
Oorzaken v/d arbeidsachterstand van nieuwe Vlamingen
Analyse- en discussienota

Inleiding
Deze  discussienota  wil  de  oorzaken  van  deze  achterstelling  onderzoeken.  Ze  wil  een 
voldoende volledige en grondige analyse maken als basis voor het zoeken naar oplossingen 
die én zinvol,  én haalbaar zijn. Het onderzoek is kwalitatief,  interpretatief en kritisch. De 
methode wordt verderop beschreven. Deze nota is in zekere mate een persoonlijke oefening, 
bedoeld als discussienota voor professionele en wetenschappelijke insteek, voor bespreking in 
de OVV Contactgroep Nieuwe Vlamingen, en ter ondersteuning van bedrijfsmatige keuzen 
bij de ontwikkeling van de decision support software voor competentiebeheer en rekrutering 
door mij en mijn medewerkers bij Akilian en het GeHRMS-project.

Het uitgangspunt is een poging tot inventarisatie van alle mogelijke factoren die direct, of 
indirect ertoe bijdragen dat de etnisch-culturele minderheden niet in gelijke mate deelnemen 
aan  de  Vlaamse  arbeidsmarkt.  We  vertrokken  bij  de  ervaringen  van  HR-  en  trainings-
professionals  in  openbare  bedrijven,  besturen  en  NGO’s,  en  van  de  toeleiders  van  de 
federaties en verenigingen van de etnisch-culturele minderheden. We inventariseerden vooral 
alle  factoren  die  de  operationele  specialisten  voorstelden.  Deze  werden  daarna  zoveel 
mogelijk afgetoetst  met  academische specialisten in HRM en diversiteitsproblematiek. We 
proberen dan die factoren te weerhouden die voor telkens minstens één HR professional, één 
wetenschappelijk  onderzoeker  en  één  toeleider  steek  houden.  Wat  zij  telkens  per  twee 
herkennen, heeft minstens voldoende relevantie om verder te onderzoeken. 

We beperken ons dus niet tot die factoren die wetenschappelijk grondig onderzocht zijn, noch 
tot  diegenen  die  door  deze  of  gene  maatschappelijke,  politieke  of  belangenverdedigende 
organisatie voorop geschoven worden. 
We geven ook specifieke aandacht  aan gebeurlijke genderverschillen:  speelt  deze of gene 
factor even sterk voor vrouwelijke als voor mannelijke allochtonen (V/M ...).

Het uitschrijven van deze nota was een individuele oefening. Ze was evenwel onmogelijk 
zonder de inzichten en ervaringen van véle personen waaronder Karel De Witte, Houssein 
Boukriss, Gerd De Beuckelaer, Michiel Van De Voorde, Siham Benmammar, Juan Cabellero, 
Marcel Demeulenaere, Jacques Mortier, Veerle Vermeulen, Wim Bollaert, Ridvan Can, Fatih 
Ari,  Veronique Mampuya,  Magda Michielsen,  Mohamed Chakkar,  Mohammed  El  Omari, 
Sophia Hoornaert, Fernando Marzo, Abdul Shattour, Leyla en Ergun Top, Sarah Scheepers, 
Omar Ba, Dame Diouf, Frank Van Dessel, Paul Vermeulen, Rosario Latimer-Vanderlinden, 
de  leden  van  de  OVV  Contactgroep  Nieuwe  Vlamingen  en  nog  zovele  anderen.  De 
inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt enkel bij de auteur. 

Al  deze  personen  moeten  we  bijzonder  danken  voor  hun  grote  zin  voor  nuance  en  hun 
bereidheid om ook kritisch te durven kijken naar de eigen maatschappelijke achterban. Het 
resultaat  van  deze  oefening  zal  menig  communautaristisch  en  gepolitiseerd  denkend 
antagonist  mogelijk  teleurstellen.  Vele  factoren  blijken  complex  en  onderling  op  mekaar 
inwerkend. Het is dikwijls onmogelijk om ook maar in de verste verte één ‘schuldige’ of één 
verantwoordelijke aan te wijzen. Quasi alle betrokken maatschappelijke actoren lijken hun 
werk fundamenteel beter te kunnen, én moeten uitvoeren ten aanzien van deze problematiek.

Rudi Dierick, Leuven, 17 december 2007
Laatst geactualiseerd op 7 aug.  2009
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A. Algemene overwegingen:
1. De achterstand in tewerkstelling van nieuwe Vlamingen is een significant en 

problematisch1, redelijk ruim maar verre van unaniem erkend, zorgwekkend 
probleem.

2. Dat moet dan ook met prioriteit aangepakt worden.
3. Een breed pak maatregelen op korte én op lange termijn lijken noodzakelijk, met 

uiteraard de nodige, evenredige middelen.
4. De oorzaken van die achterstand lijken een uitgesproken complexe, multi-causale 

zaak. Mede daarom is een zorgvuldige analyse nodig.
5. Deelname aan arbeid lijkt een globale resultante van zeer vele, uiteenlopende 

factoren. Daarvan worden er sommige direct door het overheidsbeleid bepaald, 
andere door keuzen en gedrag van autochtone Vlamingen, en nog andere factoren 
hangen samen met keuzen door de nieuwe Vlamingen zelf. Van deze laatste factoren 
kan mogelijk een deel door de overheid (regering, volksvertegenwoordiging en 
gerecht) bijgestuurd worden. Nog andere factoren hangen samen met kenmerken van 
de (autochtone) Vlaamse en West-Europese bevolking en samenleving, en met 
houdingen.

B. Oorzaken van de lagere tewerkstellingsgraad van nieuwe Vlamingen:
Gekende en min of meer erkende oorzaken van lagere tewerkstelling zijn:

1. Formele hinderpalen in de openbare sector   zoals het certificaat van goed gedrag en 
zeden en de nationaliteitseis. Op Vlaams niveau is deze laatste in praktijk al 
grotendeels opgeheven, elders minder. Voor vele functies zijn deze vereisten volgens 
vele specialisten volstrekt overbodig. Ze vormen echter voor nieuwe Vlamingen, en 
dan vooral voor de niet-genaturaliseerden, een lastigere vereiste dan voor de anderen. 
Het vraagt hen namelijk veel meer werk en kosten om de nodige documenten te 
bekomen.

2. De gemiddeld lagere scholing  2:
Dat wordt op zijn beurt verklaard door uiteenlopende factoren (zie ook verderop). 
Deze lagere scholing omvat zowel minder vaktechnische competenties, als, voor 
hoger geschoolden, het niet voldoen aan onze (de facto West-Europese) academische 
standaarden. Dat wordt geregeld verergerd door een te lage kennis Nederlands om de 
wel aanwezige en soms aanzienlijke kennis, efficiënt in te zetten3. Niet zelden is de 
(hoge) academische kennis uit een land van afkomst zelfs onbruikbaar, denk aan 
afgestudeerden rechten, geschiedenis, niet-Europese talen, of politicologen met een 
gedegen marxistische opleiding in één of andere rode republiek. 

1 Er bestaat een vrij grote unanimiteit over een aanzienlijke achterstand inzake tewerkstelling van 
nieuwe Vlamingen. Ze staan nog ver van een evenredige deelname aan de arbeidsmarkt. De grootste 
achterstand bestaat in de openbare en de bancaire sector, evenals in bepaalde specifieke subsectoren 
zoals de dokwerkers aan de Antwerpse haven.
2 Arbeidsmarktspecialisten en HR-verantwoordelijken signaleren ook een grotere mismatch onder 
nieuwe Vlamingen,  tussen de gekozen studierichtingen en de op de arbeidsmarkt meest gevraagde 
competenties, dan bij autochtone werkzoekenden.
3 Eén van onze gesprekspartners gebruikte de beeldspraak dat sommige academisch geschoolden van 
buiten de EU hier op onze arbeidsmarkt terecht komen zonder dat zijzelf weten of ze een goede berline, 
dan wel een knappe sportwagen ter beschikking hebben, en dat ze een versnellingsbak hebben waarop 
enkel de eerste schakeling werken. Het eerste beeld in deze vergelijking wijst op de soms danig 
verschillende inhoudelijke achtergrond en inhoud van opleidingen die eenzelfde of vergelijkbare naam 
dragen (zelfs in de EU verschilt een Franse ‘Licence’ al danig van een Belgische ‘Licentiaat’). Het 
tweede beeld wijst op de te lage taalkennis waardoor de nochtans hooggeschoolde persoon zijn kennis 
danig onvoldoende kan valoriseren. 

Nota initieel uitgewerkt in het kader van de OVV Contactgroep Nieuwe 
Vlamingen. Daarna aangevuld, verfijnd binnen GeHRMs, project 
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V/M:  deze factor lijkt veel sterker te gelden voor mensen afkomstig uit 
zowat al die culturen waarin vrouwen minder toegang kregen tot onderwijs.

Perceptie? Dogma?
Deze factor werd in middens van de bedoelde minderheden jarenlang 
hardnekkig ontkent, of geminimaliseerd doch recent lijkt dat dogma’s heel 
sterk te kantelen. Dat evolueert ondertussen wel: Zo stelt Bilal Benyaich 
van Kifkif: “Een van de grootste knelpunten bij de activering van werkloze 
allochtonen is hun gebrekkig opleidingsniveau.”4.

3. Gemiddelde lagere taalvaardigheid  5: 
Veel nieuwe Vlamingen spreken vergelijkbaar goed Nederlands en andere op onze 
arbeidsmarkt vereiste talen. Desondanks blijft er voor duizenden andere nieuwe 
Vlamingen nog een grote achterstand6. 

Zo bevestigt Hilde Haems, directeur personeel van Start People over de 
Jobbeurs van Kifkif in 2007, Antwerpen “veel kandidaten gezien die over 
veel competenties beschikken” maar vier competente kandidaten die ze er 
ontmoette en die de volledige selectieprocedure doorliepen en waarvan er 
drie niet werden aangeworven: “wegens een te beperkte taalvaardigheid”.

Dat wordt verklaard door meerdere factoren zoals een tekortschieten van (de 
officiële) inburgering7, én het hoge percentage gezinnen met één of twee 
Nederlandsonkundige ouders. 
Vlaanderen kent volgens bepaalde onderzoeken ook veel Nederlandsonkundigen die 
dat langdurig blijven: nieuwe Vlamingen die hier al meer dan 5 of 10 jaar verblijven 
en nog steeds geen onvoldoende Nederlands kennen voor hun scholing8 en een 
volwaardige professionele ontplooiing.
Sommige van deze factoren worden al eens door enkele verenigingen van de 
bedoelde minderheden ontkend of geminimaliseerd. Voor HR verantwoordelijken 
speelt dit echter een reële rol9. Ook àlle geraadpleegde (oud-)toeleiders van de 
etnisch-culturele verenigingen en diversiteitsconsulenten bevestigen de 
problematische taalvaardigheid bij een te groot deel van de allochtone 
werkzoekenden.

4 Jobat 5 april 2008 p. 5.
5 We spreken hier niet over individuele personen, maar over statistische gemiddelden voor de globale 
groep, alle nieuwe Vlamingen samen genomen. Problematisch lage feitelijke taalvaardigheid geldt 
overigens ook voor de zogenaamde vierde wereld, én voor Franstaligen die zich in Vlaanderen 
vestig(d)en maar onvoldoende Nederlands (willen) kennen.
6 Volgens  'Belgische Marokkanen. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor een betere kennis van 
de Marokkaanse gemeenschappen in België', 2009, uitgevoerd door Abdallah Saaf, Bouchra Sidi Hida 
en Ahmed Aghbal, “ onderzoekers uit Rabat, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting te Brussel 
zou slechts 22% van de in het Vlaamse Gewest wonende burgers van Marokaanse afkomst goed 
Nederlands beheersen (lezen en schrijven), tegen  55,8% goed Frans. 43,5% spreekt heel goed Berbers. 
Onder de Turken lijkt dit probleen minder zwaar: 2/3 zou goed tot heel goed Nederlands kennen.
7 De term 'inburgering' dekt zowel de officiële inburgering (met anno 2009 taalverwerving, 
maatschappelijke en professionele oriëntatie) als de feitelijke inburgering, als zijnde het proces waarbij 
de migrant (en zijn nakomelingen) hier zijn draai vindt.
8 Zo slagen allochtonen studenten in hoger onderwijs zo’n anderhalg keer meer wanneer ze thuis 
Nederlands leerden van één of beide ouders (36% t.o.v. 22%, cijfers uit ‘Verslag studiedag Koning 
Boudewijnstichting. Diversiteitsmanagement in het hoger onderwijs. ‘Accent op elk talent’, 21/03/07).
9 Deze analyse verdedigt nadrukkelijk een genuanceerde beoordeling van deze factor. Voor sommigen 
is het een drogreden, een excuus om uitsluiting goed te praten. Anderzijds is het wel een significante 
factor. Het is tekenend voor deze paradox dat op te vele activiteiten van de verenigingen van ethnisch-
culturele minderheden er vertalingen naar Berber, Arabisch, Turks en/of Frans voorzien worden. 

Nota initieel uitgewerkt in het kader van de OVV Contactgroep Nieuwe 
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uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
  



Achterstellingsfactoren voor nieuwe Vlamingen p. 4 / 17

4. Diploma-fetisjisme   (in rekrutering): 
Rekruteringsspecialisten signaleren inderdaad dat er steeds sprake is van teveel 
leidinggevenden met een overdreven zucht naar diploma’s en/of naar te hoge 
diploma’s. We veronderstellen dat dit de minderheidsgroepen globaal genomen mee 
benadeelt dan anderen, met name omdat zij minder doorstromen naar hoger 
(universitair) onderwijs, meer autodidacten tellen, en veel meer afgestudeerden met 
diploma’s van buiten de EU. 

Bilal Benyaich: “Op een arbeidsmarkt die kampt met een ware diploma-
fetisj betekent dit een zware uitsluiting”10.
Niettemin moet deze mening genuanceerd worden. Steeds meer managers 
en rekruteerders kijken juist véél meer naar de reële competenties van elke 
kandidaat, de beroepservaring, en naar de motivatie. Dat geldt met name in 
de private sector, en in de Vlaamse openbare diensten.

5. Werkattitude  : 
Dit uit zich onder uiteenlopende vormen. Het slaat onder meer, maar lang niet alleen, 
op een verschillende houding t.a.v. agenda’s en afspraken bij sommige groepen 
nieuwe Vlamingen (o. a. bij sommige zwarte Afrikanen)11. Andere aspecten zijn 
respect voor de seculiere organisatie van de samenleving en de arbeidsmarkt 
(problematisch bij o.m. de meest conservatieve moslims), algemene inzet en de soms 
lage bereidheid om de geldende werkuren te respecteren, en respect voor de 
ondernemingsgoederen en belangen. 

Een courant probleem is dat bepaalde groepen onder de ethnisch-culturele minderheden in 
disproportionele mate de werkorganisatie en hun taken systematisch in vraag willen 
blijven stellen (en daarbij courante secundaire taken die andere functiehouders 
-autochtone Vlamingen- wel uitoefenen, proberen af te wijzen). Dit veroorzaakt grote 
irritatie bij collega's én management, en leidt niet zelden tot een verslechtering van de 
werksfeer en verlies aan productiviteit.

6. Discriminatie  : 
Na verrekening van alle gekende expliciete factoren zoals lagere scholing blijft er een 
niet-gering stuk onverklaarde lagere tewerkstelling over. Dat suggereert dat 
discriminatie een grote rol speelt. De meeste personeelsverantwoordelijken die 
hierover geraadpleegd werden bevestigen dat discriminatie volgens hen een reële rol 
speelt. Ze nuanceren wel met de vaststelling dat discriminatie dikwijls ook in 
omgekeerde richting misbruikt wordt: het wordt dikwijls aangehaald als een passe-
partout-uitleg waarachter zware eigen tekortkomingen verborgen worden (attitude, 
taalkennis, moeilijke familiale omstandigheden waardoor men niet regelmatig 
beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, …).

Intrigerend hierbij is dat die werkgevers die het hoogste professionalisme in 
hun rekrutering en personeelsbeleid kennen, ook géén of veel minder 
discriminatie (en racisme en xenofobie) kennen. In die organisaties staat het 
professionalisme op zodanig niveau dat evaluaties van geschiktheid van 
kandidaten (voor aanwerving, promotie, ...) of van de competenties en 
prestaties van medewerkers er inderdaad uitsluitend op professionele criteria 

10 Jobat 5 april 2008 p. 5.
11 We onderscheiden hier de verschillende soorten problemen met werkattitude: enerzijds de klassieke 
problemen die zeer veel langdurig werklozen kennen, en anderzijds specifieke attitudeproblemen die 
regelmatig voorkomen in werkenden uit bepaalde culturele groepen.

Nota initieel uitgewerkt in het kader van de OVV Contactgroep Nieuwe 
Vlamingen. Daarna aangevuld, verfijnd binnen GeHRMs, project 
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gebeuren. Deze organisaties weten dus méér talenten aan te spreken (namelijk 
ook bij doelgroepen). Ze bouwen daardoor een concurrentieel voordeel op 
tegenover andere. Elke leidinggevende die discriminatie dus niet proactief 
uitsluit, is dus verantwoordelijk voor minder toegevoegde waarde, minder 
winst enz.

7. Expliciete en impliciete vooroordelen   
Bij bepaalde directies én op de werkvloer heersen overduidelijk nog redelijk wat 
vooroordelen. Dat wordt voldoende bevestigd door bijvoorbeeld zovele 
diversiteitsconsulenten bij vakbonden, en door de Vlaamse werkgeversorganisaties. 
Zowel syndicale als werkgeversorganisaties stellen expliciet dat er nog duidelijk 
vooroordelen12 bestaan bij én sommige we rkgevers, én bepaalde groepen 
werknemers. Soms situeren deze zich vooral op de werkvloer, soms bij de 
bedrijfsverantwoordelijken, en soms bij beide.
Een belangrijke groep vooroordelen steunt op objectieve feiten, met name werkelijke 
gebeurde negatieve ervaringen, die dan veralgemeend en verabsoluteerd worden. De 
indianenverhalen gaan dan een eigen leven leiden en de (dikwijls veel talrijkere) 
positieve verhalen wegdringen.
Men vreest dan dat alle allochtone kandidaten problemen zullen hebben met de taal, 
privileges gaan eisen voor hun godsdienstbeleving, zich valselijk ziek melden op 
specifieke feestdagen voor hun cultuur waarvoor ze om werkorganisatie gebeurlijk 
geen verlof konden krijgen, of enkele weken ziek zijn aan het einden van hun verlof 
met een verblijf in hun land van afkomst, ... Dit zijn alle voorbeelden die door 
allochtone bemiddelaars aangehaald werden, en die volgens hen op redelijk grote 
schaal voorkomen. Maar, door deze negatieve ervaringen te veralgemenen, gooit men 
ook het waardevolle potentieel van de duizenden andere allochtonen waar deze 
verhalen niet opgaan weg. Vanuit zuiver HR oogpunt, vanuit zuiver zakelijke 
overwegingen zijn die veralgemeningen dus onaanvaardbaar. 

8. Eigen levenskeuzen (algemeen):   
Bepaalde eigen keuzen van de volwassen nieuwe Vlamingen resulteren direct in een 
lagere deelname aan de arbeidsmarkt, of in significante verlaging van de eigen 
kansen, vergeleken met andere nieuwe Vlamingen die in exact identieke 
omstandigheden (ua opleidingsniveau, land van afkomst, moedertaal, …) andere 
keuzen maken.
Denk aan de soms lage inzet tot taalverwerving, aan de afwezige of lagere wens tot 
arbeid buitenhuis voor de vrouwen in streng-islamitische families, en aan de keuze 
vanuit sommige groepen om vrouwelijke volwassenen geen of om weinig mogelijk 
contact te laten hebben met mannelijke niet-familieleden. Al die eigen keuzen 
beperken hun kansen op succesvolle professionele ontplooiing. Vele van deze 
factoren spelen vooral ten nadele van de allochtone vrouwen. 

9. Objectieve aanpassingsproblemen:   
Bepaalde factoren kan men beschouwen als ‘courante aanpassingsproblemen’ die 
elke migrant kent wanneer die naar vestigt in een land met een andere cultuur. 
Cultureel bepaalde gewoonten spelen hierin een grote rol. Zo wordt, voor bepaalde 
groepen eerste-generatiemigranten en meestal ook voor hun nakomelingen, de lagere 
arbeidsparticipatie door vrouwen verklaard doordat in hun culturen van afkomst de 
vrouwen doorgaans minder of niet buitenhuis werken13. 

12 We onderscheiden hierbij ‘vooroordelen’ van ‘stereotype’. 
13 De omvang van dit fenomeen wordt op zijn beurt negatief beïnvloed door de huwelijken met een 
vrouwelijke partner uit die landen van afkomst waar vrouwen relatief weinig buitenhuis werken. 
Daarbij is er doorgaans duidelijk sprake is van een 'conservatieve reflex'.

Nota initieel uitgewerkt in het kader van de OVV Contactgroep Nieuwe 
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10. Gebrek aan rolmodellen:  
Nieuwe allochtone studenten en werknemers die toekomen in een typische 
universiteit, of net aangeworve zijn komen dikwijls toe in een dienst of faculteit met 
geen enkele allochtone senior: noch leidinggevenden, noch lesgevers, assistenten, ... 
Uit onderzoek blijkt dat dit gebrek aan rolmodellen voor véle van deze nieuwkomers 
bijdraagt tot een tragere, minder goede sociale integratie, en door een hogere uitval. 
Daarbij gaan onaanvaardbaar veel talenten verloren. Vooral de directe omgeving is 
belangrijk: de dienst waarin men werkt, of de faculteit waar men studeert. 
Deze factor geldt ook voor vrouwen die doorstromen naar hogere hiërarchische 
functies en studenten uit de arbeidersklasse.

11. Monoculturele en minder verdraagzame omgevingen:  
Sommige organisaties kennen een sterk homogene en homogeniserende interne 
cultuur. Alle of bijna alle medewerkers hebben vergelijkbare culturele achtergronden 
en bepaalde gelijkaardige opvattingen die minder variatie vertonen dan de 
maatschappij als geheel. Dikwijls gaat dit gepaard met een lagere verdraagzaamheid 
tegenover kandidaten uit alle groepen waaruit voorheen ze géén of nauwelijks 
werknemers rekruteerden. 
Deze organisaties hebben het doorgaans moeilijker om anderssoortige medewerkers 
aan te trekken. Daardoor beperkt hun rekrutering zich de facto tot een kleinere groep 
kandidaten dan de groep competente kandidaten die in realiteit beschikbaar is op de 
arbeidsmarkt.

Veel van deze factoren mogen niet veralgemeend worden. Een genuanceerde analyse en 
voorzichtige beoordeling van elke afzonderlijk situatie is nodig. Deze factoiren mogen 
anderzijds niet genegeerd worden. Ze oefenen blijkbaar immers een reële invloed uit. 

Meerdere van deze oorzaken zijn op hun beurt deels te verklaren vanuit een tekortschieten 
van het onderwijs. De slechtere resultaten van het onderwijs voor nieuwe en bepaalde 
‘oudere’ Vlamingen lijkt het gevolg van én bepaalde beleidskeuzen, én een soms 
kwakkelende uitvoering door directies, CLB en leraars, én verschillen in inzet van leerlingen, 
én openlijke sabotage vanuit onderwijs14, én de houding van ouders.

C. Bijkomende oorzaken van lagere tewerkstellingsgraad:
Hiermee verwijzen we naar die oorzaken die waarvan de invloed op tewerkstelling nog niet 
grondig onderzocht is, of die slechts recent onderzocht werden, of die nog redelijk onbekend, 
dan wel politiek controversieel zijn. Meerdere van deze factoren situeren zich in het onderwijs 
en/of op sociaal vlak. Al deze factoren oefenen wel een voelbare, negatieve invloed uit. 
Daarom worden ze hier dus wel mee onderzocht:

1. Onprofessionele en/of xenofobe werking van CLB-centra:   
Systematisch ‘neerwaarts gerichte’ studieoriëntaties door sommige CLB-centra; 
hierdoor worden met name de (meeste) zichtbare ethnische minderheden benadeeld in 
studieoriëntatie, en dus indirect ook in hun beroepsoriëntatie.

V/M: onderzoek suggereert dat dit mannelijke allochtonen uit Arabische landen 
en Zwart Afrika sterker treft. Allochtone vrouwen uit diezelfde culturen 

14 Verschillende recente wetenschappelijke studies bevestigen of illustreren dat er in het onderwijs op 
een onaanvaardbare (én illegale wijze) onderscheid gemaakt wordt tussen autochtone en allochtone 
leerlingen. Zo stelt een studie: “De tegenwerking om algemeen vormende studierichtingen te kiezen 
kwam vooral van de kant van leerkrachten.”. p. 89, in ‘Islambeleving bij hoogopgeleide 
moslimjongeren in Vlaanderen’, Katrien Van der Heyden, Johan Geets, Els Vanderwaeren,  Steunpunt 
Gelijkekansenbeleid, Consortium UA en Universiteit Hasselt, 2005,  ISBN  90-77271-16-3. Diezelfde 
studie vermeldt echter ook de soms uitgesproken positieve aanmoediging en ondersteuning door 
leerkrachten (p. 90 e.a.), met name bij vrouwelijke leerlingen. 
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van afkomst genieten dikwijls een positieve goodwill, zij het niet zelden 
vanuit een enigszins paternalistisch houding: ‘de arme slachtoffers’. 

2. Nodeloos cultuurgevoelige testen  : 
Psychotechnische testen van CLB’s blijken in praktijk nog veel teveel en nodeloos 
cultuurgevoelig15. Met name de taalspecifieke testen lijken daar véél gevoeliger voor 
te zijn dan do logische of wiskundige testen. 

3. Discriminatie in onderwijs   (door scholen, directies en/of leerkrachten)16. 
Er worden redelijk wat incidenten gerapporteerd, en het oriëntatiegedrag van de 
CLB-centra en van schooldirecties is een gekend, bijzonder groot probleem. Vanuit 
de Vlaamse overheid wordt hiertegen nog systematisch niet opgetreden. De moeilijke 
bewijslast verklaart dat deels, maar is, bij nader toezien toch onvoldoende: er bestaan 
namelijk voldoende statistische technieken om de gebeurlijke zware en grootschalige 
discriminaties in oriëntatiegedrag centraal op te kunnen sporen, of om er minstens de 
aanwijzingen voor te bekomen. 

V/M: Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat dit mannelijke allochtonen, 
vooral die uit Arabische landen en Zwart Afrika significant meer treft.

4. Het ontbreken van efficiënte en billijke procedures voor erkenning van EVK’s:  
Quasi alle hooggeschoolden met diploma’s van buten de EU (Elders Verworven 
Kwalificaties, EVK’s) kampen met deze problematiek. Hun diploma’s worden hier 
zelden zonder meer erkend17 maar erger is de bijzonder zware, langdurige, kostelijke 
en dikwijls onredelijke procedure voor de ‘inschaling’ van de diploma’s. Er bestaan –
in tegenstelling tot andere landen- géén vergelijkende examens die toelaten om snel 
en zonder willekeur de kennis en vorming van de betrokkenen te evalueren. 
Zo’n procedures bestaan nochtans, denk aan de Test Of English as a Forein Language 
(TOEFL), de General Management Aptitude Tests (GMAT) of de examens in de VS 
voor medici die daar klinisch willen kunnen werken. In Vlaanderen wordt elk 
buitenlands diploma zuiver op dossier beoordeeld: vakkenlijsten, aantal lesuren, 
examenresultaten, diploma, diplomasupplement, …  Deze procedure is niet alleen 
omslachtig,  en peperduur. Ze is ook een open deur voor gebeurlijk minder zuivere 
motieven van bepaalde proffen die aan de evaluaties deelnemen.

V/M: De ervaringen van sommige toeleiders en diversiteitsconsulenten 
suggereren dat dit vrouwen sterker treft. Diploma-erkenning vraagt dikwijls 
nog het slagen in een (verkort) studie- of bijscholingsprogramma. Vrouwen 
zouden dit moeilijker kunnen combineren met de zorg voor hun familie (en 
de broodwinning) dan mannen. Deze factor lijkt evenwel beperkt tot 
bepaalde culturen van afkomst.

5. Eigen keuzen (2):   huwelijken met partners uit de landen van afkomst   
De talrijke zulke huwelijken van de (groot)ouders van allochtone jongeren lijkt nefast 
voor de tewerkstelling en professionele ontplooiing. Niet zelden is er sprake van 

15 Zowat alle klassieke psychotechnische testen zijn naar verluidt cultureel bepaald. Daardoor scoren 
‘even intelligente’ jongeren van een andere cultuur lager dan wat een nauwkeurigere en niet 
cultuurgevoelige test zou opleveren. Recent werden nieuwe testen ontwikkeld die dit probleem 
opvangen. Deze zijn waarschijnlijk nog niet ruim bekend. Eén mogelijkheid is vooral de congitief, 
kwantitatieve testen te gebruiken, eerder dan testen die talig zijn.
16 De studie ‘Islambeleving bij hoogopgeleide moslimjongeren in Vlaanderen’ stelt (p. 98): “Soms 
melden de respondenten zelfs regelrechte discriminatie op school vanwege de leerkrachten of 
medeleerlingen, maar toch zijn dit eerder uitzonderlijke gevallen.”
17 Wat op zich best verantwoord is gezien de verschillen in organisatie en kwaliteit van de onderwijs 
stelsels in de verschillende landen.
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sociale dwang18 tot regelrechte, zware druk. Vele van deze huwelijke mislukken 
overigens. Daarenboven leidt dat dikwijls tot vroegtijdig (voortijdig) beëindigen van 
scholing door de hier wonende partner. Dat verklaart dan deels een lagere opleiding19. 
Daarenboven vertraagt het, statistisch gezien, hun taalverwerving. Die eigen keuzen 
plaatst hen –als indirect gevolg- in een merkelijk slechtere uitgangspositie op de 
arbeidsmarkt. Deze wordt achteraf zelden ingehaald door verdere scholing (avond-, 
weekend- en of zelfstudie).

V/M: zowel mannen als vrouwen worden hierdoor getroffen. Vooral voor 
vrouwen, maar ook voor mannen, wordt dit niet zelden verergerd door al 
dan niet zware familiale dwang, en niet zelden geweld.

6. Lagere motivatie voor het behouden van werk  : 
Trajectbegeleiders, toeleiders en andere HR specialisten signaleren dat bij bepaalde 
nieuwe Vlamingen na enkele maanden werk de motivatie sterk verslapt, dat ze 
slordiger worden t.a.v. werkuren en regels op afwezigheden, … Het inkomen van die 
periode lijkt bij sommigen de indruk te voeden dat ze ‘er weer voor even tegen 
kunnen’.

7. Moeilijke familiale omstandigheden  : 
Vele nieuwe Vlamingen kampen met een combinatie van ‘lastige’ familiale 
omstandigheden: grote families, soms tijdelijk gescheiden families (al dan niet 
tijdelijk), onzekere verblijfssituatie, culturele achtergrond waar vrouwen merkelijk 
minder rechten genieten (zoals de Latino machocultuur), precaire materiële situatie, 
lage mobiliteit, …. Deze factoren verlagen hun feitelijke beschikbaarheid voor arbeid. 

V/M: Ze treffen volgens de meeste waarnemers de vrouwelijke allochtone 
kandidaten het hardste20. In talrijke culturen van afkomst dragen zij immers 
een disproportioneel groot deel van de zorg voor de familie.

8. Onnodige formele eisen voor aanwervingen  , zoals het vragen naar een bepaald 
diploma, of een bewijs van goed gedrag en zeden. Mensen met andere, al dan niet 
soortgelijke diploma’s, of met een degelijke, relevante ervaring blijken vaak even 
goed te voldoen21. Voor Belgen (‘oude’ en genaturaliseerde) is zo’n bewijs enkel een 
onhandige administratieve demarche. Voor buitenlanders levert dat echter langdurige 
én kostelijke vertragingen op.

9. Aanwerven “naar eigen beeld en gelijkenis”  : 
Alle professionele HR specialisten kennen dit maar al te goed: de hardnekkige 
gewoonte van nog zoveel leidinggevenden om bij voorkeur die kandidaten te 
selecteren die een gelijke opleiding, sociale achtergrond, loopbaan e.d. hebben. 
Voorbijgestreefd vanuit HRM oogpunt, maar maatschappelijke ronduit schadelijk 

18 Zo vermeldt 'Belgische Turken. Een brug of een breuk tussen Turkije en de Europese Unie?', een 
studie van de Koning Boudewijnstichting, dat 92% van de hier wonende Turken (in een enquête) 
getrouwd is met een Turkse partner. De studie stelt daarbij “Er zijn vandaag maar heel weinig Turken 
die hun kinderen met een Belgische man of vrouw laten trouwen.” 
19 Deze huwelijken blijken, statistisch gezien, nog tal van andere bijkomend probleem te veroorzaken: 
merkelijk tragere taalverwerving (de huistaal die systematisch ‘hervalt’ of ‘blijft steken’ in de taal van 
het land van de naar hier gekomen partner). Voorts: relatief hoge echtscheidingspercentages, frustraties 
omwille van lage arbeidskansen voor de Nederlandsonkundige partner, en soms zelfs een zekere 
chantage door de hier reeds gevestigde partner e.a.
20 Ze gelden ook in grote mate voor autochtone kandidaten uit de zogenaamde vierde wereld.
21 Het vragen naar een welbepaald diploma is in vaak een ‘gemakkelijke’ oplossing. Indien men de 
diploma-lat maar hoog genoeg legt, zullen de meeste gediplomeerden wel aan de werkelijke vereisten 
voldoen, zonder dat men die dan nog langdurig moet evalueren. Omdat het zo’n gemakkelijk kenbaar 
criterium is, blijft het nog zoveel gevraagd, zelfs in die gevalen waarin het eigenlijk overbodig, of 
voorbijgestreefd is. Te hoge diplomavereisten hebben overigens nog andere nadelen.
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gezien dat de kansen van de nieuwe Vlamingen fors verlaagt. Deze factor speelt 
zowel in het nadeel van nieuwe Vlamingen als, in vele gevallen, van vrouwen.

10. Onvoldoende aandacht voor ‘soft skills’ en legitieme vereisten:    
Nogal wat consulenten (VDAB en andere) besteden nog teveel aandacht aan 
technische skills in de vacatures. In recente HRM vakliteratuur gaat er echter ook 
grote aandacht naar de zgn. ‘soft skills’ zoals attitudes22. Hierbij hoort ook de 
noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen sollicitant en rekruteerder/aanwerver. Dit 
lijkt echter vaak geen of nauwelijks aandacht te krijgen. Nieuwe Vlamingen lijken, 
als groep, ook minder ver te staan in een competentiegerichte zelfinschatting.

11. Risicovermijdend gedrag bij rekruteerders  : 
Gezien hun opdracht en per definitie beperkte werkingsmogelijkheden (beschikbare 
tijd en middelen) moeten rekruteerders steeds proberen grote risico’s op kandidaten te 
vermijden. Dat is een legitieme en onvermijdelijke logica. Dat heeft dan wel 
maatschappelijk nadelige gevolgen voor alle niet of minder gekende groepen. 

V/M: Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat dit mannelijke allochtonen, 
vooral die uit Arabische landen en Zwart Afrika significant meer treft. De 
vooroordelen tegen hen (genre “ze kunnen geen agenda gebruiken, noch 
afspraken respecteren”), en een soms agressieve en revendicatieve 
opstelling van sommige betrokkene kandidaten treft daarbij wel héél de 
bedoelde gemeenschap.

12. Gebeurlijk onvoldoende professionalisme in HRM:  
De drie vorige factoren zijn ten gronde deelaspecten van de ruimere problematiek van 
competenties bij de HR verantwoordelijken: te dikwijls blijken deze niet voldoende 
opgeleid, dan wel onvoldoende om- en bijgeschoold. Experten en ook lesgevers van 
HR-trainingen signaleren dat HR medewerkers, HR verantwoordelijken én andere 
leidinggevenden die intensief en regelmatig crucial HR taken uitvoeren (bijvoorbeeld 
interviewen van kandidaten voor aanwerving) zelfs na jarenlange inzet in die taken 
nog steeds belangrijke elementaire fouten maken. Het aantal rekruteringen waarbij 
evaluatietechnieken gebruikt worden die géén of nauwelijks vorspellende validiteit 
hebben ligt globaal genomen (over heel onze arbeidsmarkt beschouwd) nog 
ontstellend hoog. Het directe gevolg daarvan is een aanzienlijke versterking van de 
eerder vermelde fenomenen, van bias, en daardoor, netto minder kansen voor nogal 
wat deel- en doelgroepen op de arbeidsmarkt: vrouwen, ouderen én nieuwe 
Vlamingen.

13. Problemen met seculiere aard van arbeidsmarkt en maatschappij:   
Sommige nieuwe Vlamingen hebben het, vanuit een culturele achtergrond, moeilijk 
met het seculiere karakter van onze samenleving en arbeidsmarkt23. Dat blijkt hun 
samenwerking met collega’s te bemoeilijken. Dit is dus een problematische eigen 

22 Dikwijls spreekt men ook over ‘vaktechnische competenties’ versus de ‘gedragsmatige 
competenties’, en/of ‘attitudes’.
23 Dit probleem geldt met name voor nieuwe Vlamingen uit streng-islamitische achtergronden, maar 
ook voor bepaalde ‘oudere Vlamingen’ zoals orthodoxe Joden die recent een opvallend sterk gestegen 
maar vooral verdoken werkloosheid kennen.
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keuze voor een bepaalde interpretatie en beleving van culturele en religieuze 
achtergronden24. Soortgelijke problemen doen zich ook voor in hun scholing25. 

V/M: Dit treft zeer specifiek mannelijke allochtonen uit de meeste (maar niet 
alle!) islamitische landen, uit Arabische landen, Zwart Afrika en Turkije. In 
die landen bestaat er een sterke stroming die seculariteit nadrukkelijk 
afwijst, en die manifest verschillende rollen voor man en vrouw voorstaat. 
En dan komen deze personen hier op interview bij rekruteerders die 
dikwijls hoogopgeleide, assertieve vrouwen zijn …

14. Lage interculturele vaardigheden bij werkzoekenden en werkgevers:  
Voorgaande factor wordt nog verergerd door andere factoren zoals soms lage 
interculturele vaardigheden van de rekruteerder én sollicitanten. Enkele HR 
specialisten rapporteren ook een soms lage empathie vanwege de sollicitant voor de 
omgeving van de werkgever (vooral wanneer dat een private onderneming is).

15. Wederzijds maatschappelijk wantrouwen  : 
Vele, onderling uiteenlopende factoren (w.o. xenofobie vanwege bepaalde 
allochtonen, problemen van enkele groepen allochtonen met de seculiere aard van de 
Europese samenleving, maar ook risicobeperking door rekruteerders en nog véle 
andere) veroorzaken een ‘maatschappelijke vertrouwensbreuk’. Dat uit zich in 
klachten ‘in alle richtingen’: ondemocratisch gedrag, misdaad, recente gevallen van 
etnisch geïnspireerd geweld, …. Ze veronderstellen nogal wat jonge nieuwe 
Vlamingen dat ze ‘toch geen kans op werk maken’26. Er bestaat ook een zekere 
terughoudendheid t.a.v. aanwerving van die nieuwe Vlamingen die ‘opvallend anders 
zijn of lijken’ of die zich expliciet bijzonder kritisch opstellen tegenover de 
werkgever (en/of de democratie).

V/M: Dit lijkt mannelijke allochtonen uit islamitische en Arabische landen, Zwart 
Afrika en Turkije veruit het sterkst te treffen. 

16. Gebrekkige inburgering en lage naturalisatiegraad  :
Dit is een complexe én nog redelijk betwiste factor omwille van de uiteenlopende 
omstandigheden en motivaties. Objectief staat echter vast dat de allochtonen die zich 
eerder Belg noemen bijvoorbeeld significant meer slagen in hoger onderwijs27. Enkele 
van de eerder vermelde problemen hangen samen met het feit dat nogal wat nieuwe 
Vlamingen niet naturaliseren. Dat is soms een aanwijzing van een gebrekkig wil tot 
inburgering, van (impliciete) voorbehouden tegenover of zelfs een zekere afwijzing 

24 Nogal wat onderzoekers meenden dat dit probleem slechts uitzonderlijk voorkomt. Dat lijkt echter 
niet meer houdbaar, afgaande op o.a. de recent gebleken (cfr. onderzoeken in het VK door de Muslim 
Council of Britain en enkele dagbladen) grote bijval (40 à 60%) voor de sharia – een normenstelsel dat 
de seculiere samenleving afwijst en mede daarom door het Europees Hof voor de rechten van de Mens 
afgewezen als onverzoenlijk met onze democratische rechtsorde. 
25 Een indirecte indicatie hiervan is de slaagkans van allochtone leerlingen in hoger (universitair) 
onderwijs merkelijk hoger wanneer deze zich eerder Belg voelen dan eerder islamiet (35% t.o.v. 21%, 
cijfers uit ‘Verslag studiedag Koning Boudewijnstichting. Diversiteitsmanagement in het hoger 
onderwijs. ‘Accent op elk talent’, 21 maart 2007).
26 Rekruteerders melden dat sommige allochtone werkzoekenden die sterk met een scherp politieke 
invalshoek bezig zijn bij sollicitatiegesprekken met zo’n hardnekkig a-priori blijken te kampen inzake 
(impliciet) verwachtingspatroon, gespreksattitude en inzet, dat ze géén aantrekkelijk beeld geven van 
hun kunnen en motivatie, én dat ze tegelijk ook communicatief nauwelijks te overtuigen zijn, zelfs niet 
bij aangehouden inspanningen door de rekruteerder (één sprak in termen van  “zelfs als ik ze de pieren 
uit hun neus probeer te peuteren …”).
27 Uit een verslag van de Koning Boudewijnstichting: “Opvallend ook is dat degenen die zich Belg 
noemen meer slagen dan de degenen die zich Islam noemen (35 tegenover 21%)”.

Nota initieel uitgewerkt in het kader van de OVV Contactgroep Nieuwe 
Vlamingen. Daarna aangevuld, verfijnd binnen GeHRMs, project 

uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
  



Achterstellingsfactoren voor nieuwe Vlamingen p. 11 / 17

van de seculiere van de maatschappij en onze arbeidsorganisatie, ostentatief andere 
prioritaire loyauteiten28, en soms van een combinatie van deze factoren.
Vele hier vast verblijvende nieuwe landgenoten lijken te kampen met een 
uitgesproken sterkere band met land van afkomst (ook voor 2de en 3de generatie) dan 
met België29. Hun overtuiging om hieruit voluit even goed belg te zijn als de andere is 
dus bijzonder zwak.
Niet-naturalisatie  bemoeilijkt ook het bekomen van bepaalde officiële documenten. 
Het draagt ook bij tot het hierboven vermelde wantrouwen: werkzoekenden die wel 
naturaliseren zullen sneller vertrouwen krijgen dan zij die dat niet deden. Deze factor 
wordt overigens soms ook misbruikt door xenofobe rekruteerders.

17. Hoge kosten voor ontslag van werknemers  : 
Vergeleken met andere landen kosten zowel de rekrutering, maar vooral gebeurlijk 
ontslag (van wie na langere tijd toch onvoldoende blijkt), hier ongemeen veel. Vooral 
voor kennisintensieve functies is een proefperiode soms te kort om geschiktheid te 
kunnen beoordelen. Dit zet vele verantwoordelijken aan tot een nog sterker 
risicovermijdend gedrag. Dat benadeelt de jonge allochtonen echter des te meer.

18. Perceptie van lage leergierigheid  : 
Talrijkke rekruteerders lijken bepaalde groepe nieuwe Vlamingen een lage 
leergierigheid toe te schrijven. Dat steunt ehcter in niet geringe mate op (grove) 
veralgemeningen en onbekendheid met de andere wijze waarop deze groepen wel 
kunnen gemotiveerd worden tot bijleren. Klassieke avondcursussen liggen -mede 
omwille van enkel al eerder vermelde problemen van familiale en andere aard- 
minder goed bij nieuwe Vlamingen. Anderzijds zijn vélen onder hen inherent véél 
sterker gemotiveerd om (véél) bij te leren. Het komt er dus op aan hen op de gepaste 
wijze aan te spreken.

V/M: De stereotypen verschillen ook hier al eens naar gender. Zo menen velen dat 
moslima's van Noordafrikaanse of Turkse afkomst leergieriger zouden zijn dan 
hun broers. Bepaalde onderzoeken lijken dit te bevestigen.

19. Politieke discours en vooroordelen vs. professioneel solliciteren  : 
Sommige allochtone werkzoekenden met een zwak competentieprofiel –met name 
diegenen die actief zijn in uitgesproken militante organisaties- lijken dat al te 
negatieve imago nog te ‘verergeren’ door met een politiek discours, en daarbij 
bijvoorbeeld elke inzet tot bijscholing te willen afwijzen en discrediteren.

20. De relatief hoge werkloosheidsuitkeringen   
Volgens sommigen zijn deze uitkeringen omwille van de verschillende subjectieve 
perceptie zijn de hoogte van uitkeringen en van relatieve welvaart, te genereus voor 
sommige groepen nieuwkomers. Deze factor natuurlijk speelt voor elke werkloze, 
autochtoon of allochtoon. Werkgevers klagen over deze hoge uikeringen zonder 

28 Voorbeeld: Ergun Top, een lokale CD&V mandataris in Antwerpen van Turkse afkomst die de 
Turkse nationaliteit te willen behouden, en die stelt dat hij, in geval van een hypothetische oorlog 
tussen Turkije en België de kant zou kiezen van Turkije. Wanneer diezelfde persoon dan beweert dat 
hij hier belg is zoals alle andere, dan komt dat wel volslagen tegenstrijdig en ongeloofwaardig over.
29  Volgens 'Belgische Marokkanen. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek voor een betere kennis van 
de Marokkaanse gemeenschappen in België', 2009 vinden onder de Belgische Marokkanen veruit de 
meesten dat ze Marokkaan zijn: 55% vindt dat ze erst Marokkaan zijn en dan paqs Europeaan (Belg) en 
nog eens 19% vindt dat ze alleen bij Marokko horen. Voorts stelt slechts  7,7% Belg te zijn, en 36,2% 
ziet zich eerst en vooral als moslim en nog eens 22,9% eerst "Marokkaanse moslim". Zo'n ¾  wil dus 
niet voluit Europeaan / Belg zijn. Voor de Turkse Belgen geldt dezelfde verhouding. In beide groepen 
verkiezen de meesten daarbij een dubbele identificatie, met voorkeur evenwel voor die met het land 
van afkomst, boven die met Europa/ België.
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voltijdse tegenprestatie. Het objectieve verschil in verwachtingen en levenscomfort 
dat men gewend is verklaart mogelijk waarom deze factor een sterkere rol lijkt te 
spelen bij nieuwkomers.

21. Misbruik van uitkeringen & omvang van zwarte markt:  
Vele nieuwe Vlamingen verkiezen nadrukkelijk om structureel uitkeringen (voor 
werkloosheid, e.a.) te kunnen genieten, en dat aan te vullen met de soms aanzienlijke 
inkomsten in het informele circuit / op de zwarte markt (in zorgverstrekking zoals 
kaperswerk, en allerlei handel van “uiteenlopende mate van legaliteit”). Die 
combinatie, aangevuld met kinderbijslagen levert hen dikwijls aanzienlijk netto 
inkomen op. Dat resulteert al eens in opvallend lage inspanningen voor 
taalverwerving, verhoging van competenties, en/of een lage of afwezige bereidheid 
om zich in te schakelen in reguliere arbeid. De onzekerheid op langere termijn die uit 
die keuze voortvloeit, lijkt voor vele nieuwe Vlamingen minder problematisch (mede 
gezien de hoge onzekerheid die ze dikwijls kenden in landen van afkomst).

22. Syndicale dogma’s  : 
Denk aan de stelling van sommige syndicalisten dat elke bijscholing Nederlands voor 
werkenden steeds volledig binnen de werkuren moet gebeuren én volledig op kosten 
van de werkgever30. Dit zorgt voor een zware, en objectief gezien vermijdbare 
verhoging van de kosten. Het is tegelijk echter ook schadelijk voor de motivatie van 
vele nieuwe Vlamingen31: het geeft de indruk dat die taalverwerving alleen maar in 
het voordeel van de werkgever speelt, dat de anderstalige er geen belang bij zou 
hebben, en dat de werkgever dus alle lasten moet dragen. 
Denk ook aan aparte statuten zoals dat van dokwerkers in de Antwerpse haven. Dat 
(wettelijk geregelde statuut) zorgt voor een de facto uitsluiting van zowat alle 
allochtone kandidaten. Volgens juristen zou dit statuut op lange termijn niet houdbaar 
zijn, maar ondertussen is de uitsluiting wel een (bewezen) feit.

23. Ondermaatse vereisten vanwege de ‘eigen’ toeleiding en doelgroepwerking:  
De diensten van Vlaamse en federale overheden, en de vele tientallen organisaties en 
die publiek gesubsidieerd worden leveren verdienstelijk werk, maar er zijn indicaties 
dat bepaalde van deze diensten en organisaties te lage eisen stellen aan de allochtone 
werkzoekende.  Zo ligt de officiële taalnorm in de inburgering véél te laag opdat de 
inburgeraard daarmee gelijke kansen op de arbeidsmarkt zou kunnen genieten. Een. 
tekort van het Vlaamse beleid terzake32.
Zo spreken alle recente rapporten van het Minderhedenforum nauwelijks over de 
nodige inzet van de allochtone werkzoekende voor eigen bijscholing; de concrete 
eisen aan de eigen achterban zijn echter verwaarloosbaar, vergeleken met wat alle 
professionele rekruteerders en consulenten vragen. 

24. Didactisch fouten bij de taalverwerving  : 
De opzet daarvan is nu te vrijblijvend. Het kent te weinig operationele aanmoediging 
voor de kandidaat zelf (o.a. op effectief gebruik van Nederlands op de werkvloer en 
in de sociale omgeving). NT2 is anderzijds ook véél te sterk enkel op lessen gericht. 

30 In tegenstelling tot de visie van werkgeversorganisaties e.v.a. dat een redelijke spreiding van de 
lasten aangewezen is. Typisch zal de werknemer private tijd investeren, en zal de werkgever de 
financiering van het lesaanbod dragen. Sommige syndicalisten en (extreem)linkse denkenden wijzen 
dat echter af. Zij menen dat de werkgever de kosten voor het lesaanbod én voor de tijd moet dragen.
31 Recent wetenschappelijk onderzoek toonde echter aan dat dit soort argumenten een uitermate nefaste 
invloed uitoefent op de individuele vooruitgang van de student.
32 Waarbij we eerlijkheidshalve wel moeten toevoegen dat de federale overheid njog véél zwaardere 
fouten maakt, en geregeld ook het Vlaamse beleid (in)direct ondermijnt en soms zelfs tegenwerkt.
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De meeste andere activiteiten waarmee een migrant Nederlands kan leren of 
verbeteren worden in praktijk meestal verwaarloosd.

25. Vlamingen respecteren wens om Nederlands te oefenen onvoldoende:   
Vlamingen stappen in hun contacten met anderstaligen -icl. Migranten- véél te snel 
over op Engels of Frans of andere talen. Daardoor mislopen de nieuwe Vlamingen 
onbedoeld kansen om Nederalnds te oefenen. Dit is enigszins begrijpelijk: iedereen 
die graag een andere taal wil leren of vervolmaken, zal elke gelegenheid om dat te 
doen willen aangrijpen. Anderzijds schuilt er dikwijls (maar zeker niet altijd) een 
vorm van egoïsme en gebrek aan respect voor de andere in.

26. Laag (zelf)vertrouwen van veel allochtone kandidaten  :
Dat slaat zowel op het vertrouwen in de publieke overheden, als in de private en 
openbare werkgevers. De oorzaken daarvan zijn zeer uiteenlopend, en sterk 
afhankelijk van de omstandigheden: onbekendheid met de instellingen en bedrijven, 
communicatiekloof (taal en begrippenkader), teveel eerdere negatieve ervaringen, 
onzekerheid over de eigen mogelijkheden en ervaringen, … Sommige waarnemers 
suggereren dat dit lage (zelf)vertrouwen ook te maken heeft met de te lage mate 
waarin nieuwe Vlamingen zich onder de ‘gewone’ autochtonen mengen33. 

27. Laag vertrouwen v. werkgevers in specifieke groepen, of in ‘alle’ allochtonen:  :
Nogal wat werkgevers hanteren in praktijk veralgemeningen ten aanzien van 
specifieke groepen. Dat geldt vooral t.a.v. mensen uit Zwart Afrika, de Arabische 
wereld en Turkije. De factoren die dit veroorzaken zijn al danig uiteenlopend: lage 
openheid naar andere culturen, vrees, onwetendheid, vooroordelen, maar ook terechte 
bezorgdheden: teveel negatieve ervaringen, nog geen goede professionele 
verstandhouding hebben kunnen bereiken, of een zekere behoedzaamheid tegenover 
individuele werkzoekenden met een sterk en éénzijdig eisend en klagend politieke 
discours (genre de werkzoekende die een litanie aan excuses aframmelt voor zijn lage 
kennis Nederlands, maar die tegelijk al jaren lang geen enkele ernstige inspanning 
daarvoor deed, laat staan een volgehouden inspanning).

28. Lagere ICT geletterdheid  :
Het feitelijke gebruik van internet en email, en de vaardigheden daarin lijken lager te 
liggen voor minderheden dan voor autochtonen (met vergelijkbare scholing). Dit 
geldt voor bepaalde minderheden. Dit is uiteraard nauw verbonden met bepaalde 
culturele gebruiken (zoals een zeer sterk verbale cultuur, vergeleken met de hier 
dominerende literaire en wetenschappelijke cultuur), met de lagere scholing en met de 
mate waarin ze beroep doen beschikbare PC-infrastructuur (in scholen, bibliotheken, 
… en in de private sector zoals de telefoonwinkels). Dat doet evenwel niets af aan feit 
dat deze gemeenschappen daardoor de dominante trend op de arbeidsmarkt (zijnde 
intensief gebruik van ICT) in hoge mate mist34.

29. Politieke dogma's en fetisjen: quota en (externe) streefcijfers  :    (Nieuw)
Nogal wat plitici (vooral ter linkerzijde) en academici (vooral de eerder ideologisch 
gemotiveerden) ijveren naar het bij wet opleggen van één of andere vorm van quota 
(of 'streefcijfers'). In de openbare diensten bestaan die al voor doelgroepen. Nochtans 
bestaat er géén wetenschappelijk gevalideerde methode om zinvolle cijfers te 
berekenen die én realistisch zijn voor elke particuliere werkgever, én voldoende 

33 Dit zou trouwens één van de grootste verschillen zijn tussen die migranten die hier na zeg 10 jaar 
goed hun weg vonden, en de anderen.
34 Initiatieven zoals de internetwerking van verenigingen van ethnisch-culturele minderheden zijn 
daarom nuttig. Ze dragen bij tot de vorming van de minderheden door een aantrekkelijk aanbod op hun 
webstek. Sensibilisering dus. Ze ontkrachten ook bepaalde veralgemeningen.
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ambitieus. Daarenboven signaleren wetenschappers wel dat quota grote nadelen 
opleveren (zoals stigmatisering van de doelgroepen). Deze lijken een duurzaam 
positief effect quasi uit te sluiten. 
Daarenboven lijken de bestaande voorbeelden van 'succesvolle quota' aan bepaalde 
strenge feitelijke voorwaarden te voldoen. Daardoor zijn ze niet veralgemeenbaar.
Het voorstellen van quota lijkt daarom een dogma. Het veroorzaakt ondertussen wel 
onmogelijke verwachtingen, met name bij de ethnisch-culturele minderheden én veel 
achterdocht en weerzin tegenover diversiteit op de werkvloer. 
Zie hiervoor ook de discussienota 'Bananeschillen vooroordelen en dogmas op het  
pad naar diversiteit'.

30. Politieke dogma's en fetisjen: werknemers van alle religies zijn even goed  :   (Nieuw)
Ze zijn zonder enige twijfel gelijk in rechten, maar niet gelijk in de aangeboden 
competenties! Sommige (kleinere sub)groepen hebben het namelijk knap lastig met 
de seculiere aard van onze arbeidsmarkt. Hun 'sociale competenties' schieten dus 
enigszins tekort. Zie hiervoor ook dezelfde discussienota 'Bananeschillen 
vooroordelen en dogmas op het pad naar diversiteit'. 
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D. Poging tot synthese
Gezien het grote aantal factoren, moeten we een de relatieve belangrijkheid van elke ervan 
proberen in te schatten. Een nauwkeurige weging van het belang van al deze afzonderlijke 
factoren  is  onmogelijk.  Voor  de  eerste  serie  oorzaken  (B.)  bestaat  er  nog  redelijk  wat 
wetenschappelijk onderzoek. Dat dwingt al tot meer genuanceerdere afweging en besluiten 
dan wat velen (politici, journalisten, …) suggereren of uitroepen. Sommige stellen dat onwil 
alles verklaart, anderen menen dat discriminatie en racisme de kern van het probleem is. Dat 
wordt  echter  door  wetenschappelijk  onderzoek  helemaal  niet  bevestigd,  integendeel. 
Informatie van vele HR specialisten en professionals toont aan dat ook andere factoren zwaar 
doorwegen. Ook nieuwe Vlamingen dragen, als groep, een zekere verantwoordelijkheid.

Een mogelijke synthese voor al deze factoren levert volgende poging tot synthese op (in 
afnemende orde van belangrijkheid):

1. Mismatch tussen competentieprofiel van  de reële  vraag (vacatures)  en allochtoon 
aanbod35 met  als  grootste  tekort  de  (véél)  te  lage  kennis  Nederlands  bij  teveel 
nieuwe Vlamingen.

2. Discriminatie, racisme en (al dan niet onbewuste) vooroordelen en een ‘ondermaatse 
attitude’ tegenover de andere (bij zowel autochtoon als allochtoon). 

3. Persoonlijke levenskeuzen van de allochtoon of van zijn omgeving (!) die de kansen 
op werk objectief en significant verminderen36.

4. Te  lage  interculturele  vaardigheden  bij  en  rekruteerders  en  sollicitanten.  Mede 
daardoor  slagen ze  er  onvoldoende in  om tijdens  de sollicitatie  een individuele 
vertrouwenssituatie te bereiken37. Dat verzwakt tegelijk de zo nodige socialisatie op 
de werkvloer, na de aanwerving.

5. Gebrekkig maatschappelijke vertrouwen tussen de verschillende groepen.
6. Hinderlijke  institutionele  omgeving  (sociale  wetgeving,  fiscaliteit,  …)38 met  o.a. 

hoge kosten van een aanwerving, wat risicovermijdend gedrag fors aanwakkert.

De factoren    discriminatie,  racisme en vooroordelen, ondermaatse attitude en keuzen, laag   
maatschappelijk en individueel vertrouwen, lage wederzijdse empathie  ,   te lage interculturele   
vaardigheden   en    gebrekkig maatschappelijk vertrouwen   lijken met elkaar verbonden in een   
zeker tekort aan “de wil tot samenleven en om kansen met mekaar te delen”. 

Deze laatste factor uit zich én op microniveau (de rekrutering), én op maatschappelijk (macro) 
niveau.  Het  wijst  dus  op  een  maatschappelijke  breuk  tussen  een  deel  van  de  allochtone 
gemeenschap en de seculiere, democratische samenleving.

35 De Vlaamse arbeidsmarkt in het algemeen kent ook zo’n mismatch. Het gemiddelde scholingspeil 
van de Vlaamse werkloze ligt merkelijk lager én elders dan dat van de vraag. Voor allochtone 
werklozen lijkt die mismatch, volgens alle beschikbare onderzoeken, echter nog veel groter dan voor 
autochtone kandidaten.
36 Hierbij wordt géén morele noch ethische waardering uitgesproken over de bedoelde keuzen. We 
stellen enkel vast dat sommige courante keuzen een negatieve invloed kunnen uitoefenen op de 
professionele ontplooiing en tewerkstellingskansen van de betrokkene. We beperken ons tot die 
expliciete of impliciete levenskeuzen die een duidelijke invloed uitoefenen op de doelstelling van 
gelijkwaardige arbeidsmarktdeelname voor minderheden (zoals in het Vlaamse Pact van Vilvoorde).
37 In de terminologie van de eerste factor zou men dit ook kunnen omschrijven als een te zwak 
competentieprofiel van de bemiddelaars tussen werkzoekende en werkgever. 
38 Landen met een rigide arbeidsmarkt blijken dikwijls allochtonen uit te sluiten uit de betere delen van 
die arbeidsmarkt. Frankrijk is een gekend voorbeeld: allochtone Franse staatsburgers zijn niet te vinden 
in het parlement, noch in directies en raden van bestuur (vooral van grote bedrijven en organisaties).



Zowel de voor 99% autochtone rekruteerders als vele allochtone werkzoekende geven, deels 
impliciet en via de maatschappelijke en politieke context39, deels ook expliciet aanwijzingen 
dat ze de ‘zoete vruchten’ van succesvolle professionele inzet niet met mekaar willen delen. 
Het zo verguisde ‘eigen volk eerst’ speelt hier langs alle kanten, veel meer kanten dan op en 
oppervlakkige politieke redenering verondersteld wordt,  nét  zo goed als  zijn al  even erge 
tweelingbroertje in de openbare sector (‘eigen zuil eerst’).

Dit antagonisme hangt samen met, en wordt nog versterkt door de vijandsbeelden die door 
teveel groepen (en partijen) onderhouden worden. Deze laatste tegenstelling speelt vooral een 
rol  in  de  islamitische gemeenschappen.  Het  wordt  aangewakkerd door  een ‘revendicatief’ 
discours waarbij  de meer  conservatieve stromingen een soort  uitzonderingsregeling willen 
voor  alle  zaken waarin de seculiere  rechtsorde  in  tegenstelling  staat  tot  de  (conservatief-
orthodoxe) islamitische interpretaties van de religieuze regels (sharia). Dat antagonisme wordt 
nog  verergerd  doordat  nogal  wat  groepen  die  niet  doelbewust  willen  polariseren,  toch 
onbewust  bijdragen tot  die  maatschappelijk  polarisering (via  onwetendheid,  onbegrip40 en 
koudwatervrees). Het directe gevolg van dat scherpe, revendicatief discours lijkt ons daardoor 
een fundamentele en slechts moeilijk overbrugbare maatschappelijke breuk.

E. Uitgangspunten voor mogelijke oplossingen
1. Alle voorstellen moeten onderzocht en beoordeeld worden op volgende criteria:

1.1. Is de maatregel  voldoende ambitieus? Mogen we er  een ‘maatschappelijk 
voelbare’,  en  dus  voldoende  grote  baat  van  verwachten?  Zoniet,  is  het 
waarschijnlijk opwekken van valse hoop en weggegooid geld.
1.2. Is de maatregel realistisch?  Dat betekent: én technisch haalbaar, én juridisch 
correct  (administratiefrechtelijk  OK).  Feitelijke  afdwingbaarheid  en 
verifieerbaarheid  van  naleving  zijn  dus  van  belang41.  Alleen  maar  goede 
bedoelingen willen we vermijden.
1.3.  Relatieve  verhouding  tussen  verwachte  baten  en  kosten  vergeleken  met 
andere mogelijke maatregelen.

2. Teveel vrijblijvende maatregelen lijken weinig resultaten op te leveren en zelfs eerder 
nefast:  ze  leiden tot  hoge(re)  verwachtingen,  maar  zijn  leveren te  dikwijls  vooral 
extra rompslomp en extra kosten op voor werkgevers (in private en openbare sector), 
en achteraf extra frustratie door het uitblijven van (voelbare) resultaten.

39 Dit aspect wordt in negatieve zin beïnvloedt door een sensatiegerichte en soms zwaar ideologisch 
gekleurde media.
40 Denk aan sommige initiële reacties vanuit de islamitische gemeenschap op de heisa rond de 
Mohammed-Cartoons, begin 2006. De EMB, representatief orgaan van deze gemeenschap, publiceerde 
een persbericht waarin ze de  politieke aspecten van die heisa radicaal negeerde. Ongeacht alle respect 
dat we meten opbrengen voor de religieuze gevoeligheden in deze zaak, is een volstrekte negatie van 
expliciete en fundamentele politieke rechten in dit debat niet erg overtuigend.
41 Met name de praktijktests scoren hierin zwak. Het probleem van de spreekwoordelijke uitgesproken 
conservatieve islamitische man die zich bij zijn rekrutering systematisch onmogelijk maakt door een 
vrouwvijandige houding zal door praktijktests niet zinvol beoordeeld kunnen worden. Analoog voor 
een hooggeschoolde kandidaat met 2 of meer academische diploma's, maar die te weinig Nederlands 
kent. In deze kringen wordt de rol van het Nederlands soms scherp ontkent. Andere probleem stelt zich 
voor de dancinguitbater die –mede op vraag van zijn vrouwelijke klandizie - liefst geen groepen te 
aggresieve misogyne jongelui op zijn dansvloer wil. Eén probleem van de praktijktests (in de vorm 
zoals voorgesteld door o.m. Minderhedenforum, Kifkif, AEL, ...) is dat de protagonisten ervan 
weigeren te erkennen dat achterstelling ook te wijten kan zijn aan de houding van minderheid. Vandaar 
de soms ronduit karikaturale voorstellen voor toepassing van de voorgestelde praktijktests. De 
geviseerden (werkgevers, scholen, uitgaansgelegenheden, …) hebben daardoor geen enkel vertrouwen 
in de faire, legitieme opzet van die praktijktests. En met reden.



3. Inzake  haalbaarheid  en/of  wenselijkheid  van  deze  of  gene  maatregel  mag  geen 
voorbehoud gemaakt worden inzake zogenaamd noodzakelijke voorafgaande stappen 
door andere sectoren in de samenleving42.

4. Een  doeltreffende  en  dus  voldoende  harde  aanpak  is  nodig  van  discriminatie  en 
racisme bij aanwerving en op de werkvloer.

5. Er bestaat een niet-geringe onenigheid over de wijze waarop discriminatie en racisme 
op  de  werkvloer  aangepakt  en  waar  nodig  vervolgd  moeten  worden.  Het  blijkt 
moeilijk discriminatie operationeel te bewijzen. 

6. Bemiddeling e.d. lijkt ruime voorkeur te genieten boven gerechtelijke vervolging.
7. De beste gerechtelijke resultaten zijn mogelijk haalbaar door de algemene efficiëntie 

van gerechtelijke procedures fors te verhogen43.
8. Voor elke maatregel moet ook een zo billijk mogelijke verspreiding van de eventuele 

lasten nagestreefd worden.

F. Hoe zoeken naar oplossingen?
De gevolgde methode berust onder meer op volgende werkwijzen:

1. Het systematisch inventariseren van ‘technische mogelijke antwoorden’ op elk van de 
goed gekende oorzaken én waarschijnlijke bijkomende oorzaken.

2. Kwalitatief onderzoek naar de feitelijke voorwaarden voor succesvolle immigratie 
van individuele migranten in typische immigratielanden zoals Canada, VS, Australië.

3. Kritisch onderzoek van alle mogelijke antwoorden, binnen de vooropgezette criteria 
(voldoende ambitieus, haalbaar en redelijke verhouding tussen kosten en baten).

4. Proberen één samenhangend geheel te vormen van alle weerhouden voorstellen. 

Zoals eerder al gesteld: dit is slechts een discussienota. Lees het als een uitnodiging tot ene 
kritisch debat. Uw bijdrage daarin is broodnodig. De maatschappelijke én professionele 
(HRM) uitdagingen zijn immers huizenhoog. 

Uw commentaren op deze nota zijn dan ook steeds welkom:
Akiliaan bvba - GeHRMS project office
Rudi Dierick, GeHRMS project coordinator
Innovatie & Incubatiecentrum KULeuven, Kapeldreef 60, 3000 Leuven
Tel.: +32 (0)16 / 29 84 36   en  +32 (0)494 / 58 78 65
rudi.dierick@gmail.com

42 Het politieke debat rond mogelijke oplossingen wordt nu nog belemmerd doordat teveel groepen 
géén verregaande, laat staan dwingende maatregelen met betrekking tot de eigen groep willen 
aanvaarden, zolang niet eerst voldaan is aan een héél lange waslijst voorwaarden m.b.t . wat andere 
groepen allemaal eerst zouden moeten doen.
43 België scoort namelijk opvallend slechter dan de buurlanden inzake pakkansen, duur van de 
procedures en effectieve percentages veroordelingen.


