullen op de website www.samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be 

gepubliceerd worden.  

Graag verwijs ik ook naar de website www.integratiebeleid.be  waar u kan kennismaken met andere 

instrumenten en lopende onderzoeken van het Integratiebeleid. In het bijzonder wil ik verwijzen naar 

de gezinsenquête. Het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin startte begin 2016 een 

schriftelijke enquête bij gezinnen met kinderen tussen 0 en 25 jaar.  

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft hierop een aanvullend onderzoek gedaan. Dat richtte zich 

naar personen van niet-EU herkomst. Deze aanvulling vertrekt van een steekproef van 2000 gezinnen 

van niet-EU herkomst en bevat een beknoptere vragenlijst beschikbaar in drie talen. Thema’s als 

gezinsvorming, gezinsontbinding, opvoeding en de combinatie gezin, zorg en werk komen onder 

meer aan bod. Vaak is de groep van niet-EU-herkomst ondervertegenwoordigd in surveys waardoor 

het beleid met hen onvoldoende rekening kan houden. Door deze bijkomende steekproef werd dit 

opgevangen. De resultaten werden gisteren bekendgemaakt. Een analyse van specifieke situatie van 

personen van niet-EU-herkomst is vanaf vandaag beschikbaar op zowel de website 

www.integratiebeleid.be als op de website van het departement WVG.  

 

Dames en heren,  

 

Ik wens iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot het tot stand komen van de twee studies en 

deze studiedag. Voor het veldwerk van de SID-survey wil ik graag Labyrinth bedanken. Mijn 

bijzondere dank en waardering gaat uit naar de medewerkers van Statistiek Vlaanderen en het Team 

Integratie en Inburgering voor hun samenwerking, hun inzet en gedrevenheid!  

Ik wil u niet langer in het ongewisse laten en wil dan ook graag 

het woord geven aan de collega’s voor de presentaties van de 

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en de SID-Survey.  

(Met u ben ik ook benieuwd naar de reflectie van onze 

Noorderburen. Zij hebben al meer ervaring met het 

longitudinaal onderzoek en eerlijk gezegd gingen we ook voor 

de SID-survey bij hen de mosterd of alleszins de inspiratie 

halen.)   

 

Ik wens u alvast een fijne dag!    

http://www.samenleven-in-diversiteit.vlaanderen.be/
http://www.integratiebeleid.be/
http://www.integratiebeleid.be/
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PRESENTATIES VAN DE VOORMIDDAG 

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor ( JO NOPPE) 

Jo Noppe (adviseur 

Departement Kanselarij en 

Bestuur) stelt de Vlaamse 

Migratie- en 

Integratiemonitor 2018 

voor aan de hand van vier 

centrale thema’s: wie 

komt zich in Vlaanderen 

vestigen? Omvang en 

profiel van in Vlaanderen verblijvende groep personen van buitenlandse herkomst? Samenleven in 

diversiteit? Maatschappelijke positie van personen van buitenlandse herkomst? 

 

De presentatie kan je hier inkijken (p. 1 – 43): 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_plenair.pdf 

 

Survey Samenleven in Diversiteit  (GERLINDE DOYEN  en KAREN STUYCK)   

Gerlinde Doyen en Karen Stuyck (ABB, 

Afdeling GKII) stellen de methodologie en 

belangrijkste bevindingen voor uit de survey 

Samenleven in Diversiteit. 

 

 

 

 

 

De presentatie is hier beschikbaar (vanaf p. 44): 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_plenair.pdf 

 

INTEGRATIE IN NEDERLANDBELEIDSTHEORIE, BELEIDSINFORMATIE EN 

BELEIDSIMPLICATIES (ARJEN VERWEIJ)  

Arjen Verweij (Adviseur Onderzoek en Kennis,  

Nederlands Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid Directie Samenleving en Integratie) 

reflecteert op de bevindingen en de aanpak van de SID-

survey vanuit de ervaringen uit Nederland:   

 

 

 

 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_arjen_verweij.pdf  

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_plenair.pdf
http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_plenair.pdf
http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_arjen_verweij.pdf
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PANELSESSIES 

Hieronder stellen we een verkort en geredigeerd verslag van de panelsessies voor. 

Vragen en opmerkingen uit het publiek worden in Italic geschreven. 

SESSIE A: ATTITUDES TEN AANZIEN VAN DIVERSITEIT, GENDERGELIJKHEID, 

HOLEBISEKSUALITEIT EN GELOOFSBELEVING 

 

Panel: TINNEKE BEECKMAN (Filosofe), ALAN DE BRUYNE (Diversito), KLAARTJE VAN KERCKEM 

(Merhaba) 

Presentatie van de relevante resultaten uit de survey: PHILIPPE BUYSSCHAERT  

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_diversiteit_gender_holebi_geloof.pdf 

Moderatie: Michael Wagemans (I-Propeller) - Verslag: TOM DE 

BRUYN (ABB) 

 

 

 

Stelling 1: Hoe jonger, hoe meer personen van Belgische herkomst openstaan voor 

diversiteit. Is openheid een kwestie van tijd? 

Alan De Bruyne merkt op dat openheid meer heeft te maken met ervaring dan met tijd. 

Jongeren worden er nu meer mee geconfronteerd dan vroeger en staan meer open voor 

diversiteit. Openheid voor diversiteit zal niet zomaar toenemen met de tijd – er moet 

gelegenheid zijn om met elkaar te dialogeren. 

Tinneke Beeckman waarschuwt dat men inderdaad moet oppassen met de 

veronderstelling van de jaren 90 dat de multiculturele en liberale samenleving sowieso zal 

worden aanvaard met de tijd. Dit zal niet zómaar gebeuren: dit kan enkel door in contact 

te komen met anderen, samen te leven, samen school te lopen, samen zaken te beleven,... 

Klaartje Van Kerckem maakt de kanttekening dat er regio’s zijn waar diversiteit (ook binnen 

de jongerengemeenschap) zeer laag is.  Daarnaast worden mensen met de leeftijd sowieso 

conservatiever. Daarenboven wordt de huidige maatschappij gekenmerkt door een sterke 

polarisatie. Contact zal dus niet per definitie tot meer aanvaarding leiden, het kan ook tot 

meer conflict of wij/zij-denken leiden. Het gevoel van jongeren niet begrepen of opzij gezet 

te worden en de woordkeuze van beleidsmakers en politici kan ook bijdragen tot de 

polarisering. Op wereldschaal zijn er ook belangrijke gebeurtenissen of evoluties die een 

invloed hebben op de polarisering, zoals het conflict Israël-Palestina. 

 

 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_diversiteit_gender_holebi_geloof.pdf
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Mensen in beroepsopleiding hebben meer contact met elkaar, maar de hypothese van 

contact blijkt dan niet te werken, in dit domein is er ook een erg wij-zij-denken.  

Klaartje Van Kerckem voegt toe dat er in de resultaten 

vaak wordt opgesplitst naar opleidingsniveau, maar ze 

verkiest een analyse op basis van kansarmoede. Onder 

kansarmen is er meer angst ten opzichte van de 

andere, want daar wordt men tegen elkaar uitgespeeld 

en is er meer concurrentie (bijv. op de arbeidsmarkt).  

Tinneke Beeckman is het hiermee eens, de idee van 

angst en onredelijkheid leeft meer bij lager opgeleiden. 

Men is daar vaak paternalistisch over, terwijl dit wel 

een redelijke angst is: concurrentie voor jobs, voor 

wonen. Als hogeropgeleide heeft men ook meer  te 

kiezen over de manier en de plaats waarop men in contact komt met anderen. Dit maakt 

het contact tot een andere - wellicht meer positieve - beleving.    

Alan De Bruyne merkt op dat mensen zich terugtrekken in eigen groepen. Hij heeft dit in 

de realiteit gezien in bedrijven en scholen. Er is daarenboven te weinig kennis bij 

bijvoorbeeld de overheid en het onderwijs over hoe best in contact te treden met de 

‘ander’ op een constructieve manier, en zo uit de eigen groep te treden. Dit doelt ook op 

het omgaan met diversiteit. Men mag en kan van mening verschillen – over bijvoorbeeld 

homoseksualiteit – maar men dient elkaar met wederzijds respect te behandelen.  

Publiek: We maken weer dezelfde fout, we zijn hier weer monocausaal bezig, er spelen 

immers zeer veel andere factoren een rol. Beleid moet met die veelheid van factoren 

rekening houden. Ik verwacht dus veel van de multivariate analyse. 

De onderzoeker antwoordt dat dit inderdaad de bedoeling is voor de toekomst.  

Publiek: In sommige slides van de survey was er geen vergelijking met mensen van Belgische 

herkomst, terwijl dit in andere wel werd gedaan. Het is echter te verkiezen dit altijd te doen.  

Klaartje Van Kerckem bevestigt dat in gegevens over de houding tegenover de eigen groep 

de Belgische herkomst niet werd vermeld en betreurde dit.  

Publiek: De survey meet wel steeds de attitude, de percepties, terwijl er nog steeds een 

verschil is tussen perceptie en werkelijkheid. In de realiteit is men veel minder verdraagzaam 

dan men beweert te zijn. 

Stelling 2: Tweede generatie personen van Marokkaanse, Turkse en Congolese herkomst 

staan opener t.o.v. holebiseksualiteit. Is openheid een kwestie van tijd?  

Klaartje Van Kerckem antwoordt dat vandaag veel mensen zich uitgesloten voelen. Een 

samenleving waar “wij” belangrijk wordt, is iets waar de samenleving en het beleid aan 

moeten werken in plaats van ervan uit te gaan dat de tijd dit zal verhelpen. Met moet actief 

strijden tegen uitsluiting. 
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Alan De Bruyne getuigt dat hij acht jaar de pride heeft georganiseerd in Brussel en vindt 

dat er in die tijd er veel gebeurd is veranderd in de mentaliteit. Zijn ervaring was ook dat 

het een moeilijk thema was voor de Afrikaanse gemeenschap maar dat er ook daar 

verandering is gebeurd, en dit vooral dankzij rolmodellen. Ook bij de antwoorden van de 

personen van Belgische afkomst in de survey is de perceptie positiever dan de realiteit. 

Anderzijds weerspiegelt de positieve houding van personen van Belgische herkomst ten 

opzichte van holebi’s en transgenders niet steeds de ervaringen in de realiteit. 

Klaartje Van Kerckem wil benadrukken dat tijd alleen niet de kloof zal dichten. Er moeten 

methoden worden gezocht en gebruikt om met elkaar op respectvolle wijze in dialoog te 

gaan.  

Tinneke Beeckman merkt op dat men moet vermijden om er een ideologisch punt van te 

maken. Het debat gaat ook breder dan seksualiteit – het gaat eigenlijk over het recht van 

elk individu om zijn of haar vrijheid op te eisen.    

Publiek: Het debat gaat over extrinsieke identiteit, waarom identificeren mensen zich met 

iets dat ver weg gebeurt – bijvoorbeeld in Israël of Palestina? Waarom is dit een deel van 

hun identiteit?  

Klaartje Van Kerckem merkt op dat er veel verschillende 

invloeden en aspecten zijn aan iemands identiteit. Daarbij 

mag men de invloed van de globalisering niet 

onderschatten, noch de invloed van nieuwe technologie – 

zoals internet – op de vorming van iemands identiteit. 

Publiek: De vraag moet zijn 'waarom gaat iemand van de 

tweede generatie een identiteit opbouwen gelieerd aan het 

buitenland, i.p.v. hier …want hij gaat hier naar school, etc. 

Dit betekent dat we als samenleving hebben gefaald. Ik zou 

zelf de neiging hebben me meer te identificeren met een 

buurman.  

Publiek: De woordkeuze en de identiteit die anderen aan je 

geven verandert ook: in de jaren 80 was ik ‘allochtoon’, nu 

zijn mijn kinderen moslimkinderen, … Zo bouwt men extra identiteiten op, en wordt iets 

vergroot ten koste van een andere identiteit. 

Stelling 3: Openheid tussen de verschillende groepen van buitenlandse herkomst onderling  

is niet evident. Verdient dit extra aandacht? 

Alan De Bruyne vraagt zich af waarom het wel zo zou zijn? Waarom zou er openheid zijn 

tussen groepen van buitenlandse afkomst? 

Klaartje Van Kerckem stelt dat het belangrijk is om sociale klasse mee te nemen in de 

analyse – in plaats van eenzijdig te focussen op herkomst. Ze benadrukt tevens dat racisme 

is een systeem waar een dominante groep systematisch en structureel een andere uitsluit 

op basis van herkomst.  
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Tinneke Beeckman is het er niet helemaal mee eens. Ze zou ook racisme gebruiken 

wanneer er pejoratieve opmerkingen op basis van herkomst worden gemaakt tussen 

bijvoorbeeld scholieren, of wanneer er in negatieve bewoordingen wordt gesproken ten 

aanzien van een andere bevolkingsgroep - bijvoorbeeld Marokkanen ten opzichte van 

andere Sub-Saharaanse groepen. Als men polarisering wil tegengaan, dan moet men alle 

nuances meenemen. Elke burger wijzen op de verantwoordelijkheid die hij of zij heeft.  

Alan de Bruyne vindt dat het fout is om de indruk te geven dat racisme enkel een witte 

bedoening is (er  is natuurlijk wel de white privilege). Hij getuigt dat hij onlangs werd 

nageroepen door jongeren van Marokkaanse afkomst. Als reactie  is hij met hen in debat 

gegaan en het positieve was dat men vond elkaar in dezelfde uitsluitselmechanismen.  

Klaartje Van Kerckem besluit dat er niet enkel racisme is vanwege witte mensen ten 

opzichte van andere bevolkingsgroepen, maar wil wel het belang van machtsrelaties in 

racisme benadrukken. 

Publiek: Uiteraard is er discriminatie binnen alle groepen: wederzijds respect tussen de 

verschillende groepen is nodig. Openheid is een doe-woord.  

Alan De Bruyne denkt effectief dat dit een werkwoord is. In 

scholen wordt te weinig over ‘verschil’ gewerkt. Men kan niet 

meer omgaan met andersdenkenden. Alan De Bruyne hoorde 

bijvoorbeeld onlangs in een bedrijf dat men heel open is, 

tenzij tegenover Trumpkiezers – wat natuurlijk ook uitsluitend 

werkt.  

Publiek: Ontmoetingskansen creëren, op school, in de buurt, 

.... Dat is openheid creëren. 

Klaartje Van Kerckem vindt dat men inderdaad meer dialoog 

moet stimuleren. Bij Merhaba vertrekt men van hoe men 

gereduceerd wordt tot één aspect van zijn/haar identiteit 

door andere groepen, individuen of mechanismen in de 

samenleving, en van daaruit gaat men kijken hoe men ook hetzelfde doet bij anderen. Men 

gebruikt de eigen ervaringen dus als bewustmakingsproces voor anderen.  

Tinneke Beeckman vindt dat we het conflict niet moeten vermijden. Verhalen zijn ook heel 

belangrijk. Empathie tonen kan ook via films, … 

Stelling 4: Traditionele genderrollen bij heel wat personen van Marokkaanse en Turkse 

herkomst. Culturele tradities aanvaarden of vrouwen activeren?  

Klaartje Van Kerckem merkt op dat zelfbeschikkingsrecht centraal staat. 

Tinneke Beeckman is het hier helemaal mee eens, en ook Alan De Bruyne stelt dat men 

niet kan ontkennen dat er een verschil is in genderpatronen. Als je mensen in een hoek 

duwt, kan je geen strijd voeren. Als de aanval van buitenaf komt, gaat men zich verdedigen 

en naar buiten aanvallen, en kan men de interne strijd niet voeren. Het is pas als mensen 
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socio-economisch verbeteren, zich veilig voelen, dat ze in hun eigen emancipatieproces 

kunnen investeren. Zolang men hen niet als volwaardige burgers aanvaarden, houdt men 

deze genderrollen ook in leven. 

Publiek: Uit de bevraging kwam duidelijk: 

we ‘moeten’ met twee gaan werken ... De 

man ‘moet’ ook keuze hebben om thuis 

te blijven. Het ‘moeten’, moet 

weggelaten worden.  

Publiek: Er is ook een pleidooi voor meer 

kwalitatief onderzoek. Ella vzw heeft een 

interessante studie gepubliceerd: over 

vrouwen die op arbeidsmarkt telkens het 

deksel op de neus krijgen. 

Klaartje Van Kerckem benadrukt dat er kwalitatief onderzoek nodig is en pleit dan ook om 

te achterhalen waarom mensen bepaalde zaken zeggen. Zodat ook de nuances duidelijk 

worden. 

Tinneke Beeckman stelt dat de actieve welvaartstaat 

veronderstelt dat beide partners moeten werken. Dit 

heeft gevolgen voor kwetsbaarheid van het gezin. Het 

is makkelijk gezegd dat men mag kiezen, maar in dit 

maatschappijmodel is men zeer kwetsbaar als men niet 

werkt. 

De moderator sluit af met drie brede conclusies. Ten 

eerste is er meer kwalitatief en multivariaat onderzoek 

nodig. Daarnaast is het nodig dat er wordt ingezoomd 

op het verschil tussen attitude en gedrag: tussen denken en doen. Verder moet omgaan 

met verschillen en ongelijkheden deel zijn van onderwijs/educatie, maar niet als doel om 

een eenheidsworst te creëren. Het verschil moet het uitgangspunt zijn, maar er is een 

absurd ideaal dat gelijkheid ideaal moet zijn. Nu lijkt het dat diversiteit uit de samenleving 

moet.  
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SESSIE B: SOCIALE IDENTITEIT EN DIVERSITEIT VAN SOCIALE CONTACTEN 

 

Panel: LAMIA CHEBA (Bazzz), MARK ELCHARDUS (Socioloog), DON PANDZOU (Ambrassade) 

Presentatie van de relevante resultaten uit de survey: YINTHE FEYS 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_sociale%20identiteit_contacten_panel.pdf 

Moderatie:  EMMA SIDGWICK (I-Propeller) - Verslag: MONIQUE 

DE CEUSTER (ABB) 

 

Stelling 1: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, naast herkomst 

ook andere aspecten van iemands meervoudige identiteit 

meer erkend worden? 

Lamia Cheba antwoordt dat er veel nadruk wordt gelegd in 

de politiek en in de media op geloof. Zij blijven hierop 

hameren. Dit klopt niet met de realiteit, de politiek en de media focussen op geloof, 

mensen worden herleid tot geloof, mensen zijn echter veel meer dan alleen maar geloof. 

Ook problemen worden te vaak in beeld gebracht, positieve ervaringen moeten meer in de 

media aan bod komen. De media hebben een grote verantwoordelijkheid. Er zijn inderdaad 

structurele problemen, maar ook veel positieve ervaringen. 2de – 3de generatiejongeren 

zijn bijvoorbeeld actief in de kunstwereld. Deze positieve evoluties moet men waarderen 

en in beeld brengen.  

Don Pandzou vult aan dat herkomst slechts 

één gegeven is, maar mensen zijn veel meer 

dan dat. Voor diversiteit en jongeren werd er 

door de minister bevoegd voor jeugd en de 

sector een actieplan opgemaakt. Er moet een 

complementair verhaal komen met 

verschillende beleidsdomeinen, een volledig 

verhaal. Stereotypering moet vermeden 

worden, jongeren mogen niet in hokjes 

geduwd worden. Dit onderzoek is één aspect, 

maar jongeren moeten diepgaander 

bevraagd worden. Ook moet er gekeken worden naar goede voorbeelden, ook 

internationaal.  

Mark Elchardus stelt dat er ook gezocht moet worden naar het collectieve, het 

gemeenschappelijke. Mensen moeten zich herkennen in andere mensen, er moet een 

samenleving komen waarin iedereen zich thuis voelt. Anderen reageren op huidskleur, zij 

discrimineren op basis van huidskleur. De reactie van anderen leidt tot een ongelijke 

behandeling van mensen. Herkomst is een reactie van anderen, het is deze reactie die leidt 

tot een ongelijke behandeling van mensen. 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_sociale%20identiteit_contacten_panel.pdf
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Don Pandzou stelt dat de houding ten opzichte van huidskleur nog steunt op een koloniaal 

verleden en de perceptie van anderen.  

Lamia Cheba voegt toe dat houding ten opzichte van 

huidskleur toch wel een belangrijke vorm van 

discriminatie is, het leidt er ook toe dat voorzieningen 

niet toegankelijk zijn. De houding van anderen beïnvloedt 

ook het gedrag van het individu. De reacties op een 

uiterlijke identiteit beïnvloedt hoe men zich ontwikkelt. 

Dit geldt ook voor vrouwen, voor holebi’s,..  

Het erkennen van meervoudige identiteit is zeer 

belangrijk, besloot de moderator. 

Publiek: Er is weinig monitoring van ongelijkheden, men 

mag mensen niet in hokjes stoppen, het is belangrijk dat 

we een beeld krijgen over ongelijkheden. Er moeten variabelen vastgelegd worden. In de 

jeugdzorg, hulpverlening zit men nog op nul. Er moeten variabelen bepaald worden. 

Onderzoeksgegevens uit verschillende beleidsdomeinen moeten samengelegd worden. 

Publiek: Het onderzoek is tot nu toe fragmentarisch, men moet het hokjesdenken verlaten 

en analyseren en tot beleidsvoering komen. Er is nog niet voldoende onderzoek en er 

moeten verbanden gelegd worden. Er moet ook naar goede voorbeelden in het buitenland 

gekeken worden, naar onderzoek, maar ook naar de praktijk. Beleid moet consequent zijn: 

onderzoek toont de positieve aspecten van meertaligheid, terwijl in de praktijk de politiek 

dit verbiedt. Er wordt gewerkt met twee maten en twee gewichten. 

Publiek: In toekomstige analyses moet de notie ‘diversiteit’ meer opgesplitst worden (ook 

bij diepgaandere analyses van de SID-survey), we moeten kijken naar de diversiteit binnen 

de diversiteit. Dergelijk onderzoek laten uitvoeren door universiteiten in plaats van ABB kan 

ook een andere insteek geven. 

Publiek: Sectoren moeten kritischer zijn, moeten ook meer voeling hebben met de 

doelgroepen, affiniteit is belangrijk. Sectoren zijn niet genoeg gewapend, er wordt hervallen 

in stigmatisering. Ook sectoren moeten bijdragen aan het doorbreken van stigmatisering. 

De vraag naar meervoudige identiteit moet over alle beleidsdomeinen heen gesteld worden. 

Publiek: Doelgroep heeft nood aan eigen bewustzijn van meervoudige identiteit, ze moeten 

dit zelf ook durven uitspelen.  

De moderator concludeert dat er nood is aan bijkomend onderzoek. Onderzoeken moeten 

samengelegd worden. Het beleid moet bereid zijn om beleidsaanbevelingen uit onderzoek 

te volgen. 
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Stelling 2: Leidt een diverse vrienden- en kennissengroep tot meer openheid en betere 

participatie? 

Don Pandzou stelt dat netwerking, je horizon verruimen, belangrijk is, ook om weerbaarder 

te staan in de samenleving. Vanuit het onderzoek kan men een kader aanreiken, kan men 

dingen benoemen. In het jeugdwerk staat men al verder.  

Lamia Cheba merk op dat mensen zich meer bewust moeten zijn van de meervoudige 

identiteit. Ontmoetingen, contacten tussen mensen van verschillende herkomst zijn 

belangrijk en moeten gestimuleerd worden. Samenwerking tussen initiatieven is belangrijk. 

Onderwijs heeft een verantwoordelijkheid in het leren omgaan met diversiteit en het is 

dan ook nodig dat er kaders binnengebracht worden in onderwijs. 

Mark Elchardus zegt dat de stelling eigenlijk een 

onderzoeksvraag is . Is er een causaal verband? Er 

zijn al studies geweest over de hypothese dat 

contacten leiden tot betere verhoudingen. Dit 

leidde zowel tot studies die een negatief antwoord 

gaven als tot studies die een positief antwoord 

gaven. Ook over diversiteit in de wijken zijn 

resultaten van studies zowel negatief als positief. 

Don Pandzou merkt op dat de rol van de overheid  

niet mag bestaan uit het opleggen van een norm, 

maar wel stimuleren, goede praktijken in beeld brengen. 

Lamia Cheba voegt toe dat ook sociaaleconomische status belangrijk is, ook daarop wordt 

men geïdentificeerd, dit heeft niet alleen met herkomst te maken. De diversiteit gaat groter 

worden, men moet meer respect opbrengen voor elkaar. Structurele problemen moeten 

aangepakt worden. De helft van de Marokkanen leeft bijvoorbeeld onder de 

armoedegrens. 

Mark Elchardus stelt dat de houding tegenover diversiteit positiever is bij de jongere 

generatie. Segregatie is niet gebaseerd op herkomstkloof, maar eerder op de breuk in de 

samenleving tussen laag- en hooggeschoolden.   

Don Pandzou vult aan dat er een opmars is van diversiteit, positieve zaken moeten naar 

voor geschoven worden.  

Publiek: De allochtone gemeenschap wordt niet 

vertegenwoordigd in de media. In de media moet 

meer nadruk gelegd worden op diversiteit, moet 

meer aan bod komen. Er wordt te veel de nadruk 

gelegd op assimilatie, aanpassen of opkrassen. 

Publiek: Er zijn te weinig ontmoetingskansen, 

deze moeten gestimuleerd worden. 

Hoogopgeleiden komen niet naar de wijken, er 
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zijn geen ontmoetingskansen, groepen kunnen niet interacteren. Personen van 

buitenlandse herkomst zijn wel nieuwsgierig, willen anderen ontmoeten. 

Ontmoetingskansen moeten georganiseerd worden. 

Publiek:  Als mensen het goed krijgen, gaan behoren tot de middenklasse dan wordt de witte 

vlucht uit wijken, uit scholen gevolgd door een zwarte vlucht. 

Publiek: Er moet niet zozeer gefocust worden op herkomst, waarden en normen in een 

samenleving moeten gedeeld worden. 

Publiek: Diversiteit moet weerspiegeld worden in de media, in de politiek in rolmodellen, 

ook meer jongeren moeten in beeld komen. Geen beleid van bovenaf. 

Publiek: Het is een en/en verhaal. Er moet ruimte zijn om te experimenteren, meer nood aan 

goede praktijken, daar moet het beleid op inzetten. 

Publiek: Mensen worden op kleur beoordeeld, dat heeft een negatieve invloed op de mensen 

zelf. Zij bouwen geen netwerk op, wat leidt tot achterstand in de samenleving. 

De moderator concludeert dat differentiatie in de collectieve beeldvorming nodig is. Beleid 

moet ontmoetingskansen stimuleren. 

Stelling 3: In het alledaagse leven worden frequent negatieve ervaringen meegemaakt. 

Toeval? Overdreven gevoeligheid? Subtiele discriminatie? Is meer sensibilisering nodig? 

Mark Elchardus antwoordt dat altijd spanningen zijn geweest. Er is een grote gevoeligheid, 

men moet hier leren mee omgaan, men moet zich weerbaarder opstellen. Discriminatie 

voel je. Discriminatie gebeurt vaak ook onbewust, uit een stuk lompigheid. 

Don Pandzou vervolgt dat er nu meer mogelijkheden zijn voor discriminatie, sociale media 

spelen een grote rol. Discriminatie is meer zichtbaar. Er is ook een systematische 

discriminatie in de samenleving, in voorzieningen, in gevangenissen, in instellingen. Dit 

ontneemt kansen aan personen van buitenlandse herkomst. 

Lamia Cheba stelt dat racisme en discriminatie ingebed zit in de systemen, in het onderwijs. 

Het niet bekeken worden als een volwaardige burger heeft een invloed op het welbevinden 

van mensen. Mensen moeten gelijke kansen krijgen. Verhoudingen zijn scheef getrokken 

in het onderwijs, de huurmarkt, de arbeidsmarkt. Racisme, 

discriminatie mag niet gebagatelliseerd worden. Racisme moet 

aangepakt worden of men krijgt gefrustreerde jongeren. Ook 

leerkrachten moeten meer oog hebben voor diversiteit, men 

discrimineert vaak onbewust, men reageert vanuit de  eigen 

leefwereld. Men geeft de boodschap ‘je bent anders’. Er moet 

een mentaliteitsbeweging op gang gebracht worden. Beleid 

moet aan de slag. Beleidsmakers moeten meer 

verantwoordelijkheid nemen. 

[andere stellingen kwamen wegens tijdsgebrek niet meer aan bod]    
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SESSIE C: WERK EN INKOMEN 

 

Panel: JAN DENYS (Randstad), AHMED AL TAAIY (Stad Antwerpen), PATRICK NOËL VERCRUYSSE 

(VDAB) 

Presentatie van de relevante resultaten uit de survey: GERLINDE DOYEN 

HTTP://SAMENLEVEN-IN-DIVERSITEIT.BE/SITES/DEFAULT/FILES/PRESENTATIE_WERK_EN_INKOMEN.PDF 

Moderatie: ILSE FRANSEN (I-Propeller) - Verslag: CHARLOTTE 

DESIRON (ABB) 

 

 

 

 

Inleiding: zijn er opvallende zaken, dingen die je verbaasd hebben?  

Achmed Al Taaiy valt het op dat de meeste werkzoekenden vinden dat ze niet aangeworven  

werden omwille van herkomst/huidskleur. Heeft hij zelf niet meegemaakt. Volgens hem is 

het eerder het (niet erkend) diploma en taal die een cruciale rol spelen. 

Patrick Noël Vercruysse vindt de resultaten niet verrassend voor de VDAB, het is eerder 

een bevestiging van wat men al wist. Men moet proberen werkgevers en organisaties meer 

te betrekken om mee te werken aan het verhaal. Er is veel werk aan de winkel: 

sensibiliseren van samenleving is nodig. Daar moet meer op ingezet worden. Specifiek 

aandacht hebben voor vrouwen/anderstalige vrouwen. 

Jan Denys stelt dat als je met de thematiek bezig bent, deze studie niet veel nieuw licht laat 

schijnen. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat de studie gedaan werd. Vrij hoopvolle 

nieuwe vaststelling: het probleem voor personen van buitenlandse herkomst ligt in de stap 

naar werk. Daar is de kloof het grootst. Maar op de werkvloer zelf niet de grootste 

problemen. Er zijn uiteraard problemen maar er is niet per se een verschil tussen personen 

van Belgische herkomst en de andere herkomstgroepen.  

Stelling 1: Inzetten op instapjobs voor nieuwkomers? 

De moderator stelt dat volgens sommigen de Vlaamse arbeidsmarkt goed beschermd is 

maar hierdoor te moeilijk om te betreden voor nieuwkomers. Eén mogelijkheid zou zijn om 

flexibele instapjobs te stimuleren en nadien in te zetten op doorschuiven naar duurzame 

jobs (het zogenaamde schoorsteeneffect). Maar er is risico te blijven zitten in instapjobs … 

Jan Denys verklaart zich pro. Een deel van de problematiek rond groepen met afstand van 

de arbeidsmarkt heeft zeker te maken met de afgesloten arbeidsmarkt. Mensen die buiten 

staan kunnen moeilijker toetreden, dat is een fundamenteel kenmerk van onze 

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_werk_en_inkomen.pdf
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arbeidsmarkt. Dan is zo’n instapjob zeker als idee 

een perfecte oplossing. Instapjobs moeten aan 

bepaalde voorwaarden voldoen, maar de drempels 

moeten niet zo hoog liggen. Er is een Nederlands 

voorbeeld van jongerenloon, dat is een percentage 

van het minimumloon. 

Patrick Noël Vercruysse gaf het voorbeeld van 

proeftuinen bij de VDAB: via dagcontracten krijgen 

mensen de mogelijkheid om in te stappen (bv. 

ingenieur bij Inbev). Voorwaarde is dat er doorgroeikansen zijn. Ook jobcreatie is mogelijk: 

laat ons de meer eenvoudige taken uit een bepaalde job lichten, zodat dit een geheel 

nieuwe functie kan vormen die een lager geschoold iemand kan uitvoeren. Wel voorzien 

dat er een loonkostreductie op zit voor de werkgevers. Dat zorgt voor een grotere Win-

Win, ook voor de werkgevers, waardoor deze overtuigd kunnen worden. Men moet 

immers realistisch zijn over de onmiddellijke inzetbaarheid en productiviteit van deze 

personen. 

Achmed Al Taaiy was ook pro. Hij is zelf drie jaar in België. Voor anderstaligen is het 

belangrijk om een instapjob te hebben. Voor laaggeschoolde klanten van het OCMW 

bestaat er al zoiets via artikel 60, maar ook voor hooggeschoolden zou het moeten mogelijk 

zijn iets op een hoger niveau te vinden. Voor hooggeschoolden zijn er nog extra drempels, 

zoals diploma-erkenning. Zou gevaarlijk zijn dat zij altijd op die instapjob blijven hangen. 

Persoonlijk voorbeeld: hij heeft een diploma tandarts en is nu maatschappelijk werker bij 

de stad. Maar het is belangrijk voor hem dat hij die job doet om zijn Nederlands te 

verbeteren. Hij gelooft heel hard in integratie door werk. Enkel integratiecursus volstaat 

niet, moet gevolgd worden door instapjobs. 

Jan Denys waarschuwt wel dat men moet opletten dat men het niet altijd vanuit het 

hooggeschoold perspectief bekijken. Gevaarlijk om datzelfde perspectief te hanteren naar 

laaggeschoolden. Heel wat mensen hebben geen intentie om door te stromen. Zo kiezen 

heel wat mensen, ook met een diploma, voor de dienstencheque-sector, omdat dit 

systeem aansluit bij hun verwachtingen. 

Publiek: Is er al onderzoek gedaan naar het doorstromen vanuit instapjobs naar duurzame 

jobs? Instapjobs zijn mooi maar het is wel de bedoeling dat de betrokkene er beter van 

wordt, ofwel door doorstroming ofwel stabieler soort werk. 

De onderzoekster van de SID-survey stelt dat er in de SID-Survey geen evolutie wordt 

gevraagd. Twee vermeldenswaardige onderzoeken: 

▪ BELSPO-onderzoek: zie 

https://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=TA%2F00%2F46 

Werkgelegenheid, loondiscriminatie en armoede (EDIPO). 1 

                                                                 

1 Het doel van het project is om de situatie van risicogroepen in de bevolking te beoordelen; bevolkingsgroepen 
met belemmeringen op vlak van werkgelegenheid, met een lage arbeidsparticipatie, een hoge werkloosheid en 

https://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=TA%2F00%2F46
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▪ Leerstoel Migratie, integratie en arbeidsmarkt. Onderzoekers hebben een steekproef 

genomen op de KSZ, ABB voegt de nieuwkomers toe. Voor deze personen wordt de situatie 

in de KSZ nagegaan tussen 2005 en 2016. Intrede op de arbeidsmarkt, werkloosheid, 

inactiviteit, duurzaamheid van de job, loonklasse, enz. Dankzij de longitudinale aanpak zal 

men kunnen nagaan wie al dan niet ‘verbetering’ meemaakt van zijn/haar 

arbeidsmarktsituatie. 

Publiek: Uit de socio-economische monitoring van Unia blijkt dat veel personen van 

buitenlandse herkomst op latere leeftijd nog interimjobs uitvoeren, terwijl bij personen van 

Belgische herkomst vooral jongeren een tijd in interimarbeid werken. Hoe voorzien we dat 

er meer doorstroming mogelijk is uit de interimsector naar contracten van onbepaalde 

duur? 

Jan Denys stelt dat uit de SID-studie blijkt dat mensen op vlak van promotie niet ontevreden 

zijn.  

Stelling 2: Niet-EU vrouwen aanmoedigen om actief te zijn op de arbeidsmarkt? Of klassieke 

rollenpatronen aanvaarden? 

Achmed Al Taaiy ziet in zijn job bij de stad Antwerpen 

laaggeschoolde en hooggeschoolde vrouwen. Er bestaat 

een verschil in cultuur. Bv. Marokko en Afghanistan: (vaak 

laaggeschoolde) vrouwen kiezen ervoor thuis te blijven om 

voor het gezin te zorgen. Daarom voor hen een aangepaste 

integratiecursus organiseren om deze vrouwen te 

stimuleren toch te studeren en te werken. Op basis van hun 

diploma extra opleidingen organiseren. Hij gelooft niet in 

integratie zonder werk. Indien deze vrouwen thuisblijven, 

kan hun Nederlands en hun participatie op alle vlakken niet 

vooruitgaan. 

Publiek: Het is belangrijk zich af te vragen wat de reden is dat niet-EU vrouwen moeilijk 

toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Bv. kinderopvang. Is dit er voldoende? Zien deze 

vrouwen kinderopvang wel zitten? Je kan mensen niet verplichten om te gaan werken, maar 

wel sensibiliserend werken. Bv. werken met voorbeeldfiguren, vrouwen met hun profiel die 

werken en hiervan de voordelen komen uitleggen. 

Publiek: Het gaat niet enkel over het vrouw zijn, maar ook over het scholingsniveau. Mensen 

kwamen van platteland, nauwelijks scholing. Daar aan werken.  

                                                                 
een hoger risico op armoede als gevolg van loonongelijkheid. Dergelijke groepen zijn ondermeer oudere 
vrouwen, laagopgeleide mensen, en immigranten. In het bijzonder zal hun situatie beoordeeld worden op vlak 
van i) loondiscriminatie, ii) inzetbaarheid in tewerkstelling, iii) en relatieve lonen. Onderzoekers zullen ook 
diepgaande analyses maken van de relatie tussen menselijk kapitaal (schoolse vorming, beroepsopleiding, ...) 
en de productiviteit, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de lonen, vooral voor de risicogroepen zoals 
hierboven aangegeven. 
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Klopt niet dat alle niet-EU vrouwen in dat klassieke rollenpatroon vallen. Bv. heel veel 

Congolese vrouwen die heel actief zijn. De stelling klopt dus niet. 

Patrick Noël Vercruysse stelt dat we moeten 

aanmoedigen, sensibiliseren. Belang van betaald werk 

bij vrouwen tout court. VDAB stelt vast dat de kinderen 

vaak centraal staan, de vrouwen willen een betere 

toekomst voor de kinderen. Heel moeilijk om na het 

krijgen van kinderen (terug) te gaan naar werk, focus 

kwam vaak weer op kinderen terecht. Hoe krijg je die 

focus (terug) op werk? Daarom samenwerking met vrouwenorganisaties. 

Jan Denys zegt als mensen een uitkering ontvangen, dan heb je als overheid het recht om 

te activeren. Als iemand geen beroep doet op uitkeringen, dan hebben mensen het recht 

om deze (conservatieve) levenswijze te hebben. Als dat klassieke rollenpatroon zo is, dan 

hebben zij daar recht op. Culturele factor alleen kan niet verklaren waarom zo weinig 

Turkse en Marokkaanse vrouwen op arbeidsmarkt zitten. Gaat ook over scholingsgraad. Uit 

onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse vrouwen van de tweede generatie, die 

hoogopgeleid zijn of een betaalde job hebben, er veel minder vaak voor kiezen om thuis te 

blijven. Laaggeschoolde vrouwen van buitenlandse herkomst blijven een zeer precaire 

doelgroep. Zeker op het ogenblik van een scheiding komen die personen in een zeer 

moeilijke situatie terecht. Hen ervoor laten ‘kiezen’ om niet buitenshuis te werken zonder 

hen te informeren over hun zwakke (afhankelijkheids)situatie is dus toch moeilijk. 

Publiek: Stelling ongelukkig geformuleerd. Ook bij onze zogenaamde autochtone gezinnen 

loopt dat fout. Daarnaast: heel wat vrouwen doen vrijwilligerswerk. Dat zou meer 

geactiveerd/gevaloriseerd moeten worden. Vrijwilligerswerk kan opstap zijn naar betaald 

werk of kan integratie op andere domeinen bevorderen. We moeten zorgen voor meer kleur 

in vrijwilligersorganisaties. Ook gebrek aan aangepaste kinderopvang, zowel qua flexibiliteit 

als diversiteit. Te weinig voeling van de opvangmedewerkers met de verschillende 

achtergronden. Moeilijk voor vrouwen om hun kind af te staan aan een opvangsysteem dat 

ze niet kennen. 

Patrick Noël Vercruysse merkt op dat de VDAB vaststelt dat vrouwen van buitenlandse 

herkomst pas laat terecht komen bij de VDAB, bijvoorbeeld na een scheiding. Dan is het 

heel moeilijk om hen nog in te schakelen op de arbeidsmarkt, hen vlot Nederlands te laten 

leren, enz. Onderzoek van Ella2: de VDAB moet zich blijven inzetten voor vrouwen, ook zij 

die niet uitkeringsgerechtigd zijn. De VDAB gaat met deze aanbeveling aan de slag. 

Publiek: In België scoren we heel slecht op het beleid dat we voeren naar die vrouwen toe. 

Ervoor zorgen dat de tweede en derde generatie niet blijven steken in hetzelfde patroon. 

Drempels moeten weggewerkt worden, zoals bv. kinderopvang, discriminatie. Wat kunnen 

wij voor die vrouwen betekenen? 

                                                                 

2 http://www.ellavzw.be/node/4/publicaties/anders-gaan-werken-vrouwen-met-een-migratieachtergrond-op-
de-vlaamse-arbeidsmarkt 
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Stelling 3: Negatieve ervaringen bij het zoeken naar werk en op het werk. Hoe aanpakken? 

Wie? 

De moderator start met te vermelden dat de respondenten uit de SID-survey aangeven dat 

zij heel wat negatieve ervaringen meemaken, zowel bij de zoektocht naar werk (bv 

interimkantoor, geen kansen bij het solliciteren), als op het werk (bv kwetsende grappen). 

Hoe kan dit beter aangepakt worden? Wie heeft welke rol hierin? 

Achmed Al Taaiy suggereert op zoek te gaan naar de redenen die liggen achter de negatieve 

ervaring. Diploma en erkenning van diploma speelt een grote rol. VDAB kan een rol spelen 

om dit te faciliteren. Procedure zou moeten vereenvoudigd worden. Voor laagopgeleide 

personen: coach of begeleider, een beroepsopleiding naar een betaalde job (eerst leren, 

dan werken). 

Patrick Noël Vercruysse voegt hier aan toe dat diplomaerkenning een Europees probleem 

is, dat zijn procedures waar VDAB weinig vat op heeft. Momenteel wordt er wel gewerkt 

aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met onderwijs: diplomaerkenning zit daar 

in. VDAB zet in op partnerschap met externe organisaties (flankerend aan beleid VDAB): 

bv. buddy-systeem: de brug naar tewerkstelling wordt gefaciliteerd en er is een 

vertrouwenspersoon in geval van een negatieve ervaring.  

Jan Denys stelt de vraag: “niet correct behandeld”, wat betekent dat? Iedereen is wel al 

eens niet correct behandeld. Hij is ontgoocheld in de survey als het gaat over negatieve 

ervaringen bij de zoektocht naar werk: de VDAB had er bij moeten staan als mogelijke 

instanties3. Randstad deed het beter dan OCMW en social profit in een onderzoek van het 

Minderhedenforum. In de (interim)sector is het bewustzijn gegroeid dat discriminatie niet 

kan. Dit is de enige sector die 

mystery calls organiseert. 

Mensen moeten daar zwaar op 

getraind worden. 

Arbeidsbemiddelaars moeten 

sterk opgeleid worden om 

discriminatie te bespeuren. Bij 

Randstad: om de twee jaar een 

opleiding, omdat deze kennis 

nooit helemaal verworven is. 

Patrick Noël Vercruysse stelde dat de VDAB op bepaalde vlakken onvoldoende expertise 

heeft, en daarom op zoek gaat naar partners om te werken aan vooroordelen bij 

werkgevers, moeilijkheden op de werkvloer. Daarom inzetten op flankerende acties. De 

VDAB probeert te zoeken naar wie hen kan ondersteunen via tenders.   

Publiek: Enkele concrete voorstellen: (1) buddy en mentoring, (2) sensibilisering via 

werkgeversorganisaties, (3) meer kleur brengen in raden van bestuur.  

                                                                 

3 De VDAB is wel degelijk opgenomen in survey, maar bij een andere vraag (noot van de SID-onderzoekers). 
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Publiek:Er moet veel meer ingezet worden op discriminatie. Hoe kan dat zichtbaar gemaakt 

worden? Culturele onbekendheid bestrijden. Daar moet meer actief op ingezet worden door 

overheid en werkgeversorganisaties. 

Publiek:Discriminatie is belangrijke factor. Onderzoek van Stijn Baert: alleen op basis van 

een naam kiest een werkgever de cv’s uit, dan gaat het zelfs nog niet over de verdere 

selectie. Vaak wordt er verwezen naar discriminatie voor laaggeschoolden, maar ook 

hooggeschoolden ervaren discriminatie. Personen van buitenlandse herkomst met een 

diploma van hier, moeten 21% meer solliciteren. Gaat duidelijk over discriminatie. Concreet: 

bestraffen van discriminatie is noodzakelijk.  Mystery calls binnen VDAB organiseren, en er 

dan tegen optreden. 

Publiek:Sector per sector bekijken. Werkgevers zijn heel ingenieus geworden met 

discriminatie. Niet meer vlakaf, via subtiele eisen minder duidelijk. Tweeledige oplossing 1) 

achterban zelf pro-actiever en actiever optreden. 2) drempels die de werkgevers 

ondervinden wegnemen (=taak overheid). 

Jan Denys zegt een voorstander te zijn van big data. Bedrijven die volledig blank zijn 

detecteren. Wat houdt ons tegen om die bedrijven tegenover elkaar te zetten. Wat gebeurt 

er daar? Krantenredacties zijn helemaal 

wit, maar roepen wel steeds over 

discriminatie. Zo’n bedrijf onder de loep 

nemen. Hoe zorgen zij er voor dat er 

structureel niemand  binnenkomt? Men 

zoud kunnen beginnen met bedrijven 

van meer dan 500 werknemers onder de 

loep te nemen.  

Publiek:  Dieper onderzoek nodig naar 

wat de drempels voor werkgevers zijn. In 

het kader van een  Viona project loopt er nu een grootschalig project naar best practices. 

[de andere stellingen in de presentatie werden wegens tijdsgebrek niet behandeld]  
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SESSIE D: TAALKENNIS, TAALGEBRUIK EN TAALBELEID 

 

Panel: KEVIN DE CONINCK (Nederlandse Taalunie), MARIET SCHIEPERS (Centrum voor Taal & 

Onderwijs), GUNTHER VAN NESTE (Huis van het Nederlands Brussel) 

Presentatie van de relevante resultaten uit de survey: KAREN STUYCK  

http://samenleven-in-

diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_workshop_taal_panel.pdf 

Moderatie: ARNOUT BRAET (I-Propeller) - Verslag: MARLIES STUBBE (Departement Kanselarij en 

Bestuur) 

Stelling 1: Inzetten op Nederlands om te kunnen participeren of 

inzetten op participatie en zo Nederlands leren? 

Alle panelleden zijn het er over eens: participatie en 

Nederlands leren zijn complementair aan elkaar. Nederlands 

leren helpt een anderstalige in zijn of haar participatie, 

participatie schept dan weer de nodige oefenkansen om zijn of 

haar Nederlands te verbeteren. Formeel leren (bv. in een 

cursus NT2), informeel leren (bv. een conversatiegroep 

Nederlands) en niet-formeel leren (door gebruik van het 

Nederlands in alledaagse situaties) zijn complementair aan 

elkaar en alle drie noodzakelijk voor een goed leerproces 

Nederlands. Het formele leren blijft belangrijk om een goede basis te leggen. In een 

formele leercontext kunnen cursisten ook bepaalde kennis en vaardigheden aanleren en 

inoefenen, die in een informele of niet-formele context minder aan bod komen – denk 

maar aan grammatica, spelling, …  

Het beleid mag het doel dat leerlingen voor ogen hebben niet uit het oog verliezen. De 

ervaring van Gunther Van Neste in Brussel is dat anderstaligen vooral Nederlands leren in 

functie van het kunnen volgen van een opleiding of het vinden van werk. Nederlands is dan 

een hefboom om te participeren.  

In het panel wordt er op gewezen dat onderzoek ook bevestigt dat mensen een taal leren 

in een waaier van contexten: op school, op het werk, als ouder, als buur, als consument, … 

Er is echter een vicieuze cirkel: wie het Nederlands onvoldoende beheerst, kan niet 

participeren. Maar wie niet kan participeren, krijgt onvoldoende de kans om zijn of haar 

Nederlands te verbeteren. Mensen leren talen op verschillende manieren: voor de ene is 

dat uit boeken, voor de andere is dat in contacten op de werkvloer, … Het komt erop aan 

zo veel mogelijk diversiteit te creëren in het aanbod van mogelijkheden om Nederlands te 

leren.  

http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_workshop_taal_panel.pdf
http://samenleven-in-diversiteit.be/sites/default/files/presentatie_workshop_taal_panel.pdf
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Publiek: Slide 11 van de presentatie stelt dat slechts 50% van de personen van 

Marokkaanse, Turkse of Congolese herkomst  het Nederlands op school heeft geleerd. Dit 

lijkt erg weinig, wat is hier de verklaring voor? 

De onderzoekster antwoordt dat de vraag “hoe heb je Nederlands geleerd” niet werd 

gesteld aan de respondenten die aangaven dat Nederlands hun beste taal was. Het zijn 

allicht deze laatste respondenten die het Nederlands van op een jonge leeftijd (thuis, 

school) geleerd hebben. Van de respondenten die aangaven dat het Nederlands niet hun 

beste taal was (aan wie deze vraag werd gesteld), is meer dan de helft geboren in het 

buitenland. Het is dus mogelijk dat zij pas als meerderjarige gemigreerd zijn naar België en 

hier dus geen school gelopen hebben.  

Publiek:Mensen hebben toch een beperkte basis aan Nederlands nodig om te kunnen 

participeren, is dat geen uitgangspunt? 

De panelleden bevestigen dit: als je mensen echt verder wil brengen, hebben ze een goede 

basis Nederlands nodig.  

Kevin De Coninck wijst erop dat niet aan iedereen 

dezelfde eisen gesteld worden inzake Nederlands. In het 

onderzoek “De Staat van het Nederlands” dat de Taalunie 

in 2017 liet uitvoeren, vonden de onderzoekers dat 80% 

van de mensen uitsluitend Nederlands op het werk 

gebruikt. De survey ‘Samenleven in Diversiteit’ toont 

echter dat vooral de bevolking van Poolse en Roemeense 

herkomst vaak hun herkomsttaal op het werk kunnen 

blijven gebruiken. Voor deze groepen gaat participatie 

dus vooraf aan het leren van de taal. Dat is niet 

noodzakelijk een probleem: als mensen goed kunnen 

werken met het gebruik van hun herkomsttaal, is dat op 

zichzelf geen probleem, maar mensen zijn meer dan alleen werknemers en om verder te 

kunnen participeren, zullen ze dus ook het Nederlands nodig hebben.  

Hier komt opnieuw de noodzakelijke complementariteit van formeel en informeel leren 

naar boven. Instructies, gepersonaliseerde feedback, … komen vaker voor in een formele 

leercontext en zijn noodzakelijk voor het leren. Mariet Schiepers waarschuwt daarom ook 

voor de “val van de taalarme job”: veel anderstaligen komen terecht in jobs die ‘taalarm’ 

zijn, waar ze weinig impulsen krijgen om hun Nederlands verder te verfijnen, te oefenen, 

… Hun Nederlands verbetert hierdoor niet en de kansen op andere jobs worden niet 

gecreëerd. Vanuit een economisch, en vanuit andere perspectieven, is het echter nodig 

om taalondersteuning te bieden op de werkvloer. Ook voor werknemers die in bepaalde 

multinationals het Nederlands helemaal niet nodig hebben. Daarom moet de overheid 

blijven investeren in maatregelen die taal leren op de werkvloer stimuleren, zoals de 

Individuele Beroepsopleidingen met Taalondersteuning.  

Publiek: In de surveyresultaten zien we verschillen tussen de herkomstgroepen naargelang 

taalgebruik. Verklaringen die al gegeven werden, zijn dat de Poolse en Roemeense migratie 

http://taalunieversum.org/inhoud/staat-van-het-nederlands
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recenter is, dat de bevolking van Congolese herkomst vaak in en rond Brussel woont en 

meer het Frans gebruikt. Er is echter ook een verschil tussen de bevolking van Marokkaanse 

en Turkse herkomst: de bevolking van Marokkaanse herkomst gebruikt vaker het 

Nederlands. Nochtans hebben beide herkomstgroepen een (in de tijd) gelijkaardige 

migratiegeschiedenis. Wat is hier een verklaring voor?  

Volgens het panel, is een mogelijke verklaring dat de 

Marokkaanse herkomsttalen zoals het Tamazight geen 

uitgebouwde ‘cultuurtalen’ zijn, in tegenstelling tot het 

Turks. Het Turks wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in 

literatuur, er is een uitgebreid onderwijssysteem, … de taal 

wordt zowel in het herkomstland als hier ‘gecultiveerd’. Het 

Tamazight is een verzameling van voornamelijk gesproken 

talen en is slechts recent op schrift gesteld, het werd in het 

herkomstland lange tijd ook niet onderwezen. Dat kan 

verklaren waarom personen van Marokkaanse herkomst 

zich meer richten tot het Nederlands als alternatief voor het 

gebrek aan een eigen uitgebouwde ‘cultuurtaal’.  

Stelling 2: Hoe kunnen we omgaan met meertaligheid? Hoe kunnen we meertaligheid 

benutten? 

Alle panelleden zijn het erover eens dat de herkomsttalen waardering en erkenning 

verdienen. Dat is belangrijk voor het welbevinden van mensen en net daarom is het ook 

normaal dat mensen thuis hun herkomsttaal spreken met hun kinderen.  

Mariet Schiepers vult aan dat uit onderzoek blijkt dat de thuistaal/herkomsttaal een 

wezenlijk kenmerk van identiteit is. Iemands herkomsttaal negeren, staat gelijk aan een 

belangrijk aspect van diens identiteit aan de kant schuiven. Met Nederlands en andere 

talen is het net zoals met andere thema’s: het is tweerichtingsverkeer. De herkomsttaal 

kan gebruikt worden om anderstaligen naar het Nederlands toe te leiden, maar kan ook 

zelf een plaats krijgen. Zo kan er in het onderwijs ruimte zijn om de herkomsttalen op een 

informele manier te gebruiken, zonder dat het Nederlands daardoor zijn positie als 

instructietaal verliest. Voorbeelden zijn dan ouders uitnodigen om meertalig voor te lezen, 

in een ‘talendag’ alle talen in de kijker zetten,... Tegelijkertijd moeten men dit ook 

georganiseerd krijgen. Die uitdaging is groot en wordt, met een steeds grotere diversiteit 

aan talen, nog groter.  

Gunther Van Neste stelt echter vast dat, wat het Brusselse Nederlandstalige onderwijs 

betreft, het Nederlands net een sterkere positie krijgt door de toenemende 

talendiversiteit: doordat er zo veel verschillende talen gesproken worden, wordt het 

Nederlands bij uitstek de enige verbindende taal. In de toekomst zal dit ook in de steeds 

diverser wordende Vlaamse steden een feit zijn. Is meertaligheid ook een economische 

meerwaarde? Aan de ene kant wordt dit gepromoot door bv. de Europese Commissie: elke 

Europese burger zou, naast zijn of haar moedertaal, nog minstens twee andere talen 

moeten beheersen. Een taal beheersen, geeft immers toegang tot nieuwe markten. Aan 

de andere kant worden bepaalde herkomsttalen minder economisch gewaardeerd, 
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hierdoor blijven tegelijkertijd sommige markten onderbenut. Gunther Van Neste stelt in 

dit verband dat Brussel pas sterk geworden is, ook economisch, wanneer het zijn 

meertaligheid omarmd heeft: Frans, Nederlands, Engels, maar ook Mandarijns, Spaans,… 

hoe meer talen, hoe meer rijkdom. De economische meerwaarde is er echter ook buiten 

de verovering van buitenlandse markten: als men zijn/haar herkomsttaal in de 

zorgverlening kan inzetten om een taalkloof te overbruggen, is dit een meerwaarde voor 

de geleverde zorg en heeft men een troef op de arbeidsmarkt.  

Hoewel de economische meerwaarde van meertaligheid op meerdere vlakken ligt, zijn alle 

panelleden het er over eens dat er binnen onze samenleving in de perceptie ook twee 

soorten van meertaligheid lijken te zijn, een ‘goede’, en een ‘slechte’, wat natuurlijk onzin 

is. De ‘goede’ meertaligheid is dan deze van de personen die Nederlandstalig zijn 

opgegroeid en daarnaast talen als Frans, Engels, Duits,… spreken. De ‘slechte’ is dan de 

meertaligheid van personen die van thuis uit niet Nederlandstalig zijn en voor de westerse 

samenleving minder klassieke talen beheersen. Het is daarom erg belangrijk dat men de 

focus verlegt: anderstaligen zijn hoegenaamd niet ‘taalarm’, ze bezitten soms net een grote 

taalrijkdom – de survey bevestigt dit ook. Het erkennen en waarderen van de 

herkomsttalen motiveert anderstaligen tot slot om Nederlands te leren en zich te 

integreren.  

Publiek: Is dit niet allemaal erg idealistisch geformuleerd? De praktijk blijkt nog erg 

weerbarstig: er zijn nog zeer veel scholen waar een ‘alleen-Nederlands’-beleid gevoerd 

wordt, leerkrachten weten niet altijd hoe aan de slag te gaan met die meertaligheid – denk 

maar een kleuterleider met een klas met meer dan tien talen. Vlaanderen en België blijven 

het slecht doen op vlak van onderwijsgelijkheid. Hoe kan je deze idealen handen en voeten 

geven, wat is het traject ernaartoe? Zijn er voorbeelden van goede praktijken uit andere 

landen?  

Gunther Van Neste vindt dat men niet genoeg kan blijven hameren op de vorming en 

opleiding van professionals in het onderwijs: alle professionals moeten sterk staan inzake 

taalontwikkeling, in de wereld van vandaag kan het niet meer mogelijk zijn dat 

professionals in het onderwijs hier niet in gevormd zijn. Helaas ligt hier nog een grote 

uitdaging voor de boeg.  

Mariet Schiepers verwijst naar een recent 

doctoraatsonderzoek dat uitgevoerd werd in Limburgse 

scholen. Leerlingen konden er in bepaalde ‘eilandjes’ in de 

klas hun herkomsttaal gebruiken. Het onderzoek stelde 

vast dat de leerlingen ongeveer één derde van de tijd hun 

herkomsttaal gebruikten, twee derde van de tijd 

gebruikten ze het Nederlands. De leerlingen konden zelf 

ook erg goed inschatten wanneer ze hun herkomsttaal 

gebruikten, met name wanneer dit hielp om de taak op te 

lossen (bv. iets aan elkaar uitleggen). In hun communicatie 

met de leerkracht en andere leerlingen die hun 



Verslag Studiedag Samenleven in Diversiteit in cijfers    8 mei 2018                                                                  pag. 28   

 

herkomsttaal niet spreken, schakelden deze leerlingen automatisch over naar het 

Nederlands.  

Kevin De Coninck verwijst in dit verband naar Suriname. Ook dat is een land met een grote 

meertaligheid: er zijn meer dan 20 talen, het Nederlands is de verbindende taal en de 

officiële onderwijstaal. De praktijk van “translanguaging” (het inzetten van een andere taal  

in functie van het leren) is er ingeburgerd. De leerkracht moet er ook op durven te 

vertrouwen dat de leerlingen hun eigen taal gebruiken voor de inhoud van de les. De 

taalvaardigheid in de herkomsttaal is in dit kader ook van belang. Er is vaak een groot 

verschil tussen ‘thuistaal’ en de ‘schoolse taal’. De schoolse taal is de taal waarin we leren 

abstract te denken en op termijn ook academische taalvaardigheid kunnen ontwikkelen. 

Misschien moeten we erover durven nadenken om anderstaligen net te versterken in hun 

herkomsttaal, zodat die ook het niveau van een ‘schoolse’ taal krijgt?  

Publiek: Ons onderwijs biedt al veel 

taalonderricht, talen waar je in de 

wereld ver mee kan geraken. Als ik 

zelf zou migreren, zal ik ook de 

basistaal van het land of de regio 

waarin ik terechtkom, onder de knie 

moeten krijgen: met mijn Nederlands 

zal ik niet ver geraken. De vraag is 

dus: waar liggen de grenzen van het 

onderwijs? En is deze talen 

onderwijzen dan een keuze of een 

regel?   

Kevin De Coninck vraagt zich af of de talen die in ons onderwijs aangeleerd worden 

(voornamelijk Frans, Engels en Duits) nog de hele wereld dekken. We kunnen erover 

nadenken om een aantal talen verplicht op te nemen in het programma en veel vrije keuze 

te laten waarin andere talen aan bod kunnen komen. Een belangrijke noot hierbij is 

opnieuw de praktische haalbaarheid: zo’n aanbod vergt veel organisatie.  

Stelling 3: Is het huidige aanbod om Nederlands te leren voldoende afgestemd op de noden 

van specifieke doelgroepen? Is er een match tussen vraag een aanbod? 

Mariet Schiepers maakt het onderscheid tussen een behoeftedekkend aanbod (een 

aanbod waarin alle cursisten terecht kunnen en er geen wachtlijsten zijn) en een 

behoeftegericht aanbod (een aanbod dat actief inspeelt op de verschillende noden). 

Onderzoek toont aan dat volwassenen het best een taal leren wanneer zij het nut inzien 

van het geleerde – de taal moet dus relevant zijn voor de contexten waarin de lerende die 

gebruikt. Het Centrum voor Taal en Onderwijs deed een studie naar de leernoden in het 

NT2-onderwijs. Op basis van dat onderzoek definieert het volwassenenonderwijs nu acht 

mogelijke rollen of contexten voor taal: op het werk, in de vrije tijd, als ouder, om de 

administratie in orde te kunnen brengen, als consument, … Het aanbod wordt ook 

afgestemd op die rollen. Dat kan door met de klas naar buiten te gaan (uitstap, …), maar 

ook door de ‘buitenwereld’ naar binnen te brengen: aan de slag gaan met het briefje dat 
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ouders mee krijgen van school in plaats van met een briefje uit een handboek. De 

leernoden van de leerlingen zijn erg divers, en kunnen in de tijd ook veranderen. Het is dus 

zaak om maatwerk te leveren, geënt op de individuele leerdoelen. Nederlands is immers 

een middel om andere doelen te realiseren en geen doel op zich. 

 Gunther Van Neste wijst erop dat het aanbod NT2 zich momenteel erg focust op 

nieuwkomers, in het bijzonder inburgeraars. Het NT2-aanbod was vroeger heel breed: ook 

voor oudkomers, Europese nieuwkomers, Franstalige Belgen, … Het Huis van het 

Nederlands was de toegangspoort tot het NT2-aanbod voor al deze groepen. Hij pleit 

ervoor dat het aanbod NT2 er opnieuw is voor iedereen die Nederlands wil leren. Daarnaast 

moeten we sterk inzetten op nieuwe vormen van Nederlands leren: de populairste 

cursussen NT2 in Brussel zijn momenteel de beroepsopleidingen met taalondersteuning 

Nederlands. Mensen leren Nederlands in functie van hun doel, met name opleiding, werk, 

… Te vaak worden de nieuwkomers in een ‘algemene cursus’ geplaatst. We moeten ruimte 

maken om een meer gediversifieerd aanbod te creëren. Het Huis van het Nederlands en 

de Agentschappen kunnen tot slot allicht nog verbeteren in een individuele benadering, 

die rekening houdt met de volledige persoon. Zo is er nog al te vaak de focus op “snel aan 

het werk” gaan, terwijl hooggeschoolden soms meer gebaat zijn bij een langduriger 

investering in hun Nederlands om zo een job op hun niveau te vinden. De begeleiders van 

nieuwkomers moeten het beste in het individu naar boven kunnen laten komen.  

Kevin De Coninck vult aan dat er voor hooggeschoolden nog een grote lacune is: de 

opleidingen aan de Universitaire Talencentra zijn voor hen vaak het meest geschikt, om 

verder te studeren in het Nederlands ook noodzakelijk. Deze UTC-opleidingen blijven voor 

de cursisten echter erg duur, in tegenstelling tot andere NT2-opleidingen. Er is ook meer 

afstemming nodig met de maatregelen die nieuwkomers andere hordes moeten helpen 

nemen, zoals diplomagelijkschakeling. Deze hooggeschoolden moeten ook nadat zij al aan 

het werk zijn, in eerste instantie vaak onder hun niveau, kunnen doorgaan met Nederlands 

leren zodat ook zij hun dromen en ambities kunnen waarmaken. De centrale vraag is dan: 

is de samenleving bereid om dit te betalen? Het antwoord moet liggen in de return on 

investment: het potentieel van deze nieuwkomers wordt nog onvoldoende benut.  

Publiek: Er wordt nu veel gesproken over 

de match tussen vraag en aanbod, maar 

is de doelgroep zelf hier ook al over 

bevraagd? Wordt de doelgroep hierin 

betrokken? 

Mariet Schiepers geeft aan dat in het GIA-

rapport 2016, het rapport van de 

inspectie onderwijs over inburgering en 

NT2, meer dan 2000 cursisten NT2 

bevraagd werden. Ook in de survey 

Samenleven in Diversiteit werden de respondenten bevraagd over hun ervaringen met 

NT2. Daaruit blijkt telkens een grote tevredenheid over dit aanbod. Het GIA-rapport 

detecteert wel nog belangrijke hiaten, zoals de veel te lineaire trajecten inburgering-NT2-

http://www.onderwijsinspectie.be/gia-werking-geletterdheid-inburgering-anderstaligheid
http://www.onderwijsinspectie.be/gia-werking-geletterdheid-inburgering-anderstaligheid
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beroepsopleiding, de ICT-ondersteuning, buitenschoolse kinderopvang,… Kanttekening bij 

de tevredenheid van de NT2-cursisten is ook dat het moeilijk is om naar boven te halen wat 

de respondenten zelf anders zouden willen zien. Ook is er een hiaat: cursisten die uitvallen 

of mensen die geen NT2 volgen, worden niet altijd mee bevraagd.  

Gunther Van Neste geeft aan dat de belangrijkste uitval uit NT2 is wanneer mensen aan 

het werk gaan. De combinatie werk-gezin laat niet altijd voldoende tijd en mentale ruimte 

om verder te investeren in Nederlands. Elk jaar zijn er 70.000 nieuwe mensen die NT2 

willen volgen in Vlaanderen en Brussel, er is dus geen gebrek aan interesse. Het is zaak om 

een flexibel aanbod te financieren, bijvoorbeeld door ook NT2 in de zomermaanden aan te 

bieden. Dat zijn voor onderwijs vakantiemaanden, maar voor cursisten vaak ideale 

maanden om les te volgen. 

Publiek: Wat is hier de rol van het lokale beleidsniveau? Het lokale beleid laat zich 

momenteel niet in met dit thema. Moet de match tussen vraag en aanbod een onderdeel 

zijn van de lokale beleidsagenda? 

Gunther Van Neste geeft aan dat de lokale besturen vaak vragende partij zijn om een 

aanbod NT2 te organiseren. Zo kreeg  het Huis van het Nederlands Brussel recent de vraag 

van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht om in de wijk Peterbos een cursus 

NT2 in te richten. Gunther Van Neste is van oordeel dat het lokale beleidsniveau zeer goed 

geplaatst is om de match tussen vraag en aanbod te organiseren. Is het lokale niveau wel 

een voldoende schaalgrootte om deze match te organiseren4? Gunther Van Neste is van 

mening dat lokale besturen zich ook kunnen clusteren, zoals dat nu al in de rand rond 

Brussel gebeurt.  

Publiek: Aanvulling uit het publiek: de stad Mortsel kreeg, samen met de gemeenten 

Borsbeek en Aartselaar, subsidies voor intergemeentelijke samenwerking van de minister 

voor Inburgering Liesbeth Homans. Eén integratieambtenaar kan hierdoor initiatieven 

opzetten in deze drie gemeenten. Het gaat onder andere om een buddy-project voor 

nieuwkomers, met veel aandacht voor empowerment, Nederlands oefenen, … Dit zijn 

projecten die goede resultaten opleveren, maar de ondersteuning moet wel mee willen.  

Kevin De Coninck vult aan dat in Nederland het integratiebeleid volledig wordt uitgevoerd 

door de gemeenten, die er dan ook de financiën voor krijgen. De vraag is of de taak ‘match 

tussen vraag en aanbod’ vrijwillig zal worden opgenomen tussen de gemeenten, dan wel 

dat hiervoor bevoegdheden worden toegekend en financiën ter beschikking worden 

gesteld.  

 

 

                                                                 

4 Noot van de verslaggever: in de huidige situatie hebben de Agentschappen Integratie en Inburgering en het Huis van het 

Nederlands Brussel de opdracht om vraag en aanbod NT2 op elkaar af te stemmen. Zij doen dit op een regionaal niveau. 
Ook de NT2-aanbieders als CVO en CBE zijn op een regionale basis georganiseerd.  
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Stelling 4. Respondenten spreken Nederlands het vaakst op het werk. Een groep spreekt 

zelden tot nooit Nederlands op het werk. Is dit een gemiste kans? 

Het panel stelt dat elke kans die men laat liggen om Nederlands te leren is een gemiste 

kans. Maar tegelijkertijd is het op zichzelf geen probleem dat iemand andere talen gebruikt, 

ook op het werk. Het belangrijkste is dat mensen kunnen functioneren met de talen die ze 

beheersen. Mensen leven echter niet alleen op het werk, ze hebben hun taal, en hier is dat 

het Nederlands, nodig voor andere domeinen. Ook hier zien we weer een dubbele moraal: 

aan de ene nieuwkomer leggen we het Nederlands op, aan de andere niet – het gaat dan 

bijvoorbeeld om werknemers in knelpuntberoepen of bij multinationals. Dat komt echter 

erg hard aan bij de ene groep die verplicht wordt om Nederlands te leren. De sociale 

wetgeving in België verplicht de werkgevers ook om alle communicatie met de werknemers 

in het Nederlands te doen5. Is dit nog langer relevant? Kan dit nog lang meegaan? 

Publiek: Eigenlijk zou dit ook de 

verwachting moeten zijn voor expats 

die langdurig in Vlaanderen wonen. 

Het is niet omdat iemand het 

Nederlands niet nodig heeft voor zijn 

werk, dat hij of zij bij de bakker zijn 

brood in het Engels kan bestellen – het 

is ook een kwestie van respect voor de 

samenleving waar je in woont om een 

basis Nederlands onder de knie te 

krijgen. We mogen van nieuwkomers toch verwachten dat ze zich inspannen om Nederlands 

te leren? 

 De panelleden vinden dit juist. Ze wijzen vooral op de huidige dualiteit in verwachtingen 

die we ten aanzien van nieuwkomers blijkbaar koesteren: aan de hoogopgeleide expat 

zullen we minder gemakkelijk opleggen om Nederlands te leren, aan een laagopgeleide 

nieuwkomer dan weer wel. Het Nederlands staat in Vlaanderen centraal, het is de voertaal 

en dat geldt voor iedereen die er woont. We moeten nieuwkomers daarin wel gelijk 

behandelen. Ook moeten we ervoor waken nieuwkomers niet te overvragen: we moeten 

naar manieren zoeken om flexibel de ruimte te laten hun herkomsttalen te gebruiken 

binnen het kader van Nederlands als voertaal. 

  

                                                                 

5 Noot van de verslaggever: het basisprincipe in het bedrijfsleven is de taalvrijheid. De verplichting om Nederlands te 
gebruiken geldt voor het (homogeen eentalige) Nederlandse taalgebied. De verplichting geldt voor de communicatie tussen 
werkgever en werknemer, voor officiële documenten maar ook voor schriftelijke en mondelinge communicatie uitgaande 
van de werkgever. In het tweetalige Frans-Nederlandse taalgebied (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mogen beide talen 
gebruikt worden. Zie ook www.taalwetwijzer.be voor meer uitleg.  

http://www.taalwetwijzer.be/
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PLENAIRE SESSIE 

In de afsluitende plenair sessie stelden de moderatoren per panelsessie drie belangrijke 

conclusies voor. Hieronder sommen we deze op.  

 

Sessie A: attitude t.a.v. diversiteit, gendergelijkheid, holebiseksualiteit en geloofsbeleving 

 

1. Er is meer kwalitatief en multivariaat onderzoek nodig.  

2. Het is nodig dat er wordt ingezoomd op het verschil tussen attitude en gedrag: 

tussen denken en doen. 

3. Verder moet omgaan met verschillen en ongelijkheden deel zijn van 

onderwijs/educatie, maar niet als doel om een eenheidsworst te creëren. Het 

verschil moet het uitgangspunt zijn, maar er is een absurd ideaal dat gelijkheid 

ideaal moet zijn.  Nu lijkt het dat diversiteit uit de samenleving moet. 

 

Sessie B: sociale identiteit en diversiteit van sociale contacten 

 

1. Nood aan verdere monitoring en systematisch onderzoek dat uitgaat van 

meerdere variabelen dan herkomst. Hoe kunnen we de verbindingen tussen 

verschillende vormen van ongelijkheid in kaart brengen? Dergelijke insteek heeft 

repercussies naar het beleid: welke verbindingen tussen beleidsdomeinen 

dienen gelegd te worden? Hoe kan er complementair gewerkt worden? 

2. Beeldvorming vanuit het beleid en de media blijft essentieel. Hoe kunnen we 

voorbijgaan aan de stereotypering door te focussen op herkomst en 

meervoudige identiteiten naar voren te schuiven? 

3. We moeten verder gaan dan sensibilisering en het bestaan van systematisch, 

structureel racisme en hoe dat zich in onze instituties vertaalt, erkennen. Daarbij 

aansluitend zou een onderzoek naar de toegankelijkheid van diensten (onderwijs, 

gezondheid) aan bod moeten komen. 

 

Algemene conclusie: beleidsmakers hebben een grote verantwoordelijkheid om rond deze 

punten een structurele aanpak te ontwikkelen. 
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Sessie C: werk en inkomen 

 

1. Instapjobs : Er was een algemene Pro houding t.o.v. flexibele instapjobs, deze  

bevorderen namelijk taalkennis en integratie.  Voorwaarde is wel dat ze een 

verbetering betekenen in de toekomst. Dit laatste kan bijvoorbeeld een promotie 

zijn (voor hoger opgeleiden), maar evengoed een meer duurzame job, met meer 

werkzekerheid. 

2. I.v.m. de stelling of niet-EU vrouwen moeten aangemoedigd worden tot 

toetreding tot de arbeidsmarkt, werd er een onderscheid gemaakt  tussen : 

a. Mensen zonder uitkering, wiens keuze we moeten respecteren, met de 

opmerking dat deze in geval van echtscheiding in een zeer benarde situatie 

komen, dus waar sensibilisering vanuit  de VDAB voor nodig is. 

b. Voor mensen met een uitkering moet ingezet worden op sensibilisering door 

rolmodellen, en door praktische drempels weg te nemen (niet alleen 

kinderopvang beschikbaar maken, maar ook onbekendheid van de 

kinderopvang weg te nemen, wat het durven afgeven van hun kind zal 

faciliteren). 

3. Negatieve ervaringen bij zoeken naar werk en op de werkvloer: hoe aanpakken? 

a. Concrete maatregelen als coaching/mentoring, maar ook een buddysysteem 

kunnen helpen. I.v.m. de mogelijkheid van mystery calls, waren de meningen 

verschillend. Opmerking werd wel gemaakt dat indien deze gebeuren, het 

belangrijk is dat er ook effectief iets gebeurt met de feedback. 

b. Verder werd het belang aangehaald van het erkennen en het herkennen van 

discriminatie door sensibilisering. 

c. Ook werd geopperd dat het  voor grote bedrijven (bijv. +500 werknemers) 

nuttig zou zijn om de processen verplicht te laten doorlichten die maken dat 

er zo weinig mensen van buitenlandse origine worden gerekruteerd. 

 

Sessie D: taalkennis, taalgebruik en taalbeleid 

 

1. Het formeel en informeel leren van een taal  

a. Men heeft de Nederlandse taal nodig om te kunnen participeren, maar er is 

ook participatie nodig om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Er is een 

nood aan een sterke wisselwerking tussen beide leervormen. Ze zijn 

complementair aan elkaar. 

b. Het is van belang het formeel leren van een taal te blijven waarderen. Dit niet 

alleen in een eerste fase om participatie mogelijk te maken, maar ook om 

specifieke taalvaardigheden voldoende te ontwikkelen (bv. 

schrijfvaardigheid).  
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2. Omgaan met meertaligheid  

a. Cruciaal is het waarderend en erkennend omgaan met meertaligheid. In 

tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, staat dit niet haaks op het 

bemoedigen van de eigen taal. Wanneer diversiteit toeneemt, wordt het 

Nederlands toch een verbindende taal. 

b. Meertaligheid vraagt enige flexibiliteit. We moeten enigszins ruimte creëren 

voor meertaligheid. Dit eerst en vooral voor het welbevinden van de persoon, 

maar mogelijk ook een economische meerwaarde. De vraag naar de 

praktische haalbaarheid behoeft bijkomend debat. 

3. Het huidige aanbod om Nederlands te leren  

a. Om het huidige aanbod om Nederlands te leren beter af te stemmen op de 

noden van de verschillende doelgroepen is meer verregaand diversifiëren 

nodig. Het aanbod zou cursist-gericht moeten zijn en moet oog hebben voor 

het doel dat de persoon voor ogen heeft. Dit stimuleert motivatie. Mensen 

leren een taal bovendien ook op verschillende wijze.  

b. Het toegankelijk karakter van het aanbod is absoluut essentieel. Een eerste 

aandachtspunt hierbij is de periode in het jaar gedurende dewelke men 

taalcursussen kan volgen. 


