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Inleiding 

Migratie en asielzoekers vormen vandaag de dag een grote uitdaging voor Europa. De 

integratie van migranten en de vluchtelingenstromen zijn in heel Europa onderwerp van 

levendige debatten geworden. Het project "MIGRANTECH : de digitale incubator als 

springplank voor leren en tewerkstelling van migranten en vluchtelingen" draagt bij tot de 

bestrijding van discriminatie van migranten en/of vluchtelingen; het bevorderen van het 

samenleven tussen de maatschappij en migranten- en/of vluchtelingengemeenschappen; en 

het ondernemen van onderwijs en opleiding als sleutelelement in het bevorderen van sociale 

samenhang en integratieprocessen; het verstrekken van op maat gemaakte e-

learninginstrumenten en -methodes voor professionals die met migranten en vluchtelingen 

werken, teneinde hun sociaal-professionele integratie te vergemakkelijken; het begrijpen en 

identificeren van de behoeften aan de meest relevante kennis, attitudes en 

sleutelcompetenties die door ondernemingen en werkgevers/bedrijven worden gezocht. 

Bovendien zal MIGRANTECH opleiders en professionals in staat stellen hun kennis te 

verbreden en aan te passen en vaardigheden te ontwikkelen om hun doelgroepen dichter bij 

de arbeidsmarkt te brengen. Deze doelstellingen zullen worden bereikt door de ontwikkeling 

van een kit in de vorm van een opleidingstraject (40 e-modules) volgens de 

sleutelcompetenties die als belangrijk voor de arbeidsmarkt zijn geïdentificeerd. 

In de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie (2006/962/EG), in 

overeenstemming met Ciuhureanu, Gorski & Balteş’s studie (2011) onder Roemeense 

studenten, docenten, werkgevers en vertegenwoordigers van organisaties, worden 

sleutelcompetenties gedefinieerd als "het vermogen om in uiteenlopende situaties adequaat 

te handelen en te reageren door de mobilisatie en combinatie van kennis, attitudes en 

persoonlijke procedures, in een bepaalde, zinvolle en goed geïnformeerde context. Zij 

worden vaak begrepen als geïntegreerd in het vermogen van een persoon om kennis, 

vaardigheden en specifieke attitudes die blijk geven van persoonlijke en professionele 

waarden te gebruiken en te combineren om werkactiviteiten uit te voeren met de 

gespecificeerde kwaliteitsnorm". Volgens dit document omvat de lijst van kerncompetenties 
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Communicatie in de moedertaal - dit is het vermogen om concepten, gedachten, 

gevoelens, feiten en meningen zowel mondeling als schriftelijk (luisteren, spreken, lezen en 

schrijven) uit te drukken en te interpreteren en om op een correcte en creatieve manier talig 

met elkaar om te gaan in alle culturele en sociale contexten. 

Communicatie in vreemde talen - deze omvat in het algemeen de belangrijkste 

communicatievaardigheden in de officiële taal: zij is gebaseerd op het vermogen om 

concepten, gedachten, gevoelens, feiten en meningen zowel mondeling als schriftelijk 

(luisteren, spreken, lezen en schrijven) te begrijpen, uit te drukken en te interpreteren in 

adequate sociale en culturele contexten (in onderwijs en beroepsopleiding, op het werk, bij 

recreatie en vrijetijdsbesteding), rekening houdend met de wensen en behoeften van iemand. 

Het vereist vaardigheden zoals bemiddeling, intercultureel begrip. De gevorderde kennis van 

een individu varieert tussen de 4 dimensies (luisteren, spreken, lezen, schrijven) en tussen 

verschillende talen, naar gelang van de sociale en culturele omgeving waaruit het individu 

afkomstig is, de omgeving, zijn behoeften en/of interesses. 

Wiskundige vaardigheden en basisvaardigheden op het gebied van exacte 

wetenschappen en technologie - De wiskundige competentie is het vermogen om wiskundig 

denken te ontwikkelen en toe te passen met het oog op het oplossen van een reeks problemen 

van dagelijkse situaties. Bij het streven naar de ontwikkeling van competenties betreffende 

het werken met wiskundige basiselementen moet de nadruk liggen op het proces zelf, op de 

activiteit, alsook op de kennis. Het gaat, in verschillende mate, om het vermogen en de 

bereidheid om soorten wiskundig denken (logisch en ruimtelijk denken) en presentatiewijzen 

(formules, modellen, constructies, grafieken, diagrammen) te gebruiken. Wiskundige 

basisvaardigheden kunnen een werknemer veel voordeel opleveren doordat zij hem beter in 

staat stellen kritisch te denken en problemen op te lossen, wat kan leiden tot een succesvollere 

werkplek. De competentie op het gebied van exacte wetenschappen heeft betrekking op het 

vermogen en de bereidheid om een aantal kennis en methodologieën te gebruiken met het 

doel de natuurlijke wereld te verklaren, vragen te identificeren en conclusies te trekken op 

basis van bewijsmateriaal. De competentie op het gebied van technologie wordt beschouwd 
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als de toepassing van deze kennis en methodologieën als antwoord op menselijke behoeften 

of verlangens. 

Digitale en computervaardigheden - Digitale geletterdheid omvat het veilig en kritisch 

gebruik van information Society technologies (IST) in de wereld van werk, vrije tijd en 

communicatie. Deze vaardigheden houden verband met het vermogen om logisch en kritisch 

te denken, grote vaardigheid in informatiebeheer en goede communicatieve vaardigheden. 

Tot de meest elementaire IST-vaardigheden behoren het gebruik van multimediatechnologie 

om informatie te verkrijgen, te evalueren, op te slaan, te produceren, te presenteren en uit te 

wisselen, en deel te nemen aan netwerken door te communiceren via het internet. 

Leervermogen, aanpassing en zelfstandigheid - dit staat voor het vermogen om te 

streven naar en te volharden in het leren, om het eigen leren te organiseren door een 

doeltreffend beheer van tijd en informatie, zowel individueel als in groepsverband. Dit 

vermogen omvat het bewustzijn van zelfleerprocessen en -behoeften, door het onderkennen 

van de beschikbare mogelijkheden en het vermogen om obstakels te overwinnen teneinde 

met succes te leren. Het omvat de verwerving, de productie en de assimilatie van nieuwe 

kennis en vaardigheden, alsmede het gebruik van begeleiding. 

Interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke competenties - Deze categorie 

omvat persoonlijke, interpersoonlijke en interculturele competenties. Alle soorten interacties 

zijn van belang om het individu de kans te geven deel te nemen aan het sociale leven, het 

werkveld en een grote verscheidenheid aan bedrijven, en de mogelijkheid te bieden om, 

indien nodig, conflicten op te lossen. Burgerschapscompetenties - deze competenties stellen 

het individu in staat actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, op basis van kennis 

van sociale en politieke begrippen en structuren, en van het streven naar een democratische 

en actieve deelname. 

Ondernemerschap en initiatief - Deze competenties hebben betrekking op het 

vermogen van een individu om ideeën in praktijk te brengen: creativiteit, innovatie, het 

nemen van risico's, alsmede het vermogen om projecten te plannen en te beheren met als doel 

de doelstellingen te verwezenlijken. Dit helpt individuen niet alleen in hun dagelijks leven, 
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maar ook op het werk, door hen bewust te maken van de context van hun werk, waardoor zij 

in staat zijn kansen te benutten. Zij vormt ook de basis voor meer specifieke vaardigheden 

die vereist zijn voor degenen die sociale of commerciële activiteiten opzetten of daaraan 

deelnemen. Deze competentie moet het bewustzijn van ethische waarden omvatten en goed 

bestuur bevorderen. 

Culturele expressie - staat voor de waardering van het belang van de creatieve expressie 

van ideeën, ervaringen en emoties, via diverse middelen, waaronder muziek, artistieke 

interpretatie, literatuur, beeldende kunsten. 

Communicatievaardigheden - het vermogen om doeltreffend met anderen van 

gedachten te wisselen. Dit omvat aandachtig luisteren, spreken en lezen. 

Geheugen - geheugen verwijst naar de processen die worden gebruikt om informatie te 

verwerven, op te slaan, vast te houden en later terug te vinden. Er zijn drie belangrijke 

processen betrokken bij het geheugen: coderen, opslaan en terughalen. Dit stelt mensen in 

staat informatie voor een korte tijd op te slaan en deze informatie te manipuleren om actie te 

ondernemen, zoals taken voltooien, problemen oplossen en vragen beantwoorden.  Het 

menselijk geheugen is ook betrokken bij het vermogen om eerder geleerde, of ervaren, 

informatie terug te halen. Deze competentie kan zeer gewaardeerd worden op de werkplek, 

omdat het helpt geconcentreerd te blijven op een taak, afleiding te blokkeren en u op de 

hoogte en bewust te houden van wat er om u heen gebeurt. 

Probleemoplossend denken - betekent doelgericht denken, en het stelt u in staat te 

handelen in situaties waarvoor geen routinematige oplossingen bestaan. 

Aandacht voor details - Het verwijst naar het vermogen om uw inspanningen te richten 

op het volbrengen van taken met nauwkeurigheid. Het ontwikkelen van dit vermogen maakt 

u efficiënter in wat u doet, verhoogt uw productiviteit en vermindert de kans op fouten. 

Aandacht voor details gaat vaak gepaard met een hogere kwaliteit van het werk en is daarom 

een vaardigheid die veel kan bijdragen aan uw doelstellingen op het werk. 
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Vermogen om eigen fouten te herkennen - dit betekent de moed hebben om naar de 

huidige situatie te kijken, zijn fouten te erkennen wanneer deze duidelijk worden, en het juiste 

te doen. 

Tijdsbeheer, stiptheid, nauwkeurigheid en precisie - Regelmaat, nauwgezetheid bij 

het volbrengen van een taak door efficiënt gebruik te maken van de beschikbare tijd. 

Kritisch denken - Een geheel van cognitieve vaardigheden waaronder kritische analyse, 

zelfstandig denken, relativering op basis van de context en de omgeving, decentralisatie en 

distantiëring. 

Stressbeheersing - Deze competentie wordt gedefinieerd als het vermogen om met stress 

om te gaan en gezonde reacties te ontwikkelen op wat de stresssituatie veroorzaakt. Grenzen 

stellen, eerlijke verwachtingen ontwikkelen, of leren hoe te handelen in situaties van 

interpersoonlijk conflict zijn enkele sleutelpunten om met stress om te gaan. Een gebrek aan 

copingvaardigheden kan leiden tot geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen die 

verband houden met angst. Aan de andere kant zullen goede en ontwikkelde 

copingvaardigheden de werknemer in staat stellen om elk obstakel het hoofd te bieden, wat 

enorm gewaardeerd wordt op de werkplek. 

Logisch redeneren - is het vermogen van een individu om op een gedisciplineerde 

manier te denken of zijn gedachten te baseren op feiten en bewijzen. Logisch denken houdt 

in dat men logica in zijn denkproces integreert wanneer men een probleem analyseert om tot 

een oplossing te komen. Zij vereisen en impliceren een geleidelijke analyse, bijvoorbeeld 

door alle beschikbare opties af te wegen, gebruik te maken van feiten en cijfers, en 

belangrijke beslissingen te nemen op basis van de voors en tegens. Dit soort 

informatieverwerking kan in elke werkomgeving nuttig en gezond zijn, aangezien het zowel 

bij de besluitvorming als bij de creativiteit helpt. 

Ruimtelijke oriëntatie - Ruimtelijk bewustzijn/oriëntatie is het vermogen om de 

omgeving om u heen te begrijpen en er interactief mee om te gaan.  Dit stelt mensen in staat 

zich te verplaatsen zonder tegen obstakels op te lopen en op de juiste manier voorwerpen aan 
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te raken. Deze competentie kan van belang zijn in sociale contexten omdat zij van invloed is 

op sociale functies zoals het onderhouden van de persoonlijke ruimte. Zij is ook nodig voor 

lezen en schrijven, twee cruciale vaardigheden voor informatie-uitwisseling op het werk.  

Strategische planning - Het vermogen om een doeltreffende strategische planning toe 

te passen zorgt voor focus en maakt betere beslissingen mogelijk. Dit wordt bereikt door het 

stellen van kleine realistische doelen op basis van tijdmanagement, het stellen van prioriteiten 

en het analyseren van de huidige prestaties. Deze competentie omvat het vermogen om 

doelen te helpen stellen, te beslissen welke acties moeten worden ondernomen, en te helpen 

die doelen te bereiken. 

Om de e-modules te structureren om migranten en vluchtelingen te ondersteunen bij hun 

arbeidsintegratie in de volgende IO's, is het belangrijk om eerst de context van hun realiteit 

te begrijpen. Met dit in gedachten is het volgende verslag een compilatie van de resultaten 

van twee afzonderlijke onderzoekstaken. Ten eerste wordt informatie uit een 

desktoponderzoek van alle partnerorganisaties gepresenteerd. Een aantal onderwerpen met 

betrekking tot de belangrijkste belemmeringen voor migranten en vluchtelingen; hun 

sociodemografische informatie; steun en bevorderaars voor integratie; arbeidssectoren die 

meer geneigd zijn om deze doelgroep aan te werven; en andere, zullen worden behandeld. 

Het tweede deel van dit verslag gaat over de bevindingen van de onderzoekstudie van het 

MIGRANTECH-project. Het zal een aantal conclusies bevatten betreffende de op de 

arbeidsmarkt gewaardeerde bekwaamheden, die zullen worden aangepast voor de 

ontwikkeling van de volgende IO's. 
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Vergelijkend Desktop Onderzoek  

Analyse van leemten en behoeften 

Arbeidssectoren voor migranten  

(In welke sectoren worden het vaakst migranten, vluchtelingen en asielzoekers in dienst 

genomen?) 

✓ België 

In België - volgens het verslag van het CSE over de sectoren van activiteit vóór het 

verkrijgen van de vluchtelingenstatus en vier jaar erna (actieve loopbaan en progressief 

actieve loopbaan) (N = 642) - vóór het verkrijgen van de vluchtelingenstatus, in dalende 

volgorde: 1. Landbouw, verreweg; 2. Diensten, onroerend goed, speciale activiteiten; 3. 

Logies, restaurants, handel; 4. Gezondheidszorg, sociale diensten en 

gemeenschapsvoorzieningen; 5. Industrie; 6. Vervoer en communicatie; 7. Bouwnijverheid; 

8. Overheidsdiensten.  

Vier jaar na het verkrijgen van de vluchtelingenstatus, in afnemende volgorde: 1. 1. 

Huisvesting, restaurants, handel; 2. Diensten, onroerend goed, speciale activiteiten; 3. 

Openbaar bestuur; 4. Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en dienstverlening 

aan de gemeenschap; 5. Industrie; 6. Vervoer en communicatie; 7. Landbouw; 8. 

Bouwnijverheid. 

✓ Frankrijk 

In Frankrijk zijn de werkende immigranten voornamelijk "blauweboordenwerkers" 

(32%) en werknemers (29%). Zij zijn minder aanwezig in de intermediaire beroepen dan 

autochtone Fransen, evenals in de hogere intellectuele beroepen. Zij zijn echter meer 

vertegenwoordigd onder ambachtslieden, winkeliers en bedrijfsleiders. Een groot deel van 

de arbeidskrachten van immigranten is geconcentreerd in bepaalde sectoren die naar verluidt 

"onder druk" staan, waar een tekort aan arbeidskrachten heerst en het moeilijk is om 

arbeidskrachten van de autochtone bevolking aan te trekken. Het gebruik van 

arbeidsmigranten is daarom essentieel om deze moeilijkheden te overwinnen (Leh, 2018). 



  

 

 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

10 

De lijst van deze sectoren varieert van tijd tot tijd, en de jaarlijkse enquête "Behoeften aan 

arbeidskrachten" van het Franse openbare arbeidsbureau Pôle Emploi is een goede indicator. 

Uit de verschillende studies die over dit onderwerp zijn uitgevoerd, blijkt dat 

vluchtelingen en migranten vooral werken in de bouwsector en bij openbare werken, en in 

de logies- en voedingsdiensten. Daarna komen schoonmaak- en beveiligingsdiensten, 

persoonlijke dienstverlening, handel en detailhandel, IT en vervoer. 

De situatie van vluchtelingen en migranten op de arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door 

een sterke gendersegmentatie (Jolly, Lainé & Breem, 2012). Immigrantenmannen zijn 

duidelijk oververtegenwoordigd in de bouwsector en de sector openbare werken: ongeveer 

30% van hen is daar werkzaam. De bouwsector staat inderdaad bijzonder open voor 

arbeidsmigranten: de aanwervingscriteria zijn vrij soepel, en de motivatie van de kandidaten 

primeert doorgaans op hun Frans of hun kwalificatieniveau. Volgens INSEE zijn mannen 

ook oververtegenwoordigd in geschoolde en ongeschoolde banen in de textiel- en 

lederindustrie. 

Immigrantenvrouwen zijn daarentegen sterk vertegenwoordigd in de sector persoonlijke 

dienstverlening. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken bezetten zij meer dan 10% 

van de banen van huishoudelijk personeel, thuishulpen en huishoudsters. Deze concentratie 

kan worden verklaard door de traditionele vervrouwelijking van de sector, door de 

moeilijkheden om werknemers aan te werven en door de lage kwalificaties die vereist zijn 

om in deze beroepen te werken.  

Sommige sectorale specialisaties lijken echter te worden gedeeld door 

immigrantenvrouwen en -mannen, met name textiel, accommodatie en voedselvoorziening, 

schoonmaak en bewakingsactiviteiten. 

Deze sectoren, die van oudsher toegankelijker zijn voor migranten en vluchtelingen, 

bieden hun belangrijke kansen op beroepsintegratie, maar dragen er tegelijkertijd toe bij dat 

zij in een onzekere situatie blijven doordat zij hen alleen naar moeilijke, slecht betaalde en 

slecht erkende banen leiden. Toch lijkt deze sectorale concentratie mettertijd af te nemen, 
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met name door de stijging van het diplomaniveau van migranten, de tekorten aan 

arbeidskrachten in andere sectoren (gezondheidszorg, IT) en de ontwikkeling van nieuwe 

sectoren zoals de digitale sector of de sociale economie (Jolly, Lainé & Breem, 2012). 

✓ Portugal 

In Portugal zijn buitenlandse werknemers oververtegenwoordigd in de beroepsgroepen 

voor banen waarvoor minder academische eisen worden gesteld. Hun integratie op de 

arbeidsmarkt weerspiegelt niet noodzakelijk hun kwalificaties, met een toename van het 

aantal buitenlanders met middelhoge kwalificaties en een afname van het aantal buitenlandse 

werknemers met kwalificaties lager dan of gelijk aan de eerste cyclus van het basisonderwijs. 

Migranten zijn in sommige arbeidssectoren gemakkelijker te vinden dan in andere. "Fysieke" 

banen en banen waarvoor niet veel technische competenties of academische kwalificaties 

vereist zijn, blijken gemakkelijker migranten aan te werven.  

De aanwerving van arbeidsmigranten vindt plaats in "onverplaatsbare" (niet-

verplaatsbare) banen: immigranten gaan naar handenarbeidsectoren zoals de bouw en naar 

verschillende segmenten van de dienstverlening, waaronder huishoudelijke dienstverlening 

en schoonmaak, kinder- en ouderenzorg, gezondheidsdiensten en handel, hotels en 

restaurants. Sommige van deze segmenten worden geassocieerd met vrouwelijke arbeid, wat 

ook de toenemende vervrouwelijking van migratiestromen verklaart (Peixoto, 2008). 

Gegevens uit 2016 laten zien dat meer dan 50% van alle werkende buitenlanders 

werkzaam is in de drie laagste niveaus van de beroepsbevolking (volgens de Portugese 

classificatie van beroepsgroepen- GP). Deze niveaus variëren van een niet-gekwalificeerde 

kracht (GP9) tot geschoolde werknemers in de industrie, de bouw en ambachtslieden (GP7; 

Oliveira & Gomes, 2018). Buitenlandse werknemers zijn daarentegen 

ondervertegenwoordigd in de topberoepsgroepen: in 2016 concentreerden de beroepsgroepen 

1 (managers) en 2 (specialisten in wetenschappelijke activiteiten) slechts 7,1% buitenlandse 

werknemers, 8 procentpunten minder dan in het geval van Portugese werknemers. Enkele 

banen waar buitenlanders meer geneigd zijn te worden aangenomen zijn: Administratieve en 

ondersteunende diensten (21,4%); Verschaffen van accommodatie, restaurants en 
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soortgelijke diensten (20,2%) en Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 

(12,6%). 

✓ Turkey 

De economische activiteiten en beroepen die door migranten en vluchtelingen worden 

uitgeoefend, worden bepaald door hun informele arbeidsregelingen. Sectoren als de handel, 

de bouw en de verwerkende industrie, die van oudsher een hoog percentage informele arbeid 

kennen, zijn dan ook de belangrijkste ontvangers van migrantenarbeid geworden. In totaal 

zijn deze drie sectoren goed voor 79,1% van de vluchtelingenarbeiders (die de meerderheid 

van de migranten in Turkije vormen). Eén van deze sectoren springt er echter uit wat 

werkgelegenheid betreft: De textiel-, kleding-, leder- en schoenenindustrie (TCLF) biedt 

werk aan bijna één op de drie Syriërs. De redenen waarom deze sector zo gehecht is aan 

migrantenarbeid worden toegelicht in paragraaf 3.1, samen met een beoordeling van hoeveel 

geld de werkgevers besparen door - de meeste - migranten informeel in dienst te nemen. 

Naast deze activiteiten is een relatief groot deel van de vluchtelingen en migranten werkzaam 

in een black box die "overige dienstverlening" wordt genoemd. In de praktijk kan een 

gecombineerde analyse van ISCO- en ISIC-codes op 2-cijferniveau enig licht werpen op de 

bevinding dat deze diensten -meestal- betrekking hebben op herstellingen van persoonlijke 

goederen en kledingactiviteiten (deze laatsten zijn kledingwerkers in beroepstermen maar 

niet in termen van economische activiteit) voertuigreinigers en huishoudelijke 

schoonmaaksters, alsook mogelijk enkele afvalplukkers/afvalinzamelaars (Caro, 2020). 

 

Migratie in het partnerland  

(Hoe heeft het aantal niet-EU-migranten (migranten, vluchtelingen en asielzoekers) 

zich de afgelopen 5 jaar in uw land ontwikkeld?) 

✓ België 

In België bedroeg de nettomigratie in het jaar 2019 55.031 personen, wat meer dan 90% 

van de toename van de inwonende bevolking in België vertegenwoordigt. In 2018 bedroeg 

het 50.180 personen, wat meer dan 80% van de toename van de inwonende bevolking in 
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België is. Het aantal vreemdelingen in België steeg van 897.110 in 2000 (of 9% van de 

ingezeten bevolking in België) tot 1.391.425 in 2019 (of 12% van de ingezeten bevolking in 

België). Op 01/01/2020 was de Belgische bevolking als volgt samengesteld: 67,9% Belgen 

van Belgische origine, 19,7% Belgen van buitenlandse origine en 12,4% niet-Belgen. In 2011 

waren deze percentages respectievelijk 74,3%, 15,5% en 10,2%. (Statbel) 

✓ Frankrijk 

In Frankrijk is tussen 2015 en 2019 het aantal asielaanvragen bij de OFPRA (Franse 

dienst voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen) met 66% gestegen, van 79.900 

tot 132.800. Daarnaast steeg het aantal toegekende beschermingsstatussen met 74%, van 

26.700 tot 46.200. Hoewel deze cijfers sinds 2014 gestaag waren gestegen, werden ze in 2020 

zwaar getroffen door de gezondheidscrisis: er werden 95.600 asielaanvragen ingediend, een 

daling van 28% ten opzichte van 2019, en er werden 33.000 beschermingen verleend (-28%).  

Meer in het algemeen steeg het aantal afgegeven eerste verblijfsvergunningen (om 

economische, gezins- of humanitaire redenen) van 156.700 in 2016 tot 187.070 in 2019, een 

stijging van 19%. In 2020 was er een daling van 20% ten opzichte van 2019. 

✓ Portugal 

Volgens het Statistisch Jaarverslag 2018 (Oliveira & Gomes, 2018) - heeft Portugal, van 

de landen van de Europese Unie (EU28), het kleinste percentage buitenlandse ingezetenen, 

in totaal slechts 4,1% van de inwoners. Het aantal buitenlandse ingezetenen is de afgelopen 

5 jaar echter voortdurend gestegen, van 388.000 personen in 2015, tot bijna 600.000 in 2019.  

In 2019 werden 183 vluchtelingenstatussen toegekend (286 in 2018), voornamelijk aan 

onderdanen van Aziatische landen. In hetzelfde jaar werden 113 verblijfsvergunningen voor 

subsidiaire bescherming toegekend (405 in 2018), opnieuw vooral aan onderdanen van 

Aziatische landen (Machado et al., 2020). 

✓ Turkey 

In Turkije verblijven nu 3,9 miljoen migranten en vluchtelingen, van wie meer dan 90% 

Syrisch is en naar Turkije is gekomen als gevolg van het aanhoudende conflict in hun 

thuisland. 3,6 miljoen Syriërs hebben zich in Turkije laten registreren voor tijdelijke 
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bescherming, samen met andere migranten van verschillende nationaliteiten die asiel, 

internationale bescherming of de vluchtelingenstatus zoeken. Turkije was ook het 

middelpunt van de Middellandse Zeecrisis in 2015. Hoewel het aantal migranten dat vanuit 

Turkije in Griekenland aankomt, de afgelopen twee jaar is gedaald sinds een piek in 2015 

van meer dan 850.000 tot 186.786 in 2017, blijven de cijfers aanzienlijk. Momenteel zijn 3,6 

miljoen van hen Syriërs onder tijdelijke bescherming en bijna 330.000 vluchtelingen en 

asielzoekers van andere nationaliteiten. Andere nationaliteiten zijn Irakees, Turkmeens, 

Afghaans en Iraans. (Internationale Migratiestatistieken, 2019). Meer dan 98 procent van de 

vluchtelingen in Turkije woont onder de gastgemeenschap, en minder dan 2 procent in 

tijdelijke opvangcentra (UNHCR, 2020). Per 31 maart 2021 is het aantal geregistreerde 

Syriërs onder tijdelijke bescherming in Turkije met 9 duizend 421 toegenomen ten opzichte 

van de maand ervoor en kwam uit op een totaal van 3 miljoen 665 duizend 946 personen. 1 

miljoen 737 000 502 (47,4%) van deze personen zijn kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. 

Het totale aantal kinderen en vrouwen van 0 tot 18 jaar bedraagt 2 miljoen 596 duizend 643 

personen. Negentig procent van de vluchtelingen- en migrantenbevolking bestaat uit Syriërs.  

 

(Wat is de belangrijkste leeftijdscategorie van migranten (migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers) in uw land? En uit welke landen van herkomst?) 

✓ België 

De allochtone bevolking in België is jonger dan die van de emigranten. De 

leeftijdsstructuur van immigranten wordt gesuperponeerd op die van emigranten: 

- Tot de leeftijd van 26 jaar is het aandeel van de immigranten groter dan dat van de 

emigranten. Vanaf de leeftijd van 27 jaar wordt deze tendens omgekeerd en is het aandeel 

van de emigranten op deze leeftijd hoger dan dat van de immigranten. Dit komt ook tot uiting 

in een verschuiving in de gemiddelde leeftijd, die 29 jaar bedraagt voor immigranten en 33 

jaar voor emigranten; 



  

 

 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

15 

- Er is een ondervertegenwoordiging van migratie in verband met pensionering, vooral in 

termen van immigratie. Wat emigratie betreft, is er een lichte stijging op de leeftijd van 65 

jaar, gevolgd door een neerwaartse trend. 

Toplanden van herkomst: Roemenië (20.930); Frankrijk (14.069); Nederland (9.446); 

Italië (6.825); Marokko (5.654); Polen (5.603); Bulgarije (5.358); Spanje (5.202); India 

(4.116); Portugal (3.985); Afghanistan (3.228); Syrië (3.221); Duitsland (3.050); Turkije 

(2.525); Verenigde Staten van Amerika (2.507); Overige: 46.232 

✓ France 

Het Nationaal Instituut voor Demografische Studies (Ined) schat dat 64% van de 

onderdanen van derde landen die een eerste verblijfsvergunning van een jaar of langer 

krijgen, in 2018 tussen de 18 en 34 jaar oud was. Wat vluchtelingen betreft, zij zijn in 2018 

gemiddeld 32 jaar oud. 45% van hen is jonger dan 29 en 50% is tussen de 30 en 49 jaar 

(DARES, 2018). De laatste jaren komen de eerste asielaanvragen vooral uit Afghanistan, 

Bangladesh, Pakistan, Guinee, Turkije, Georgië, Albanië, Ivoorkust en Haïti (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken, 2021). 

✓ Portugal 

Ondanks het gebrek aan gegevens over buitenlanders van buiten de EU die in Portugal 

wonen, blijkt uit nationale statistische rapporten dat het grote percentage van alle 

buitenlanders in Portugal bestaat uit mensen uit Brazilië, Afrika, Azië en niet-EU-landen 

(Machado et al., 2020). Uit gegevens van 2020 blijkt dat 81% van de buitenlanders in 

Portugal aangeeft afkomstig te zijn uit een niet-EU-land (INE, 2020). Deze buitenlanders 

behoren tot de "werkende" leeftijdsgroep (20-59 jaar) (Machado et al., 2020). 

 

✓ Turkey 

Vluchtelingenjongeren: Bijna 1,4 miljoen vluchtelingen in Turkije zijn jonger dan 15 

jaar, en meer dan 800.000 zijn tussen de 15 en 24 jaar oud (UNHCR, 2019). Er zijn 748.513 

mensen in de leeftijdscategorie 15-24 jaar, wat wordt gedefinieerd als de jonge bevolking. 
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De verhouding van de Syrische jongerenpopulatie tot het totale aantal Syriërs is 20,4% 

(Aantal Syriërs in Turkije, 2021); 1159.174 zijn tussen de 25-49 en 236.952 zijn tussen de 

50-75+. Gemiddelde: Leeftijd van geregistreerde Syriërs volgens de tabel is 22,2. 

Bevorderaars van integratie (gericht op beroepsintegratie - werkgelegenheid) 

(Wat zijn de belangrijkste bevorderaars van de integratie van migranten, vluchtelingen 

en asielzoekers in uw land) 

Er worden voortdurend inspanningen geleverd om de integratie van migranten in de EU 

te bevorderen. Enkele daarvan zijn: de ontwikkeling en uitvoering van goed beleid; de hulp 

van instellingen die zich richten op de integratie van migranten; de steun van lokale 

verenigingen; de ontwikkeling van een wettelijk kader voor migranten; en bovenal, een 

burgermaatschappij die bereid is om buitenlandse gemeenschappen te integreren en te 

respecteren. 

Erasmus+-projecten zijn enkele voorbeelden van bevorderaars van de integratie van 

migranten in de EU. Enkele projecten die verband houden met dit initiatief zijn:  

• MentorPower: Empowerment en sociale integratie van migrantenjongeren via 

integratie op de arbeidsmarkt door middel van engagement mentoring- 

MentorPower is een strategisch partnerschapsproject voor de empowerment en 

sociale integratie van migrantenjongeren door hun integratie op de arbeidsmarkt te 

vergemakkelijken door middel van engagement mentoring. Het partnerschap zal 

maatschappelijke organisaties in Europa die actief zijn op het gebied van jeugd 

samenbrengen voor het ontwikkelen en testen van een innovatief en duurzaam 

mentormodel voor 16- tot 25-jarige migrantenjongeren binnen een periode van twee 

jaar. 

• Train Interculturele Mediators voor een Multicultureel Europa: Het project 

Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME) verkent praktijken 

van opleiding en tewerkstelling van interculturele bemiddelaars voor immigranten 

(IMfI) in de hele EU. Het bevordert de uitwisseling van goede praktijken op het 
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gebied van interculturele bemiddeling door modelopleidingsprogramma's voor te 

stellen voor zowel interculturele bemiddelaars als hun opleiders. TIME analyseert 

ook bestaande structuren in de partnerlanden en doet aanbevelingen voor de validatie 

van IMfI-opleidingen. 

• WelComm: Communicatievaardigheden voor de integratie van migranten: 

gericht op de bewustmaking van het belang van onderwijs voor de sociale integratie 

van migranten vanaf jonge leeftijd en op de bevordering van kansen op een gelijke 

start in het onderwijs. WelComm richtte zich op het EU-beleid inzake onderwijs en 

opvang voor jonge kinderen (ECEC) door materialen en benaderingen te ontwikkelen 

om de schoolrijpheid en taalverwerving van migrantenkinderen te ondersteunen en 

tegelijkertijd ouders te ondersteunen in hun rol als belangrijkste opvoeders van hun 

kinderen tijdens de eerste jaren. 

• Hardop spreken - Empowerment via gemeenschapsmedia: Het doel van het 

project was de capaciteit op te bouwen van individuen die gemeenschapsmedia 

produceren of daarin geïnteresseerd zijn, in het bijzonder vrouwen en migranten, en 

voor het personeel van de partnerorganisaties om goede praktijken in 

trainingsmethoden uit te wisselen. Aangezien de partners in dit project verschillende 

"specialisaties" en ervaringen hadden, en een breed scala aan onderwerpen en 

doelgroepen bestreken (vrouwen, migranten, studenten, activisten, NGO-personeel), 

was een ander doel van het project om deze specialisaties uit te wisselen: gender, 

migratie en conflictoplossing, alsmede om de resultaten van het project aan een breder 

publiek te presenteren. 

Dit gezegd zijnde is het van belang integratie te bevorderen door middel van projecten 

zoals MIGRANTECH, ter ondersteuning van reeds bestaande praktijken (b.v. instellingen 

voor integratie; ONG's; werkgelegenheidscentra) voor de succesvolle integratie van 

migranten en vluchtelingen in de EU. In bijlage I van dit verslag vindt u de belangrijkste 

bevorderaars van elk partnerland, onderverdeeld in drie categorieën: wetten; goed beleid; en 

instellingen.  
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Analyse van leemten en behoeften 

Obstakels voor integratie 

(Zijn er verschillen in salaris/rapportage van overkwalificaties/.../ tussen migranten 

(migranten, vluchtelingen en asielzoekers) en autochtonen?) 

✓ België 

Uit een studie in opdracht van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) blijkt dat 

sollicitaties van etnische Belgen en Belgen van Marokkaanse afkomst tijdens het 

aanwervingsproces verschillend worden behandeld. Uit de cijfers blijkt dat er in alle drie de 

gewesten van het land sprake is van discriminatie, zowel bij het selectie- en 

aanwervingsproces als bij het contact met de personeelsverantwoordelijken. Bij gelijke 

kenmerken heeft een buiten de EU geboren immigrant ongeveer 22% minder kans op werk 

dan een in België geboren persoon, en dit geldt voor alle geboortelandgroepen. De grootste 

kloof wordt waargenomen bij mensen uit het Nabije en Midden-Oosten, met een 40% lagere 

kans op werk. Het feit dat deze immigranten relatief recent zijn aangekomen, beïnvloedt het 

resultaat. Wanneer wordt gecontroleerd voor het aantal jaren van verblijf, wordt het verschil 

met de andere geboortelandgroepen aanzienlijk kleiner. De kleinste verschillen worden 

gemeten voor mensen die geboren zijn in Afrika bezuiden de Sahara (-14%) en in "andere 

Aziatische landen" (-8%). 

✓ Frankrijk 

De gemiddelde loonkloof tussen migranten en autochtonen bedraagt 9% in Frankrijk 

(IAO, 2020). Dit is grotendeels te wijten aan de aard van de banen die zij hebben. Zij hebben 

namelijk te maken met aanzienlijke onzekerheid wat arbeidsvoorwaarden betreft: hun 

contracten zijn meestal tijdelijk en zij hebben vaker te maken met deeltijdwerk dan de rest 

van de bevolking (vooral vrouwen).  

Zoals in de meeste EU-landen zijn niet-EU-burgers die in Frankrijk verblijven vaker 

overgekwalificeerd. Terwijl het overkwalificatiepercentage voor nationale burgers in 2019 

20% bedroeg, was dat voor niet-EU-onderdanen 40%, een kloof van 20% (Eurostat, 2020). 

Er zij op gewezen dat deze resultaten overeenkomen met het op EU-niveau waargenomen 

gemiddelde.  
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Ten slotte worden migranten en vluchtelingen meer getroffen door werkloosheid dan de 

rest van de bevolking. In 2019 is het werkloosheidspercentage van niet-EU-migranten 15,7%, 

terwijl dat van de autochtone bevolking 7,8% bedraagt (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

2020). 

✓ Portugal 

Ondanks de voortdurende inspanningen om een gunstiger integratieproces voor 

migranten in Portugal te creëren, is het duidelijk dat er nog steeds enkele obstakels zijn bij 

hun integratie op de arbeidsmarkt. Uit gegevens van 2018 blijkt nog steeds dat niet-

autochtonen een hoger werkloosheidspercentage (12,2%) hebben dan autochtonen (het 

werkloosheidspercentage van de totale bevolking is 7,0%; Oliveira & Gomes, 2018). 

Bovendien melden de gegevens een significant verschil in salaris tussen migranten en 

autochtonen (met -2,6% in 2017; Oliveira & Gomes, 2018).  

Bovendien is overkwalificatie een veel voorkomende realiteit voor migranten in de EU. 

Overgekwalificeerde werknemers worden gedefinieerd als: werknemers met een tertiair 

opleidingsniveau die werken in laag- of middelhooggeschoolde beroepen waarvoor een 

tertiair opleidingsniveau niet vereist is. 

De meeste EU-landen melden dat niet-EU-burgers vaker overgekwalificeerd zijn voor 

hun baan. Gemiddeld ligt het algemene overkwalificatiepercentage voor niet-EU-burgers 

rond 43%, terwijl het voor nationale burgers rond de 20% blijft steken. Portugal meldt een 

verbijsterend verschil van ongeveer 30% tussen deze twee groepen en beweert dat niet-EU-

burgers vaker overgekwalificeerd zijn voor hun baan dan autochtone burgers (Eurostat, 

2020). 

✓ Turkije 

Ongeacht de groep waarop we ons richten, worden de banen van migranten en 

vluchtelingen gekenmerkt door lage lonen; het gemiddelde nettoloon van deze doelgroep 

bedraagt 1 302, wat in 2017 lager was dan het wettelijk minimumloon voor voltijdse 

werknemers, 1 404. De naleving van het minimumloon geeft een donkerder beeld wanneer 

het wordt beoordeeld vanuit een uurperspectief. De meerderheid van de migranten werkt 

meestal meer dan de 45 uur die nodig zijn om een voltijds salaris te verdienen en als gevolg 
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daarvan verdienen de meeste migranten- en vluchtelingenwerknemers minder dan het 

minimumloon per uur. Het percentage vluchtelingenwerknemers met een minimumloon ligt 

iets lager in Istanboel, waar vluchtelingen een hoger loon genieten dan in andere regio's. Dit 

verschil is echter waarschijnlijk te wijten aan de hogere kosten van levensonderhoud in de 

grootste stad van Turkije en niet aan de vrijgevigheid van de werkgevers. Misschien 

verrassend, in het licht van het loonverschil tussen mannen en vrouwen, is het feit dat een 

groter aandeel van de mannen onder het minimumuurloon verdient, namelijk 76,8 procent 

tegenover 68,7 procent. Dit resultaat is het gevolg van de vorm van de loonverdeling tussen 

mannen en vrouwen; vrouwen met een laag inkomen verdienen zeer weinig, maar er is een 

hoger percentage van hen dat boven het minimumloon verdient dan bij mannen. Turkse 

autochtonen verdienen gemiddeld 63,1% meer dan migranten en vluchtelingen en een voor 

de hand liggende vraag is of deze doelgroep door werkgevers gediscrimineerd zou kunnen 

worden. Een manier om deze vraag, althans gedeeltelijk, te beantwoorden is door middel van 

een zogenaamde loonregressie. Met dit instrument kunnen we controleren voor 

werkgerelateerde en persoonlijke kenmerken die van invloed kunnen zijn op het uurloon; het 

lage loon van migranten en vluchtelingen kan bijvoorbeeld deels worden verklaard door het 

feit dat ze informeel werken (Caro, 2020). Meer dan 75% van de Syriërs werkt meer dan 45 

uur per week (wettelijke wekelijkse arbeidstijd in Turkije) (Caro, 2020). 

(Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor hun integratie op de arbeidsmarkt?) 

✓ België 

De belemmeringen die de sollicitanten in de IAO-studie ondervinden, zijn niet te wijten 

aan de economische situatie van de bedrijven of aan een gebrek aan opleiding van de 

sollicitanten, maar aan hun etnische afkomst. Volgens het CSE-verslag verklaart het 

opleidingsniveau het grootste deel van het verschil in arbeidsparticipatie tussen autochtonen 

en migranten. Andere factoren, zoals de burgerlijke staat of het aantal kinderen, zijn van 

invloed op de beslissing om al dan niet aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Het sociale 

kapitaal of het sociale netwerk dat een individu bezit kan ook een belangrijke rol spelen: het 

zal negatief zijn als het hem of haar tot bepaalde banen of bedrijfstakken beperkt. 
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Discriminatie bij aanwerving is, ook al is het bij wet verboden, altijd aanwezig. Veel van 

de migranten die wij hebben ontmoet, melden dat zij werk doen waarvoor zij 

overgekwalificeerd zijn. Een van de eerste problemen die men tegenkomt is de moeilijkheid 

om het diploma door de Belgische autoriteiten te laten erkennen. 

Culturele verschillen spelen ook een rol in de werkgelegenheidsgraad. In vergelijking 

met een man, waarbij alle andere kenmerken gelijk zijn, heeft een vrouw een lagere kans om 

werk te vinden. Voor vrouwen die buiten de EU geboren zijn, is het verschil nog groter, 

namelijk twee keer zo groot als voor vrouwen die in eigen land geboren zijn (-23% tegen -

11%).  

De analyse van de verschillen in netto arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen laat 

een veel duidelijker verschil zien voor immigranten van buiten de EU dan voor autochtonen. 

Er worden sterke verschillen waargenomen naar gelang van de geboortelandgroepen. 

Vrouwen uit Latijns-Amerika, Afrika bezuiden de Sahara en "andere Aziatische landen" 

hebben bijvoorbeeld een participatiegraadkloof met hun mannelijke tegenhangers die gelijk 

is aan of zelfs lager dan die van de autochtone bevolking. Omgekeerd hebben geïmmigreerde 

vrouwen uit de Maghreb, de kandidaat-lidstaten van de EU (voornamelijk Turkije) en het 

Nabije en Midden-Oosten een arbeidsparticipatie die aanzienlijk lager is dan die van mannen. 

De verklaring hiervoor ligt voor deze herkomstgroepen in een hoger werkloosheidscijfer, en 

dus waarschijnlijk in een grotere moeilijkheid om een baan te vinden, maar het verschil met 

mannen ligt vooral in de inactiviteitspercentages. Een groot deel van deze vrouwen is gewoon 

niet aanwezig op de arbeidsmarkt. De culturele invloed, de geringe arbeidsparticipatie van 

vrouwen in de landen van herkomst, de samenstelling van het gezin, maar ook het gebrek 

aan stimulansen om in ons land te gaan werken zijn belangrijke factoren. In dit verband blijkt 

dat 61% van de inactieve allochtone vrouwen van buiten de EU huisvrouw is. Dit is het geval 

voor slechts 25% van de autochtone inactieve vrouwen. Inactieve immigrantenvrouwen 

hebben dus minder kans dan autochtone vrouwen om student te zijn, niet te kunnen werken 

of met vervroegd pensioen te gaan. 

De toegang tot werk is niet het enige probleem waarmee niet-EU-migranten op de 

arbeidsmarkt worden geconfronteerd; ook de kwaliteit van het werk staat ter discussie. 
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Toegang tot werk is een belangrijke stap in de integratie op de arbeidsmarkt. De analyses 

van de Raad gaan echter verder door te kijken naar de kenmerken van deze werkgelegenheid. 

Daaruit blijkt dat buiten de EU geboren immigranten meer onzekere en slechter betaalde 

banen hebben dan autochtonen. Zij zijn het meest aanwezig in sectoren als administratieve 

en ondersteunende diensten en hotels en restaurants, die de laagste lonen kennen. In België 

lag in 2016 het mediaan equivalent inkomen van mensen die buiten de EU zijn geboren meer 

dan 43% lager dan dat van de autochtonen. Dit is de grootste kloof van alle vergelijkbare 

landen. 

De Raad toonde ook aan dat de mismatch tussen de voor de baan vereiste kwalificatie en 

het opleidingsniveau van de werknemer vaker voorkomt bij immigranten die buiten de EU 

zijn geboren.  

Terwijl 18% van de hoogopgeleide autochtonen overgekwalificeerd is voor hun baan, 

stijgt dit percentage tot 38% voor niet-EU-immigranten. Opnieuw scoort België volgens 

internationale bronnen vrij slecht in vergelijking met andere EU-landen wat het niveau van 

overkwalificatie van immigranten betreft. Dit doet de vraag rijzen naar de erkenning van in 

het buitenland verworven kwalificaties, maar kan ook te wijten zijn aan onvoldoende kennis 

van de taal van het gastland. Het is echter belangrijk op te merken dat, behalve voor 

gereglementeerde beroepen, particuliere werkgevers vrij zijn om personeel aan te werven op 

basis van het buitenlandse diploma zonder een besluit over de gelijkwaardigheid, maar zij 

kunnen er wel om vragen. (CSE-verslag) 

 

✓ Frankrijk 

De taalbarrière vormt een belangrijk obstakel voor de professionele integratie van 

migranten en vluchtelingen, aangezien beheersing van de Franse taal een vereiste is om in 

veel beroepen te kunnen werken.  

Er zijn ook wettelijke beperkingen, te beginnen met de periode gedurende welke 

asielzoekers geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt, die 6 maanden bedraagt vanaf de 

datum van indiening van hun aanvraag bij de OFPRA. 
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Zodra zij een werkvergunning hebben gekregen, worden migranten en vluchtelingen met 

nog meer beperkingen geconfronteerd en hebben zij slechts toegang tot een deel van de 

arbeidsmarkt. Voor sommige gereglementeerde beroepen gelden namelijk nationaliteits- 

en/of diplomavereisten. Het gaat hierbij vooral om banen bij de overheid en vrije beroepen 

(advocaten, artsen, enz.). Meer dan 5 miljoen banen zijn ontoegankelijk voor niet-Europese 

buitenlanders, wat neerkomt op 20% van de arbeidsmarkt (Observatoire des inégalités, 

2019). 

Bovendien staat het principe van de tegenstelbaarheid van de werkgelegenheidssituatie 

de overheid toe om buitenlanders de toegang tot bepaalde beroepen te weigeren, afhankelijk 

van de werkloosheidsgraad in de betrokken sector. 

Naast deze beperkingen kan men ook wijzen op de complexiteit van de administratieve 

procedures, met name voor de erkenning van buitenlandse diploma's, en op de mogelijkheid 

tot discriminatie die op de arbeidsmarkt bestaat. 

✓ Portugal 

Hoewel er weinig informatie is, heeft een studie voor een doctoraal proefschrift enkele 

mogelijke obstakels gemeld voor Braziliaanse migranten in Portugal (die 21,9% 

vertegenwoordigen van alle migranten die in Portugal wonen; Público, 2019).  

- Diploma-erkenning en bureaucratische procedures - Volgens de dissertatie is het 

belangrijkste obstakel de diploma-erkenning (Brito, 2019). Aangezien dit een lang, 

bureaucratisch proces inhoudt, hebben de meeste migranten niet de tijd, het geld of 

de motivatie om hun academische prestaties in Portugal te laten erkennen. Bovendien 

beweerde een groot percentage van de deelnemers die aangaven hun diploma niet 

erkend te hebben, ook werkloos te zijn (39%, Brito, 2019). Onduidelijke 

bureaucratische procedures zijn een gerelateerde belemmering voor hun succesvolle 

integratie op de arbeidsmarkt 

- Waargenomen stereotypering - Een tweede belemmering die werd vastgesteld, was 

de waargenomen stereotypering en vooringenomenheid van het ontvangende land 

(Portugal). Volgens het rapport hebben Braziliaanse migranten het gevoel dat ze niet 

gelijk worden behandeld, en worden gediscrimineerd met ongelijke kansen op werk. 
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Ondanks dat dit geen directe belemmering is, kan de perceptie van discriminatie 

werken als een onmotiverende factor voor het zoeken naar kansen op werk. (Brito, 

2019).  

- Taalvaardigheden - Migranten zijn ook van mening dat het begrijpen en leren van de 

taal van het gastland een belangrijke vereiste is in het integratieproces. In 2014 was 

het percentage hoogopgeleiden hoger onder immigranten dan onder autochtonen met 

een autochtone achtergrond.  

- Migratiespecifieke obstakels op het werk, zoals taal- en communicatiebarrières, 

gebrek aan erkenning van buitenlandse diploma's en ervaring, beperkte 

arbeidsrechten, discriminatie op sociale en religieuze gronden, kunnen bijdragen aan 

deze ontkoppeling (Agafiţei & Ivan, 2016) 

✓ Turkije 

Vluchtelingen in Turkije worden geconfronteerd met uitdagingen bij de toegang tot de 

arbeidsmarkt en opnieuw wanneer zij werk hebben. De uitdagingen bij de toegang tot de 

arbeidsmarkt omvatten: 

• geringe inzetbaarheid (als gevolg van een laag opleidingsniveau en geringe technische 

vaardigheden); 

• beperkte taalvaardigheden; 

• beperkte toegang tot informatie en diensten (voornamelijk als gevolg van de 

taalbarrière). 

Sinds 2016 kunnen vluchtelingen via hun werkgever een werkvergunning krijgen. Tot nu 

toe hebben echter slechts weinigen een werkvergunning gekregen en werken maar heel 

weinig vluchtelingen formeel. 

Van de 2,16 miljoen vluchtelingen in Turkije is naar schatting slechts de helft 

geïntegreerd in de arbeidsmarkt, de meesten informeel in laaggeschoolde en laagbetaalde 

banen (ILO's support to refugees and host communities in Turkey, 2020). 

Door de trage integratie kunnen vluchtelingen ook in arme buurten terechtkomen, wat tot 

sociale conflicten kan leiden. Anderzijds kunnen goedkope arbeidskrachten onrendabele 

economische activiteiten in de hand werken, waardoor waardevolle middelen worden 
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onttrokken aan op lange termijn duurzame, productievere sectoren. Een andere negatieve 

kant van de concentratie van vluchtelingen in laaggeschoolde, informele banen heeft te 

maken met het bestaan van overgekwalificeerde werknemers. Een plausibele reden voor het 

gebrek aan toegang tot hooggekwalificeerde banen zou verband kunnen houden met het 

bestaan van een taalbarrière.  

Een andere grote belemmering is dat de validatie van buitenlandse diploma's en de 

erkenning van eerdere leerervaringen de waarde van de capaciteiten van migranten en 

vluchtelingen waarschijnlijk verlagen, met name in sterk gereglementeerde beroepen waar 

signalen even belangrijk - zo niet belangrijker - zijn dan het feitelijke menselijke kapitaal. 

Samen met de twee genoemde redenen vormt het feit dat banen voor hoogopgeleiden meestal 

onder formele arbeidsregelingen worden aangeboden een drievoudige bedreiging voor goed 

opgeleide migranten en vluchtelingen in hun streven om hun capaciteiten te benutten. (Caro, 

2020). 

 

Conclusie 

(Korte conclusie/samenvatting van de voornaamste bevindingen) 

✓ België 

Migranten en vluchtelingen worden bij hun aankomst in België met verschillende 

obstakels geconfronteerd: het land telt 3 officiële talen, en om een zinvolle baan te vinden 

moet men minstens een van deze talen spreken; anderzijds is de erkenning van niet-Europese 

diploma's zeer lang en ingewikkeld, wat er meestal toe leidt dat deze mensen een baan 

aanvaarden waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. Talrijke niet-gouvernementele organisaties 

en officiële instellingen steunen migranten en vluchtelingen bij hun inspanningen om talen 

te leren en een opleiding te volgen voor banen waarnaar veel vraag is. Sommige van deze 

organisaties hebben al cursussen voor afstandsonderwijs opgezet om een breder publiek te 

bereiken.  
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✓ Frankrijk 

De economische situatie van migranten en vluchtelingen is over het algemeen minder 

gunstig dan die van de rest van de bevolking in Frankrijk en zij ondervinden nog steeds 

aanzienlijke moeilijkheden bij de toegang tot de arbeidsmarkt. De laatste jaren is er echter 

een bemoedigende tendens om de politieke en sociaal-economische actoren te mobiliseren 

ten gunste van hun integratie in het arbeidsproces, met de inzet van talrijke steunmaatregelen.  

Voorlopig zijn deze programma's gericht op sectoren met een tekort, te beginnen met de 

bouwnijverheid, de accommodatie- en voedselvoorziening en de persoonlijke 

dienstverlening. Hoewel deze sectoren migranten aanzienlijke kansen op werk bieden, bieden 

zij over het algemeen onzekere banen die vaak niet in overeenstemming zijn met de 

werkelijke vaardigheden van de werknemers, waardoor hun situatie van sociale 

achteruitgang wordt versterkt. Niettemin zijn er steeds meer mogelijkheden in sectoren in 

ontwikkeling, zoals de digitale technologie, en in het ondernemerschap.  

De beroepsintegratie van migranten en vluchtelingen is een grote uitdaging, die de 

Europese landen met alle belang moeten aangaan: zij vormt niet alleen een waardevolle 

vector voor de integratie van deze mensen, maar ook een grote kans voor onze 

samenlevingen. De geslaagde integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt kan immers 

zeer gunstig blijken te zijn, zowel op economisch als op sociaal en cultureel vlak. 

✓ Portugal 

Portugal wordt in zijn samenleving beschouwd als een goed gastland voor migranten, 

vluchtelingen en asielzoekers, wat blijkt uit de voortdurende toename van de migratiestroom, 

een goed integratiebeleid, instellingen die zich richten op de uitvoering van dit beleid, en de 

beschikbare middelen voor hun ondersteuning. Het is echter ook vermeldenswaard dat er nog 

veel werk moet worden verzet. Uit statistieken over overkwalificatie, werkloosheid en 

ervaren discriminatie blijkt dat migranten nog steeds te lijden hebben onder bepaalde sociale 

onevenwichtigheden, en nog steeds belemmeringen ondervinden bij hun succesvolle 

integratie. Daarom zijn projecten zoals "MIGRANTECH" belangrijke inspanningen om deze 

onevenwichtigheden te bestrijden en te werken aan een meer homogene en eerlijke 

samenleving. 
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✓ Turkije 

De vluchtelingen- en migrantenpopulatie bestaat dus voor het grootste deel uit Syriërs. 

Afhankelijk van de Syrische vluchtelingenstroom in 10 jaar, heeft Turkije verschillende 

regelingen getroffen om vluchtelingen een veilige en uitgebreide omgeving te bieden. Zoals 

overheidsinstanties, NGO's en INGO's, zijn er veel projecten en diensten voor vluchtelingen. 

Daarnaast spelen fondsen van de Europese Unie een zeer grote rol in de ondersteunende 

diensten voor vluchtelingen.  Deze fondsen stellen Turkije in staat samen te werken en grote, 

alomvattende en duurzame programma's uit te voeren. De Turkse Rode Halve Maan heeft 

bijvoorbeeld een groot project opgezet, de zogenaamde Gezondheidscentra in de 

Gemeenschap, dat vluchtelingen en andere sociaal achtergestelde groepen verschillende 

soorten steun biedt, zoals psychosociale steun, financiële hulp, openbare hulpverlening, 

herstructurering van familiebanden, enz.  

De Europese Unie financiert de projecten van de Rode Halve Maan, zodat zij het project 

in stand kunnen houden. De Europese Unie financiert de projecten van de Rode Halve Maan 

zodat zij het project kan voortzetten. Niet alleen dat, maar zij hebben ook nog eens 10 centra 

opgezet voor nieuwe gebieden die dichtbevolkt zijn met sociaal achtergestelde vluchtelingen. 

Aan de andere kant zijn de projecten, de diensten niet geïntegreerd met het veld. Als je werkt 

met kwetsbare mensen, zoals vluchtelingen, moet je in het veld zijn. In Turkije zijn onze 

projecten meestal op kantoor gebaseerd en ver verwijderd van de werkelijke problemen 

waarmee deze mensen te kampen hebben. Als overheidsinstanties, NGO's en INGO's zouden 

we meer in het veld moeten zijn om te begrijpen wat zij nodig hebben en hoe we voordelen 

kunnen bieden.  

Het overheidsbeleid inzake integratie is in ontwikkeling, maar nog steeds niet voldoende. 

Er blijven vluchtelingen komen, maar er is geen regelgeving om de lokale bevolking voor te 

bereiden op de situatie van de vluchtelingenstroom. Lokale mensen en vluchtelingen hebben 

over het algemeen conflicten met elkaar vanwege de arbeidskrachten. Werkgevers nemen 

vluchtelingen informeel in dienst en betalen veel minder dan zij aan Turkse werknemers 

betalen. Zij geven er de voorkeur aan vluchtelingen in dienst te nemen en deze situatie 

veroorzaakt haat tussen de plaatselijke bevolking en vluchtelingen. De lokale bevolking 
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denkt dat de vluchtelingen hen beletten werk te vinden, zonder te beseffen dat de schuldigen 

de werkgever en het systeem zijn. De regering zou regels moeten opstellen om te voorkomen 

dat werkgevers vluchtelingen illegaal in dienst nemen en zou vluchtelingen betere kansen op 

werk moeten bieden. Bovendien moeten er sterke integratie-veldmissies worden opgezet en 

in stand gehouden, omdat Syrische vluchtelingen van nu af aan zonder enige twijfel deel 

zullen uitmaken van de Turkse bevolking. 

 

Enquête-analyse 

Inleiding tot enquêtes 

Voor dit project is het belangrijk de situatie van de doelgroep te begrijpen, en hopelijk 

oplossingen te vinden die op hun behoeften zijn afgestemd. Voor een betere ontwikkeling 

van het project is het ook van belang rekening te houden met het perspectief van 

arbeidsmarktdeskundigen en personeel van beroepsonderwijs en -opleidingen, en met wat zij 

zien als de situatie van migranten en vluchtelingen bij het zoeken naar werk. Daarnaast is het 

centrale doel van deze studie te begrijpen wat als de meest nuttige competenties worden 

beschouwd voor de integratie van migranten en vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Dit laatste 

doel staat centraal bij de ontwikkeling van de volgende IO's, en de creatie van de e-modules 

in de competentietraining. 

Voor deze gegevensanalyse werd een enquête gehouden en verspreid onder drie 

belangrijke doelgroepen (d.w.z. beroepsbeoefenaren op het gebied van beroepsonderwijs en 

-opleiding/arbeidsmarkt; migranten en vluchtelingen; en mensen die migranten in dienst 

hebben gehad) in alle partnerlanden. In het eerste deel van het verslag over de resultaten van 

de enquête worden gegevens over de sociodemografie besproken; ten tweede, en dit is het 

belangrijkst, worden ook de sleutelcompetenties voor de succesvolle integratie van 

migranten en vluchtelingen op de arbeidsmarkt onderzocht. Ten derde zullen de ervaringen 

van migranten bij het zoeken naar werk, alsmede hun belemmeringen en de mate van 

tevredenheid met werk worden geanalyseerd. Ten slotte zullen in het laatste deel van het 

verslag enkele conclusies worden getrokken uit de verzamelde gegevens. 
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Gebruikte methode 

De studie die in het kader van het MIGRANTECH-project is uitgevoerd, is het resultaat 

van een on-line-enquête op basis van vragenlijsten die in de vier landen van de 

projectpartners (Frankrijk, België, Portugal en Turkije) zijn verspreid. In elk land werden 

drie vragenlijsten aan verschillende doelgroepen verstrekt:   

- Ondernemingen die migranten en/of vluchtelingen in dienst hebben;  

- Beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding; 

- Migranten en vluchtelingen. 

In totaal hebben 332 mensen de vragenlijsten beantwoord die in België, Frankrijk, 

Turkije en Portugal zijn verspreid, waaronder 89 werkgevers, 134 beroepsbeoefenaars op het 

gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en 109 migranten/vluchtelingen. Het idee was 

dus om de percepties te verzamelen van deze drie doelgroepen, die zich allemaal 

bezighouden met de inzetbaarheid van migranten en vluchtelingen vanuit mogelijk 

verschillende perspectieven. 

De drie vragenlijsten waren in grote lijnen op dezelfde manier gestructureerd, met enkele 

specificiteiten afhankelijk van het doelpubliek. Elk formulier was samengesteld uit 

verschillende thematische assen, die elk verscheidene vragen omvatten. De belangrijkste 

thema's waren:  

- Sleutelcompetenties die waardevol zijn op de arbeidsmarkt; 

- Zoeken naar werk en inzetbaarheid;  

- Belemmeringen voor inzetbaarheid; 

- Beroepsopleiding;  

- Arbeidstevredenheid. 
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De meeste vragen waren vragen met een gesloten einde, enkelvoudige of 

meerkeuzevragen. Een paar open vragen stelden de respondenten in staat suggesties te doen 

of meer nuttige informatie toe te voegen. 

 

Resultaten van de enquête 

1.1. Socio-demografische gegevens en beroepsgegevens 

1.1.1. Ondernemingen die migranten en/of vluchtelingen in dienst hebben 

 De meerderheid van onze steekproef van werkgevers was man (59,6%), en een groot 

percentage had een bachelordiploma (41,6%). Daarnaast had 23,6% een Masters- en 2,2% 

een Doctoraatsdiploma, wat betekent dat een groot percentage van onze steekproef van 

werkgevers een hogere opleiding had genoten (67,4%). Er was een hoog percentage 

deelnemers dat werkte in hotels, restaurants en/of toerisme (16,9%). Detailhandel/distributie 

was de op een na meest voorkomende beroepssector, vertegenwoordigd door 13,5% van onze 

steekproef (fig. 1). "Andere" sectoren die werden genoemd waren onder meer journalistiek, 

wasserij en andere meer specifieke banen.  
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1.1.2. Beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding 

Alleen deelnemers die met migranten/vluchtelingen hebben gewerkt, kwamen in 

aanmerking voor deze gegevensanalyse. De meerderheid werkte minder dan 5 jaar met hen 

(54,5%). Onze steekproef voor beroepsonderwijs en -opleiding omvatte voornamelijk 

vrouwelijke deelnemers (67,2%) en varieerde van 26-42 (52,2%). De grote meerderheid had 

hoger onderwijs gevolgd (81,3%), 38,1% had een bachelordiploma, 41,8% een 

masterdiploma en 1,5% een doctoraatsdiploma. 

 

1.1.3. Migranten en vluchtelingen 

 Onder onze migranten- en vluchtelingensteekproef waren de meeste deelnemers mannen 

(64,2%), variërend van 26-31 jaar oud (27,5%). Een groot deel is minder dan 5 jaar in het 

gastland (56%). Bovendien heeft een groot deel alleen basisonderwijs genoten (53,2%), 

waarbij 6,4% alleen de lagere school heeft afgemaakt, 13,8% de middelbare school en 33% 
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de middelbare school. Dit kan een bepalende factor zijn bij het zoeken naar werk, aangezien 

lage schoolprestaties een obstakel kunnen vormen bij het vinden van een baan. 

Elf procent beweert te werken in de "Bouwnijverheid en openbare werken". En 9,2% van 

de respondenten beweert te werken in "Hotels, restaurants en toerisme". De categorie 

"andere" omvatte milieuwerk, juridische aanverwante gebieden, telecommunicatie, 

bankwezen; en situaties waarin de deelnemers in meer dan één werkgebied werkzaam waren 

(fig. 2). 

1.2. Vereiste en door werkgevers gezochte kerncompetenties bij de 

aanwerving van migranten 

1.2.1 Ondernemingen die migranten/vluchtelingen in dienst hebben 

De meest gewaardeerde competenties  

 Voor de competentievraag werd de deelnemers gevraagd om op een 5-punts Likert-

schaal (1= helemaal niet belangrijk; 5= zeer belangrijk) het belang van een bepaalde 

competentie tijdens het aanwervingsproces te beoordelen. De competenties die door de 

ondernemingen die migranten en vluchtelingen tewerkstellen, het vaakst als belangrijk 

werden aangeduid, waren: tijdbeheer, stiptheid en nauwkeurigheid (M=4,2), "Leervermogen, 
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aanpassing en autonomie" (M=3,9) en "Vermogen om eigen fouten te erkennen" (M=3,9). 

Andere belangrijke competenties werden gegroepeerd in de volgende grafiek (fig. 3). Er 

werden meer competenties toegevoegd, zoals "Professioneel gedrag" en "Vertrouwen" 

(beoordeeld als "Uiterst belangrijk"). De minst belangrijke competentie die werd genoemd 

was "Culturele expressie" (M=2,7). 

 

De competenties die aanwezig zijn bij de migranten/vluchtelingenpopulatie  

Op de vraag welke competenties in deze doelgroep aanwezig waren, antwoordden de 

werkgevers met een 5-punts Likert-schaal (1- Altijd afwezig; 5- Altijd aanwezig). De meest 

gerapporteerde aanwezige competenties waren "Communicatie in de moedertaal", 

"Leervermogen, aanpassing en zelfstandigheid" en "Interpersoonlijke, interculturele, sociale 

en burgerschapsvaardigheden" (alle met M=3,3), hoewel de beoordeling slechts iets boven 

het gemiddelde lag. Andere genoemde competenties waren "communicatie in vreemde 

talen", "culturele expressie", "geheugenvaardigheden" en "ruimtelijke oriëntatie" (alle met 

M=3,2). Geen enkele competentie werd beoordeeld als "Vaak afwezig" of "Altijd afwezig" 

(beoordeeld als 2 of lager). 

 

1.2.2 Volgens beroepsopleidingsdeskundigen 

De meest gewaardeerde competenties  

 Ook voor deze vraag werd aan de beroepsbeoefenaars in beroepsonderwijs en -opleiding 

gevraagd om op een 5-punts Likert-schaal (1- Helemaal niet belangrijk; 5- Uiterst belangrijk) 

aan te geven hoe waardevol de gegeven competenties waren voor de integratie van 

migranten/vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Volgens beroepsbeoefenaars in 

beroepsonderwijs en -opleiding waren "Leervermogen, aanpassing en zelfstandigheid" 

(M=4,5) de meest gewaardeerde competenties voor migranten/vluchtelingen, terwijl 

"Tijdbeheer, punctualiteit en nauwkeurigheid" op de tweede plaats kwam (M=4,4) en 

"Communicatievaardigheden" op de derde plaats (M=4,3). Anderzijds werden "wiskundige 
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vaardigheden en basisvaardigheden in exacte wetenschappen en technologie" (M=3,5), 

hoewel nog steeds bovengemiddeld gewaardeerd, het minst gewaardeerd volgens onze 

steekproef van beroepsopleidingspersoneel (fig. 4). 

 

1.2.3. Volgens migranten en vluchtelingen 

De meest gewaardeerde competenties   

"Timemanagement, punctualiteit en nauwkeurigheid" (M=4,3), "Stressbeheer", 

"Probleemoplossing", "Leervermogen, aanpassingsautonomie", "Interpersoonlijke, 

interculturele, sociale en burgerschapsvaardigheden" (alle met M=4) werden gerapporteerd 

als de meest belangrijke competenties op de arbeidsmarkt. De minst belangrijke competentie 

die werd beoordeeld was wiskundige vaardigheden en basisvaardigheden op het gebied van 

exacte wetenschappen en technologie (M=3,4). 
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Figure 4. Most valued competencies in the labour market  (VETs) 



  

 

 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

35 

 

 

1.2.4 Volgens dierenartsen en werkgevers 

Meest gewaardeerde competenties 

Aangezien het hoofddoel van deze studie een diepgaande analyse van de gewaardeerde 

competenties op de arbeidsmarkt is, is het belangrijk te begrijpen welke competenties het 

meest gewaardeerd worden door beroepsonderwijs en -opleidingen, 

arbeidsmarktdeskundigen en werkgevers. Hoewel werkgevers hoofdzakelijk 

verantwoordelijk zijn voor het aanwervingsproces van werknemers (in dit geval migranten 

en vluchtelingen), kunnen zij op zoek zijn naar specifieke competenties voor op de werkplek 

(ruimtelijke oriëntatie kan bijvoorbeeld belangrijk zijn voor het werken in de bouw). 

Vervolgens werden beroepsopleidingen aan deze analyse toegevoegd om een meer algemeen 

beeld te krijgen van de belangrijke competenties voor de arbeidsintegratie van migranten. 

3,9

4,0
4,0

3,8

3,9
4,0

3,9

4,3

3,9

4,0

3,9 3,9

3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4

Figure 5. Most valued competencies in the labour market (migrants and refugees) 
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 Volgens de BOO's en werkgevers zijn de meest gewaardeerde competenties "tijdbeheer, 

punctualiteit en nauwkeurigheid" (M=4,34), "leervermogen, aanpassing en zelfstandigheid" 

(M=4,25) en "vermogen om eigen fouten te erkennen" (M=4,07). Uit deze bevindingen blijkt 

duidelijk dat de meest gewaardeerde competenties zachte vaardigheden zijn, die door 

ervaring en opleiding kunnen worden uitgeoefend en ontwikkeld. Opnieuw werd culturele 

expressie gezien als de minst belangrijke competentie op de arbeidsmarkt (M=3,19). 
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1.3. Beroepsopleiding en steun voor werkgelegenheid 

1.3.1. Volgens migranten en vluchtelingen 

 Van onze migranten- en vluchtelingensteekproef had slechts 31,5% een of meer 

opleidingscursussen gevolgd in het gastland. Van hen had 42,9% een on-the-job training 

gevolgd, zoals serveerster, catering, heftruckchauffeur, enz (fig. 7). Bijna 26% had een 

taalopleiding gevolgd, en 11,4% had andere soorten opleidingen gevolgd, zoals schilderen, 

of een sportopleiding.  

1.4. Zoeken naar werk voor migranten en vluchtelingen 

Meer dan de helft van onze migranten- en vluchtelingendeelnemers vond binnen een jaar 

na aankomst in het gastland een baan (72,4%; fig. 8). Tijdens hun zoektocht naar een baan 

beweerde slechts 23% steun te hebben gekregen van een ngo, een overheidsdienst of andere 

organisaties. 

In de vraag over wat hen hielp bij het vinden van een baan, werd de deelnemers gevraagd 

aan te geven hoe belangrijk zij elke variabele vonden. Volgens onze steekproef waren de 

meest gewaardeerde elementen bij het vinden van een baan het geloof in eigen succes, 

gemotiveerd zijn en zelfvertrouwen hebben, en creatief zijn en zich gemakkelijk aan nieuwe 

situaties kunnen aanpassen (alle werden gewaardeerd als M=3,9; fig. 9). Ten tweede werden 

"zelfstandig kunnen werken", "weten wat het bedrijf verwacht", en "het vermogen om 

Figure 7. Training in host country 
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zichzelf te beoordelen en de eigen vaardigheden te evalueren" ook gewaardeerd bij het 

zoeken naar een baan in het gastland (alle werden gewaardeerd met M=3,8). De minst 

belangrijke variabelen waren "veel beroepsmogelijkheden in deze stad" en "diploma-

erkenning" (M=3,1). Dit betekent dat de doelgroep hun potentiële succes zelden toeschrijft 

aan mogelijke bestaande kansen voor hen en erkenning van hun diploma, wat in de meeste 

gevallen niet gebeurt. 
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Figure 9 Important elements for job search (migrants and refugees) 
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1.5. Belemmeringen voor de inzetbaarheid van migranten/vluchtelingen 

1.5.1. Volgens migranten/vluchtelingen 

Volgens de resultaten van onze enquête vond 35,8% van de migranten en vluchtelingen 

dat "niet genoeg arbeidskansen" een groot probleem was bij het zoeken naar een baan (fig. 

10). Het tweede meest genoemde obstakel was een zwak netwerk van contacten (33%). De 

taalbarrière (32,1%) en een gebrek aan informatie (30,2%) werden ook als obstakels 

genoemd, hoewel zij niet de grootste gemelde belemmering vormden. Anderzijds lijken zij 

zichzelf niet als ongemotiveerd te beschouwen, aangezien dit de minst genoemde 

belemmering van deze doelgroep was. 
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1.5.2. Volgens beroepsopleidingsdeskundigen 

Vanuit het oogpunt van de beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding 

verschilden de belemmeringen die migranten en vluchtelingen zagen om succesvol te zijn. 

Volgens onze resultaten was het grootste obstakel voor de integratie van migranten op de 

arbeidsmarkt de taal van het gastland moeilijk te spreken (82,8%; figuur 11). Gebrek aan 

beroepsmogelijkheden komt op de tweede plaats, met 59,7% van de respondenten. Het derde 

obstakel, hoewel niet zo vaak gemeld, waren gezinsgerelateerde verantwoordelijkheden 

(38,1%). 

 

1.6. De mate van tevredenheid over het werk 

1.6.1. Volgens de werkgevers 

 Voor de tevredenheidsbeoordeling werd de deelnemers gevraagd om op een Likert-

schaal van 5 punten (1-Ontevreden; 5- Zeer tevreden) aan te geven hoe tevreden ze waren 

met de tewerkstelling van migranten. Deze steekproef van werknemers had over het 

algemeen een gunstige ervaring met de tewerkstelling van migranten/vluchtelingen (50,6%- 

Figure 11. Obstacles to achieve professional goals (VETs) 
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Tevreden (4); 22,5%- Zeer tevreden (5)). Slechts 5,6% had negatieve beoordelingen over de 

tewerkstelling van migranten/vluchtelingen (1,1%- Zeer ontevreden; en 4,5%- Ontevreden). 

 

1.6.2. Volgens migranten/vluchtelingen 

 Dezelfde vraag werd gesteld aan migranten en vluchtelingen, over hun tevredenheid met 

hun huidige baan. Niet alle deelnemers beantwoordden deze vraag, dus werden de gegevens 

geanalyseerd op basis van alleen de respondenten die hadden geantwoord. De 

tevredenheidsscores van de migranten waren niet zo gunstig als die van de werkgevers, met 

een groot percentage respondenten die beweerden "Tamelijk tevreden (3)" te zijn (40,2%, 

fig. 12). Zeventien procent gaf een ongunstige beoordeling van hun tevredenheid over hun 

werk (8% was zeer ontevreden; en 9,2% was ontevreden). Anderzijds had 42,5% een 

gunstige beoordeling. 
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Feedback van de focusgroepen 

Alle partnerorganisaties ontwikkelden een focusgroep over de resultaten van de 

onderzoeksstudie in het kader van het MIGRANTECH-project, waarbij specifiek de 

belangrijkste, transversale en digitale competenties werden geïdentificeerd die het meest 

vereist en gezocht worden door werkgevers die migranten en/of vluchtelingen aanwerven 

(doelgroepen, methodologie en belangrijkste resultaten).  

De presentatie van de resultaten van de studie was een gelegenheid om de meningen van 

de aanwezige belanghebbenden te verzamelen, in de vorm van het uitwisselen van ideeën en 

het delen van persoonlijke en professionele ervaringen. Er werd besproken of de 

enquêteresultaten overeenkwamen met de ervaringen van de deelnemers in het echte leven. 

Het onderzoek evalueerde de belangrijkste door werkgevers gewenste eigenschappen voor 

vluchtelingen. Vertegenwoordigers van lokale vluchtelingengroepen, werkgevers en 

vluchtelingen die werk hebben gevonden, deelden hun ervaringen en namen het woord om 

de thema's te bespreken die in de e-modules van het project aan bod moeten komen. 

 

✓ België 

Bespreking van de meest relevante kerncompetenties 

De voornaamste sleutelcompetenties die werden gemeld door werkgevers die 

migranten/vluchtelingen aanwierven, waren: tijdbeheer en punctualiteit; communicatie in 

vreemde talen; vermogen om eigen fouten te herkennen; aandacht voor details; en autonomie 

bij de organisatie van het werk. Leervermogen, aanpassingsvermogen en autonomie werden 

ook genoemd als sleutelcompetenties op de arbeidsmarkt. 

Voor beroepsbeoefenaren in beroepsonderwijs en -opleiding, evenals voor 

migranten/vluchtelingen, werden digitale en computervaardigheden ook zeer belangrijk 

geacht.  

De deelnemers waren het eens met deze resultaten, vooral omdat België 3 officiële talen 

heeft, en voor de meeste banen 2 of 3 talen vereist zijn. Punctualiteit is ook een vereiste in 
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België, niet alleen voor migranten, maar ook voor lokaal personeel. Deze zachte 

vaardigheden worden als belangrijker beschouwd dan andere vaardigheden die via een 

opleiding op maat kunnen worden verworven. 

 

 

Discussie over belemmeringen voor de inzetbaarheid van migranten/vluchtelingen 

Volgens de enquête waren de belangrijkste moeilijkheden die door 

migranten/vluchtelingen werden gemeld bij het vinden van een baan: gebrek aan 

arbeidskansen; geen erkenning kunnen krijgen voor hun academische achtergrond; gebrek 

aan informatie over loopbanen, beroepen en beroepsopleidingscentra; en gebrek aan 

netwerkcontacten. De vijfde belemmering hield verband met taalbarrières. 

De deelnemers waren het er op grond van hun ervaring over eens dat talenkennis van 

essentieel belang is, vooral omdat, zoals hierboven vermeld, Belgische werkgevers voor elke 

baan een zekere talenkennis eisen. Ze voegden er ook aan toe: de zware en lange procedures 

om diploma's erkend te krijgen, leiden ertoe dat migranten en vluchtelingen banen 

aanvaarden waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. Wat de erkenning van competenties en 

kwalificaties tijdens selectieprocedures voor opleiding of werk betreft, stellen we bovendien 

vast dat de meeste van de toegepaste instrumenten geen rekening houden met het volledige 

gamma vaardigheden van migranten/vluchtelingen. De instrumenten zijn namelijk gebaseerd 

op de nationale of Europese cultuur van werkzoekenden en dus aangepast aan de manier van 

denken en de vaardigheden die in Europese of meer algemeen westerse landen zijn 

ontwikkeld. MIGRANTECH zou daarom instrumenten moeten voorstellen die meer 

openstaan voor de diversiteit van andere culturen en de beroepsprofielen van 

migranten/vluchtelingen.  

Het netwerk van contacten is ook belangrijk bij het vinden van werk, aangezien 

migranten en vluchtelingen dan steun zouden kunnen krijgen van NGO's of andere 

instellingen die hen kunnen helpen bij het zoeken naar betere banen of hun juridische bijstand 
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kunnen verlenen. Franstalige Afrikaanse migranten/vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld 

gemakkelijker een baan vinden omdat zij de lokale taal al spreken en de steun hebben van 

een grotere gemeenschap uit hun thuisland. 

Een ander punt is dat migranten/vluchtelingen verschillend kunnen worden behandeld, 

afhankelijk van het soort opvangcentrum en de regio waarin zij worden geplaatst. Er kunnen 

zich ook discrepanties voordoen tussen de voorwaarden voor toegang tot opleiding die door 

beroepsbeoefenaars in de beroepsopleiding zijn vastgesteld. 

Uit deze enkele voorbeelden blijkt hoe belangrijk het is de inspanningen van iedereen te 

coördineren. Het MIGRANTECH-project kan helpen ieders initiatieven bekend te maken en 

bijdragen tot een betere coördinatie tussen de belanghebbenden. 

Bij aankomst hebben migranten/vluchtelingen vaak te kampen met psychologische 

trauma's, afhankelijk van hun levenservaring in het thuisland en van wat zij tijdens hun reis 

hebben meegemaakt, en dat moet worden aangepakt. Dit wordt ook wel de rouw om de 

lichamelijke integriteit genoemd. Deze psychologische trauma's moeten vóór of ten laatste 

tijdens de beroepsopleiding worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de personen de 

aangeleerde vaardigheden werkelijk verwerven. Geestelijke gezondheid is nodig om ervoor 

te zorgen dat de vereiste vaardigheden worden verworven. Om dit essentiële resultaat te 

bereiken, moeten de beroepsbeoefenaren in het beroepsonderwijs contacten hebben met 

centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van dit soort problemen. Tijdens de eerste 

gesprekken moet dit aspect van de levenservaring van de migrant/vluchteling worden 

onderzocht. 

Uit studies blijkt dat de integratie op de arbeidsmarkt van migranten en vluchtelingen 

moeilijker is dan die van nationale onderdanen; voor vrouwen met jonge kinderen is dat zelfs 

nog erger. Het gebrek aan geschikte faciliteiten, gevoegd bij het psychologische leed dat zij 

reeds tijdens hun reis naar het nieuwe land ondervinden, vormt een extra belemmering bij 

het zoeken naar een baan. 
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Werkgevers waren terughoudend in het beantwoorden van de enquête, maar we kunnen 

zien dat ze niet veel weten over migratie, of zelfs maar over de voordelen die ze zouden 

kunnen hebben bij het in dienst nemen van migranten of vluchtelingen, wat een ander 

obstakel is voor de integratie van deze groep mensen op de arbeidsmarkt. Managers kunnen 

ook worden beïnvloed door vooroordelen onder hun personeel over migratie. 

MIGRANTECH is ook van plan werkgevers aan te spreken via de online 

opleidingsmodules die een van zijn grote resultaten zijn. 

Afsluitende opmerkingen 

De deelnemers benadrukten het voordeel dat zowel voor de doelgroep als voor de 

samenleving zelf kan worden bereikt als migranten en vluchtelingen in kortere tijd een betere 

baan krijgen. Het onderhouden van contacten met succesvolle personen in hun beroepsleven 

zou het zoeken naar werk voor nieuwe migranten en vluchtelingen kunnen vergemakkelijken. 

 

✓ Frankrijk 

Bespreking van de meest relevante kerncompetenties 

De belangrijkste competenties die uit de enquête naar voren kwamen, waren: tijdbeheer 

en punctualiteit; interpersoonlijke, interculturele, sociale en civieke vaardigheden; 

probleemoplossing; leren, aanpassingsvermogen en zelfstandigheid; en het vermogen om 

eigen fouten te herkennen.  

De bij de workshop aanwezige belanghebbenden bevestigden deze resultaten in het 

algemeen: alle deelnemers benadrukten het belang van gedragsvaardigheden in tegenstelling 

tot technische vaardigheden (harde vaardigheden), die minder belangrijk worden geacht 

omdat zij snel "on the job" kunnen worden verworven.   

Tijdbeheer en punctualiteit lijken de voornaamste selectiecriteria te zijn voor werkgevers 

die migranten/vluchtelingen aanwerven. Deze weerspiegelen namelijk zowel de 

betrouwbaarheid, de ernst, de motivatie als de inzet van de werkzoekenden.  
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Een ander element dat werd benadrukt was het belang van de beheersing van de sociale 

codes van het gastland, maar ook van de bedrijfswereld (intermenselijke, interculturele, 

sociale en burgerlijke vaardigheden). Zo werd bijvoorbeeld de nadruk gelegd op 

vriendelijkheid en sociabiliteit. 

Discussie over belemmeringen voor de inzetbaarheid van migranten/vluchtelingen 

De voornaamste moeilijkheden die tijdens het onderzoek naar voren kwamen, werden 

gepresenteerd (b.v. taalbarrière, gebrek aan informatie over mogelijke banen en opleidingen, 

gebrek aan een nauwkeurig omschreven beroepsproject, enz.)  

De deelnemers bevestigden ook deze resultaten. In de eerste plaats werd de beheersing 

van de Franse taal beschreven als een centraal punt en een onmisbare voorwaarde voor de 

inzetbaarheid van migranten/vluchtelingen (ten minste om te kunnen communiceren met de 

werkgever en collega's, en om de woordenschat te begrijpen die eigen is aan de gekozen 

activiteitensector).  

Zij benadrukten ook het belang van het netwerk van contacten en ondersteuning voor 

migranten en vluchtelingen, zowel door de professionele integratieadviseurs van Pôle Emploi 

als door sponsors uit de burgermaatschappij, om hen de weg te wijzen naar de relevante 

opleidingen en sectoren en hen alle nodige informatie te geven.  

Motivatie van werkzoekenden werd ook gepresenteerd als een onmisbare sleutel tot hun 

inzetbaarheid. 

Afsluitende opmerkingen 

Tot slot vermeldden de belanghebbenden het multiplicatoreffect dat kan worden bereikt 

door de professionele integratie van migranten en vluchtelingen. Sommige voormalige 

gesponsorde personen begeleiden en informeren nu namelijk andere personen bij hun 

zoektocht (door zelf sponsor of adviseur te worden). De intrede van migranten/vluchtelingen 

op de arbeidsmarkt leidt dus tot positieve resultaten voor henzelf, voor werkgevers en voor 

andere potentiële begunstigden. 
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✓ Portugal 

De Portugese deelnemers gaven over het algemeen positieve feedback op de resultaten 

die hen in de focusgroep werden voorgelegd. Ze beweren dat de resultaten overeenkomen 

met hun eigen ervaringen met de integratie van migranten, van wie sommigen zelf migrant 

zijn. 

 

Bespreking van de meest relevante kerncompetenties 

Ze waren het eens met alle competenties die in de studie als waardevol voor de 

arbeidsintegratie werden gepresenteerd. Sommige competenties werden echter belangrijker 

geacht voor de integratie van migranten en vluchtelingen. 

Volgens de deelnemers wordt de arbeidsmarkt steeds afhankelijker van de virtuele 

competenties van werknemers. Voor een succesvolle integratie van migranten moeten 

daarom digitale en computervaardigheden worden ontwikkeld. 

Hoewel het geen sleutelcompetentie is, blijkt uit ons onderzoek en uit de feedback 

van onze deelnemers dat motivatie en een goed gevoel van eigenwaarde van cruciaal belang 

zijn bij het vinden van een baan. Interne factoren, zoals motivatie, gevoel van eigenwaarde, 

geloof in eigen succes, blijken zeer belangrijke variabelen te zijn bij het zoeken naar werk.  

Deelnemers voegden ook toe dat inzetbaarheidscompetenties (bv. kennis over hoe een 

pitch te doen; het beantwoorden van sollicitatievragen; het maken van een CV, etc...) ook 

centraal staan voor het succes in de zoektocht naar werk. 

 

Discussie over belemmeringen voor de inzetbaarheid van migranten/vluchtelingen 

De deelnemers aan de workshop komen uit verschillende delen van Portugal en 

hebben te maken met zeer uiteenlopende realiteiten. Dat betekent dat de belemmeringen voor 

de integratie van migranten op de arbeidsmarkt sterk afhankelijk zijn van elke situatie. 

Ze erkenden echter allemaal dat de taalbarrière een grote belemmering vormt voor de 

integratie van migranten, en dat er inspanningen moeten worden geleverd om dit obstakel uit 
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de weg te ruimen. Deze taalbarrière kan op zich ook de bureaucratische procedures en het 

papierwerk die nodig zijn voor de integratie van migranten (bv. verblijfsregistratie; diploma-

erkenning) bemoeilijken. De deelnemers stelden ook voor om een niveau 0-opleiding in te 

voeren, waarbij de cursisten een inleiding in de taal krijgen, als een mogelijke oplossing om 

het aantal intrekkingen bij taalcursussen te verminderen. Ook de afschaffing van het 

minimumaantal cursisten voor het openen van een opleiding werd genoemd als een oplossing 

om het hoge terugtrekkingspercentage uit taalcursussen tegen te gaan. 

Zoals eerder vermeld, kan het gebrek aan digitale vaardigheden (bv. het opstellen van 

een cv; online sollicitatiegesprekken) tegenwoordig een groot obstakel zijn bij het vinden 

van een baan. Met de digitalisering van het zoekproces naar een baan is het belangrijk om 

migranten een opleiding in digitale vaardigheden te geven (aangezien het gebrek aan deze 

competentie als een grote belemmering werd gemeld). Daarnaast is het ook belangrijk om 

technici te voorzien van de juiste instrumenten en kennis om online te werken. Deelnemers 

melden dat sommigen het een uitdaging vinden om mensen via internet of telefoon te 

interviewen. 

 

Afsluitende opmerkingen 

Voor een betere ontwikkeling van het project is het van belang dat de verschillende 

standpunten die tijdens deze workshops naar voren zijn gekomen, worden geïntegreerd. De 

belangrijkste conclusies van deze workshopsessies waren:  

• De algemene feedback over het project en de resultaten ervan was positief, en 

enigszins in overeenstemming met de mening van onze deelnemers.  

• Onze deelnemers benadrukten het volgende: 

o Motivatie en een goed gevoel van eigenwaarde - waarvan in onze studie en in 

de feedback van onze deelnemers is aangetoond dat zij van cruciaal belang 

zijn bij het vinden van een baan. 

o Digitale en computervaardigheden - Volgens de deelnemers wordt de 

arbeidsmarkt steeds afhankelijker van de virtuele competenties van 
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werknemers. Voor een succesvolle integratie van migranten moeten dit soort 

vaardigheden dan ook worden ontwikkeld.  

o Inzetbaarheidscompetenties (bv. kennis over het houden van een pitch; het 

beantwoorden van sollicitatievragen; het maken van een CV, enz...)- staan 

ook centraal bij het succesvol zoeken naar werk . 

o Zij waren het eens met alle voorgestelde competenties als waardevol voor de 

arbeidsintegratie. 

• Het is ook merkbaar dat de taalbarrière wordt gezien als een grote hindernis voor de 

integratie van migranten, en er moeten inspanningen worden geleverd om deze 

hindernis uit de weg te ruimen. Hoewel dit niet centraal staat in de doelstellingen van 

het MIGRANTECH-project, kan dit tekort worden aangepakt door links van andere 

taalhulpmiddelen op ons platform op te nemen. 

Het project zal dan onderwerpen behandelen als:  

• Digitale en computervaardigheden 

• Tijdbeheersing, stiptheid en nauwkeurigheid 

• Leervermogen, aanpassingsvermogen en zelfstandigheid 

• Sensibilisering in het vermogen om eigen fouten te erkennen 

• Digitale en computervaardigheden 

• Motivatie en een goed gevoel van eigenwaarde 

• Inzetbaarheidscompetenties 

Het is hoofdzakkelijk om deze belangrijkste bevindingen mee te nemen in de 

ontwikkeling van de volgende IO's van het MIGRANTECH project. Vervolgens zullen 

inspanningen worden gedaan om de bovengenoemde competenties op te nemen in de online 

modules van het project. 

✓ Turkije 

Bespreking van de meest relevante kerncompetenties 

Volgens de resultaten van de studie zijn de meest essentiële competenties: 
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intermenselijke en interculturele, sociale en burgerschapsvaardigheden; het vermogen om 

doeltreffend in de moedertaal te communiceren; tijdbeheer en punctualiteit; 

probleemoplossing; en communicatievaardigheden.  

De deelnemers aan de bijeenkomst bevestigden deze kenmerken in het algemeen. 

Werkgevers verklaarden dat sommige van deze kenmerken reeds in de doelgroep aanwezig 

zijn. Zo hadden zij bijvoorbeeld geen problemen met punctualiteit. Er werd vermeld dat 

vluchtelingen onderling een harde houding aannemen ten aanzien van communicatie in hun 

moedertaal. Bovendien kan het probleemoplossend en communicatief vermogen ook 

veranderen naargelang de sector. Zij gaven aan dat zij in principe tevreden zijn met de 

resultaten van het inhuren van migranten. 

De werknemers in verenigingen en de vrijwilligers die vluchtelingen op hun zoektocht 

naar werk begeleidden, benadrukten het belang van taalopleidingen. Ze suggereerden ook dat 

de toegang tot informatie over de rechten van werknemers en petities moet worden verbeterd. 

Discussie over belemmeringen voor de inzetbaarheid van migranten/vluchtelingen 

De onmogelijkheid om in contact te komen met de eigenaars van de woning is volgens 

de enquêteresultaten de belangrijkste belemmering binnen de landsgrenzen. Terwijl de 

enquête wordt geanalyseerd, kunnen meningen worden geuit over de wijze waarop carrière- 

en onderwijskansen kunnen worden gemeld. De deelnemers valideerden deze 

belemmeringen door voorbeelden uit hun persoonlijke en beroepsleven te geven. Zo zijn er 

bijvoorbeeld niet genoeg mogelijkheden om Turks te leren en moeten zij zich aan bepaalde 

werkpatronen houden omdat zij de taal niet goed beheersen. Een van de problemen is dat er 

geen instelling is die hen ondersteunt nadat ze een baan hebben gevonden. 

Afsluitende opmerkingen: 

Als resultaat van de bijeenkomst werd besloten dat psychologische ondersteuning en 

motivatie belangrijk zijn, dat de competenties die de werkgever zoekt in de e-modules die in 

het proces van het project zullen ontstaan, moeten worden gecategoriseerd naar sectoren, het 

bedrijfsleven en de mogelijkheden voor taalcursussen moeten worden gespreid. De resultaten 
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van de top vijf antwoorden van de enquête waren enigszins representatief voor de ervaring 

van de mensen die op de bijeenkomst aanwezig waren. Zij wezen er ook op dat oude 

vluchtelingen het middel zijn om kennis te vergaren over de arbeidsomstandigheden, maar 

daar horen ook interpretaties en commentaren bij. Een platform met meer wetenschappelijke 

en reële informatie zou meer heilzaam zijn. Er werd met name gesuggereerd dat er onder de 

modules informatie zou moeten zijn voor vluchtelingen met moeilijkheden en ook voor 

gehandicapten. Er werd ook gewezen op de behoefte aan een Arabische versie van het 

platform. 

 

Conclusie 

Alvorens conclusies te trekken uit deze studie is het van belang te onderlijnen dat deze 

gegevens het primaire doel van dit verslag dienen, namelijk het onder de aandacht brengen 

van mogelijke tendensen, en niet het weergeven van de huidige situatie van deze 

doelgroepen. Alle conclusies uit deze gegevens dienen als speculaties en mogelijke 

tendensen. 

Dit gezegd zijnde, kunnen de belangrijkste bevindingen van deze studie worden 

samengevat in drie resultaten: 

1. Ten eerste zien we dat er een zekere mate van overeenstemming is tussen de 

doelgroepen wat betreft de belangrijkste competenties voor de integratie van 

migranten en vluchtelingen. Alle gepresenteerde competenties werden erkend als 

belangrijk op de arbeidsmarkt, aangezien ze allemaal bovengemiddeld belangrijk 

werden bevonden. De volgende grafiek toont de gewaardeerde competenties, van 

meest naar minst belangrijk (fig. 13) 



  

 

 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

52 

 Dit is een belangrijke bevinding omdat deze competenties centraal zullen staan 

bij de ontwikkeling van de volgende IO's, met name bij de ontwikkeling van de 

e-modules voor de opleiding van competenties. Vermeldenswaard is ook dat, 

aangezien al deze competenties zachte vaardigheden zijn, ze kunnen worden 

geoefend door opleiding en ervaring. Daarom is hun opname in een 

opleidingsplatform voor volwassenen relevant voor het doel van het project om 

de arbeidsintegratie van de migranten- en vluchtelingenpopulatie te bevorderen. 

2. In de tweede plaats omdat taalkundige activiteiten werden beoordeeld als nuttige 

vormen van ondersteuning voor de doelgroep. Vanuit het oogpunt van de 

migranten/vluchtelingen leek de taalbarrière ook een belemmering te zijn bij het 

vinden van werk.  

3. Ten derde, wat arbeidssatisfactie betreft, valt op dat de beoordelingen van 

werkgevers over hun ingehuurde migrantenwerknemers gunstiger waren dan de 

beoordelingen van migrantenwerknemers over hun huidige baan. Deze 
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bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat, hoewel deze laatste doelgroep niet 

tevreden is met hun baan, ze toch in staat zijn te werken en goed te presteren. 

Anderzijds is het ook duidelijk dat migranten ernaar streven om meer te doen, en 

in gunstiger omstandigheden te werken. Dit onderstreept het belang van 

voortdurende inspanningen, zoals de ontwikkeling van projecten zoals 

MIGRANTECH, om te komen tot de succesvolle integratie van migranten en 

vluchtelingen in de gastlanden. 

De belangrijkste conclusies van dit verslag zullen worden gebruikt als pijlers voor de 

ontwikkeling van de volgende IO's. De competenties waarvan is gemeld dat ze waardevol 

zijn op de arbeidsmarkt, zullen worden opgenomen in de creatie van de e-modules, afgestemd 

op de gemelde behoeften en de soorten ondersteuning die nuttig zijn voor de integratie van 

migranten en vluchtelingen. Dit verslag kan dan een brug vormen naar IO2, waarin goede 

onderwijs- en integratiepraktijken voor volwassen migranten en vluchtelingen in kaart 

worden gebracht. 
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BIJLAGE I 

(Wat zijn de belangrijkste wetten die de integratie van migranten in uw land 

bevorderen?) 

✓ België 

Vreemdelingenrecht  

De belangrijkste wet die de immigratie regelt is de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. vluchtelingen: art. 48. 

Wat werkvergunningen voor buitenlanders betreft, is er de wet van 30 april 1999 

betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Hoofdstuk III betreft de 

arbeidsvergunning en de werkvergunning, hoofdstuk IV de voorwaarden en procedures voor 

het verkrijgen van de arbeidsvergunning en de werkvergunning;  

Nationaliteitswet  

Wat de nationaliteit betreft, werd het Wetboek van de Belgische nationaliteit onlangs 

gewijzigd door de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische 

nationaliteit teneinde de verkrijging van de Belgische nationaliteit immigratieneutraal te 

maken. Het is hoofdstuk III dat de verwerving van de nationaliteit regelt, de tweede manier 

om de nationaliteit te verkrijgen naast de toekenning (hoofdstuk II).  

Asielwetgeving 

De wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde 

andere categorieën vreemdelingen;   

Antidiscriminatiewet  

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. 
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Wet van 15 februari 1993 [tot oprichting van een Federaal Centrum voor de analyse van 

migratiestromen, de bescherming van de fundamentele rechten van vreemdelingen en de 

strijd tegen mensenhandel]. 

Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en ter wijziging van de Wet 

van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding 

✓ Frankrijk 

Wet nr. 2018-778 van 10 september 2018 voor gecontroleerde immigratie, een effectief 

asielrecht en succesvolle integratie 

De "asiel- en immigratiewet" heeft drie doelstellingen: verkorting van de tijd die nodig 

is voor de behandeling van asielaanvragen; versterking van de bestrijding van illegale 

immigratie; en verbetering van de opvang van vreemdelingen die zijn toegelaten om te 

verblijven vanwege hun vaardigheden en talenten. Deze wet maakt het met name mogelijk 

dat asielzoekers al 6 maanden na het begin van hun procedure toegang krijgen tot de 

arbeidsmarkt (tegenover 9 maanden vroeger). 

Wet nr. 2016-274 van 7 maart 2016 betreffende de rechten van vreemdelingen 

De doelstellingen van deze wet zijn een betere opvang en integratie, Frankrijk 

aantrekkelijker maken voor buitenlandse talenten en illegale immigratie beter bestrijden. De 

wet voorziet in een grondige herziening van het opvang- en integratiestelsel voor 

nieuwkomers in het buitenland door de invoering van een gepersonaliseerd republikeins 

integratieprogramma van vijf jaar, gebaseerd op het republikeinse integratiecontract (CIR). 

Dit vervangt het vroegere opvang- en integratiecontract (CAI).  Het wordt ondertekend door 

alle nieuwkomers die zich in Frankrijk willen vestigen. 

Wet nr. 2015-925 van 29 juli 2015 betreffende de hervorming van het asielrecht 

Deze wet zet de in juni 2013 aangenomen Europese richtlijnen (het "asielpakket") om en 

hervormt het Franse asielrecht. Zij beoogt met name de versterking van de waarborgen voor 
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personen die internationale bescherming behoeven in alle fasen van de procedure (snellere 

registratie van hun aanvraag; aanwezigheid van een raadsman of -vrouw tijdens het 

onderhoud met een beschermingsfunctionaris; beter rekening houden met kwetsbare punten). 

Ook wordt ernaar gestreefd asielverzoeken binnen gemiddeld negen maanden te behandelen. 

Ten slotte beoogt het de opvangvoorzieningen voor asielzoekers billijker maar ook directer 

te maken, met een bindend huisvestingssysteem dat het mogelijk maakt asielzoekers in een 

andere regio onder te brengen dan die waar zij worden aangeboden. 

✓ Portugal 

Vreemdelingenrecht 

De vreemdelingenwet Nº 102/2017 keurt de wettelijke regeling goed van binnenkomst, 

verblijf, vertrek en verwijdering van vreemdelingen van het nationale grondgebied. De 

verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingen en Grenzen 

(SEF), die tijdelijk of permanent kan zijn, en een buitenlandse burger die toestemming heeft 

om op Portugees grondgebied te verblijven, krijgt een verblijfsvergunning. Bovendien 

introduceert de nieuwe, in 2018 bijgewerkte verordening een meer vereenvoudigde regeling 

die de procedures voor het aanvragen van visa en verblijfsvergunningen stroomlijnt, minder 

bureaucratisch maakt en versoepelt. 

Nationaliteitsrecht 

Volgens de wet op de nationaliteit (organieke wet nr. 2/2018), kan de Portugese 

nationaliteit op twee manieren worden toegekend, namelijk aan degenen die burgers zijn door 

hun afkomst of door het verkrijgen van de nationaliteit die het resultaat is van drie situaties: 

door de werking van de wil, door adoptie en door naturalisatie. 

Asielrecht 

Wet nr. 26/2014 stelt de voorwaarden en procedures vast voor het verlenen van asiel of 

subsidiaire bescherming en de statuten van asielzoeker, vluchteling en subsidiaire 

bescherming. 
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Antidiscriminatiewetgeving 

Wet nr. 93/2017 stelt de wettelijke regeling vast voor het voorkomen, verbieden en 

bestrijden van discriminatie op grond van ras en etnische afstamming, huidskleur, 

nationaliteit, afstamming en grondgebied van herkomst. 

 

Integratiewet 

Compileer alle drie documenten voor de integratie van migranten vastgesteld door de 

Portugese regering goedgekeurde resoluties van de Raad van Ministers: 12-B / 2015 

betreffende het Strategisch Plan 2015- 2020; 74/2010 betreffende het Integratieplan voor 

immigranten 2010-2013; en de 63-A/2007 betreffende het Plan voor de integratie van 

immigranten 2007-2009. 

✓ Turkije 

Vestigingswet 

Tussen 1934 en 2006 regelde de Turkse vestigingswet, wet nr. 2510, de formele vestiging 

van buitenlanders in Turkije, "waarbij het recht op asiel en immigratie alleen werd beperkt 

tot personen van 'Turkse afkomst en cultuur'". Toen in 2006 een nieuwe wet op de vestiging 

werd aangenomen, bleef de nadruk op die achtergrond gehandhaafd, en dus "wordt begrepen 

dat in Turkije het kanaal van de gefaciliteerde formele vestiging, die ook in korte tijd tot het 

staatsburgerschap leidt, nog steeds is voorbehouden aan de personen van dergelijke groepen." 

(Zeldin, 2016). 

Wet op vreemdelingen en internationale bescherming 

Pas in de jaren vijftig, toen Turkije toetrad tot het nieuw opgerichte VN-verdrag 

betreffende de status van vluchtelingen (het nam vervolgens ook het protocol van het verdrag 

uit 1967 aan), beschikte Turkije over specifieke wetgeving over migratiebeheer, anders dan 

de Vestigingswet van 1934. In 1999 bereikte Turkije een keerpunt in zijn streven naar 
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toetreding tot de Europese Unie, waarna het land begon met de invoering van nieuw beleid 

en nieuwe wetten, waaronder het nationale actieplan van 2005 voor de overname van het 

acquis inzake asiel en migratie, dat gericht is op de modernisering van de juridische structuur 

van het land inzake migratie. In april 2013 werd de wet inzake vreemdelingen en 

internationale bescherming (LFIP) aangenomen, "de eerste inclusieve en geactualiseerde wet 

over migratiegerelateerde kwesties"; deze wet werd van kracht in april 2014. Het doel van 

de LFIP is het reguleren van de principes en procedures met betrekking tot de binnenkomst 

in, het verblijf in en het vertrek uit Turkije van buitenlanders, en de reikwijdte en uitvoering 

van de bescherming die moet worden geboden aan buitenlanders die bescherming zoeken in 

Turkije, en de oprichting, de taken, het mandaat en de verantwoordelijkheden van het 

Directoraat-Generaal van Migratiebeheer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken 

(Zeldin, 2016). 

Tijdelijke beschermingsverordening 

Op 22 oktober 2014 is de verordening tijdelijke bescherming uitgevaardigd. Deze heeft 

onder meer betrekking op de procedures voor tijdelijke bescherming die kunnen worden 

geboden aan vreemdelingen, die gedwongen werden hun land te verlaten en niet kunnen 

terugkeren naar de landen die zij hebben verlaten en waar zij zijn aangekomen of die onze 

grenzen massaal zijn overgestoken om dringende en tijdelijke bescherming te zoeken en wier 

internationale beschermingsverzoeken niet onder individuele beoordeling kunnen worden 

genomen (Zeldin, 2016). 

Wet op de werkvergunningen voor buitenlanders 

De Wet werkvergunningen buitenlanders schrijft voor dat het ministerie van Arbeid en 

Sociale Zekerheid binnen dertig dagen een definitief besluit neemt over de aanvraag van een 

buitenlander voor een werkvergunning. Indien de beslissing negatief is, kan de aanvrager 

binnen dertig dagen beroep aantekenen bij een administratieve rechtbank. Om toegang te 

krijgen tot de arbeidsmarkt, moeten de asielzoeker en de toekomstige werkgever samen de 

papieren voor de werkvergunning indienen. Er kunnen echter voor een bepaalde periode 
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beperkingen gelden "indien de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in het 

arbeidsleven, alsmede de sectorale en economische omstandigheden zulks vereisen", of voor 

bepaalde sectoren of administratieve/geografische gebieden. Het ministerie van Arbeid en 

Sociale Zekerheid beslist over het al dan niet goedkeuren van aanvragen voor een 

werkvergunning op basis van bepaalde "evaluatiecriteria", bijvoorbeeld: "een arbeidsplaats 

komt alleen in aanmerking voor het in dienst nemen van een buitenlander als er ten minste 

vijf Turkse staatsburgers op dezelfde arbeidsplaats werkzaam zijn. Voor elke extra 

vreemdeling die wordt aangenomen, is de werkplek verplicht om nog eens 5 Turkse 

werknemers aan te tonen." (Zeldin, 2016). 

(Wat zijn de belangrijkste beleidsmaatregelen die de integratie van migranten in uw 

land bevorderen?) 

✓ België 

In het Belgische federale systeem is het immigratiebeleid een federale bevoegdheid 

gebleven, terwijl het immigratiebeleid eerder een bevoegdheid is van de Gemeenschappen, 

Gewesten en Steden. De integratie van vreemdelingen is een gemeenschapsaangelegenheid. 

In het Brusselse en Waalse Gewest is de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) 

verantwoordelijk voor integratie, terwijl dat in het Vlaamse Gewest de Vlaamse Regering is. 

Het opvang- of integratieproces wordt dus verschillend beheerd in Vlaanderen (en in 

Nederlandstalig Brussel), in het Waalse Gewest en in Franstalig Brussel. 

In elk gewest maken de onthaalbureaus het mogelijk om een sociale en taalkundige 

evaluatie van de nieuwkomers uit te voeren en om hen door te verwijzen naar structuren 

(intern of met partners) die de verschillende aspecten van het programma uitvoeren. 

Vlaanderen 

Het inburgeringstraject of 'Inburgering' bestaat sinds 2003. Het inburgeringstraject wordt 

momenteel uitgevoerd door zes Provinciale Bureaus (onderdeel van het agentschap 

Inburgering en Integratie) die hun activiteiten verplaatsen naar Vlaanderen en Brussel, in 

samenwerking met "Het Huis van het Nederlands" voor de Nederlandse taalcursussen. 
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Het programma bestaat uit twee delen, waarvan het eerste verplicht is voor nieuwkomers 

en enkele specifieke groepen. Het omvat een maatschappelijke oriëntatie, een cursus 

Nederlands en een loopbaanoriëntatie (op de arbeidsmarkt), onderwijsoriëntatie (op verdere 

studie of opleiding of maatschappelijke oriëntatie) of op deelname aan het sociaal-culturele 

leven, vrijwilligerswerk om de meest geschikte activiteit in het licht van het profiel van de 

persoon te bepalen. 

Aan het einde van deze eerste fase ontvangt de persoon een certificaat en kan hij besluiten 

de cursus op vrijwillige basis te verlengen voor de verschillende aspecten die in de eerste 

fase aan bod kwamen (bijvoorbeeld werk zoeken, taalcursussen Nederlands, enz.)". 

Wallonië 

De onthaalcursus werd gelanceerd in mei 2014 en evolueerde in 2016 naar een verplichte 

inburgeringscursus. Hij wordt geleid door de 8 Gewestelijke Integratiecentra (CRI) en kan 

plaatsvinden in erkende lokale verenigingen. 

Het systeem voorziet in de ondertekening van een verplichte opvangovereenkomst, die 

uit vier delen bestaat: een onthaalmodule om een sociale evaluatie uit te voeren, informatie 

te verstrekken over de rechten en plichten van alle personen die in België verblijven en, 

indien nodig, administratieve bijstand te verlenen of door te verwijzen naar passende 

voorzieningen of diensten; een burgerschapsopleiding; en, afhankelijk van de analyse van de 

behoeften die in het kader van de sociale evaluatie is uitgevoerd: Franse taalopleiding of 

beroepskeuzevoorlichting". 

Brussel 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan het Nederlandstalige programma 

"Inburgering" en het Franstalige opvangprogramma naast elkaar. Dit laatste programma, dat 

in september 2013 werd goedgekeurd, wordt sinds maart 2016 uitgevoerd door de 

onthaalbureaus voor nieuwkomers (BAPA) . 
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In het Franstalige onthaalprogramma krijgen nieuwkomers in een eerste fase individuele 

begeleiding, bestaande uit een onthaal, informatie over hun rechten en plichten, een 

taalevaluatie, een sociale evaluatie en, in voorkomend geval, hulp bij het doorlopen van 

bepaalde procedures (in verband met huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, de erkenning 

van eerder verworven competenties met inbegrip van diploma's, enz.) 

In een tweede fase, en indien uit de sociale evaluatie en de taalevaluatie blijkt dat er 

specifieke opleidingsbehoeften bestaan, krijgen nieuwkomers toegang tot Franse 

taalcursussen en burgerschapsopleidingen. 

In België valt de integratie van nieuwkomers onder de verantwoordelijkheid van de 

gewesten (het land is verdeeld in 3 gewesten): Brussel Via decreten of verordeningen hebben 

zij opvang- en integratietrajecten uitgestippeld die nu verplicht zijn. 

In Wallonië bijvoorbeeld zijn de activiteiten die in het kader van het integratietraject 

worden georganiseerd, met inbegrip van tolkdiensten, gratis voor nieuwkomers en voor 

vreemdelingen die niet onder de verplichting vallen als bedoeld in artikel 152/7 (art. 7 van 

het hierboven genoemde Waalse besluit). 

✓ Frankrijk 

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door sterke overheidsinvesteringen in de 

professionele integratie van migranten en vluchtelingen. Volgens het in 2020 gepubliceerde 

NIEM-rapport (National Integration Evaluation Mechanism) behoort Frankrijk tot de 

Europese landen met de meest gunstige beleids- en wetgevingsontwikkelingen op het gebied 

van integratie tussen 2017 en 2019 (Duvernoy &Soupios-David, 2020). 

In 2018 werd een nationale strategie voor de opvang en integratie van vluchtelingen 

aangenomen door de regering. Deze herziening van het Franse integratiebeleid is gebaseerd 

op 4 integratiehefbomen: beheersing van de Franse taal, inburgering, toegang tot werk en 

rekening houden met bepaalde bijzondere situaties. De doelstellingen ervan zijn de sturing 

van het integratiebeleid voor vluchtelingen te versterken; elke vluchteling te verplichten tot 

een versterkt integratieproces; de beheersing van de Franse taal door vluchtelingen en hun 
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toegang tot opleiding en werkgelegenheid te verbeteren; hun toegang tot huisvesting, 

gezondheidszorg en rechten te garanderen; en de banden tussen vluchtelingen en Frankrijk 

te bevorderen (DIAIR, 2018). 

Volgens het NIEM-verslag, dat tot doel heeft de eerste resultaten van deze nationale 

strategie te evalueren, heeft deze laatste met name de "ontwikkeling van geïntegreerde 

ondersteuningsmechanismen, beroepsopleiding en ondersteuning naar werk, alsook de 

versterking van het beleid van het vastleggen van huisvesting voor vluchtelingen" mogelijk 

gemaakt. 

 

In 2019 werden nieuwe maatregelen in verband met integratie aangekondigd door de 

regering: tijdens een interministeriële raad over immigratie en integratie op 6 november 

onthulde premier Edouard Philippe "20 beslissingen om ons immigratie-, asiel- en 

integratiebeleid te verbeteren". Deze besluiten hebben tot doel de erkenning van buitenlandse 

diploma's te verbeteren, de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken en een betere 

toegang tot de arbeidsmarkt voor nieuwkomersvrouwen te bevorderen. 

 

 

✓ Portugal 

Integratiebeleid 

Het Strategisch Plan voor Migratie (PEM) voorziet in de uitvoering van integratiebeleid 

van 2015 tot 2020, met als doel het land politiek door een complexere en uitdagendere 

realiteit te loodsen, door zich aan te passen aan de door de Europese Unie gedefinieerde 

"totaalaanpak van migratie en mobiliteit". 

Dit plan bevordert de legale migratie en heeft aandacht voor nieuwe migratiestromen, 

voorziet in nieuwe vormen van grensbeheer en maakt het mogelijk de gebruikers meer gemak 

te bieden en de Europese ruimte veiliger te maken, waardoor Portugal een voortrekkersrol 

speelt in het project "slimme grenzen". De PEM stelt transversale en samenhangende 

oplossingen voor de verschillende uitdagingen voor, zoals de transversale strijd tegen het 

demografisch tekort; consolidatie van de integratie en opleiding van in Portugal wonende 
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immigrantengemeenschappen; integratie en opleiding van nieuwe onderdanen; internationale 

mobiliteit; talentbeheer en vergroting van de aantrekkingskracht van het land; betere 

afstemming tussen immigratie en emigratie; en steun voor de terugkeer en herintreding van 

Portugese emigranten. 

Witboek over onderwijs en opleiding 

Het Witboek over onderwijs en opleiding presenteert een zeer pragmatisch discours, 

identificeert de drie grote sociale uitdagingen en de maatregelen die door de Lid-Staten in de 

Europese Unie moeten worden genomen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Onderwijs 

en opleiding gedurende het hele leven worden beschouwd als fundamentele instrumenten om 

de problemen van werkloosheid en sociale uitsluiting - die als de grootste problemen van 

Europa worden beschouwd - te overwinnen en te voorkomen. Onderwijs en opleiding worden 

gebruikt als instrumenten ten dienste van de economische ontwikkeling, hetgeen wordt 

bevestigd in de verklaring "onderwijs en opleiding zijn de laatste middelen om het 

werkloosheidsprobleem aan te pakken" (EUROPESE COMMISSIE, 1995, blz.15). 

Het memorandum over levenslang leren 

Het Memorandum over levenslang leren (EUROPESE COMMISSIE, 2000) is een 

document dat uitvoering beoogt te geven aan de richtsnoeren van het Witboek over onderwijs 

en opleiding. 

Het onderstreept het belang van een nieuwe benadering van onderwijs en opleiding, die 

nauw verbonden is met de vraagstukken werkgelegenheid, economische groei en sociale 

integratie. Voor de tenuitvoerlegging van deze nieuwe aanpak worden zes beleidslijnen 

aangegeven die de verschillende Lid-Staten als leidraad moeten dienen bij de 

tenuitvoerlegging van maatregelen die gebaseerd zijn op het perspectief van het levenslang 

leren. Het beleidsperspectief van de Europese Unie inzake levenslang leren verdedigt dat 

iedere burger altijd en in alle levenscontexten de verantwoordelijkheid moet nemen om te 

leren, teneinde inzetbaarheid en sociale integratie te garanderen. 

✓ Turkije 

Het Turkse integratiebeleid inzake toegang tot onderwijs en gezondheidsrechten is nog 

in ontwikkeling. Met behulp van de vreemdelingenwet en de internationale beschermingswet 
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hebben vluchtelingen op vertoon van hun identiteitsbewijs basisrechten als gezondheidszorg, 

onderwijs, toegang tot de arbeidsmarkt en sociale bijstand. Het verlenen van toegang tot 

fundamentele rechten is een van de meest fundamentele factoren voor de succesvolle 

voortzetting van de integratieprocessen. Het integratieproces van immigranten en 

vluchtelingen verandert door het verschil in hun status. Het integratieproces van 

vluchtelingen met een precaire status verloopt trager dan dat van vluchtelingen met een 

zekere status, omdat het voor hen moeilijker wordt om plannen te maken. Om deze reden 

neemt de legale status een zeer belangrijke rol in bij de integratie van vluchtelingen 

(ŞİMŞEK, 2018). 

Het beleid dat gericht is op het beheersen van de vluchtelingenstroom omvat ook de 

integratie van vluchtelingen, gezien het feit dat zij niet tijdelijk in Turkije zijn en er tweede 

en derde generaties bestaan. Turkije ontwikkelde migratiebeleid in april 2012 tijdens het 

debat over het lidmaatschap van de Europese Unie en meldde dat vluchtelingen onder 

"tijdelijke bescherming'' staan. Binnen die wettelijke beschermingsstatus stond de regering 

vluchtelingen toe de grens over te steken, voorzag zij in hun basisbehoeften en bood zij 

bescherming. Met de regeling van de wet op tijdelijke bescherming in oktober 2014 gaven 

ze tijdelijke bescherming ID om hun sociale en juridische dingen te doen. Vluchtelingen 

hadden basisrechten zoals toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, arbeidsmarkt met de 

tijdelijke bescherming ID (Zeldin, 2016). 

Met de verordening van wet nummer 4817 "Werkvergunningen voor buitenlanders", 6 

maanden na het hebben van hun tijdelijke identiteit, hebben vluchtelingen het recht om legaal 

te werken in specifieke sectoren en provincies die worden bepaald door de Raad van 

Ministers. De vereisten voor het hebben van het staatsburgerschap zijn; 

1. Het hebben van een bachelordiploma 

2. Het potentieel hebben om de Turkse industrie, economie, technologie, enz. ten goede 

te komen.  

3. Werkvergunning hebben 
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(Wat zijn enkele instellingen die de integratie van migranten in uw land bevorderen? 

Gelieve de openbare en particuliere organisaties te identificeren) 

✓ België 

- De Gewestelijke Centra voor Integratie (bv. https://cripel.be/), verspreid over heel 

Wallonië, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

(https://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/cpas),  

- FOREM (https://www.leforem.be/), zijn Nederlandstalige tegenhanger de VDAB 

(https://www.vdab.be/) en ACTIRIS voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/), enz.  

- Staatssecretariaat voor Migratie (https://ibz.be/fr/sammy-mahdi-secr%C3%A9taire-

etat-a-asile-et-migration) 

- Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (https://www.rvv-cce.be/fr) 

- het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS - CGRA; 

https://www.cgra.be/fr), onafhankelijke federale administratie. Het is de centrale 

asielinstantie in België. 

- Myria (https://www.myria.be/fr) analyseert migratie, verdedigt de rechten van 

vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. Het promoot een 

beleid dat gebaseerd is op feitelijke kennis en respect voor de mensenrechten. Myria 

is een onafhankelijke openbare instelling. 

- De Dienst vreemdelingenzaken (https://www.ibz.be/fr/office-des-etrangers) beheert 

de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners. Het neemt alle 

beslissingen met betrekking tot de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied, 

verblijf, vestiging en uitzetting. 

- Het Rode Kruis, een belangrijke speler op humanitair vlak. Het Belgische Rode Kruis 

zet zich voortdurend in om menselijk leed te verzachten en humanitaire crisissen te 

voorkomen. 

- Fedasil (https://www.fedasil.be/fr) zorgt voor de opvang van aanvragers van 

internationale bescherming en staat in voor de kwaliteit en conformiteit van de 
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verschillende opvangstructuren en coördineert de organisatie van vrijwillige 

terugkeer naar de landen van herkomst. Wij informeren migranten en onze partners 

via www.retourvolontaire.be. 

- Ciré (https://www.cire.be/) zet zich al meer dan 65 jaar in voor de rechten van mensen 

in ballingschap, met of zonder verblijfsvergunning. 

- BAPA (http://www.bapabxl.be/) is een onthaalbureau voor nieuwkomers, belast met 

de uitvoering van het programma voor gratis opvang in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, in het kader van een sociaal beleid dat erop gericht is hun sociale, 

economische en culturele participatie te bevorderen. 

✓ Frankrijk 

- De Algemene Directie voor Vreemdelingen in Frankrijk (DGEF), die deel uitmaakt 

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ontwerpt en beheert het Franse 

immigratie- en integratiebeleid. 

- De interministeriële delegatie voor de opvang en integratie van vluchtelingen 

(DIAIR) neemt deel aan de vaststelling en coördinatie van het beleid voor de opvang 

en integratie van vluchtelingen. 

- Het Franse bureau voor immigratie en integratie (OFII), dat in 2009 is opgericht, is 

de belangrijkste actor van het DGEF voor de uitvoering van het integratiebeleid. Het 

is met name belast met het voeren van persoonlijke gesprekken met nieuwkomers, 

aan het einde waarvan vreemdelingen hun republikeinse integratiecontract 

ondertekenen, en met het organiseren van de in het contract voorziene opleiding. De 

OFII beschikt over een netwerk van regionale bureaus die het mogelijk maken het 

hele land te bestrijken. 

- De interministeriële commissie voor de huisvesting van immigranten (CILPI) is 

belast met de coördinatie en uitvoering van acties ter bevordering van de toegang tot 

huisvesting voor migranten.  



  

 

 

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

 

67 

- De prefecten, vertegenwoordigers van de staat, zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het beleid voor de opvang en integratie van vreemdelingen op 

territoriaal niveau. 

- De lokale overheden (gemeenten, departementale raden en regionale raden) nemen 

deel aan de integratie van nieuwkomers naar gelang van hun bevoegdheden 

(inschrijven van kinderen op school, sociale actie of financiering van 

beroepsopleidingen).  

- Op territoriaal niveau zijn het vooral de bureaus Pôle Emploi, de Maisons de l'Emploi 

et de la Formation Professionnelle (centra voor werkgelegenheid en 

beroepsopleiding) en de Missions Locales (plaatselijke missies) die als interfaces 

tussen het nationale systeem en de vluchtelingen in het proces van beroepsintegratie 

fungeren. 

- De Franse burgermaatschappij is ook zeer betrokken bij de integratie van migranten 

en vluchtelingen. In het hele land worden bijna 1.000 verenigingen in dit kader 

gefinancierd om de acties van de staat en de plaatselijke autoriteiten op dit gebied te 

ondersteunen. Tot slot zijn de economische actoren de laatste jaren steeds meer 

betrokken geraakt bij de professionele integratie van nieuwkomers. De coalitie Tent 

Partnership for Refugees, die in 2015 is opgericht, werkt aan het mobiliseren van de 

particuliere sector om de integratie van vluchtelingen te bevorderen. Het verenigt 

meer dan 140 multinationale bedrijven, waaronder Franse groepen zoals L'Oréal, 

Sodexo en BNP Paribas. Bovendien voeren steeds meer Franse bedrijven 

programma's uit om vluchtelingen in hun teams op te nemen. Deze programma's 

nemen verschillende vormen aan: sponsoring, onderdompelingscursussen of 

opleiding. Sommige bedrijven doen ook een beroep op gespecialiseerde 

wervingsbureaus om hen in contact te brengen met vluchtelingen op basis van hun 

vaardigheden en projecten. 

✓ Portugal 

Publieke sector 
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- Commissie voor gelijkheid en tegen rassendiscriminatie (CICDR)- bestaande uit 

vertegenwoordigers van de Assemblee van de Republiek, leden van de regering, 

verenigingen van antiracisme-immigranten en anderen, heeft tot doel de toepassing 

van de Portugese wetgeving in de strijd tegen alle vormen van discriminatie te 

waarborgen. (https://www.acm.gov.pt/-/comissao-para-a-igualdade-e-contra-a-

discriminacao-

racial#:~:text=De%20CICDR%20(Commissie%20voor%20gelijkheid,kleur%2C%2

0nationaliteit%20of%20etnische%20origine).  

- Eenheid Interculturele Dialoog (NDI) - streeft naar de uitvoering van projecten voor 

positieve interactie tussen verschillende culturele gemeenschappen. (link: 

https://www.acm.gov.pt/parceiros/escolas)  

- Local Policy Support Office for the Integration of Migrants (GAPLIM) - verstrekt 

instrumenten om te zorgen voor de verdieping van het lokale beleid en de 

bewustmaking van opvang- en integratiekwesties. (https://www.acm.gov.pt/-/rede-

claii-centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-imigrant-3).  

- Ondersteuningsbureau voor migranten (GAEM) - beheert diverse initiatieven ter 

ondersteuning van het ondernemerschap van migranten. (link: 

https://www.acm.gov.pt/-/gabinete-de-apoio-ao-empreendedor-migrante)  

- Eenheid Migratiebeleid (NPM) - richt zich op het monitoren en beheren van 

migratiestromen. 

- Nationale steuncentra voor de integratie van migranten (CNAIM) - opgericht om de 

verschillende problemen van migranten aan te pakken, werken als een one-stop-shop 

bij het verlenen van juridische, onderwijs-, gezondheids- en huisvestingsdiensten, en 

diverse andere diensten. De aanwezigheid op het kantoor wordt gegarandeerd door 

culturele bemiddelaars met diverse achtergronden en kennis van verschillende talen. 

Daarnaast wordt ook informatie verstrekt via een migrantenondersteuningslijn, 

telefonische vertaaldiensten, teams die zich richten op gemeenschappen door zorg te 

verlenen, en de arbeidsbureaus (RGI) die nauw samenwerken met de arbeidsbureaus. 

(link: https://www.acm.gov.pt/-/cnai-porto).  
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- Observatorium voor Migratie (OM) - heeft als zwaartepunt het bestuderen en 

wetenschappelijk volgen van migraties en etnische gemeenschappen, en het 

verspreiden van statistische informatie over immigratie en vluchtelingenstromen. 

(link: https://www.acm.gov.pt/-/observatorio-das-migracoes)  

- Ondersteunende eenheid voor de integratie van vluchtelingen (NAIR) - richt zich op 

het in kaart brengen van de beschikbaarheid van opvangcentra, steun en lokale 

ondersteuning van de opvanginstellingen, en helpt bij de bewustmaking van het 

publiek. (link: https://www.acm.gov.pt/pt/-/apoio-a-integracao-de-pessoas-

refugiadas)  

- Bureau voor technische ondersteuning van immigrantenverenigingen (GATAI) - 

ondersteunt verenigingen bij hun initiatieven, opleiding en promotie. (link: 

https://www.acm.gov.pt/-/como-obter-apoio-tecnico-para-uma-associacao-de-

imigrantes-) 

- De Hoge Commissaris voor Migratie, I.P. (ACM, I.P.) - is het overheidsagentschap 

dat verantwoordelijk is voor de actieve interventie bij de uitvoering van het 

overheidsbeleid inzake migratie, met als centraal doel tegemoet te komen aan de 

integratiebehoeften van verschillende migranten (wetsdecreet nr. 31/2014). Sinds 

1996 tracht het in te spelen op de behoeften van migranten en etnische 

gemeenschappen, waaronder Roma, door samen te werken in verbinding met andere 

overheidsinstanties die bevoegd zijn voor het uitwerken en uitvoeren van prioriteiten 

op het gebied van migratiebeleid. Daartoe treedt deze instantie op via de ontwikkeling 

van transversaal beleid van centra en ondersteunende bureaus. (link: 

https://www.acm.gov.pt/68).  

Privé Sector 

- Casa do Brasil de Lisboa - Sinds zijn oprichting heeft het CBL actief meegewerkt aan 

de reflectie over en de uitvoering van het overheidsbeleid, waarbij het een sleutelrol 

op zich heeft genomen in het activisme en het eisen van gelijkwaardig beleid voor 

immigrantengemeenschappen in Portugal. Ze ontwikkelen projecten met acties die 
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tot doel hebben de toegang tot rechten en diensten op een egalitaire manier voor 

immigranten te bevorderen. Naast het werk van sociale interventie en activisme, 

promoten zij het multiculturalisme, interculturalisme en integratie door middel van 

cultuur. 

- Conselho Português para Refugiados" - is een goed geconsolideerde organisatie, met 

verschillende lopende projecten, gefinancierd door diverse, gericht op het 

ondersteunen en integreren van vluchtelingen, het bevorderen van een humanitair en 

duurzaam asielbeleid, opleiding en bewustmaking van mensenrechten in het 

algemeen (link: https://cpr.pt/).  

- eSolidar - is een team dat gemotiveerd is om online tools te bouwen die de impact 

van de gemeenschap en non-profitorganisaties optimaliseren. eSolidar is een nieuwe 

manier voor mensen om sociale doelen te steunen, door non-profitorganisaties te 

helpen waarmee ze zich het meest identificeren. Het is als een online 

solidariteitswinkel. Je kunt kopen, verkopen, doneren en nog veel meer (link: 

https://www.esolidar.com/pt).  

- Immigrantenvereniging "Mundo Feliz" - "MUNDO FELIZ" is een vereniging zonder 

winstoogmerk met een nationale reikwijdte, die sinds 2013 is erkend door de Hoge 

Commissie voor Migraties. Zij werd op 21 september 2011 opgericht door Cecilia 

Minascurta samen met een groep immigranten uit Roemenië die, gezien hun eigen 

geschiedenis, immigranten van alle nationaliteiten wilden helpen bij hun integratie in 

Portugal (link: https://www.mundofeliz.pt/).  

- Portugese Rode Kruis - Als de entiteit die verantwoordelijk is voor de opvang en 

integratie van vluchtelingen, biedt het Portugese Rode Kruis sinds 2015 onderdak aan 

burgers die internationale bescherming zoeken van verschillende nationaliteiten, en 

ondersteunt hun integratieprocessen. Deze dienst wordt verleend in het kader van de 

werkgroep voor de Europese agenda inzake migratie, gecoördineerd door de Dienst 

vreemdelingen en grenzen, en de programma's voor hervestiging en hervestiging van 

vluchtelingen. (link: https://www.cruzvermelha.pt/apoio-social/grupos-

vulner%C3%A1veis/migrantes-e-refugiados.html).  
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- Refugee Support Platform (PAR) - Het Refugee Support Platform is ontstaan uit het 

leiderschap en het initiatief van het maatschappelijk middenveld om een 

gecoördineerde reactie te geven op de huidige wereldwijde vluchtelingencrisis, met 

name gezien de situatie in Europa (link: https://www.refugiados.pt/a-par/). 

✓ Turkije 

De Europese Unie financiert humanitaire projecten in Turkije om kwetsbare 

vluchtelingen en hun gastgemeenschappen te helpen de steun te krijgen die zij nodig hebben, 

zulks in nauwe coördinatie met de Turkse autoriteiten. De EU financiert de projecten die 

worden opgezet met overheidsinstanties, ngo's, INGO's enz.  

Voorts is in 2016 de EU-faciliteit voor vluchtelingen in Turkije in het leven geroepen om 

Turkije te helpen bij zijn inspanningen om vluchtelingen te ondersteunen. In het kader van 

de faciliteit heeft de EU 2,4 miljard euro geïnvesteerd in humanitaire hulp in Turkije. Naast 

de lopende projecten die via de faciliteit worden gefinancierd, heeft de EU tussen 2012 en 

2014 32,5 miljoen euro toegewezen, alsook 531,7 miljoen euro extra aan humanitaire 

financiering voor 2020. Dit omvat 485 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de CCTE en het 

ESSN tot begin 2022 steun blijven verlenen aan de meest kwetsbare vluchtelingen in Turkije 

(Europese operaties voor civiele bescherming en humanitaire hulp, 2021). 

De Internationale Arbeidsorganisatie plaatst fatsoenlijk werk, met inbegrip van de 

bevordering van internationale arbeidsnormen, in het middelpunt van haar interventies. Als 

enige tripartiete VN-organisatie werkt de IAO nauw samen met de regering en werkgevers- 

en werknemersorganisaties om de toegang tot economische kansen te ondersteunen, die 

centraal staan bij het herstel van hoop, waardigheid en menselijke veiligheid voor 

vluchtelingen. In Turkije betekent dit dat de regering en de sociale partners moeten worden 

ondersteund om de toegenomen druk op de arbeidsmarkt te beheersen en de toegang tot 

fatsoenlijk werk te ondersteunen - voor zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen (ILO's 

support to refugees and host communities in Turkey, 2020). 

Ook de Turkse Rode Halve Maan ondersteunt vluchtelingen in Turkije. Herstel van 

familiebanden omvat drie verschillende onderwerpen voor de eerstegraads familieleden en/of 

personen met speciale behoeften om hen te herenigen, of om hun verblijfplaats te vinden 
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en/of te zorgen voor regelmatige communicatie. Wettelijke kaders van het Internationaal 

Humanitair Recht en de Verklaring van de Rechten van de Mens en ook het recht dat wordt 

gegeven door de wetten van de Turkse Republiek stellen de Turkse Rode Halve Maan in staat 

om de zender te zijn met haar werken voor gezinshereniging, opsporing en Familieberichten. 

KIZILAYKART, dat kan worden gebruikt via alle betaalautomaten en geldautomaten in het 

hele land, is een hulpmiddel op basis van contant geld dat wordt verstrekt aan buitenlanders 

die in Turkije wonen onder internationale of tijdelijke bescherming. Het programma voor 

psychosociale steun en gezondheid beoogt het sociaal functioneren van de begunstigden te 

herstellen en met name ontheemden in staat te stellen naar hun vroegere leven terug te keren 

door de mechanismen voor het omgaan met mogelijke negatieve psychologische invloeden 

na de migratie te versterken. (CRESCENT, 2021). 

SGDD-ASAM biedt vluchtelingen en asielzoekers sociale en juridische ondersteuning 

bij het bereiken van hun rechten en diensten; psychosociale ondersteuning en het organiseren 

van talrijke cursussen en activiteiten met het oog op hun integratie in het sociale leven sinds 

de oprichting en zet momenteel haar activiteiten voort in meer dan 60 kantoren in meer dan 

40 provincies in Turkije. SGDD-ASAM biedt gratis sociaal en juridisch advies en 

psychosociale ondersteuning aan alle groepen vluchtelingen en asielzoekers via haar 30 

veldkantoren in 35 provincies en ondersteunt hen bij de opvolging van hun dossierprocessen 

bij UNHCR. SGDD-ASAM biedt ook tolkondersteuning aan vluchtelingen en asielzoekers 

om de taalbarrière te overwinnen en neemt contact op met lokale autoriteiten en niet-

gouvernementele organisaties om de lokale beschermingsmechanismen te versterken 

(Association For Solidarity With Asylum Seekers And Migrants, 2017). 

 

(Welke andere soorten steun biedt uw land aan migranten (bv. opleiding)? 

✓ België 

Het netwerk van verenigingen is zeer dicht en divers in België. Talrijke verenigingen 

ondersteunen migranten/vluchtelingen bij hun integratie in België, waarbij elke vereniging 

haar eigen doelgroep heeft, haar eigen benadering van de problematiek... Sommige 

verenigingen bekommeren zich om migrantenvrouwen, andere om mensen die uit een 
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bepaalde regio van de wereld komen. Officiële instellingen organiseren opleidingen, 

ontmoetingen tussen de verschillende actoren: werkgevers en migranten/vluchtelingen, enz. 

 

✓ France 

Burger- en taalcursussen aangeboden door OFII 

In het kader van het Republikeinse Integratiecontract krijgen nieuwkomers twee soorten 

cursussen: 

- Een verplichte burgerschapsopleiding, bestaande uit twee modules van zes uur (de ene 

over de Franse instellingen en de waarden van de Republiek, de andere over het leven in 

Frankrijk). 

- Een taalcursus van 200 uur als de resultaten van de nieuwkomer op de Franse taaltest 

lager zijn dan niveau A1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen.  

 

Aanvullend online opleidingsaanbod van het CIR 

Sinds 2017 wordt de opleiding die via het CIR wordt aangeboden, aangevuld met 

verschillende digitale hulpmiddelen waarmee nieuwkomers Frans kunnen leren en een beter 

inzicht kunnen krijgen in hoe de Franse samenleving werkt. Als voorbeeld heeft de Alliance 

françaiseParis Ile-de-France de MOOC "Werken in Frankrijk" ontworpen, gericht op het 

leren van Frans voor professionele doeleinden. Deze cursus heeft als doel de taalkundige 

sleutels en sociale codes van de professionele wereld aan te reiken, gebaseerd op de 

woordenschat van vijf professionele sectoren in spanning: persoonlijke en zakelijke 

dienstverlening, bouw, gezondheid, informatietechnologie en de horeca. 

 

Het "HOPE"-programma (Housing, Orientation, Pathways to Employment)  

Deze regeling, die in 2017 van start is gegaan, is een programma ter ondersteuning van 

de werkgelegenheid voor vluchtelingen dat mede wordt geleid door de ministeries van 

Binnenlandse Zaken en Arbeid. Het wordt beheerd door het Nationaal Agentschap voor de 

beroepsopleiding van volwassenen (AFPA) in de vorm van een breed partnerschap tussen 

publieke en private actoren, en heeft als doel vluchtelingen op te leiden en hun integratie in 
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spanningssectoren te vergemakkelijken (bouw, industrie, fastfood of massadistributie). In 

2019 is de regeling uitgebreid om jaarlijks 1.500 vluchtelingen te ondersteunen. 

 

Nationale oproepen tot het indienen van projecten voor de integratie van 

vluchtelingen 

De nationale oproep voor projecten Fai'R, gelanceerd door de DIAIR in 2019 en 

vernieuwd in 2020, heeft als doel de mobilisatie van jonge Fransen van 18 tot 30 jaar te 

ontwikkelen ten gunste van de integratie van vluchtelingen. Het is gebaseerd op drie 

doelstellingen: het bevorderen van het samenleven, het bestrijden van het sociale isolement 

van vluchtelingen en het bijdragen aan het veranderen van de opvattingen over vluchtelingen. 

Een ander voorbeeld: in het kader van het investeringsplan voor vaardigheden (PIC) en 

het onderdeel "Professionele integratie van vluchtelingen" (IPR) heeft het ministerie van 

Arbeid in 2018 een oproep gedaan voor projecten voor de integratie van vluchtelingen via 

werkgelegenheid. Dit laatste maakte de subsidiëring mogelijk van een zestigtal projecten ter 

bevordering van de beroepsintegratie van bijna 8.000 vluchtelingen. Dit programma heeft de 

opkomst van nieuwe integratieactoren en de ontwikkeling van geïntegreerde trajecten op 

basis van het HOPE-programma mogelijk gemaakt. 

 

Het programma "Accelair Rhône" van Forum Réfugiés 

In 2002 is de vereniging Forum Réfugiés gestart met het integratieprogramma "Accelair 

Rhône", dat vluchtelingen gedurende 24 maanden persoonlijke begeleiding biedt bij de 

toegang tot werk, opleiding en huisvesting. Het programma, dat in 2018 in Occitanië is 

opgezet, bestrijkt nu een tiental Franse departementen.  

 

Het platform Action Emploi Réfugiés 

In 2016 vestigde de vereniging Action Emploi Réfugiés (AERé) zich als een centrale 

speler in de ondersteuning van vluchtelingen naar werk door een digitaal platform te 

ontwikkelen om vluchtelingen en werkgevers op nationale schaal samen te brengen. Dit 

platform centraliseert meer dan een miljoen werkaanbiedingen in verschillende sectoren 
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(industrie, bouw, gezondheid, handel, IT, kinderopvang, enz.). 

 

✓ Portugal 

Er zijn voortdurend inspanningen geleverd om de desintegratie van migranten in de EU 

tot een minimum te beperken. 

Portugal staat op de eerste plaats wat betreft arbeidsmarktbeleid, naast Duitsland en de 

Scandinavische landen. Portugal garandeert gelijke behandeling en gerichte steun voor zowel 

Portugese als niet-EU-burgers. Op de lange termijn worden deze beleidsmaatregelen 

geassocieerd met eerlijkere arbeidsmarktresultaten, aangezien immigranten profiteren van 

betere banen, vaardigheden en acceptatie door het publiek. 

Deze positieve resultaten zijn te danken aan de uitvoering van veel goede 

beleidsmaatregelen; de hulp van instellingen die zich richten op de integratie van migranten; 

de steun van lokale verenigingen; de ontwikkeling van een wettelijk kader voor migranten; 

en bovenal, een civiele samenleving die bereid is om buitenlandse gemeenschappen te 

integreren en te respecteren. 

Opleidingsaanbod 

Opleidingsaanbod voor privé- en overheidsinstellingen ("Bolsa de Formadores") 

Het Hoge Commissariaat voor Migraties (ACM.I.P.) biedt verschillende 

opleidingsmiddelen en -aanbiedingen voor burgers, professionals en entiteiten die direct of 

indirect te maken hebben met interculturaliteit en migratiekwesties. Dit opleidingsmateriaal 

werd gecreëerd in het kader van de missie van ACM, I.P., die gebaseerd is op de bevordering 

van een positief en verrijkend beheer van culturele diversiteit, via een interculturele en 

interreligieuze dialoog, gebaseerd op respect voor de Grondwet en de geldende wetgeving, 

waarbij culturele diversiteit wordt gewaardeerd binnen een kader van ontwikkeling en 

wederzijds respect. 

"Kit Intercultural Escolas (Interculturele Scholen Kit) 

De INTERCULTURELE SCHOOLKIT is bedoeld om scholen en alle professionals in 

de onderwijssector te voorzien van een reeks materialen met betrekking tot interculturaliteit, 

die in eerste instantie zijn ontworpen en verspreid door het ENTRECULTURAS-bureau en 
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het ACM, I.P., in nauwe samenwerking met andere partners. Deze instrumenten richten zich 

op de vraag hoe de professionals, de curricula, de pedagogische methoden en het 

overheidsbeleid reageren op de huidige uitdagingen. Andere relevante doelstellingen van 

deze instrumenten zijn het bevorderen van voortdurende vraagstelling, de-centrering en 

kritische evaluatie van praktijken. 

Taalonderwijs PPT Programma ("Português Para Todos") 

Het PPT - programma "Portugues Para Todos" is een initiatief dat erop gericht is 

cursussen Portugees te ontwikkelen voor buitenlandse burgers die in Portugal wonen, 

waaronder onderdanen van derde landen, EU-burgers, vluchtelingen of asielzoekers en Luso-

afstammelingen. Deze cursus certificeert op niveau A2 - Elementaire gebruiker en B2 - 

Onafhankelijke gebruiker, van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen 

- CEFR. De cursussen waarin het PPT-programma is geïntegreerd zijn gratis en worden 

uitgevoerd door het Algemeen Directoraat voor Schoolinstellingen (DGEstE), in openbare 

scholen, en door het Instituut voor Werkgelegenheid en Beroepsopleiding (IEFP, I.P.), via 

de centra voor werkgelegenheid en beroepsopleiding. 

Portugees onlineplatform 

Het Portugees Onlineplatform, dat beschikbaar is op https://pptonline.acm.gov.pt/, biedt 

inhoud voor het leren van Europees Portugees door volwassen sprekers van andere talen. Dit 

platform is een instrument dat de gebruiker in staat stelt de taal te oefenen in de activiteiten 

begrijpend luisteren, begrijpend lezen en schrijven, alsook woordenschat en grammaticale 

kennis te leren en uit te breiden, die nuttig zijn voor het dagelijks leven. De inhoud is 

georganiseerd in twee niveaus - niveau A en niveau B - die worden beschreven in de twee 

referentiedocumenten "Portugees voor sprekers van andere talen - Basisgebruiker in het 

gastland" en "Portugees voor sprekers van andere talen - Onafhankelijke gebruiker in het 

gastland". Deze twee documenten interpreteren de beschrijvingen van de niveaus in het 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), opgesteld door de Eenheid 

Taalbeleid van de Raad van Europa. Het platform is georganiseerd in 24 functionele 

thematische modules, gepresenteerd in tekst-, audio-, video- en beeldformaat, en beschikbaar 

in het Portugees, Engels, Arabisch en Spaans. 
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Platform voor leermiddelen 

Het Platform voor Pedagogische Hulpbronnen, beschikbaar op http://ppt.acm.gov.pt/, is 

een e-learning platform ontwikkeld in een Moodle software om het onderwijs van de 

Portugese taal aan buitenlanders in opleidingscontexten te ondersteunen, gericht op leraren 

en opleiders die Portugese taalcursussen geven aan buitenlanders die gecertificeerd zijn op 

niveau A2 - Elementaire Gebruiker. 

Dit initiatief beoogt het verstrekken van digitale pedagogische middelen, ter aanvulling 

van de reeds bestaande materialen/hulpmiddelen in het onderwijs van PFOL - Portugees voor 

Sprekers van Andere Talen. 

Telefonische Vertaaldienst (STT) 

De ACM heeft de Telefonische Vertaaldienst (STT) in het leven geroepen om te helpen 

de taalbarrière te overwinnen, die een van de grootste moeilijkheden vormt waarmee 

immigranten in Portugal te kampen hebben. 

De STT biedt een pool van 60 vertalers/tolken die naast het Portugees een of meer talen 

perfect beheersen, en is bedoeld voor alle Portugees/buitenlandse gesprekspartners die 

moeten communiceren met buitenlanders en Portugese burgers/entiteiten. 

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) 

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie draagt bij tot het doeltreffend beheer van 

migratiestromen en tot de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel en 

migratie. De financiering uit het AMIF steunt de inspanningen van de lidstaten om hun 

capaciteit voor de opvang van immigranten te bevorderen, de kwaliteit van de 

asielprocedures volgens de normen van de Unie te verbeteren, immigranten op lokaal en 

regionaal niveau te integreren en de duurzaamheid van de terugkeerprogramma's te 

vergroten. De Europese Commissie heeft het nationale programma in maart 2015 

goedgekeurd, waardoor Portugal financiële steun kan ontvangen uit het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie, dat is opgenomen in het meerjarig financieel kader (MFK) voor de 

periode 2014-2020. 
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Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EFITN) 

Het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen heeft ten doel 

de inspanningen van de EU-lidstaten te ondersteunen om de integratie van onderdanen van 

derde landen, met name nieuwkomers, met een andere economische, sociale, culturele, 

religieuze, taal- en etnische achtergrond in de Europese samenlevingen te vergemakkelijken 

en hun verblijfsomstandigheden te verbeteren. 

 

✓ Turkije 

In Turkije worden door overheidsinstanties, NGO's, INGO's, enz. verschillende soorten 

steun verleend, zoals psychosociale bijstand, financiële hulp, openbare hulpverlening, 

beleidsvoorschriften over basisrechten, integratiewerkzaamheden. De WHO (World Health 

Organization) werkt bijvoorbeeld nauw samen met het Turkse Ministerie van 

Volksgezondheid om vluchtelingen cultuur- en taalgevoelige gezondheidsdiensten aan te 

bieden. Vanuit het lokale kantoor in Turkije, WHO: 

•  ondersteunt 7 opleidingscentra voor vluchtelingengezondheidszorg waar allochtone en 

gevluchte artsen en verpleegkundigen een praktijkopleiding krijgen terwijl ze 

gezondheidsdiensten verlenen aan Syrische patiënten; leidt Arabisch-Turkse tolken op om 

als patiëntenbegeleiders te fungeren op primair, secundair en tertiair niveau van de zorg; 

- biedt Turkse en gevluchte gezondheidswerkers permanente medische opleiding in de 

diagnose en behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, angst en 

posttraumatische stoornissen 

- opleiding en tewerkstelling van gezondheidswerkers uit de vluchtelingengemeenschap 

voor het verlenen van thuiszorg aan ouderen en gehandicapten. 

Sinds het begin van het WHO-gezondheidsprogramma voor vluchtelingen zijn bijna 2000 

Syrische gezondheidswerkers opgeleid in 7 opleidingscentra voor de gezondheid van 

vluchtelingen om te werken in een netwerk van 178 gezondheidscentra voor vluchtelingen 

in heel Turkije. Het Turkse ministerie van Volksgezondheid heeft al meer dan de helft van 

hen in dienst genomen om gezondheidsdiensten aan vluchtelingen te verlenen 

(Gezondheidsdiensten voor Syrische vluchtelingen in Turkije, 2020). 
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In de tijd van COVID19 hebben de Turkse Rode Halve Maan en UNHCR-Turkije ook 

brochures en video's in het Arabisch gemaakt over bescherming tegen COVID-19, en deze 

zijn beschikbaar gesteld aan vluchtelingen in alle provincies van Turkije. Het Turkse 

Directoraat-generaal voor migratiebeheer heeft ook aankondigingen, brochures en korte 

video's specifiek voor vluchtelingen en migranten in Turkije opgesteld, en deze in 

verschillende talen, waaronder het Arabisch, geproduceerd en verspreid (Southern Responses 

to Displacement, 2021). 

 


