
In Brussel werd een vijfdaags
seminar gehouden met professionals
uit de volwasseneneducatie en
integratie die met migranten en
vluchtelingen werken. De ochtend
van de tweede dag van het seminar
was gewijd aan de presentatie van
een lijst van aanbevelingen om de
professionele integratie van
migranten en vluchtelingen uit de
vier partnerlanden te
vergemakkelijken. 
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SEMINAR VOOR DE UITWISSELING VAN GOEDE PRAKTIJKEN
AANBEVELINGEN

De belangrijkste doelstellingen
van deze ochtend waren het leren
kennen van de aanbevelingen van
elk land op basis van hun context,
hun behoeften en hun vooraf
geanalyseerde belemmeringen, en
het aanpassen van de e-modules
kit van het MigranTech platform
aan deze aanbevelingen, die per
thema werden ingedeeld.



Digitale en computervaardigheden: Volgens de deelnemers wordt de
arbeidsmarkt steeds afhankelijker van de virtuele vaardigheden van
werknemers. Voor een succesvolle integratie van migranten moeten dit soort
vaardigheden dan ook worden ontwikkeld.

Verbetering van de kansen op werk en erkenning van vaardigheden om de
bijdrage van migrantengemeenschappen, en vrouwen in het bijzonder, volledig
op waarde te schatten en ervoor te zorgen dat zij worden gesteund om hun
volledige potentieel te bereiken.

Inzetbaarheidsvaardigheden (bv. weten hoe je een pitch maakt, hoe je vragen in
een sollicitatiegesprek beantwoordt, hoe je een cv opstelt, enz.

Tijdbeheer, stiptheid en nauwkeurigheid 

Vermogen om te leren, zich aan te passen en onafhankelijk te zijn

Het verhogen van het kwalificatieniveau van migranten en vluchtelingen in
sectoren waar spanning heerst, om hun snelle terugkeer op de arbeidsmarkt te
vergemakkelijken

Motivatie en gevoel van eigenwaarde - uit onze studie en de feedback van onze
deelnemers is gebleken dat dit cruciaal is voor het vinden van een baan

Bewustzijn van het vermogen om hun eigen fouten te erkennen

Hulp aan migranten om aan de kwalificatie-eisen te voldoen, bijvoorbeeld door
aanvullende opleidingen en taalcursussen aan te bieden
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Grotere vaardigheden nodig voor inzetbaarheid
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Het creëren van een educatieve, sociale en civieke omgeving die
gunstig is voor het leerproces van migranten en vluchtelingen

Inclusief onderwijs en opleiding, van de vroege
kinderjaren tot het hoger onderwijs, met de nadruk op
snellere erkenning van kwalificaties en het leren van
talen, met de steun van de Europese fondsen

Er moet ook worden gezorgd voor toegang tot
essentiële voorzieningen zoals huisvesting en
gezondheidszorg, alsook voor werkgelegenheid en
vaardigheidstraining, met inbegrip van maatregelen ter
bevordering van vroegtijdige integratie op de
arbeidsmarkt en ondernemerschap onder migranten

een sociale en maatschappelijke omgeving creëren die
gunstig is voor hun inzetbaarheid: bijstand op het
gebied van huisvesting, begeleiding naar werk,
ondersteuning bij administratieve procedures, follow-up
bij tewerkstelling en dit in partnerschap met de
verschillende actoren

innoveren door programma's op te zetten die zijn
afgestemd op de behoeften en vaardigheden van
migranten en vluchtelingen (enquêtes en regelmatige
diagnose van hun vaardigheden, onlinetraining, e-
learninginstrumenten, enz.)

capaciteitsopbouw en technische ondersteuning van
nationale en lokale overheidsinstellingen bij de planning
en uitvoering van sociaaleconomische responsplannen
om ervoor te zorgen dat migranten bij de respons
worden betrokken en er actief aan kunnen bijdragen

Formele en niet-formele onderwijsprogramma's,
digitalisering en afstandsonderwijs kunnen een
aanvulling vormen op de inspanningen om in te spelen
op de behoeften van migranten, vluchtelingen en
mensen in beweging, en aldus bijdragen tot de
continuïteit van de actie. tijdens de reactie op COVID-19
en het herstel. Deze programma's moeten inspelen op
de behoeften van kinderen binnen
migranten-/ontheemde gezinnen, en van niet-begeleide
en van hun familie gescheiden kinderen

De verstrekking van gezondheidszorg, onderwijs, taal en
opleiding helpt migrerende werknemers te integreren en
vergroot tegelijkertijd hun vermogen om bij te dragen
aan de samenleving. Tegelijkertijd vergroten zij hun
vermogen om bij te dragen aan de lokale arbeidsmarkt

 

Bevorderen van alternatieve mogelijkheden voor
fatsoenlijk werk voor migranten en vluchtelingen

Ontwikkelen van specifieke maatregelen voor de
inzetbaarheid van migranten en vluchtelingen,
zoals gesubsidieerde werkgelegenheid
(bijvoorbeeld PEC-contracten in Frankrijk -
"Parcours emploi compétences" - om
vaardigheden te ontwikkelen) en financiële
steunmaatregelen om hun inzetbaarheid te
bevorderen

Feitelijk en cijfermatig onderzoek en analyse van
de respectieve arbeidsmarkten van de landen van
herkomst en bestemming kunnen de risico's in
verband met migratie, werkloosheid, braindrain
en/of verspilling, en sociale uitsluiting beperken

De erkenning door overheidsdiensten van in het
buitenland verworven kwalificaties en
vaardigheden vergemakkelijken

Programma's te ondersteunen die de verificatie
van documenten en diploma's in belangrijke
sectoren kunnen helpen bespoedigen, in
samenwerking met de landen van herkomst

Beleidswijzigingen ondersteunen om de erkenning
van kwalificaties te vergemakkelijken, met name in
sectoren met een tekort aan vaardigheden (bv.
gezondheidszorg en zorg, toerisme, horeca,
landbouw)

Samenwerken met migrantenverenigingen en
diasporagemeenschappen om hun (financiële)
steun en kennisoverdracht te mobiliseren, zowel
ter ondersteuning van de migratie- als van de
ontwikkelingsstrategie van de EU

Overheidsinstanties te ondersteunen bij hun
toezicht op transnationale geldstromen in de vorm
van geldovermakingen en investeringen, teneinde
dienstverleners aan te moedigen kanalen open te
houden en transactiekosten laag te houden
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Structureren van langetermijnsamenwerkingen en partnerschappen met bedrijven door een
beleid te ontwikkelen waarbij vluchtelingen worden verwelkomd via solidariteitsbanen of banen
die zijn aangepast aan het profiel van migranten en vluchtelingen (bv. Envie-bedrijven in
Straatsburg)

De samenwerking met de privésector voor een inclusief herstel versterken en publiek-private
partnerschappen (PPP's) opzetten om veilige arbeids- en aanwervingsnormen te garanderen,
bestaansmiddelen te creëren en te voorzien in programma's voor de aanpassing van
vaardigheden en opleiding voor iedereen, ook voor migranten.

Zuid-zuidpartnerschappen zullen van essentieel belang zijn om het positieve effect van migratie
op ontwikkeling te vergroten en duurzame en rechtvaardige economieën in verschillende
regio's te bevorderen.

Coördineren met de autoriteiten voor werkvergunningen om de regels en processen voor de
afgifte van de nodige werkvergunningen te stroomlijnen, en maatregelen ondersteunen om de
situatie van werknemers die reeds illegaal werken, te regulariseren

Betrek migranten en vluchtelingen van alle gendergroepen als voornaamste belanghebbenden
en begunstigden bij het ontwikkelen van reacties

Internationale partnerschappen voor vaardigheden en mobiliteit bevorderen, zodat een goed
beheerde arbeidsmigratie kan bijdragen tot de economische veerkracht van de landen van
herkomst en bestemming.

Bij de betrokken overheidsinstanties pleiten voor het verband tussen veilige en regelmatige
migratieroutes en inspanningen om de circulaire economie te bevorderen, om groene groei en
koolstofneutraliteit te stimuleren 

Het op elkaar afstemmen van vaardigheden kan worden aangepast om arbeidsmigranten of
internationale studenten op de arbeidsmarkt te krijgen in sleutelsectoren die door COVID-19
zijn getroffen, om regeringen te helpen bij de uitvoering van hun respons- en
herstelstrategieën en bij het inspelen op opkomende behoeften van de arbeidsmarkt

Kansen en ruimten voor positieve interculturele uitwisseling te bevorderen

Steun verlenen voor de verificatie van documenten en diploma's, in samenwerking met de
landen van herkomst (in partnerschap met IBM)
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Versterking van de samenwerking tussen 
openbare en privé-sectoren
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Strategische beschouwing van de 
van het migratiefenomeen en de individuele vaardigheden

van migranten en vluchtelingen
Geldelijke overdrachten en overdrachten in
natura te verstrekken aan migrerende
werknemers en ontheemden die vroeger
toegang hadden tot arbeidsmogelijkheden en
hun inkomen hebben verloren als gevolg van
mobiliteitsbeperkingen en bedrijfssluitingen

Het fenomeen van "brain waste" kan worden
aangepakt door eerlijke aanwerving, veiligheid
en gezondheid op het werk, bescherming van
de rechten van migrerende werknemers,
erkenning van vaardigheden en kwalificaties

In de landen van herkomst kan de diaspora
(met inbegrip van gezondheidswerkers)
formele en informele banden onderhouden en
zo een bron zijn van opleiding, mentorschap
en innovatie voor praktijken in hun
thuislanden (IOM)

Veilige en regelmatige migratieroutes
koppelen aan inspanningen om de circulaire
economie te bevorderen: om de
verwezenlijking van de SDG's te versnellen,
onder meer door groene groei en
koolstofneutraliteit mogelijk te maken

Goed beheerde arbeidsmigratie kan bijdragen
tot de economische veerkracht van landen van
herkomst en bestemming.

De beste manier om op deze bijdrage voort te
bouwen is ervoor te zorgen dat de nationale
wetgevingskaders de internationale normen
inzake de rechten van migranten, vluchtelingen
en hun gezinnen weerspiegelen, met inbegrip
van sociale bescherming

Het faciliteren van goed beheerde circulaire
of seizoensmigratie als een
aanpassingsstrategie voor kwetsbare
gemeenschappen aan de gevolgen van de
klimaatverandering. Door de bevolkingsdruk
te verminderen en de stroom van sociale en
financiële overmakingen te vergroten, wordt
de economische groei en het
weerstandsvermogen in de uitzendende
landen bevorderd, terwijl het bbp in de
ontvangende landen wordt verhoogd en
lacunes worden opgevuld

Migranten en vluchtelingen spelen
wereldwijd een hoofdrol als
eerstelijnswerkers in de COVID-19 -respons.
Deze verhalen kunnen helpen de publieke
perceptie en het politieke en beleidsdiscours
over migratie te veranderen, en als basis
dienen voor meer doeltreffende actie

De vaardigheden van migranten en
vluchtelingen in het land in kaart brengen en
ze koppelen aan de behoeften van de
arbeidsmarkt

Legale paden creëren met gerichte
gezondheidsevaluaties, zoals regelingen
voor circulaire migratie, om tekorten aan
arbeidskrachten in belangrijke sectoren aan
te pakken

Samenwerken met migrantenverenigingen
en diasporagemeenschappen om hun
(financiële) steun en kennisoverdracht te
mobiliseren, zowel om gezondheidssystemen
te ondersteunen als om de
bestaansmiddelen in bredere zin te
verbeteren
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