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SAMENVATTING 
In deze nota staat de inclusie van personen met een migratieachtergrond in de zorgsectoren cen-

traal. Op dit moment is de zorgsector een van de sectoren waar de krapte op de arbeidsmarkt het 

meest te merken is. Daarbij is het ook een sector waar personen met een migratieachtergrond 

ondervertegenwoordigd zijn. Door meer in te zetten op de instroom van personen met een migra-

tieachtergrond in de zorg, kan tegemoet gekomen worden aan de aanwervingsbehoefte in de 

zorg. Het onderzoeksrapport Zorgberoepen: Poorten en drempels voor diversiteitsgroepen uit 2020 

formuleerde hiervoor een aantal krachtige aanbevelingen, gericht op het beleid, de arbeidsmarkt, 

het onderwijs en de zorgorganisaties. LEVL staat achter die aanbevelingen en liet zich voor de tot-

standkoming van deze nota er sterk door inspireren. Eerst gaat deze nota kort in op LEVL’s visie 

en missie en op de termen inclusie en diversiteit. Vervolgens wordt de arbeidsmarktcontext van 

personen met een migratieachtergrond geschetst. Dan wordt stil gestaan bij hoeveel mensen met 

een migratieachtergrond werkzaam zijn in de zorgsector en worden er vier redenen gegeven om 

meer in te zetten op de inclusie van personen met een migratieachtergrond in de zorg. Door voor-

afgaand stil te staan bij de te benutten hefbomen en de te overwinnen barrières om meer 

personen met een migratieachtergrond te motiveren voor de zorg, worden tot slot 11 speerpun-

ten of hoofdaanbevelingen en 28 meer gedetailleerde aanbevelingen naar beleid, arbeidsmarkt, 

onderwijs en zorgorganisaties geformuleerd. Hiermee wil LEVL hen aanzetten om meer werk te 

maken van de inclusie van personen met een migratieachtergrond in de zorg. 
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1. LEVL: WIE ZIJN WE? 
Visie 

LEVL is een onafhankelijke organisatie die 

werkt aan een inclusieve samenleving. Dit is 

een samenleving waar iedereen evenredig en 

evenwaardig kan deelnemen aan alle levens-

domeinen en aan het beleid. LEVL streeft ook 

naar een samenleving waar mensen met el-

kaar en niet naast elkaar leven. Verder streeft 

LEVL naar een samenleving waar er erkenning 

is voor de meerlagige identiteit van mensen 

en voor hun bijdragen aan de samenleving. 

Daarnaast zet LEVL zich in voor een samenle-

ving waar gelijke kansen en gelijke 

uitkomsten centraal staan en waar geen 

plaats is voor discriminatie en racisme. 

Kortom werkt LEVL aan een maatschappij 

waar iedereen ten volle zichzelf kan zijn en 

ontwikkelen. 

Missie 

LEVL streeft dus naar een inclusieve samenle-

ving, vrij van racisme en discriminatie. Om dit 

te bereiken werkt LEVL aan evenredige en 

evenwaardige participatie van personen met 

een migratieachtergrond. Ook komt LEVL op 

voor gelijke kansen en gelijke uitkomsten van 

personen met een migratieachtergrond bin-

nen alle levens- en beleidsdomeinen, voor 

grotere beleidsparticipatie van personen met 

een migratieachtergrond en voor versterking 

van hun volwaardige deelname aan de maat-

schappij. 

Bovendien maakt LEVL  inclusie waar in een 

superdiverse realiteit. Vanuit het kruispunt-

denken bouwt LEVL aanvullend aan een 

veerkrachtige en inclusieve samenleving met 

aandacht voor sociaal opwaartse mobiliteit. 

Daarbij vormen de mensenrechten, zoals op-

genomen in het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens, de gemeenschappelijke 

basiswaarden van waaruit LEVL haar missie 

realiseert. Verder vertrekt LEVL vanuit de be-

staande drempels in de samenleving en 

vanuit de realiteiten, krachten en ervarings-

deskundigheid van personen met een 

migratieachtergrond in Vlaanderen en Brus-

sel. 

Op basis van onderzoek en praktijkervaring en 

samen met haar netwerken, komt LEVL niet 

alleen tot gedragen en constructief-kritische 

beleidsaanbevelingen, maar ook tot voorstel-

len voor systeemveranderingen. 

Ook zet LEVL als netwerkorganisatie haar 

brede expertise om in duidelijke, robuuste 

en duurzame (beleids)adviezen en plannen. 

Aanvullend voedt LEVL de beleidsdialoog 

met inzichten voor duurzame oplossingen. Dit 

alles doet LEVL in samenwerking met bur-

gers, academici, private actoren, 

middenveld, lokale besturen en/of de 

Vlaamse overheid. 

Vanuit haar netwerk inspireert LEVL tot slot 

iedereen om samen te werken aan een inclu-

sieve samenleving. 

  



4 

 

2. DIVERSITEIT EN INCLU-

SIE OP DE WERKVLOER: 

WAT IS DAT? 
De termen diversiteit en inclusie worden vaak 

als synoniem gebruikt, ook als het om de ar-

beidsomgeving gaat. Toch is het goed om ze 

van elkaar te onderscheiden.1 

Diversiteit 

Diversiteit gaat om alle aspecten waarop 

mensen kunnen verschillen. De manieren 

waarop personen van elkaar verschillen, kun-

nen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. 

Zichtbare verschillen in bijvoorbeeld huids-

kleur of geslacht, worden vaak gelinkt aan 

diversiteit. Toch heeft diversiteit ook betrek-

king op minder zichtbare aspecten, zoals 

competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur 

en ziekte of handicap.2 

Tegenwoordig nemen meer organisaties stap-

pen om de diversiteit op hun werkvloer te 

vergroten. Diversiteit op de werkvloer is een 

goede ontwikkeling. Niet alleen is een diverse 

werkvloer een betere afspiegeling van de sa-

menleving, maar ook kunnen organisaties 

veel voordeel halen uit meer diverse werk-

vloeren. Denk hierbij aan meer innovatie, 

verhoogde flexibiliteit en betere financiële 

prestaties.3 Een goed aangestuurd  en cultu-

reel divers samengesteld team kan met 

verschillende gezichtspunten naar eenzelfde 

 
1 Zie de literatuurstudie Inclusie en diversiteit. Wat, 

waarom en hoe? van Movisie uit 2021 voor een overzicht 

van een veelheid en verscheidenheid aan andere infor-

matie en vraagstukken die de concepten diversiteit en 

inclusie met zich meebrengen. 
2 Zie het boek Jam Cultures. Over inclusie: meedoen, mee-

praten, meebeslissen van Kramer uit 2019 en het artikel 

Moving from diversity to inclusion van Hudson Jordan uit 

2011. 

probleem kijken, wat resulteert in meer crea-

tieve oplossingen.4 

Toch is een organisatie er nog niet met alleen 

alle diversiteit in huis te halen. Bij het diversi-

fiëren van het personeelsbestand is het 

belangrijk dat werkgevers oog hebben voor 

een aantal randvoorwaarden, zodat diversi-

teit geen blokkade wordt. Zo is het belangrijk 

dat diversiteit in alle lagen van de organisatie 

te zien is, zoals in de top van de organisatie 

het middenkader en het uitvoerend perso-

neel, in plaats van dat het zich centreert in één 

functie-laag. Bij het bevorderen van de in-

stroom en doorstroom moeten organisaties 

ook rekening houden met diversiteit.5 Boven-

dien is het belangrijk dat een werkgever werk 

maakt van inclusie, als de organisatie iemand 

aanneemt of wil aannemen die net iets anders 

is dan de rest van de medewerkers. 

Inclusie 

Inclusie op de werkvloer zorgt ervoor dat wie 

in dienst wordt genomen er ook bij hoort, on-

geacht de verschillen in bijvoorbeeld 

opvattingen en werkstijlen die diversiteit ver-

oorzaakt. Inclusie gaat namelijk over hoe er 

met de mix van verschillen wordt omgegaan. 

Een inclusieve organisatie is er een waarin 

evenredige en gelijkwaardige participatie 

voor iedereen mogelijk is. Een inclusieve 

werkvloer resulteert erin dat werknemers er-

varen dat ze erbij horen en dat ze tot hun recht 

kunnen komen.6 

3 Zie het onderzoek Naar effectief diversiteitsbeleid: het 

bouwen van bruggen tussen wetenschap en praktijk van 

Ellemers, Şahin, Jansen en van der Toorn uit 2018. 
4 Zie het onderzoek Cultural Diversity and Team Creati-

vity van Nakui, Paulus en van der Zee uit 2011. 
5 Zie het onderzoek Effectief diversiteitsbeleid: Tel uit je 

winst! van Bellaart, Oostrik, Ranzenberg en van Waes-

berghe uit 2016. 
6 Zie het boek Jam Cultures. Over inclusie: meedoen, mee-

praten, meebeslissen van Kramer uit 2019. 
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Als een organisatie de verschillende op-

vattingen en werkstijlen op waarde 

schat, rekening houdt met de behoeften 

van individuen en groepen en obstakels 

en drempels voor evenredige en gelijk-

waardige participatie wegwerkt, bereikt 

het de doelen van de organisatie sneller 

en beter.

 

  

Box 1. Uitsluiting 

Inclusie staat lijnrecht tegenover exclusie of uitsluiting. 

Uitsluiting ontstaat als diversiteit gebruikt wordt om men-

sen op basis van één of meerdere diversiteitsfactoren 

buiten te sluiten. Het wordt in stand gehouden als iets (bij-

voorbeeld instituties) of iemand met meer macht ervoor 

zorgt dat een persoon of bepaalde groepen niet gelijk-

waardig kunnen participeren. Figuur 1 toont de relatie 

tussen de verschillende concepten. 

 

Figuur 1. Inclusie versus uitsluiting, segregatie en integratie. 

Bron: Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handi-

cap (GRIP), 2018 
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3. WAT MET INCLUSIE OP 

DE ARBEIDSMARKT? 
Iedereen, ongeacht afkomst, socio-economi-

sche status of handicap, heeft het recht om 

een beroep naar keuze uit te oefenen.7 Toch 

kan niet iedereen dit recht waarmaken op de 

arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is dus onvol-

doende inclusief. 

Een inclusieve arbeidsmarkt is een arbeids-

markt die bewust vorm krijgt door 

uitsluitingsmechanismen te detecteren en te 

verwijderen en door expliciet te kiezen om 

achtergestelde groepen in te sluiten. Dit is no-

dig om een representatieve afspiegeling van 

de bevolking op beroepsactieve leeftijd te re-

aliseren. Een evenredige en evenwaardige 

arbeidsparticipatie staat hierbij centraal. 

Arbeidsmarktpositie van personen met 

een migratieachtergrond 

De arbeidsmarktpositie van personen met een 

migratieachtergrond is al meer dan een de-

cennium zeer ongunstig. Hoewel er een 

enorme diversiteit aan arbeidsmarktposities 

te zien is tussen personen met een migratie-

achtergrond, ook binnen de verschillende 

herkomstgroepen, schommelt de werkgele-

genheidsgraad van personen zonder EU-

nationaliteit al jaren rond de 50%. Figuur 2 

toont dat dit percentage 20 procentpunten la-

ger ligt dan dat van de in België geboren 

personen. Hiermee behaalt België de aller-

laagste werkzaamheidsgraad voor personen 

met een niet-EU nationaliteit van alle EU-

landen.8 In 2019 wees de Europese Commissie 

dan ook opnieuw op de structurele achterstel-

ling van personen met een 

migratieachtergrond in België. 

Ook tijdens de arbeidskrapte in Vlaanderen 

beterde de arbeidsmarktpositie van personen 

met een migratieachtergrond niet. Zo bleef de 

werkzaamheidsgraad van personen met een 

migratieachtergrond structureel laag in tijden 

van economische hoogconjunctuur. Het toont 

aan dat kwetsbare groepen door uiteenlo-

pende uitsluitingsmechanismen op de 

arbeidsmarkt, vaak niet eens in aanmerking 

komen voor de ‘War for Talent’. 

Daarbij is de positie van personen met een mi-

gratieachtergrond op de arbeidsmarkt nog 

onzekerder door de komst van de coronacri-

sis. De coronacrisis  treft hen zwaarder. Als 

werkzoekenden zijn zij namelijk oververte-

genwoordigd in onzekere banen, interim- en 

andere tijdelijke contracten. Als overheids-

maatregelen uitblijven, kan de nieuwe 

arbeidsmarktsituatie door de komst van co-

vid-19 er dus voor zorgen dat de bestaande 

kloof nog groter wordt.

 
7 Zie Artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rech-

ten van de Mens. 

8 Zie het verslag Immigranten geboren buiten de Euro-

pese Unie op de Belgische arbeidsmarkt van de Hoge 

Raad voor de Werkgelegenheid uit 2018. 

Figuur 2. Werkgelegenheidsgraad van niet-EU-immi-

granten en van autochtonen: internationale 

vergelijking. Bron: Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, 

2018 
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4. WAT MET INCLUSIE IN 

DE ZORG? 
Ook de zorgsector is onvoldoende inclusief. 

Wat personen van buitenlandse herkomst be-

treft, toont onderzoek aan dat hun absolute 

aandeel in de sectoren ‘Menselijke gezond-

heidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening’  13.6% bedraagt. Dit percen-

tage is laag in vergelijking met het aandeel 

van personen met buitenlandse herkomst in 

de totale bevolking op beroepsleeftijd (22%).  

Hoewel er verschillen zijn in herkomstgroe-

pen, blijft de algemene 

ondervertegenwoordiging aanzienlijk.9 

 

Figuur 3. Absoluut aandeel van personen van buiten-

landse herkomst in de sectoren ‘Maatschappelijke 

gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ 

tegenover hun aandeel in de totale bevolking op beroeps-

leeftijd. 

Bovendien ligt de ondervertegenwoordiging 

van personen met buitenlandse herkomst in 

de sectoren ‘Menselijke gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening’ niet aan 

de hoge diplomavereisten in die sector en aan 

de gemiddeld lagere scholingsgraad van per-

sonen met een migratieachtergrond. Uit de 

Socio-economische Monitoring 2019 van de 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg en Unia, blijkt dat de werkzaamheids-

graad van personen met een 

 
9 Zie het onderzoeksrapport Zorgberoepen, poorten en 

drempels voor diversiteitsgroepen van Saeys, Neyens, 

Hermans en Van Audenhove uit 2020. 

migratieachtergrond  voor mensen met een 

diploma in de sector ‘gezondheidszorg en so-

ciale bescherming’ ook aanzienlijk lager ligt 

dan voor de gediplomeerden zonder migratie-

achtergrond. Zelfs als de onderzoekers 

uitsluitend kijken naar de houders van een 

masterdiploma, blijkt dat ook voor het do-

mein ‘gezondheidszorg en sociale 

bescherming’ (waar masters met Belgische 

origine in 2016 een werkzaamheidsgraad van 

93,4% hadden en waar er duidelijk werkgele-

genheid is) nog altijd een kloof van 12 

procentpunten gaapt tussen personen van 

Belgische origine en personen zonder EU-ori-

gine.10 Het gaat hier toch om Belgische 

diploma’s of om  door een van de gemeen-

schappen erkende buitenlandse diploma’s. 

Uit de Socio-economische Monitoring blijkt 

ook dat in de sector ‘gezondheidszorg en soci-

ale bescherming’ werknemers van Belgische 

origine gemiddeld een hoger salaris krijgen 

dan zij van andere origine. De midden ge-

schoolden van Belgische origine zitten 

gemiddeld één salarisdeciel hoger dan hun 

collega’s van andere origine. De hoogge-

schoolden van Belgische origine zitten in 

salarisdeciel 8, terwijl de hooggeschoolde 

werknemers van andere origine minstens één 

salarisschaal lager hun brood verdienen. De 

hoogopgeleide werknemers uit Europese lan-

den buiten de EU of kandidaat EU-landen 

(onder andere Turkije) uit Midden- of Zuid-

Amerika of uit Azië, zijn gemiddeld zelfs in de-

ciel 6 ingeschaald. Ook wie een 

migratieachtergrond heeft en wel werk vond 

in de zorgsector, verdient dus minder voor 

hetzelfde diplomaniveau als een collega zon-

der migratieachtergrond.  

10 Zie de Socio-economische Monitoring 2019 van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia uit 

2019. 

0 5 10 15 20 25
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IN DE SECTOREN…

BUITENLANDSE HERKOMST

IN DE TOTALE BEVOLKING…

Diversiteit in de zorgsector
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5. REDENEN OM MEER 

WERK TE MAKEN VAN 

INCLUSIE IN DE ZORG 
Er zijn verschillende redenen om tegenwoor-

dig te werken aan diversiteit en inclusie in de 

zorg. 

Personeelstekorten opvangen 

Dat er een arbeidstekort in de zorg is, bewees 

de coronacrisis nog maar eens. Met het 

Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) inves-

teert de Vlaamse regering dan ook 165 miljoen 

voor meer personeel en meer kwaliteit van de 

zorg. VIA6 kwam als dank voor de geleverde 

inspanningen van zorgverleners tijdens de co-

ronacrisis. Het ging in op 1 juni 2021 voor een 

periode van vijf jaar. Naast meer personeel, 

voorziet VIA6 ook in extra opleidingen. Die ex-

tra opleidingen zijn er ook voor wie geen werk 

heeft of voor wie in een andere sector aan de 

slag is, maar de overstap naar de zorgsector 

wil maken. VIA6 moet dus meer mensen over-

tuigen om in de zorg te komen werken, om de 

werkdruk in de Vlaamse zorgsector te verlich-

ten. 

Toch is de uitdaging om VIA6 in de praktijk om 

te zetten en om meer mensen te vinden die in 

de zorg willen werken. Nu raken namelijk al 

een groot aantal vacatures in de zorg niet in-

gevuld. Zo zijn verpleegkundige, zorgkundige 

en verzorgende, beroepen waarvoor vacatu-

res moeilijk in te vullen zijn. 

Als zorgorganisaties meer werken aan inclu-

sie, dan zullen meer personen met 

migratieachtergrond de weg naar de zorgsec-

tor vinden. Werk maken van inclusie kan dus 

 
11 Het decreet evenredige arbeidsparticipatie van 8 mei 

2002 voerde een positief stimulansbeleid in voor kan-

sengroepen – personen van ‘allochtone’ origine, 

een oplossing zijn voor het arbeidstekort in de 

zorg- en welzijnssector. 

Zorgorganisaties aantrekkelijke werk-

gevers maken 

De literatuur toont aan dat werknemers, 

werkgevers aantrekkelijker vinden als er een 

diverse en inclusieve werkomgeving is. Daar-

bij tonen onderzoeken dat een inclusieve 

werkomgeving zorgt voor vernieuwing en ge-

lukkigere en beter presterende medewerkers. 

Als zorgorganisaties meer inzetten op het ver-

hogen van diversiteit en inclusie, wordt het 

voor hen gemakkelijker om nieuwe medewer-

kers te werven en te houden in een krappe 

arbeidsmarkt. 

Bijdragen aan evenredige arbeidsdeel-

name en bestrijden van sociale 

ongelijkheid, vooroordelen en stigma’s 

in de zorg 

Het lage aandeel van personen met een mi-

gratieachtergrond in de zorgsector biedt nog 

kansen. Werken aan meer inclusie van perso-

nen met een migratieachtergrond in de 

zorgsector, zorgt ervoor dat die sector een be-

tere afspiegeling is van de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd. Het streven naar een 

meer divers zorgpersoneel ligt dan in lijn met 

het decreet evenredige arbeidsparticipatie. 

Dit decreet dateert van 8 mei 2002 en beoogt 

een Vlaamse arbeidsmarkt die een afspiege-

ling is van de samenstelling van de 

beroepsbevolking.11 

 

Voor personen met een migratieachtergrond 

heeft het gebrek aan inkomen vanuit arbeid 

en het gebrek aan financiële middelen, recht-

streekse gevolgen voor hun huisvesting, 

welzijn en voor het onderwijs van hun 

personen met een arbeidshandicap en ouderen - en ver-

taalde twee Europese non-discriminatierichtlijnen voor 

de Vlaamse werkgelegenheidsbevoegdheden. 
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kinderen. Ook kan dit gebrek leiden tot een 

groeiende gekleurde armoede. Meer werk ma-

ken van de inclusie van personen met een 

migratieachtergrond binnen de zorg, draagt 

dan bij aan het bestrijden van sociale ongelijk-

heid en aan het verminderen van 

vooroordelen en stigma’s over hen in de sa-

menleving. 

 

Betere zorg van personen met én zon-

der migratieachtergrond 

Tegenwoordig leven we in een samenleving 

waarin diversiteit een gegeven is. Werk maken 

van diversiteit zorgt ervoor dat mensen zich-

zelf in een omgeving herkennen. Ook kan 

 
12 Zie het onderzoek Diversiteit vanuit het perspectief van 

waarden van Çelik uit 2019. 
13 Zie het artikel Quality dementia care: Prerequisites and 

relational ethics among multicultural healthcare 

inclusie ervoor zorgen dat mensen zich ge-

waardeerd en gerespecteerd voelen.12 De 

inclusie van zorgprofessionals met een migra-

tieachtergrond binnen de zorg, kan dus 

bijdragen aan herkenbare en vertrouwenwek-

kende zorg voor iedereen. 

 

Daarbij brengt elke medewerker, of nu wel of 

niet met een migratieachtergrond, een  schat 

aan kennis en ervaring met zich mee. Anderen 

kunnen daar hun voordeel mee doen. Door 

oog te hebben voor verschil en door waarde-

ring van verschil, verrijkt de kwaliteit van de 

zorgverlening en de samenwerking.13  

 

providers van Sellevold, Egede-Nissen, Jakobsen en Sør-

lie uit 2019. 
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6. INCLUSIE IN DE 

ZORG: WELKE HEFBO-

MEN BENUTTEN EN 

WELKE BARRIERES 

OVERWINNEN? 
Het onderzoeksrapport Zorgberoepen, 

poorten en drempels voor diversiteitsgroe-

pen bevat de resultaten van een bevraging 

naar wat de keuze voor een zorgopleiding 

en/of een zorgberoep versterkt en/of be-

lemmert. De bevraging bij dit onderzoek 

werd gehouden onder een diverse groep 

van laatstejaars studenten secundair on-

derwijs en hoger onderwijs (HBO5 en 

bachelor) met doorstroom naar een zorg-

beroep en een diverse groep van zij-

instromers en werkenden in de zorg.  

Uit het onderzoek komt dat het sociale 

contact, het teamwerk en de motivatie om 

mensen te helpen,  de variatie in de job, de 

al opgedane ervaringen in de zorg (bij-

voorbeeld via een stage of een studenten 

job) en de werkgelegenheidsgarantie die 

een zorgberoep biedt, algemene factoren 

zijn die al ingestroomde personen in de 

opleiding en/of op de werkvloer, moti-

veerden om te kiezen voor een 

zorgopleiding en/of een zorgberoep. Dat 

de omgeving zorgberoepen als eerbare 

beroepen  ziet en dat er in de omgeving 

rolmodellen zijn die een zorgberoep uit-

oefenen, zijn ook algemene factoren die 

de keuze van de bevraagden voor een 

zorgopleiding en/of een zorgberoep be-

vorderden. 

 

Daartegenover benoemt diezelfde groep de 

hoge werkdruk (waardoor er minder tijd is 

voor sociale contacten), de onregelmatige 

uren, de fysieke en mentale belasting, de wei-

nige begeleiding en tegelijk de te hoge 

verwachtingen en de heersende genderrollen, 

als algemene belemmerende factoren om te 

kiezen voor een zorgopleiding en/of zorgbe-

roep. Ook financiële drempels, het moeilijk 

Box. 2 Intersectionaliteit 

Binnen de groep van personen met een migratie-

achtergrond is er diversiteit. Hierdoor kunnen 

personen met een migratieachtergrond niet be-

schreven worden als een homogene groep. 

Leeftijd, gezondheid, opleidingsniveau, migratie-

geschiedenis en taalvaardigheid zijn bijvoorbeeld 

aspecten waarop mensen met een migratieachter-

grond van elkaar kunnen verschillen. Beleid dat 

gericht is op mensen met een migratieachtergrond, 

moet dan ook rekening houden met die diversiteit. 

Gezien de diversiteit binnen de groep van personen 

met een migratieachtergrond, zullen bepaalde fac-

toren in de keuze voor een zorgberoep en/of 

zorgopleiding bij de ene persoon meer meespelen 

dan bij de andere. Hierdoor kunnen bijkomende 

drempels een versterking van uitsluiting  en/of de-

motivatie veroorzaken. Denk hierbij aan het 

volgende voorbeeld: een vrouwelijke nieuwkomer 

krijgt geen erkenning van haar diploma en hoewel 

ze wil starten aan een opleiding in de zorg, vindt ze 

geen kinderopvang (door een beperkt sociaal net-

werk). Ze wordt daarnaast ook ontmoedigd, omdat 

vele werkgevers het dragen van een hoofddoek niet 

toelaten. Belemmeringen en twijfels zijn dus in el-

kaar verweven en werken op elkaar in. 

De Amerikaanse professor Kimberlé Crenshaw ge-

bruikte de term intersectionaliteit als eerste, om de 

aanpak te beschrijven waarbij aandacht is voor de 

diversiteit binnen de diversiteit. Vanuit een inter-

sectioneel perspectief, zijn algemene en specifieke 

belemmeringen aan elkaar gelinkt. Ze werken op 

elkaar in. Hierdoor kunnen bijkomende drempels 

een versterking van uitsluiting  en/of demotivatie 

veroorzaken. 

Zie het artikel Demarginalizing the Intersection of 

Race and Sex: A black feminist Critique of antidiscrim-

ination doctrine, feminist theory and antiracist 

politics van Crenshaw uit 1989 of zie haar artikel 

Mapping the margins: Intersectionality, identity poli-

tics and violence against women of color uit 1994. 
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vinden van kinderopvang en het moeilijk kun-

nen combineren van gezinstaken met een 

zorgberoep en/of opleiding, zijn algemene 

factoren die de keuze voor een zorgberoep bij 

de respondenten belemmeren. 

 

Door de algemene factoren aan te pakken die 

de keuze voor een zorgopleiding en/of een 

zorgberoep belemmeren en door meer in te 

zetten op de bevorderende factoren, kan ie-

dereen gemotiveerd worden voor een 

zorgopleiding en/of een zorgberoep. 

 

Daarnaast kunnen interventies die gericht zijn 

op mensen met een migratieachtergrond, te-

gemoet komen aan hun noden en minimale 

voorwaarden om nu en in de toekomst in de 

zorg te stappen, te blijven en door te groeien. 

Weliswaar kan beleid dat zich specifiek op hen 

gericht, ook worden gebruikt om andere 

kwetsbare groepen, of zelfs de brede samen-

leving, warm te maken voor de zorg. 

 

Het eerder genoemd onderzoek toont dat de 

volgende zaken voor personen met een mi-

gratieachtergrond, bijkomende factoren zijn 

die hun keuze voor een zorgberoep en/of op-

leiding belemmeren: drempels voor diploma 

erkenning, drempels met betrekking tot taal 

en drempels met betrekking tot racisme en 

discriminatie. Ook in de zorgsector is er 

sprake van incidenteel, individueel en structu-

reel racisme en discriminatie, zowel bij 

algemeen beleid, HR, personeel als cliënteel. 

Verbale agressie, discriminerende en racisti-

sche reacties en een verbod op het dragen van 

een hoofddoek zijn hieraan gerelateerd. 

 

 
14 Zie het onderzoek Een bevraging van werkzoekenden 

met een migratieachtergrond: Een moeizame zoektocht 

naar werk van Honggokoesoemo uit 2020. 

Bovenstaande bevindingen kunnen aange-

vuld worden met die van LEVL. In 2019 en 2020 

organiseerde LEVL namelijk een bevraging bij 

werkzoekenden met een migratieachter-

grond. Bij hen peilde LEVL naar de algemene 

ervaringen en specifieke belemmeringen op 

de arbeidsmarkt. Ook vroeg LEVL hen welke 

concrete oplossingen zij zelf zagen om te kun-

nen participeren op de arbeidsmarkt.14 Het 

ging om een brede bevraging, zonder focus op 

de zorgsector. Toch toonden een aantal res-

pondenten interesse in de sector. Zij lieten 

weten, een aantal obstakels te ervaren die de 

respondenten in het onderzoeksrapport Zorg-

beroepen, poorten en drempels voor 

diversiteitsgroepen ook vermelden. Daarbij 

lieten LEVL’s respondenten weten, dat ze al bij 

de instroom in een opleiding of op de arbeids-

markt, op allerlei belemmeringen botsten. 

Voor hen is het niet altijd voelbaar dat de 

vraag naar de invulling van vacatures in de 

zorgsector groot is. Zo zei een respondent: 

 

“Ik ben verpleegster van opleiding en ik 

heb jaren als verpleegster in Kenia ge-

werkt. (…) Ik wil als verzorgende werken 

maar de enige voorstellen die ik krijg zijn 

als poetshulp.” 

 

Het is volgens LEVL dan ook belangrijk om oog 

te hebben voor de eerste fasen van instroom 

van werkzoekenden met een migratieachter-

grond in de zorg. Daarbij moet bekeken 

worden hoe zij belemmerd of bevorderd wor-

den in hun keuze voor de zorgsector. De VDAB-

dienstverlening, scholen, de Agentschappen 

Integratie en Inburgering en OCMW’s  spelen 

mee een cruciale rol als mogelijke toegangs-

poort voor een hogere en kwaliteitsvolle 

instroom naar de zorg.
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7. NAAR EEN INCLUSIEVE 

ARBEIDSMARKT, OOK IN 

DE ZORG 
Hieronder worden een aantal beleidsaanbe-

velingen geformuleerd, gericht op overheid, 

arbeidsmarkt, zorgorganisaties en onderwijs. 

Beleid en interventies die tegemoet willen ko-

men aan de noden en minimale voorwaarden 

van mensen met een migratieachtergrond om 

nu en in de toekomst in de zorgsector te stap-

pen, te blijven en door te groeien, moeten 

volledig en gestructureerd zijn. Ook moeten 

ze betrekking hebben op de verschillende le-

vensdomeinen en vanuit een 

kruispuntbenadering vertrekken. Denk dus 

aan beleid dat rekening houdt met een kruis-

punt van mogelijke factoren van sociale 

uitsluiting. Voor personen met een migratie-

achtergrond spelen de volgende factoren in 

meer of mindere mate mee: wel of niet erken-

ning van een diploma en van ergens anders 

gekregen competenties, een zwakke sociale 

positie, discriminatie op de arbeidsmarkt, be-

perkte mogelijkheden voor kinderopvang 

enzovoorts. 

Aanbevelingen voor de overheid 

Speerpunt 1 - Formuleer wervende campag-

nes waardoor iedereen zich aangesproken 

voelt. Maak de campagnes niet voor maar sa-

men met personen en ervaringsdeskundigen 

uit de doelgroepen die je wil bereiken. Breng 

koplopers en rolmodellen in beeld.15 

1. LEVL is tevreden dat het deel uitmaakt van 

het Vlaams Overlegplatform voor de Pro-

motie van Zorgberoepen. In dit kader wil 

LEVL niet alleen blijven meewerken aan 

wervende campagnes, maar ook aan de 

 
15 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 

verdere uitwerking van het actieplan 

Zorg. Hierbij moet aandacht gaan naar di-

versiteit, vooral rond de nodige instroom, 

doorstroom en retentie. 

2. Ook adviseert LEVL de overheid om ge-

richte wervingscampagnes op te zetten 

naar sectoren en functies die, als het gaat 

om doelgroep en opdracht, nauw aanslui-

ten bij de zorgsector. Denk hierbij aan 

buurtdiensten, gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg. Op die manier kan bij de reali-

satie van meer diversiteit in de zorgsector, 

versterkt worden ingezet op de zij-in-

stroom. 

 

Speerpunt 2 - Maak van het voeren van een di-

versiteitsbeleid een vereiste om erkenning te 

krijgen als zorgorganisatie.16 

3. Bij overheidsopdrachten raken non-dis-

criminatieclausules en diversiteits- en 

opleidingsclausules meer ingeburgerd. 

Overheden kunnen diezelfde aanpak ui-

teraard ook doortrekken naar 

gesubsidieerde organisaties en sectoren. 

Hierbij pleit LEVL ervoor dat overheidsor-

ganisaties, als organisaties die subsidies 

ontvangen, over duidelijke doelstellingen 

beschikken. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

etnisch-culturele diversiteit wordt vastge-

legd in beheers- en 

samenwerkingsovereenkomsten en in er-

kennings- en subsidiëringsreglementen. 

4. Ook pleit LEVL voor de interculturalisering 

van overheidsorganisaties en gesubsidi-

eerde organisaties. Interculturalisering 

omschrijven het Antwerps minderheden-

centrum de8 en Prisma vzw als “een 

veranderingsproces in een voorziening 

dat leidt tot een structurele verandering 

om de organisatiecultuur, de 

16 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 
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medewerkers, het cliënteel en het aanbod 

af te stemmen op de multiculturele sa-

menleving”.17 Zo betekent werk maken 

van de interculturalisering van overheids-

organisaties en gesubsidieerde 

organisaties, de diversifiëring van hun 

personeelsbeleid- en bestand. Hiervoor 

moet de overheid hen aansporen om een 

geïntegreerd personeelsbeleid in hun 

meerjarenplan op te nemen. Zo een geïn-

tegreerd personeelsbeleid moet 

ambitieuze en prioritaire diversiteitsdoel-

stellingen  en streefcijfers bevatten. Een 

onderbouwd diversiteitsbeleid bestaat 

namelijk niet uit een geheel van losse ac-

ties. In een onderbouwd diversiteitsbeleid 

gaat de focus naar herstructurering van 

de organisatiecultuur en –structuur. Zo 

kunnen organisaties duurzame resultaten 

behalen, met aandacht voor een pragma-

tische en experimentele uitwerking en 

gesteund door de top van de organisatie, 

de HR-afdeling en allerlei uitvoerende af-

delingen. De nadruk in een onderbouwd 

diversiteitsbeleid ligt op inclusie en diver-

siteit binnen de diensten van de 

zorgorganisatie, met aandacht voor in-

stroom, retentie en interne mobiliteit. Tot 

slot is het belangrijk om de veranderings-

processen binnen het diversiteitsbeleid te 

koppelen aan een jaarlijkse monitoring, 

aan meetbare doelstellingen en aan een 

grondige evaluatie met kwalitatieve en 

kwantitatieve data. 

5. Verder spoort LEVL de overheid aan om 

waardevolle ondersteuning aan onderne-

mingen en organisaties te bieden als ze 

verplicht of op eigen initiatief werk maken 

 
17 Zie de Gids voor een interculturele ouderenzorg voor 

meer informatie over hoe met interculturaliseren aan de 

slag te gaan in een organisatie van het Antwerps minder-

hedencentrum de8 en Prisma vzw. 

van positieve acties en van een diversi-

teitsbeleid. 

Speerpunt 3 - Formuleer streefcijfers van het 

percentage personen met een migratieachter-

grond in zorgberoepen.18 

6. Evenredige arbeidsdeelname gaat uit van 

een Vlaamse arbeidsmarkt die een afspie-

geling is van de samenstelling van de 

beroepsbevolking. Het moet weer het uit-

gangspunt worden van een 

toekomstgericht arbeidsmarktbeleid. De 

focus op kansengroepen is nodig. LEVL 

vraagt de overheid daarom om etnische 

discriminatie te erkennen als bijkomend 

risicofactor in het Vlaams doelgroepenbe-

leid. 

7. Ook vraagt LEVL om een krachtdadige en 

versterkte doelgroepenbenadering bin-

nen het tewerkstellingsbeleid. Een 

minder vrijblijvend kader is nodig, om een 

grotere invloed te hebben op macroni-

veau. Daarom moeten er ook voor 

intermediaire organisaties, overheids-

diensten, onderwijsinstellingen, lokale 

overheden en sectoren, bindende streef-

cijfers, jaarlijkse actieplannen en 

voortgangsrapporten met positieve acties 

en een kwantitatieve en kwalitatieve ana-

lyse van de inspanningen en knelpunten 

komen. 

18 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 
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8. Bij een versterkte inzet op de zij-instroom 

in de zorg, pleit LEVL aanvullend voor een 

actievere en gerichte toeleiding van per-

sonen uit de kansengroepen door VDAB-

bemiddelaars. Die toeleiding moet dan 

vertrekken vanuit competenties, vaardig-

heden en interesses van die personen.

Box. 3 Positieve acties 

Positieve acties zijn programma’s en maatregelen van tijdelijke aard. Die kunnen worden ingezet om de 

ongelijkheid van een groep weg te werken in een of meerdere aspecten van hun sociaaleconomische le-

ven. Die groep moet dan wel achtergesteld zijn en gekenmerkt worden door een wettelijk beschermd 

discriminatiecriterium. 

Op het federale en op het Vlaams beleidsniveau zijn er meer dan 20 beschermde discriminatiegronden. 

Denk maar aan de vijf raciale criteria: ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische af-

stamming. Taal, geloof of levensbeschouwing zijn ook voorbeelden van beschermde 

discriminatiegronden. 

De antidiscriminatiewetgeving biedt de mogelijkheid om maatregelen te nemen om nadelen waarmee 

bepaalde groepen van werknemers worden geconfronteerd, te voorkomen of te compenseren. Zo kan 

gelijkheid op de arbeidsmarkt garandeert worden. In specifieke domeinen geven ze de doelgroepen een 

tijdelijke voorrangsbehandeling om hen dezelfde kansen te bieden. 

Positieve acties zijn dus een uitzondering op het non-discriminatieverbod en een manier om een substan-

tiële of materiële gelijkheid te bereiken. Werkelijke gelijkheid betekent op de arbeidsmarkt namelijk een 

evenredige participatie van alle groepen in de samenleving en dat in alle sectoren en op alle functieni-

veaus.   

Om de achterstelling van een groep op de arbeidsmarkt weg te werken, moeten er dus duidelijke maat-

regelen van tijdelijke aard onder de noemer van positieve acties op micro-, meso- en macroniveau 

genomen worden. 

Er zijn talrijke vormen van positieve acties mogelijk, waar de overheid haar verantwoordelijkheid kan op-

nemen om een uiterst scheefgetrokken realiteit recht te trekken. 

Mogelijke positieve acties: 

› Verplicht positieve acties voor overheden, zelfstandige overheidsbedrijven, bedrijven die inteke-

nen op overheidsaanbestedingen en organisaties die voor meer dan 50% aan overheidssubsidies 

ontvangen. Formuleer hierbij bindende streefcijfers, rapporteer jaarlijks over de genomen posi-

tieve acties en onderwerp ze aanvullend aan een audit. Maak beboeten mogelijk, door een deel 

van de toelages of subsidies in te houden of door uitsluiting van overheidsaanbestedingen. 

› Schep een wettelijk kader dat sectoren verplicht om streefcijfers te formuleren voor de prioritaire 

kansengroepen die het zwaarst ondervertegenwoordigd zijn. Laat sectoren vervolgens, op basis 

van de sectorale realiteit en op basis va een lijst van legale positieve acties, de positieve acties 

kiezen die ze op sectorniveau willen treffen en die bindend worden voor de ondernemingen van 

het paritair comité. Verplicht daarbij rapportering en maak beboeten mogelijk bij niet-naleving 

of niet-behalen van de doelen. Zorg er tot slot voor dat positieve acties om de 5 jaar beoordeeld 

en, waar nodig, bijgestuurd worden. 

› Zet samenwerkingen op met VDAB om bedrijven en sectoren die interesse hebben in positieve 

acties, zo goed mogelijk te ondersteunen in het aannemen van nieuw personeel. Hierbij kan 

VDAB haar monitoring meer specificeren naar subgroepen, om heel gericht te kunnen doorver-

wijzen. Subgroepen kunnen bijvoorbeeld erkende vluchtelingen, nieuwkomers en vrouwen met 

een migratieachtergrond met vooral beroepsmatige profielen zijn. 

Zie voor meer acties de brochure Tijd voor positieve actie! Inspiratie voor werkgevers met zin voor innovatie van 

Spaas en Terlien uit 2018. 
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Aanbevelingen voor de arbeidsmarkt 

Om te vermijden dat België onderaan de EU-

lijst blijft bengelen wat betreft de werkzaam-

heidsgraad van personen met een 

migratieachtergrond en om het personeelste-

kort in de zorg op te vangen, zijn ook in de 

zorgsector concrete maatregelen gericht op 

personen met een migratieachtergrond 

broodnodig. 

Speerpunt 4 - Werk met streefcijfers als mid-

del om de toegang tot zorgberoepen voor 

personen met migratieachtergrond te bevor-

deren.19 

9. LEVL is voorstander van een verplichting 

om minstens 1 voldoende gekwalificeerde 

kandidaat met migratieachtergrond uit te 

nodigen voor de interviewfase van de se-

lectie. Daarom zijn streefcijfers nodig voor 

het aantal kandidaten met migratieach-

tergrond dat deelneemt aan de 

selectieprocedure. De vacaturetermijn 

moet worden verlengd als het aandeel 

nog niet is bereikt. Hiervoor kan nauw 

worden samengewerkt met VDAB en ge-

specialiseerde toeleiders, headhunters 

enzovoorts. 

10. LEVL wil dat het systeem van voorrang van 

kansengroepen bij gelijke geschiktheid 

een standaardprocedure wordt, zolang er 

sprake is van ondervertegenwoordiging 

bij de Vlaamse overheid. Hierbij pleit LEVL 

voor een duidelijk kader over hoe het con-

cept ‘gelijke geschiktheid’ meetbaar 

wordt gemaakt. LEVL adviseert dat dit ka-

der vertrekt vanuit een talent- en 

potentieelbenadering en dat dit kader mi-

nimale diversiteitsvereisten biedt voor de 

samenstelling van selectiejury’s (niet 

 
19 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. Zie ook de aanbevelingen bij speerpunt 3. 

alleen wat gender aangaat, maar ook wat 

etniciteit aangaat). 

11. LEVL adviseert om specifieke mentorpro-

gramma’s op te zetten, om de doorstroom 

te bevorderen van personen met een mi-

gratieachtergrond in precaire statuten 

(vervangingscontracten, tewerkstellings-

maatregelen, interim contracten, 

studentenjobs enzovoorts). 

12. LEVL adviseert ook om vooral oplei-

dingstrajecten op te zetten voor 

personeelsleden van wie het diploma bij-

voorbeeld niet volledig is erkend en die 

nog een aanvullend studietraject moeten 

afleggen. 

Aanbevelingen voor zorgorganisaties 

Speerpunt 5 - We pleiten voor een cultuursen-

sitieve en flexibele omgang met het verbod op 

hoofddoeken en andere gender thema’s in 

zorgorganisaties, zodat onnodige hinderpa-

len om in de zorg te werken weggewerkt 

worden.20 

13. Een verbod op het dragen van een hoofd-

doek is een directe en indirecte vorm van 

uitsluiting. Inclusieve neutraliteit focust 

zich op het kwaliteitsvol en neutraal han-

delen en niet op levensbeschouwelijke 

tekenen. Een kwaliteitsvolle neutrale 

dienstverlening maakt deel uit van de di-

versiteit binnen de organisatiestructuur. 

LEVL adviseert dan ook dat zorgorganisa-

ties hun personeel opleidingen aanbieden 

over gelijke kansen, gelijkwaardige be-

handeling en neutraliteit in de zorg en de 

algemene dienstverlening. Hierbij moeten 

zorgorganisaties duidelijk aangeven dat 

neutraliteit zich richt op het neutraal 

20 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 
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behandelen van personeelsleden en niet 

op levensbeschouwelijke tekenen. 

Speerpunt 6 - Hanteer een nultolerantie voor 

discriminatie en stigmatisering en formuleer 

dit als een basisregel in de visie en de missie 

van de organisatie en in de toegangsvoor-

waarden voor gebruikers van de 

voorziening.21 

Econoom en arbeidsmarktspecialist, prof. 

Stijn Baert, ziet met de coronacrisis een om-

slag op de arbeidsmarkt, waarbij werkgevers 

meer keuze zullen hebben. Hierdoor zal de al 

bestaande ongelijkheid toenemen. Discrimi-

natie zal dan meer meespelen bij de 

aantrekking en selectie van nieuw personeel 

en kansengroepen krijgen het extra moeilijk.22 

Prof. Ive Marx is ook bezorgd om kansengroe-

pen, waaronder personen met een 

migratieachtergrond, en hun huidige arbeids-

marktpositie. Door discriminatie op de 

arbeidsmarkt zullen zij namelijk de eerste zijn 

die uit de boot vallen.23 

 

Academisch onderzoek toont dat praktijktes-

ten erin slagen om racisme en discriminatie in 

zijn volle omvang in kaart te brengen. Om ra-

cisme en discriminatie daadwerkelijk te 

 
21 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 
22 Zie het artikel dat VRT NWS publiceerde op 4 april 

2020. 

bannen van de Vlaamse arbeidsmarkt, moet 

ook de inspectie gebruik kunnen maken van 

proactieve en reactieve praktijktesten. Waar 

nodig, kan dit met inzet van derden. Het uit-

blijven van sectorale paritair beheerde 

zelfreguleringssystemen die gebruikmaken 

van mystery calls en praktijktesten, ondanks 

het herhaaldelijk aandringen van de overheid 

via het parlement, ondanks de sectorconve-

nanten van 2016 en 2018 en ondanks de 

verschillende ESF-oproepen, toont aan dat de  

Vlaamse Sociale Inspectie deze controle-in-

strumenten zelf moet uitbouwen. 

14. LEVL pleit dan ook voor een externe mel-

dingsplicht voor professionele 

intermediairs die getuige zijn van discri-

minatie. De actualisering van de 

deontologische code voor de Vlaamse 

overheid is de gelegenheid om de mel-

dingsplicht te expliciteren voor VDAB-

consulenten die geconfronteerd worden 

met discriminerende vragen en praktij-

ken. LEVL adviseert dat de meldingsplicht 

ook wordt doorgetrokken naar de tenders 

en VDAB-partners. Dat vanuit de interim 

sector nog nooit meldingen werden door-

geseind aan de inspectie, toont aan dat 

ook hier een externe meldingsplicht nodig 

is. 

 

Speerpunt 7 - Breng mensen met migratie-

achtergrond (die in de organisatie in de 

leiding werken) in beeld.24 

15. LEVL adviseert dat zorgorganisaties wer-

ken aan diverse beeldvorming en oog 

hebben voor diversiteit binnen de dienst-

verlening en de algemene communicatie. 

Op die manier kunnen ze meer 

23 Zie de vergadering van de Commissie voor Economie, 

Werk, Sociale Economie, Wetenschappen en Innovatie 

van het Vlaams Parlement op 30 april 2020. 
24 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofaanbeve-

ling. 

Box 4. Good practice vanuit UZ Leuven 

Het universitair ziekenhuis UZ Leuven geeft eigen 

medewerkers hoofddoeken als zij er een willen dra-

gen. Ook als het strikt gezien vanuit het standpunt 

van de veiligheid van de patiënten niet nodig is. Op 

het einde van de werkdag geven de medewerkers 

de hoofddoeken terug, zodat ze opnieuw gewassen 

kunnen worden. De hoofddoeken worden dus goed 

onderhouden en gereinigd. 
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kandidaten met een migratieachtergrond 

aantrekken voor openstaande functies. 

16. LEVL adviseert zorgorganisaties ook om 

diversiteit op een correcte manier zicht-

baar te maken en om af te stappen van 

stereotypering in de externe en interne 

communicatie. Op die manier krijgen 

zorgorganisaties een aantrekkelijke uit-

straling en maken zij zichzelf zichtbaar als 

werkgevers die inzetten op diversiteit. 

17. Daarnaast moedigt LEVL zorgorganisaties 

aan om gerichte maatregelen te nemen 

om personen met een migratieachter-

grond te stimuleren om te solliciteren op 

vacatures. Het belang van wervingskana-

len mag niet onderschat worden om 

personen met een migratieachtergrond 

aan te trekken. Daarom adviseert LEVL 

zorgorganisaties om vacatures te ver-

spreiden via secundaire kanalen. Alle 

vacatures worden dan breed bekendge-

maakt en gericht verspreid naar een 

uitgebreid netwerk van onder andere ver-

enigingen van etnisch-culturele 

minderheden en andere lokale midden-

veldorganisaties en intermediairs die 

etnisch-culturele minderheden bereiken. 

18. Tot slot adviseert LEVL om specifieke vor-

mingsprogramma’s op te zetten voor 

werknemers met een migratieachter-

grond die interesse hebben in doorstroom 

naar een leidinggevende functie.

Aanbevelingen voor het onderwijs 

Speerpunt 8 - Breng de verschillende keuze-

momenten voor leerlingen in kaart en 

formuleer informatie aansluitend op de leef-

wereld van de specifieke doelgroepen in die 

keuzemomenten.25 
Uit data van de OESO (Organisatie voor Eco-

nomische Samenwerking en Ontwikkeling) 

blijkt dat jongeren met een migratieachter-

grond meer dan dubbel zoveel kans maken 

om een NEET (neither employed nor in educa-

tion or training)-jongere te worden. Na de 

leerplicht vinden ze geen werk en volgen ze 

geen vorming of opleiding.26 

 

In het artikel Thuisblijven of werken? Ervaren 

drempels van Marokkaanse vrouwen van El-

loukmani en Ou-Salah uit 2018, geven tweede 

generatie meisjes en vrouwen (van Marok-

kaanse origine) in getuigenissen aan dat 

 
25 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 
26 Zie het rapport Education at a Glance: OECD Indicators 

Belgium van de OESO uit 2018. 

scholen hen te weinig motiveerden om verder 

te studeren. Daarbij werden ze geconfron-

teerd met een gevoel van stigmatisering. 

Verder kregen ze zonder argumentatie, vaker 

dan autochtonen, het advies om van studie-

richting te veranderen. Naar hun gevoel 

werden ze daarnaast geheroriënteerd naar 

het beroeps- of technisch onderwijs. Vanuit 

hun perspectief werden ze ook niet onder-

steund om aan hogere studies te beginnen.27 

 

Onderzoek van Unia uit 2018 toont soortge-

lijke resultaten. Stereotiepe beeldvorming 

van leerlingen van buitenlandse herkomst 

hebben een (onbewuste) impact op de clausu-

lering en op oriënteringsadviezen die de 

klassenraden geven.28 

Daarbij toot onderzoek van Bakir uit 2018 aan 

dat vele meisjes met een moslimachtergrond 

geconfronteerd worden met meervoudige 

27 Zie voor het artikel de pagina’s 149 tot en met 172 van 

het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Coene, 

Raeymaeckers, Hubeau, Goedemé, Remmen en Van 

Haarlem uit 2018. 
28 Zie de Diversiteitsbarometer Onderwijs van Unia uit 

2018. 
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discriminatie, gerelateerd aan religie en gen-

der. Ze laten in grote mate hun studiekeuze en 

job keuze hiervan afhangen. Het hoofddoe-

kenverbod is een onderschatte oorzaak van 

een negatieve emotionele gemoedstoestand 

die bij 15,2% van de meisjes ervoor zorgt dat 

ze zich niet goed voelen op school. Ook weegt 

84,8% van de meisjes hun studiekeuze hoger 

onderwijs af op het wel of niet mogen dragen 

van een hoofddoek. De drie voornaamste in-

vloeden van het hoofddoekenverbod op de 

professionele ontwikkeling van de adolescen-

ten zijn ‘de school/studiekeuze’ die nog altijd 

afgewogen wordt op het wel of niet mogen 

dragen van de hoofddoek, ‘de verlaagde par-

ticipatie op school’ en opnieuw ‘de 

demotivatie’ op professioneel gebied. Het 

onderwijs heeft hierin een grote verantwoor-

delijkheid.29 

19. LEVL pleit voor de uitbouw van een uitste-

kende studiekeuzebegeleiding- en 

oriëntering, vooral voor jongeren en ou-

ders uit kwetsbare groepen. Het 

onderwijs moet gerichter en actiever jon-

geren uit de kansengroepen rekruteren. 

Dit kan via wervingskanalen waarmee ze 

worden bereikt, via communicatie waar-

door ze zich aangesproken voelen en via 

begeleiding als ze bijvoorbeeld niet in de 

meest geschikte vooropleiding zitten. Ook 

positieve en tegelijkertijd geloofwaardige 

rolmodellen kunnen daarbij worden inge-

zet.

 

Speerpunt 9 - Zorg voor een goede taalonder-

steuning waarbij taalonderwijs in de context 

van de werkomgeving geïntegreerd wordt zo-

dat de passende zorgwoordenschat wordt 

aangeleerd.30 

20. Waar nodig pleit LEVL ervoor dat anders-

taligen, taalondersteuning krijgen. Dit kan 

door meer in te zetten op geïntegreerde 

trajecten in opleiding en onderwijstrajec-

ten en met eventuele ondersteuning van 

VDAB. Denk hierbij aan Individuele Be-

roepsopleidingen met taal coaching (IBO-

T), Nederlands op de Werkvloer (NodW) en 

Nederlands op de Opleidingsvloer (NodO) 

van VDAB. Als dat soort maatregelen meer 

worden ingevoerd, wordt taal voorname-

lijk een hefboom (in plaats van een 

drempel) voor gelijke kansen en uitkom-

sten op de arbeidsmarkt.  

21. LEVL adviseert ook dat taal benaderd 

wordt als een verantwoordelijkheid van 

iedereen (overheid, leidinggevende, 

 
29 Zie de scriptie De invloed van het hoofddoekenverbod 

op adolescente moslima’s van Bakir uit 2018. 

collega’s en andere) en niet alleen als een 

plicht van het anderstalige personeelslid. 

Daarom adviseert LEVL lokale besturen 

om een samenhangend beleid te voeren 

rond het aanbod van taallessen Neder-

lands. Het onderwijs en zorgorganisaties  

adviseert LEVL om zich te engageren tot 

een volwaardig taalbeleid op de werk-

vloer. Dit betekent dat ze acties invoeren 

die verder gaan dan de bijscholing van de 

anderstalige werknemer. De koppeling 

van een volwaardig taalbeleid aan het 

communicatieplan biedt mogelijkheden 

om het taalbeleid in de organisatie te ver-

ankeren en om verder te gaan dan losse 

acties. Bij werving en screening adviseert 

LEVL om onnodige taalbarrières te vermij-

den. 

22. Eens dat een zorgorganisatie een anders-

talige persoon aanneemt, is LEVL ervan 

overtuigd dat die persoon de kans kan en 

moet krijgen, om op de werkvloer verder 

te werken aan de taalvaardigheid. 

30 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 
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Daarom adviseert LEVL zorgorganisaties 

om anderstaligen verder te ondersteunen 

op het vlak van taalverwerving. Dit kan 

bijvoorbeeld door het aanbieden van 

NodW en taalmeters- en peters. 

 

 

Speerpunt 10 - Organiseer een flexibele kin-

deropvang in nauwe aansluiting op het 

onderwijs voor zij-instromers en zet nog meer 

in op specifieke maatregelen die combinatie 

werken en leren mogelijk maken (zoals aange-

paste opleidingsprogramma’s dichtbij de 

werkvloer).31 

Uit VDAB onderzoek van 2019 komt dat kin-

deropvang een van de grootste drempels is 

om vrouwen met een migratieachtergrond te-

werk te stellen. Hun beperkt sociaal netwerk, 

weinig tot geen toegang tot kinderopvang en 

de huidige verlofstelsels gerelateerd aan ou-

derschap, maken voor hen de combinatie 

gezin en werk zeer moeilijk.32 Om talrijke pro-

fielen aan te trekken en om hen de 

mogelijkheid te geven om werk en gezin te 

combineren, is het zeer positief dat kinderop-

vang flexibel en betaalbaar georganiseerd zal 

worden. Een flexibele, betaalbare en occasio-

nele kinderopvang is nodig, zo ook voor 

vrouwen met een migratieachtergrond. Vrou-

wen met een migratieachtergrond belanden 

namelijk nog te vaak in banen die moeilijker 

te combineren zijn met een gezin, door bij-

voorbeeld weekendwerk, avondshiften en 

werk met onregelmatige uren. Naast dat het 

belangrijk is om meer werk te maken van flexi-

bele, betaalbare en occasionele 

kinderopvang, is werken aan een betere ar-

beidspositie van vrouwen met een 

migratieachtergrond essentieel. Een betere 

arbeidspositie leidt namelijk tot meer gebruik 

van de formele kinderopvang. Er moet met 

andere woorden worden ingezet op beide pis-

ten en dit in beide richtingen. Aangezien er 

 
31 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 

specifieke aandacht gaat naar de integratie en 

de tewerkstelling van vrouwen met een mi-

gratieachtergrond in het regeerakkoord en de 

combinatie werk en privé als een van de 

grootste drempels wordt ervaren, zijn bijko-

mend inclusieve maatregelen nodig als het 

om kinderopvang en verlofstelsels gaat. 

23. LEVL adviseert dat de werkzoekenden die 

ingeschreven zijn bij VDAB of de Agent-

schappen Inburgering en Integratie en die 

los van een opleiding intensief op zoek 

zijn naar werk, ook mogelijkheden tot kin-

deropvang krijgen. Op die manier krijgen 

zij, net zoals werkenden of zij die een op-

leiding volgen, een voorrang op 

kinderopvang. 

24. LEVL merkt verder op dat nieuwkomers 

nog te vaak in lineaire trajecten zitten 

(maatschappelijke oriëntatie, NT2, voor-

opleiding van VDAB, professionele 

opleiding, intensieve begeleiding naar 

werk enzovoort). In afwachting van een 

volgende (oriënterende of professionele) 

opleiding of tijdens de zoektocht naar 

werk, willen werkzoekenden soms ook 

nog eens Nederlands bijstuderen. In dit 

kader adviseert LEVL dat kinderopvang 

wordt gegeven in het hele traject naar 

32 Zie de website van VDAB voor de resultaten van het 

project Elk talent telt uit 2019. 
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werk, om de focus op werk niet te onder-

breken, maar juist te verbeteren. 

25. Ouderschapsverlof, tijdskrediet en de 

aanmoedigingspremie hangen af van de 

arbeidsmarktpositie. Een opeenstapeling 

van verschillende contracten van korte 

duur maken het voor vrouwen in precaire 

statuten zeer moeilijk om van dergelijke 

stelsels gebruik te maken. Daarom pleit 

LEVL ervoor dat, in overeenstemming en 

overleg met het federaal niveau, wordt 

bekeken hoe ouderschapsverlof, tijdskre-

diet en de aanmoedigingspremie een 

algemeen recht kan worden dat niet lan-

ger afhangt van je anciënniteit bij 

eenzelfde werkgever (zie ook Scandinavi-

sche landen). 

26. Arbeidsbemiddelaars kunnen kwetsbare 

vrouwen meer ondersteunen bij de zoek-

tocht naar kinderopvang. LEVL pleit 

ervoor dat er tussen partners op centraal 

en lokaal niveau, structureel afspraken 

gemaakt worden over kinderopvang. 

27. Naar analogie van de Actiris-crèches of de 

kinderopvang Volt 38, pleit LEVL voor spe-

cifieke en flexibele kinderopvang. Het kan 

een snelle en tijdelijke mogelijkheid bie-

den om kinderen van werkzoekenden op 

te vangen die op korte termijn met een 

opleiding of een baan beginnen, maar nog 

geen opvang hebben. Op die manier krij-

gen zij meer ruimte en tijd om lange 

termijn kinderopvang te vinden. Volgens 

LEVL verdienen die crèches navolging, zo-

dat er ook een tijdelijke oplossing komt 

voor solliciterende ouders (ook de eerste 

maanden nadat ze een baan vonden).

 

Speerpunt 11 - Maak soepele toegangsproce-

dures voor beroepen in de zorg, die wervend 

en aantrekkelijk zijn voor personen met een 

zorgdiploma uit het buitenland. Houd hierbij 

ook het financieel aspect bij zij-instromers 

zonder inkomen of financieel vangnet onder 

controle.33  

28. Diploma-erkenning moet gebeuren met 

nauwe betrokkenheid van sectoren en 

 
33 Het onderzoek Zorgberoepen, Poorten en drempels 

voor diversiteitsgroepen formuleert deze hoofdaanbeve-

ling. 

werkgeversorganisaties, omdat het 

meestal op arbeidsdeelname gebaseerd 

is. Door gedeeltelijke diploma-erkenning 

moet een aanvrager al kunnen  starten 

met de uitoefening van de baan, op voor-

waarde dat alle doelstellingen binnen een 

bepaalde periode worden bereikt. 

Box 5. Good practice vanuit het Intersectoraal 

Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) 

 

Het pilootproject IntegraZorg zet in op de omscho-

ling van erkende vluchtelingen tot zorgkundige of 

verpleegkundige via een baan in de sector. Op die 

manier kunnen zij binnen de sectoren van het Pari-

tair Comité 330 aan het werk. 

 

Om dit te kunnen bereiken financiert het IFG een 

job als logistiek medewerker in de zorgsector tij-

dens de hele opleiding. De kandidaat wordt tijdens 

het schooljaar vrijgesteld om een voltijdse oplei-

ding tot verpleegkundige of zorgkundige te volgen 

en komt dus alleen werken tijdens de zomervakan-

tie. 

 

Voordelen: het IFG financiert de volledige loonkos-

ten van de erkende vluchteling tijdens de hele 

opleiding. De kandidaat voldoet aan het vereiste 

taalniveau van de school. De opleiding kan in het 

Nederlands, het Frans of het Duits gevolgd worden. 

Zie de website van FeBi vzw voor meer informatie 

over dit pilootproject. 

https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/29924/ifg-intersectoraal-fonds-voor-de-gezondheidsdiensten-verpleegkundige-zorgkundige-worden-pilootproject-integrazorg
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