Persbericht 


Naareeninclusievearbeidsmarkt 
Aanheteindevanhetschooljaarkomenheelwatschoolverlatersopdearbeidsmarkt.
DearbeidsmarktinBelgiëgeefthelaasnietvooriedereendezelfdekansenenstaatal
jaren bekend voor de achterstelling van kwetsbare werknemers. De eerdere
economische hoogconjunctuur tot 2020 heeft niet geleid tot een sterke verbetering.
Bovendienheeftdecoronacrisisdieuitsluitingenachterstellingalleenmaarvergroot.
Daadkrachtig streven naar inclusie is de enige manier om structureleuitsluitingvan
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zo stellen LEVL, Handicap &
ArbeidenhetNetwerktegenArmoedeindenota‘Naareeninclusievearbeidsmarkt’. 

Inclusieismeerdanintegratie 
Inclusie is een belangrijk sleutelbegrip. Het is een mensenrecht opgenomen in het
VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. De gedachte is dat we
moeten evolueren naar een samenleving waar inclusie de norm is en waar mensen
volwaardig kunnen participeren. Bij inclusie neemt de samenleving achtergestelde of
kwetsbare groepen op en sluit zeinopallelevensdomeinen.Inclusielegtzodenadruken
verantwoordelijkheid bij de samenleving, en niet zozeer bij de individuele persoon of bij
kwetsbare groepen. De samenleving is aansprakelijk om elke structurele uitsluiting te
achterhalen en weg te werken, waardoor iedereen mee kan, los van herkomst, handicap,
gender,seksuelegeaardheid,socio-economischestatus,geloofoflevensbeschouwing. 

Explicietkiezenvoorinclusievankwetsbaregroepen 
Een inclusieve arbeidsmarkt detecteert uitsluitingsmechanismen, werkt ze weg en kiest
expliciet voor de insluiting van kwetsbare groepen. Zo streeft de arbeidsmarkt een
representatieve afspiegeling van de bevolking op beroepsactieve leeftijd na, met als
doelstelling evenredige enevenwaardigearbeidsparticipatie.Demogelijkheidomtewerken
in een job naar keuze is eenmensenrecht,opgenomenindeUniverseleVerklaringvande
Rechten van de Mens. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. In de praktijk zien we
echter dat in de samenleving, en meerbepaaldopdearbeidsmarkt,nietiedereenditrecht
kanwaarmaken.Dearbeidsmarktisonvoldoendeinclusief. 
De cijfers in België tonen dat de meest kwetsbaren weinig toegang hebben tot de
arbeidsmarkt.Dewerkzaamheidsgraadbedraagt+/-50%voorpersonengeborenbuitende
EU (de laagste score van alle Europese landen), 45,6% in 2019 voor personen met een
arbeidshandicap(tegenover81,2%zonderarbeidshandicap)en24,1%in2019voormensen
meteenarmoederisico.(Bronnen:EU-SILC,HogeRaadvoordeWerkgelegenheidenSteunpuntWerk) 

Nogteveeldrempels 
Decoronacrisisheeftdekloofvoorkwetsbaregroepennogversterktenvergroot: 
-Ded
 igitalekloofisgroterdanooit. 
-Kwetsbaremensenervarenookfysiekedrempels.Werkwinkelsenopleidingscentra,maar
ook bedrijven, zijn nog onvoldoende toegankelijk. Verder zijn mensenvaakafhankelijkvan
hetopenbaarvervoerofbeschikkennietovereeneigenwagen. 

-Definanciëleimpactbijdeoverstapvanwerkloosheidnaarwerkkangrootzijnophet
totale gezinsinkomen. Werken is niet automatisch financieel het meest voordelig. Door
hogereinkomstenviawerkverliezenmensenbijvoorbeeldhunrechtopsociaalenergietarief,
goedkoperopenbaarvervoer...Zehebbenookextrakosten,zoalsvoorkinderopvang. 
- Bovendien dreigt de al zwakke arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen nog te
verslechteren. Ze zijn immers vaak aan de slag in zware jobsofonvoldoendebeschermd,
doordeeltijdsecontracten,tijdelijkeenprecairestatuten,week-ofdagcontracten...

“Vaakhoorjezeggendatwerkhétmiddelisomuitarmoedeteraken,maardievisiebeperkt
armoedetoteenlouterinkomensprobleem.Inrealiteitisheteenveelcomplexerverhaal.Er
isnoodaaneenintegralebeleidsaanpak”,aldusTineClaesvanhetNetwerktegenArmoede. 

"Heelwatwerkzoekendenmetmigratieachtergrondzittennogsteedsopdereservebankvan
de arbeidsmarkt. Met positieve acties trek je dus niet alleen een uiterst scheefgetrokken
realiteitrecht.Jetrektalswerkgeverheelgerichtmedewerkersaan,diejeandersmisschien
nietofveelminderzoubereiken",aldusKathiannaOppenhuizenvanLEVL. 

“Wemoetenwegvandestereotypen.Mensenmeteenafstandtotdearbeidsmarktkunnen
werken zoals andere mensen, als er voldoende ondersteuning is”, aldus Jos Wouters van
Handicap&Arbeid. 

Wathelptdemeestkwetsbarenvooruit?Enkelevoorstellen: 
- Voerpositieveactiesin:tijdelijke,opeenspecifiekegroepgerichtemaatregelenom
de ongelijkheid van kwetsbare groepen te corrigeren, zoals jobs of stageplaatsen
voorbehoudenvoorkansengroepen,quotabijaanwerving... 
- Geef grotere prioriteit aan werkplekleren binnen de trajectbepaling. Het is een
extra duwtje in de rug, maar is nog te vaak weggelegd voor sterkere profielen.
Daardoor ontstaat een afromingseffect en ervaren veel werkzoekenden eengebrek
aankansen.Zehopenzichtekunnenbewijzenbijeenwerkgever. 
- Voorzieeenlaagdrempeligeendiscreteondersteuningsfiguurdieaandachtheeft
voor niet-arbeidsgerelateerde zaken opdewerkvloer.Eenarbeidshandicap,een
migratieachtergrondofdecomplexiteitvaneenleveninarmoedeverdwijnenimmers
nietwanneeriemandwerkt. 
- Haalnietenkeldrempelsweg,maarschenkminstensevenveelaandachtaanhet
ondervangen van mogelijke nadelen bij de transitie van werkzoekende naar
werknemer. 
- Zet in op sensibilisering en vorming over inclusieve tewerkstelling. Werkgevers
leren obstakels bij werknemers te herkennen en ermee aan de slag te gaan. Zo
kunnenzehetdraaideureffectvermijdenenmeerduurzametewerkstellingcreëren. 
Een inclusieve samenleving én arbeidsmarkt vergt ambitieuze maatregelen in nauwe
samenwerking met het beleid, andere tewerkstellingssectoren (vakbonden,werkgevers)en
kwetsbaregroepen.Dehoogconjunctuurvandevoorbijejarenbrachtimmersampertotgeen
beterschap voor de tewerkstellingvankwetsbaregroepen,éndehuidigecoronacrisisheeft
een bijzonder negatieve impact op de reeds enorme kloof op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Willen we effectief af vanstructureleuitsluitingopdearbeidsmarktenstrevenwenaareen
inclusievearbeidsmarkt,dankunnenwealleenslagenalsweersamenovertuigdvoorgaan. 

Meerinformatie 

Nota‘Naareeninclusievearbeidsmarkt’beschikbaaropdewebsitesvandeorganisaties 

Voorvragenkanjeterechtbij: 
- TineClaes,NetwerktegenArmoede,tine.claes@netwerktegenarmoede.be, 
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- KathiannaOppenhuizen,LEVLw
 ww.levl.be 
- JosWouters,Handicap&Arbeid,w
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