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Inleiding: Waar brandt het?  
Ter voorbereiding op het integratiebeleidsplan van de VGC kreeg LEVL de vraag 
voorgeschoteld: Waar in Brussel brandt het op vlak van integratie van mensen met 
migratieachtergrond? De trieste realiteit is dat het quasi overal brandt, en dat de brandhaarden 
elkaar voeden. Op nagenoeg alle domeinen zien we dat een aanzienlijk percentage van de 
Brusselaars een alarmerende positie inneemt, met vaak een veel groter risico voor mensen met 
migratieachtergrond:  

 Het Brusselse armoederisico ligt – afhankelijk van gemeente – tussen de 28% en 37%. 
41% van de kinderen in de hoofdstad leeft in een huisgezin met een inkomen onder de 
armoederisicodrempel.1 Dat hoge risico hangt onlosmakelijk samen met het hoge 
aantal mensen met migratieachtergrond: uit de EU-SILK data voor België blijkt dat het 
armoederisico meer dan drie keer hoger ligt voor mensen die geboren zijn buiten de 
EU-27.  Sommige groepen hebben het bijzonder moeilijk, zoals bijvoorbeeld de groep 
moeders van sub-Saharaanse afkomst. Van de moeders uit Congo, Senegal of Angola 
leeft maar liefst 70% onder de armoederisicogrens.2 

 38% van de Brusselaars met financiële moeilijkheden heeft om die reden zorg moeten 
uitstellen (een percentage dat bijna vier keer hoger ligt dan bij welgestelde personen).3 

 22, 6% van de Brusselse jongeren in het Nederlandstalig onderwijs verlaat de school 
zonder diploma. Uit Vlaams onderzoek weten we dat het percentage vroegtijdige 
schoolverlaters meer dan drie keer zo hoog ligt bij anderstalige leerlingen dan bij wie 
Nederlands als thuistaal heeft. 4 

 De werkzaamheidsgraad in Brussel bedroeg in 2020 61,3%. In Europa doet enkel 
Griekenland slechter. Ook hier zien we en etnische kloof, met een werkzaamheidsgraad 
van 47,5% bij de mensen die buiten de EU zijn geboren, tegenover 65,1% van de mensen 
die in België is geboren. De werkloosheidsgraad van Afrikaanse Brusselaars is 3 tot 4 
keer hoger dan bij Brusselaars zonder migratieachtergrond. 5 

 In een praktijktestonderzoek werden mannen met een Noord-Afrikaanse naam 
systematisch benadeeld in 23% van de huuradvertenties, in vergelijking met mannen 
met een Franstalige naam6 

Bovenstaande cijfers zijn quasi zeker een onderschatting van de reële situatie, omdat ze geen 
rekening houden met mensen zonder wettig verblijf – een van de meest precaire groepen.  

 
1 Welzijnsbarometer, 2020 
2 De Spiegelaere, Racape & Sow, 2017, geciteerd in “Brussel gezond en wel”, KWWZ 
3 Missinne, Avalosse & Luyten, 2019 
4 Agirdag, 2020 
5 Statbel: https://www.steunpuntwerk.be/node/2899 
6 Verhaeghe et al. , 2017 
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De globale cijfers voor het Brussels Gewest verhullen daarenboven grote sociaal-ruimtelijke 
verschillen op het grondgebied 7. Brusselse wijken en gemeenten zijn inderdaad erg ongelijk op 
het vlak van armoede. De in armoede en bestaansonzekerheid levende bewoners concentreren 
zich vooral in de “arme sikkel”, niet toevallig de gemeenten die aankomstwijken zijn en het 
grootst aantal percentage mensen met migratieachtergrond huisvesten. Ook de 
werkloosheidsgraad verschilt sterk van gemeente tot gemeente: het hoogste cijfer wordt 
genoteerd in Sint-Jans-Molenbeek (23%) en het laagste in Sint-Pieters-Woluwe (8%). Idem voor 
het percentage leerlingen met een schoolachterstand, met als trieste koploper Sint-Joost-ten-
node (33%) en opnieuw Sint-Pieters-Woluwe als “beste” van de klas (9%).  

Het brandt ook op niveau van onze instellingen. Zowel binnen de VGC als de organisaties uit 
haar netwerk en gesubsidieerde organisaties wordt de diversiteit van de Brusselse samenleving 
onvoldoende weerspiegeld – zowel in aanbod als personeelsbestand. Dat heeft – ondanks de 
vele inspanningen die vandaag worden geleverd op vlak van interculturalisering en 
cultuursensitief werken – nog steeds impact op de dienst- en hulpverlening en het bereiken van 
specifieke groepen.  

Onder andere hierdoor, maar ook door hun eigen precaire situatie, worden heel wat mensen 
nog niet bereikt – zeker niet door reguliere organisaties. Veel mensen met migratieachtergrond 
hebben geen of een zeer beperkt netwerk, zijn niet betrokken bij een organisatie, en leven dus 
grotendeels onder de radar en hebben beperkt toegang tot reguliere informatiekanalen. Het 
gaat hier niet uitsluitend over mensen zonder wettig verblijf: ook mensen die wel een wettig 
verblijf vinden soms moeilijk hun weg temidden het kluwen van zoveel lagen, structuren, 
instellingen en regels.   

 

 

 
7 Welzijnsbarometer 2020 



  
 

5 
 

Transversale aanbevelingen 
Focus op individu én structuur, op gevolgen én oorzaken 

Om bovenstaande problemen en ongelijkheden aan te pakken is het essentieel om te werken 
op zowel het niveau van individuen als op het niveau van structuren en mechanismen van 
uitsluiting en ongelijkheid daarbinnen. Anders gesteld: het is belangrijk om maatregelen te 
nemen die individuen versterken en zo hun achterstelling wegwerken, maar het is dweilen met 
de kraan open als er tegelijk niet gewerkt wordt aan de drempels en mechanismen die deze 
achterstelling veroorzaken.  

Twee voorbeelden: campagnes om bijvoorbeeld leerkrachten met migratieachtergrond warm 
te maken voor het leerkrachtenberoep, hebben weinig impact zolang niets wordt gedaan aan 
het racisme bij aanwerving. En ouderen met migratieachtergrond informeren over 
woonzorgcentra zal weinig impact hebben, zolang die woonzorgcentra aansluiten bij de 
culturele gebruiken en verwachtingen van mensen met migratieachtergrond. 

Om deze reden is het belangrijk dat een diversiteits- en inclusiebeleid gedragen wordt door het 
voltallige managementteam van een organisatie, instelling of overheid. Om het met de 
woorden te zeggen van Younous Lamghari, diversiteitscoördinator van talent.brusssels 8:  

Elke organisatie die voor meer diversiteit kiest, gaat door een ingrijpend 
veranderingsproces. Dat vergt tijd en middelen, en een structureel beleid 
met specifieke maatregelen. Tijdelijke of beperkte acties hebben weinig 

effect. 

Breng de Brusselse diversiteit binnen in overheidsorganisaties en 
gesubsidieerde organisaties 

Samenleven in diversiteit begint bij het binnenbrengen van diversiteit op alle niveaus – ook in 
het personeelsbestand, dat een afspiegeling zou moeten zijn van de lokale context. 
Afspiegeling draagt bij aan positieve rolmodellen, (h)erkenning, vertrouwen waardoor de 
betrokkenheid van mensen op hun omgeving, de stad en samenleving kan groeien. Bovendien 
draagt het bij aan de interne expertise omwille van de verschillende referentiekaders die een 
evenwichtiger team met zich meebrengt.  

De realiteit van vandaag is dat er in het Nederlandstalig netwerk weinig diversiteit te bespeuren 
is, zeker naarmate men kijkt naar de hogere sporten van de professionele ladder. LEVL vraagt 
daarom dat de interculturalisering van de werking van overheidsorganisaties en 
gesubsidieerde organisaties structureel wordt verankerd: 

 
8 Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector, p. 39-41 
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 De diversiteitsvoorwaarden zijn een vast onderdeel van erkenningsnormen en worden 
vastgelegd in subsidiereglementen.  

 Er worden niet alleen ambitieuze, bindende streefcijfers opgesteld naar etnische 
diversiteit van het eigen personeel, maar ook naar het personeel van relevante 
organisaties en de verschillende gesubsidieerde sectoren (welzijn, cultuur, …).  

 De streefcijfers worden behaald met behulp van positieve acties. Positieve acties zijn 
programma’s en maatregelen, van tijdelijke aard, om de feitelijke ongelijkheid van een 
achtergestelde groep weg te werken in één of meerdere aspecten van hun 
sociaaleconomische leven. Denk daarbij aan het voorbehouden van stageplaatsen en 
opleidingsmogelijkheden voor mensen met migratieachtergrond, of het inschakelen 
van arbeidsbemiddelaars om een minimum aan kansengroep-kandidaten te 
garanderen. 9 

 Organisaties gaan concrete verbintenissen aan en rapporteren over de resultaten, dit 
zowel voor het personeelsbeleid als  het  dienstenaanbod. Als de voortgang achterblijft 
en onvoldoende kan worden verantwoord, volgen er (administratieve) sancties.  

Werk samen over beleidsdomeinen, taalgrenzen en bestuursniveaus heen 

Om op een impactvolle manier inclusie en gelijke uitkomsten te realiseren zijn samenwerking 
en innovatie noodzakelijk.  Enkel via samenwerking kom je tot de grondige en fijnmazige 
ideeën en oplossingen die aansluiten bij de noden en realiteiten van mensen met 
migratieachtergrond en de ruime maatschappelijke context. Met de juiste partners aan tafel 
breng je niet alleen meer kennis samen maar ook meer referentiekaders en manieren van 
kijken naar de uitdagingen.  

 Wij willen in de eerste plaats meer samenwerking zien over beleidsdomeinen heen. 
Momenteel zien wij vaak een verkokerde werking, waardoor onvoldoende fijnmazige 
aandacht is voor hoe achterstelling en drempels op andere domeinen impact hebben 
op de positie van mensen met migratieachtergrond op het eigen domein. Zo hangen de 
onderwijskansen en het welzijn van een kind sterk samen met de woon- en sociaal-
economische situatie van het gezin. Daarom is het onontbeerlijk dat er binnen de 
schoolcontext voldoende aandacht is voor het welzijn van kinderen en voor hun 
thuissituatie, en welke impact dat heeft op de schoolresultaten.  

 Ten tweede is het ook belangrijk om samen te werken op kruispunten van verschillende 
domeinen, om zo beleidsinitiatieven in beide domeinen beter op elkaar af te stemmen. 
Zo kan het op elkaar afstemmen van onderwijs- en tewerkstellingsbeleid doorstroom en 
participatie bevorderen.  

 Ten derde vragen we samenwerking over taalgrenzen heen. Brusselaars en hun noden 
staan centraal. LEVL is het helemaal eens met wat Sven Gatz hierover zei tijdens de 

 
9 Voor meer info en een oplijsting van alle mogelijke positieve acties, zie onze brochure “Tijd voor positieve 
actie”: https://www.minderhedenforum.be/actua/detail/brochure-tijd-voor-positieve-actie 
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Statengeneraal van Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg: "De burger heeft geen 
boodschap aan de staatshervormingen wanneer hij hulp nodig heeft." Wij zijn voor meer 
onderlinge afstemming tussen al de bevoegde instanties op het Brusselse grondgebied 
om samen te komen tot een efficiënt, effectief en inclusief beleid.  

 Ten vierde moet worden nagegaan of niet kan worden samengewerkt op lokaal niveau 
met de lokale besturen inzake de implementatie van bepaalde maatregelen en/of het 
maximaliseren van de impact ervan.  

 Tot slot is het belangrijk om zowel binnen het beleid als op het terrein betrokken 
middenveld actoren regelmatig, tijdig en volwaardig te betrekken. Ondanks hun 
expertise beschikken middenveldactoren vaak over smalle schouders met brede lasten. 
Om structurele betrokkenheid en consultatie van het middenveld te realiseren, dient er 
aan de nodige randvoorwaarden te worden voldaan, zowel financieel als door tijdig 
consultaties aan te kondigen en voldoende tijd te voorzien voor het verzamelen van 
input en feedback. 

Verhoog beleidsparticipatie van personen met een migratieachtergrond   

Om een beleid te kunnen voeren dat aansluit bij de noden van Brusselaars met 
migratieachtergrond is het essentieel om hen en hun verenigingen te betrekken bij het beleid.  

 Overheidsinstanties moeten bestaande initiatieven en nieuwe innovatieve praktijken 
rond het vergroten van de participatie, inspraak en empowerment van etnisch-culturele 
minderheden in domeinen als onderwijs, welzijn en cultuur en gelijke kansen blijven 
stimuleren. Verenigingen van mensen met migratieachtergrond en LEVL krijgen via 
meerjarige subsidies de nodige middelen voor hun rol in dit beleid. 

 Alle advies- en overlegorganen in Brussel dienen streefcijfers op te stellen voor leden 
met een migratieachtergrond. Minimum 30 procent van de leden van een adviesraad 
heeft een migratieachtergrond. Hun aanwezigheid wordt jaarlijks gemonitord en dient 
verantwoord te worden in een rapport dat tevens concrete acties bevat voor het 
volgende jaar. Als de voortgang achterblijft en onvoldoende kan worden verantwoord, 
volgen er (administratieve) sancties. 

 Adviesraden en overlegorganen en het bredere Brusselse werkveld maken prioriteit van 
interculturalisering. Het Agentschap integratie & inburgering speelt hier een belangrijke 
rol in partnerschap met LEVL om diversiteitstrajecten te stimuleren en ondersteunen, 
zodat mensen met een migratieachtergrond in een omgeving terechtkomen waarin ze 
zich welkom voelen.  

Versterk en valoriseer informele actoren 

Informele actoren zoals zelforganisaties, grassroots organisaties en burgerinitiatieven hebben 
een steeds grotere rol op vlak van hulpverlening, in het bijzonder daar waar de drempel naar 
formele organisaties te groot is of waar deze niet in staat zijn om hulpvragen cultuursensitief 
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aan te pakken. 60 procent van etnisch-culturele zelforganisaties zijn op zijn minst gedeeltelijk 
bezig met welzijnsvragen en sociale ondersteuning.10 Deze organisaties brengen laagdrempelig 
onthaal in de praktijk, en bereiken en ondersteunen daardoor een grote achterban, inclusief de 
mensen die hun weg niet vinden naar reguliere organisaties. De meerwaarde van deze 
informele spelers beperkt zich trouwens niet tot de domeinen welzijn en zorg: steeds meer 
zelforganisaties en grassroots organisaties vullen ook binnen de domeinen jeugd, huisvesting, 
onderwijs en tewerkstelling lacunes op in hulp- en dienstverlening, denk maar aan Samen voor 
Morgen binnen onderwijs of het Burgerplatform BXLRefugees dat niet alleen overnachtingen 
maar ook juridische en andere steun aanbiedt aan mensen op de vlucht.  

Tegenover hun belangrijke maatschappelijke meerwaarde staat dat vele van deze organisaties 
en burgerinitiatieven opereren “in de schaduw”11: een groot aantal zijn niet bekend bij de 
reguliere organisaties en worden daarom ook niet als sociaalwerkpraktijken (h)erkend. Een van 
de gevolgen of symptomen hiervan is dat deze organisaties vaak niet of ondergefinancierd 
worden voor het (sociaal) werk dat ze verrichten. Hierdoor is er vaak weinig menskracht en dus 
draagkracht en expertise om in te zetten op professionalisering en het schrijven van goede 
subsidiedossiers. Bovendien zijn de reguliere actoren en de informele sociaalwerkpraktijken 
gescheiden werelden, en heerst er niet zelden een gebrek aan vertrouwen ten aanzien van de 
informele spelers. Tot slot worden zelforganisaties die wél gekend zijn, overschat in hun 
draagkracht en daardoor overbevraagd door de reguliere sector.  

Op basis van deze vaststellingen, doen wij de volgende aanbevelingen:  

 Voer een duurzaam, structureel beleid dat de kloof verkleint tussen reguliere 
organisaties en informele spelers en samenwerking en doorstroom faciliteert. Breng 
bestaande good practices en invloedrijke spelers zoveel mogelijk in kaart en organiseer 
momenten waarop reguliere en informele actoren met elkaars werking kunnen 
kennismaken.  

 Zet sleutelfiguren met een migratieachtergrond, bruggenbouwers en organisaties en 
basiswerkers die veel mensen met migratieachtergrond bereiken in om mensen toe te 
leiden naar reguliere hulp- en dienstverlening. Erken en ondersteun hen in hun rol als 
hulp/dienstverlener en toeleider door hen vorming en intervisie aan te bieden en 
informatie over dienstverlening toegankelijk en transparant te maken.  

 Erken de expertise van informele spelers en benut hun terreinervaring en expertise om 
de systeemfouten en drempels in de reguliere hulpverlening bloot te leggen en die 
toegankelijker te maken.  

 Zorg voor een financieel kader dat middelen herverdeelt en ook informele spelers 
financieel valoriseert en kansen geeft op financiële ondersteuning. Zo kan men 
bijvoorbeeld niet-reguliere organisaties en grassroots organisaties ondersteunen bij het 
indienen van subsidieaanvragen, zodat ook organisaties die minder 

 
10  Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector, p. 26-28 
11 Schrooten, Thys en Debruyne 2019 
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geprofessionaliseerd zijn en minder menskracht hebben, maar waardevol werk 
verrichten kans maken op een deel van de subsidiepot.  

Breng kruispuntdenken (intersectionaliteit) binnen in beleid en praktijk 

De samenloop van verschillende ordeningsprincipes (gender, etniciteit, sociale klasse, seksuele 
oriëntatie, leeftijd, beperking...) die tegelijkertijd op elkaar inwerken en elkaar beïnvloeden 
zorgt elke keer weer voor een andere realiteit van uitsluiting die een specifieke aanpak vereist. 
Dit maakt mensen extra kwetsbaar en zorgt voor een intersectionele discriminatie. 

Er is sprake van intersectionele discriminatie wanneer verschillende 
achterstellingsmechanismen tezelfdertijd op elkaar inwerken en onscheidbaar worden. Een 
vrouw die afkomstig is uit een bepaalde etnische minderheid kan bijvoorbeeld te maken krijgen 
met andere discriminaties op raciale gronden dan een man uit dezelfde etnische minderheid. 
Denk bijvoorbeeld aan het hoofddoekenverbod dat vele moslimvrouwen uitsluit van bepaalde 
functies en beroepen.  

Wij pleiten voor een intersectionele bril binnen beleid en praktijk waarbij telkens rekening 
gehouden wordt met verschillende ordeningsprincipes en achterstellingsmechanismen en hoe 
die op elkaar inwerken. Dit omzetten in de concrete praktijk betekent volgens ella vzw dat je op 
maat werkt van de zogenaamd moeilijk bereikbare doelgroepen en dat je kritisch naar je eigen 
systeem kijkt en de vraag stelt hoe je gelijke kansen kan realiseren voor iedereen, ook voor wie 
onderaan de ladder staat12: 

Wil je oprecht mensen bereiken die niet digitaal actief zijn, weinig 
Nederlands kennen, niet mobiel zijn, alleen voor hun kinderen moeten 

zorgen, een laag inkomen hebben, seksueel gediscrimineerd worden? Als je 
die mensen echt wil bereiken, ga je automatisch anders werken.   

Om een intersectionele benadering in de praktijk te kunnen realiseren, is een goede kennis van 
de leefwereld van specifieke bevolkingsgroepen, hun positie op verschillende domeinen en de 
drempels die ze ervaren van groot belang. Daarom pleiten we ook voor intersectionele 
monitoring (zie verder), het aanwerven van personeel uit diverse doelgroepen en met diverse 
referentiekaders, en samenwerking met (informele) organisaties die de vertrouwd zijn met de 
leefwereld van specifieke groepen mensen met migratieachtergrond.  

Dezelfde intersectionele benadering geldt voor de ontwikkeling en de uitvoering van 
beleidsmaatregelen: alleenstaande hoogopgeleide moeders met een migratieachtergrond op 
de arbeidsmarkt zullen bijvoorbeeld tegen andere drempels aankijken dan hoogopgeleide 
alleenstaande mannen met een migratieachtergrond of jonge schoolverlaters. De 
verschillende doelgroepen vereisen dus een specifieke beleidsaanpak. 

 
12 Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector, p. 32-33 
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Train (toekomstige) professionals om met de superdiverse complexiteit om te 
gaan 

Veel hulp- en dienstverlening is geënt op de waarden, normen en noden van de gemiddelde 
witte Brusselaar. Dat merk je volgens ella vzw nog het best in opleidingen zoals 
maatschappelijk werk, verpleegkunde of de lerarenopleidingen13:  

“Die studenten krijgen op het einde van die opleiding altijd nog een uur of 
twee les over diversiteit (…) Veel studenten hebben zeer weinig persoonlijke 

ervaring met culturele diversiteit of zijn zich weinig bewust van 
achterstellingsmechanismen. Als die dan in Brussel of in Antwerpen terecht 

komen, slaan ze tilt.” 

Gezien de beperkte aandacht voor diversiteit binnen opleidingen en de samenstelling van het 
personeelsbestand van vele organisaties hoeft het niet te verbazen dat diverssensitief werken 
nog niet in het DNA van vele organisaties ingeworteld zit. Het gebrek aan diverssensitiviteit ligt 
allerminst aan onwil, maar aan het gebrek aan achtergrondkennis en diversiteit in 
referentiekaders die nodig zijn voor een echt fijnmazige diverssensitieve aanpak.  

Dat moet op de lange termijn opgelost worden door meer diversiteit binnen te brengen in 
welzijnsorganisaties, scholen, zorginstellingen, etc., maar parallel is er ook nood aan training 
voor (toekomstige) professionals om met de superdiverse complexiteit om te gaan. Volgens 
Merhaba vzw is het belangrijk dat professionals zich bewust zijn van hun eigen referentiekader 
en de vooroordelen die daarmee samenhangen, en van de ongelijkheden in de samenleving en 
de impact daarvan op de mensen waarmee je werkt. 14 

De omslag naar een diverssensitieve werking vanuit een intersectioneel perspectief, vereist 
training, reflectie en aanpassing, en kost dus tijd en geld. Bovenstaande is dus vooral een 
aanbeveling voor de top van organisaties – want vaak zijn de werkers op het terrein vragende 
partij voor meer training, maar krijgen ze daartoe weinig ruimte van bovenaf. 

Roep discriminatie & racisme een halt toe 

De VGC voert een zero tolerance beleid tegen directe en indirecte discriminatie en racisme: 

 De VGC beschikt over een eigen resultaatsgericht actieplan tegen racisme en draagt met 
zijn plan bij aan het interfederaal actieplan tegen racisme. Dit plan komt tot stand en 
wordt gemonitord in samenwerking met het antiracistisch middenveld. We pleiten voor 
een intersectionele antiracistische benadering, zowel bij monitoring als bij de 
ontwikkeling en uitvoering van beleidsmaatregelen. Het werkt als een soort tool om 
binnen de verschillende beleidsdomeinen te werken aan de geformuleerde 
doelstellingen en op geregelde tijdstippen de voortgang van de acties en beoogde 

 
13 Idem 
14  Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector, p. 36-37 
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doelstellingen te evalueren en bij te sturen via vooraf opgestelde monitoring en 
evaluatie systemen.  

 In België zijn verschillende groepen slachtoffers van structureel racisme: Roma, Sinti, 
joden, moslims, sikhs, mensen van Afrikaanse afkomst, migranten (asielzoekers, 
vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf), mensen met een migratiegeschiedenis 
van de eerste, tweede, derde... generatie, enz. Waar verschillende groepen soortgelijke 
racistische ervaringen hebben, dient een generieke aanpak zich aan. Tegelijk kent elke 
vorm van racisme haar specificiteit: mensen met een zwarte huidskleur worden niet met 
hetzelfde racisme geconfronteerd als Roma; joden ervaren racisme in andere 
beleidsdomeinen dan sikhs, enz. Het erkennen van Afrofobie, Romafobie, xenofobie, 
islamofobie, antisemitisme en racisme tegen migranten is dus onontbeerlijk in een 
effectief actieplan.  

 In tal van samenlevingsdomeinen is geen inspectiedienst bevoegd voor discriminatie, of 
uitgerust met effectieve controle-instrumenten. Overheden dienen in elk van hun 
beleidsdomeinen een inspectie of handhavingsdienst aan te duiden én haar voldoende 
middelen te geven om discriminatie te bestrijden. 

 Nieuwe beleidsmaatregelen worden onderworpen aan een anti-discriminatie toets, 
naar analogie met de bestaande “armoedetoets”.  

 Vele slachtoffers van racisme weten niet waar ze terecht kunnen om racisme te melden. 
Anderen wensen de stap naar een meldpunt niet (meer) te zetten. Daarom is het nodig 
dat de overheid de verschillende meldpunten voor racisme bekendmaakt, beter 
financiert en de meldingsbereidheid van de burgers versterkt. We stellen voor om de 
meldingsmogelijkheden te bundelen op een toegankelijk medium. Bijkomstig voert de 
overheid herhaaldelijke, doelgerichte informatie- en sensibiliseringscampagnes die 
slachtoffers en getuigen informeren over hun rechten en stimuleren tot het neerleggen 
van een klacht en of melding.  

 Er geldt een meldingsplicht voor alle personeelsleden van de VGC die getuige zijn van 
vragen en handelingen van racistische en discriminatoire aard.  

 De VGC maakt middelen vrij om te werken aan correcte en genuanceerde beeldvorming 
van mensen met migratieachtergrond. 

 De VGC voert binnen al zijn entiteiten een inclusief neutraliteitsbeleid en vervult een 
voorbeeldfunctie. Er is geen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke en 
religieuze tekenen op de werkvloer en stimuleert instanties waarmee ze samenwerkt om 
dit ook te doen.  

Laat digi+taal geen drempel zijn 

Het gevoerde taalbeleid heeft als doel mensen op te nemen in de samenleving, niet om ze uit 
te sluiten. Taalbeleid mag niet (direct of indirect) ingezet worden als discriminatiemiddel 
waarbij taaleisen ingebouwd worden als ‘dam’ tegen anderstaligen. Taal moet vooral een 
pragmatische rol aannemen en het Nederlands dient op een positieve manier te worden 
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gestimuleerd. Meertaligheid is een troef die dient gestimuleerd te worden, maar helaas wordt 
dat vandaag onvoldoende vertaald naar de praktijk. 

 Het taalbeleid vertrekt vanuit de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden en niet 
vanuit de verantwoordelijkheid van de individuele anderstalige.  

 Taal coaching op de opleidings- en werkvloer wordt standaard aangeboden bij de start 
van elk traject. Hier kunnen zowel werkgevers als werknemers beroep op doen tot 
het benodigd niveau behaald wordt.  

Gegevens van Statbel uit 2020 geven aan dat 11% van de Brusselaars thuis geen 
internettoegang heeft.15 Dit loopt op tot 21% voor mensen die een maandinkomen hebben 
onder de 1500€, en tot 24% voor 65-plussers. Er zijn geen intersectionele data, maar ervaring 
op het terrein leert dat vooral ouderen met een migratieachtergrond aansluiting verliezen. De 
corona-pandemie maakt ook duidelijk dat heel veel gezinnen niet over de juiste of het nodige 
aantal toestellen te beschikken om bijvoorbeeld online les te volgen. 

Vanuit deze observaties doen wij de volgende aanbevelingen:  

 Wij pleiten ervoor dat de VGC nagaat hoe ze de toegang tot het internet voor Brusselaars 
kan maximaliseren en nadenkt over alternatieven inzake de betaalbaarheid.  

 Er moet worden afgestapt van het monopolie van digitalisering, want dit werpt voor een 
groot aantal mensen drempels op. Wij pleiten voor hybride dienstverlening die het 
digitale combineert met fysieke dienstverlening en aanbod.  

 Professionals in verschillende sectoren moeten een diverssensitieve blik op 
digitalisering ontwikkelen, waarbij ze de reflex inbouwen om rekening te houden met en 
oplossingen te zoeken voor beperkte toegang tot internet en apparatuur of beperkte 
ICT-vaardigheid van bepaalde doelgroepen. 

Monitoring en onderzoek met aandacht voor intersectionaliteit 

Om racisme, discriminatie en ongelijke kansen en uitkomsten goed te kunnen bestrijden 
hebben we nood aan gegevens die gelijkheid of ongelijkheid beschrijven en analyseren. Het 
gaat hier zowel om kwantitatieve als kwalitatieve data, verzameld via bv administratieve 
databanken, enquêtes, klachten of meldingen, discriminatietests, diversiteitsmonitoring en 
kwalitatief onderzoek. De realiteit vandaag is echter dat veel ongelijkheid onder de radar blijft, 
dat zicht op de grootteorde vaak ontbreekt, dat gegevens versnipperd en onvolledig zijn, en dat 
er geen zicht is op life course perspective.16 Gegevensverzameling is van belang om het 
onzichtbare zichtbaar te maken, een juister en gedetailleerder beeld te krijgen van de realiteit, 
om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen en om impactvol en evidence-based beleid te 
voeren op basis van feiten i.p.v. gevoel.  

 
15 https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/digitaal-isolement-bijna-een-kwart-van-alleenstaanden-heeft-thuis-geen-
internet 
16 Napar Coalitie, Importance of data collection and monitoring to tackle racism and discrimination  
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Op vlak van gegevensverzameling en monitoring doet LEVL de volgende transversale 
aanbevelingen:  

 De VGC  investeert in kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar discriminatie, racisme 
en structurele achterstellingen op basis van origine, nationaliteit, migratiegeschiedenis 
en geloofsovertuiging. Hiervoor werkt de VGC samen met andere Brussels overheden.  

 Om structurele ongelijkheid en uitsluiting van bepaalde doelgroepen statistisch aan te 
tonen en te remediëren is intersectionaliteit binnen monitoring onontbeerlijk: een 
monitoringssysteem dat slechts monitort op 1 of meerdere onderscheiden aspecten - 
bijvoorbeeld enkel op gender of enkel op socio-economische status - en die bovendien 
de ‘single approach’ aspecten (= het focussen op slechts 1 kenmerk) niet met elkaar 
verbindt, blijft blind voor heel wat structurele uitsluiting. Bovendien staat het fijnmazige 
en impactvolle oplossingen in de weg.  

 Inbreng van de betrokken actoren is essentieel voor een goede gegevensverzameling. 
Dit zowel bij de ontwikkeling van data collection systemen, monitoring en evaluatie 
systemen en het ontwikkelen van maatregelen.  

 Ten gevolge van historische ongelijkheden schuilt er gevaar in het laten interpreteren 
van data door mensen die veraf staan van de leefwereld van mensen met 
migratieachtergrond. Het gevaar van dominante denkkaders en de reproductie van 
ongelijkheid is reëel. Daar waar cijfergegevens moeten worden geïnterpreteerd is het 
daarom essentieel kwalitatief onderzoek uit te voeren bij de betrokken doelgroep. Zij 
zijn de experten over hun eigen situatie en kunnen beter dan wie dan ook verklaringen 
en drempels aanreiken. Bij uitbreiding kunnen hierin ook sleutelfiguren en professionals 
worden betrokken die goed zicht hebben op hun dagelijkse realiteiten. 

Maak voldoende budgetten vrij binnen een flexibel financieel kader 

Om bovenstaande aanbevelingen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er voldoende 
budgetten wordt vrijgemaakt, zowel voor de interne werking van de VGC als initiatieven en 
organisaties op het terrein. Wat betreft het financiële kader voor de toekenning van middelen 
pleiten wij voor het volgende:  

 Zorg voor een financieel kader dat middelen herverdeelt en ook informele spelers 
financieel valoriseert en kansen geeft op financiële ondersteuning.  

 Zorg voor een flexibel en gediversifieerd financieel kader dat rekening houdt met de 
hybride realiteiten van het werkveld. Momenteel verloopt de financiering te verkokerd, 
terwijl actoren uit bijvoorbeeld jeugdwerk bezig zijn met onderwijs, en organisaties die 
erkend zijn binnen sociaal-cultureel werk ook werken op het terrein van welzijn.  

 Zorg voor een diversiteit aan financieringsmogelijkheden (startsubsidies, financiële 
stimulansen, meerjarige subsidies) om beter in te spelen op de diversiteit aan praktijken 
en verschillende fases van organisatie- en projectontwikkeling. Zo kan men innovatie 
stimuleren aan de hand van start- of projectsubsidies, en kunnen good practices 
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opgeschaald en structureel verankerd worden via meer duurzame vormen van 
financiering.     
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Human Resources 
Het is geweten dat meer dan 70 procent van de Brusselse bevolking een migratieachtergrond 
heeft. Anders gezegd telt Brussel meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Deze rijkdom aan 
diversiteit kan bijdrage aan de groei van deze stad. Die diversiteit weerspiegelt zich vandaag 
echter niet in het gevoerde beleid, noch in het personeelsbestand, overlegorganen en 
adviesraden. Diversiteit en inspraak zijn nochtans essentieel om een groot deel van de 
Brusselaars te betrekken en te erkennen en beleid en praktijken te ontwikkelen die aansluiten 
op hun noden en leefwereld. Diversiteit moet bijgevolg meer gestimuleerd worden in het 
beleid, waar geen plaats is voor vooroordelen en alle vormen van racisme en discriminatie 

 Alle diensten van de VGC worden wettelijk verplicht een diversiteitsbeleid te voeren en 
discriminatie tegen te gaan.  

 Een diversiteitsmanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van een diversiteitsplan 
dat ervoor zorgt dat het personeelsbestand van de VGC een weerspiegeling vormt van 
de Brusselse bevolking.   Dit omvat zowel alle onderdelen van het HR-beleid als interne 
en externe communicatie. De diversiteitsmanager overziet het geheel en zorgt dat 
iedereen weet wat nodig is.  

 De VGC heeft een voorbeeldfunctie en beschikt over ambitieus meetbare streefcijfers 
inzake etnisch-culturele diversiteit en rapporteren hierover. Deze streefcijfers worden 
vooraf bepaald, zijn bindend voor het overheidspersoneel en houden rekening met de 
lokale demografische realiteit en zijn in overeenstemming met de huidige Brusselse 
samenleving. Kandidaten uit kansengroepen krijgen voorrang zolang de streefcijfers 
niet zijn behaald.  

 Er worden concrete verbintenissen op vlak van tewerkstelling van personen met 
migratieachtergrond opgenomen in de beheersovereenkomsten. Diversiteit en gelijke 
kansen staan ingeschreven in erkennings- en subsidiereglementen. Er wordt 
hierbinnen voldoende rekening gehouden met de diversiteit onder de diversiteit 
(ouderen, jongeren, vrouwen …).  

 De VGC voert binnen al zijn entiteiten een inclusief neutraliteitsbeleid en vervult een 
voorbeeldfunctie. Ze heeft geen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke en 
religieuze tekenen op de werkvloer en stimuleert de privésector en instanties, waarmee 
ze samenwerkt om dit ook te doen.  
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Onderwijs & vorming 
Binnen de OESO kampt België met één van de grootste onderwijsprestatiekloven tussen 
leerlingen met en zonder migratieachtergrond. De school zou een belangrijke hefboom kunnen 
en moeten zijn voor opwaartse sociale mobiliteit maar helaas is de realiteit omgekeerd: bijna 1 
op 5 Brusselse jongeren verlaat de school zonder diploma. En de situatie is nog ernstiger als we 
louter kijken naar jongen wiens thuistaal geen Nederlands is: uit onderzoek in Vlaanderen 
weten we dat zij 3 keer zoveel kans hebben om ongekwalificeerd uit te stromen in vergelijking 
met andere leeftijdsgenoten17. De impact hiervan op tewerkstelling is groot: 25% van de 
Brusselse actieve bevolking met ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs is 
werkloos18. 

Het lager en middelbaar onderwijs wordt gekenmerkt door een hoge socio-economische en 
culturele segregatie. Dit is voornamelijk te wijten aan geografische segregatie op de huurmarkt, 
het inschrijvingsdecreet, dat rekening houdt met de relatieve afstand tussen thuis en de school, 
subjectieve evaluatie en studieoriëntatie (zie hieronder) en discriminatie bij inschrijvingen. In 
veel scholen in achtergestelde wijken worden de leerkrachten daardoor geconfronteerd met 
tal van uitdagingen: kinderen die in armoede leven, school- en culturele codes die ver 
verwijderd zijn van de codes die leerlingen en ouders beheersen, nieuwkomers die nog geen 
Nederlands spreken. De middelen die beschikbaar worden gesteld voor GOK-scholen zijn 
ontoereikend om deze uitdagingen het hoofd te bieden.  

Bovenop dat alles is er in Brussel ook een schrijnend capaciteitstekort, waardoor heel wat 
leerlingen – in het bijzonder zij wiens ouders niet Nederlandstalig zijn – niet terechtkunnen in 
het Nederlandstalig onderwijs. Daarenboven is er ook een groot tekort aan leerkrachten, met 
een grote impact op de kwaliteit van het onderwijs, en de aandacht voor inclusie en welzijn van 
de leerlingen als gevolg.  

De Diversiteitsbarometer Onderwijs van Unia (2018) toonde discriminerende mechanismen 
aan in de studieoriëntatie van leerlingen met een migratieachtergrond: bij soortgelijke 
resultaten ontvangen ze meer B-attesten, terwijl andere leerlingen een C-attest krijgen, en dus 
aangespoord worden om hun jaar over te doen. Voor de ene groep leidt dit tot een negatieve 
oriëntatie naar het technisch en beroepsonderwijs, terwijl anderen een tweede kans krijgen om 
in het ASO te blijven. Dit fenomeen draagt bij tot etnostratificatie van scholen, die van het eerste 
tot het zesde middelbaar alleen maar toeneemt. 

Ondanks het tekort aan leerkrachten in alle delen van het land, zijn leerkrachten met een 
migratieachtergrond sterk ondervertegenwoordigd in het kleuter-, basis-, secundair, en hoger 
deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs. (Potentiële) leerkrachten met een 

 
17 Agirdag, 2020 
18 Welzijnsbarometer, 2020 
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migratieachtergrond worden geconfronteerd met discriminatie, zowel tijdens hun opleiding, 
hun zoektocht naar werk als op de schoolwerkvloer zelf. Daarnaast is het in een groot aantal 
lagere en secundaire scholen van het officieel en vrij onderwijs verboden om als leerkracht 
of/en als leerling een teken van levensbeschouwelijk toebehoren te dragen. 

Op basis van deze vaststelling doen wij de volgende aanbevelingen:  

Gelijke onderwijskansen en –uitkomsten als prioriteit voor het onderwijsbeleid 

 Er worden middelen voorzien voor studiebegeleiding (waaronder 
huiswerkbegeleiding) voor anderstalige kinderen en hun ouders.  

 Er worden middelen voorzien voor schooloriëntatie en studiekeuzebegeleiding van 
anderstalige kinderen en ouders ter ondersteuning van het maken van een goede 
studiekeuze.  

 Er wordt werk gemaakt van een transparant en objectief studie-oriënteringsproces. Er 
worden instrumenten ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het delibereren en 
evalueren van leerlingen. 

 Duaal leren moet ongekwalificeerde uitstroom voorkomen en 
remediëren.  Voorwaarde is dat jongeren met migratieachtergrond niet blijven hangen 
in de aanloopfase of ongekwalificeerd uitstromen omdat ze geen werkplek 
vinden. Non-discriminatie wordt voor leerbedrijven een erkenningsvoorwaarde die 
ook wordt gecontroleerd.  

 De maximumfactuur in het basisonderwijs moet behouden blijven. De kosten voor 
(buiten)schoolse activiteiten en hulpverlening moeten hierin verrekend worden. In de 
eerste graad van het secundair onderwijs moet de maximumfactuur ingevoerd 
worden. In de tweede en derde graad secundair onderwijs moet kostenbeheersing 
verder gestimuleerd worden.   

 De Vlaamse Gemeenschap werkt aan een capaciteitsuitbreiding in het Nederlandstalig 
kleuter- en basisonderwijs om tegemoet te komen aan de stijgende vraag in Brussel. 
Om een coherent beleid te kunnen voeren wordt er ook afgestemd en samengewerkt 
met de Franse gemeenschap.  

Interculturaliseer en dekoloniseer de school 

 Er komt een beleid van evenredige arbeidsdeelname voor het onderwijs opdat het 
onderwijspersoneel een afspiegeling wordt van de samenleving. De overheid legt 
streefcijfers en positieve acties op om het aantal mensen met een migratieachtergrond 
dat zich inschrijft voor een lerarenopleiding, een diploma behaalt en duurzaam als 
leerkracht werkt te verhogen. Het beleid verduidelijkt waar sollicitanten en 
leerkrachten terecht kunnen bij discriminatieklachten en controleert op discriminatie 
door middel van praktijktesten. Het niet behalen van de streefcijfers kan leiden tot 
sancties. 
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 Er komt een gedegen monitoring van het aantal leerkrachten met migratieachtergrond 
en aantal studenten binnen lerarenopleiding om goed beleid te kunnen voeren voor 
meer divers lerarenkorps. Deze monitoring wordt aangevuld met kwalitatief onderzoek 
om dieper inzicht te krijgen in de mechanismen die aan de basis liggen van de 
ondervertegenwoordiging.  

 De VGC promoot het lerarenberoep specifiek bij Brusselse jongeren met een 
migratieachtergrond, en dit op een manier die aansluit bij hun leefwereld. 

 Er komt een structurele samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen inzake 
interculturalisering, antiracisme en lesgeven in een grootstedelijke context.  

 De lerarenopleidingen doen inspanningen om de instroom van studenten met 
migratieachtergrond te verhogen, en gaan daarbij outreachend te werk, in 
samenwerking met organisaties die hen bereiken. De hogere uitval wordt aangepakt 
door het wegwerken van drempels en door vormen van tutoring structureel in te 
bouwen.  

 De effecten van de instaptoets worden gemonitord 
 De lerarenopleidingen zetten in op diversiteit in een grootstedelijke context.  

Belangrijke aandachtspunten zijn o.a. de opvoedingscontext, ouderparticipatie en 
meertaligheid. De basisopleiding en bijscholing van leerkrachten (inclusief docenten 
aan universiteiten en hogescholen) worden versterkt om hen te stimuleren in hun 
(toekomstige) werkplaats goed om te gaan met interculturaliteit en racisme. 

 Diversiteit wordt verankerd in de aanpak van zij-instroom: drempels voor zij-instromers 
worden weggenomen (via bv erkenning van buitenlandse diploma’s) en goede 
praktijken (eg. Baobab) worden structureel verankerd en opgeschaald.  

 Scholen worden ondersteund in het opstellen en uitvoeren van een diversiteits- en 
racismeplan voor hun onderwijs- en personeelsbeleid (en voorzien hiervoor in extra 
middelen). 

Roep discriminatie en racisme op school een halt toe 

 Zoals in andere sectoren, is er ook in het onderwijs nood aan een duidelijke non-
discriminatiecode die een gelijke behandeling garandeert in de omgang van 
leerkrachten met leerlingen, ouders, collega’s, stagiairs en derden. Aan het niet 
respecteren van deze code moeten sancties verbonden zijn. Deze code omvat ook een 
meldingsplicht wanneer leerkrachten en onderwijspersoneel getuige zijn van 
discriminatie. Er zijn eenduidige meldingsprocedures voor leraren die geconfronteerd 
worden met discriminatie 

 De VGC ondersteunt scholen om etnocentrisme en racisme op te sporen (in 
schoolboeken, pedagogische projecten, oefeningen, schooluitstappen, …) en om 
concrete acties op te zetten om deze te verminderen.  

 Het Onderwijscentrum Brussel adviseert scholen, met name over de volgende kwesties: 
gevallen van racisme, de betrokkenheid van de school bij de ouders, schoolmenu’s, 
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religieuze en culturele feesten, de plaats van de moedertaal van de kinderen op school - 
zowel in de taalvakken, in andere vakken als buiten de les - de objectivering van de 
schooloriëntatie en van psychologische tests. 

 De VGC faciliteert de oprichting van een Netwerk tegen discriminatie op School, dat 
voornamelijk bestaat uit mensen die professioneel actief zijn in het onderwijs (leraren, 
directies, CLB, ...) en acties opzet tegen racisme en (andere vormen van) discriminatie. 

Stimuleer de samenwerking tussen scholen, informele spelers en 
welzijnsorganisaties 

 Er is meer afstemming tussen de beleidsdomeinen onderwijs en welzijn. Dit vertaalt zich 
bijvoorbeeld in een warme overgang tussen de kinderopvang, voorschoolse preventieve 
gezinsondersteuning en het kleuteronderwijs.  

 De financiering van 50.000€ voor de Brede School per school wordt behouden en bij 
uitbreiding naar nieuwe scholen is er nood aan bijkomende financiering19. Zo behoudt 
men de kwaliteit van het Brede School concept.  

 Organisaties en verenigingen van en voor mensen met migratieachtergrond worden 
betrokken bij het Brede Schoolproject. Er worden middelen vrijgemaakt voor initiatieven 
vanuit personen met een migratieachtergrond om ouderbetrokkenheid, opvoeding 
(welzijn) en onderwijs te versterken.  

 Scholen moeten verder aangemoedigd worden om samen te werken met actoren uit 
hun buurt om samen o.a. zinvolle vrijetijdsactiviteiten te organiseren en te komen tot 
een kansenbevorderend vrije tijdsaanbod, vooral voor kinderen in kansarmoede. 

 Welzijnsorganisaties en lokale verenigingen kunnen gebruik maken van de 
infrastructuur van de scholen.  

Werk een talenbeleid uit op maat van de Brusselse context 

 Taallessen worden op een toegankelijke manier georganiseerd en bekend gemaakt. Er 
wordt gezorgd voor een voldoende en divers aanbod, rekening houdend met de 
verschillende doelgroepen (vb. laag- en hoogopgeleiden, groter aanbod in specifieke 
gemeenten, lange wachttijden CBE worden weggewerkt).  

 Er wordt een talenbeleid gepromoot dat op maat is van de leerlingen en flexibel inspeelt 
op veranderende noden. Een goede beheersing van de onderwijstaal staat centraal, 
gekoppeld aan een stimulerend beleid rond meertaligheid. De thuistaal wordt 
bovendien gezien als een meerwaarde. Ze kan een belangrijke ondersteuning bieden 
voor een betere kennis van de onderwijstaal en een grotere kans op baan in meertalig 
Brussel.  

 

 
19 https://www.bruzz.be/onderwijs/hervorming-brede-scholen-pas-voor-na-verkiezingen-2017-12-27 
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Welzijn, gezondheid en gezin 
Uit de welzijnsbarometer van 2020 blijkt dat een derde van de Brusselse bevolking leeft van een 
inkomen dat onder de armoederisicogrens ligt – een cijfer dat al tien jaar stabiel blijft. 
Buitenlandse afkomst verhoogt het risico op armoede met factor 3. De cijfers zijn nog 
schrijnender voor kinderen: 41% van de kinderen in de hoofdstad leeft in een huisgezin met 
een inkomen onder de armoederisicodrempel. Brussel is arm en rijk tegelijk. Maar de rijkdom 
is in Brussel geografisch ongelijk verdeeld. De arme bevolking woont in het centrum en 
aanpalende gemeenten, terwijl de bevolking met meer middelen in de buitenste gemeenten 
wonen.  

Zoals in de inleiding aangehaald blijft de toegang tot gezondheidszorg moeilijk voor heel wat 
Brusselse huishoudens: Bijna een vierde van de Brusselse huishoudens (23 %) verklaart 
gezondheidszorg te hebben uitgesteld om financiële redenen. Dat cijfer stijgt tot 46 % als we 
enkel kijken naar de Brusselse huishoudens die moeilijk rondkomen.  

Er is bovendien een toenemende diversiteit in Brussel maar die nog steeds haar weg niet of 
onvoldoende naar het reguliere aanbod vindt. Reguliere hulp- en dienstverlening blijken voor 
veel mensen onvoldoende gekend, toegankelijk of cultuursensitief. Zoals eerder aangehaald 
wordt dit gedeeltelijk opgevangen door informele actoren zoals zelforganisaties en 
burgerinitiatieven: zij hebben een steeds grotere rol op vlak van hulpverlening, daar waar 
drempel naar formele organisaties te groot is of waar deze niet in staat zijn om hulpvragen 
cultuursensitief aan te pakken.  

Doe aan monitoring en gegevensverzameling om impactvol beleid te kunnen 
voeren 

Onderzoek en monitoring is nodig en noodzakelijk om niet alleen problematieken aan te 
kaarten maar ze ook te verhelpen. 

 Er is op niveau van Brussel nood aan betere monitoring van armoede onder personen 
met een migratieachtergrond.   

 Er is geen (recent) onderzoek over Brusselaars die hun weg niet vinden naar de reguliere 
hulpverlening. We pleiten dan ook sterk dat dit opnieuw wordt opgenomen waarbij 
mensen met migratieachtergrond niet vergeten worden.  

Bestrijd onderbescherming via toegankelijke en diverssensitieve dienstverlening 
voor iedereen  

Onderbescherming wordt aangepakt door een kwalitatieve, diverssensitieve en toegankelijke 
dienstverlening binnen het welzijns-, zorg- en gezondheidslandschap en zijn belendende 
actoren en diensten (vb. politie, huurdersbonden, vakbonden, (geestelijke) gezondheidszorg, 
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VDAB, thuiszorg …).  We denken hierbij aan het proactief informeren van burgers, 
automatische rechtentoekenning, kwalitatieve hulp en dienstverlening (onthaal, 
dienstverlening zelf, nazorg), blijven inzetten op buurtwerkingen en laagdrempelige 
initiatieven en het ondersteunen van informele (zorg)netwerken. 

 Nederlandstalige zorg- en welzijnsdiensten zetten in op toegankelijkheid mensen met 
migratieachtergrond. Bijvoorbeeld via aangepaste bekendmaking van de diensten en 
een laagdrempelig aanbod en dienstverlening, via een goed doorverwijzingssysteem, 
via werken in nabijheid. Financiële drempels in zorg en welzijn worden opgespoord en 
weggewerkt. Zorg die niet betaalbaar is, is per definitie niet toegankelijk. 

 De verschillende zorg- en welzijnsactoren worden ondersteund om hun hulpverlening 
diverssensitief te maken. Bijvoorbeeld via kennis- en ervaringsuitwisseling rond 
cultuursensitieve zorg tussen Brusselse hulpverleners uit diverse deelsectoren van de 
social profit.  

 Mainstream organisaties moeten over taalgrenzen heen outreachend samenwerken 
samen met initiatieven (van onderuit) van personen met een migratieachtergrond, 
wijkgezondheidscentra en andere collectieven of basiswerkers die in nauw contact 
staan met bepaalde groepen van mensen met migratieachtergrond. Sleutelfiguren, 
burgercollectieven en zelforganisaties spelen als doorverwijzers een enorme 
belangrijke rol en moeten gezien worden als volwaardige partners van Brusselse zorg- 
en welzijnsinstellingen. Hiervoor is er nood aan structurele financiële ondersteuning. 

 Initiatieven (van onderuit) van personen met een migratieachtergrond krijgen middelen 
om in samenwerking met relevante lokale netwerken te werken rond 
gezondheidseducatie en preventieacties. Hun samenwerking met het LOGO moet 
gefaciliteerd worden.  

Interculturaliseer de zorg- en welzijnssector 

Goede zorg en hulp- en dienstverlening voor een diverse bevolking is erbij gebaat dat bij de 
professionals verschillende culturen aanwezig zijn. Een divers personeelsbestand leidt tot 
betere zorg en dienstverlening voor personen met én zonder migratieachtergrond. Diversiteit 
leidt namelijk tot innovatie en betere prestaties op de werkvloer. Het draagt bij tot een 
evenredige arbeidsdeelname van personen met een migratieachtergrond in de zorgsector en 
in het algemeen op onze arbeidsmarkt. 

 Maak van het voeren van een diversiteitsbeleid een vereiste om erkenning te krijgen als 
zorg- en welzijnsorganisatie. 

 Formuleer streefcijfers van het % personen met een migratieachtergrond in zorg- en 
welzijnsberoepen en stimuleer organisaties die te realiseren via positieve acties. 
Rapportering is verplicht en sancties mogelijk bij niet-naleving of niet-behalen van de 
targets. Positieve acties worden om de 5 jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 
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 Voorzie een kwalitatieve ondersteuning voor de ondernemingen en organisaties die 
verplicht of op eigen initiatief werk willen maken van positieve acties en van een 
diversiteitsbeleid 

 Zet versterkt in op de zij-instroom om zowel relevante competenties en ervaring om 
meer diversiteit bij in de zorgsector te realiseren 

 We pleiten voor een diverssensitieve en flexibele omgang met het verbod op 
hoofddoeken en andere gender issues in de zorgorganisaties zodat onnodige 
hinderpalen om in de zorg te werken weggewerkt worden. Betrek 
minderhedenorganisaties en religieuze organisaties bij het opmaken van 
zorgcampagnes en maak en communiceer heldere richtlijnen over specifieke zorgtaken, 
zoals wassen 

 Zorgorganisaties engageren zich tot een volwaardig taalbeleid op de werkvloer: taal 
wordt benaderd als een verantwoordelijkheid van iedereen. In het kader van werving en 
screening worden onnodige taalbarrières vermeden Zorg voor een goede 
taalondersteuning waarbij taalonderwijs in de context van de werkomgeving 
geïntegreerd wordt zodat de passende zorgwoordenschat wordt aangeleerd 

 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 toegangsvoorwaarden voor 
gebruikers van de voorziening. Er is nood aan meer efficiënte controles en een kordaat 
optreden bij manifeste overtredingen inzake discriminatie. 

 Promoot vacatures samen met ervaringsdeskundigen uit de doelgroepen die je wil 
bereiken. Alle vacatures worden breed bekend gemaakt en gericht verspreid naar een 
uitgebreid netwerk van o.a. verenigingen van mensen met migratieachtergrond en 
andere lokale middenveldorganisaties en intermediairs die mensen met 
migratieachtergrond bereiken. Breng koplopers en rolmodellen in beeld en maak 
diversiteit op een correcte manier zichtbaar door ook mensen met migratieachtergrond 
die in de organisatie in de leiding werken zichtbaar te maken.  

Kinderopvang op maat van kwetsbare doelgroepen 

Het recente VDAB-onderzoek, Elk talent telt (2019) toont aan dat voor vrouwen met een 
migratieachtergrond één van de voornaamste drempels de moeilijke combinatie privé en gezin 
is. Om die reden zijn bijkomend inclusieve maatregelen nodig m.b.t. o.a. kinderopvang. 

 Het aantal plaatsen in de kinderopvang gaat omhoog. Zeker in de Nederlandstalige 
kinderopvang in Brussel. Daar moeten de decretale richtlijnen gerespecteerd worden.   

 Het voorrangsbeleid voor kinderopvang wordt herzien zodat alle kwetsbare ouders 
verzekerd zijn van een plaats. Uit onderzoek van de Vrouwenraad blijkt dat maar liefst 
44% van de meest kwetsbare alleenstaande moeders geen gebruik kan maken van de 



  
 

23 
 

bestaande voorrangsregels. Bijgevolg vindt 20% van de alleenstaande moeders geen 
opvang voor één of meerdere kinderen.  

 De kosten voor kinderopvang (inclusief extra's en boetes) worden onderworpen aan 
een armoedetoets. In 2016 zijn de minimumtarieven verdrievoudigd. Dat werpt 
financiële drempels op, in het bijzonder voor kwetsbare (alleenstaande) ouders.  

 Kinderopvang moet niet alleen uitgebreider en betaalbaarder maar ook kwalitatiever 
en toegankelijker. Er is hierbij nood aan flexibiliteit is bovendien zeer belangrijk om werk 
en gezin optimaal te kunnen combineren. 
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Cultuur, Jeugd & Sport 
Ondanks verschillende inspanningen die zowel vanuit de cultuursector als de overheid gevoerd 
worden, is er vandaag nog steeds een grote ondervertegenwoordiging van personen met 
migratieachtergrond op vlak van onder andere representaties (positieve beeldvorming), 
participatie, aanbod en personeelsbestand. Daartegenover staat dat er vanuit de basis nieuwe, 
experimentele initiatieven groeien, die het dan vaak moeilijk hebben om op gelijkwaardige 
voet erkend te worden. De uitdaging bestaat erin om de pijnpunten aan te pakken en binnen 
het domein cultuur plaats te maken voor nieuwe narratieven. 

De Brusselse jeugdbewegingen bestaan veelal uit hoger opgeleide jongeren, zonder 
migratieachtergrond, uit de meer welgestelde gezinnen. Jongeren met een buitenlandse 
origine zijn nog steeds ondervertegenwoordigd. Enerzijds is de drempel bij jongeren met een 
migratieachtergrond hoog om aansluiting te vinden bij traditionele bewegingen. Anderzijds 
kunnen vele jongeren zich niet vinden in de huidige jeugdwerking.  

Interculturaliseer en dekoloniseer de (socio-) culturele sector en haar aanbod 

 Interculturalisering van alle gemeenschapscentra en andere culturele instellingen 
komt hoog op de agenda. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van streefcijfers voor 
het personeel, vrijwilligers en de adviesraad, met aandacht voor diversiteit op 
verschillende niveaus. De centra en instellingen rapporteren aan de VGC over deze 
resultaten.  

 Succesvolle, duurzame, en vernieuwende interculturaliseringstrajecten (zoals Inside 
Out), ontwikkeld door organisaties met expertise terzake, worden structureel 
gefinancierd en opgeschaald.  

 Lerend netwerk rond diversiteit voor medewerkers GC (permanent proces waar 
ervaringen en inspiratie kunnen gedeeld worden).  

 Adviesraden binnen de cultuursector hebben minimum 30% leden met 
migratieachtergrond. Ze rapporteren jaarlijks aan de VGC over de mate van diversiteit, 
koppelen hier acties aan en leggen verantwoording af. 

 Er moeten streefcijfers zijn voor het publieksbereik en een divers en aangepast 
cultuuraanbod. De centra en instellingen rapporteren aan de VGC over deze resultaten.  

 Personen met een migratieachtergrond worden systematisch betrokken bij de 
programmatie van culturele centra. 

 Cultuur – en kunsthuizen, gemeenschapscentra en bibliotheken houden hun 
representatie en de inhoud van hun expo’s kritisch tegen het licht (o.a. het dominante 
heteronormatieve wit discours vs. Non-binaire, intersectioneel en superdivers) en 
werken daarrond samen met organisaties/partners. Ze hanteren een 
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aanwervingsbeleid gericht op profielen die de expertise bezitten om ermee aan de slag 
te gaan.  

 Het etnisch-cultureel verenigingsleven is een meerwaarde voor de verschillende 
domeinen en vervult vaak een essentiële maatschappelijke rol. Ook hier dient gewerkt 
te worden met ambitieuze streefcijfers.  

 Er is een groot gebrek aan infrastructuur voor verenigingen van etnisch-culturele 
minderheden. Deze verenigingen kunnen gebruik maken van de infrastructuur van 
gemeenschapscentra en scholen aan een voordelige prijs 

Verlaag drempels tot cultuurparticipatie voor mensen met migratieachtergrond  

 Er dienen duidelijk criteria inzake intersectionaliteit en interculturalisering opgenomen 
te worden in de toewijzing van structurele werkingsmiddelen aan kunstinstellingen.  

 Acties en resultaten inzake superdiversiteit dienen meer gewicht te krijgen bij 
beoordelingen van subsidieaanvragen. Deze ‘diversiteitscriteria’ dienen zowel te gelden 
voor structurele middelen als voor projectaanvragen. Een integrale aanpak met 
betrekking tot superdiversiteit op alle niveaus dient hierbij beter te scoren dan het 
beschikken over één diversiteit -of publieksmedewerker in de organisatie. 

 Subsidieaanvragen zijn een belangrijke activiteit voor initiatieven van personen van 
personen met een migratieachtergrond om financieel te overleven. Echter, de werktijd 
die ze hebben om dergelijke subsidieaanvragen uit te schrijven in vergelijking met grote 
gesubsidieerde organisaties is nagenoeg onbestaande. Dit zorgt voor een ongelijke 
verdeling van de middelen. Het beleid dient na te gaan hoe zij de huidige 
aanvraagprocedure kan vereenvoudigen en vermijden dat subsidies enkel in handen 
komen van grote reeds sterk gesubsidieerde organisaties. 

 Stimuleer een superdivers en intercultureel aanbod via het herverdelen van financiering, 
waarbij vernieuwende artistieke initiatieven van personen met een migratieachtergrond 
beter ondersteund worden.  

Verhoog de participatie van Brusselse jeugd met een migratieachtergrond in 
jeugdactiviteiten 

 (Kleinschalige) initiatieven voor jongeren in samenwerking met etnisch-culturele 
verenigingen worden ondersteund. Ook ouders en jongeren met een 
migratieachtergrond worden hierbij actief betrokken.  

 De nood aan kadervorming voor professionele jeugdwerkers over diversiteit en hoe 
ermee om te gaan is reëel.  

 De vorming van animatoren wordt beter afgesteld op de noden van de Brusselse 
realiteit. Binnen dit vormingsaanbod wordt specifiek gewaakt over toegankelijkheid 
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voor jongeren uit etnisch-culturele minderheden. De VGC kent subsidies toe voor 
kadervormingen toe die deze elementen opnemen.   

 De VGC vergroot en diversifieert het vrijetijdsaanbod en werkt een gerichte campagne 
uit om jongeren met migratieachtergrond toe te leiden naar het Nederlandstalige 
aanbod. Nood aan verruiming diverse leiding, aanbod en werking binnen de 
jeugdwerking. 

 De VGC promoot de samenwerking tussen Franstalige en Nederlandstalige 
jeugdorganisaties, zodat hun werkingen, zeker op buurtniveau op elkaar zijn 
afgestemd. Er komt ondersteuning voor pilootprojecten hierover. 

 Contact met het middenveld blijven onderhouden om ze bij het beleid te betrekken en 
raad te vragen. 

 Jeugdbewegingen moeten meer samenwerken met jeugdverenigingen om zo meer 
jongeren met een migratieachtergrond te bereiken  

 Inventariseren en promoten van vernieuwende inzichten en praktijken die participatie 
aan het jeugdwerk vergroten. Analyse van de kritische succesfactoren en 
struikelblokken die deze praktijken ondervinden en waar mogelijk advies formuleren 
om hindernissen weg te werken. 

 Stimuleren en inspireren van (boven-)lokale jeugdwerkactoren om ontmoeting en 
samenwerking op te zetten, zowel inhoudelijk als informeel, tussen kinderen en 
jongeren en jeugdwerkinitiatieven die elkaar in de vrije tijd minder treffen  
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