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De asielcrisis van 2015 had grote gevolgen voor Europa en voor België. De werkgevers beseften dat deze 

problematiek niet alleen het maatschappelijke debat zou aanwakkeren, maar ook een zekere impact zou hebben op 

de Belgische arbeidsmarkt. 

Als antwoord op de oproep van tal van bedrijven en sectoren richtte het Verbond van Belgische Ondernemingen 

(VBO) in september 2015 een Taskforce Vluchtelingen op. Het VBO verzamelde leden-sectorfederaties, 

werkgeversorganisaties en experten om te komen tot een concreet plan van aanpak. 

De initiatieven en resultaten van de VBO Taskforce Vluchtelingen kan u in dit rapport nalezen. 
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Ravensteinstraat 4 B - 1000 Brussel 
 
www.vbo-feb.be  
info@vbo-feb.be 
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Dit rapport werd samengesteld door Anton Sabbe, programma manager VBO Taskforce Vluchtelingen.  Anton werd 

tussen september 2015 en september 2017 door zijn werkgever KBC Groep ter beschikking gesteld aan Febelfin en 

het Verbond van Belgische ondernemingen.  

http://www.vbo-feb.be/
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English summary 

The operation and objectives of the FEB Task Force Refugees  
The Federation of Enterprises in Belgium (FEB)1 in partnership with its sectoral federations decided in September 

2015 to coordinate a TASK FORCE REFUGEES, bringing together members sectoral federations, employers and 

experts from organizations or associations, and public institutions, to achieve a set of measures. 

These measures are oriented according to the direct needs of public organizations (e.g. Public Employment Services), 

associations and NGOs active in the field (e.g. UNHCR, Red Cross, Caritas), and are deployed on multiple axes. 

The Task Force has opted for a contribution from the business world that is 'doable', 'useful' and 'legal' to resolve 

this crisis. 

We differentiate three essential objectives: 

1. Facilitate the integration of people arriving on our territory in our society and in the economic world. 

2. Contribute to solutions for challenges such as education and training, employment, the need for housing 

and equipment, funding, support, and coordination. 

3. Coordinated efforts on a long-term perspective. 

The third objective of the project is key: a coordinated approach to the contribution by the Belgian enterprises, 

grouped and represented by their sector federations.   

The aims of the program are reached in collaboration with public authorities and non-governmental organizations, in 

order to examine what assistance the Belgian enterprises can provide. 

The Task Force has chosen a clustered approach, with a focus on financial and material support on the one hand, and 

education and employment on the other, with specific and tangible projects. 

Specific projects / realizations with regard to financial and material support 
• Discussions with the King Baudouin Foundation on the creation of a support fund and the creation of a 

rental guarantee. 

• Specific plan for the targeted collection of specific goods by the staff of enterprises, organized in 

collaboration with Goods to Give. 

• Sectoral Febelfin  procedure and a uniform information sheet for banking agencies with regard to the 

legal framework and obligations of basic banking services and fight against money laundering. 

• Offer of corporate real estate for the collective reception of asylum seekers (e.g. ING). 

• Research on the financing and realization of social property for disadvantaged. 

Specific projects / realizations with regard to education and employment 
• Inventory of the support measures of the public employment services for newcomers to the labor 

market - result: a Guidebook FEB for Employers. 

                                                           
1 The Federation of Enterprises in Belgium (FEB) is the only multisector employer organisation representing companies in 
Belgium’s three regions: Brussels, Flanders and Wallonia.  FEB represents more than 50,000 companies, accounting for 75% of 
employment in the private sector. 
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• Contribute to temporary and permanent employment opportunities for newcomers, through the 

facilitation of targeted interaction with employment agencies and business sectors. 

• Partnerships in the framework of the ESF calls "Refugees and work", "Refugees and Entrepreneurship"; 

the AMIF project @ level2work. 

• Creating synergies between the main mentoring and coaching service providers, in collaboration with 

Accenture. 

• Searching employment opportunities in different sectors, such as agriculture and the social economy. 

• Motivation of business leaders and employees to participate in civic and integration programs for asylum 

seekers and refugees (providing explanations on work culture, business, recruitment policy, the 

workplace, ...). 

Key challenges regarding labor market participation 

Obstacle 1: lack of information & complex legislation on asylum and migration 
The practical Guidebook for Employers meets the lack of knowledge of employers about asylum and refugees. This 

book provides answers to questions posed by employers wishing to engage asylum seekers and refugees in search of 

a job, and contains an inventory of the support measures of the public employment services for newcomers to the 

labor market.  The Guidebook is the most important project of the FEB Task Force, and has been published late 

September 2016, on the website of the FEB.  An update of the Guidebook has been published at the end of May 

2017. 

The guidebook answers questions from employers, such as: 

- What happens if an asylum seeker arrives in Belgium? 

- Who are the asylum seekers and what is their profile? 

- What happens when the request for asylum has been approved, and the refugee is recognized? 

- What are the different components of the integration program? 

- Who may work and what formalities have to be fulfilled? 

- The skills, competencies and career expectations, how are they screened? 

- Who can be contacted if employers have any questions about employment of asylum seekers and 

refugees? 

- Etcetera … 

Obstacle 2: language barrier 
Learning the language is a condition for employment, because it is important for understanding operating 

procedures, safety rules, and contact with immediate colleagues. 

The regional integration centers offer language courses in cooperation with the centers for adult education and the 

centers for basic education. 

In addition, the public employment services offer language coaching and linguistic support in the workplace. 

Obstacle 3: access to employment 
Access to various facilitating opportunities for employment is required: for example work experience projects, forms 

of internships, training at work, temporary contracts.  In this regard, employers can rely on public employment 

services and HR service providers. 
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Furthermore, sector federations are regularly consulted about activation opportunities to their members.  The 

activation initiatives include: 

- Rapid integration in the workplace and further integration on the workplace (knowledge of Dutch or 

French, job coaching, training, workplace learning, ...) 

- Increasing the supply of training places and places of employment, as the cornerstone of an effective 

offer of employment 

- Sustainable integration in the labor market tailored to the specific situation of the job seeking refugee 

It is particularly important that asylum seekers and refugees are guided to public employment services and HR 

service providers by asylum centers, local governments and integration services (e.g. Regional Integration Centers). 

Key success factors identified 

A targeted and coordinated approach  
A targeted and coordinated approach is needed for the guidance of asylum seekers and refugees to education and 

employment.  That is why FEB has committed itself as a partner in the framework of the ESF calls "Refugees and 

work", "Refugees and Entrepreneurship"; the AMIF project @ level2work.  FEB focuses also on the targeted 

interaction with employment agencies and business sectors, such as the manufacturing industry, the agricultural 

sector and the social economy. 

Close cooperation between the various actors to have a sustainable impact 
The main objective of the FEB Task Force Refugees is key: a coordinated approach to the contribution by the Belgian 

enterprises, grouped and represented by their sector federations, in close collaboration with public authorities and 

non-governmental organizations, in order to examine what assistance the Belgian enterprises can provide. 

A broad public-private partnership offers the most opportunities for success because all necessary stakeholders are 

involved. 

Furthermore, companies themselves can also enter into partnerships with organizations experienced in working with 

migrants (e.g. chambers of commerce, refugee support groups, NGOs, job services providers). These organizations 

can advise on how best to introduce the new migrants into their business and can help other employees connect 

with them.  

For companies, in cooperation with specialized service providers, it is recommended to consider diversity training, a 

way of equipping their managers and supervisors and other employees with the skills, knowledge and sensitivity to 

provide support to a diverse workforce. 

Focus on integration and inclusion 
It is becoming clear that refugees and people with a subsidiary protection status may be significant for the labor 

market, given the current labor force needs. 

Indeed, we are evolving into a bottleneck economy. There have never been so many vacancies. Finding suitable 

candidates is difficult or even impossible.  If we want to sustain further growth of our economy, this situation has to 

change quickly. 

In the coming period between 2017 and 2019, according to the National Bank, 115.000 new jobs will arise, which will 

only increase the pressure on our labor market. 
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It is a big challenge to integrate successfully unemployed people, or people who may be led to work, into our 

economy.  More in detail, some specific groups in society are experiencing difficulties entering the labor market, 

such as young people, women, elderly, persons with disabilities, and persons of foreign origin or with a migration 

background. 

For example, the employment rate of persons of foreign origin is 48.1% and remains far below those of Belgian 

origin, namely 67.3% (Eurostat figures for the year 2016). 

The reasons for this last group are diverse. Studies indicate causality factors such as our migration policy since the 

1970s, the late implementation of an integration policy, the low degree of education of a part of the population, our 

not so mobile and segmented job market, and unconscious discrimination. 

In this regard the Belgian employers' organizations have recently developed an action plan for more diversity in 

companies.  Discrimination is absolutely not acceptable.  The interprofessional employers' organizations have drawn 

up a plan to show companies that they can benefit from a elaborated diversity policy, and they also want to support 

companies in their implementation. 

The action plan must focus on sensitizing and informing employers, offering expertise to companies, increasing 

involvement of companies in monitoring and research, and further dialogue with institutions promoting diversity 

such as Unia and the Institute for the equality of women and men. 

The many immigrated asylum seekers and refugees are an opportunity for our labor market. It is advisable and 

appropriate to invest in them so that they can build on their future and ours. 

Closing remarks 
The FEB Task Force Refugees has done what is socially responsible: 

• The policies and the main lines are determined by the political authorities; 

• Government agencies and NGOs fulfill their specific role; 

• FEB Taskforce was often useful and complementary to what governments, government agencies and 

NGOs achieve in the field. 

The neutrality of the FEB Taskforce has proven its usefulness.  The initiatives developed by FEB Refugee Task Force 

were very topical and relevant.  

With regard to the labor market integration, the biggest challenges are still ahead.  This is a common task for all 

political, social and economic actors.  The labor market integration of asylum seekers, refugees and subsidiary 

protected persons can only be successful by a sustained attention and focus of all stakeholders. 
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De Europese asielcrisis in 20152 
Europa kende in 2015 een ongekende toestroom van asielzoekers. Die werd op gang gebracht door een uitzonderlijk 

ernstige en wereldwijde humanitaire crisis. De vraag hoe aan de betrokken vluchtelingen internationale bescherming 

en opvang kan geboden worden, beheerst sindsdien de debatten die de politieke wereld, media en burgers 

beroeren.  

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) had het in 2015 over “de ergste 

humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”. Het VN‐agentschap schatte dat eind 2014 wereldwijd 59,5 

miljoen mensen op de vlucht waren. Dat is 8,3 miljoen of 16% meer dan een jaar eerder. Over heel de wereld 

leidden vervolgingen, conflicten, geweld en rechtenschendingen tot vluchtelingenstromen. 

Volgens artikel 1 van de Conventie van Genève (1951) is een vluchteling een persoon die “uit gegronde vrees voor 

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke 

overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet 

kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen […]”. 

De laatste decennia brachten een aantal conflicten hele bevolkingen op de been. Ontheemden vonden daarbij vaak 

niet ver van hun thuis een veilig onderkomen, in hun eigen land of in een buurland. Zo dreven de oorlogen in 

Afghanistan en Syrië miljoenen mensen naar de grensgebieden, in Turkije, Libanon en Jordanië voor de Syriërs en in 

Pakistan en Iran voor de Afghanen. Het geweld in de regio van de Grote Meren en in de twee Soedanese staten 

zorgde voor miljoenen ontheemden in het Afrikaanse continent. 

De impact van de asielcrisis in België3 

2015: spectaculaire stijging van het aantal asielaanvragen 
In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 35 476 asielaanvragen, of 106,1 % meer dan in 2014. 

Vooral in de tweede helft van 2015 was een sterke stijging van het aantal asielzoekers. Het merendeel van de 

asielzoekers komt uit gebieden waar er conflicten heersen: 21,8 % van de asielzoekers komt uit Irak, 21,3 % uit Syrië 

en Afghanistan vervolledigt de top drie van landen van herkomst met 20 %. 

In 2015 stelde het CGVS in 60,7 % van de beslissingen ten gronde dat de asielzoeker effectief bescherming nodig 

had. Het gaat om 8.122 beslissingen voor 10.783 personen (inclusief de minderjarige kinderen die hun ouders 

vergezellen). 

Het beschermingspercentage van 60,7 % in 2015 is een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren, waar in 2014 

46,8 % van de beslissingen positief waren en in 2013 29,4 %. 

2016: forse toename aantal erkenningen tot vluchteling of subsidiair beschermde 
In 2016 dienden 18.710 personen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken: meer dan een halvering 

ten opzichte van 2015 toen de DVZ 44.760 asielaanvragen registreerde. Deze daling zien we ook in de meeste landen 

van de Europese Unie en is hoofdzakelijk het gevolg van het sluiten van de route van Turkije naar Griekenland. 

                                                           
2 Bron: “De asielcrisis van 2015 : cijfers en feiten – Myria” 
3 Bron: asielstatistieken Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
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Het lager aantal asielaanvragen in 2016 in vergelijking met 2015 is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een sterke 

daling van het aantal personen uit Afghanistan, Syrië en Irak. Terwijl deze drie landen in 2015 63 % van alle 

asielaanvragen in België vertegenwoordigden, is dit in 2016 nog slechts 35 %. De herkomstlanden van de 

asielzoekers zijn dus meer divers in 2016 dan in 2015. 

In 2016 nam het CGVS in totaal 22.207 beslissingen voor 27.678 personen. In vergelijking met het aantal beslissingen 

in 2015 - 16.929 - is dit een stijging van meer dan 30 %. Nooit eerder nam het CGVS zoveel beslissingen in een jaar. 

Dit is het gevolg van belangrijke personeelsstijgingen, interne efficiëntiemaatregelen en een grote inzet van de 

medewerkers. 

In 2016 oordeelde het CGVS in 57,7 % van de eindbeslissingen dat de asielzoeker daadwerkelijk bescherming nodig 

had. Het gaat in totaal om 12.089 beslissingen voor 15.478 personen (inclusief minderjarige kinderen die hun 

ouders vergezellen). 

Het beschermingspercentage van 57,7 % in 2016 ligt hoger dan de 52,7 % in 2015. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard 

door het feit dat het CGVS in 2016 veel asieldossiers van personen uit Syrië behandelde. In totaal kregen 7.051 

Syriërs een beschermingsstatus in België. 

2017: het aantal erkenningen blijft hoog 
Tussen januari en augustus 2017 dienden 12.661 personen een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.   

In dezelfde periode oordeelde het CGVS in 49,3 % van de ten gronde beslissingen dat de asielzoeker daadwerkelijk 

bescherming nodig had. Het gaat in totaal om 6.503 beslissingen, voor 9.033 personen (inclusief minderjarige 

kinderen die hun ouders vergezellen). 

De focus heeft zich sinds 2016 geleidelijk verlegd van opvang asielzoekers naar erkenning en integratie van 

vluchtelingen en subsidiair beschermden. We bevinden ons dus volop in de echte maatschappelijke uitdaging van de 

vluchtelingencrisis, met name het duurzaam integreren van de vluchtelingen en subsidiair beschermden die de 

voorbije jaren erkend werden. Sinds 2012 werden in België in totaal meer dan 55.000 asielzoekers erkend tot 

vluchteling of subsidiair beschermde. 
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De reactie van de Belgische werkgeversorganisaties en sectorfederaties 
Als antwoord op de oproep van tal van bedrijven en sectoren organiseerde het VBO op vrijdag 11 september 2015 

een Taskforce Vluchtelingencrisis. Het VBO verzamelde leden-sectorfederaties, werkgeversorganisaties en experten 

om te komen tot een concreet plan van aanpak: 

 optie voor een ‘doenbare’, ‘nuttige’ en ‘legale’ bijdrage van het bedrijfsleven om deze crisissituatie aan te 
pakken 

 komen tot een concreet plan van aanpak 

 focus op het in kaart brengen van competenties, taalopleidingen en kortere procedures + samen met de 
bevoegde instanties en betrokken ngo’s bekijken op welke manier we vanuit de werkgeverswereld kunnen 
bijdragen 

 
In oktober 2015 werd de werkingsstructuur van de taskforce geïnstalleerd:  

 Michel Vermaerke, lid van de raad van bestuur van het VBO, nam het voorzitterschap van de taskforce op 
zich;  

 Agoria, Comeos, Confederatie Bouw, Febelfin, Fevia, Federgon en het VBO, voor de 
werkgeversvertegenwoordiging, vormden samen de 'stuurgroep'. Deze federaties hebben, naargelang van 
hun expertise, samengewerkt met de leden van de taskforce binnen het kader van hun opdracht en 
organisatie;  

 Een coördinatiegroep stond in voor het dagelijks beheer en de operationele werking, en was samengesteld 
uit Daniel Mareels, Jan Herremans, Tom Van den Berghe, Bart Croes en Sophie Sine.  Anton Sabbe, die 
tijdelijk ter beschikking werd gesteld door zijn werkgever KBC, was binnen deze coördinatiewerkgroep 
verantwoordelijk voor het programma management. 

 
Nadat de behoeften van de verschillende organisaties en instellingen waren onderzocht en zij van hun kant een 

inventaris hadden opgemaakt van wat zij konden aanbieden, werden 4 clusters of subgroepen gecreëerd, onder 

leiding van het VBO en enkele sectorfederaties: 
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Het was de bedoeling om realistische en haalbare initiatieven te ontwikkelen die tegemoet kwamen aan de concrete 

noden en behoeften van asielzoekers en vluchtelingen, en aan hun integratie in onze maatschappij en economie. Er 

werd gestreefd naar duurzame en gecoördineerde inspanningen van het bedrijfsleven binnen een 

langetermijnperspectief. 

Zo werden onder meer specifieke maatregelen uitgewerkt voor het faciliteren van financiële en materiële steun, en 

voor de toeleiding naar beroepsopleiding, tewerkstelling, en ondernemerschap. Daarbij werd steeds nagegaan welke 

bijdrage sectoren, bedrijven en hun personeel kunnen leveren. 

De voornaamste uitdagingen: een overzicht 

Collectieve opvang 
Mensen op de vlucht worden pas erkend als vluchteling nadat het land waarnaar ze gevlucht zijn onderzocht heeft of 

ze wel echt recht hebben op het statuut van vluchteling.  Het land onderzoekt dit tijdens de asielprocedure.  Tijdens 

deze asielprocedure en zolang er geen definitieve beslissing werd genomen, worden deze mensen “asielzoekers” 

genoemd.  Asielzoekers hebben tijdens hun procedure in België recht op opvang en begeleiding.  Fedasil beheert 

samen met het Rode Kruis en andere partners, open collectieve opvangcentra.  Ook voor individuele opvang heeft 

Fedasil overeenkomsten met partners zoals voor de opvangplaatsen bij Vluchtelingenwerk en Ciré en de lokale 

opvanginitiatieven (LOI’s) van OCMW’s.   

Tijdens het hoogtepunt van de asielinstroom – najaar 2015 tot voorjaar 2016 – was er bijkomend nood aan 

voldoende gebouwen en financiële middelen voor een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding, en aan specifieke 

producten of diensten (bijv. hygiënekits, winterkits, …). 

Integratie en inburgering 
De integratie en inburgering van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden is in België regionaal 

georganiseerd.  Grosso modo ziet het inburgeringstraject er als volgt uit: 

 Een onthaalmodule of een cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Dat is een kennismaking met de regionale en 

Belgische samenleving, met informatie over de rechten en plichten van iedereen die in België verblijft, en 

een opleiding om burgerschap bij te brengen. 

 Een basiscursus Nederlands of Frans als tweede taal. 

 Socio-professionele inschakeling. Dat is begeleiding naar het vinden van werk of studies en het aanbod aan 

cultuur en vrije tijd. 

 Trajectbegeleiding. Dat is een individuele begeleiding van de inburgeraar, naargelang van de behoeften die 

naar voren komen (huisvesting, gezondheid, werk, gezin, ontspanning...). 

Wonen 
Na een collectieve opvang in een asielcentrum, gaan asielzoekers na hun erkenning als vluchteling of als subsidiair 

beschermde, op zoek naar een woning. Het aanbod aan betaalbare woningen of appartementen is evenwel beperkt. 

Bovendien is er een tekort aan sociale huisvesting, zodat dit voor vluchtelingen en subsidiair beschermden geen 

oplossing is. 

De begeleiding van deze zoektocht, als de beschikbaarheid van voldoende woningen die aan de normen voldoen, 

wordt als één van de grootste uitdagingen beschouwd van deze vluchtelingencrisis. 
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Een interessante formule is het concept van de sociale verhuurkantoren (SVK).  Een SVK huurt woningen in op de 

private huurmarkt om deze door te verhuren op een sociale manier. Op die manier kan een huiseigenaar met de 

grootst mogelijke zekerheid verhuren. 

De eigenaar verhuurt zijn woning aan een SVK, dat het op zijn beurt onderverhuurt aan een sociale huurder. Het SVK 

volgt de huurcontracten op. De eigenaar krijgt de garantie dat de huur wordt doorbetaald, ook als de sociale huurder 

niet betaalt of als het pand leegstaat. De huuropbrengsten zijn dus gewaarborgd. De verhuurder vermijdt langdurige 

leegstand. 

Er is evenwel een groot tekort aan beschikbare woningen voor verhuur via SVK; kandidaat-huurders moeten 

rekening houden met een wachtlijst. 

Werken 
Vluchtelingen en subsidiair beschermden mogen in België werken en hebben er geen speciale vergunning voor 

nodig.  Asielzoekers mogen ook werken maar hebben een arbeidskaart nodig. 

Het vinden van werk is evenwel niet eenvoudig: 

 Slechts een kwart van de vluchtelingen is hooggeschoold. Het is daarom noodzakelijk om zicht te krijgen op 

hun kwalificaties en competenties, zodat ze op het juiste niveau kunnen ingezet worden, en openstaande 

(knelpunt)vacatures kunnen invullen.  

 Anderzijds is het nodig om Nederlands of Frans te leren alvorens aan de slag te gaan.  Taalbegeleiding op de 

werkvloer is eveneens noodzakelijk, want “al doende leert men”. 

 Voorts moeten de anderstalige nieuwkomers begeleid worden in hun zoektocht naar werk: hun kennis, 

vaardigheden en ervaring in kaart brengen en testen, prospecteren naar gepaste functies, solliciteren, …  Er 

is blijvend nood aan begeleiders, coaches en mentoren, zowel voor diegenen op zoek naar werk, als voor de 

medewerkers die deze werkzoekenden begeleiden, rekening houdend met het ongewone profiel van een 

vluchteling. 

 Tenslotte is een goede inburgering cruciaal voor de integratie van de vluchteling, en de verwelkoming door 

de leef- en werkgemeenschap waarin de vluchteling terecht komt. 

Voor werkgevers is het noodzakelijk om handvaten uit te werken en informatie ter beschikking te stellen, zodat zij 

zich bewust worden van het aanbod aan werkzoekende vluchtelingen, en hun tewerkstellingsbeleid daarop kunnen 

afstemmen. 

Bank- en verzekeringsdiensten 
Vluchtelingen hebben nood aan courante bank- en verzekeringsproducten, bijv. een zichtrekening, microkrediet, 

verzekering als zelfstandige, ...  Vaak raken ze moeilijk aan dergelijke producten, dikwijls door gebrek aan kennis 

onwetendheid.  De financiële sector kan hieraan tegemoet komen door gerichte informatie te verstrekken, en door 

een duidelijke policy op te stellen. 
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VBO Taskforce Vluchtelingen: concrete realisaties 

Financiële en materiële steun 
Rond dit thema werd een clusterwerkgroep opgericht, samengesteld uit leden van de VBO Taskforce, en 

voorgezeten door Michel Vermaerke, CEO Febelfin en tevens voorzitter van de plenaire taskforcevergadering. 

De leden van de clusterwerkgroep hebben een inventaris van noden en hieraan gekoppelde mogelijke 

opportuniteiten opgesteld, het resultaat van permanent veldwerk.  Op basis van deze inventaris werden meerdere 

actiepunten gedefinieerd, en die intussen tot de volgende resultaten hebben geleid. 

Basisbankdienst voor vluchtelingen en asielzoekers 
Dankzij de Europese basisbankdienst kan elke burger voor een beperkt bedrag een zichtrekening bij een bank 

openen en diverse bankverrichtingen verrichten. Dit recht geldt eveneens voor vluchtelingen en asielzoekers. 

Ngo’s en hulporganisaties hebben echter aangegeven dat hierover bepaalde onduidelijkheden bestaan. Om aan deze 

bezorgdheid tegemoet te komen heeft Febelfin, in samenwerking met haar leden, een FAQ opgesteld die toelichting 

geeft over de meest gestelde vragen. 

 

Huurwaarborgfonds 
Het was de bedoeling om de slaagkansen van een centraal en algemeen verplicht huurwaarborgfonds te 

onderzoeken. Hiervoor werd een tijdelijke werkgroep opgericht samengesteld uit afgevaardigden van VBO, Febelfin, 

The Shift, Netwerk tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

De werkgroep kwam evenwel tot de conclusie dat er eerst een triptiek aan issues moet opgelost worden: 

1. Loonficheproblematiek; 

2. Problematiek oprichting en rendabiliteit centraal huurwaarborgfonds; 

3. Ontoereikend aanbod verhuurbare woningen (een centraal huurwaarborgfonds zal het probleem van 

ontoereikend aanbod aan woningen voor kwetsbare groepen nooit oplossen). 

Sociaal vastgoed voor kansengroepen 
Er zijn structureel te weinig woningen beschikbaar voor kansengroepen. De overheid alleen kan er nooit in slagen 

om de achterstand inzake sociale huisvesting weg te werken. De privésector kan inspelen op deze problematiek. 

Bedrijven kunnen steun verlenen via investeringen in (sociaal) vastgoed, bijv. via een pensioenfonds. Tevens kunnen 

bedrijven terreinen en gebouwen ter beschikking stellen voor de realisatie van sociaal vastgoed.  
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De grootste uitdaging is het prospecteren naar geschikte projecten en het daadwerkelijk realiseren van sociaal 

vastgoed. Projectontwikkelaars kunnen hun opdrachtenportefeuille herschikken zodat prioriteit kan gegeven 

worden aan bouwprojecten voor sociaal vastgoed. 

Andere initiatieven en projecten 

 Besprekingen met de Koning Boudewijnstichting en organisaties over de creatie van een steunfonds en een 

huurwaarborgfonds. 

 Een plan voor de gecoördineerde en efficiënte inzameling van specifieke goederen bij het personeel van 

bedrijven, opgemaakt in samenwerking met Goods to Give. 

 Besprekingen met Dokters van de Wereld en de betrokken sectorfederaties over de doelgerichte inzameling 

van essentiële basismedicatie. 

Opleiding, vorming en tewerkstelling 
Rond dit thema werd eveneens een clusterwerkgroep opgericht, samengesteld uit leden van de VBO Taskforce, en 

voorgezeten door Marc Lambotte, CEO Agoria, en Herwig Muyldermans, CEO Federgon. 

De leden van de clusterwerkgroep hebben een inventaris van noden en hieraan gekoppelde mogelijke 

opportuniteiten opgesteld, het resultaat van permanent veldwerk.  Op basis van deze inventaris werden meerdere 

actiepunten gedefinieerd, en die intussen tot de volgende resultaten hebben geleid. 

Samenwerking met VDAB / Le Forem / Actiris / Arbeitsamt 
Deze intensieve samenwerking met elk van de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, heeft als bedoeling 

linken te leggen tussen werkzoekenden enerzijds, en opleidings- en tewerkstellingskansen anderzijds. 

De samenwerking leidde onder meer tot een inventaris van alle begeleidende maatregelen van arbeidsbemiddelaars 

voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt, die werd verwerkt in een informatieve Gids voor Werkgevers.   

Tevens hebben zowel VDAB als Le Forem een webpagina gecreëerd voor werkgevers die vluchtelingen willen 

tewerkstellen: 

  https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen  

   https://www.leforem.be/entreprises/recruter-ressortissant-etranger-infos.html  

 

 Actiris élaborera un plan stratégique sur la base d’un récapitulatif et d’une analyse 
de toutes les mesures existantes d’accompagnement des demandeurs d’asile et des 
réfugiés vers l’emploi à Bruxelles et d’une analyse des éventuelles mesures 
complémentaires à prendre. 
Le Service Diversité d’Actiris organise début novembre 2017 un séminaire fermé sur 
la thématique de la mise à l’emploi de primo-arrivants à Bruxelles. 

https://www.vdab.be/werkgevers/vluchtelingen
https://www.leforem.be/entreprises/recruter-ressortissant-etranger-infos.html
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Gids voor Werkgevers 

 

Een praktische Gids voor Werkgevers, over de opleiding en tewerkstelling voor asielzoekers en vluchtelingen. Deze 

gids geeft antwoorden op vragen van de werkgevers die asielzoekers en vluchtelingen willen opleiden en/of 

aanwerven. De gids is sinds eind september 2016 via de website van het VBO te consulteren. 

Uittreksel toespraak van Europees Commissaris Marianne Thyssen over de integratie van erkende vluchtelingen op 

de arbeidsmarkt (ETION Antwerpen 24/11/2016): 

 
“Ik was bijzonder blij met de praktische gids die het VBO eind september in 

samenwerking met de regionale werkgeversorganisaties publiceerde.” 
 

Europees Commissaris Marianne Thyssen 

 
 

Het dynamisch karakter van de vluchtelingenthematiek leidde in mei 2017 tot een grondige herziening van de gids.  

De geactualiseerde publicatie kan nog steeds via de website van het VBO geraadpleegd worden. 

Beknopt overzicht wijzigingen: 

 Bijgevoegd: Colofon 

 Achtergrond vluchtelingencrisis: geactualiseerde data 

 Eenduidig onderscheid asielzoeker – vluchteling – subsidiair beschermde 

 Verwijzing naar juridische helpdesk Nederlandstalig – Franstalig 
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 Bijgevoegd: resultaat academisch onderzoek arbeidsmarktintegratie 

 Aangepast integratietraject Vlaanderen 

 Bijgevoegd: integratietraject in Brussel 

 Eenduidige verwijzing naar elektronische vreemdelingenkaart A of B 

 Wijzigingen Verblijfswet vanaf 8 juli 2016 voor vluchtelingen en subsidiair beschermden 

 Studentenarbeid door jonge asielzoekers en vluchtelingen 

 Aanpassing lijst deelnemers taskforce 

Actieve partnerschappen in het kader van Europese projecten 

ESF (Europees Sociaal Fonds) 

Het ESF is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma's van het Europees Sociaal Fonds 

in Vlaanderen. € 66 miljoen wordt jaarlijks ingezet om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te 

stimuleren en te versterken. 

 

Naast de institutionele partners worden ook de bedrijven en sectoren betrokken. Daarom heeft het VBO zich 

geëngageerd als partner voor: 

 ESF (Europees Sociaal Fonds) oproep “Vluchtelingen en werk”: dit project streeft een betere integratie en 

versterking na van de initiatieven voor de professionele inschakeling van vluchtelingen in de steden 

Antwerpen en Gent. 

 ESF oproep “Vluchtelingen en ondernemerschap”: dit project wil acties opzetten die vluchtelingen 

informeren, ondersteunen en begeleiden naar ondernemerschap. De dienstverlening wordt opgezet in elk 

van de vijf Vlaamse provincies. 

Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) 

Het Europees Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF) voorziet voor de periode 2014-2020 een budget van 3,1 

miljard euro, onder meer voor de financiering van integratie en tewerkstelling van migranten. 

In België zijn de middelen verdeeld over de drie gewesten. 

Naast de institutionele partners worden ook de bedrijven en sectoren betrokken. Daarom heeft het VBO zich 

geëngageerd als partner voor het AMIF project @level2work.  Dit project ondersteunt hoogopgeleide anderstalige 

nieuwkomers om werk te vinden en in het bijzonder werk op hun niveau, waarin hun competenties tot hun recht 

komen. Het project wordt uitgerold in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Activeringsinitiatieven 
Sectorfederaties worden regelmatig geconsulteerd over activeringsmogelijkheden bij hun leden. De 

activeringsinitiatieven zijn o.m.: 

 Snelle inschakeling op de werkvloer en verdere integratie vanuit de werkvloer (kennis van het Nederlands, 

jobcoaching, opleiding, werkplekleren, …); 

 Vergroten van het aanbod aan stageplaatsen, werkplekken, tewerkstellingsplaatsen, als sluitstuk van een 

effectief tewerkstellingsaanbod; 

 Duurzame integratie op de arbeidsmarkt, op maat van de specifieke situatie van de werkzoekende 

vluchteling. 

Tewerkstelling asielzoekers en vluchtelingen in de sociale economie 
Doel: nagaan hoe asielzoekers en vluchtelingen geïnformeerd en gesensibiliseerd kunnen worden voor bemiddeling 

naar tewerkstelling in de sociale economie (als reguliere werknemers, geen gesubsidieerde). 

In overleg met Fedasil, VVSG, VDAB, het Agentschap voor Integratie en Inburgering, en de belangenverenigingen van 

de sociale economie worden vanaf september 2017 2 pilootprojecten opgezet, in West-Vlaanderen en Antwerpen, 

om het proces van toeleiding naar maatwerkbedrijven en sociale werkplaatsen praktisch uit te werken. 

Talent2Connect 
Work together to co-create a collective solution in Belgium to facilitate and accelerate the  

professional integration of vulnerable people in our labor market.  

 

Beginning 2017, Accenture took the initiative to gather more than fifteen actors from the social, public and private 

actors to facilitate and accelerate the professional integration of vulnerable people in the Belgium labor market. 

This is a unique movement in Belgium, in which all actors bring their own expertise: employers willing to create 

social impact by engaging their employees or proposing on-the-job training opportunities for these talents and social 

organizations willing to co-create initiatives with employers and public employment services. 

As “the voice of Business in Belgium”, the FEB commits to promote the Collective Impact within the different sector 

federations and within their network of members and partners.   

Enquête bij de leden van het VBO 
Een recente peiling van het VBO bij de werkgevers toont aan dat deze zich nog te weinig geïnformeerd voelen over 

de mogelijkheden om asielzoekers aan te werven. 

Uit de resultaten blijkt dat werkgevers er wel voor openstaan om vluchtelingen aan te werven, maar vrezen voor 

juridische problemen en administratieve moeilijkheden. Ook de taalbarrière wordt als obstakel gezien, met name om 

veiligheidsredenen, en ook het erkennen van kwalificaties is een probleem. 
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Uitdagingen voor de arbeidsmarkt 

War for talent 
We evolueren naar een knelpunteconomie. Nooit waren er meer openstaande vacatures, die maar niet ingevuld 

geraken. Als we een verdere groei van onze economie, bedrijven en werknemers willen bestendigen, moet er snel 

geschakeld worden.  

Economisch gezien gaat het beter, met een hogere economische groei op Europees en wereldvlak. Ook de verzwakte 

euro ten aanzien van de dollar zorgt voor verbeterde exportpositie van onze bedrijven. Daarnaast dragen 

binnenlandse maatregelen zoals de taxshift, de indexsprong en twee gematigde loonakkoorden zeker bij tot het 

realiseren van ‘jobs, jobs, jobs’. 

De komende jaren zal het aantal bijkomende jobs volgens alle prognoses verder toenemen. In de periode 2017-2019 

zullen er volgende de Nationale Bank 115.000 nieuwe jobs bijkomen, wat de druk op onze arbeidsmarkt alleen maar 

zal doen toenemen. We naderen immers de keerzijde van de medaille. Het aantal oningevulde vacatures op de 

arbeidsmarkt neemt zienderogen toe: van 83.000 in 2014, 90.000 in 2015 tot meer dan 100.000 in 2016 (Eurostat). 

Deze vacatures bieden kansen voor vele werkzoekenden, maar moeten ook ingevuld geraken om verdere groei niet 

af te remmen. 

Lage tewerkstellingsgraad van migranten in België 
Uit cijfers van Eurostat blijkt dat in België het minste aantal niet-EU-burgers aan de slag is. Zo bedroeg de 

activiteitsgraad, dat zijn het aantal werkenden en werkzoekenden, bij niet-EU-burgers 59,4%, tegenover 74% van de 

inwoners met de Belgische nationaliteit. België scoort daarmee een stuk minder goed dat het Europese gemiddelde 

van 69,8%, en bengelt daarmee onderaan het peloton. Niet-EU-burgers zijn ook vaker werkloos dan de eigen 

onderdanen.  

Het VBO wijst nochtans op het belang van diversiteit op de werkvloer, sensibiliseert Belgische bedrijven rond deze 

problematiek en organiseert in dat kader ook concrete workshops. Niet alleen om te wijzen op het belang van 

diversiteit, maar ook omwille van het geven van kansen aan iedereen, om aan te werven op basis van competenties, 

los van de origine van kandidaten, en om eventuele vooroordelen weg te werken. Talenten en competenties zijn 

immers universeel. 

Diversiteit bevorderen vergt een ruimer beleid dat, naast sensibilisering en het verbeteren van de beeldvorming over 

allochtonen (via opvoeding, onderwijs, media...), ook inzet op het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt 

voor allochtone werkzoekenden door het bevorderen van de opleiding, de kennis van de landstalen, de 

(arbeids)mobiliteit, een goed integratiebeleid en een meer flexibele arbeidsmarkt. 

Werk is immers de beste garantie op een goede sociale bescherming en inclusie. 

Een moeizaam loopbaanperspectief voor asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden 

Asielzoekers  
In België is een asielzoeker een vreemdeling van wie de asielaanvraag wordt onderzocht door de bevoegde Belgische 

overheden. 
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Asielzoekers die vier maanden na het indienen van hun aanvraag nog geen beslissing hebben gekregen, mogen 

werken. In dit geval blijft het recht op opvang en materiële hulp gelden, maar de asielzoeker zal een financiële 

bijdrage moeten leveren indien hij in het opvangcentrum blijft wonen. 

Om te mogen werken moeten asielzoekers in het bezit zijn van een geldig attest van immatriculatie model A en een 

geldige arbeidskaart type C. 

Vluchtelingen  
In België is een erkend vluchteling een asielzoeker van wie het CGVS de aanvraag heeft goedgekeurd. Als gevolg van 

deze erkenning geniet de vluchteling het recht in België te verblijven. 

Om te mogen werken moeten vluchtelingen in het bezit zijn van een geldig ‘bewijs van inschrijving in het 

Vreemdelingenregister, elektronische vreemdelingenkaart A of B’. 

Subsidiair beschermden  
Sommige asielzoekers die niet voldoen aan de definitie van ‘vluchteling’, kunnen onder bepaalde voorwaarden toch 

recht hebben op een vorm van bescherming die ‘subsidiaire bescherming’ wordt genoemd. De subsidiair 

beschermde geniet een verblijfsrecht van beperkte duur in België. Hij krijgt een elektronische vreemdelingenkaart A 

die 1 jaar geldig is en tweemaal kan worden verlengd met 2 jaar. Gedurende deze eerste 5 jaar kan hij werken op 

voorwaarde dat hij over een arbeidskaart C beschikt. Na afloop van een periode van 5 jaar wordt zijn verblijfsrecht 

onbeperkt en wordt hij in het bezit gesteld van een elektronische vreemdelingenkaart B met vrijstelling van 

arbeidskaart (zie supra). Ze zijn dus na 5 jaar, wanneer ze in het bezit zijn van een elektronische vreemdelingenkaart 

B, vrijgesteld van een arbeidskaart om te werken. 

Barrières voor tewerkstelling 
Zowel asielzoekers, vluchtelingen als subsidiair beschermden hebben toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.  Toch 

vinden ze moeizaam de weg naar werk.  De voornaamste hindernissen die zij ondervinden zijn: 

• Geen of gebrekkige kennis van het Nederlands of Frans. 

• Moeilijke toegang tot (informatie over) vacatures; klassieke jobs zijn een te hoogdrempelige instap naar 

de arbeidsmarkt. 

• Onvoldoende individuele begeleiding met het oog op een professioneel perspectief. 

• Asielzoekers en vluchtelingen vinden moeizaam de weg naar arbeidsbemiddelaars, of zijn zich niet 

bewust van de rol van deze instanties. 

• Het belang van een gefaseerde toeleiding naar werk is onvoldoende gekend: via opleiding, attestering, 

prospectie, profilering (cv), netwerking, sollicitatie, attitude, … 

• Geen sociaal of professioneel netwerk. 

• Juridische problemen en administratieve moeilijkheden. 

• Geen erkenning van kwalificaties of diploma’s. 

• Geen of onvoltooide opleiding. 

• Geen of onvoldoende werkervaring. 

• Gebrek aan financiële middelen om een eigen zaak op te starten. 

• Mobiliteitsproblematiek; huisvesting verwijderd van tewerkstellingsmogelijkheden. 

• De maatschappelijke scepsis gebaseerd op angst en onzekerheid, en sociaal-culturele verschillen. 
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De individuele begeleiding, gericht op integratie en arbeidsmarktparticipatie, blijft cruciaal voor asielzoekers, 

vluchtelingen en subsidiair beschermden om werk te vinden.  De rol en impact van eerstelijnshulpverleners mag dus 

niet onderschat worden. 

Arbeidsmarktintegratie: kansen en uitdagingen voor nieuwkomers 
Voor een efficiënte en effectieve professionele toeleiding  zijn de volgende aspecten cruciaal: 

 Toeleiding naar (taal- en beroeps)opleiding en tewerkstelling tijdens de asielprocedure en inburgering, op 

maat van elk individu. 

 Zo snel mogelijk in kaart brengen van competenties en vaardigheden van laaggeschoolde vluchtelingen, 

waarna: 

o Gericht opleidingstraject; 

o Concrete projecten bijv. op sector of bedrijfsniveau; 

o Toeleiding naar werk. 

 Tewerkstelling van hooggeschoolde vluchtelingen op het juiste competentieniveau. 

Arbeidsmarktintegratie: kansen en uitdagingen voor werkgevers 
Werkstages bieden mensen de gelegenheid om eigen capaciteiten te ervaren en in te zetten, evenals tijdelijke 

arbeidscontracten i.f.v. werkervaring, netwerking en oefenkansen; tewerkstelling leidt tot minder terugval op het 

sociaal vangnet, zoals materiële en financiële hulpverlening. 

Toepassing van artikel 60§7 van de OCMW-wet maakt het mogelijk dat het OCMW en privé-werkgevers samen 

tewerkstellingskansen bieden aan personen met een leefloon. 

Aanbevelingen 
 Bedrijven kijken aan tegen een structureel tekort aan beschikbare arbeidskrachten.  Nooit waren er meer 

openstaande vacatures, die maar niet ingevuld geraken. Als we een verdere groei van onze economie, 

bedrijven en werknemers willen bestendigen, is het nodig om alle beschikbare arbeidspotentieel te 

activeren. 

 Gelet op het groot aantal vacatures in ons land, is het aangewezen om asielzoekers, vluchtelingen en 

subsidiair beschermden naar opleiding en tewerkstelling toe te leiden, een essentiële component van een 

succesvolle integratie. 

 Regionale partnerschappen met lokale besturen, opvangcentra, arbeidsbemiddelaars, 

werkgeversorganisaties, bedrijven, ngo’s en vertegenwoordigers van kansengroepen kunnen als verbindend 

netwerk een katalysator zijn om kandidaten op een doelgerichte manier toe te leiden naar vacatures. 
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Evaluatie en conclusie 

Beknopte historiek 
In september 2015 richtten het VBO en zijn sectoren een taskforce op om te werken rond de problematiek van de 

vluchtelingentoestroom in ons land. De werkgevers wilden hierin als maatschappelijke speler een realistische, 

haalbare en wettelijke bijdrage leveren. 

Binnen het VBO werd, gezien de aard van de betrokken sectorfederaties, vooral ingezet op het aspect tewerkstelling. 

Op dit domein werden dan ook de meest concrete initiatieven gerealiseerd.  

De taskforce is voorts uitgegroeid tot een verbindend platform voor allerhande initiatieven en contacten tussen een 

veelheid van stakeholders. Deze rol bleek essentieel in het versnipperde Belgische landschap, en werd enkel door de 

taskforce opgenomen. 

Deze netwerkfunctie van de taskforce mag niet onderschat worden. Het was een van de door het middenveld meest 

gewaardeerde bijdragen. Ook door verschillende overheden werd de taskforce erkend als een uniek kanaal en forum 

rond vluchtelingen en werkgelegenheid. 

Stand van zaken binnen het VBO 
De VBO Taskforce Vluchtelingen heeft in grote mate haar doelstellingen bereikt. 

De programma manager van de taskforce, Anton Sabbe, die instond voor het dagelijkse beheer van de 

werkzaamheden, werd hiervoor gedurende 2 jaar ter beschikking gesteld door zijn werkgever, KBC Groep. Deze 

terbeschikkingstelling eindigde in september 2017. 

Tevens beëindigde de voorzitter van de taskforce, Michel Vermaerke, in september 2017 zijn functie van 

gedelegeerd bestuurder van Febelfin. 

Een blik op de toekomst 
Het leveren van een werkbare bijdrage tot de integratie van vluchtelingen met een bijzondere aandacht voor 

tewerkstelling, is nog steeds even relevant en nodig als bij de opstart in september 2015. Ondanks het feit dat de 

media-aandacht voor deze problematiek heden minder groot is, wijst alles erop dat inspanningen ook in de komende 

maanden en jaren, nodig zullen blijven. 

Dit is een uitdaging voor alle politieke, maatschappelijke, en economische actoren.  Alleen met volgehouden 

aandacht en focus van alle betrokkenen kan de integratie van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden 

succesvol worden.   

Initiatief en samenwerking blijven hierbij cruciaal, alsook een daadwerkelijke implementatie van concrete plannen 

en intenties.  
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Bijlage 1: leden Taskforce 

Sectorfederaties / Fédérations 
 

Werkgevers / Employeurs 
 

Overheidsinstanties / Organismes publics 
 

 

Services de placement / Arbeidsbemiddelingsdiensten 
 

Bedrijven / Entreprises 
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Hulporganisaties / ONG 

  
 

 

 

 

 
   

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 

  

https://convivial.be/
http://www.duoforajob.be/nl
https://www.kbs-frb.be/
http://www.goodstogive.be/nl
https://www.facebook.com/153279105011060/photos/187909508214686/
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Bijlage 2: deelname aan conferenties 

WORKSHOP CSR EUROPE: BUSINESS-LED COLLABORATION FOR REFUGEES AND MIGRANTS 
Organized by CSR Europe 

 

Brussels 29 June 2017 

The private sector is playing a crucial role in regards to the integration of refugees and migrants into society and the 

labor market through mentoring and training, direct employment, social inclusion via community activities, 

awareness raising as well as basic needs response for those in need. There are many examples of companies working 

with and for refugees within CSR Europe’s network, however, successful integration remains a challenge in Europe. 

This workshop was part of CSR Europe’s incubator and marked the kick-off of a potential partnership between willing 

companies, national partner organizations and other strategic partners to co-implement a project that leverages 

their capacity to address challenges linked to the integration of refugees and migrants. 

Building on research and interviews with companies and experts, CSR Europe has developed a first concept for such 

a business-led collaboration for refugees and migrants. The main objective of this workshop was to discuss this 

concept and to shape the direction of the collaborative project for the integration of refugees and migrants based on 

the feedback received in the workshop. 

Subsequent to this workshop, CSR Europe will: 

• develop a practical project outline based on the feedback and information collected during the workshop  

• set up individual consultations to get feedback on the project outline 

• announce the direction and share next steps towards incubating a practical project (September 2017) 

Launch conference of the EU SKILLS PROFILE TOOL FOR THIRD COUNTRY NATIONALS 
Organized by the European Commission, DG Employment , Social Affairs and Inclusion  

 

Brussels 20 June 2017 

As part of the New Skills Agenda for Europe, the European Commission has developed a Skills Profile Tool to support 

early profiling of the skills of refugees, migrants and other third country nationals. 

http://www.csreurope.org/workshop-business-led-collaboration-refugees-and-migrants#.WTE2A02weUl
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The EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals is intended for use by any services that may be offering 

assistance to third country nationals and should be used in an interview situation to get to know the individual, their 

skills, qualifications and experiences. 

The focus of the tool is to help individuals produce a profile of their skills and to help an adviser identify any 

recommendations or next steps. The information collected can be used to: 

• support further assessment, 

• form a basis for offering guidance, 

• identify up-skilling needs, 

• support job-searching and job-matching. 

The tool is not intended as a recognition or authentication tool. 

European Dialogue on Skills and Migration 2017 
In the context of the European Business Summit  

   

Brussels 23 May 2017 

The focus of the European Dialogue on Skills and Migration was the labour market integration of migrants, in order 

to mobilize employers for the integration of recently arrived migrants, and in particular - but not solely - refugees. In 

that view, the dialogue has: 

• Fostered engagement of employers, but also of other social partners, for the integration of 

migrants/refugees and highlighted how business can benefit from their skills and economic contribution; 

• Recognized and disseminated what is being done already by employers and other social partners to 

promote integration and given them the opportunity to showcase their engagement at European level; 

• Delivered concrete outputs to support and promote further engagement from employers and other 

social partners for integration. 

The ambition set for this dialogue was therefore to produce a concrete output through an EU-wide initiative, an 

"integration pact or charter" to be implemented by employers, and supported by trade unions and other social 

partners, in order to foster labour market integration of newly arrived migrants and refugees. 

This integration pact includes measures such as offering apprenticeships or trainings, mentoring activities, 

recognition and encouragement to staff supporting integration outside work via volunteering, and other concrete 

actions aimed at facilitating the integration of migrants in the organization. 
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Migration & Integration: A cost benefit analysis 
Organised by Friends of Europe 

 

Brussels, 29 March 2017 

European governments are still struggling to manage the unprecedented number of asylum seekers who have 

arrived on their shores. While the 2.3 million new refugees represent only about 0.45 percent of the total population 

of the European Union (EU), the influx has unleashed a heated political debate. Exacerbated by a year of key 

elections in Europe and rising right-wing populist sentiments, the EU's ability and willingness to absorb the 

newcomers has been put to the test. 

How are cities and businesses dealing with the challenge of integration? 

What is the role of the European Union in promoting the integration of refugees? 

Are there successful examples of integration which can be shared and replicated? 

How will the outcomes of elections in key member states affect the way Europe accepts and integrates migrants? 

Krachtlijnen debat: 

• Tewerkstelling is een fundamentele drijfveer voor vluchtelingen om zich te integreren (“employment is 

key for integration”). 

• Belangrijk om competenties en talenten van vluchtelingen zichtbaar te maken voor bedrijven met 

vacatures. 

• Maatwerk is nodig (tailormade), een gestandaardiseerde aanpak (mainstream) werkt niet. 

• Belangrijk om de integratie van vluchtelingen te versnellen gezien de demografische evoluties in Europa. 

• Incentives nodig voor werkgevers om hen opleiding en stages te laten organiseren op de werkvloer. 

• Werkgevers laten inzien dat het vormen en opleiden van het personeelsbestand leidt tot (concurrentie-) 

voordelen; maak van de werkvloer een opleidingsvloer. 

Vragen en oplossingen rond de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen 
NVD-IOM event 2017 

   

Den Haag, 9 Maart 2017 

Het aantal asielverzoeken in Nederland is sinds 2014 flink toegenomen, vooral van personen uit Syrië en Eritrea. In 

2015 verwierf een ruime meerderheid (70%) van de ongeveer 46.000 asielzoekers een verblijfsvergunning. Met 

betrekking tot de arbeidsmarktpositie van statushouders laten recente cijfers echter een grote achterstand zien. Zo 
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blijkt dat eind 2014 50% van de Eritreeërs en ruim 60% van de Syriërs een bijstandsuitkering ontving. Alhoewel de 

arbeidsparticipatie stijgt naarmate statushouders langer in Nederland verblijven, blijft het verschil met overige 

migranten en autochtonen substantieel. 

De problematische arbeidsmarktpositie kan verklaard worden door factoren als een lage opleiding, geringe 

werkervaring en het ontbreken van sociale netwerken. Daarnaast spelen factoren die verbonden zijn met 

asielmigratie een rol, zoals de asielprocedure, de psychische gezondheid, de plaats waar de opleiding voltooid is, de 

beheersing van de Nederlandse taal, leeftijd en discriminatie. 

Tijdens dit seminar werd er gesproken en gediscussieerd over de ontwikkelingen omtrent vluchtelingen en hun 

arbeidsmarktpositie, de barrières die hierbij een rol spelen, alsmede over mechanismen die ontwikkeld zijn om deze 

barrières te verminderen, waaronder de erkenning van buitenlandse diploma’s en werkervaring en cultureel 

diversiteitsmanagement beleid van werkgevers. Er was aandacht voor zowel geïnstitutionaliseerde mechanismen en 

instanties als ook voor relevante nieuwe, vaak informele bottom-up initiatieven. 

EU labour market integration of asylum-seekers and refugees 
Eurofound National Cluster Seminar  

 

Berlin, 28–29 November 2016 

Eurofound held its fifth national level Cluster seminar on the topic of ‘EU labour market integration of asylum-

seekers and refugees: Challenges and opportunities’ in Berlin on 29 November 2016.  The aim of these seminars was 

to facilitate debate on key areas of socio-economic policy and, on this occasion, Eurofound brought together public 

authorities, worker representatives, employer representatives and relevant non-governmental organisations from 

Austria, Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands. 

The seminars were designed to encourage an open exchange of information amongst participants on the basis of 

practical case examples, taken from Germany, Italy, Sweden, France and Greece, and two panel session discussions 

on: 

• Obstacles to integration: Challenges and consequences for the labour market, and  

• Policies to maximise refugee integration 

The latter allowed for a more in-depth debate on specific aspects related to the overall theme. In addition, 

participants learned more about the findings of the recently-produced Guidebook for DG Grow on 'Promoting and 

supporting migrant entrepreneurship'. 
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Arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming 
Conferentie van het Belgische Contactpunt van het Europees Migratienetwerk  

 

Brussel, 8 november 2016 

Het Belgische contactpunt van het Europees migratienetwerk (EMN) organiseerde een conferentie over 

arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming (erkende vluchtelingen en subsidiair 

beschermden). Het evenement vond plaats op 8 november 2016 in Brussel.  

Integratie van begunstigden van internationale bescherming op de arbeidsmarkt is momenteel één van de 

belangrijkste uitdagingen voor de EU en zijn lidstaten. 

Het Belgische contactpunt van het EMN heeft een thematisch rapport gepubliceerd over de toegang tot de 

arbeidsmarkt voor begunstigden van internationale bescherming. In dit rapport komen ook ondersteunende 

maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen aan bod. 

Omwille van de grote mate van interesse in dit thema onder beleidsmakers, betrokken actoren en het brede publiek, 

besloot het Belgische EMN contactpunt om een conferentie te organiseren over dit onderwerp. 

Tijdens de conferentie werden de bevindingen van het Belgische EMN rapport voorgesteld en werd de praktijk en 

regelgeving in België vergeleken met deze in Duitsland en Nederland. 

Toonaangevende experten van de Europese Commissie, de OESO en het Migration Policy Institute (MPI) hebben hun 

inzichten over het onderwerp gedeeld. 

Daarnaast was er ook een schets van recente ontwikkelingen op regionaal vlak inzake integratiebeleid in het 

algemeen en ondersteunende maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen. 

Tijdens een paneldebat hebben experten uit het veld en het middenveld, programmamanagers van de 

arbeidsbemiddelingsdiensten en werkgeversorganisaties en een vluchteling de praktische obstakels toegelicht waar 

vluchtelingen enerzijds en werkgevers anderzijds mee worden geconfronteerd. Ook hebben zij aangegeven welke 

oplossingen zij zien om een antwoord te bieden op de enorme uitdagingen. 

Het doel van deze conferentie was verder ook om de experten en brede waaier aan betrokken actoren van het 

Europese, nationale en regionale niveau samen te brengen met het oog op het uitwisselen van expertise en goede 

praktijken. 
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Conference "Integrating refugees into the labour market: turning the crisis into an opportunity" 
EESC European Economic and Social Committee  

 

Brussel, 22 februari 2016 

De conferentie focuste op het belang van snelle sociale en economische integratie van vluchtelingen, en van 

partnerships tussen instanties, organisaties en instellingen, in functie van het opzetten van een consistent 

begeleidingsproces. 

Aanbevelingen inzake opleiding: 

 Snelle erkenning diploma’s 

 Volgen van een taalopleiding is prioritair 

 Vermijden van “brain waste” 

 Opleiding en vorming baseren op persoonlijke competenties 

 Vlotte toegang tot opleidingsinstellingen 

Aanbevelingen inzake tewerkstelling: 

 Vroege screening van de competenties  

 Capaciteiten van werkzoekenden in overeenstemming te brengen met het jobaanbod 

 Vlotte toegankelijkheid tot vacante functies 

 Cruciale rol van de sociale partners bij begeleiding naar werk 

 Individuele coaching en mentoring verhogen de kansen op tewerkstelling en integratie 
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Bijlage 3: achtergrondinformatie 

Briefing note - Vocational education and training: bridging refugee and employer needs 
European Centre for the Development of Vocational Training , June 2017 

 

Over the past two years, Europe has received an unprecedented number of refugees and asylum seekers. Many of 

these are here to stay, and the European Union needs to ensure that they enter the labour market and become self-

reliant as quickly as possible. 

Cedefop cooperates with the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in supporting 

refugee integration through skilling and qualification. To this end, the two organisations launched a joint survey, 

carried out by Cedefop’s national ReferNet partners. The results of this survey form the basis of a briefing note 

published by Cedefop. 

• Vocational education and training (VET) programmes can help connect migrants with the labour market 

and find jobs matching their skills and qualifications. 

• Experience with previous waves of refugees suggests that early support is a major integration driver. It 

includes speeding up application processing and ensuring early access to integration measures for 

asylum seekers who are likely to stay. 

• Early assessment of migrants’ skills supports labour market matching and potential relocation. Electronic 

portfolios can be used by asylum seekers to generate a (preliminary) skills profile by way of a mobile app. 

• Employers also have a key role to play in matching humanitarian migrants’ skills and local labour market 

demand: they know best which occupations are in demand and which skills they require. 

• Regular monitoring of VET programmes and pilot schemes is essential to adapt them to new needs, 

ensure their quality and impact, and make best use of public funds. 

The labour market integration of refugees 
The Adecco Group, June 2017 

  

Recommendations for employers: 

1. Tone from the top. The way company management supports and is engaged in programmes aimed at 

refugee integration is decisive for their success. 

2. Prioritise language skills. The lack of language skills is the number one obstacle to refugees entering the 

labour market. 

3. Update training and HR processes. Most companies interviewed stated that the establishment of refugee 

support measures served as a litmus test for the wider processes they had in place. 

4. Build a network. Working with state agencies, employment and recruitment services, NGOs, through 

initiatives or supranational actors makes it easier to recruit refugees and manage programmes. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9120?utm_campaign=BN201706Migrants
http://www.adeccogroup.com/wp-content/themes/ado-group/downloads/labour-market-integration-of-refugees-focus-europe-executive-summary.pdf
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5. Be transparent when it comes to competencies.  Helping refugees overcome the lack of qualification 

certificates, the incomparability of education systems and disrupted education paths will greatly aid their 

integration. 

6. Become a problem solver. Non-participation in the labour market causes high costs not only for the host 

society but also for the prospective employer. It results in a loss of skills, motivation and social 

competences. 

7. Invest in manageable and sustainable programmes. Integration takes time, and programmes with a long-

term focus will have the greatest impact. 

8. Build a busy social calendar. When different worlds meet, social events help people get to know each 

other, learn about other cultures and develop trust. 

9. Treat everyone equally. Treating refugees differently from the rest of the workforce will hinder rather 

than drive integration. 

10. Prepare to go the extra mile. Refugee integration demands effort beyond the usual work process. 

Immigratie verhoogt de economische groei op lange termijn 
KBC Economische Opinies, maart 2017 

 

Op korte termijn brengt immigratie zonder twijfel kosten met zich mee. Maar tegelijk groeit de wetenschappelijke 

evidentie die aantoont dat de effecten op lange termijn positief zijn voor economische groei. De bestemmingslanden 

van migratie halen voordeel uit de aanwezigheid van buitenlanders. De voordelen ontstaan niet enkel omwille van 

de toename in beschikbare arbeidskrachten, maar ook en zelfs vooral door internationale netwerkeffecten die leiden 

tot de uitbouw van nieuwe bedrijfsactiviteiten. 

De landen van bestemming worden geconfronteerd met kosten voor de opvang en integratie van de nieuwkomers, 

vooral wanneer het gaat om politieke of economische vluchtelingen. Het is echter belangrijk om over deze 

kortetermijneffecten heen te kijken. 

De langetermijnimpact van migratie is veel complexer, maar positief voor de economische groei. Immigratie 

beïnvloedt groei via diverse kanalen. Arbeidsmarkten spelen een cruciale rol in dit transmissieproces.  

 Immigratie leidt tot bevolkingsgroei. Meer inwoners betekent een hogere productiecapaciteit voor het 

bestemmingsland. 

 Migratie biedt vaak een oplossing voor bestaande onevenwichten in de westerse arbeidsmarkten.  

Migranten vullen openstaande vacatures in. 

 Substantiële migratiegolven leiden tot de oprichting van etnische gemeenschappen binnen een land. Door 

deze etnische contacten ontstaan nieuwe bedrijfsrelaties. Ze dragen bij tot een intensievere export en 

import tussen het thuisland en het bestemmingsland van migranten. 

Een effectief migratiebeleid is gericht op het maximaliseren van de potentiële voordelen van immigratie, terwijl 

oplossingen worden uitgewerkt om de uitdagingen aan te pakken. Dergelijk beleid moet structureel worden 

geïntegreerd in een ruimer economisch beleid dat aandacht heeft voor de onevenwichten in de arbeidsmarkt, de 
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verhoging van de potentiële groei en de internationale handel. Immigratiebeleid vormt dus voor elk land een 

essentieel onderdeel van een coherente economische strategie. 

Better protecting refugees in the EU and globally 
UNHCR’s proposals to rebuild trust through better management, partnership and solidarity  

December 2016 

 

The ability to live in security, provide for one’s family, and interact with one’s community is essential to the 

integration process. It enables refugees to use their resilience, determination and resourcefulness to contribute to 

their local communities and economies. Effectively managed integration programs can reap enormous benefits. 

When helped to find work quickly, new arrivals are likely to give back to their communities many times over the 

investments made initially in their integration. Recent research by the Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) shows how refugees can benefit economies, particularly when States invest early in their 

integration and social inclusion. 

 Targeted investments would be made in employment, housing, and language acquisition. 

 Upon arrival through resettlement, or after recognition in EU Member States, refugees would receive 

comprehensive cultural orientation. Orientation programs would focus on rights as well as obligations, and 

could help to manage expectations. 

 Refugees’ skills and qualifications could be recognized through maximizing the New Skills Agenda for Europe, 

and revising the European Qualifications Framework. 

Hiring refugees - What are the opportunities and challenges for employers? 
OECD-UNHCR Dialogue with Employers  and Business Organisations on “Employing Refugees”  

September 2016 

  

Unprecedented numbers of asylum seekers came to the OECD in 2015, and many of them will be recognised as 

refugees or receive complementary protection. Their labour market integration, however, will take time and to a 

large extent depends on employers being able to recruit and integrate them in their workforces. In order to better 

understand the challenges employers face in hiring asylum seekers and refugees and to design appropriate policy 

responses, UNHCR and the OECD co-organised a series of dialogues with employers and employer associations. 

Key findings include:  

 Many employers do not see an immediate business case for hiring refugees or asylum seekers.  

 Particularly among larger employers, the main motivation for employing refugees is currently corporate 

social responsibility, rather than meeting labour needs. While many employers are willing to support 

refugees through training and internships, hiring – especially into more skilled occupations – has so far been 

limited.  

http://www.unhcr.org/news/press/2016/12/58453b614/unhcr-calls-stronger-eu-action-refugees.html
http://www.unhcr.org/news/press/2016/12/58453b614/unhcr-calls-stronger-eu-action-refugees.html
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 Employers cite several reasons for the slow up-take of employment of refugees and asylum seekers, ranging 

from uncertainty about the rules governing the refugees and asylum seekers’ rights to labour market access, 

and uncertainty about their skills and qualifications, to lower productivity due to a lack of host-country 

language skills, at least initially, and a public opinion that is sceptical about hiring refugees or asylum 

seekers.  

 In order to overcome these challenges, employers would benefit from:  

o Assessment of asylum seekers’ and refugees’ skills, ideally in co-operation between employers and 

the public employment service, with subsequent upskilling provided where needed, and with a 

specific focus on shortage occupations,  

o More transparent and more accessible information on refugees’ right to work, the recognition of 

foreign qualifications and the availability of training support for refugees, including through one-stop 

shops and hotlines,  

o Stronger co-operation between public employment services and social partners, to facilitate the 

matching process between refugees’ skills and local demand, and 

o Ongoing support after initial work placements to ensure long-term employability. 

De economische gevolgen van de instroom van vluchtelingen in België 
Nationale Bank België, artikel gepubliceerd in het Econ omisch tijdschrift van Juni 2016 

 

Op basis van een aantal hypothesen, die gedetailleerd worden in het artikel, werd de impact van de 

vluchtelingencrisis op de groei, de overheidsfinanciën en de arbeidsmarkt in België beoordeeld voor de periode 

2015-2020 aan de hand van het econometrisch model Noname. 

De macro-economische impact blijkt beperkt tot een gecumuleerd effect op het bbp van +0,17 %. Terwijl dat 

groeisurplus aanvankelijk vooral toe te schrijven is aan de overheidsbestedingen, wordt hun plaats langzamerhand 

ingenomen door de particuliere consumptie, die toeneemt dankzij de extra beschikbare inkomens. 

Het primair saldo van de overheidsfinanciën bereikt aan het einde van de periode opnieuw een evenwicht, onder 

meer omdat een steeds groter aantal vluchtelingen aan het werk is en er dus extra ontvangsten worden geïnd via de 

directe en indirecte belastingen en de sociale bijdragen. Deze ramingen stroken met die van andere instellingen, 

zoals de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds en de OESO. 

Het effect op de groei en de overheidsfinanciën hangt voornamelijk af van de inschakeling van de vluchtelingen op 

de arbeidsmarkt. Overal in Europa, en met name in België, hebben immigranten evenwel lagere slaagkansen op de 

markt dan de autochtone bevolking. Hun werkgelegenheidsgraad blijft zeer sterk achter, namelijk met 28 

procentpunt voor de niet-Europese immigranten in 2014. Immigranten oefenen ook vaker laaggekwalificeerde 

banen met tijdelijke arbeidsovereenkomsten uit, waarvoor ze meer dan de autochtonen te hoog opgeleid zijn.  

Om die problematiek op te lossen en zowel hun sociale integratie als hun beroepsinschakeling te verbeteren, werd in 

de drie gewesten van het land een integratietraject uitgestippeld. Dit traject omvat een beoordeling van de 

vaardigheden en kwalificaties, een taal- en burgerschapsopleiding en een sociaalprofessionele oriëntering. 
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European Migration Network, Resettlement and humanitarian admission in Belgium 
Belgian National Contact Point of the European Migration Network , May 2016 

 

Summary of the challenges related to the Belgian context in general: 

• The shortage of affordable and adequate housing both on the private and social housing market. It is 

therefore a difficult task for most resettled refugees to find suitable accommodation. The high number 

of asylum applicants that arrived in the second half of 2015 and the and high degrees of protection 

granted, will increase the challenge to find housing in the coming months and years. 

• The dependence on a series of mainstream services for the integration of newcomers entails advantages 

because these services are experienced in working with refugees, but also disadvantages because of 

their capacities which are sometimes lacking, causing waiting lists for instance for language courses. 

• Furthermore, physical and psychological traumas may affect the well-being and integration of resettled 

refugees and need to be treated. But the lack of specialized psychological support services available to 

refugees poses challenges. 

• Last, but definitely not least, beneficiaries of resettlement are also faced with challenges in finding 

employment on the Belgian labour market due to physical and psychological traumas, linguistic 

obstacles, low educational attainment and difficulties regarding the recognition of qualifications. This is 

considered as one of the key obstacles to long-term integration of (resettled) refugees. 

Labour Market Integration of Refugees: Strategies and Good Practices 
European Parliament, DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES , March 2016 

 

This Policy Department A study provides the Employment and Social Affairs Committee with an analytical review of 

literature to identify key elements of a strategy for labour market integration of refugees. Strategies and policies are 

illustrated by examples and good practices from various Member States based upon evidence or expert assessment. 

The study finds a high degree of international consensus on key elements for a successful integration strategy taking 

up lessons from the past and research findings. However, a number of challenges for research and policy remain. 

Participation in the labour market is, according to experts, the most significant factor favouring long-term 

integration into society. Labour market integration is also central to fiscal contributions refugees make to the host 

society. 

Recommended policies include an early offer of language tuition and skills assessment to asylum seekers with good 

prospects for being allowed to stay, quality counselling to develop an individualised integration plan, recognition of 
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foreign credentials including alternative methods of assessing informal learning and work experiences, job search 

assistance making use of targeted entry subsidies and quality mentoring. 

Careers / The Long and Winding Road to Employment 
Federaal Migratiecentrum en POD Wetenschapsbeleid, januari 2016  

  

De werkgelegenheidscijfers voor vluchtelingen zijn lager dan die van de autochtone bevolking en van andere 

migranten. 

Hoe langer een persoon in het land verblijft, hoe meer kans hij of zij maakt om werk te vinden, en niet langer van 

een sociale uitkering afhankelijk te zijn.  Snel werk vinden en al in een vroeg stadium op de arbeidsmarkt aanwezig 

zijn, is duidelijk bevorderend voor de verdere arbeidsmarktparticipatie.  Communicatievaardigheden en een sociaal 

netwerk zijn nuttig bij het vinden van werk. 

De problematiek van de trage arbeidsmarktintegratie wordt best aangepakt via: 

 Een inclusief beleid met begeleidende maatregelen; 

 Een gerichte en prioritaire aanpak; 

 Een snelle arbeidsmarktintegratie gelinkt aan taalopleiding; 

 Loonsubsidieregeling afgestemd op migranten; 

 Tijdelijk werk en uitzendwerk als een opstap naar meer stabiel werk; 

 Sociale integratie en loopbaanbegeleiding; 

 De ontwikkeling en het gebruik van een standaardmiddel om de kwalificaties en vaardigheden van 

nieuwkomers te beoordelen; 

 Een systematische beoordeling en erkenning van buitenlandse diploma’s en vaardigheden. 
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Hoewel met de grootste zorg samengesteld, kunnen de uitgevers noch de auteur instaan voor de juistheid en de volledigheid 

van de hierin opgenomen informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die hieruit zou kunnen 

ontstaan. De informatie in dit rapport kan op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelding van bedrijven, producten, websites of andere 

informatiebronnen van derden in deze uitgave is alleen ter informatie bedoeld en betekent niet dat de uitgevers of de auteur 

deze bedrijven, hun producten, website of andere informatiebronnen steunt of aanbeveelt, of enige aansprakelijkheid ter zake 

aanvaardt.  

Alle in deze publicatie genoemde merknamen, productnamen of logo’s zijn handelsnamen of geregistreerde merken van de 

respectievelijke bedrijven en eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 


