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1. INLEIDING 
1.1.                        Algemene context 

Internationaal staat België, maar ook haar afzonderlijke regio’s, bekend om haar slechte prestaties 
inzake personen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. De Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid wees er in 2018 nogmaals op dat al meer dan tien jaar de werkgelegenheidsgraad 
van niet-EU migranten rond de 50% schommelt. Dat percentage ligt 20%-punt lager dan dat van de 

in België geboren personen. Wanneer de werkgelegenheidsgraad van niet-EU migranten in België 
vergeleken wordt met andere EU-landen, gaat het om de allerlaagste werkgelegenheidsgraad.  Zelfs 
voor de personen die de nationaliteit verkregen of voor personen met een niet-EU herkomst geboren 
in België, blijft de achterstelling significant groot. Ook de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 

benadrukte in 2017 deze zorgwekkende, blijvende kloof. De OECD pleit dan ook om onder meer in 
te zetten op een specifiek beleid ten aanzien van personen met een migratieachtergrond. 
 
Bovendien slagen reguliere arbeidsmarktactoren er niet in bepaalde subgroepen (bijvoorbeeld 

gezinsherenigers, erkende vluchtelingen, NEET-jongeren (not in employment, education or training) 
voldoende te bereiken en hen in de nodige begeleiding en ondersteuning te voorzien. De redenen 
daarvoor zijn terug te vinden in een opeenstapeling van uiteenlopende structurele belemmeringen. 

 

1.2.                        Nieuwkomers 
In de periode van 2009 tot en met 2017 ontving Vlaanderen jaarlijks gemiddeld 38.512 nieuwkomers. 

De grootste groep nieuwkomers bestaat uit personen die uit een andere EU-lidstaat komen. Zo steeg 

het aandeel nieuwkomers uit de EU landen van 55% in 2009 naar 65% in 2014. Hoewel het aandeel 
nieuwkomers van de EU landen in 2015 en vooral 2016 daalde tot 48%, als gevolg van de verhoogde 

instroom van asielzoekers en vluchtelingen binnen inburgering, steeg hun aandeel in 2017 opnieuw 
naar 57% (Noppe et al., 2018). Dan zijn er ook nieuwkomers die van buiten de EU naar hier komen. 

Om alle nieuwkomers hier te verwelkomen en op weg te helpen, werkte de Vlaamse overheid een 

inburgeringstraject uit. Nieuwkomers uit andere EU-lidstaten zijn niet verplicht om dit traject te 

volgen, maar kunnen hier wel voor opteren. Voor nieuwkomers van buiten de EU is het volgen van 
dit traject geen recht, het is een plicht. In de periode van 2012 tot en met  2017 betrof het jaarlijks 

gemiddeld aantal meerderjarige nieuwkomers die verplicht werden om een inburgeringstraject te 
volgen minstens 8.065 nieuwkomers. 
 

De inhoud van het inburgeringstraject wordt met een decreet en uitvoeringsbesluiten vastgelegd. 
Met de recente aanname van het nieuwe decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 

betreffende het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid wordt het Vlaams integratie-en 
inburgeringsbeleid grondig hertekend. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams 
Regeerakkoord 2019-2024. Het nieuwe decreet bepaalt dat inburgeraars aan hogere taaleisen 

moeten voldoen, financiële lasten moeten dragen doordat inburgering betalend wordt en dat 

inburgeraars aan bijkomende plichten worden onderworpen om een inburgeringsattest te behalen. 
 
In 2017 waren er 44.335 nieuwkomers waarvan 10.213 verplichte inburgeraars.  Van deze totale 

groep meldden zich dat jaar  25.221 mensen aan bij de Agentschappen Inburgering en Integratie.  Uit 
die groep ondertekenden er  21.725 nieuwkomers een inburgeringscontract. De memorie van 

toelichting van het wijzigingsdecreet inburgering en integratie van 9 juli 2021 stelt op basis van de 

koppeling van databanken, dat slechts 48% van de personen met een inburgeringscontract in 2018 
en 2019 gekend waren bij VDAB.  Op basis van de cijfers van 2017 zou dat om een 10.500 
werkzoekenden gaan. 
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Het gewijzigde beleid met de verplichte inschrijving bij VDAB en versterkte focus op de aansluiting 

met de arbeidsmarkt, betekent dan ook een belangrijke uitdaging voor VDAB.  De instroom van 
nieuwkomers bij VDAB zal sterk stijgen en kan potentieel verdubbelen.  Zeker wat betreft de 
verplichte inburgeraars, gaat het bovendien in de regel om werkzoekenden met een zekere afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dit omwille van de beperkte of geen kennis van het Nederlands, (nog) niet 

erkende kwalificaties, gebrek aan binnenlandse werkervaring, gebrekkig netwerk en kennis van de 
arbeidsmarkt, discriminatie en een aantal andere randvoorwaarden zoals huisvesting, mobiliteit en 
kinderopvang. 

  
1.2.1.    Inburgering en aansluiting op de arbeidsmarkt 

De verplichte inschrijving bij VDAB binnen de twee maanden na het ondertekenen van het 
inburgeringscontract, is een bijkomende plicht binnen het inburgeringstraject. Die verplichting 
geldt voor alle inburgeraars op beroepsactieve leeftijd die niet werken. Het wordt ze als plicht 

opgelegd als een van de twee nieuwe onderdelen in het inburgeringstraject (voor het tweede zie De 

rol van VDAB in de vierde pijler). De hoop is dat de  verplichte inschrijving van inburgeraars bij VDAB 

ze op een positieve manier op weg kan helpen naar een baan op hun niveau. 
 

Het huidige inburgeringstraject, bestaande uit een cursus maatschappelijke oriëntatie, lessen 
Nederlands tot en met niveau 1.2 (Nederlands als tweede taal, NT2) en trajectbegeleiding, vervult 

de verwachting dat inburgering een hefboom is voor arbeidsmarktintegratie niet. Uit een 
koppeling van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

(KSZ) blijkt dat er slechts een zeer lichte positieve correlatie bestaat tussen inburgering en het 
hebben van werk. Vijf jaar na aankomst, groeit de groep van werkenden niet meer en blijft het 

tewerkstellingspercentage steken op 40-45% (Wets & De Cuyper, 2016). 
  

1.3.                        Doelstellingen nota 
De hoop dat de verplichte inschrijving bij VDAB in het kader van inburgering een hefboom is voor 
arbeidsmarktintegratie van inburgeraars, kan alleen werkelijkheid worden als VDAB haar 

bemiddelings- en activeringsbeleid zo inricht dat na de verplichte VDAB-inschrijving gegarandeerd 

kan worden dat elke inburgeraar: 

- effectief werk zal vinden en dus niet zal blijft steken in de zoektocht naar werk. 
- een deugdelijk aanbod krijgt voor het volgen van een voortgezette scholing, opleiding, duaal 

leren traject of stage. 
Alleen op die manier wordt de verplichte inschrijving bij VDAB een effectief middel om inburgering 

te stimuleren en de economische zelfredzaamheid van de inburgeraar te versterken. 
 

In deze nota worden dan ook een aantal voorstellen gedaan over hoe VDAB de verplichte inschrijving 
van inburgeraars bij VDAB zo kan realiseren, dat het een meerwaarde is voor elke inburgeraar en zijn 
doel raakt (bevorderen van de sociaaleconomische mobiliteit). 
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2. VERPLICHTE INSCHRIJVING BIJ VDAB EN DE GEÏNTEGREERDE INTAKE 
VDAB wordt met de aanname van het nieuwe decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 
een nog belangrijke partner in het inburgeringstraject. De verplichte inschrijving bij VDAB houdt 

namelijk in dat elke nieuwkomer die in aanmerking komt voor een inburgeringstraject, zich binnen 
de twee maanden (60 dagen) verplicht inschrijft bij VDAB. Als de inschrijving niet binnen de twee 
maanden gebeurt, kan de inburgeraar gesanctioneerd worden. Wat betreft de verplichte inschrijving 

bij VDAB maakt het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering dat gericht is op het uitvoering 
geven aan het gewijzigde decreet van 7 juni 2013 (BVR) duidelijk dat een inburgeraar die 

ondersteuning nodig heeft om zich in te schrijven bij VDAB, dit kan vragen aan de agentschappen 
(Agentschap Integratie en Inburgering en de stedelijke agentschappen voor integratie en 

inburgering) of gebruik kan maken van de ondersteuningsmogelijkheden van VDAB. Hoewel 
ondersteuning bieden bij de inschrijving bij VDAB een opdracht is die opgenomen wordt binnen de 

huidige werking van VDAB en die bepaling dus geen fundamentele wijziging is tegenover de huidige 
praktijk, is betere ondersteuning bij de inschrijving nodig om het inburgeraars te vergemakkelijken 
om aan hun verplichting te voldoen en boetes te voorkomen. 

 
Ondanks het steeds groter wordend belang van digitalisering, blijven face-to-face contacten 

noodzakelijk. Onderzoek van Parys en Struyven (2017) toont aan dat: 
- Niet-EU werkzoekenden meer face-to-face contact wensen (56% tegenover 26%). 
- Digitale communicatievormen zijn minder evident voor anderstaligen en/of personen 

zonder digitale vaardigheden of toegang tot digitale kanalen. 

VDAB dient dan ook de eigen dienstverlening beter af te stemmen op deze doelgroep. 
  

Het BVR stelt verder dat er door de agentschappen en VDAB wordt ingezet op een gezamenlijke en 
geïntegreerde intake. Door in het BVR vast te leggen dat de agentschappen het resultaat van de 

intake ter beschikking stellen van de VDAB, waarna de VDAB op basis van die informatie samen met 

de inburgeraar het traject naar werk bepaalt, legt het BVR de principiële basis voor de evolutie naar 

een geïntegreerde intake. Dat wil zeggen dat de geïntegreerde intake minimaal bestaat uit het 

uitwisselen van relevante informatie tussen de agentschappen en de VDAB over het 

arbeidsperspectief van de inburgeraar. Aangezien het in het voorontwerp verder niet duidelijk wordt 

hoe via de onderlinge samenwerkingsovereenkomsten hieraan precies uitvoering te geven, is er 

onder meer op dit vlak nog een grote nood aan een duidelijker afsprakenkader ten voordele van de 
inburgeraar. 

 
Daarbij kan er veel winst worden behaald bij het inzetten op een gezamenlijke en geïntegreerde 

intake die verder gaat dan bepaald is in het BVR. Het feit dat dat besluit bepaalt dat VDAB oordeelt 

over het arbeidsperspectief van de inburgeraar op basis van de intake van de agentschappen, toont 
aan dat VDAB wordt gezien als dé expert op vlak van tewerkstelling. Echter om te voorkomen dat 

een inburgeraar zich voor een intake zowel bij de agentschappen als bij VDAB en andere partners 

moet aanmelden op verschillende locaties en steeds weer hetzelfde verhaal moet brengen, is het 
aanbevolen dat er een centrale intake komt op dezelfde fysieke locatie. Door bijvoorbeeld in heel 

Vlaanderen te voorzien in de fysieke aanwezigheid van VDAB in de onthaalbureaus, kan een 

laagdrempelige toegang tot face-to-face contacten aangeboden worden. Op die manier kunnen de 

agentschappen en VDAB, inburgeraars ook een betere ondersteuning geven bij de inschrijving bij 

VDAB en de verdere trajectbepaling. Verder laat een centrale intake op een fysieke locatie VDAB toe 
om een betere en meer diepgaande screening met betrekking tot de afstand tot de arbeidsmarkt 
van de inburgeraar te verzorgen, doordat daarbij de mogelijkheid tot intakegesprekken aangeboden 
kunnen worden in de eigen taal, in de contacttaal of met tolken. Bovendien kan zo een screening 
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sneller plaatsvinden, bijvoorbeeld op het moment van de aanmelding van de inburgeraar bij de 

onthaalbureaus.  
 
Door invulling te geven aan de geïntegreerde intake met daarbij een centrale intake van de 

agentschappen en VDAB op dezelfde fysieke locatie, wordt dus voorkomen dat de geïntegreerde 

intake uiteindelijk wordt herleid tot een louter virtuele oefening, tot ‘virtueel één loket’ waarbij alle 
gegevens over de nieuwkomer virtueel worden uitgewisseld. Zo een verdergaande invulling  van de 
geïntegreerde intake waarbij de geïntegreerde intake een recht wordt voor elke inburgeraar, biedt 

de inburgeraar een bijkomend voordeel, namelijk: de agentschappen kunnen zo ook bewaken dat 
het jobdoelwit aansluit bij het opleidingsniveau en er niet voor de snelste werk naar (weinig 

duurzaam) werk (onder het niveau) wordt gekozen. Dit is immers vaak een valkuil waar vele 
inburgeraars niet gemakkelijk uit op kunnen klimmen. 
 

 Wat ook duidelijk is, is dat samenwerking en goede samenwerkingsafspraken onmisbaar zijn tussen 

de verschillende actoren die in aanraking komen met inburgeraars. Dit is niet alleen belangrijk voor 

de doorverwijzing van inburgeraars naar VDAB, maar ook voor hun verdere opvolging (zie ook de 
uitleg hieronder). 
 

2.1.                        Een goede start 
Doordat inburgeraars verplicht worden zich in te schrijven bij VDAB, wordt duidelijk gemaakt dat 
VDAB dé hoofdactor is die als arbeidsregisseur instaat voor de arbeidsloopbaan van inburgeraars 

die in Vlaanderen wonen. Dit heeft verschillende voordelen voor zowel VDAB als inburgeraars. Het 
laat bijvoorbeeld VDAB toe de regie over de stappen naar werk over te nemen van instanties zoals 
OCMW’s. Dit opent heel wat perspectieven voor inburgeraars: vooral voor inburgeraars uit kleinere 

gemeenten, waar de OCMW-werking op dat vlak weinig gespecialiseerd is. 
 

De verplichte inschrijving bij VDAB voor alle inburgeraars op beroepsactieve leeftijd die niet werken 
of die geen onderwijs of opleiding volgen, biedt VDAB een ander groot voordeel, namelijk: zicht op 

de volledige instroom van inburgeraars. Een sluitend bereik van instromers wordt gerealiseerd 

zonder dat er allerlei strategieën moeten worden uitgewerkt en aangewend voor het bereiken 

inburgeraars, zodat ze zich daadwerkelijk bij VDAB inschrijven en daarmee op de VDAB-radar staan. 
Daarnaast biedt de verplichte inschrijving van inburgeraars bij VDAB nog een voordeel voor VDAB: 

zicht op de invulling van het toekomstperspectief van inburgeraars. Voor VDAB houdt de 
geïntegreerde intake van inburgeraars in dat het voor haar duidelijk zal worden welke inburgeraar 

een professioneel perspectief, educatief perspectief of socio-cultureel perspectief heeft. Ook wordt 
het hierdoor voor VDAB duidelijk wie de inburgeraars zijn zonder hoofd perspectief. Vanuit dit 

startpunt is het gemakkelijker voor VDAB om als activeringsregisseur het arbeidspotentieel in kaart 
te brengen. 
 

Vanuit dit startpunt is het voor VDAB ook gemakkelijker om haar nieuwe rol als arbeidsregisseur ten 
aanzien van de doelgroep ten volle opnemen. Dit is positief, want, indien nodig, kan VDAB snel in 

actie te komen en doelgericht en geïntegreerd te werk gaan om degenen die het risico lopen geen 

werk te vinden of die geen voortgezette scholing of opleiding kunnen volgen, beter te ondersteunen 

volgens hun noden. Op die manier kunnen de drempels voor de toegang tot de arbeidsmarkt van 
inburgeraars uiteindelijk ook beter gedetecteerd worden. 
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AANBEVELINGEN 

 
Garandeer dat de geïntegreerde intake er voor alle inburgeraars zal komen: 

- Om bij VDAB tot een 100% netto bereik te komen van inburgeraars (in plaats van 48%), is 

het van optimaal belang dat er garanties gevraagd worden dat de geïntegreerde intake er 

voor iedereen zal komen (bijvoorbeeld ook toegankelijk voor inburgeraars in landelijke 
gebieden). Deze geïntegreerde intake moet structureel worden verankerd. Het 
samenwerkingsakkoord van VDAB met de agentschappen biedt daarvoor de uitgelezen 

kans. 
- Het is noodzakelijk dat er samenwerking is tussen de verschillende actoren die 

vormgeven aan het inburgeringsbeleid (zoals de Agentschappen Inburgering & Integratie, 
Actiris, VVSG en de onderwijspartners). Er moet dan ook snel werk worden gemaakt van 
samenwerkingsovereenkomsten, zowel op strategisch als operationeel niveau. Op 

die manier kan ook vanuit hen naar VDAB de belangen van de inburgeraar bewaakt 

worden. Dit houdt onder meer in dat door de verschillende instanties die in aanraking 

komen met werkbereide niet-beroepsactieve inburgeraars, bewaakt wordt dat er 
voldoende acties en aanbod vanuit VDAB komt om inburgeraars aan een job te helpen. 
Aanvullend is het belangrijk dat die actoren bewaken dat het jobdoelwit aansluit bij het 
opleidingsniveau eens de inburgeraar zicht heeft op werk, en dat niet alleen de snelste 

weg naar werk wordt gepromoot, omdat die vaak een valkuil blijkt op lange termijn. 
- Een goed werkende geïntegreerde intake op basis van duidelijke afspraken is ook 

noodzakelijk, om sancties bij niet bedoelde inbreuken voor een niet tijdige inschrijving bij 
VDAB te voorkomen. 

 

2.2.                        Aanpakken van randvoorwaarden en specifieke noden 
Met dat inburgeraars door de verplichte inschrijving bij VDAB direct op de radar van VDAB staan, 

moet er meer ruimte en tijd binnen de dienstverlening van VDAB worden vrijgemaakt om de nodige 
randvoorwaarden (zoals de zoektocht naar kinderopvang en ondersteuning bij financiële drempels) 

te vervullen, zodat inburgeraars gemakkelijker de eerste stappen kunnen zetten naar werk of het 

volgen van een voortgezette scholing, opleiding, duaal leren traject of stage. 

 
Zonder aandacht voor randvoorwaarden kan de stap naar tewerkstelling niet worden gemaakt. Om 

die reden is het belangrijk om tijdens de geïntegreerde intake gezamenlijk met de inburgeraar te 
bekijken hoe de randvoorwaarden vervuld kunnen worden. De verantwoordelijkheid hiervoor kan 

niet volledig worden gelegd bij de inburgeraar of een andere actor, zoals het Agentschap Inburgering 
en Integratie. Ook VDAB heeft hierin een belangrijke verantwoordelijkheid op te nemen. De 

verplichte inschrijving van inburgeraars bij VDAB moet dezelfde voordelen bieden als deze die 
gelden voor andere verplicht ingeschreven werkzoekenden. Maak dus tussenkomsten in kosten, 
zoals voor kinderopvang en vervoer, diploma erkenning en opleidingen mogelijk, ook voor het 

cursusgeld en/of examengeld voor de lessen MO en NT2. 
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AANBEVELINGEN 
 

Benut de voordelen van de verplichte inschrijving bij VDAB meer: 

- De verplichte inschrijving bij VDAB via de geïntegreerde intake heeft vele voordelen: beter 

zicht op de instroom van inburgeraars bij VDAB, op de noden van inburgeraars 
enzovoorts. Als het de bedoeling is om inburgeraars snel aan het werk te krijgen, dan is 
het belangrijk om voor hen financiële drempels hiervoor weg te werken. Garandeer dat 

tussenkomsten in kosten, zoals voor kinderopvang en vervoer, diplomaerkenning en 
opleidingen mogelijk blijven, ook voor het cursusgeld en/of examengeld voor de 

lessen MO en NT2. 
  

2.2.1.    Terugbetaling kinderopvang door VDAB 

Kinderopvang is voor vele gezinnen noodzakelijk in de zoektocht naar werk. Op de VDAB-website 

staat dan ook te lezen dat kinderopvang het voornaamste struikelblok is om vrouwen met een 

migratieachtergrond te werk te stellen.1 Indien werkzoekenden een erkende opleiding, studie of 
stage wensen te volgen, kan mits goedkeuring van VDAB kinderopvang (al dan niet gedeeltelijk) 
terugbetaald worden. De werkzoekende dient daarenboven zelf hiernaar op zoek te gaan. 
 

Voor kwetsbare personen met een migratieachtergrond, zoals inburgeraars, is het niet evident om 
de weg te vinden binnen het landschap van kinderopvang. Vervolgens wordt vaak gezegd dat 

solliciteren veel tijd inneemt (tot zelfs een voltijdse job). Kinderopvang wordt tijdens deze zoektocht 
echter niet voorzien. Het maakt dat personen met kinderen minder intensief kunnen solliciteren. Er 

is daarbij geen mogelijkheid om tijdens hun verdere actieve zoektocht naar werk na de opleiding, 
stage of studie, bij sollicitatiegesprekken en screenings beroep te doen op terugbetaalde 

kinderopvang. Ook in het kader van de lineaire trajecten van nieuwkomers (bijvoorbeeld bij 
inburgering, zoals Figuur 1. illustreert) bestaat het gevaar dat kinderopvang wordt opgestart, 
stopgezet, opnieuw wordt gestart en stopgezet met vele vertragingen als gevolg. 

 
Figuur 1. Voorbeeld van de opstart en stopzetting van kinderopvang  bij lineaire trajecten binnen inburgering 

 
 

AANBEVELINGEN GERELATEERD AAN KINDEROPVANG 

 
- Voor kwetsbare (vaak anderstalige en kortgeschoolde) vrouwen, is het niet evident om de 

weg te vinden in het landschap van kinderopvang. Kinderopvang is in Vlaanderen via 
VDAB mogelijk voor wie erkende opleiding, studie of stage volgt, maar de regierol is 
onduidelijk en het aanbod is beperkt. Kinderopvang moet worden geregeld voor de 

gehele duur van het traject van inburgering naar werk, om continuïteit in dit traject 
te garanderen. 

- De Actiris-crèches2 in Brussel bieden een snelle tijdelijke mogelijkheid om kinderen op te 

vangen voor werkzoekenden, die op korte termijn met een opleiding of een job kunnen 

opstarten, maar nog geen opvang hebben. Op deze manier hebben ze meer ruimte en tijd 
om kinderopvang op langer termijn te vinden. De Actiris-crèches verdienen navolging, 

 
1 Zie voor meer informatie: https://www.vdab.be/waarom-elk-talent-telt/drempels. 
2 Zie voor meer informatie: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/opvang-voor-mijn-kind. 

MO NT2 bij CVO of CBE NT2 bij
Eventuele 

wachtlijsten
Professionele 

opleiding
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zodat er ook een oplossing komt voor solliciterende moeders ook de eerste maanden na 

het vinden van een job of stage. 
- Arbeidsbemiddelaars moeten kwetsbare vrouwen actief ondersteunen bij de 

zoektocht naar kinderopvang. Afspraken worden structureel gemaakt, op centraal en 

lokaal niveau. 

- VDAB komt tussen in de opvangkosten voor kinderopvang, ook voor de verplicht 
ingeschreven inburgeraars en dit voor alle erkende opleidingen, bij stage en 
werkplekleren, voor de afspraken met de bemiddelaars en uiteraard ook voor sollicitaties. 

- VDAB gebruikt de verplichte inschrijving en intake als een moment om vrouwen die nog 
niet onmiddellijk de stap willen of kunnen zetten naar de arbeidsmarkt te informeren 

over de mogelijkheden van kinderopvang in de combinatie met werk of in het traject 
naar werk, en over diverse vormen van arbeidscontracten die combinaties faciliteren 
alsook over de verlofstelsels voor wie zorgtaken opneemt. 

 

3. VERDER GAAN DAN DE VERPLICHTE INSCHRIJVING BIJ VDAB 
Het is niet genoeg dat VDAB ervoor zorgt dat inburgeraars zich verplicht bij VDAB inschrijven. 
Aangezien er met de verplichte inschrijving bij VDAB meer inspanningen worden verwacht van 

nieuwkomers, moet VDAB die bijkomende inspanningen ook matchen met bijkomende VDAB 
inspanningen om die doelgroep daadwerkelijk aan een job te helpen. Gezien de zeer lage uitstroom 
naar werk van werkzoekenden met een migratieachtergrond, is het namelijk van uiterst belang dat 
inburgeraars na inschrijving bij VDAB een traject kunnen afleggen dat de hoogste garanties biedt 

naar werk. 
 

3.1.                        Geïntegreerd traject 
Een traject op maat van de inburgeraar moet worden uitgetekend, nadat er middels een screening 
een correcte inschatting is gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt van de inburgeraar. Die 

screening bestaat onder meer uit het vaststellen van het taalniveau van de inburgeraar. Daarbij is 
het positief dat VDAB de ambitie uit om binnenkort een meer genuanceerde taalinschatting te 

maken die duidelijker wijst op welk traject onder meer inburgeraars nood aan hebben. Aanvullend 
is het positief dat  VDAB haar ambitie duidelijk maakt om binnenkort ook, waar mogelijk, meer in te 

zetten op de geïntegreerde trajecten. Dit zijn trajecten waarbij werken of het volgen van een 
beroepsopleiding gecombineerd wordt met het leren van het Nederlands (VDAB, 2021b). Het 

vooropstellen van een geïntegreerde trajectaanpak, in plaats van ervan uitgaan dat werkzoekenden 

eerst de taal moet worden aangeleerd om ze daarna pas naar werk te bemiddelen, is in lijn met de 

visie dat het hebben van weinig kennis van het Nederlands niet inhoudt dat een werkzoekende niet 
klaar is voor een opleiding en/of bemiddeling naar werk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de kansen 
op tewerkstelling globaal gezien sterker samenhangen met werkervaring dan met het hoogst 

gevolgde taalniveau NT2. Taalopleiding levert op tot men echt ‘basisgebruiker’ is, maar daarna 
brengt een bijkomende taalopleiding geen significant voordeel meer op (De Cuyper & 
Vandermeerschen, 2017). 
 

Door de geïntegreerde trajecten kunnen anderstalige werkzoekenden met migratieachtergrond dus 

sneller op de arbeidsmarkt integreren. Als het binnenkort eerder de regel dan de uitzondering wordt 
dat er bij de start van het begeleidingstraject de inschatting wordt gemaakt dat er al meteen ingezet 

kan worden op een geïntegreerd traject, dan moet VDAB haar aanbod van geïntegreerde opleidingen 
zeker vergroten en hiervoor voldoende instructeurs en werkgevers vinden om mee te stappen in het 

aanbod van VDAB gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Daarbij is 
het belangrijk dat VDAB meer geïntegreerde opleidingen in haar aanbod heeft, die voor of vanaf het 
behalen van taalniveau Nederlands A1 gestart kunnen worden. Op die manier kan elke inburgeraar 
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een geïntegreerd traject aangemeten krijgen waarbij de taalopleiding afgestemd wordt op de 

technische opleiding en het jobdoelwit van de inburgeraar. Inburgeraars met professioneel 
perspectief en al een duidelijker jobdoelwit, moeten zeker standaard geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden van het geïntegreerde aanbod. 

  

AANBEVELINGEN 
 

- Informeer nieuwkomers met professioneel perspectief en al een duidelijker jobdoelwit 

standaard over de mogelijkheden van het geïntegreerde aanbod. 
- Garandeer dat geïntegreerde cursussen taal-beroepsopleiding al starten van het 

beginnersniveau (of dat ze maximaal taalniveau Nederlands A1 als startniveau eisen). 
- Het geïntegreerde cursusaanbod moet uitgebreid worden. Vandaag is het nog te 

beperkt.  Er moet ook een geïntegreerd aanbod gecreëerd worden voor personen die 

traag leren en voor de alfacursisten in samenwerking met LIGO/CBE’s.   Dit is des te 

noodzakelijker gezien ook de CBE-cursisten in de toekomst het taalniveau A2 zullen 

moeten halen én na afronding van de inburgeringsfase zelfs B1 mondeling. 
- Dit aanbod aan geïntegreerde cursussen moet gebiedsdekkend gebeuren en voor meer 

sectoren dan vandaag het geval is.   
  

3.1.1. Inburgeraars met een educatief of sociaal perspectief 

Voor inburgeraars met een educatief of sociaal perspectief houdt een traject op maat onder meer in 
dat VDAB heel pragmatisch bekijkt hoe best vorm te geven aan hun traject bij VDAB, zodat het 
tegemoetkomt aan de belangen van die inburgeraars. Indien nodig, moet VDAB bekijken of ze 

inburgeraars met een educatief of sociaal perspectief beter doorverwijst naar het aanbod van 

andere partners. Op die manier kan er gegarandeerd worden dat voor inburgeraars met een 

educatief of een sociaal perspectief een evenwaardige begeleiding wordt opgezet als voor 
inburgeraars met een professioneel perspectief. 

  

Daarbij is het ook belangrijk om inburgeraars die deze trajecten volgen, voldoende informatie te 

geven over de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan het sensibiliseren over het belang van werk, aan het 
informeren over hoe werk te zoeken, de rechten en plichten op de arbeidsmarkt, kinderopvang en 

de mogelijkheden wat betreft de combinatie van werk en gezin en wegen naar ondernemerschap. 
Een verplichte inschrijving bij VDAB kan hiertoe bijdragen. Het kan inburgeraars die op (langere) 

termijn wel een professioneel perspectief hebben, namelijk beter voorbereiden op een overstap 
naar de arbeidsmarkt. 

 
De grootste groep inburgeraars die een inburgeringscontract ondertekend zijn gezinsherenigers 

(44,2%). Bij de gezinsherenigers zijn er bijna 2,5 keer zoveel vrouwen als mannen (Noppe et al., 

2018). Specifiek voor vrouwen zijn er knelpunten met betrekking tot de vroege keuze tussen een 
professioneel, educatief of sociaal (maatschappelijke participatie) perspectief binnen 

inburgering. Meerdere gezinsherenigers kiezen voor dat laatste omdat ze familie-uitbreiding 
plannen. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet op langere termijn de ambitie hebben om stappen 

naar de arbeidsmarkt te zetten. 
 

3.1.2. Inburgeraars met een professioneel perspectief 

Als bij de screening, die na inschrijven bij VDAB plaatsvindt, blijkt dat inburgeraars die willen werken 
meer individuele loopbaanoriëntatie nodig hebben, dan zou dat voor inburgeraars automatisch 
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meer maatwerk moeten betekenen (aangezien inburgeraars met tal van obstakels worden 

geconfronteerd, zoals sociale uitsluiting, armoede, discriminatie en zorgen over huisvesting). 
 
De leerstoel Migratie toont aan dat tewerkstellingsmaatregelen zoals individuele beroepsopleiding 

(IBO) en beroepsopleidingen een grote garantie geven op duurzaam werk. 

 
Ook in het onderzoek van Vandermeerschen, De Cuyper, De Blander en Groenez (2017) werd 
onderzocht welke instrumenten of maatregelen vanuit VDAB het meest effectief zijn met betrekking 

tot de arbeidsintegratie van personen met een migratieachtergrond. Daarbij werden de verschillen 
in effectiviteit naargelang de profielen van de personen met een migratieachtergrond geanalyseerd. 

VDAB biedt tal van activeringsmaatregelen aan en vele combinaties en acties zijn voor de 
werkzoekende mogelijk. Wat duidelijk blijkt uit de conclusie is dat beroepsopleidingen in het 
algemeen zeer effectief zijn voor de verschillende subgroepen. Vooral bij nieuwkomers leidt 

beroepsopleidingen tot een hoog percentage van uitstroom naar werk.  Ook individuele 

beroepsopleidingen blijken binnen dit onderzoek over de hele lijn zeer goed te scoren voor alle 

subgroepen. 
 
Het onderzoek van Struyven, Groenez, Van Parys en Heylen (2012) vertoont gelijkaardige resultaten. 
Beroepsopleidingen of opleiding en begeleiding voor personen met een migratieachtergrond 

rendeert zeer goed. Ondanks deze positieve resultaten, is het opvallend dat werkzoekenden met een 
migratieachtergrond eerder deelnemen aan persoonsgerichte opleidingen en trajectopvolging en in 

mindere mate aan verscheidene modules screening, oriëntatie en diagnose en sollicitatietraining, 
beroep specifieke opleiding en opleiding en begeleiding op de werkvloer. 

 
De zogenaamde ‘vrij ingeschreven niet werkenden werkzoekenden’ en ‘werkzoekenden met 

leefloon’ vormen de grootste groep die instroomt als nieuwkomer bij VDAB.  Ze blijven echter te veel 
hangen in een sollicitatiefase, taaltrajecten en digitalisering. De inschrijving op zich leidt zodanig 
niet tot werk. Werkgevers vragen om specifieke professionele vaardigheden en werkervaringen. Niet 

de inschrijving dus staat centraal. Het is belangrijk dat VDAB  maximaal inzet op acties en 

maatregelen, die renderen voor nieuwkomers zoals allerlei vormen van werkplekleren. 
 

AANBEVELINGEN 

 
Niet zozeer de verplichte inschrijving van de inburgeraar moet centraal staan, maar wel welke 
garantie dit moet bieden naar werk. Een verplichte inschrijving moet leiden tot een verhoogde 

arbeidsdeelname, duurzaam werk staat centraal. Gezien onderzoek aantoont dat specifieke 
tewerkstellingsmaatregelen hogere resultaten bieden, dienen deze maximaal ingezet te worden. 

- Positieve acties zijn tijdelijke en proportionele voorrangsmaatregelen om de feitelijke 
ongelijkheid van personen met migratieachtergrond te corrigeren. Ze zijn nodig zowel 
op de arbeidsmarkt als gedurende trajecten naar werk toe (Spaas & Terlien, 2018). Er zijn 

talrijke vormen van positieve acties mogelijk waar VDAB haar verantwoordelijkheid kan 

opnemen om een uiterst scheefgetrokken realiteit recht te trekken: 

› Houd plaatsen in professionele opleidingen vrij, specifiek voor personen met 
een migratieachtergrond. Aangezien de bestaande 
tewerkstellingsmaatregelen zoals IBO en BIS nog te vaak naar de sterkere 

profielen gaan, moet gericht gezocht worden naar stages, IBO’s en BIS, die 
worden vrijgehouden voor personen met een migratieachtergrond. 

› Schuif in de rechtstreeks contacten met werkgevers, personen met een 
migratieachtergrond naar voren. 
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› Stel een streefcijfer voorop voor de deelname van werkzoekenden uit 

etnisch-culturele minderheden in de verschillende vormen van 
werkplekleren en beroepsopleidingen. De streefcijfers moeten uitgaan van 
een oververtegenwoordiging om de competentie achterstand bij deze groep 

te verkleinen.  Deze Kritieke prestatie-indicator (KPI) wordt opgenomen in de 

jaarondernemingsplannen.  
 
Er moet worden nagedacht over bijkomende inschakelingsinstrumenten voor nieuwkomers. 

Zoals: 
- Een versterkte IBO- taal die nog actiever opleidt inzake taal. En ook werkgevers sterker 

vergoedt indien ze hiervoor open staan. Deze hervorming wordt meegenomen bij het 
hertekenen van de verschillende vormen van werkplekleren. 

- Een assesment- stage waarbij de nieuwkomer enkele maanden meedraait op de 

werkvloer en de competentie inschatting ook kan worden gebruikt in procedures inzake 

diploma- erkenning en EVC. 

TRIPPEL-LEREN voor nieuwkomers: bij duaal leren voor nieuwkomers kan ook de NT2-component 
geïntegreerd worden meegenomen en mee geattesteerd. 

 
 

3.2.                        De rol van VDAB in de vierde pijler 
De nieuwe vierde pijler richt zich op het creëren van een netwerk. Het gaat om een traject van 40 uur 

in de vorm van een buddyproject, kennismakingsstage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of 
lokaal bestuur, of vrijwilligerswerk. Dit aanbod is verplicht tenzij voor wie vrijwillig inburgert, werkt 
of een opleiding volgt. De regie voor de uitbouw van dit aanbod, legt de Vlaamse Regering bij de 

lokale besturen. 
 

3.2.1.    De vierde pijler en mentoring 
 VDAB ondersteunt organisaties die werken aan mentoring naar werk voor anderstalige 

werkzoekenden. De promotor is verantwoordelijk voor het rekruteren van mentoren en mentees en 

het vormen van duo’s. De mentor en mentee-duo’s worden steeds ondersteund door een mentor-

coach. De mentor-coach zorgt voor een begeleiding op maat voor de gevormde duo’s en neemt een 
‘coach the coach-rol’ op ten aanzien van de mentor. Via deze projecten wordt ernaar gestreefd de 

integratie van anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt te 
bevorderen (VDAB, 2021a). Mentoring zet sterk in op uitbreiding van het sociaal kapitaal van de 

mentee. Niet alleen de mentee maar ook de mentoren ervaren de contacten als een belangrijke 
verruiming van hun netwerk en wereldbeeld (De Cuyper & Vandermeerschen, 2018). 

 
“Bij mentoring naar werk wordt een werkzoekende (mentee) gekoppeld aan iemand met meer 
kennis en ervaring (mentor), zodat deze laatste de mentee kan ondersteunen in het 

overbruggen van de kloof tot de arbeidsmarkt”3 
 

De mentorprojecten sluiten met andere woorden sterk aan bij de doelstellingen van de vierde pijler. 

Dit is met andere woorden een opportuniteit voor VDAB en de projecten om samen met de Vlaamse 

regering en met lokale besturen te werken aan dezelfde doelstelling. Momenteel is er nog maar 
weinig omkadering vanuit het decreet, BVR of de agentschappen voor de invulling van de vierde 
pijler. De lokale besturen moeten de inburgeraar een overzicht bieden van het lokale aanbod, maar 
de verantwoordelijkheid wordt wel bij de inburgeraar gelegd. 

 
3 Zie VDAB website: https://extranet.vdab.be/mlp/draaiboeken-en-projectfiches/mentoring-naar-werk. 



12 

 

 

Opdat deze nieuwe verplichting ook een meerwaarde betekent voor de participatie op de 
arbeidsmarkt (en niet louter voor de sociale cohesie), kan VDAB in de bemiddeling van inburgeraars 
met een professioneel perspectief, mentoring actiever promoten als invulling van deze vierde pijler. 

Tegelijkertijd kan VDAB ook werk maken van een groter en aangepast aanbod. 

 
De huidige mentorprojecten hebben vandaag echter doorgaans een duurtijd van 6 maanden waarbij 
mentee en mentor elkaar een 2-tal keren per maand ontmoeten. Om aan 40 uur te komen, zullen 

trajecten des te intensiever moeten worden of veel langer, wat in realiteit vaak niet haalbaar 
is.  VDAB werkt om die reden aan mentorprojecten met een finaliteit of garantie naar werk, stage of 

werkplekleren. Op die manier zullen de 40 uur optimaal ingevuld worden en nog meer heeft de 
inburgeraar daarmee niet alleen een breder netwerk, maar doet werkervaring op. 
 

Om aan het vereiste urenaantal te komen, kan er ook meer worden ingezet op meeloopdagen of 

collectieve netwerkmomenten. Daarnaast kan er ook intensiever worden ingezet op de combinatie 

met werkplekleren (cf infra)  om sneller aan de vereiste 40 uur te komen. 
 

3.2.2.    De vierde pijler en tewerkstellingsmaatregelen 
Uiteraard is het ontmoetingsaspect een belangrijk element in de vierde pijler. Dit moet echter 

maximaal worden gekoppeld aan het toekomstperspectief van de betrokkene. De invulling van de 
pijler is  maatwerk en moet  inspelen op de noden en mogelijkheden van elke  inburgeraar. Dat wil 

zeggen dat voor de inburgeraar met een duidelijk professioneel perspectief er duidelijke 
meerwaarde moet zijn richting werk. VDAB speelt hierin een cruciale rol, gezien ze als regisseur en 

expert een aantal cruciale handvatten heeft. Het gaat om: 
- Opleidingsstages (als onderdeel of aanvulling achteraf van een (beroeps-)opleiding, 

onbezoldigd). 
- Korte opleiding met stage (max. 5 voltijdse of 10 halftijdse dagen, onbezoldigd). 
- Beroepsverkennende stages (max. 1 maand, onbezoldigd). 

- Beroepsinlevingsstages (BIS max. 6 maanden, vergoed). 

- Werkplekleren in het kader van de leertijd (4 dagen werkvloer, 1 dag opleiding) of duaal 
leren. 

- Individuele beroepsopleiding, IBO(-t)  (max. 6 maand opleiding, erna contract, bezoldigd). 

- Wijkwerken , tijdelijke werkervaring. 
- Assessmentvormen om bestaande en verworven competenties in kaart te brengen en 

zichtbaar te maken. 

  
Veel van deze stagevormen of vormen van werkplekleren omvatten meer dan 40 uur. Echter is het 

belangrijk voor de inburgeraar om deze volop te promoten. De inburgeraar is immers veel sterker 
gebaat met een stagevorm die aansluit bij het jobdoelwit of die minstens helpt om dat jobdoelwit te 
kiezen. 

  

De uitdaging is uiteraard wel dat er ook NT2 en taalcoaching mogelijk moet zijn voor àlle type stages. 

Vandaag wordt die al standaard aangeboden bij IBO. Dit moet worden uitgebreid naar alle vormen. 
  
Afspraken worden hieromtrent gemaakt met lokale besturen, VVSG en de Vlaamse regering. Dé 

uitdaging voor het hernieuwde inburgeringsbeleid is immers de té lange weg naar participatie op de 
arbeidsmarkt en in het onderwijs verkorten. Er dienen daarom meer garanties te komen op een 
kwalitatieve een maatgerichte invulling van de vierde pijler en de keuze moet finaal liggen bij de 
inburgeraar zelf. 
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AANBEVELINGEN GERELATEERD AAN DE VIERDE PIJLER 

- VDAB maakt haar aanbod aan mentoring en allerhande stagevormen kenbaar naar de 
lokale besturen (en de Agentschappen Integratie en Inburgering) opdat inburgeraars een 
duidelijk overzicht krijgen van de mogelijkheden en een gefundeerde keuze kunnen 
maken die aansluit bij hun ambities. 

- VDAB laat deze ook aan bod komen tijdens de geïntegreerde intake.  

- Afstemming is nodig met lokale besturen en de Vlaamse regering om de bestaande 
mentorprojecten deel te laten uitmaken van de vierde pijler aangevuld met werkervaring. 
VDAB garandeert een structureel en gebiedsdekkend aanbod aan mentoring naar werk 
voor nieuwkomers, neemt de garantie van werkervaring mee op in de regierol die zij heeft 

naar mentoring zich en promoot dit instrument actief naar de verplicht ingeschreven 
werkzoekende inburgeraars met professioneel perspectief. 

- Afstemming is nodig met lokale besturen en de Vlaamse regering om 

tewerkstellingsmaatregelen/ werkplekleren aan te laten sluiten bij de vierde pijler. VDAB 
bewaakt dat alle vormen van stage en werkplekleren in aanmerking komen voor invulling 

van de vierde pijler. VDAB is ervoor verantwoordelijk dat tewerkstellingsmaatregelen 

verhoogd ingezet worden binnen het kader van de vierde pijler. Deze worden actief 
gepromoot bij ingeschreven inburgeraars. 

 

  
3.3.                        De ‘nieuwkomersgarantie’4 

Via het formuleren van een standaard aanbod voor inburgeraars kan VDAB maximaal inzetten op 

acties en maatregelen die voor hun werken. Dat standaard aanbod kan dan de vorm aannemen van 

de ‘jongerengarantie’. De jongerengarantie is in de hele Europese Unie ingevoerd in uitvoering van 
de aanbeveling van de Raad van april 2003. Het is gericht op het vroeg ingrijpen en op het realiseren 
van meer contact met jongeren die geen werk hebben en geen opleiding volgen. De 

jongerengarantie biedt jongeren een kans op een betere toekomst door jongeren onder de 25 jaar 

recht te geven op een passend aanbod voor een baan, nieuwe of voortgezette opleiding, stage of 
een plaats in het leerlingstelsel binnen de vier maanden nadat zij werkloos raken of met school 
stoppen. In België werd deze maatregel in 2013 in het leven geroepen in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Actiris kreeg het mandaat als nationale coördinator van België voor de Jongerengarantie. 
Sinds 2013 zet Actiris zich in om binnen de 6 maanden na de inschrijving een oplossing te vinden 

met de werkzoekende, een jongere die jonger dan 30 is. Die oplossing kan bestaan uit een job, een 
stage, een opleiding of het hervatten van een studie. 

 

Cijfers uit 2018 tonen aan dat vijf jaar na de start van de jongerengarantie, de arbeidsmarkt door de 
jongeren garantie aanzienlijk is verbeterd voor jongeren in Europa. Zo daalde het percentage 15- tot 

24-jarigen die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, van 13,2% in 2012 tot 10,3% 
in 2018. De uitrol van de jongerengarantie in de hele EU vormt dus een goede praktijk, waaruit lessen 

getrokken kunnen worden voor de ontwikkeling van een standaard aanbod voor nieuwkomers om 

hen het recht te geven op een aanbod voor een baan, opleiding, deelname aan duaal leren of stage. 
  

 
4 Zie voor meer informatie: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=nl
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AANBEVELINGEN 

- Formuleer standaard een aanbod naar nieuwkomers-inburgeraars met opleiding, 

mentoring naar werk en/of werkplekleren (alle vormen van beroepsverkennende en 
oriënterende stages, BIS, IBO enzovoorts) en zorg dat het VDAB-aanbod leidt tot 
vrijstellingen voor de vierde pijler van inburgering en voor het verplicht aantonen van 
taalniveau B1 na 24 maanden. 

- De verplichte inschrijving bij VDAB moet dus gepaard gaan met een 

‘nieuwkomersgarantie’ (zoals de ‘jongerengarantie’), waarbij elke ingeschreven jongere 
binnen de 12 maanden recht op werk, opleiding of stage krijgt. Maak van deze 
nieuwkomers garantie een KPI in het jaarondernemingsplan van VDAB. 

 

4. TAALONDERSTEUNING 
Het nieuwe decreet beperkt het gebruik van sociaal tolken tot de fase van de inburgering. Na deze 
fase dient de anderstalige zelf te betalen, stelde het Vlaams regeerakkoord 2019-2024.  Het BVR stelt 

dat gebruikers enkel beroep doen op deze dienstverlening van de agentschappen inzake sociaal 
tolken en vertalen als ze de betaling niet doorrekenen aan inburgeraars die aangemeld zijn bij een 

agentschap voor het behalen van een inburgeringsattest. 
 

Echter vallen door deze bepaling heel wat nieuwkomers (en oudkomers) uit de boot: 

- Een heel deel nieuwkomers zijn geen verplichte inburgeraars en zullen dus niet aangemeld zijn 
voor een inburgeringsattest. Ook zij hebben – zeker in de beginfase in ons land – nood aan tolken 

om hun weg te vinden in de dienstverlening en naar de arbeidsmarkt. 
- Een deel inburgeraars zal allicht nooit het vereiste taalexamen NT2 niveau A2 halen, laat staan 

niveau B1. Het decreet en het BVR voorzien daarom dat zij een vrijstelling kunnen krijgen 

omwille van beperkte leercapaciteit. Dit leidt niet tot een inburgeringsattest maar wel tot een 
verklaring van geleverde inspanningen tot het behalen van een inburgeringsattest. We pleiten 

ervoor om hen ook in de toekomst nog gebruik te laten maken van sociaal tolken. 

- Het decreet voert pas nu per 1 januari 2022 een resultaatsverplichting in voor het taalniveau A2, 
gekoppeld aan het inburgeringsattest. Voorheen kon je ook een attest krijgen als je regelmatig 
had deelgenomen aan de NT2 opleiding, zonder het certificaat te behalen. Er is dus een 

aanzienlijke groep, sommigen ondertussen ook oudkomers, die toch nog serieuze taaldrempels 
ondervinden.  Dat geldt uiteraard des te meer voor mensen die migreerden voordat er sprake 

was van verplichte inburgering. 
  
VDAB heeft inwerkingsconsulenten die anderstalige werkzoekenden kunnen begeleiden in hun 

moedertaal- of in een contacttaal. Deze werking zal allicht nog belangrijker worden in de toekomst. 

Daarnaast zet VDAB al lange tijd in op taalcoaching en Nederlands op de Werkvloer en op de 
Opleidingsvloer en IBO-taal. Uit de nota Vijf voor taal blijkt dat VDAB in 2019 al 32.120 niet werkende 
werkzoekenden (NWWZ) met weinig tot geen kennis van het Nederlands bereikte. Hieronder vallen 
niet alleen inburgeraars en nieuwkomers, maar ook oudkomers, Franstalige Belgen enzovoorts. Uit 

de rechterkolom van Tabel 1. blijkt dat het VDAB-aanbod inzake taalondersteuning vandaag al niet 

op maat is van die uitdaging. 
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Tabel 1. VDAB aanbod inzake taalondersteuning tegenover aantal anderstalige NWWZ 

 

Aantal anderstalige NWWZ Aantal NWWZ per taalversterkende 
maatregel in 2019 

- Totaal 32.120 personen in 2019. 

- Jaarlijks min. 10.000 verplichte inburgeraars 
vanaf 2022. 

- Bijkomend: aantal rechthebbende inburgeraars 

in 2017 betrof 11.512 personen. 

- 6.3885 personen zaten in een 

specifiek NT2-traject. 
- 1.248 personen kregen NODO in een 

beroepsopleiding. 

- 200 personen kregen gewone IBO’s 

met taalcoaching. 
- 355 personen kregen specifieke IBO-

taal trajecten. 

- 329 personen kregen NODW. 

Data afkomstig van: Noppe et al., 2018; VDAB 2021a 

 
AANBEVELINGEN 

 
- VDAB moet blijvend inzetten op de tussenkomst van sociaal tolken (en taalhulpen) 

en mag de kostprijs hiervan niet doorrekenen aan de individuele werkzoekende. 
- Het is belangrijk om het aandeel van de inwerkingsconsulenten te vergroten en te 

garanderen dat deze toereikend is voor enerzijds de versnelde instroom van 
nieuwkomers, 2 maanden na hun aanmelding bij de Agentschappen Integratie en 

Inburgering, alsook voor de verhoogde instroom van nieuwkomers als gevolg van hun 
verplichte inschrijving in het kader van inburgering. 

- Opdat anderstalige nieuwkomers niet blijven hangen in de gespecialiseerde 

clusterwerking, maar ook kunnen doorstromen naar de sectorale werkingen van VDAB, is 
het belangrijk dat ook hier wordt gewerkt met consulenten die andere talen machtig zijn 

enerzijds en met sociaal tolken, taalhulpen en andere ondersteuningsinstrumenten 
anderzijds. Taalhoffelijkheid moet een standaard principe worden. 

- Het geïntegreerde opleidingsaanbod (taal en beroepsopleiding) wordt verder uitgebreid. 
(cf hoger). 

- Daarnaast wordt gemonitord wat de slaagkansen zijn op de gestandaardiseerde 

taaltesten NT2. Indien nodig wordt er afgestemd met de CVO’s, CBE’s, en ILT’s voor 

aanvullende trajecten om de slaagkansen te vergroten. 
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5. TOELEIDING VAN ASIELZOEKERS NAAR VDAB 
De regering kiest ervoor om asielzoekers niet meer de mogelijkheid te bieden om te beginnen met 
een inburgeringstraject. Ze behoorden tot nu toe tot de categorie van rechthebbende inburgeraars 

zolang ze geen definitieve erkenning kregen. Het nieuwe decreet bepaalt dat enkel wie in het 
"Vreemdelingenregister" staat ingeschreven, voortaan behoort tot de doelgroep. Asielzoekers staan 
ingeschreven in het "Wachtregister". Op basis van de cijfers van 2019 zouden de agentschappen zo 

alleen al 2.310 inburgeraars hebben misgelopen of geweigerd. 
  

Terwijl de erkenningsgraad van asielzoekers jarenlang erg laag lag (tussen 10% en 15%) ligt deze 
sinds 2015 erg hoog. In 2019 lag die in totaal op 36,9%. Echter, als je de onontvankelijke dossiers 

(onder andere meervoudige verzoeken en verzoeken van personen die al internationale 
bescherming krijgen in andere lidstaten) die met voorkeur worden behandeld buiten beschouwing 

laat, stijgt de erkenningsgraad tot 50,5%. In België is sinds 2015 de gemiddelde duurtijd voor er een 
beslissing wordt genomen bij aanvraag tot internationale bescherming opgelopen van gemiddeld 
222 dagen tot 392 dagen in de eerste drie kwartaal van 2019. Verzoekers tot internationale 

bescherming wachten gemiddeld langer dan één jaar op een beslissing in hun dossier. Het gevolg 
van de uitsluiting uit het recht op inburgering, is dat ze veel langer in een ‘quarantaine-’fase worden 

gehouden. 
 
Deze uitsluiting staat haaks op de recente verkorting van de wachttijd waarna asielzoekers zich 
kunnen aanmelden bij VDAB tot vier maand. Naar aanleiding van de corona crisis werd de wachttijd 

zelfs helemaal geschorst om asielzoekers de kans te geven om knelpuntsectoren te depanneren. 
Uitdrukkelijk op vraag van de sociale partners, daalde die naar 4 maanden. De VDAB sloot daarop 

een samenwerkingsakkoord af met FEDASIL om in het kader van haar actieplan ‘Integration Through 
Work’ de toeleiding van asielzoekers naar VDAB te bespoedigen. 

 

AANBEVELINGEN 

 

- Om te vermijden dat de uitsluiting uit inburgering de weg naar werk voor verzoekers om 

internationale bescherming nog zal verlengen en deze mensen ondertussen ook last 

krijgen van deskilling, is het belangrijk deze samenwerking met FEDASIL te evalueren en 

te intensifiëren. LEVL begrijpt dat het bestaande convenant dit jaar wordt geëvalueerd. 
- De focus ligt uiteraard niet alleen op de versnelde inschrijving van de asielzoeker bij VDAB. 

De asielzoeker moet ook toegang krijgen tot bemiddeling en begeleiding op maat en 
doorverwezen kunnen worden naar nuttig opleidingen. Niet alleen beroepsopleidingen 

maar ook naar NT2. 

- In het kader van het aanbod MO ‘light’ dat de Staatssecretaris voor Migratie zal uitrollen 
binnen Fedasil, dient ook het recht op werk én het aanbod van de VDAB daarin expliciet 

aan bod te komen. 

- In de convenanten van VDAB met lokale besturen kunnen ook afspraken worden 
opgenomen over de toeleiding van asielzoekers (in LOI’s) naar VDAB (en NT2). 
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