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NIEUWJAARSBRIEF  
AAN DE HEER JO BROUNS 
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, 

SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

»  Inclusie heeft een diepere dimensie dan diversiteit. 
 ‘Diversity is about being invited to the party, inclusion 

is collaborating in choosing the music and dancing.’

  Fons Leroy, voorzitter Beroepenhuis, GTB en Vlajo

Naar een inclusieve 
samenleving in  

2032



Geachte minister Brouns, 

Zowel u, medewerkers op uw ministerie evenals 
diverse opinieleiders, zijn overtuigd dat Vlaanderen 
dringend een duurzamere en inclusievere arbeids-
markt moet ontwikkelen. Zo vroeg de Commissie 
Diversiteit van de SERV die de werkgevers- en 
werknemersorganisaties, LEVL en Handicap en 
Arbeid verenigt, recent nog aan de Vlaamse  
Regering om nog vóór de verkiezingen in 2024 met 
volle kracht in te zetten op het duurzaam verhogen 
van de werkzaamheidsgraad van mensen met een 
migratieachtergrond of arbeidsbeperking. 

Trendhuis als vroegere voorzitter van de Award 
voor Inclusief Ondernemen, en nu als coördinator 
van een Lerend Netwerk rond Inclusie (voor Europa 
Werk en Sociale Economie) is hier uiteraard ook 
van overtuigd. Om inclusie in een toekomstgerichte 
context te plaatsen is Trendhuis in gesprek gegaan 

met diverse opinieleiders uit diverse economische 
sectoren, bedrijfsleven, onderwijs, sociale- en 
cultuursector. Daarbij vroegen we onze gesprek-
spartners tien jaar vooruit te kijken en te schetsen 
hoe we in 2032 een inclusieve maatschappij hadden 
gerealiseerd. Waarom? We kunnen maar die toe-
komst realiseren die we eerst hebben gedroomd en 
daarna geformuleerd. Trendhuis koos voor 2032 en 
niet voor 2023 omdat het een toekomst wil laten 
inbeelden die op redelijke termijn realiseerbaar is. 

Uit dit toekomstdenken anno 2032* kwam duidelijk 
naar voor dat menselijkheid erg belangrijk wordt 
in 2032, ook al lijkt dat vandaag nog niet zo te zijn. 
Daarbij is het echter van belang ons maximaal voor 
te bereiden op de te verwachten onvoorspelbare 
gebeurtenissen die we in het recente verleden ook 
tegenkwamen. In tijden van oorlog, wereldwijde 
pandemieën en swingende energieprijzen wordt 
immers steeds meer duidelijk dat voortdurende 
onzekerheid, veel veerkracht vereist op elk niveau: 
voor persoonlijke, zakelijke, publieke, technolo-
gische, sociale en ecologische beslissingen.
 

 
In deze VUCA-wereld die ‘Volatile, Uncertain, 
Complex, Ambiguous’ is, is het immers van essen-
tieel belang dat werknemers (en werkgevers) hier 
maximaal op voorbereid zijn. Dit houdt in dat we 
zowel jongeren als ouderen competenties bijbrengen 
die hen wapenen tegen continue veranderingen en 
ambiguïteit. Met andere woorden mensen weerbaar 
en wendbaar maken in het kader van een meer-
waarden-economie die een evenwicht zoekt tussen 
economie en welzijn. 

De samenstellers van dit visiedocument op 2032  
veronderstellen dat dit uw beleid kan onderbou-
wen en inspireren om hiermee toekomstgerichte 
innovaties te beklemtonen. Hiermee pijnpunten 
weg werken en bouwen aan een vernieuwde wel-
vaartstaat met duurzaamheid, loopbaanzekerheid, 
evenwicht tussen werk en leven als kernbegrippen. 

Mensen laten groeien, laten leren, competenties 
verhogen, ontwikkelingsmogelijkheden bieden als 
bouwstenen van een duurzaam beleid. En dit van 
jong af aan, in elk onderwijs en opleiding, in elke 
thuis en (werk)omgeving. Life time development in 
plaats van life time employment.

Wij beseffen dat dit realiseren echt leiderschap 
veronderstelt bij de politieke, sociale en econo-
mische partners om een klimaat van verbinding, 
vertrouwen en visie te creëren waarbij niet het eigen 
belang maar het algemeen welzijn vooropstaat.

Daarom, geachte minister Brouns, richten wij deze 
nieuwsjaarbrief aan u. 
Wij wensen u alvast een prachtige reis naar 2032 
toe, via onze drie basiscriteria en zeven actiepunten 
voor een meer duurzame en inclusieve samenleving. 
Met ons engagement dat u er niet alleen voor staat 
en op ons beroep kan doen.
 

Nathalie Bekx & het team van  

Menselijkheid wordt belangrijk in 2032,  
ook al lijkt dat vandaag nog niet zo te zijn.Naar een inclusieve 

samenleving in  

2032
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» Steeds meer bedrijven zien hun 

medewerkers als mensen die wel 

wat hulp kunnen gebruiken in het 

dagelijks leven. De uitbouw van allerlei 

ondersteunende diensten zal alleen 

maar toenemen.

Wivina Briers, Senior Advisor, EY - X²

» Een voltijdse job in vier dagen van  

8 uur brengt de life balance in het 

bereik van haast iedere werknemer. 

Zo komt er meer tijd voor kinderen, 

mantelzorg én ook voor zichzelf.

Ingrid Gonnissen, bestuurder AG  
en KMSKA

In 2032 streven bedrijven meer naar welvaart en geluk, naast de brood-
nodige financiële winst. Dat is niet eenvoudig, maar onvermijdelijk in een 
wereld van klimaatverandering, polarisatie, fake news, enz. Bedrijven zijn 
in het post SDG-tijdperk per definitie duurzaam, omdat ze anders niet 
kunnen blijven bestaan. Werk wordt steeds meer vrouwelijk, wat wil  
zeggen dat de arbeidsmarkt vertrekt vanuit vrouwelijke waarden die meer 
coöperatief, menselijk en bekommerd zijn om de levenskwaliteit van de 
mensheid als geheel. 

In deze meerwaarden-economie, die een evenwicht zoekt tussen economie 
en welzijn, krijgen bedrijven en medewerkers de mogelijkheid om hun job 
te ontwerpen in het kader van een maatschappelijke bijdrage. Jobdesign,  
crafting, carving zijn processen die er regelmatig deel van uitmaken. 

In 2032 staat de mens centraal  
in de meerwaarden-economie
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Jobzekerheid is niet langer meer de heilige graal. 
De meeste mensen hebben in 2032 een dynamische 
loopbaan omdat vrouwen, die de helft van de 
arbeidsmarkt uitmaken, de toon zetten als het om 
flexibiliteit gaat.

Het beleid hanteert ‘loopbaanzekerheid’ in plaats 
van jobzekerheid. Daardoor worden steeds meer 
mensen de auteur van hun eigen levensverhaal. 
Die loopbaanzekerheid zorgt dat life balance geen 
onbereikbare droom meer is voor de zwakkeren in 
de samenleving.

De 9-to-5-job bestaat nog nauwelijks. In 2032 
ziet de architectuur van jobs er heel anders uit: zo 
maken de meeste vrouwen én mannen vlot gebruik 
van soepele deeltijdse en hybride werkformules. 
Anderzijds staat een vierdagenweek van telkens acht 
uur gelijk aan een voltijdse job. Bedrijven onder-
steunen de life balance: ze voorzien dienstencheques 
als onderdeel van het loon aan hun werknemers om 
gebruik te maken voor diverse opleidingen, voor 
kinderopvang, zorg voor ouderen of huishoudhulp. 
Grotere bedrijven zetten naast hun gebouwen, een 
zorgcentrum neer voor kinderopvang, mantelzorg, 
strijkhulp en fitness of ze werken deze voorzien-
ingen samen uit met andere ondernemingen vlakbij.
Alternatieve werkvormen (zoals hybride werken, 
telewerken terwijl je reist, flexibele uren, platform-
economie, enz.) worden beter omkaderd, omdat het 

beleid samen met de stakeholders, voor alle mensen 
het recht op opleiding, doorgroeimogelijkheden en 
een faire beloning garandeert, los van elk statuut.

Het recht op ‘loopbaanzekerheid’ blijft levenslang 
bestaan: zo kunnen ouderen na hun pensioen  
vrijwillig aan de slag, tegen een minieme en onbe-
laste vergoeding, op lokaal niveau om de gemeen-
schap te versterken en zichzelf te integreren: ze 
letten op tijdens examens of geven bijles, helpen in 
dagcentra, helpen in winkels, regelen parkonder-
houd, worden plusgrootouder, enz...

1 / Life balance,  
     geen work-life balance 

» Het zou mooi zijn dat werkgevers naast de 

maaltijdcheques ook dienstencheques konden 

geven als onderdeel van het loon. Jonge ouders 

zouden hier vlot mee aan de slag kunnen.

Marieke Arnou, HR Diversity & Inclusion Expert NMBS

» ‘Loopbaanzekerheid’ in 

plaats van jobzekerheid 

betekent dat iedereen recht 

heeft op een dynamische 

en duurzame loopbaan. 

Duurzaamheid houdt in 

deze context ook levenslang 

leren in. Mensen die 

opleidingen volgen, kunnen 

gemakkelijker professionele 

tegenslagen verwerken.

Fons Leroy, voorzitter 
Beroepenhuis, GTB en Vlajo
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Dankzij het recht op werk, krijgen mensen minstens 
een basisinkomen. Daardoor is er in 2032 minder 
armoede en kunnen de meest diverse medewerkers 
vlotter hun dromen waar maken. Het geeft hen ook 
meer vrijheid om uit te zoeken wat zij willen doen 
zonder dat ze in een job worden geduwd die ze niet 
willen of kunnen uitoefenen.

Het jobaanbod in 2032 bevat steeds meer ‘green-
jobs’, omdat de hele arbeidsmarkt sterk vergroent. 
Bijgevolg worden onderhoudsjobs en basic jobs 
opnieuw gewaardeerd. Zo worden broodnodige 
beroepen zoals verpleger of onderhoudsmede-
werker ook beter betaald. 

Armoede krimpt eveneens dankzij het uitgangs-
punt dat kinderen niet langer in armoede groot 
mogen worden. Daarom zijn er per kansarm kind 
speciale subsidies, die vertrekken vanuit de noden 
van het kind. Deze maatregel riep een halt toe aan 
de tsunami van armoede van de begin jaren ’20 en 
creëerde meer kansen voor éénoudergezinnen. Zo 
bleef armoede niet langer vrouwelijk.

Elk individu heeft nood aan een veilige cocon 
waarbij herkenning en erkenning samengaan, 
zowel thuis, op school, als in de uiteindelijke 
job. Begin termen, op basis van talenten, zijn 
richting gevend om een leer- en werkparcours uit 
te stippelen. Voorts kan ieder, via het recht op 
loopbaanzekerheid, genieten van een begeleidings-
systeem gedurende de hele loopbaan en het leven. 
Het vroegere ‘survival of the fittest’ maakte in  
nauwelijks één decennia plaats voor het gemeen-
schappelijk doel ‘survival 4 all’.

Het negatieve NEETs (Not in Education, Em-
ployment or Training) wordt vervangen door het 
positieve actieplan TEENs (Training, Education and 
Employment Now) waarin jongeren zichzelf en hun 
competenties leren kennen via een intense coaching 
en daarna een aansluitende werkervaring. En dat 
heeft veel te maken met de veranderde mindset 
omdat we elk talent nodig hebben in 2032.

2 / Recht op werk 
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» We denken vaak nog 

te elitair vanuit een 

middenklassebril. 

Daardoor was 

kinderarmoede in 

Vlaanderen in 2022 een 

onderschat probleem, dat 

maakte dat toen heel wat 

jonge mensen met minder 

kansen aan de startlijn 

komen, dan waarop ze 

recht hebben. 

Noël Slangen, algemeen 
directeur POM 
Limburg, voorzitter 
kinderarmoedefonds & 
columnist HLN en HBVL

» We moeten luisteren naar 

jonge tieners en zorgen dat 

ze nooit door de mazen van 

het net glippen. Een positief 

actieplan met begintermen 

kan in elk parcours het 

verschil maken.

Rudolf Werthen, ceo ArtLab, 
research digital tools for 
society

» Voor veel jongeren is een 

goede life balance anno 2032 

belangrijker dan een riant loon 

of zelfs extralegale voordelen. 

Ook zetten bedrijven meer in 

op de ontwikkeling van hun 

soft skills. Voorts zijn jongeren 

bereid om tot 25% minder 

te verdienen als ze kunnen 

werken voor een bedrijf met 

sociale waarden. Dit is een 

tendens waarop steeds meer 

wordt ingezet. Bedrijven gaan 

nog niet genoeg mee in de 

leefwereld van jongeren. Met 

andere woorden, ze anticiperen 

nog niet op de toekomst.

Prof. Rudy Aernoudt, UGent 

» Wanneer we in 2022 keken naar de kenmerken 

van de NEET-jongeren, dan merkten we op dat 

het vaker mannen waren (53,0%) geboren in 

België (84,2%). In vergelijking met de totale 

jongerenpopulatie (15-24 jaar) stelden we toen 

een oververtegenwoordiging vast van jongeren 

geboren buiten een EU28-land en van jongeren 

met een handicap, aandoening of ziekte.” 

Steunpunt werk

» Het armoederisico bij kinderen (0-15j) en 

jongeren (16-24j) was in 2022 groter dan 

dat bij de bevolking in het algemeen. Het 

ging respectievelijk om 17,9 % en 22,1 % ten 

opzichte van 15,9 % volgens de gegevens 

van de EU-SILC. 

Armoedebestrijding
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Jongeren van 12 tot 15 jaar bepalen steeds meer de 
toekomstige arbeidsmarkt. We hebben hen anno 
2032 nodig om zoveel mogelijk jobs in te vullen. 
Natuurlijk, deze jongeren moeten deze jobs wel fijn 
vinden. Dat vraagt samen nadenken en overleggen 
over wat deze jongeren willen. Jongeren leren via 
droomsessies onbevangen hun toekomstplannen 
vorm geven en rekening te houden met de diverse 
samenleving. Die sessies worden georganiseerd in 
samenwerking met scholen, CLB’s en jeugdvereni-
gingen. Iedereen heeft recht op dit droompakket, 
ongeacht gender, huidskleur, beperkingen, enz... 

Maar in die droomsessies maken jongeren eveneens 
kennis met andere denkbeelden en andere 
toekomst dromen, bijvoorbeeld van jongeren met 
migratieroots die anno 2032 in de grootsteden zo’n 
60% van de potentiële leerlingen uitmaken.

Die droomsessies gaan uit van de vraag: tot welk 
soort samenleving willen deze jonge mensen 
bijdragen? En hoe kunnen we zelf bijdragen tot de 
inclusieve samenleving? Ze werden aanvankelijk 
georganiseerd na de Coronacrisis, de onverwachte 
oorlogen én de energiecrisis van de vroege jaren ’20 
omdat veel jongeren toen kampten met zingeving. 
Jongeren bleken meer moeite te hebben met hun 
plaats in de samenleving en kregen zo beperkte 
verwachtingen rond de toekomst. 

Uit die droomsessies bleek dat frustraties vaak 
terecht waren, omdat de structuren op de markt niet 
aangepast waren aan een diverse jeugd. De droom-
sessies gaven ook hoopvolle signalen: duidelijk is 
dat het concept ‘recht op werk’ bij hen aanslaat. 
Verder wilden de meeste jongeren niet terecht bij 
vervuilende bedrijven. Tegelijkertijd vroegen ze dat 
er daadwerkelijk meer voor het klimaat gebeurt. 
Klimaatmarsen waren al lang niet goed genoeg 
meer! 

Jongeren hechten kortom veel belang aan duur-
zaamheid, wat weer zijn invloed heeft op de ver-
groening van de bedrijfswereld en de arbeidsmarkt. 
Een duurzame job is in 2032 trouwens een vlag met 
vele ladingen: voor bedrijven zijn klimaatinspannin-
gen meetbaar, terwijl de meeste mensen in Vlaan-
deren een duurzame job zien als een job met een 
positieve sociale impact (zie ook duurzaamheids-
barometer Comeos 2021 door Trendhuis).

Zowel bedrijven als de brede samenleving halen 
kortom profijt uit luisteren naar jongeren om de 
gezamenlijke toekomst steeds beter te definiëren. 
Bedrijven sluiten zich duidelijk aan bij de visie 
en het wereldbeeld van jongeren om de slag om 
talent te winnen. Dat zorgt ervoor dat sollicitanten 
steviger in hun schoenen staan wanneer ze op de 
arbeidsmarkt staan.

Enerzijds staat het onderwijs in 2032 nog steeds 
in voor vorming waarbij jongeren jong kunnen 
zijn. Maar het onderwijs hoeft niet in functie van 
de arbeidsmarkt te werken, maar streeft vooral 
een humane en holistische vorming na. De meeste 
jongeren zullen immers morgen een job uitvoeren 
die nog niet bestaat. De school is wel de biotoop 
waarin ze leren zichzelf te worden en hun plaats te 
kiezen in de maatschappij van vandaag en morgen.

Anderzijds wordt onderwijs nog vaak overbevraagd, 
maar kruispuntdenken maakt dat onderwijs beter 
functioneert: daarom worden bruggen gebouwd 
met ouders, met bedrijven en organisaties, met 
jongeren onderling. 

3 / Jongeren in droomsessies
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» De nieuwe generatie die op de arbeidsmarkt 

komt, streeft naar duurzaamheid voor mens 

en planeet, maar deze jongeren zijn ook op 

zoek naar zichzelf, ze willen hun talenten en 

competenties in harmonie ontwikkelen en 

een bijdrage leveren tot een betere wereld.

Bob Elsen, voorzitter Joker NV

» Meisjes en jongens hebben gelijkaardige 

dromen, die we niet mogen beknotten. 

Belangrijk is dat ze hun ideeën onbevangen 

kunnen uiten en mogen realiseren.

Nathalie Bekx, ceo Trendhuis & Time4Society vzw

» Om naar een beter leven toe 

te werken moet je je eerst dat 

betere leven kunnen inbeelden. 

Langs de kant van de jongeren 

moeten we vooral het dromen 

faciliteren.

Rudolf Werthen, ceo ArtLab, 
research digital tools for society
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Pure kennis in mensen hun hoofd steken bleek niet 
langer een duurzame oplossing. De focus anno 2032 
is verschoven naar competenties. En dat was een 
hele opdracht, want om toegang te krijgen tot  
competenties, heb je een bepaald soort vaardig-
heden en attitudes nodig!

Omdat onderzoek in 2024 uitwees dat de meeste 
jongeren online niet verder geraakten dan sociale 
netwerken en fake news, werd het vak media-
wijsheid geïntroduceerd. Daarnaast kwam er de 
NEPINFO-dienst van de overheid die jongeren 
beloont bij de signalisatie van valse informatie.  
Een mooi effect daarvan is dat de jeugd via hun 
mobieltje in hun broekzak veel meer objectieve 

nieuwsbronnen, bibliotheken, studies of zelfs  
musea raadpleegt.
Voorts wordt ondernemingszin of intrapreneur-
ship gefaciliteerd en beloond in elk onderwijs-
type. Daarnaast werd het transversale thema van 
duurzaamheid over de lessen heen ingevoerd, met 
het gevolg dat elke leerkracht en school dit hoog op 
de agenda hebben geplaatst. Op het kruispunt van 
duurzaamheid werken onderwijs en arbeidsmarkt 
beter samen. Zo proeven alle jongeren geregeld 
van de bedrijfswereld, niet enkel de leerlingen uit 
technische richtingen. Duaal leren en duaal onder-
nemen worden aangemoedigd.

1 / Mediawijs en  
 ondernemend onderwijs

» De ontwikkeling van ondernemingszin 

is essentieel voor elke jongere. Het is een 

transversale competentie die we over 

alle vakken heen, stimuleren.

Lieven Boeve, directeur-generaal 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen

» 9% van de Belgen had in 

2022 nog nooit ‘www’ 

getypt. Dit werden de 

ongeletterden in 2032.

Rudy Aernoudt, professor 
corporate finance UGent
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Het recht op onderwijs wordt vervangen door het 
recht op een levenslange en levensbrede vorm-
ing vanuit een humane en holistische kijk op de 
arbeids markt. Zaken zoals voedingsleer, kunst, 
filosofie, enz. maken in 2032 integraal deel uit van 
een brede vorming. Dit onderwijs helpt jongeren 
om zichzelf te vinden en beter om te gaan met de 
wereld en de mensen. Het (wel of niet) behalen 
van een diploma duidt enkel het startpunt van een 
loopbaan aan. Opgebouwde ervaring en expertise, 
gecombineerd met de erkenning van reeds ver-
worven competenties (EVC), wegen door bij een 
nieuwe aanwerving en verdere loopbaanplanning. 
Veel aandacht wordt besteed aan de vaardigheden 
van de 21ste eeuw, die niet langer soft skills worden 
genoemd omdat ze broodnodig zijn om te function-
eren in deze maatschappij.

Het is standaard om je doorheen je carrière bij te 
scholen en extra certificaten te behalen, dankzij de 
focus op levenslang leren tijdens de loopbaan. Via 
de sectorfondsen wordt 10% van de werktijd in 
opleiding gestoken. Speciale aandacht gaat naar de 
permanente en toegankelijke scholing van mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De uitwisseling van talent tussen bedrijven is een 
gangbare praktijk, die zorgt voor een sterke vorm 
van duaal leren en de broodnodige kruisbestuiving.

2 / Levenslang en levensbreed leren

» Het begrip soft skills is misleidend 

want juist deze skills zijn ‘hard’ en 

moeten een duurzame inzetbaarheid 

garanderen. In deze VUCA-wereld 

zorgen de 21st century skills voor 

wendbaarheid en weerbaarheid. 

Fons Leroy, voorzitter Beroepenhuis,  
GTB en Vlajo

» Onderwijs staat niet in functie van 

het bedrijfsleven, maar vooral voor 

vorming waarbij jongeren jong en 

zichzelf kunnen zijn. De meesten zullen 

overigens later een job uitoefenen die 

vandaag nog niet bestaat.

Lieven Boeve, directeur-generaal 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
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Onderwijs en opleidingen focussen eveneens op 
diversiteit en interpersoonlijke communicatie. De 
voortschrijdende technologie wordt heel toeganke-
lijk in elke vorm van opleiding, omdat de digitale 
ongeletterdheid wordt aangepakt op lokaal niveau.
Voorts wordt mentale gezondheid even belangrijk 
als een gezond lichaam. Geestelijke gezondheids-
zorg wordt standaard aangeboden. Er is voldoende 
ondersteuning beschikbaar en er wordt vrijuit over 
gesproken. De lange wachttijden zijn iets uit een ver 
verleden. 

De diverse samenleving is voor jongeren en ouderen 
een feit. In plaats van te kijken naar verschillen, 
leggen ze meer focus op gelijkwaardigheid en 
evenwaardige kansen. Veel heeft te maken met meer 
diversiteit voor de klas en in het bedrijfsleven in 
2032, waardoor ieder te maken krijgt met sterke 
rolmodellen. Mensen met heel verschillende roots 
onderwijzen in en over deze multiculturele wereld, 
dankzij het inclusief personeelsbeleid van de onder-
wijskoepels én de innovatieve lerarenopleiding die 
focust op inclusiever onderwijs. In bedrijven wordt 
daardoor het personeelsbestand per definitie heel 
divers, ook omdat geen enkel talent onmisbaar is.

3 / Omgaan met diversiteit in een    
     snel veranderende maatschappij

» In 2032 heeft de arbeidsmarkt niet langer exclusief 

Vlaamse roots. Daarom moeten we permanent 

nadenken over wie we uitsluiten en welke 

mechanismen spelen. Zo kon een neef van mij in 

2022 vanwege zijn exotische achternaam geen 

appartement huren. Geen enkele huisbaas wilde 

hem. Dit had niet alleen een impact op waar hij kan 

wonen maar ook op zijn jobopportuniteiten. 

Siham Rahmuni, ceo Quares

» Jongeren en jongvolwassenen tussen 15 en 24 

jaar vormen een kwetsbare groep voor psychische 

problemen. Bij ongeveer 75% van de mensen die 

in hun leven een mentaal gezondheidsprobleem 

ontwikkelen, vat dit probleem zich namelijk aan 

vóór de leeftijd van 25 jaar. Ondanks het feit dat 

zelfmoord bovendien het minst voorkomt bij 

15- tot 29-jarigen in vergelijking met andere 

leeftijdsgroepen, is het toch de meest voorkomende 

doodsoorzaak in Vlaanderen bij deze groep. 

Vlaamse Vereniging van Studenten

» Iedere soort is beperkt, daarin zit 

de schoonheid - als de puzzel die 

slechts ontstaat door het samen 

passen van alle stukjes. Zonder 

elkaar hebben al die puzzelstukjes 

niet veel te betekenen. De 

schoonheid schuilt in het 

samenspel. Met twee is er meer 

schoonheid dan alleen. 

Koen Vanmechelen, kunstenaar, 
quote uit ‘This is not a chicken’

» Inclusie is geen 

“modeverschijnsel”: onze 

wereld is heel divers en meer 

en meer wordt duidelijk dat 

deze diversiteit bijdraagt aan  

innovatie en creativiteit.

Annemie Roets, opdrachthouder 
gelijke kansen, Europa werk & 
sociale economie
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Vlaanderen geldt in 2032 als voorbeeld voor een 
sterk inclusief beleid in Europa. De overheid focust 
op algemene maatregelen waarvan ieder beter 
wordt. Vanuit het genderbeleid kreeg inclusie steeds 
meer vorm. Acties richten zich anno 2032 op in-
clusiviteit in het algemeen waarvan gender een on-
derdeel is. Intersectionaliteit is hierbij een belangrijk 
begrip. Daar wint iedereen bij, ook vrouwen.

Gender en inclusief beleid zijn een natuurlijk 
gegeven! Je bent immers niet enkel vrouw of man, 
ouder, kind van, werknemer, vrijwilliger, enz. 
Daarom wordt het kruispuntdenken essentieel voor 
het inclusief beleid. Een specifiek doelgroepen beleid 
hoeft niet meer, maar soms blijven aangepaste acties 
noodzakelijk: éénoudergezinnen krijgen extra steun 
en vrouwen met een migratie-achtergrond worden 
gestimuleerd om hun talenten in te zetten op de 
arbeidsmarkt. Belangrijk is dat het beleid werkt 
rond de mindset van gelijkwaardigheid, zodat de 
maatschappij inclusief beleid blijft omarmen en 
er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor 
eenieder.

In 2032 hebben we ook een duidelijk beeld van wat 
jongeren denken over gender en inclusief beleid en 
waaraan er dringend moet gewerkt worden. In alle 
hoeken van de maatschappij (cultuur, godsdienst, 
vrijetijdsorganisaties...) wordt mee geholpen om 
stereotiep denken uit de wereld te helpen.
Dit heeft sterk de arbeidsmarkt bepaald, want sec-
toren met een oubollig imago kunnen zich hier pro-
fileren als toekomstgericht en innovatief. Bedrijven 
werken aan hun unconscious bias en geven mensen 
kansen: niet op basis van hun geslacht, leeftijd, enz. 
maar op basis van hun competenties en talenten.
In het gezin is het stereotiep denken eveneens uit de 
wereld geholpen en zorgen verschillende overheids-
maatregelen ervoor dat mannen en vrouwen gelijk-
waardige taken kunnen opnemen.

4 / Gender als motor van inclusie

» Kinderen en jongeren vragen 

een gelijke behandeling op 

de arbeidsmarkt. Ze merken 

op dat het niet voor iedereen 

even gemakkelijk is om 

werk te vinden en ervaren 

de loonkloof tussen man en 

vrouw als oneerlijk. Er zou 

volgens hen een verplichting 

moeten bestaan tot motivering 

waarom iemand niet werd 

aangenomen.

Ambrassade
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» Ik wil geen excuustruus zijn. 

Ik wil beoordeeld worden op 

mijn kerncompetenties. 

 Siham Rahmuni, ceo Quares

» Om naar een beter 

leven toe te werken 

moet je je eerst dat 

betere leven kunnen 

inbeelden. Meisjes 

mochten in 2022 in 

veel milieus nog steeds 

niet van hetzelfde 

dromen als jongens. 

Om daar tegenin te 

gaan, moeten we 

bewustzijn kweken. 

Dromen is immers de 

eerste stap naar een 

betere toekomst.

Nathalie Bekx, 
ceo Trendhuis & 
Time4Society vzw

» Waarom is het nodig om meer vrouwen 

voor STEM warm te maken? Als je een 

wereld wil die werkt voor iedereen, 

moet je diversiteit hebben aan de 

oorsprong. De developer community 

moet divers genoeg zijn om niet biased 

te zijn… 
 

Françoise Chombar, voorzitter raad van 
bestuur Melexis

» We moeten het vooringenomen 

denken wegwerken. Zowel bij 

mannen als bij vrouwen. We 

dienen op zoek te gaan naar 

allianties waarbij we kijken op 

welke manier we traditionele 

rolpatronen doorbreken en deze 

plaats geven in de wetgeving. 

Zo zou bv. zwangerschapsverlof 

moeten worden uitgebreid voor 

de niet zwangere partner en 

dient adoptie een evenwaardige 

plaats krijgen. 

 Wivina Briers, Senior Advisor 
Climate Change and Sustainability 
Services EY - X²
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NOZO of ‘Niets over ons, zonder ons’ maakt 
deel uit van alle besluitvorming rond inclusiviteit 
en arbeidsmarkt in 2032. Alle kansengroepen 
worden geregeld geconsulteerd over beleidsinten-
ties en arbeidsmarktinnovatie: mensen met een 
arbeids beperking, jongeren, migranten, vrouwen, 
LGBTQIA+, enz... Dit vraagt wat meer souplesse en 
empathie van de overheid, maar zorgt er wel voor 
dat inclusie werkt op elk niveau. Deze aanpak heft 
het spanningsveld tussen inclusief beleid en doel-
groepenbenadering sowieso op.

Vlaanderen werd overigens geïnspireerd door het 
Duitse voorbeeld, waar vluchtelingen tien jaar terug 
reeds over hun ervaring getuigden in klassen en 
zelfs in het parlement en daardoor een ‘seat at the 
table’ van het beleid bemachtigden.

Werk is een belangrijk aspect om succesvol in 
de maatschappij te integreren. Daarom moeten 
migranten in 2032 zo snel mogelijk aan het werk 
kunnen. Dit helpt hen om beter te functioneren in 
de maatschappij. Vandaar dat ze, eenmaal dat ze 
hun vergunning hebben aangevraagd, recht hebben 
op werk, ook al is hun aanvraag nog niet verwerkt. 
Migranten kunnen zich sneller integreren zonder 
hun cultuur opzij te zetten. Werk verbindt hen 
immers met collega’s van alle pluimage.

De overheid heeft in 2032 samen met partners een 
centraal en interactief online platform gebouwd 
waar alle informatie rond diversiteit en inclusie 
op één plek te vinden valt, voor zowel werkgever 
als werknemer. De reden was dat werkgevers en –
nemers door de overvloed van administratie elkaar 
niet konden vinden. Deze nieuwe transparante 
aanpak maakt dat werkgevers snel weten wat ze 
moeten doen bij aanwerving of loopbaanplanning. 
Werknemers snappen vlot welke rechten en plichten 
ze hebben. Dit verlaagt voor iedereen de barrière 
om deel te nemen aan een inclusieve(re) arbeids-
markt. Belangrijk is wel dat het platform meermaals 
getest is door de meest diverse doelgroepen, om te 
garanderen dat het iedereen kan bereiken en geen 
middenklasse-aanpak hanteert.

5 / NOZO of ‘Niets over ons, zonder ons’
Een rechtstreeks en persoonlijk aanspreekpunt 
wordt parallel voorzien voor mensen die bijvoor-
beeld niet digitaal vaardig of de taal niet machtig 
zijn. Zij kunnen bij één persoon terecht met al hun 
vragen over tewerkstelling, inclusie, aanpassingen, 
enz...

Tewerkstelling voor iemand met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt is daardoor niet langer een 
administratieve mallemolen omdat hun aanspreek-
punt hen ook helpt met zaken zoals huisvesting, 
transport van en naar het werk, aankopen van de 
juiste uitrusting, enz... Dit aanspreekpunt blijft 
belangrijk omdat uit studies van 2022 bleek dat 10% 
van de bevolking in Vlaanderen nog nooit internet 
had gebruikt. Ook de mensen die in hun leven nog 
nooit ‘www’ hebben ingetypt, leren goed gebruik 
maken van dit platform dankzij de helpdesk en de 
opleidingen hierrond.

In de context van een krappe arbeidsmarkt en het 
intern beter communiceren, worden managers in 
2032 zich meer bewust van de potentiële talenten 
en kiezen steeds meer bedrijven daadwerkelijk voor 
inclusie van mensen met een beperking, ook wel 
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5 / NOZO of ‘Niets over ons, zonder ons’

» We kunnen beter leren luisteren naar 

de verhalen van individuen. Mensen die 

bij ons terechtkomen, kunnen nergens 

anders terecht. Zo was er bij ons de 

‘vervelende Turk Dada’, die amper 

een woord uitbracht. Dada was in 

september 2019 tijdens de vlucht naar 

hier zijn vrouw, zijn kinderen en zijn 

kleinkinderen kwijtgeraakt. Dankzij 

het Gevolg kon deze man zijn verhaal 

vertellen. Mensen gaven hem er zelfs 

staande ovaties voor. Drie maanden 

na zijn voorstellingen sprak Dada 

perfect Nederlands. Hij voelde zich 

gewaardeerd voor wie hij was. 

 Stefan Perceval, Directeur Het Gevolg

gesteund door het beleid dat structurele maatrege-
len voorziet. Daarom gaan bedrijven in 2032 voluit 
voor groei in de breedte door ook bewust werk 
te bieden aan personen met beperkingen en met 
diverse achtergronden. Deze mensen betreden de 
arbeidsmarkt met een beperking compenserende 
technologie in hun rugzak. Denk maar aan spraak- 
en beeldtechnologieën, exoskeletons of robothand-
schoenen. Jobdesign, -crafting en -carving worden 
basismethodieken voor Human Resources. 
Kortom, bedrijven geven mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt meer jobkansen. Het is immers 
zonneklaar geworden, dat bedrijven die niet 
inclusief werven en inzonderheid personen met 
beperkingen uitsluiten, eigenlijk zichzelf beperken 
of kortom bedrijven met beperkingen worden. 

» Experimenteren met voordelen voor 

personen met beperkingen? Dat vind 

ik ‘vernederend’. Ze hebben recht op 

structurele maatregelen. Ik pleit er 

ook voor dat ze de werkvloer kunnen 

betreden met de juiste ‘handicap-

compenserende’ technologie in 

hun rugzak (bv. spraak- en beeld 

technologieën, exoskeletons, 

robothandschoenen, enz.). Een 

technologische VOP dus.

Fons Leroy, voorzitter Beroepenhuis,  
GTB en Vlajo

» Een megatrend in Vlaanderen is om alles 

administratief te complex te maken. In 2032 

blijkt hopelijk dat de regering een succesvolle 

strijd tegen overadministratie heeft gevoerd. 

Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg, 
voorzitter Kinderarmoedefonds & columnist HLN 
en HBVL

» Wij willen niet gedragen worden, wij willen 

zelf mee dragen. 

William Boeva, stand-up comedian pleit 
voor volledige integratie van mensen met 
een beperking op de arbeidsmarkt en in de 
samenleving.
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In 2022 was het voor één derde van de bevolking 
moeilijk om werk te vinden of om te werken! 
Anderzijds groeide bij het beleid het besef dat 
bedrijven meer kunnen oplossen dan overheid, mits 
beloning die verder en breder gaat dan de Vlaamse 
ondersteuningspremie van weleer. Daarom werd 
het coachen van bedrijven in 2025 door het beleid 
als prioritair verklaard! Bedrijven werden sindsdien 
getraind om werkbaarheid, lichamelijk en gees-
telijk welzijn centraal te zetten, in combinatie met 
inzetbaarheid, transitie en diversiteit.

Zo werd in 2032 het slagen van een diverse arbeids-
markt gekoppeld aan de actieve rol van managers 
en collega’s. Alle soorten organisaties gaan daardoor 
streven naar een gelijke verdeling en waardering van 
mannen en vrouwen. Daarnaast is hun personeels-
beleid gebaseerd op kansen voor de meest diverse 
mensen. Als ze in hun opzet slagen worden ze 
beloond. Daarnaast worden bedrijven ondersteund 
met gerichte acties en coaching rond inclusie. Zo 
wordt voorkomen dat iemand na een paar maanden 
weer aan de deur staat, omdat nu de collega’s wel 
voldoende worden voorbereid.

Bedrijven vragen zich ook steeds meer af hoe ze 
kunnen bijdragen aan de toekomst van de maat-
schappij. Na de klimaatinvesteringen, pandemieën, 
oorlog- en energiecisis van de jaren ’20, staat in de 
jaren ’30 het geluk van medewerkers in de spotlight. 
Bedrijven stimuleren hen om in de flow state, ook 
wel bekend als ‘in de zone zijn’, te komen. Men cap-
teert ook goede praktijken door kennisuitwisseling 
met andere bedrijven. Gezondheidsbevordering op 
het werk wordt door elke organisatie waar gemaakt: 
van gezonde maaltijden over bedrijfsfietsen tot 
sportsessies.

Heel belangrijk voor het bedrijfsimago is de inclu-
siviteitsindex, die jaarlijks wordt gepubliceerd bij 
het jaar- en duurzaamheidsverslag dat voor iedereen 
toegankelijk is. Beleid en bedrijven maken daardoor 
sowieso meer werk van opleidingen en herwaarder-
ing van knelpuntberoepen.

Vlaamse bedrijven en overheid maken geregeld  
gebruik van de werkvermogenbarometer 
geïnspireerd op Het huis van Werkvermogen van 
de Finse professor Juhani. Deze barometer geeft aan 
in welke mate een werknemer zowel lichamelijk 
als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te 
voeren. De behaalde score wordt bepaald door de 
balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, 
competenties, waarden en houding) en werk-
vereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, 
dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat 
evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd en 
is ook afhankelijk van de behoeften in elke levens-
fase, van zowel mens als bedrijf. Jaarlijks worden 
de resultaten met de medewerker besproken, én 
zo nodig, de werkvereisten aangepast. Zo wordt 
automatisch gefocust op werkbaar werk. 
Om met teams in gesprek te gaan over een even-
wichtige werkverdeling onder elkaar, wordt de 
verfijnde versie van de goestinggenerator gebruikt.

6 / Coaching van bedrijven

» Onze vzw Time4Society, die aan 

bedrijven één dag per medewerker per 

jaar vraagt voor de maatschappij, brengt 

sinds 2007 de meest diverse mensen 

bij elkaar om samen te werken aan een 

gemeenschappelijk doel. In 2032 is dit 

een vaste afspraak voor bedrijven om te 

werken aan inclusie.

 Laila Ekchouchou,  
manager Time4Society
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» Toen ik in 2022 leerde dat een 

werkneemster van mij een 

gerenommeerde zangeres was, nodigde 

ik haar uit als entertainment voor onze 

recepties. Dit was zo succesvol dat zij 

nu al onze bedrijfsevenementen van 

muziek voorziet en ver daarbuiten. 

Sindsdien heeft deze werkneemster een 

hogere werktevredenheid.

Freda Nkansah, eigenaar ComfortMasters

» Bedrijven leren het liefst van elkaar. 

Peer-to-peercoaching is belangrijk. 

Bedrijven die naar de toekomst kijken 

zetten nu al in op het geluk van hun 

werknemers.

Françoise Chombar, voorzitter raad van 
bestuur Melexis

» Werken aan mentale gezondheid is in 

2032 geen taboe meer. Je kan niet elke 

dag fluitend naar het werk gaan.

Nathalie Bekx, ceo Trendhuis & 
Time4Society

»  Nooit eerder in onze geschiedenis heeft de jonge generatie zoveel nood gehad aan 

modellen, voorbeelden, profielen die hen inspireren, motiveren en stimuleren om – 

ongeacht hun achtergrond en/of hun specificiteiten – hun plaats te zoeken binnen 

de ondernemingen. Bedrijven dienen trots te zijn over de succesvolle carrières van 

jongeren afkomstig uit allerhande milieus en maatschappelijke groepen.

Jacques SPELKENS, ceo Social Impact Consulting (S.I.C.)
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Sommige sectoren hadden vroeger onterecht een 
slechte reputatie. Zo is de auto-industrie heus geen 
vuile mannenwereld. Om het personeelsbestand 
in deze sectoren uit te breiden, zochten bedrijven 
naar een manier om de positieve aspecten te 
benadrukken en meer mensen aan te trekken. 
Daarvoor gebruikten sectoren meer participatieve 
modellen, een proces dat van onderuit werd op-
gezet. In de bedrijfs- en sectorpromotie brachten 
de meest diverse medewerkers hun verhaal, omdat 
zij vanuit hun ervaring het beeld van bedrijven en 
sectoren kunnen bijstellen. 

Vanuit deze aanpak, communiceren bedrijven 
vanzelf over de kansen die ze voor vrouwen en 
diverse medewerkers kunnen bieden. Daarnaast 
werken heel wat 65-plussers door: ze zijn gezond en 
kiezen een vervolgpakket om aan de slag te blijven. 
Zo worden jonge, oudere, diverse medewerkers 
ambassadeur, werken ze intens aan een verbeterd 
imago én identiteit om talent te kunnen aantrekken 
én behouden in de bedrijfswereld.

Sectorfondsen zorgen hier voor de noodzakelijke 
verbinding, opleiding en knowhow rond inclusie.

7 / Diverse rolmodellen  
 verzekeren groei

» Vrouwelijke studenten die bij ons 

stage lopen, zien vaak in dat hun 

beeld van Volvo incorrect was. Volvo 

is al lang geen ‘vuil’ bedrijf meer 

waar uitsluitend mannen hun draai 

vinden. Maar een zeer innovatief 

bedrijf met toekomst dat sterk inzet 

op gelijke kansen en diversiteit.

Dimitri Van Brandt, operations 
graduate program manager,  
Volvo Group

» Een vriendin werkte al acht jaar bij een 

bedrijf en deed haar job uitstekend. Nochtans 

was het eerste instinct van het management 

anno 2022 om iemand extern aan te nemen 

voor een leidinggevende functie. Het bedrijf 

heeft drie(!) verschillende pogingen gedaan 

om met iemand van buitenaf te werken. 

Steeds faalde het omdat deze mensen het 

bedrijf en de cultuur niet kenden. Pas bij de 

vierde poging kreeg mijn vriendin de job 

aangeboden. 

Freda Nkansah, eigenaar ComfortMasters

» Inclusie is de sleutel tot een gezonde actieve 

samenleving. Het maakt niet meer uit of je 

oud, jong, M/V/X, gekleurd, ... bent. Je wordt 

gewaardeerd voor jouw bijdrage tot de 

maatschappij.

Caroline Meyers, Expert transnationaliteit en 
kennismanagement, Europa Werk & Sociale 
Economie
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