
Glazen plafonds op weg naar Evenredige 
Arbeidsdeelname (EAD) voor allen!

Discussienota

Samenvatting
In deze nota, bedoeld voor beleidsverantwoordelijke, onderzoeken we de hardnekkige, 
structurele factoren die de achterstelling van bepaalde groepen zoals vooral -maar in 
verschillende mate en aard, de ethnisch-culturele minderheden, vrouwen, ouderen en 
gehandicapten -in onze maatschappij bestendigen. We onderzoeken daarbij welke van die 
factoren er niet (of onvoldoende) door het huidige beleid verholpen en opgeruimd worden, zelfs 
bij versterking van dat beleid. 
We vrezen namelijk dat, in tegenstelling tot de goede hoop van overheden en sociale partners, 
er redelijk wat van die factoren bestaan en dat die zo ernstig zijn dat bij voortzetting of zelfs bij 
intensivering van het huidige beleid, de EAD niet behaald kan worden in de eerst volgende 
decennia. Er is dus een fundamentele beleidswijziging noodzakelijk. Een eerste voorwaarde 
daartoe is dat meerdere maatschappelijke sectoren eindelijk eens in eigen boezem gaan kijken 
en dat ze stevig beginnen vegen voor hun eigen deur.

Enkele definities en achtergronden
Evenredige arbeidsdeelname (EAD) = 

Het streven naar evenredige vertegenwoordiging van alle mogelijke groepen op de 
arbeidsmarkt (overheidsbeleid) en/of in het personeelsbestand van sectoren en/of 
bepaalde individuele werkgevers (HR beleid), waarbij 'evenredig' vooral bepaald 
wordt in functie van het aanbod op de arbeidsmarkt.

Welke groepen?  
Het Vlaamse beleid beperkt zich tot de zogenaamde primaire en secundaire 
'kansengroepen'. Dat zijn vrouwen, personen van allochtone afkomst, personen met 
een arbeidshandicap en ouderen. HR- en diversiteitsspecialisten nemen ook al eens 
andere groepen in overweging. Een professioneel HR beleid neemt in principe alle 
mogelijke deelgroepen in overweging. In praktijk beperkt men zich meestal wel tot 
'relevante deelgroepen'. De keuze van de officiële doelgroepen wisselt ook al 
naargelang veranderende situaties en politieke prioriteiten.

Voor de bepaling van ‘kansengroepen’ kijkt het beleid voornamelijk naar welke groepen er 
‘oververtegenwoordigd’ zijn in de werkloosheid. Een grote groep wordt hierdoor echter 
uitgesloten, namelijk die mensen die wegens persoonlijke e.a. redenen uit de arbeidsmarkt zijn 
getreden (al dan niet tijdelijk) of die 'nog niet toegetreden zijn'. Deze groepen zijn niet in de 
cijfers opgenomen. Doordat zij geen ‘financieel rugzakje’ hebben met fiscale voordelen voor de 
werkgever, worden hun kansen herintredingskansen niet weinig beperkt. 

Kans: Voor de HR professional bevatten deze groepen een aanzienlijk potentieel: denk aan 
diverse soorten herintreders op de arbeidsmarkt, hooggeschoolden migranten, ....

Relevante deelgroepen = 
We beschouwen als 'relevante deelgroepen' al die doelgroepen, kansengroepen of 
andere groepen onder de werknemers of kandidaten waarvoor er zich specifieke 
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problemen kunnen stellen om ze in gelijke mate op hun potentieel te kunnen 
aanspreken, én die in voldoende mate aanwezig zijn in uw organisatie (en 
omgeving) opdat ze zinvol als een aparte groep in uw beleid en statistieken kunnen 
opgenomen worden. De (grootste) typische deelgroepen zijn jongeren/ouderen, 
M/V, en in bepaalde streken ethnisch-culturele minderheden en personen met een 
(arbeids)handicap.

Algemene overwegingen
1. We bespreken hier vooral EAD op maatschappelijk vlak verder. EAD op niveau van de 

individuele werkgevers lijkt ons namelijk utopisch. Zie ook de nota ' Bananenschillen,  
vooroordelen en dogma's op het pad naar diversiteit'.

2. Deze analyse steunt in hoge mate op voorbereidend werk, gerapporteerd in de 
discussienota 'Achterstellingsfactoren nieuwe Vlamingen M en V'. De middelen van 
Akilian lieten niet toe om deze factoren grondig te onderzoeken. Dit overzicht is dus 
enkel een aanzet tot discussie. 

3. Om EAD te bereiken moeten zowel werkgevers, als overheden én werknemers hun 
verantwoordelijkheden opnemen. Enkel via wetten en overheidmaatregelen komen we 
er niet. Verre van.

4. De maatschappelijke doelstelling is nog niet overal aanvaard. Er bestaat nog veel 
weerstanden. Deze steunen op vooroordelen, onwetendheid, racisme, en deels ook op 
terechte en legitieme vragen en bezorgdheden.

5. Vanuit zuiver zakelijk en professioneel HRM perspectief stellen we daarom enkele 
kritische voorwaarden aan EAD: de voornaamste is dat alle antwoorden in het beleid 
zich concentreren op doelstellingen (en eventuele verplichtingen) die én realistisch zijn, 
én voldoende ambitieus. Kwaliteit moet dus primeren boven kwantiteit. Het belang van 
cijfers mag men niet onderschatten, maar verandering is een proces dat de nodige groei 
en ondersteuning vraagt. 

Glazen plafonds in diversiteitsbeleid
1. Lagere competenties onder bepaalde ethnisch-culturele groepen
De scholingsachterstand in (de meeste) ethnisch-culturele minderheden bestaat uit minder 
geslaagden in secundair en hoger onderwijs, uit een kortere scholing (mede veroorzaakt door de 
schooluitval en de grote aantallen redelijk vroege huwelijken met partners uit landen van 
herkomst) en een vrij zware taalachterstand. Dit laatste geldt ook voor bepaalde delen van de 
zogenaamde tweede, derde en vierde generaties. Het belang van de kennis van het Nederlands 
wordt nog te vaak onderschat. Velen (in bepaalde groepen) denken dat met enkel kennis van het 
Frans ze ook zullen slagen op de arbeidsmarkt. Ze komen nogal snel in een vicieuze cirkel 
terecht van werkloosheid of interim-contracten afgewisseld met periodes van werkloosheid.

Bij de lagere competenties horen voorts ook -weerom zonder te mogen veralgemenen- bepaalde 
cultureel verklaarbare attitudeproblemen, en (voor de meest conservatieve moslims) lagere 
bekwaamheid tot functioneren in een seculiere arbeidsorganisatie1.

1 Tijdens de onderzoeken, seminaries en opleidingen die we organiseerden rond HRM en diversiteit 
signaleerden onverwacht veel deelnemers dat zij dit genre problemen hadden ondervoenden  (met een 
deel van de moslims). Als problematisch werd dan ervaren alle vragen of houdingen van deze 
medewerkers die niet met redelijke tegemoetkomingen opgevangen kon worden: weigering tot 
samenwerking met collega's van de andere sekse, stroeve houding van moslimmannen tegenover 
vrouwelijke chefs, redelijk grootschalige misbruiken met ziektebriefjes op religieuze feestdagen en in 
zomerperiodes, ... Zie ook de nota 'Overzicht van het sluierdebat'.
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Een veel voorkomend attitudeprobleem is ‘op tijd komen’. Niet enkel bij bepaalde groepen van 
nieuwkomers maar ook bij de 2de, 3de en 4de generaties. Ook een veelgehoorde klacht bij 
leerkrachten uit voornamelijk het beroepsonderwijs. Een attitude die wijst op het niet klaar zijn 
voor de arbeidsmarkt maar waar de school in het huidige systeem geen antwoord op kan 
bieden2.

Het huidige beleid toont zekere verbeteringen, maar bepaalde problemen werden nog niet (ten 
volle) erkend, noch beantwoord. Het beleid kent nog geen afdoende maatregelen voor deze (te 
lage) competenties, maar evenmin voor aanverwante problemen zoals die met conservatieve 
moslims, noch voor de impact van de hoge percentages vroege huwelijken met partners uit 
landen van herkomst, noch voor de expliciete of impliciete afwijzing van taalverwerving door 
bepaalde minderheden (denk hierbij ook aan bepaalde Franstaligen in Vlaanderen!). Op het 
gebied van taalverwerving (NT2) ligt de lat overigens voor bijna iedereen overal te laag. 

Enkel NT2 is daarenboven onvoldoende voor onze arbeidsmarkt, ongeacht de job en creëert 
misleidende verwachtingen bij anderstaligen. Met deze niveauverwerving, slagen anderstaligen 
nog altijd niet of afgetekend te weinig in om een duurzame job te verwerven. Daardoor gaan de 
inspanningen om het Nederlands beter te beheersen achteruit. 

Kortom, meerdere problemen betreffende competenties onder doelgroepen zijn zelfs nog niet 
aangesneden door het beleid. Hun negatieve impact blijft dus, zolang, bestaan.

2. Racisme en discriminatie, en ondermaatse bestrijding daarvan
De ruime aandacht in de media voor dit thema en de grote verbale slagvaardigheid van actoren 
zoals de organisaties van de ethnisch-culturele minderheden, de vakbonden en het Centrum voor 
Gelijke kansen en Racismebestrijding laten vermoeden dat deze problemen binnenkort onder 
controle zullen zijn. De realiteit is echter volgens alle objectieve aanwijzingen totaal anders.

Een kritisch onderzoekt suggereert enkele nog steeds actuele problemen en beperkingen in de 
bestrijding van racisme en discriminatie:

1. Het aantonen van racisme en discriminatie is op zich een uiterst moeilijk en complexe 
zaak. Ze is, in 'technisch opzicht', vergelijkbaar moeilijk als incest, verkrachting en 
pesten op het werk. 

2. Politie en rechtspraak lijken hierin echter relatief zwak, vergeleken met andere landen.
3. Dat hangt ook samen met een nog embryonale wetgeving.
4. Wetgever, politie en rechtspraak lijken voorts niet scheutig om er echt werk van te 

maken. Sterkere bestrijding van racisme en discriminatie zou immers ook vrij snel 
bepaalde politieke evenwichten totaal kunnen verstoren (doordat dat namelijk 
Franstalige bestuurders in Brussel in nauwe schoentjes zal brengen3).

5. Agressieve, racistische of discriminerende houding van bepaalde migranten tegenover 
Vlamingen en/of andere migranten4 is voor sommige actoren nog altijd een taboe.

2 ‘Time-out’ projecten voor leerlingen met een probleem zijn nog te weinig gekend en toegepast maar 
kunnen mee een antwoord en ondersteuning bieden op het aanleren van de ‘juiste attitudes’.

3 Enkele jaren geleden gaf de toen bevoegde minister van volksgezondheid, Rudy Demotte (PS) nog 
expliciet toe Vlamingen in Brussel op grote schaal gediscrimineerd worden in ziekenhuizen die 
weetalig moeten zijn. Sindsdien zijn enkele maatregelen genomen die weliswaar vrijblijvend van aard 
zijn. Dat leverde een (kleine) verbetering op. Deze positieve trend doet evenwel niets af aan het 
bestaan van een niet-verwaarloosbare mate van resterende discriminatie. Vergeten we daarbij niet dat 
volgens de wet elke bevoegde mandataris en elke leidinggevende ambtenaar direct verantwoordelijk is 
om elke vorm van discriminatie proactief te vermijden.

4 We vermelden o.m. de houding van Turken tegenover Koerden en Armeniërs, die van Arabieren 
tegenover zwarten en Berbers, die van Ivorianen tegenover Malinezen en Boerkinabe's. 
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6. Andere actoren zoals het CGKR miskennen al eens dat deze houdingen aanleiding 
kunnen geven tot afkeer of vrees ten opzichte van voornamelijk moslims. 

Kortom, het lijkt er sterk op dat door het niet erkennen van bepaalde vormen van racisme, 
bepaalde oorzaken nog niet of nauwelijks aangepakt worden. 

3. Verkeerde doelstellingen en verkeerde middelen in diversiteitsbeleid
Zoals beschreven in de nota ' Bananenschillen, vooroordelen en dogma's op het pad naar 
diversiteit'. bevat het dominante diversiteitsdiscours én het officiële beleid enkele onrealistische 
doelstellingen. Zo is de idee van EAD op niveau van elke afzonderlijke werkgever onhaalbaar 
voor duizenden kleinere organisaties en bepaalde sectoren. Er zijn namelijk geen evenredige 
aantallen kandidaten uit alle groepen op de arbeidsmarkt te vinden! Dat aanbod op de 
arbeidsmarkt zal binnen voorzienbare tijd ook niet 'evenredig' worden.

Andere soortgelijke foute doelen en foute middelen zijn:
 Zodanig veelvoudige, cumuleerbare en overmatige voorkeursmaatregelen dat er 

competenties en prestaties in de verdrukking komen (gedurende bepaalde periodes in de 
loopbaan van bepaalde individuele personen)5. Goedbedoelde acties voor doelgroepen 
draaien er soms op uit dat de leden daarvan niet meer volgens dezelfde (strenge) criteria 
beoordeeld worden als de anderen.

 Acties worden opgezet op een zodanige wijze dat ze resulteren in feitelijke voorrechten, 
of in aantasting van cruciale voorwaarden voor behoorlijk en democratisch bestuur6.

 De te sterke focus op het behalen van kwantitatieve doelstellingen beïnvloedt ook de 
toeleiders op het terrein. Door de focus op de officiële kansengroepen, wordt door de 
VDAB vaak niet meer gekeken naar de competenties waarover die persoon beschikt. 
Allochtonen zijn hier vaak het slachtoffer van. Ze worden vaak naar lager 
gekwalificeerde jobs doorverwezen omdat ze allochtoon zijn. Een ander problematisch 
gevolg is (de klacht van werkgevers) dat bij het openstellen van een functie voor 
kansengroepen lukraak kandidaten worden doorverwezen door de VDAB. Het 
diversiteitsgedachtengoed wordt op deze wijze zwaar uitgehold.

 Streefcijfers worden al eens misbruikt als een 'quick fix', waarbij de onderliggende 
bevooroordeelde en discriminerende mechanismen teveel onaangeroerd blijven.

 Voor NT2 lijkt het beleid (met primaire en secundaire trajecten voor de taalverwerving) 
voor een groot deel van de doelgroep manifest onvoldoende. Hier is sprake van te lage 
normen, te weinig middelen om ze (fors) op te trekken, én een globale methodiek die 
een te laag rendement toont (te weinig vooruitgang per jaar dat men er mee bezig is).

 Te ingewikkelde wetgeving met te sterke focus op bescherming van rechten van 
bepaalde officiële doelgroepen. Een syndicale vertegenwoordiger merkte op zelfs als 
werkgever én werknemers een doorgedreven flexibele arbeidsorganisatie wensen, dat ze 
dan bijna altijd vastlopen op wettelijke beperkingen. 

Wanneer bedrijven en verantwoordelijken met deze foute doelen en verkeerde en/of 
onvoldoende middelen geconfronteerd worden, dan ondermijnt dat én de motivatie én de 
geloofwaardigheid van het beleid.

5  Vandaar onze beleidssuggestie dat bijvoorbeeld positieve actie altijd beperkt moet zijn in aantal 
opéénvolgende keren dat men ervan kan genieten. Eénmaal iemand door positieve acties een kans 
kreeg, moet deze persoon daarna voldoende kansen (en tijd) krijgen om zijn competenties, motivatie 
en prestaties te kunnen bewijzen.

6 Denk aan de (ingetrokken) richtlijn dat mannelijke politieagenten géén vrouwen in boerka mochten 
identificeren. Dit was een pijnlijke flater, een illustratie ven een verdwaasd en onbekwaam beleid 
zonder visie en zonder besef van de eisen die de seculiere, democratische rechtsorde stelt.
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Deze factor lijkt ook redelijk hardnekkig; ze zal niet verdwijnen bij het huidige beleid. De foute 
doelen en de huidige middelen zijn juist de beleidskeuzen.

4. Personeels- en competentiebeleid ontbrekend of te zwak
HR-experten en diversiteitsconsulenten die al wat langer in het veld staan lijken in meerderheid 
overtuigd van een te zwak beleid van de werkgevers in private én openbare sectoren in beheer 
van hun personeel en competenties. Deze zwakte situeert zich zowel op directieniveau, als bij 
HR verantwoordelijken. Typisch wordt een fors gebrek aan visie op HR beleid vastgesteld.

Een professioneel personeels- en competentiebeleid en een klare strategische visie zijn nochtans 
absoluut onontbeerlijk. Succesvol diversiteitsbeleid én goed bedrijfsbeleid in zakelijk opzicht 
hangen namelijk samen met de bekwaamheid om alle kandidaten -ongeacht sekse, afkomst, ras, 
leeftijd e.d.- ook effectief op correcte, professionele wijze  -en dus gelijkwaardige wijze en 
zonder bias of welke vorm van discriminatie dan ook- te kunnen evolueren op hun 
competenties, motivatie en prestaties. 

De negatieve invloed van dit te zwakke beleid op doelgroepen uit zich ook op een andere 
manier. Vele organisaties besteden wel ruime aandacht aan hun hoger opgeleidden en hun 'high 
potentials', maar het werk van de gewone, lager geschoolde medewerkers wordt zelden correct 
gewaardeerd -als er al niet op neergekeken wordt- en deze krijgen véél minder kansen op 
bijscholing, jobrotatie (tenzij gedwongen), ... Doelgroepen bezetten evenwel de grootste deel 
van deze minder gewaardeerde lagere functies.

Deze factor lijkt ons slechts traag evolueerbaar omwille van het inherente verzet van 
organisaties tegen verandering, en omwille van de grootte van de  tekorten. Deze factor zal dus 
nog lang een glazen plafond blijven, zo is te vrezen.

5. Grootschalig misbruik en oneigenlijk gebruik van maatregelen
Met oneigenlijk gebruik van diversiteitsmaatregelen bedoelen we dat een goedbedoelde 
maatregel voor één of andere deelgroep in praktijk voor anderen zaken dient dan datgene 
waarvoor een maatregel bedoeld was. Denk aan ouderschapsverlof -bedoeld ter bevordering van 
o.m. gendergelijkheid- dat in praktijk te dikwijls gebruikt wordt voor groot onderhoud aan de 
eigen woning, het opstarten van een eigen zaak, ... kortom, voor andere zaken dan de rol als 
vader en het gelijktrekken van de inzet van beide ouders in een huishouden. 

Misbruik zit venijniger. De gekende misbruiken komen dikwijls in héél de bevolking voor, maar 
wanneer de mate van misbruik objectief gesproken, OF in de perceptie van tevelen véél groter is 
in bepaalde groepen, dan resulteert dat in aantasting van de maatschappelijke bijval.
Denk ook aan de meldingen van veldwerkers dat ze plots geconfronteerd worden met snel 
groeiende groepen allochtonen uit andere landen die zich hier vestig(d)en en vertellen dat ze dat 
doen omdat uitkeringen hier in praktijk ruimer en langduriger zijn.

Misbruiken dragen ook bij tot bestendiging van de onderliggende structurele oorzaken van 
achterstelling op de arbeidsmarkt. Een werkloze die misbruik maakt van zijn of haar uitkering, 
zal pas later een stabiel inkomen en professionele autonomie verwerven (vergeleken met een 
identieke werkloze die géén misbruik maakt). Experten menen dat deze misbruiken méér 
voorkomen in bepaalde groepen en gewesten7 dan elders. 

7 Dit is natuurlijk een politiek probleem. De HR verantworodelijke en de rekruteerders hebben daar 
echter geen boodschap aan. Het bemoeilijk of belemmert hun werk. Maatschappelijk draagt het bij tot 
onnodig wederzijds wantrouwen over deelstaatsgrenzen heen.
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Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen én subsidies voorzien ten bate van 
diversiteitsdoelstellingen (direct, of indirect via sociale wetgeving e.d.) leidt dus tot allerlei 
valkuilen zoals de al gekende werkloosheidsval. Doelgroepen struikelen soms in die vallen, 
duiken er al eens zelf in, maar ze blijven er ook ongezond lang in steken. 
Erger, bij sommige subgroepen, met name die migranten afkomstig uit culturen met een zwakke 
res publica en waar dictators de plak zwaaien, bestaat er een grote tolerantie tegenover massaal 
en grof misbruik van uitkeringen. Als de staat zo dom is om dat te gedogen, waarom dan niet? 
In de cultuur van afkomst is misbruik (door al wie er de kans toe heeft) namelijk tezeer de regel. 
Dat versterkt echter het valkuileffect en de moeilijkheden om in reguliere arbeid te aarden.

Is dit probleem -misbruiken en oneigenlijk gebruik- een glazen plafond, of leidt het enkel tot 
verspilling en (veel) hogere kosten? Daar lijkt het nochtans op. Bij nader toezien, mag het effect 
van die valkuilen niet onderschat worden. Daarom is deze factor toch weerhouden.

6. Gebrek aan voldoende evaluatie van diversiteitsmaatregelen
De goedkeuring van maatregelen en de toekenning van middelen uit budgetten voor diversiteit 
aan individuele personen en organisaties lijkt soms eerder een grootschalige bediening van een 
electorale achterban, dan een oordeelkundig beleid. Alle geraadpleegde experten en adviseurs 
signaleren grof onterechte toekenningen.

Eén voorbeeldje uit vele: een project van meer dan 10 k€ voor Nederlands op de werkvloer 
werd goedgekeurd voor een sportclub die met dat geld enkel haar sporters wat dikker in de 
watten legde, maar waarbij de netto verbetering verwaarloosbaar was.

Ook bij manifest misbruik van toegekende middelen, blijkt zelden een evenredige terugbetaling, 
laat staan sanctie te volgen. Een huizenhoog probleem is echter dat vele acties en maatregelen in 
het diversiteitsbeleid géén of onvoldoende objectief meetbare en evalueerbare doelen kennen. 
Daarnaast bestaat er ook een vrij grote omerta in deze. Bevoegde, competente leidinggevenden 
en ambtenaren durven niet optreden, of ze willen dat liever niet doen gezien de hardnekkige 
verdediging van de misbruiken vanuit bepaalde hoeken. 

7. Wijdverspreide vooroordelen tegenover én onder bepaalde groepen
Nog veel teveel openbare diensten -zoals CLB centra, schooldirecties en leerkrachten, 
arbeidsbemiddeling, ... - oriënteren alle 'zichtbare allochtonen' genadeloos naar 'lagere' functies 
of naar minder sterke studies (dan wat de kandidaat of leerling aankan). Teveel lijnmanagers en 
rekruteerders laten zich leiden door veralgemeningen en overdrijvingen van de (al dan niet 
waarheidsgetrouwe) indianenverhalen over sommige groepen. Massaal veel potentieel wordt 
daardoor echter niet ontwikkeld en massaal veel competenties worden miskend.

Maar tegelijk bestaan er ook gigantisch grote vooroordelen onder bepaalde doelgroepen -en met 
name bepaalde ethnisch-culturele minderheden- tegenover zowel bedrijven, als overheid én 
andere minderheden! De veronderstelling 'toch geen faire kansen te krijgen' is al even 
wijdverspreid als het idee dat kennis van de Nederlandse taal overbodig is op de (Vlaamse) 
arbeidsmarkt. Met Frans kom je overal. 
Komt dit onzinnig over? Mogelijk, maar dit waanidee blijkt wel degelijk te bestaan.

En hoe geloofwaardig is het wanneer politieke mandatarissen beweren iedereen gelijke kansen 
te willen gunnen, wanneer bepaalde politieke partijen rustig verder gaan met totale politisering 
van topbenoemingen, verdeling van benoemingen over de regerende partijen (of de zuilen)?
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Kortom, vooroordelen lijken nog steeds bijzonder diepgeworteld en wijdverspreid in onze 
maatschappij. Ook deze factor lijkt nog niet direct op de terugtocht bij het huidige beleid.

8. Courante levenskeuzen in bepaalde groepen
Er bestaan meerdere levenskeuzen van bepaalde ethnisch-culturele minderheden die een sterke 
invloed uitoefenen op hun arbeidsmarktdeelname. Zo blijft een redelijk hoog percentage van de 
jonge moslimmoeders thuis om voor de kinderen te zorgen8. Dat heeft natuurlijk een directe 
negatieve invloed op het percentage dat wel werkt. 
Andere levenskeuzen met een negatieve invloed (direct of indirect) op de kansen op werk zijn 
de hoge percentages huwelijken met partner uit land van herkomst, een 'snelle' kinderwens (ten 
nadele van verdere studies), een religieuze opleiding in het buitenland in plaats van een hogere 
opleiding met reële meerwaarde voor het vinden van werk, ...  

De uitdaging van de EAD spreekt zich niet uit over de aanvaardbaarheid van deze keuzen9. We 
moeten wel vaststellen dat bepaalde groepen niet kunnen eisen dat ze een EAD moeten kunnen 
bekomen, wanneer er binnen die groepen tegelijk keuzen gemaakt worden die direct leiden tot 
een significant lagere deelname aan arbeid. Het is kiezen of delen.

Maar bij de huidige ambivalente houding t.o.v. deze keuzen en hun (negatieve) impact blijft er 
natuurlijk een quasi onoverbrugbare factor bestaan.

9. Gebrek aan respect onder autochtonen tegenover de eigen cultuur
We veronderstellen eveneens dat een redelijk grootschalige gebrek aan respect voor de eigen 
cultuur bij (een deel van de) autochtone leidinggevenden en werknemers een (indirecte), maar 
belangrijke structurele oorzak van achterstelling van minderheden is. 

Met die cultuur verwijzen we onder meer naar de fundamentele rechten en vrijheden, naar de 
seculiere organisatie van onze samenleving, de eigen taal, ... Het bedoelde gebrek omvat een 
aantal diverse houdingen en gedragingen die samen wel een grote negatieve invloed uitoefenen. 
Sommige zijn op zich onschuldig, maar hun globale negatieve invloed is niet te verwaarlozen:

 Vlamingen gaan in contacten met anderstaligen véél te snel over op een andere taal, 
waardoor anderstaligen massief de kans ontnomen wordt om de officiële taal én de 
belangrijkste taal op onze arbeidsmarkt te leren. 

 De neiging van sommigen om, met oog op het tonen van goede wil naar moslims, de 
sharia hier enige officiële erkenning te geven is dramatisch: dat zou neerkomen op een 
zware beperking van de rechten van onder meer vrouwen, kinderen en andersdenkende 
moslims. Het zal voorts géén enkel duurzaam positief effect opleveren.

 De laatste 2 eeuwen maatschappelijke ontvoogding toonde aan dat seculiere 
democratische spelregels de énige mogelijkheid bieden tot vreedzaam samenleven 
tussen groepen met uiteenlopende levensbeschouwingen, talen en culturen. Om deze 
seculiere spelregels dan deels op te geven op vraag van één religieuze stroming, dat lijkt 
de wereld op zijn kop. 

8 In hoeverre dat hun eigen keuze is, dan wel eerder of vooral een keuze van ed omgeving is belangrijk 
op zich, maar dat blijft in dit onderzoek bijkomstig. 

9 In het politiek pseudo-correcte discours en in het dominante diversiteitsdenken lijkt het wel een 
dogma dat persoonlijke levenskeuzen niet kritisch beoordeeld mogen worden. Deze houding lijkt ons 
te idealistisch, en, gezien de schaal van de ondertussen meer en meer bekende misbruiken, zelfs 
schadelijk en strijdig met het gelijkheidsideaal. Daarenboven kunnen zelfs legitieme levenskeuzen 
nooit leiden tot taboe op de negatieve gevolgen van die keuzen. Burgers hebben ruime vrijheden, maar 
moeten daar ook de verantwoordelijkheden en gevolgen van dragen, inclusief de negatieve.

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het 
werd deels ontwikkeld op basis van know how  van het GeHRMs project, 

uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag 
niet gekopieerd worden, noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop.



Noteer dat gebrek aan respect voor de eigen cultuur soms overloopt in gebrek aan kennis van 
die eigen cultuur. Managers of hoge ambtenaren die de geschiedenis van de maatschappelijke 
ontvoogding niet kennen durven al eens bepaalde fundamentele beginselen onder de mat laten 
geveegd worden door (te militante) vertegenwoordigers van bepaalde groepen.

Aanpak van deze factor vereist dus én een geactualiseerde, sterke visie die steunt op respect 
voor de eigen cultuur en vooral voor de fundamentele principes van onze democratische 
rechtsorde, én een aanzienlijke bijsturing en versterking van de sensibilisering!

10. Te ingewikkelde wetgeving en instellingen 
De wetgeving -sociale en andere wetgeving- zijn zo ingewikkeld dat zelfs specialisten die het 
continue kunnen opvolgen nauwelijks kunnen bijblijven. Dat veroorzaakt grote en onnodige last 
en kosten voor burgers en organisaties. Bepaalde groepen zoals laaggeschoolden, de zgn. Vierde 
wereld en ethnisch-culturele minderheden hebben daar echter disproportioneel meer last van. In 
talrijke gevallen worden grote delen van deze groepen zelfs niet bereikt door het beleid dat net 
voor hen is opgezet!

Die onnodige complexe wetgeving leidt ook tot minder doelmatig beleid; bepaalde acties 
missen daardoor hun doel omdat ze hun doelpubliek niet (of onvoldoende) bereiken of omdat 
andere regels en acties ze (deels) neutraliseren. Uitkeringen en subsidies worden op redelijk 
grote schaal misbruikt en oneigenlijk gebruikt. Dat ondergraaft én betaalbaarheid van het beleid, 
én haar legitimiteit.

Een indirect gevolg is een sterke groei van een groep medewerkers en instellingen die een groot 
objectief belang hebben bij het voortbestaan van discriminatie en achterstelling. ‘Diversiteit’ is 
een groeiende (arbeids)markt geworden, maar de kwaliteit loopt sterk achter op de kwantiteit.

Deze factor lijkt al even onveranderlijk zolang de huidige beleidscultuur niet radicaal verbetert.

Prioritaire adviezen
De politieke verantwoordelijken dragen een niet-geringe verantwoordelijkheid bij deze glazen 
plafonds, maar ook andere maatschappelijke actoren kunnen beter. Wat kunnen politici, 
managers en HR professionals doen aan deze glazen plafonds?

Enkele adviezen: 
1. Bedrijfsleiders, leidinggevende ambtenaren en HR managers hebben een stevige, 

reële verantwoordelijkheid en eigenbelang om bepaalde oorzaken van 
achterstelling van bepaalde groepen in hun eigen organisatie proactief weg te 
werken. Sterker: zij hebben er ook een groot eigenbelang bij om dat te doen, 
namelijk de slagkracht en competitiviteit van hun organisatie!

Nieuwe werknemers zijn een even belangrijke investering als de 
aankoop van machines e.d. voor het bereiken van de bedrijfsdoelen. 
Dikwijls 'wegen' werknemers financieel zelfs zwaarder dan de 
investeringen in machines en gebouwen. Verzorg die werknemers dan 
navenant, en zorg dat élke werknemer correct opbrengt.

2. De eerste prioriteit van managers is daarbij een beleid en een bedrijfscultuur 
waarin alle medewerkers en kandidaten op professionele wijze geëvalueerd 
worden op hun competenties, motivatie en prestaties. Dit eist natuurlijk visie, 
toepassing én doorzettingsvermogen.

3. Een tweede, onvermijdelijke prioriteit is een gedegen competentiebeheer, met 
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functiebeschrijvingen (en daarna classificaties). Het competentiebeheer moet 
echter van het loon losgekoppeld blijven.

4. Een derde, overkoepelende prioriteit voor de operationele uitvoerders is het 
uittekenen van een pragmatische strategie met een sobere, zuinige maar voldoende 
ambitieuze keuze van de objectieven10.

5. Voor de politieke verantwoordelijken is een massieve vereenvoudiging van 
regelgeving en instellingen een absolute must. Dat zal trouwens héél onze 
samenleving sterk baten.

6. Dat zal dan toelaten om redelijk snel de misbruiken en het oneigenlijke gebruik 
fors te beperken. 

7. Een volgende, al even dringende prioriteit is een ernstige aanpak van de gemiddeld 
zwakkere competenties onder ethnisch-culturele minderheden. Dat vereist 
ongetwijfeld een geïntegreerd en coherent beleid op lange termijn, en aanvullend, 
het uitmesten van het beleid van niet weinig ideologische dogma's.

8. Allen, politieke mandatarissen net zo goed als bedrijfsleiders, leidinggevende 
ambtenaren en HR managers maar ook gewone burgers, hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor de nodige sensibilisering en het verwerven van meer 
respect voor de seculiere, democratische rechtsorde en onze cultuur.

Aanvullende adviezen
1. Vermijd positieve acties die zo zijn uitgewerkt dat éénzelfde persoon er meerdere 

keren direct na elkaar van kan genieten, zonder na elke keer voldoende kansen en 
tijd te krijgen om te kunnen bewijzen dat de persoon wel degelijk bekwaam is, en 
correct presteert. 

2. De Discussienota 5 'HR antwoorden op achterstellingsfactoren' bevat een groot 
aantal vragen en probleemstellingen over diversiteit, en een bijhorende lijst met 
mogelijke maatregelen. 

3. Het probleem van gemiddelde (te) lage competenties onder bepaalde doelgroepen 
kan ook op de lokale schaal van één bedrijf of organisatie en met een redelijk groot 
resultaat 'mee' aangepakt worden door een uitdagend, aantrekkelijk beleid met 
sterke aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elke collega.

4. Een klassieker (onder de gemiste mogelijkheden die bepaalde groepen zoveel 
zouden kunnen helpen) zijn de nog nauwelijks gekende mogelijkheden voor 
ondersteuning van taalverwerving op de werkvloer. VDAB en Vlaamse overheid 
ondersteunen dat sterk!

5. Ook racisme en discriminatie en discriminatie kunnen door de werkgever indirect 
bestreden worden, vooral door een langetermijnbeleid dat streeft naar correcte, 
faire en hoogst professionele evaluaties van de prestaties en competenties van allen 
en naar de optimale ontplooiing van de kwaliteiten van elk. Een dergelijk beleid 
haalt vroeg of laat elke ruimte voor racisme en discriminatie weg!

Ter afronding
Deze discussienota is slechts een eerste aanzet, tot discussie. Hierbij grote dank voor de 
kritische bijdragen van Diana Minten, Johan Geets, Houssein Boukris, Sarah Scheepers, Karel 
De Witte, Gerd De Beuckelaer, jan Daniels en Michiel Van De Voorde. 

We staan ten volle open voor al uw suggesties en kritieken. Voor bemerkingen, kritieken of 
vragen kan u ons steeds contacteren, best via e-post naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 31 augustus 2009

10 Zie hiervoor ook de nota 'Keuze van diversiteitsobjectieven'.
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