
Integratie door werk



Workshop ● Intro

● Visie & dienstverlening VDAB

● Gesprek met Amir en Said



Diversiteit op 
de Vlaamse 

arbeidsmarkt



Vraag 1 Een vijfde (21,1%) van de bevolking in Vlaanderen is van 
buitenlandse herkomst (zelf of één van de ouders niet in België 
geboren). 

Hoeveel van de kleuters (0-5 jaar) in Vlaanderen is van 
buitenlandse herkomst?

a) 17,5%

b) 27,5%

c) 37,5%
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Vraag 2 De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen van personen met 
Belgische herkomst bedroeg 76% in 2017. 

Wat is de werkzaamheidsgraad van personen met 
migratieachtergrond? 

a) 42%

b) 52%

c) 62%
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Vraag 3 Hoeveel van de werkzoekenden ingeschreven bij VDAB zijn van 
buitenlandse herkomst (huidige of vorige nationaliteit 
niet-Belgisch)? 

a) bijna een vierde

b) bijna een derde

c) bijna de helft



Vraag 3 Hoeveel van de werkzoekenden ingeschreven bij VDAB zijn van 
buitenlandse herkomst (huidige of vorige nationaliteit 
niet-Belgisch)? 

a) bijna een vierde
b) bijna een derde

c) bijna de helft (42,6%)



Visie VDAB
‘Integratie 
door werk’

Geïntegreerd waar mogelijk, lineair waar nodig

Taal is een competentie, geen voorwaarde

Belang van werkplekleren, leren in context

Samenwerking met partners

Trajecten naar werk volgens principe “integratie door werk”



Enkele voorbeelden… 



De snelste weg naar duurzaam werk

Verschillende competenties (vaktechnische, talige) verwerven in één opleiding:

● Geïntegreerde bediendenopleiding, poetsopleiding ...
● Alfa naar werk
● BENO-traject (Basiseducatie na OKAN)

Verschillende trajecten combineren: 

● Samenwerking met Agentschappen Integratie & Inburgering
● Samenwerking met Fedasil

Geïntegreerde opleidingen en trajecten



voor werkzoekenden en werknemers

● Individuele beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T)
○ Kandidaat heeft competenties voor de job, maar onvoldoende kennis Nederlands 
○ Opleiding op de werkvloer met aanwervingsbelofte
○ Dimitri uit Oekraïne

● Nederlands op de werkvloer+ (NODW+)
○ Opleiding voor anderstalige werknemers én Nederlandstalige collega’s
○ Communicatie op de werkvloer verbeteren
○ NODW+ bij Con-Pac

Taalcoaching op de werkvloer

https://mediastock.vdab.be/#/detail/9010
https://mediastock.vdab.be/#/detail/8602


Maatwerk voor specifieke noden

● Gespecialiseerde bemiddelaars geven eerste advies

● Online tips & advies via vdab.be/anderstalig-hoogopgeleid

● Opleiding ‘Hogerop’: Nederlands, sollicitatietraining & stage/werk

● Begeleiding bij diplomaerkenning

● 2020: jobhunting, mentoring naar werk

Aanbod voor hoogopgeleide anderstaligen

https://www.vdab.be/anderstalig-hoogopgeleid


Verschillende projecten en samenwerkingen...



Het traject van Alena



Het traject van Alena



Gesprek met 
Amir & Said



Bedankt voor jullie 
aandacht.

Vragen? 

joke.jacobs@vdab.be


