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Voorwoord uit het beleid  
Als Lid en Vicevoorzitter van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale zaken, is het mijn doel om de 

economie van de EU competitief te houden.  

Twee ontwikkelingen bedreigen op dit moment echter ons concurrentievermogen: demografische 

veranderingen en het gebrek aan geschoolde werkkrachten.  

Zonder immigratie zullen de vergrijzing en de lage geboortecijfers ervoor zorgen dat de 

beroepsactieve bevolking van de EU tegen 2022 zal dalen met 14 miljoen. De EU kampt vandaag al met 

een tekort aan honderdduizenden geschoolde werknemers in gebieden als IT, techniek, 

natuurwetenschappen en gezondheidszorg.  

Deze negatieve trend kan slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door het herkwalificeren van 

werknemers, het verhogen van de intra-Europese mobiliteit en het voltooien van de Europese interne 

markt. Om onze globale concurrentiekracht op lange termijn te verzekeren, moeten we rekenen op 

immigratie en onze inspanningen versterken om “the world’s smartest brains” aan te trekken.  

Om dit te verwezenlijken is het noodzakelijk dat migranten werk vinden in de gebieden die 

overeenstemmen met hun opleidingsniveau. Het risico op overkwalificatie vormt een ernstige 

belemmering voor een succesvol migratie- en integratiebeleid. Het veroorzaakt niet alleen een verlies 

voor de maatschappij, het leidt ook tot frustratie bij de individuen die hun talenten niet ten volle 

kunnen ontwikkelen. Ik verwelkom daarom graag de bijdrage van REALISE aan dit debat.  

In mijn rapport over de integratie van migranten (Rapport over de integratie van migranten, gevolgen 

voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de sociale zekerheid 

[2012/2131(INI)]), onderstreep ik het belang van een snelle, transparante en goedkope erkenning van 

buitenlandse diploma’s en kwalificaties. De EU kan het zich namelijk niet veroorloven om geschoolde 

werkkrachten te laten wachten in een administratieve impasse.  

De zogenaamde “pre-departure”-bureaus (die het vertrek van de migrant voorbereiden) zouden 

daarom beschikbaar moeten zijn voor potentiële migranten zodat de administratieve processen al in 

het thuisland kunnen worden aangevat. Op basis van de vaststellingen op de nationale arbeidsmarkt 

kunnen deze bureaus helpen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. En op die manier 

overkwalificatie reduceren.  

Ten slotte, pleit het Europees Parlement voor een Europese, een vrijwillige en op criteria-gebaseerde 

toegang tot de EU –arbeidsmarkt om de vaardigheden van migranten en de noden van de lidstaten op 

elkaar af te stemmen.  

Kortom, het reduceren van overkwalificatie is een belangrijke stap op weg naar een aantrekkelijke en 

efficiënte Europese arbeidsmarkt en bij het staande houden van de competitiviteit van de EU in een 

geglobaliseerde wereld.  

– Nadja Hirsch, Lid van het Europees Parlement, Vicevoorzitter van de Commissie 

Werkgelegenheid en Sociale Zaken, Rapporteur voor “de integratie van migranten, 

gevolgen voor de arbeidsmarkt en de externe dimensie van de coördinatie van de 

sociale zekerheid.”   
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Voorwoord uit het werkveld 
Beslissingen en initiatieven van de overheid zijn vaak gebaseerd op lokale acties. Het rapport van het 

REALISE project beschrijft op een opmerkelijke manier de twee pilaren waarop een lokale actie moet 

steunen om de werkgelegenheid van immigranten te bevorderen. De actie moet zich enerzijds richten 

op de immigranten zelf, zoals opleidingen om zichzelf te presenteren, om een netwerk op te bouwen, 

om de vaardigheden te valideren, om de scholing te erkennen, etc. Anderzijds moet de actie zich 

richten tot de organisaties die werken met immigranten, namelijk werkgevers, begeleiders, 

beleidsmakers, etc. Om voldoende impact te hebben moet een actie goed georganiseerd, volhoudend 

en langdurig zijn. En beide pilaren moeten de actie ondersteunen. Op één pilaar steunen is moeilijk, 

zeker voor langere periodes, en in een beleidsdomein als dit zijn beide pilaren broodnodig. 

Werkgevers, tewerkstellingsconsulenten, beleidsmakers en anderen hebben vaak niet begrepen dat de 

immigranten van de laatste 15-25 jaar veel beter geschoold en opgeleid zijn dan tijdens de naoorlogse 

periode. De opleidingskansen zijn op vele plaatsen toegenomen, niet alleen in Europa, waardoor 

migranten de dag van vandaag veel vaker een opleiding hebben genoten.  

REALISE is ook opmerkenswaardig omdat het projecten belicht en aanmoedigt die buiten de centra 

worden uitgevoerd – en dus niet alleen projecten in de grootsteden stimuleert. Voor iemand die 

hooggeschoold is, bieden kleine steden en rurale gebieden minder kansen op een geschikte job. Dit is 

een gekend fenomeen in het genderdebat maar minder erkend in het migratiedebat. Asielzoekers 

worden vaak naar afgelegen gebieden overgeplaatst zodat zelfs wanneer ze een arbeidsvergunning 

krijgen de kansen op een geschikte job bijna nihil zijn. Kleine stadspopulaties kunnen ook aanzienlijk 

hechter zijn dan stedelijke bevolkingen. Het vergt bekwame lokale acties om hieruit voordeel te halen 

voor nieuwkomers, maar het is bewezen dat het kan.  

– August Gächter is senior onderzoeker aan het Centrum voor Sociale Innovatie (ZSI) in Wenen, 

Oostenrijk. Hij is tevens lid van de raad van bestuur voor het Weense Begeleidingscentrum voor 

Migranten, met inbegrip van Perspektive, een dienstverlening voor de Erkenning en het Voortgezet 

Onderwijs voor Vluchtelingen en Nieuwkomers  

http://www.migrant.at/homepage-2006/perspektive/perspektive.html 

 

 

http://www.migrant.at/homepage-2006/perspektive/perspektive.html
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Voorwoord van een geschoolde migrant  
Om tot een duurzaam en rechtvaardig model van economische ontwikkeling te komen, is het 

belangrijk dat we ten volle gebruik maken van het beschikbare menselijke kapitaal. Dat betekent 

mensen tewerkstellen op het niveau van hun mogelijkheden en kwalificaties – eerder dan hen te 

beperken in laaggeschoolde activiteiten in bijvoorbeeld de (land)bouwsector of het huishoudelijk 

werk.     

Overkwalificatie van immigranten moet vermeden worden omdat het leidt tot een verlies aan talenten 

en productiviteit, zeker in die sectoren waar taal en interculturele vaardigheden – vaak sterke punten 

bij mensen met een waardevolle internationale migratie-ervaring – een pluspunt zijn.  

Overkwalificatie is hoger bij vrouwelijke migranten die met een dubbele discriminatie geconfronteerd 

worden; enerzijds vanwege hun gender en anderzijds vanwege hun oorsprong. Discriminatie is 

hardnekkig en zonder actieve inspanningen om het te bestrijden zal er geen vooruitgang worden 

geboekt – zeker in een tijd van economische crisis met een groeiend patriarchaal discours dat 

prioriteit geeft aan de tewerkstelling van mannen.  

Europa moet lessen trekken uit landen als Canada, Denemarken en Australië, die specifieke 

maatregelen invoeren om het potentieel van immigranten beter in te zetten. Europa kan veel leren uit 

de methodologische vernieuwingen van deze landen inzake de evaluatie van kwalificaties, de 

aanpassing van buitenlandse diploma’s aan de arbeidsmarkt, de programma’s voor beroepsoriëntatie 

en het gericht zoeken naar werk.  

Zelfstandige tewerkstelling is een essentieel onderdeel in het nastreven van de EU 2020-doelstelling 

van een actieve bevolking van 75%; om dit te verwezenlijken moet er nog heel wat gebeuren met 

betrekking tot de ondersteuning van migranten, jongeren en vrouwen.  

 

– Imane EL RHOMRI, Marokkaanse inwoner in Spanje, Stichter en Directeur van CoopMed – 

www.coopmed.org – een succesvol adviesbureau voor ontwikkeling met afdelingen in Sevilla en 

Casablanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopmed.org/
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I) Samenvatting  

Mensen die onder hun opleidingsniveau werken, dragen minder bij tot de economie dan ze potentieel 

zouden kunnen. Overkwalificatie is – naast de persoonlijke gevolgen voor de overgekwalificeerden zelf 

– een soort arbeidsmarktinefficiëntie. Het is een verspilling van menselijk kapitaal dat de economische 

competitiviteit reduceert en dus slecht is voor de samenleving als geheel. Derdelanders zijn steeds 

belangrijker omdat hun aandeel in de arbeidskrachten stijgt en ze dus bijdragen aan de groei van het 

BBP. Het is daarom een zaak van algemeen belang dat derdelanders in de EU onevenredig getroffen 

worden door overkwalificatie. Volgens cijfers van 2010 is 46% van de derdelanders 

overgekwalificeerd – tegenover 19% van de autochtonen – en verergert het probleem door de huidige 

economische crisis.  

Van de derdelanders zijn vooral vrouwen, nieuwkomers en degenen die in Zuid-Europa leven het 

hardst getroffen.  

De vergrijzing doet de actieve populatie krimpen en de afhankelijkheidsratio’s stijgen (d.w.z. dat er 

minder mensen aan het werk zijn om een groeiende afhankelijke bevolking te ondersteunen). 

Voorspeld wordt dat de Europese Unie – ondanks de huidige economische crisis – tegen 2020 een 

groeiend tekort aan vaardigheden zal hebben. Migratie zal hoogstwaarschijnlijk een deel van de 

oplossing zijn voor deze tekorten; een feit dat onder ogen moet worden gezien en beter beheerd dan 

nu het geval is.  

De bestaande literatuur en het onderzoek dat uitgevoerd werd in acht lokaliteiten in de EU 

identificeren een aantal factoren die leiden tot overkwalificatie, voornamelijk: de eigenschappen van 

de lokale arbeidsmarkt, de migratieregelgeving, de attitudes tegenover migranten, het gebrek aan 

kennis of begrip van werkgevers voor wat er komt te kijken bij het aanwerven van geschoolde 

migranten of bij het evalueren van hun kwalificaties, de procedures om een diploma te valideren, het 

gebrek aan sociale netwerken, het begrijpen van de dynamieken en de sociale codes van de lokale 

arbeidsmarkt, en taal.  

Uit de diagnose – met betrekking tot overkwalificatie van geschoolde immigranten in acht lokaliteiten 

in de EU – blijkt dat de problematiek een lage politieke prioriteit krijgt. Dit wordt weerspiegeld in de 

tewerkstellingsdiensten die niet geschikt zijn voor, of onverschillig zijn tegenover, 

overgekwalificeerde derdelanders. Vaak kampen deze diensten met een bepaalde graad van 

misperceptie of vooroordelen ten aanzien van de kwalificaties van migranten. Bovendien maakt de 

economische crisis de arbeidsmarkt competitiever en verhoogt ze de functievereisten. Dit beïnvloedt 

de tewerkstellingskansen van gekwalificeerde migranten in negatieve zin.  

Netwerken dat beperkt blijft tot de etnische groepen van de migrant lijkt te leiden tot een soort 

gettovorming van werk – waarbij een bepaalde migrantengemeenschap consequent in een bepaalde 

sector werkt en ermee geïdentificeerd wordt door de lokale bevolking.  

Het gemeenschappelijke patroon voor overgekwalificeerde immigranten is dat ze zich uiteindelijk 

neerleggen bij de situatie en de hoop op een betere job opgeven; hoe langer ze in een job onder hun 

opleidingsniveau blijven, hoe meer hun vaardigheden eroderen.  
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Terwijl er gemeenschappelijkheden zijn in Europa (vaak varieert enkel de graad van het probleem), is 

duidelijk gebleken dat inspanningen om het probleem effectief aan te pakken, inzicht vereisen in de 

lokale bijzonderheden – namelijk de dynamieken en de eigenschappen van de lokale arbeidsmarkt en 

economie, de achtergrond en de kenmerken van de lokale migratie, de gangbaarheid van 

overkwalificatie bij de algemene bevolking, enzovoort.   

Met betrekking tot de aanpak, vonden enkele van de acht lokaliteiten effectieve manieren om mensen 

uit het bedrijfsleven te betrekken en om de noden en de denkwijze van werkgevers te achterhalen. 

Iedere lokaliteit moest een partnerschap opbouwen en sommigen gebruikten deze oefening als een 

middel om een aanhoudende samenwerking op te bouwen en om de prestaties op lange termijn te 

bevorderen.  

In vele wijken in Europa botst de doelstelling om migranten te ondersteunen met een desinteresse of 

zelfs vijandigheid. Daarom focusten de lokaliteiten op het creëren van een grotere ‘buy in’ – het 

argument kaderen in termen van meer algemene belangen of van belangen van andere partijen (bv. 

het bedrijfsleven), acties linken aan de ondersteuning van andere groepen, acties inbedden in grotere 

programma’s, enzovoort.  

Organisaties die coherent voortbouwden op eerder werk waren in staat geslaagde interventies uit te 

voeren. De focus op het duurzaam maken van de acties door ze te baseren op bestaande en 

beschikbare bronnen zorgde voor aanzienlijke resultaten. Autonoom denken door de lokale 

handelende personen, die de noodzaak begrepen om de ideeën en praktijken aan te passen aan de 

bijzonderheden van hun omgeving, leidde tot de ontwikkeling van waardevolle en effectieve 

initiatieven. Hiertoe droeg ook de actieve betrokkenheid van migranten bij in het ontwerp, de 

implementatie en de evaluatie van de nagestreefde strategieën.  

Binnen het scala aan strategieën en instrumenten was er enige overlap waar te nemen tussen 

gelijkaardige praktijken die op de verschillende plaatsen ontwikkeld werden. Dit is het logische gevolg 

(i) van het feit dat de projectpartners gezamenlijk hetzelfde probleem aanpakten en (ii) van twee jaar 

kennisuitwisseling. Het mentorprincipe werd op een creatieve manier toegepast in de lokale 

contexten. Alle lokaliteiten legden zich, elk op hun eigen manier, toe op de noodzaak om de 

kwalificaties en de vaardigheden van migranten beter te kunnen valideren.  

Het adresseren van bestuurszaken was belangrijk om nieuwe praktijken te integreren en blijvende 

veranderingen te realiseren. In veel gevallen bestond dit uit het beter organiseren, coördineren en 

verbeteren van de toegankelijkheid van de bestaande programma’s en diensten. Tegelijkertijd leken 

heel wat barrières zich buiten de instellingen te bevinden en moesten ze worden aangepakt door het 

versterken van de zogenaamde ‘soft skills’, zoals zichzelf voorstellen, communicatie, interculturele 

dynamieken, enzovoort.  

Voorts is er behoefte aan een bewustmakingsproces van werkgevers, publieke dienstverleners en het 

grote publiek. Dergelijke bewustmaking moet leiden tot een grotere ‘buy in’ door de kwestie van 

overgekwalificeerde derdelanders te linken aan de belangen van andere groepen, het propageren van 

economische argumenten, enzovoort. De relatie tussen migranten en ondernemerschap kwam zo 

gevarieerd en contradictorisch aan bod dat verder onderzoek noodzakelijk is om de verhouding beter 

te begrijpen. De waarde van de lokale aanpak bij het oplossen van tewerkstellingsproblemen en het 

ontwikkelen van effectieve manieren om te werken met stakeholders werd sterk erkend.  
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De genderdimensie van overkwalificatie is een belangrijk punt en moet de nodige aandacht krijgen. 

Efficiënte en betaalbare procedures voor de erkenning van buitenlandse kwalificaties zijn een 

flagrant probleem in Europa; op dit moment varieert het erkennen van die kwalificaties van moeilijk 

tot onmogelijk, afhankelijk van waar men zich bevindt. Het is duidelijk dat er nog heel wat moet 

gebeuren om dergelijke procedures te verbeteren.  

Ten slotte, moet Europa nagaan wat haar visie is tegenover migranten; het onderscheid dat gemaakt 

wordt tussen migranten met een verschillende achtergrond is soms heel artificieel in de praktijk en 

leidt tot een foutief gebruik van diensten en acties. Europa moet de onvermijdelijkheid van immigratie 

inzien en immigranten niet als gasten beschouwen maar als nieuwe Europeanen.  
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II) Inleiding 

Dit rapport wil een bijdrage leveren aan de kennis en het bewustzijn van de 

overkwalificatieproblematiek bij geschoolde derdelanders in de Europese Unie. Verder wil het een 

aantal strategieën en instrumenten aanreiken die op lokaal niveau werden ontwikkeld om de 

problematiek aan te pakken.  

Het richt zich voornamelijk naar de praktijkbeoefenaars en de beleidsmakers die zich inzetten voor: 

immigranten, de arbeidsmarkt en het optimaliseren van het menselijk kapitaal, inclusie en het 

vervullen van de EU 2020-doelstellingen voor groei en economische competitiviteit.  

Het rapport is een product van het REALISE project, een project gefinancierd door het Europees 

Integratiefonds van de Europese Commissie en geïmplementeerd tussen 1 september 2011 en 28 

februari 2013. De hoofddoelstelling van REALISE is om overkwalificatie van geschoolde derdelanders 

aan te pakken op de lokale niveaus waar de REALISE projectpartners actief zijn: in Gent (België); 

Bilbao en Sevilla (Spanje); Botkyrka (Zweden); Boedapest (Hongarije); Cesena (Italië); Heraklion 

(Griekenland); en Londen (Verenigd Koninkrijk). De grondgedachte van het project wordt 

geformuleerd met betrekking tot het bijdragen aan de economische competitiviteit en het bereiken 

van de EU 2020-doelstellingen.  

Op basis van literatuur van de OESO1 en de Europese Commissie, introduceert hoofdstuk III van dit 

rapport de overkwalificatieproblematiek in de Europese Unie: hoe het disproportioneel derdelanders 

treft, wat de oorzaken en de gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt en de economische prestaties van de 

EU en wat het betekent in het licht van de huidige economische crisis. Daarna volgt een overzicht van 

de belangrijkste beleidsvoering en programma’s van de Europese Commissie in het aanpakken van 

overkwalificatie van migranten.  

Hoofdstuk IV beschrijft de specifieke lokale situaties en de oorzaken van overkwalificatie van 

derdelanders in elke lokaliteit van het REALISE netwerk (de citaten in dit deel zijn afkomstig uit de 

praktijk, van geschoolde derdelanders en van plaatselijke bewoners van de betrokken plaatsen), de 

acties om de problematiek aan te pakken en de ontwikkelde strategieën en instrumenten. De 

methodologie die het REALISE netwerk heeft toegepast om deze output te realiseren is geïnspireerd 

op een participatief actie-onderzoek en bestond uit:  

1. Werken in partnerschap door in iedere lokaliteit een Panel van Lokale Stakeholders (PLS) 

op te zetten. Opzet van deze aanpak was om het ontwerp van beleid en acties te verbeteren en 

om steun (“buy in”) en belangenbehartiging te verkrijgen in de gemeenschap.  

2. Het uitvoeren van een lokale diagnose van de ernst en de oorzaken van overkwalificatie 

van derdelanders via een desk-based onderzoek en interviews met geschoolde immigranten en 

stakeholders uit het werkveld. Opzet van dit onderzoek was het in kaart brengen van de graad 

van het probleem in iedere lokaliteit en het bepalen van de factoren die lokaal de 

overkwalificatieproblematiek het meest in de hand werken. Het onderzoek werd uitgevoerd in 

samenwerking met de PLS-leden en de bevindingen werden aan hen gepresenteerd om op 

                                                             

1 De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) www.oecd.org 
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basis hiervan acties te ontwerpen en te ontwikkelen. De belangrijkste resultaten van deze 

onderzoeken zijn samengevat in het deel situaties.  

3. Het ontwerpen, implementeren en evalueren van Lokale Pilootinterventies (PLI) met 

geschoolde immigranten – gebaseerd op de bevindingen van de lokale diagnoses en de 

beschikbare instrumenten en opties. Het doel was om een strategische holistische aanpak te 

ontwikkelen, eerder dan geïsoleerde acties die slechts één factor aanpakken, zoals het 

verbeteren van de taalcursussen.  

4. Het aanpassen en upgraden van de pilootinterventies naar langetermijnstrategieën om 

overkwalificatie van geschoolde derdelanders aan te pakken. De langetermijnstrategieën zijn 

beschreven in de delen benaderingen en resultaten.  

5. Het uitvoeren van peer-evaluaties en het aanwenden van good practices uit voornamelijk de 

lokale en regionale niveaus van de EU en Canada om het ontwerp van de pilootinterventies en 

de langetermijnstrategieën te verbeteren.  

Hoofdstuk V geeft een uiteenzetting van aanbevelingen voor het beleid en de praktijk die zich 

bekommeren om de overkwalificatieproblematiek van geschoolde derdelanders in de EU.  

 

 

––– 

 

Definities: 

 Derdelanders (third-country nationals, TCN) zijn mensen die gewoonlijk in de EU-27 

verblijven en die niet de nationaliteit hebben van een EU-27-lidstaat (bron: Source: Migrants in 

Europe: A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition. Eurostat. European 

Union) 

 Geschoolde derdelanders zijn derdelanders die in het bezit zijn van professionele 

kwalificaties of kwalificaties uit het hoger onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over REALISE, zie: http://realise2020.wordpress.com/ 

http://realise2020.wordpress.com/
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III) Overkwalificatie van derdelanders in de 
Europese Unie: Feiten, Cijfers, Beleid en 
Programma’s   

1) Wat is overkwalificatie?   
 Een eenduidige definitie over overkwalificatie ontbreekt in de literatuur; over het algemeen 

wordt het geïnterpreteerd als de situatie waarin het hoogst behaalde diploma van de 

werknemer de vereiste kwalificaties voor zijn/haar job overstijgt2. Aan deze diploma-gerichte 

definitie kan, en zou moeten, worden toegevoegd dat een persoon ook kwalificaties ontwikkelt 

door werkervaring, informeel leren, enzovoort. De standaarddefinitie die in dit rapport wordt 

gebruikt is die van Eurostat (in het rapport Migrants in Europe: A statistical portrait of the first 

and second generation3, 2011) – het percentage van de bevolking dat hoogopgeleid is maar 

tewerkgesteld is in lage of middelgeschoolde jobs.  

 Overkwalificatie is een belangrijk fenomeen dat de economische prestaties en de 

arbeidsmarktefficiëntie in de ontwikkelde wereld belemmert; uit de “Employment Outlook 

2011”4 van de OESO blijkt dat één op vier OESO5-werknemers overgekwalificeerd is voor hun 

job. De arbeidsmarkt van de Europese Unie wordt momenteel gekenmerkt door significante 

mismatches tussen de kwalificaties waarover werknemers beschikken en de job die ze 

uitoefenen. In 2010 was 21% van alle personen tussen 25 en 54 jaar oud overgekwalificeerd in 

de Europese Unie en van de derdelanders was 46% overgekwalificeerd6.  

 Uiteraard dragen mensen die onder hun opleidingsniveau werken minder bij tot de economie 

dan ze potentieel zouden kunnen. Uitgedrukt in een soort van arbeidsmarktinefficiëntie is 

overkwalificatie dus slecht voor de samenleving als een geheel, naast het hebben van 

belangrijke persoonlijke en psychologische gevolgen voor de overgekwalificeerden zelf.  

2) Wie is het meest getroffen door 

overkwalificatie en waarom?  
Wie: 

                                                             

2 Definitie gebruikt in“Right for the job: over-qualified or under-skilled?” OECD Social, Employment and Migration working papers No. 120. 

Glenda Quintini, 2011. Gedownload via http://www.oecd.org/els/48650012.pdf 
3  Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition. Eurostat. European Union. Gedownload via 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF 
4 OESO (2011), OECD Employment Outlook 2011, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/empl-outlook-2011-en 
5 De 31 landen van de OESO zijn: Australië, België, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, 

IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, 

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Korea, Zweden en Zwitserland.  
6 Eurostat Labour Force Survey. Gedownload via: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/migrant_integration/indicators 

http://www.oecd.org/els/48650012.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/migrant_integration/indicators
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 In Europa zijn immigranten, jongeren en vrouwen disproportioneel overgekwalificeerd. 

Volgens de OESO 7  en de Europese Commissie 8  hebben immigranten meer kans om 

overgekwalificeerd te zijn voor hun jobs dan de autochtone bevolking en zijn ze 

“oververtegenwoordigd in laaggeschoolde beroepen, ondanks het feit dat het merendeel van 

hen een gemiddelde of hoge opleidingsgraad heeft” 9.    

 Overkwalificatie neemt toe wanneer de arbeidsmarkt zich in een recessie10 bevindt – dat 

betekent dat de huidige economische crisis de ongelijkheden vergroot. Overeenkomstig 

rapporteert de EU Tewerkstellings- en Sociale Situtatie – Kwartaal September 201211 dat de 

werkloosheidsgraad van immigranten in het eerste kwartaal van 2012 22.1% bereikte – meer 

dan het dubbele dan dat van de autochtonen. Bovendien is de kloof (tussen de 

werkloosheidsgraden van niet-EU-onderdanen en EU-onderdanen) vergroot; voor de crisis 

schommelde het verschil rond de 7-8% en in 2012 gaat het over een verschil van 12% (dit is 

een stijging van ongeveer 50%).  

 De overkwalificatiekloof tussen autochtonen en derdelanders is vooral merkbaar in Zuid-

Europa: In Cyprus is 74% van de derdelanders overgekwalificeerd tegenover 27% van de 

autochtone bevolking; in Italië is dit 73% tegenover 13%; in Spanje 73% tegenover 31%; in 

Portugal 63% tegenover 14%; in Griekenland 68% tegenover 19%. Voor de duidelijkheid, het 

probleem beperkt zich allesbehalve tot het geografische zuiden; in Estland bijvoorbeeld zijn de 

cijfers 56% tegenover 22%12.  

 Overkwalificatie komt frequenter voor bij vrouwelijke derdelanders; 49% van hen zijn 

overgekwalificeerd tegenover 44% van de mannen (zie tabel 1). Voor de autochtonen is 20% 

van de vrouwen tegenover 19% van de mannen overgekwalificeerd. Spanje, Italië en 

Griekenland hebben de hoogste overkwalificatiegraden voor vrouwelijke derdelanders: in 

Spanje is dat 75% tegenover 31% van de autochtone vrouwen; in Italië 73% tegenover 13%; 

en 71% tegenover 18% van de Griekse autochtone vrouwen*)13. 

 De overkwalificatiegraad is hoger bij nieuwkomers – hoewel immigranten, behalve in Ierland 

en Portugal, tot 10 jaar na hun verblijf in het land overgekwalificeerd blijven14. Waar gegevens 

over derdelanders beschikbaar zijn, lijkt de verblijfsduur geen significante impact te hebben 

                                                             

7 Matching Educational Background And Employment: A Challenge For Immigrants In Host countries, 2007. International migration outlook, 2007. 

OESO. Gedownload via http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf ; A Profile of Immigrant Populations in the 21st Century, 2008. OESO. 

Gedownload via http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html ; and “Right for the job: over-qualified or 

under-skilled?” OESO Social, Employment and Migration working papers No. 120. Glenda Quintini, 2011. Gedownload via 

http://www.oecd.org/els/48650012.pdf.  
8 Idem 3 en Migrants, minorities, mismatch?   Skill mismatch among migrants and ethnic minorities in Europe. RESEARCH PAPER No 16. 

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2011. Gedownload via 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18670.aspx 
9  The integration of migrants and its effects on the labour market, EU Parliament Study, 2011, gedownload via 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25420/20110829ATT25420EN.pdf 
10 Idem 2 
11  The EU Employment and Social Situation – Quarterly September 2012. European Commission 2012. Gedownload via: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1668&furtherNews=yes  
12 Idem 3. 

* In Griekenland waren geen gegevens beschikbaar over derdelanders in 2008, dus verwijst het cijfer naar de “Vreemdelingen”, dat is een persoon 

wiens geboorteplaats elders is dan het land van zijn/haar huidig verblijf.  
13 Idem 11. 
14 Matching Educational Background And Employment: A Challenge For Immigrants In Host countries, 2007. International migration outlook, 2007. 

OESO. Gedownload via http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/els/48650012.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1668&furtherNews=yes
http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf
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op overkwalificatie. De verbetering tussen nieuwkomers en gevestigde derdelanders is na acht 

jaar verblijf slechts 2% (zie tabel 1).  

Tabel 1: Overkwalificatiegraad van tewerkgestelde personen tussen 25 en 54 jaar per categorie van land 

van burgerschap, gender en verblijfsduur in het ontvangende land, EU-27, 2008 (%)    

 Autochtonen  

% 

EU-27 burgers 

% 

Derdelanders % 

EU 27 19 31 46 

Mannen 19 29 44 

Vrouwen 20 33 49 

Recente 

migranten (< 8 

jaar verblijf) 

- 37 48 

Gevestigde 

migranten (8 

jaar verblijf) 

- 25 46 

Geboren in het 

gastland 

- 33 28 

Bron: Migrants in Europe: A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition. Eurostat. 

Europese Unie 

Waarom: 

 Het gebrek aan de erkenning of de gelijkwaardigheid van kwalificaties en vaardigheden 

behaald in het buitenland, belemmert in het bijzonder hooggeschoolde immigranten15.  

 Het ervaren en het werkelijke verschil in waarde van de kwalificaties behaald in het land 

van oorsprong. Werkgevers hebben vaak weinig of geen informatie over de waarde van 

academische of beroepskwalificaties die verworven werden in het land van oorsprong16. 

 Onvoldoende beheersing van de taal van het gastland.  

 Gebrek aan sociale netwerken en gebrek aan kennis of informatie over de arbeidsmarkt in 

het gastland17. 

 Regelgevende aspecten (bv. vereisten voor arbeidsvergunningen, de plaats van vestiging, 

toegang tot burgerschap) kunnen ook de keuze voor jobs beperken voor derdelanders die zich 

recent gevestigd hebben in het land.  

 Overkwalificatie is hoger wanneer migranten een hoge mate van discriminatie waarnemen 

en waar er negatieve visies heersen ten opzichte van migratie18.  

 De eigenschappen van de lokale arbeidsmarkt zijn een belangrijke factor in het 

veroorzaken van overkwalificatie. Migranten lijken sneller overgekwalificeerd te zijn in die 

landen met lage kwalificatiegraden, lage opleidingsgraden en weinig economische activiteiten 

                                                             

15 Idem 2, 3 and 14 
16 Idem 14 
17 Idem 11 
18 Migrants, minorities, mismatch? Skill mismatch among migrants and ethnic minorities in Europe. Research paper No 16. European Centre for the 

Development of Vocational Training (Cedefop), 2011. Gedownload via http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18670.aspx 
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die gebaseerd zijn op geschoold werk. Dit fenomeen is hoger bij migranten die hun opleiding 

hebben genoten in het buitenland19. 

 

3) Wat zijn de gevolgen voor de Europese 

arbeidsmarkt en economie?  
Ter vervanging van de mislukte Lissabonagenda is Europa 202020 de strategie van de Europese Unie 

voor groei en economische heropbloei voor de komende zeven jaar. Opzet is om van Europa een 

slimme, duurzame en inclusieve economie te maken met hoge prestaties op vlak van tewerkstelling, 

productiviteit en sociale cohesie.  

In grote lijnen streeft de strategie meer geschoold werk en geschoolde werknemers na in een 

aantrekkelijke economie met aandacht voor innovatieve technologieën en economische activiteiten. 

Men spreekt over slimme jobs, een slimme economie, vernieuwing, enzovoort.  

Om een dergelijke strategie te doen slagen heeft Europa – waar de vergrijzing de actieve bevolking 

doet krimpen – nood aan een zo groot mogelijke actieve bevolking die prestaties levert op het hoogst 

mogelijke niveau. Als mensen op de arbeidsmarkt onderpresteren – bv. overgekwalificeerde 

immigranten – gaat Europa niet vooruit maar glijdt ze weg van haar doelstellingen van 

competitiviteit en collectieve economische en sociale welvaart (uitgedrukt in termen van een ‘Europa 

2020’ of andere concepten).  

Het economische argument:  
 De bijdrage van migranten aan de economie van de Europese Unie is aanzienlijk. In de periode 

2000-2005 waren derdelanders op EU-niveau goed voor meer dan een kwart van de totale 

stijging van de werkgelegenheid en voor 21% van de gemiddelde BBP-groei in de EU-15. Dit 

groeiend tewerkstellingsaandeel bestond zowel uit hooggeschoolde jobs in de groeiende 

sectoren van de economie als uit jobs die een mix vragen van lagere vaardigheden21. 

 Tegen 2020 zullen de bekwaamheidsvereisten op alle niveaus van de arbeidsmarkt in de EU 

stijgen, zoals voorspeld in een eerste inschatting van de toekomstige bekwaamheids- en 

functievereisten tegen 2020, uitgevoerd door de Europese Commissie in het kader van het 

nieuw schema “Nieuwe Vaardigheden voor Nieuwe Jobs”22. 

 Door de vaardigheden van gekwalificeerde migranten niet volledig te benutten, verlaagt het 

concurrentievoordeel en verzwakken de economische prestaties23. Het zijn de economische 

                                                             

19 Idem 18 
20 EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission. Gedownload via:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=724&further News=yes  
21  Employment in Europe Report 2008, European Commission. Gedownload via: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=415&furtherNews=yes 
22 New Skills for New Jobs: Anticipating and matching labour market and skills needs, Communication from the European Commission, 2008. 

COM/2008/0868 final. Gedownload via:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:ET:PDF 
23 Towards Open Cities. Clark, G. (2008). British Council.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=724&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=415&furtherNews=yes
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die instaan voor het betalen van de publieke diensten die mensen willen behouden. 

Staatsvormen die deze argumenten inzien zijn vaker geneigd om acties na te streven die het 

menselijk kapitaal van derdelanders maximaliseren – een potentieel dat universeel gezien niet 

gewaardeerd wordt.  

 Het lagere niveau van zelfontplooiing bij een persoon die overgekwalificeerd is voor zijn/haar 

job heeft belangrijke implicaties voor het individu; een Canadese studie toont bijvoorbeeld 

de link aan tussen een verhoogde kans op mentale gezondheidsproblemen en immigranten die 

overgekwalificeerd zijn24. Terwijl de menselijke tol van deze immigranten de bezorgdheid voor 

de overkwalificatieproblematiek legitimeert, is overkwalificatie ook een zakelijke bezorgdheid. 

In termen van het algemeen belang betekent overkwalificatie dat de arbeidskrachten niet ten 

volle benut worden en dus niet maximaal bijdragen aan onze economie en de kwaliteit 

van onze arbeidsmarkt.  

 De overkwalificatieproblematiek van derdelanders is structureel en vereist dus een 

langetermijnstrategie om het te behandelen.  Het is een algemene bezorgdheid die in heel 

Europa voorkomt – zij het in verschillende ernstgraden. In de huidige conjunctuur wordt de 

nood aan economisch herstel algemeen erkend; en herstel betekent structurele hervormingen, 

een structurele groei en een structurele dynamiek. De identificeerbare scenario’s voor de 

toekomstige Europese ontwikkelingen bouwen allemaal voort op een toenemende vraag naar 

geschoolde arbeidskrachten. Daarom is het belangrijk om de waarde van het Europese 

menselijke kapitaal te maximaliseren en om de economische dynamiek te stimuleren. Als 

onderdeel van deze algemene strategie en structurele hervorming, moet Europa manieren 

vinden om het beste te halen uit geschoolde derdelanders – voornamelijk jongeren en 

vrouwen die het meest getroffen worden door overkwalificatie.  

 Tewerkstellingsmaatregelen moeten daarom niet alleen focussen op het tewerkstellen van 

migranten maar op het zoeken naar geschikt werk in verhouding met hun kwalificaties en 

capaciteiten. Het is belangrijk voor immigranten om hun potentieel volledig te ontwikkelen, 

om hen te sterken als individu en om het algemeen belang te dienen. Zoals Angel Gurría, de 

secretaris-generaal van de OESO stelt is het “een kwestie van pure economische realiteit”25. 

4) Reden tot bezorgdheid voor overkwalificatie 

van derdelanders in tijden van economische 

crisis?  
Het is geen geheim dat immigratie en immigranten zeer gevoelige thema’s kunnen zijn op politiek en 

sociaal vlak, zelfs in de beste tijden, en dat op dit moment Europa een harde tijd te verduren heeft. 

Tijdens de ergste economische crisis sinds de jaren 1930 en op een moment dat de werkloosheid en 

armoede meer dan ooit blijven stijgen, kan de bezorgdheid voor overkwalificatie begrijpelijk als een 

luxeprobleem worden beschouwd.  

                                                             

24 At Work, Issue 64, Spring 2011: Institute for Work & Health, Toronto, http://www.iwh.on.ca/at-work/64/over-qualified-immigrants-at-risk-of-
poorer-mental-health  
25 20 februari 2008 speech van OESO secretaris-generaal, http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html  

http://www.iwh.on.ca/at-work/64/over-qualified-immigrants-at-risk-of-poorer-mental-health
http://www.iwh.on.ca/at-work/64/over-qualified-immigrants-at-risk-of-poorer-mental-health
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html
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Men kan zich afvragen, in een tijd dat vele autochtonen werkloos zijn of het moeilijk hebben: ‘Waarom 

buitenlanders aan betere jobs helpen in onze landen?’ ‘Is dat geen extraatje voor wanneer het goed 

gaat?’ En pragmatici kunnen zich afvragen: ‘Wat is het politiek voordeel?’.  

Het antwoord is tweeledig; de oorzaken van overkwalificatie van migranten aanpakken is deel van het 

aanpakken van de oorzaken van ‘de crisis’ – en dus de crisis overwinnen – en op lange termijn is 

het noodzakelijk.  

Het aanpakken van overkwalificatie – voor autochtonen en 

voor migranten – is deel van het bredere kader van een 

structurele hervorming en van de vooruitgang die nodig is om 

uit de crisis te geraken en de economische competitiviteit in 

Europa te stimuleren. De maatregelen die we moeten nemen – 

om een situatie te bereiken waarin gekwalificeerde migranten 

maximaal bijdragen aan de arbeidsmarkt – zijn maatregelen 

die we in ieder geval zouden moeten nemen in het algemeen 

belang. 

Op lange termijn moet Europa de kloven in expertise en 

vaardigheden dichten, de demografische uitdagingen 

trotseren en succesvol optreden tegenover wereldwijde concurrentie.  

 

Bredere context, cijfers en prognoses:   
 Bekwaamheidsvraag: De bekwaamheidsvereisten zullen blijven stijgen op alle niveaus van 

de Europese arbeidsmarkt26. 

 Prognoses voor het tekort aan arbeidskrachten: prognoses van CEDEFOP27 tonen aan dat 

door de stijgende bekwaamheidsvereisten voornamelijk de vraag naar werknemers met een 

hoog opleidingsniveau (12.5 miljoen jobs, of een groei van 2.4%) en met een gemiddeld 

opleidingsniveau (9.5 miljoen jobs, of een groei van 1.0%) zal toenemen. Tegelijkertijd zou de 

vraag naar laaggeschoolde werknemers afnemen met ongeveer 8.5 miljoen jobs (een daling 

van 1.9%). (Voorbehoud: de prognoses dateren van 2007 en de effecten van de economische 

crisis kunnen de periodes en de aantallen veranderen maar de grondgedachte van de 

voorspelling blijft hoogstwaarschijnlijk gelden.) Deze prognose richt zich niet specifiek op 

migratiegolven maar CEDEFOP beargumenteert dat migratie deels een oplossing zou kunnen 

vormen voor de arbeidsmarkttekorten waardoor Europa een immigratiebeleid moet nastreven 

dat gunstig is voor hooggeschoolde migranten en de beleidsvoering ervan moet coördineren 

tussen de verschillende lidstaten28.   

 In 2009 voerde het Instituut van de Studie naar Arbeid in Duitsland (IZA29) een 

expertenonderzoek uit op de hooggeschoolde arbeidsimmigratie voor de EU door meningen te 

                                                             

26 Idem 22  
27 CEDEFOP is het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding http://www.cedefop.europa.eu/ 
28 Idem 9 
29 IZA= het Instituut van de Studie naar Arbeid in Duitsland (Institut zur Zukunft der Arbeit) http://www.iza.org/  

“We’ll need people to counterweight an 

ageing population, individuals to fill 

shortages in labour markets, and 

bright minds to secure continued 

innovation and progress in our 

universities and research centres” 

– Cecilia Malmström 

EU Commissioner for Home Affairs 

Labour Migration: What’s in it for Us? 

Wadensjö et al, 2012 

http://www.iza.org/
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verzamelen over de noodzaak van immigranten en de omvang van de toekomstige 

immigratiestromen – met een specifieke focus op hooggeschoolde immigratie. 96% van de 

respondenten vond dat de EU ten minste het niveau van de hooggeschoolde immigratie moest 

behouden en 81% stelde dat de EU het niveau moest verhogen. De cijfers van het onderzoek 

vullen de CEDEFOP-bevindingen van hierboven aan door te beweren dat er meer immigranten, 

vooral hooggeschoolde, nodig zullen zijn op de arbeidsmarkt30.   

 Economische crisis en bekwaamheidsvraag:  Ondanks de huidige economische crisis en de 

werkloosheidsgraden, ervaren vele lidstaten arbeidstekorten in specifieke sectoren. De 

Agenda voor nieuwe vaardigheden en jobs van de Europese Commissie verwacht de volgende 

tekorten (niet ingevulde jobs): 384,000 tot 700,000 ICT-beoefenaars tegen 2015, tot 1 miljoen 

professionele personen in de gezondheidszorg tegen 2020 en zelfs tot 2 miljoen als de 

assistent-gezondheidsberoepen in rekening worden gebracht31.  

 Demografie/Vergrijzing en het krimpen van de arbeidskrachten: De Europese bevolking 

is aan het vergrijzen, wat ertoe leidt dat minder mensen werken en er dus minder 

ondersteuning is voor het groeiend aantal gepensioneerden en niet-werkende mensen. Tussen 

2008 en 2060 zal de Europese beroepsbevolking naar verwachting krimpen met ongeveer 50 

miljoen mensen. In 2010 waren er 3.5 beroepsactieve mensen (20-64) voor iedere persoon 

die 65 of ouder was; op basis van de huidige trends, tegen 2060 zal de balans 1.7 tot 1 

bedragen32. 

 Een onderzoek uitgevoerd door Eurocities schetst een gelijkaardig beeld: sinds 2008 

overstijgt het aantal sterfgevallen in de EU het aantal geboortes maar de totale bevolking van 

de EU zal niet aanzienlijk krimpen tegen 2050 ten gevolge van immigratie. De Europese 

bevolking zal de komende 40 decennia ouder worden: tegen 2050 zal de gemiddelde leeftijd in 

de EU stijgen van 39 tot 49 en zal de omvang van de beroepsactieve bevolking dalen met 48 

miljoen. Het aantal werkende personen voor iedere burger van 65 of ouder zal halveren, 

gaande van 4 tot 2 – dat wil zeggen meer ouderen die gezondheidszorg en pensioenen nodig 

hebben en minder werkzame mensen om voor hen te betalen – dus met negatieve gevolgen 

voor de economische groei en productiviteit. (De cijfers van de Commissie liggen ongeveer in 

dezelfde lijn.33) Als dit gecompenseerd wordt door meer derdelanders binnen te halen, dan zal 

er meer dan ooit nood zijn aan een effectief integratiebeleid om de sociale verschillen en de 

vooroordelen te bestrijden.34 

 In een omgeving zoals die afgeschilderd door het onderzoek van Eurocities en de gegevens van 

de Europese Commissie, zal er een dwingende noodzaak zijn – om economische en sociale 

redenen – om overkwalificatie van derdelanders te reduceren; een probleem dat niet vanzelf 

zal weggaan.   

                                                             

30  In The integration of migrants and its effects on the labour market, EU Parliament Study, 2011, gedownload via 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25420/20110829ATT25420EN.pdf 
31  European Agenda for the integration of migrants - frequently asked questions. MEMO/11/530. COM 2011. Gedownload via 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-530_en.htm 
32 Idem 31 
33 Geschat dat de Europese bevolking van 501 miljoen in 2010 naar 520.7 miljoen zal gaan in 2035 en naar 505.7 miljoen in 2060. De Europese 
werkkrachten zullen dalen met ongeveer 50 miljoen mensen van 2008 tot 2060. In 2010 waren er 3.5 beroepsactieve personen voor iedere persoon 

van 65 of ouder – tegenover een balans van 1.7 tot 1 in 2060. - European Agenda for the integration of migrants -  frequently asked questions. 

MEMO/11/530. COM 2011 
34 Analysis of EUROCITIES 2007 Demographic Change Survey 

http://www.eurocities.eu/uploads/load.php?file=demographic_changesurvey2007-SMUL.pdf 
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 Onderzoek van Eurobarometer toont aan dat 70% van de Europese burgers inziet dat 

geschoolde migratie de daling van de beroepsactieve bevolking en het tekort van geschoolde 

werknemers kan helpen overkomen en immigratie als noodzakelijk beschouwt voor de 

Europese economie35.  

 Om terug te keren op het begin van dit hoofdstuk is het economische argument – om 

hooggeschoolde migranten aan jobs te helpen die overeenstemmen met hun capaciteiten en 

kwalificaties – er één dat succesvol kan worden gemaakt en mogelijk een brede uitdraging kan 

vinden.  

 Concurrentievoordeel van plaatsen: In een geglobaliseerde economie, hebben 

samenlevingen die de aanwezige vaardigheden niet ten volle benutten – bv. gekwalificeerde 

migranten – minder competitief voordeel. De menselijke diversiteit heeft potentiele voordelen 

voor de samenlevingen; het kan een drijfveer zijn voor ondernemerschap, creativiteit en 

innovatie36. Het is duidelijk dat samenlevingen die in staat zijn om het maximale competitieve 

voordeel van hun menselijk kapitaal in te zetten betere economische prestaties zullen leveren; 

ze zullen innovatiever, competitiever en welvarender zijn en daardoor ook beter in staat om de 

sociale en culturele standaarden te leveren die Europese burgers willen en verwachten. Deze 

realisatie kan gemakkelijk gekaderd worden binnen de EU 2020-doelstellingen of binnen een 

andere beleidsstructuur. Het punt is dat sommigen – landen, regio’s, steden, private en 

publieke instellingen – dit al begrepen hebben en dus acties ondernemen om het menselijk 

kapitaal van derdelanders te maximaliseren. Anderen begrijpen helaas minder goed wat er 

verloren gaat.  

5) Relevante  EU-beleidsvoering en 

programma’s  
Europa 2020 is het huidige 

macro-beleidskader dat de 

programma’s en de acties van 

de EU bepaalt (zie hoofdstuk III 

hierboven). De ondersteuning 

voor een betere integratie van 

migranten op de arbeidsmarkt 

en de veranderingen in het 

immigratiebeleid zijn 

gerechtvaardigd omdat ze een 

bijdrage leveren aan deze 

grotere beleidskoers.  

 

                                                             

35 Idem 9. 
36 Towards Open Cities. Clark, G. (2008). British Council.  

“In March 2010 the European Council agreed the main elements of the Europe 

2020 strategy, including the headline employment rate target, emphasising that 

this target should be met in part through… better integration of legal migrants. 

This overall EU target is also to be translated into national targets.” 

– Employment in Europe 2010, DG Employment, European Commission 

“In the framework of the EU 2020 Strategy, the role immigration could play in 

meeting labour and skills shortages should be taken into account by Member 

States and the EU”. 

– Annual Report on Immigration and Asylum (2010), European 

Commission 
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De gemeenschappelijke basisbeginselen voor de 

integratie van derdelanders 
In 2004 keurde de Raad “De Gemeenschappelijke principes voor de integratie van immigranten in de 

EU” 37 goed, die overeengekomen zijn in het kader van de EU-samenwerking inzake integratie.   

 

Binnen dit kader implementeert de Commissie een reeks maatregelen en middelen voor 

kennisuitwisseling en coördinatie, zoals:  

 De Europese Website voor Integratie38  

 Het Handboek voor Integratie voor beleidsmakers en praktijkbeoefenaars39  

 Het netwerk van de Nationale Contactpunten voor Integratie voor uitwisseling tussen 

nationale administraties  

 Het Europees Integratieforum, dat twee keer per jaar wordt georganiseerd sinds 2009. 

Doelstelling: dialoog met het maatschappelijke middenveld verzekeren40 

 Het Europees Integratiefonds voor Derdelanders (EIF) dat nationale en transnationale 

projecten financiert. Merk op dat het werkprogramma van het fonds voor 2013 lokale acties 

omvat ‘om de economische, sociale, culturele en politieke participatie van migranten te 

versterken’ en om ‘maatregelen te promoten om de kwalificaties en professionele ervaringen van 

migranten in kaart te brengen, te beoordelen en te valideren.’41 

 

Bovenstaande middelen en structuren beogen een algemenere focus van migranten en zijn niet 

specifiek gericht tot hooggeschoolde migranten en hun integratie op de arbeidsmarkt. Maar binnen 

deze algemenere concepten moet worden opgemerkt dat het REALISE netwerk, waarvan dit rapport 

een product is, medegefinancierd werd door het Europees Integratiefonds.  

 

De 2011 Europese Agenda voor de integratie van 

derdelanders  
In juli 2011 publiceerde de Europese Commissie de ‘Europese agenda voor de integratie van niet-EU-

migranten’42, gericht op acties om de economische, sociale, culturele en politieke participatie van 

migranten te verhogen en gericht op lokale acties.  

 Door nadruk te leggen op lokale acties, ondersteunt de Agenda één van de belangrijkste 

vooronderstellingen van de logica van REALISE – namelijk dat integratie in de eerste plaats op het 

lokale niveau plaatsvindt. Vandaar de noodzaak om te werken met het beleid, de actoren en de acties 

op het lokale niveau.   

Aan de communicatie is een werkdocument van de Commissie43 toegevoegd met een lijst van de EU-

initiatieven (sinds 2011) om de integratie van derdelanders te ondersteunen.  

                                                             

37 http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st14/st14776.en04.pdf  
38 http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm  
39 Nu in 3e uitgave, zie: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_168517401.pdf  
40 http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm  
41 Voor meer informatie, zie: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/pdf/awp_2013_eif.pdf  
42 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/agenda/1_en_act_part1_v10.pdf#zoom=100  

http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st14/st14776.en04.pdf
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm
http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_168517401.pdf
http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/pdf/awp_2013_eif.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/agenda/1_en_act_part1_v10.pdf#zoom=100
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Deel van deze Agenda betreft de ‘tool-box’ die werd aangeleverd door de Commissie. Vanuit de tool-

box selecteren nationale autoriteiten maatregelen in functie van hun noden met betrekking tot hun 

integratiebeleid. De Agenda tracht ook gemeenschappelijke indicatoren te bepalen om de resultaten 

van het integratiebeleid te beoordelen.  

De belangrijkste aanbevelingen en argumenten van de Agenda met betrekking tot het aanpakken 

van overkwalificatie via lokale benaderingen omvatten: (deze liggen sterk in de lijn met de 

grondgedachte en de bevindingen van REALISE):  

 Werkloze en overgekwalificeerde migranten zijn een verspilling van het menselijk kapitaal. 

Diensten moeten zich op die manier ontwikkelen en verbeteren dat ze de kwalificaties en 

competenties uit het land van oorsprong gemakkelijker erkennen. Op die manier verbeteren 

ze de kansen van immigranten om werk te vinden dat overeenstemt met hun vaardigheden. De 

weg hiernaartoe bestaat uit het ontwikkelen en verbeteren van het in kaart brengen van de 

opleidingsachtergrond, de werkervaring, de gelijkwaardigheid van diploma’s en kwalificaties 

en het identificeren van de opleidingsbehoeften.  

 Het integratiebeleid moet geformuleerd en geïmplementeerd worden met een actieve 

betrokkenheid van de lokale autoriteiten en actoren (inclusief werkgevers en sociale 

actoren) en moet zich richten tot de specifieke lokaliteiten.  

 Verbeteren van de multi-level samenwerking en coördinatie tussen de publieke 

administratie, de stakeholders, de lidstaten, de Europese programma’s, het maatschappelijk 

middenveld, enzovoort.  

 Het is belangrijk om nieuwkomers te ondersteunen.  

 Taalcursussen moeten tegemoetkomen aan de verschillende noden.  

 Met betrekking tot financiering stelt de Agenda dat “the focus of future European Union funding 

on integration should be on a local, more targeted approach, in support of consistent strategies 

specifically designed to promote integration at local level. These strategies would be implemented 

mainly by local or regional authorities and non-state actors taking into account their particular 

situation”, met als aanbeveling aan de Europese Commissie: een hogere coördinatie na te 

streven van het Europees Integratiefonds voor derdelanders (EIF), het Europees 

Vluchtelingenfonds (EVF), het Europees Sociaal Fons (ESF) en het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

 

De Europese Blauwe Arbeidskaart  
De Blauwe Kaart44, of de Europese Blauwe Arbeidskaart – een Europees antwoord op de ‘Groene 

Kaart’ van de VS – is een Europese werkvergunning en beperkte procedure om hooggeschoolde 

derdelanders aan te nemen in knelpuntberoepen; het geeft hen toegang om te werken en te leven in 

elke EU-lidstaat (behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) en biedt hen voordelen 

inzake familiehereniging.  

 

                                                                                                                                                                                                          

43 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/2011_commission_staff_working_paper_on_integration.pdf  
44 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/work/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/2011_commission_staff_working_paper_on_integration.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/immigration/work/index_en.htm
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Some indicative quotes from the Committee 

report – “on the integration of migrants, its 

effects on the labour market…” – tabled for EP 

March plenary (emphasis added):  

– “Member States’ integration policies and 

measures must be better differentiated and 

tailored and of higher quality, and, most 

importantly… they must distinguish between the 

needs of, for example, the well qualified and the 

poorly qualified” 

– “Migrants must have equal access to the labour 

market and be able to rely on the quick and 

inexpensive recognition and validation of their 

diplomas, qualifications and skills.” 

– “(The report) calls for migrants to be prepared 

as rapidly as possible for the domestic labour 

market; points, in this connection, to best 

practice in the field of integration into the labour 

market, e.g. mentoring for migrants, integration 

pilots, ‘migrants for migrants’ and vocationally-

based language courses, as well as the 

provision of help and encouragement for 

migrants’ school-age children and of support for 

(business) start-ups by qualified people from 

migrant backgrounds.” 

 

EQUAL  
Het 2000-8 ESF-initiatief EQUAL dat ondertussen is afgelopen, leverde een aantal interessante 

praktijken en bevindingen op die terug te vinden zijn op de projectdatabase45:   

EQUAL wijdde een ruim thematisch gebied aan “Het verbeteren van de participatie van migranten in 

tewerkstelling”46, met een ruim gamma aan interessante projecten47 die zich toeleggen op de 

arbeidsmarktintegratie van migranten (hooggeschoolden en anderen) – zoals het Oostenrijks project 

InterCulturExpress48. 

Binnen EQUAL bepaalden meer dan 350 Ontwikkelingspartnerschappen (OPs) nieuwe benaderingen 

om discriminatie tegen immigranten en etnische minderheden te bestrijden en om hun 

arbeidsmarktintegratie te vergemakkelijken. Binnen dit grote gamma aan projecten valt er zeker iets 

te bieden aan geïnteresseerden: bijvoorbeeld ideeën en informatie om beleid en praktijken te 

ontwikkelen.  

 

Europees Parlement – “De 

integratie van migranten en 

de effecten ervan op de 

arbeidsmarkt”  
Op 24 januari 2013, nam de Commissie 

Werkgelegenheid van het Europees Parlement 

unaniem (dat wil zeggen met steun van de 

vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen 

in het Parlement) een rapport aan, opgesteld door 

de Duitse Europarlementariër Nadja Hirsch, rond 

de integratie van migranten en de effecten ervan op 

de arbeidsmarktintegratie en de coördinatie van de 

sociale zekerheid.  

De (nu reeds vertrouwde) gedachte is dat, gezien 

de demografische situatie van Europa en de 

noodzaak om concurrerend te blijven in de 

geglobaliseerde wereld, de EU van zichzelf een 

aantrekkelijke plaats moet maken voor 

geschoolde migranten en hen beter moet integreren op de arbeidsmarkt. Naast een reeks 

aanbevelingen roept het rapport de Europese Commissie op om maatregelen te ontwikkelen om de 

toegang en de participatie van niet-EU-migranten tot tewerkstelling, opleiding en ondernemerschap te 

                                                             

45 http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/index.html 
46 http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/activities/etg1-1-2.html#Increasing_the_Participation  
47http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/etg1_increasing_participation_stratless__EN.pdf  
48 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-07-ice_en.cfm and http://www.interculturexpress.at/ 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/index.html
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/activities/etg1-1-2.html#Increasing_the_Participation
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/etg1_increasing_participation_stratless__EN.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/employ-07-ice_en.cfm
http://www.interculturexpress.at/
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bevorderen. Dit tot wederzijds voordeel van de migranten (een grotere sociale inclusie door 

constructieve werkervaringen, enzovoort) en de economie en de samenleving waartoe hun werk 

bijdraagt.  

Het Europees Parlement stemde in maart 2013 plenair in met de voorstellen van het rapport – voor 

meer informatie zie het voorwoord geschreven door Europarlementariër Nadja Hirsch.  



                

 24 

 

IV. Overkwalificatie van geschoolde 
derdelanders op lokaal niveau: Situaties en 
Benaderingen   

1)  Situaties 
Terwijl de omstandigheden aanzienlijk varieerden binnen het netwerk, komen een aantal grote 

punten consequent terug:  

1. Aan overkwalificatie van geschoolde migranten wordt in alle lokaliteiten een lage politieke 

prioriteit gegeven, weerspiegeld door:  

- Tewerkstellingsdiensten die niet aangepast zijn aan de noden van gekwalificeerde 

migranten of bekommerd om de overkwalificatieproblematiek. Arbeidsbemiddelingsbureaus 

hechten dan ook te weinig belang of aandacht aan gekwalificeerde migranten.  

- In de praktijk gebeurt de validatie van kwalificaties en capaciteiten traag, als het al niet 

onmogelijk is.  

- Beperkingen in de verblijfsvergunningen lijken de tewerkstellingsdoelstellingen en 

strategieën te bepalen – mensen kijken naar een job om hun verblijfsvergunning te behouden 

en niet zozeer als deel van hun carrièrestrategie.  

2. Werkgevers verklaren dat hun belangrijkste belemmering om migranten aan te werven een 

gebrek aan informatie is over wat er komt te kijken bij het aannemen van migranten. Dat 

werkgevers de regelgeving niet begrijpen die te pas komt bij het aanwerven van migranten 

(beperkingen, noodzakelijke bureaucratie, etc.) is in de praktijk een fundamentele barrière. 

Samenhangend vormt ook de onbekwaamheid van de werkgever om de kwalificaties en ervaring 

van migranten te begrijpen en te evalueren een belemmering bij het aanwerven van migranten. 

Daarnaast zijn ook de vereisten van de werkgevers met betrekking tot gevorderde en specifieke 

taalvaardigheden een barrière. Onderzoek wees uit dat er in het algemeen een gebrek is aan 

gespecialiseerde taalcursussen –dit varieert enigszins, aangepaste cursussen kunnen in sommige 

delen van Europa gemakkelijk gevonden worden (bv. in Londen lijken die cursussen zeer effectief 

te zijn).  

3. De economische crisis heeft van de arbeidsmarkt een competitievere plaats gemaakt; dit komt in 

het bijzonder tot uiting in verhoogde functievereisten (dat wil zeggen dat werkgevers nu hogere 

kwalificaties vragen voor een bepaalde job dan ze voor de crisis zouden gedaan hebben).  

4. De waarschijnlijkheid dat migranten een ondernemerschap nastreven, varieert sterkt in Europa. 

Het oprichten van bedrijven is bijvoorbeeld de grootste oplossing voor het creëren van 

werkgelegenheid voor migranten in Boedapest. Het omgekeerde is het geval voor Gent waar 

migranten minder dan autochtonen zelfstandig aan de slag gaan. Over de oorzaken en de gevolgen 

hiervan is verder onderzoek aangewezen.  

5. Werklozen hebben vaak een pover sociaal en professioneel netwerk; het gevaar om geïsoleerd 

te geraken en inadequaat te netwerken kwam bij alle partners terug. Het netwerken binnen de 

eigen etnische groepen leidt vaak tot een gettovorming van werk, waarbij de 
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migrantengemeenschap consequent in een bepaalde sector werkt en er door de lokale bevolking 

mee geïdentificeerd wordt.  

6. Barrières met betrekking tot de toegang van tewerkstelling leiden consequent tot het aanvaarden 

van een “mindere” tewerkstelling; dit leidt tot een erosie van het menselijk kapitaal en een 

mentale toestand van berusting en demotivatie.  

7. Vrouwen lijken consequent vaker overgekwalificeerd te zijn dan mannen.  

 

Door verschillende plaatsen te bekijken en te vergelijken, werd het duidelijk dat om het 

onderzoeksobject voldoende te kunnen begrijpen het in een bredere context moet worden geplaatst. 

Dat betekent dat het aangewezen is om de problemen van immigranten op de arbeidsmarkt in het licht 

te plaatsen van de algemene arbeidsmarktdynamieken, bv.:  

- Hoe vaak komt overkwalificatie voor bij de algemene bevolking?  

- Hoe lang duurt het zoeken naar een job en de overgang van opleiding naar werk normaal gezien? 

Etc.  

En de lokale ontwikkelingen, bv.:  

- In welke toestand bevindt de lokale economie zich?  

- Worden er jobs gecreëerd of verloren?  

- In welke sectoren en welke soorten? Etc.   

In overeenstemming hiermee moet men de moeilijkheden bij het aanpakken van overkwalificatie van 

derdelanders in het licht plaatsen van de huidige crisis; het omgaan met, en hopelijk het overwinnen 

van, de crisis is een centraal thema in deze tijd.  

Hoewel de huidige economische, sociale en politieke crisis duidelijk een pan-Europese aangelegenheid 

is; worstelen de hardst getroffen gebieden – bv. Heraklion in Griekenland en Sevilla in Spanje – met 

een verschillende realiteit dan de gebieden die minder in de frontlijn zitten. Lokaliteiten die 

vastzitten in een Depressietoestand kampen met een verzwakking en de onvermijdelijke vraag van 

hoeveel ze eigenlijk kunnen doen. De prioriteit om te reageren op noodtoestanden en om de schade te 

beperken lijkt te leiden tot een minder ambitieus denkkader bij beleidsmakers en lokale praktijken en 

vermindert het strategisch denken en het denken op lange termijn. Ook de geschoolde migranten zelf 

zijn in hun dagelijkse strijd niet happig op een plan op lange termijn, gezien de tijdrovende aard ervan.  

Het lijkt waarschijnlijk dat lokaliteiten die gebukt gaan onder een dergelijk “dag-tot-dag”-denken 

profijt zouden halen uit een geloofwaardige ‘roadmap’ – eventueel ontwikkeld met externe steun 

waar nodig – maar dit valt buiten de opdracht van het REALISE project.   

De ervaringen van de verschillende REALISE partners hebben ook inzichten opgeleverd van een meer 

praktische aard; bv. om steun te krijgen voor de integratie van migranten op de arbeidsmarkt – iets 

wat nooit gemakkelijk is en in het huidige klimaat zelfs moeilijk is. Een gemeenschappelijk principe 

dat naar boven kwam is dat, om tegenstand te overkomen, er nood is aan een uitgebreidere ‘buy in’.  

Bilbao, Spanje – situatie 
De problemen van arbeidsmigranten zijn grotendeels een 

symptoom voor grotere problemen. De jobmarkt van Bilbao 

wordt bepaald door een aantal belangrijke structurele 

problemen:  

“You loose your skills, back home I was 

a very competent psychologist and now 

I can’t even remember how to conduct 

an interview” 
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- De vraag naar gekwalificeerde werknemers is laag en nog lager voor immigranten (dit lijkt ook op 

andere plaatsen het geval te zijn).  

- De levenskost is hoog en de werknemers hebben een lage koopkracht.  

- Typisch voor het hedendaagse Zuid-Europa is dat er onzekere arbeidsomstandigheden heersen 

met een tweedeling van oudere werknemers in de meer stabiele en beschermde jobs en jonge 

werknemers in onstabiele jobs en slechtere werkomstandigheden.  

- De algemene overkwalificatiegraad van Spanje is de hoogste in de EU, met 31 % tegenover een 

Europees gemiddelde van 19% (Eurostat 2008).  

- Spanje heeft de grootste werkloosheidsgraden in Europa en de werkloosheid van immigranten is 

opvallend hoger dan voor autochtonen (13% hoger op het moment dat het diagnostisch rapport 

werd geschreven).  

De omgeving wordt ook bepaald door een aantal belangrijke demografische ontwikkelingen:  

- De autochtone bevolking van Bilbao daalt terwijl de immigrantenbevolking stijgt, wat resulteert in 

het behoud van de algemene bevolkingsaantallen.  

- De lokale bevolking is afhankelijk van de immigrantenbevolking om demografische trends, de 

vergrijzing en de groeiende afhankelijkheidsgraden te compenseren.  

Gender en overkwalificatie  
In Bilbao zijn vooral vrouwelijke immigranten uit niet-EU-

landen getroffen door overkwalificatie. Vrouwelijke 

immigranten – zowel degene zonder scholing als de 

hoogopgeleiden – werken in dezelfde sectoren en dezelfde jobs 

zoals huishoudwerk en catering; deze jobs zijn onzeker en 

geven de vrouwen het gevoel ‘onzichtbaar’ te zijn.  

Ten gevolge van deze omstandigheden doet er zich een 

tendens voor onder zulke vrouwen om een ‘slechte’ job te aanvaarden omdat ze denken dat dit het 

enige is dat ze kunnen bereiken. Daardoor gaan ze zich bij hun zoektocht focussen op laaggeschoolde 

jobs, wat leidt tot een erosie van hun vaardigheden en een verinnerlijkt gevoel van defaitisme.  

Ook de noodzaak om gedurende ten minste zes maanden per jaar bij te dragen tot het sociale 

zekerheidssysteem (om hun verblijfsvergunning te behouden), het langdurende en kostelijke proces 

om het diploma te laten gelijkschakelen, de moeilijkheden en de kosten om de Spaanse en Baskische 

taal te leren en de vooroordelen van werkgevers en arbeidsbemiddelaars maken het voor deze groep 

bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot hooggeschoolde jobs. Bovendien hebben deze 

hooggeschoolde vrouwen vaak een pover sociaal en professioneel netwerk.  

Naast het krimpen van de economie en een groeiende 

werkloosheid heeft de economische crisis ook geleid tot het 

voeden van discriminatie en racisme, een trend die zich lijkt 

te versterken zowel op lokaal niveau als in de rest van het 

land.  

Het volledige lokaal diagnoserapport over overkwalificatie 

in Bilbao kan gedownload worden op de REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/12-029-

realise-diagnc3b3stico-23-01-12-inglc3a9s.pdf 

“You devaluate your own self and you 

lose so much heart, your self-esteem is 

really badly hit to the extent that you 

no longer believe in your own abilities 

and talents and it takes a lot to get out 

of that rut”  

 

“When you tell people (employers) you 

are Romanian, they change completely 

and utterly. You know when they say “I’ll 

call you” they are not going to call you 

ever… it’s happened to me loads of times” 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/12-029-realise-diagnc3b3stico-23-01-12-inglc3a9s.pdf
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/12-029-realise-diagnc3b3stico-23-01-12-inglc3a9s.pdf
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Sevilla, Spanje – 

situatie 
Sevilla is de hoofdstad van Andalucia – een regio die vaak vermeld wordt in het kader van de hoogste 

werkloosheidsgraden in Spanje, het land met de hoogste werkloosheid in Europa. Immigratie is op 

lokaal niveau een versnelde ervaring; waarbij recentelijk immigranten in groten getale zijn 

toegekomen.  

Belangrijke arbeidsmarktfeiten:  

- De werkloosheid in Andalucia en Sevilla zit consequent boven het Spaanse gemiddelde.  

- Onder de steekproefpopulatie die werd bestudeerd om het diagnostisch rapport te ontwikkelen 

was 80% van de immigranten overgekwalificeerd.  

- Het aantal faillissementen van bedrijven loopt in Andalucia hoog boven het Spaanse gemiddelde.  

- Er is een groeiende zwarte economie.  

- De jobs zijn meestal van lage kwaliteit en onzeker van aard.  

 

Belangrijkste demografische feiten:  

- De buitenlandse bevolking is de laatste tien jaar met 330% gestegen in Andalucia.  

- In deze periode is de autochtone bevolking van Sevilla gedaald met 4.07% zodat de 

bevolkingsgroei slechts 0.24% bedraagt – wat betekent dat het algemene bevolkingsaantal relatief 

stabiel blijft met immigranten die er een groter aandeel in hebben (wat ook het geval is in Bilbao).  

Sevilla Acoge rapporteert een duidelijke noodzaak om de productiviteit en de economie van het land te 

herbekijken maar ziet geen duidelijke signalen dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren. Een 

publieke discussie over hoe een nieuw productief model er zou moeten uitzien ontbreekt.  

Kortom, de situatie is grimmig. Het is voorspelbaar dat in tijden van economische crisis de 

migrantenkwestie een lage prioriteit vormt.  

Overkwalificatie  
In Sevilla hebben migranten een gebrek aan adequate 

informatie over hun tewerkstellingsopties. De lokale jobmarkt vereist de formele erkenning van 

kwalificaties om migranten toe te laten in geschoolde jobs of in het ondernemerschap. De 

erkenningsprocedure is echter zeer complex, neemt veel tijd in beslag (vaak vier jaar) en is duur. Ten 

gevolge van een gebrek aan informatie en motivatie kunnen slechts een aantal van alle universitair 

opgeleide migranten hun academische titels voorleggen die nodig zijn om de administratieve 

erkenningsprocedure op te starten.  

Bovendien weigert de tewerkstellingsdienst in Andalucia om niet-erkende academische diploma’s 

vanaf het secundair onderwijs in rekening te houden. Daarom wordt iedereen met een buitenlands 

diploma dat niet gevalideerd is, gezien als iemand die helemaal geen educatie heeft gehad (behalve 

dan het primaire niveau). Dit zorgt ervoor dat de cijfers van de overheidsdatabanken stellen dat 

slechts 5% van de migranten een universitaire 

opleiding heeft behaald, terwijl de berekeningen van 

Sevilla Acoge 20% uitwijzen.  

De dienstverleningen zijn niet aangepast aan de 

noden van geschoolde migranten. Er zijn problemen met de toegankelijkheid en de beschikbare 

“immigrants… are only good for being unskilled day workers…” 

“Many career guidance services are not neutral 

but, unconsciously, pigeonhole immigrant 

workers in unskilled services” 

“The residence and work permit trap the 

worker into the sector from where the job offer 

comes” 
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informatie is niet aangepast aan wat hooggeschoolde derdelanders vereisen. De lokale situatie is nog 

verslechterd door een slechte relatie tussen 1) publieke diensten, 2) bedrijven en 3) 

opleidingsdiensten – een soort negatieve driehoeksverhouding.  

Veel migranten zouden inzetbaar zijn in zelfstandig werken of een soort ondernemerschap. Gezien 

de hachelijke werkloosheidsgraden, is ondernemerschap vaak de meest haalbare optie voor 

hooggeschoolde migranten die op zoek zijn naar werk. Het gebrek aan volledige en betrouwbare 

kennis over wat erbij komt te kijken, schrikt migranten echter af om zelfstandig aan de slag te gaan of 

een klein bedrijf op te starten.  

Bij dit alles speelt ook de algemene perceptie mee dat immigranten mensen zijn met een lage 

kwalificatiegraad. In een dergelijke sociale 

omgeving moeten immigranten een zware 

strijd leveren om hun verdiensten te laten 

gelden.  

In het licht van de moeilijkheden op lokaal niveau en het gebrek aan kansen, reageren hoogopgeleide 

migranten vaak gelaten en berusten ze zich in een lagere status. Immigranten wissen vaak 

kwalificaties van hun CV omdat ze het geloof verloren zijn in de waarde ervan of denken dat de 

kwalificaties nefast zullen zijn voor de jobs die voor hen beschikbaar zijn.  

Het overwicht aan hooggeschoolde immigranten in ongekwalificeerde jobs belemmert hun kansen op 

het bouwen van sociale en professionele netwerken met mensen in gekwalificeerde jobs.  

Het is noodzakelijk om een geloofwaardige langetermijnstrategie te ontwikkelen om geschikte 

tewerkstelling te realiseren, die gecombineerd kan worden met ‘overlevingsstrategieën’ op korte 

termijn. Bovendien zijn politici weinig geneigd om deze problematiek publiekelijk te ondersteunen of 

aan dergelijke zaken prioriteit te geven; dit betekent dat het initiatief zal moeten komen van NGO’s – 

zoals Sevilla Acoge.  

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Sevilla kan gedownload worden op de 

REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/inf-ingles.pdf 

 

Boedapest, Hongarije – situatie 
Overkwalificatie van migranten krijgt een lage prioriteit in Hongarije; de integratiemaatregelen die 

zich specifiek richten op immigranten worden zwak gefinancierd en nagestreefd. Algemeen is het 

integratiebeleid hoofdzakelijk bekommerd om de inheemse Roma-minderheid. Hongarije heeft een 

kleine immigrantenbevolking waarvan het grootste deel buiten de overheidsdata valt.  

De impact van de economische crisis en de bloeiende Aziatische economieën hebben recentelijk geleid 

tot een terugkeer van heel wat Chinese en Vietnamese migranten naar hun thuisland. Het aantal 

migranten dat spijt heeft dat ze hun thuisland hebben verlaten, was het hoogst bij de Chinese 

migrantengroepen. Daarnaast bleek dat bedrijven die buitenlanders aanwerven meer kans hadden om 

groei te kunnen aanduiden dan Hongaarse bedrijven.  

De Aziatische migrantenbevolking leeft in wat Menedék een ‘etnische enclave-economie’ noemt. 

Deze economie heeft zowel voor- als nadelen. Aan de ene kant is het systeem van wederzijdse 

“Economic hardship and the lack of family/social 

support here hinders the ability to wait and the fight for 

a job consistent with one’s qualifications, one has to 

accept”  

 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/inf-ingles.pdf
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ondersteuning binnen de gemeenschap een effectief ondersteuningssysteem. Aan de andere kant kan 

het enclavesysteem een barrière vormen voor integratie in de Hongaarse samenleving omdat het 

tot isolatie leidt en tot een beperking van de activiteiten. Aziaten die in een andere sector dan de 

detailhandel of de distributie willen werken zullen het moeilijk hebben. Deze gettovorming van 

etnische groepen in bepaalde sectoren is een dynamiek die in het hele REALISE netwerk voorkomt; 

met als verschil dat de Aziatische gemeenschap het economisch gezien wel goed heeft in Hongarije:  

- Vietnamese families hebben ongeveer hetzelfde inkomen per persoon als het gemiddelde van de 

opgeleide Hongaarse families.  

- Het inkomen van een Chinese familie is ongeveer twee keer zo hoog als het gemiddelde van een 

geschoolde Hongaarse familie.  

Zoals het diagnostisch rapport van Menedék stelt, met betrekking tot migranten, “is hun zakelijk 

succes ook bevorderlijk voor de economie van het ontvangende land en voor de bredere EU-

context, omdat ze niet alleen belastingen betalen maar ook jobs creëren en de Hongaarse 

actieve beroepsbevolking doen toenemen.”  

Wat de genderverschillen betreft, blijkt dat vrouwelijke migranten sneller hun professionele status 

verliezen (in ieder geval tijdelijk) omdat ze hun partners volgen naar Hongarije. Werkgevers geven 

aan dat hun barrière om migranten aan te werven het gevolg is van een gebrek aan informatie met 

betrekking tot wat erbij komt kijken.  

Overkwalificatie   
Onderzoek toont aan dat overkwalificatie van migranten onder de 10% ligt in Hongarije. Dat lage 

cijfer is te verklaren doordat immigratie een zeer recent fenomeen is en door de karakteristieken van 

de migranten die naar Hongarije komen.  

Etnische Hongaren vormen de grootste groep; ze spreken de taal en bouwen vrij snel sociale 

netwerken op. De opleidingssystemen waar ze vandaan komen zijn gelijkaardig aan die van Hongarije 

waardoor diplomagelijkschakeling niet een zodanig grote hindernis is. Ze kampen wel met 

discriminatie op de arbeidsmarkt, hoofdzakelijk door het gebrek aan kennis bij werkgevers over de 

migratieregelgeving (verblijfsvergunningen, etc.) en de vrees voor extra papierwerk.   

Chinese en Vietnamese migranten vormen de tweede grootste groep en hun overkwalificatiegraad is 

laag; ze zijn vaak de eigenaars van succesvolle bedrijven. Werknemers zijn vaak van plan om zelf een 

praktijk op te richten eens ze voldoende gevestigd zijn.  

De derde groep omvat alle anderen waarbij geen specifieke nationaliteit opvalt.  

Overkwalificatie is het hoogst bij nieuwkomers, vrouwen en degenen met een concurrentienadeel 

– bv. de ouderen. De duur van overkwalificatie lijkt grotendeels overeen te komen met die van de 

autochtone bevolking.  

Gezien de lage overkwalificatiegraad van immigranten is de overheid niet van plan om er veel 

aandacht aan te besteden. Daarom focust Menedék zich op het activeren van NGO’s om zich in te 

zetten op de noden van migranten (zoals in Sevilla). Het gaat om die NGO’s die migranten 

ondersteunen bij het opbouwen van hun sociaal netwerk en bij het zoeken naar werk, advies verlenen 

over de erkenning van buitenlandse diploma’s, enzovoort.  



                

 30 

 

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Boedapest kan gedownload worden op 

de REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/menedek-realise-diagnostic-report-of-cause-and-

severity1.pdf 

 

Botkyrka, Zweden – situatie 
Binnen haar gebied is de gemeente van Botkyrka de grootste werkgever maar als randgemeente 

van Stockholm is de feitelijke jobmarkt het grootstedelijk gebied van Stockholm. De 

werkloosheidsgraad in Botkyrka is de grootste van de hele provincie.  

Het diagnostisch rapport van Botkyrka haalt de OESO-bevindingen van 2006 aan die een toenemende 

Zweedse afhankelijkheid van zijn buitenlandse arbeidskrachten voorspellen. De OESO 

beargumenteert dat de ontwikkeling van het menselijk kapitaal bij buitenlanders daarom efficiënter 

moet gebeuren.  

De Zweedse tewerkstellingsbureaus voorzien dat de groei in de arbeidskrachten voor de periode 

2010-2025 exclusief aan de buitenlandse werkkrachten toe te schrijven zal zijn; in Stockholm 

verwacht men dat de autochtone beroepskrachten zullen stijgen met 5.9% tijdens deze periode en de 

buitenlandse werkkrachten met 23.6% - dat is vier keer hoger dan de stijging van de autochtone 

arbeidskrachten.  

Als Zweden afhankelijk is van op kennis gebaseerde strategieën en geschoolde werkkrachten om 

zijn economische competitiviteit en levensstandaard te behouden, en het grootst groeiende 

aandeel arbeidskrachten op de arbeidsmarkt is disproportioneel aan het onderpresteren, dan 

zijn er dus duidelijk implicaties voor het algemeen belang wanneer het gaat over overkwalificatie 

van migranten. Deze argumenten hebben een tactisch potentieel bij diegenen die misschien minder 

geïnteresseerd zijn in migrantenkwesties an sich. Bovendien zijn deze argumenten voor de meeste 

mensen nieuw.  

Overkwalificatie 
Overkwalificatie van migranten is een lage 

politieke prioriteit – lokaal en op andere niveaus 

– voor de Zweedse administratie. De economische crisis heeft van de arbeidsmarkt een competitievere 

plaats gemaakt; iets wat hoofdzakelijk weerspiegeld wordt in steeds hogere functievereisten 

(werkgevers verwachten nu hogere kwalificaties voor een bepaalde job dan voor de crisis).  

Verder werd vastgesteld dat werkloze of ‘slecht-ingezette’ migranten vaak een gebrek hadden aan 

informele sociale netwerken. Dit leidt tot onvoldoende ondersteuning, een gebrek aan begeleiding en 

een belemmering in de sociale mobiliteit. Botkyrka identificeerde ook een gebrek aan positieve 

rolmodellen voor gekwalificeerde migranten.  

Een belangrijke barrière die geassocieerd wordt met 

overkwalificatie in Zweden is de vraag naar 

gevorderde en specifieke taalvaardigheden. Verder 

bleek dat taalcursussen die focussen op de noden 

van een specifieke beroepsactiviteit het meest 

“There is a tendency for many who have a higher 

education to start looking for lesser skilled work 

after a while of being on the labour market” 

“Those who succeeded in getting a job have 

usually gone through a long process of learning 

the system of how the Swedish labour market 

works. Gradually you learn how the job market 

works, which requires that you as an individual 

are persistent as the road to get a job is often 

quite long” 

 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/menedek-realise-diagnostic-report-of-cause-and-severity1.pdf
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/menedek-realise-diagnostic-report-of-cause-and-severity1.pdf
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effectief waren in het verhogen van de tewerkstellingskansen.  

Specifiek voor Zweden is de bevinding dat de arbeidsmarkt van Botkyrka sterk geformaliseerd en 

geautomatiseerd is. Het leren omgaan met een dergelijk systeem is een belangrijke uitdaging voor de 

inwoners van Botkyrka – en kan in sommige aspecten als een interculturele kwestie beschouwd 

worden.  

Op lokaal niveau identificeerde Botkyrka dat een alomvattende evaluatie van de impact van het 

integratiebeleid, dat tot nog toe werd gevoerd, ontbreekt.  

Een interessant probleem dat geïdentificeerd werd met betrekking van het integratiebeleid heeft te 

maken met de uitbesteding van de diensten. Dit heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de 

diensten maar met een verspreiding van kennis. Het werd duidelijk dat hoe meer diensten werden 

uitbesteed aan verschillende dienstverleners, des te moeilijker het werd om in kaart te brengen wie 

wat aan het doen is en hoe ze de diensten uitvoeren.    

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Botkyrka kan gedownload worden op de 

REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/a-local-diagnosis-botkyrka-10-may.pdf 

 

Borough of Westminster, Londen, VK – situatie 
Het migrantencentrum MRC wil migranten ondersteunen in 

een omgeving van verhoogde competitie voor jobs en 

van een schijnbare desinteresse in overkwalificatie van 

migranten op beleidsniveau.  

Veel van de zaken waarmee MRC’s klanten mee kampen 

komen overeen met wat elders in Europa speelt. 

Regelgeving die migranten treft is vaak een barrière voor 

de potentiële tewerkstellingsstrategieën; zoals de verblijfsvergunningen die de tewerkstelling van 

migranten beperken tot bepaalde sectoren.  

Immigranten redden zich vaak door op hun netwerken te steunen. Dit is een gemengde zegen omdat 

aan de ene kant dergelijke samenwerking tussen gemeenschappen en lotgenoten effectief kan zijn en 

de solidariteit lovenswaardig is. Aan de andere kant leidt deze vorm van netwerken vaak tot een 

gettovorming van tewerkstelling (eveneens waargenomen in Cesena en Boedapest) waarbij een 

bepaalde migrantengemeenschap consequent in eenzelfde sector werkt en er door de lokale bevolking 

mee geïdentificeerd wordt. Doorbreken uit wat in de praktijk een soort informele en losse etnische 

segmentatie is van de arbeidsmarkt, kan moeilijk zijn en de bestaande toegankelijke netwerken bieden 

daarbij weinig of geen hulp. Als bijvoorbeeld al je contacten in de schoonmaaksector werken dan is het 

niet erg waarschijnlijk dat deze contacten je zullen helpen aan een nieuw soort werk.  

De lage-inkomensval waarbij migranten zich gevangen voelen in een neerwaartse spiraal van 

middelen, gezondheid en de mogelijkheid tot het veranderen van hun omstandigheden, is ook een 

constant verschijnsel.   

“When (skilled migrant) don’t get the job 

or they don’t get the interview, they don’t 

get shortlisted, they always think it’s the 

qualification and in my experience it 

never is. Not only not often, but never. It’s 

the presentation of what they’re doing” 

“I think one of the most important 

shortcomings is that I didn’t have any 

experience and I couldn’t prove an experience 

of working in England and that was a big ‘no’ 

for most of the companies”  

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/a-local-diagnosis-botkyrka-10-may.pdf
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Overkwalificatie  
Zoals verslag van genomen is in het hele REALISE netwerk, heeft MRC ondervonden dat werkgevers 

de regelgeving die van toepassing is op het aanwerven van migranten (vergunningen, vereiste 

bureaucratie, etc.) niet begrijpen en dat dit een fundamentele barrière is in de praktijk. Ook de 

onbekwaamheid van werkgevers om de kwalificaties en de ervaring van migranten te beoordelen en 

te evalueren is een obstakel bij het aanwerven van migranten.  

MRC heeft in zijn onderzoek echter enkele fundamentele vragen gesteld bij de kwestie van het 

valideren van kwalificaties – wat vaak een centraal probleem is bij het bestrijden van overkwalificatie 

bij migranten. MRC vond dat de validatie van diploma’s niet altijd even belangrijk is.   

Nochtans is de formele validatie een belangrijke zaak om te bekijken want het is van essentieel belang 

voor bepaalde jobs (bv. burgerlijk ingenieur, arts, etc.). Toch vond MRC dat in het merendeel van de 

aanwervingsprocedures het de bekwaamheid is van de sollicitant om zich op een effectieve en 

overtuigende manier te presenteren de ‘make-or-break’-factor is.  

Deze conclusie wijst op de noodzaak om migranten te ondersteunen bij hun communicatieve 

vaardigheden en zelfvertrouwen, vooral in termen van een betere kennis van de interculturele 

communicatiedynamieken. In sommige culturele contexten 

doet het hoog inschatten van de eigen waarde, capaciteiten 

en verschillende verdiensten de wenkbrauwen fronsen 

terwijl in de Britse context werkgevers verwachten dat 

iemand “zichzelf verkoopt” aan hen.   

Samenhangend met de noodzaak om de lokale cultuur te 

begrijpen, heeft MRC ondervonden dat werkgevers een 

grote nadruk leggen op de Britse werkervaring die een sollicitant heeft. De werkgevers verklaarden 

dat hun voorkeur hiervoor niet zozeer te maken had met het ongeloof in de kwaliteit van het 

buitenlands werk (bv. wiskundige vaardigheden van buitenlanders), als wel dat ze het belangrijk 

vinden dat een persoon vertrouwd is met een Britse tewerkstellingsplaats en beseft wat impliciet 

verwacht wordt, hoe dingen opgelost worden, enzovoort.  

Verder werd vastgesteld dat er nood is aan:  

- Een betere training voor adviesverleners. Die moeten meer aandacht besteden aan de kwaliteit 

en kwantiteit van hun diensten en begeleiding en niet 

alle migranten over dezelfde kam scheren.   

- Aangepaste taalcursussen om tegemoet te komen 

aan de noden van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door 

te focussen op communicatie in bepaalde jobs en 

sectoren, op de communicatie om een 

sollicitatiegesprek te voeren, enzovoort.  

- De migrant tijdig helpen – want timing maakt het 

verschil.  

- De werkplaatsen verhogen want dit blijkt het meest effectief te zijn om geschoolde migranten aan 

het werk te krijgen.  

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Londen kan gedownload worden op de 

REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/london-westminster-diagnostic-report-final-march-2012.pdf  

“The longer professionals are unemployed, 

the greater the impact on their mental 

well-being and confidence levels… I tend to 

see people who are newly arrived quite 

confidant and the longer they’re 

unemployed (they lose confidence)”  

 

“(The job Centres) could be (distributing 

quality information for professionals) 

instead of telling qualified individuals 

that they should take a cleaning job… 

Their bog standard reply to people with 

wonderful skillsets is so demoralising and 

dehumanising”  

 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/london-westminster-diagnostic-report-final-march-2012.pdf


                

 33 

 

 

Gent, België – situatie 
Over het algemeen is de arbeidsmarktsituatie in Gent eerder veelbelovend; er zijn meer jobs 

beschikbaar dan een actieve beroepsbevolking in de stad. Gent is een tewerkstellingsmagneet en 

trekt mensen aan die naar de stad pendelen om er te werken.  

Overkwalificatie  
Overkwalificatie is daarentegen onevenredig hoog voor niet-EU-immigranten. Migranten moeten 

gemiddeld langer wachten om een job te vinden, zijn vaker tewerkgesteld in onzekere jobs en voelen 

de impact van de crisis meer dan de algemene bevolking (deels omdat ze in sectoren werken die het 

meest getroffen zijn door de crisis).  

Waarom zou dit zijn? In Gent zijn de belangrijkste oorzaken voor de inferieure posities van migranten 

op de arbeidsmarkt de volgende:  

- Moeilijke selectieprocedures en hoge vereisten van de Nederlandse taal  

- Het aanvaarden van lagere jobs die behoorlijk ‘vast’ worden zodat de migranten moeilijk kunnen 

opklimmen. Het gebrek aan opwaartse mobiliteit en een algemene berusting (zowel door 

migranten als door de samenleving) van de positie van de migrant op de arbeidsmarkt komt ook 

bij de andere lokaliteiten van het REALISE netwerk terug.  

- Werkgevers vinden het moeilijk om de buitenlandse kwalificaties te evalueren – opnieuw een 

probleem dat in het hele netwerk voorkomt.  

- In Gent was één van de oorzaken voor overkwalificatie het gebruiken van de verkeerde 

jobkanalen. Vacatures voor hoog- of laaggeschoolde jobs worden vaak op een andere manier 

gepubliceerd en niet op dezelfde websites geplaatst, niet mondeling doorgegeven, etc. Migranten 

gebruiken blijkbaar vaker die kanalen die vooral de laaggeschoolde vacatures communiceren.  

- Met betrekking tot de methodologie is het interessant dat Kom-Pas Gent het nuttig vond om de 

barrières tot de arbeidsmarktintegratie in verschillende categorieën heeft opgedeeld: barrières 

aan de kant van de immigrant (bv. onvoldoende kennis van de arbeidsmarkt), barrières aan de 

kant van de werkgever (bv. vooroordelen) en barrières aan de kant van de samenleving (bv. 

taalvereisten).  

Bovendien blijken migranten minder vaak zelfstandig werk uit te voeren dan autochtonen. Waarom 

dit het geval is in Gent of meer algemeen in België is niet duidelijk. Wat wel opvalt is dat deze trend 

sterk varieert binnen het REALISE netwerk: in Boedapest bijvoorbeeld starten migranten juist sneller 

dan autochtonen een eigen zaak als oplossing voor hun inkomen.  

Waarom deze discrepantie zich voordoet moet verder onderzocht worden; het zou kunnen leiden 

tot waardevolle inzichten.  

Op de lokale arbeidsmarkt in Gent is er een opmerkelijke variatie met betrekking tot de achtergrond 

en het relatieve succes van de individuele migranten. De belangrijkste variabelen zijn: gender; land 

van oorsprong; verblijfsduur; kennis van het Nederlands; erkenning van buitenlandse 

competenties (bv. afhankelijk van het type competentie); de studiebranche (bv. technische studies 

leiden tot minder overkwalificatie); de sector (bv. lesgeven heeft minste overkwalificatie, industrie 

het meest).  
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Een andere variatie die meer vragen opleverde dan antwoorden heeft te maken met de kwaliteit van 

de begeleiding. De overkwalificatiegraad van hooggeschoolde immigranten is hoger bij diegenen die 

hulp krijgen van de private diensten (bv. uitzendbureaus). Het is niet duidelijk of dit te maken heeft 

met de kwaliteit van de dienstverlening dan wel met het feit dat migranten die meer kans hebben op 

overkwalificatie frequenter gebruik maken van deze diensten.  

Dit moet ook verder onderzocht worden.  

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Gent kan gedownload worden op de 

REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/ghent_ldr.pdf 

 

Cesena, Italië – situatie 
Cesena doet het traditioneel gezien goed in 

verhouding met de Italiaanse standaarden, maar 

op dit moment is er een achteruitgang waar te 

nemen die Cesena tot de (lage) Italiaanse 

gemiddelden brengt inzake economische prestaties en tewerkstelling.  

De economie en het productiesysteem kampen met structurele problemen die dateren van voor de 

crisis en die door de crisis nog verslechterd zijn. Overkwalificatie is zelfs hoog bij de autochtone 

universitair opgeleiden.  

Overkwalificatie 
Hoewel drie kwart gemiddeld- tot hoogopgeleid is, werken de meeste immigranten in Cesena in 

laaggekwalificeerde jobs.  

Er is een opvallende segmentatie van de arbeidsmarkt (sommige etnische groepen en nationaliteiten 

werken consequent in bepaalde types jobs. Er is bijvoorbeeld een groep die werkt in de 

gezondheidszorg, een andere in het onderhoudswerk, etc.) wat het gevolg is van de netwerksystemen 

van migranten. Migranten helpen elkaar aan een job in de sectoren waar ze zelf tewerkgesteld zijn en 

wat hun overwicht in een bepaald segment versterkt.  

Verder bleek dat de validatie van de kwalificaties en capaciteiten van derdelanders zeer traag 

gebeurt, als het al niet onmogelijk is. Deze moeilijkheid en andere barrières leiden tot een erosie van 

de vaardigheden en tot een mentale toestand van berusting en demotivatie – dit is een herkenbaar 

verhaal in het REALISE netwerk.  

Beperkingen met betrekking tot de verblijfsvergunningen (een andere zaak die in het hele REALISE 

netwerk voorkomt) lijken de tewerkstellingsdoelstellingen en strategieën te bepalen. Mensen zoeken 

vooral naar een job om hun verblijfsvergunning te behouden en niet als onderdeel van een 

carrièrestrategie.  

Tewerkstellingsdiensten hechten weinig aandacht aan gekwalificeerde migranten; nog iets dat 

voorkomt in het hele REALISE netwerk.  

Een andere gemeenschappelijkheid is de negatieve beeldvorming van migranten in de media.  

“I have always found jobs by myself, because 

agencies never call you ... once they even told me 

that they don't employ black people. All the jobs I did 

I found them alone, so neither through temporary 

agencies, or through the Centre for Employment"  

 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/ghent_ldr.pdf
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Onderzoek identificeert ook een gebrek aan taalcursussen op maat van de tewerkstelling – daarom 

werden dergelijke cursussen ontwikkeld binnen hun REALISE 

activiteiten.  

Een opmerkelijke bevinding in het onderzoek van Cesena is dat 

gekwalificeerde werknemers meer kans hebben om 

aangeworven te worden op hun opleidingsniveau in Italiaanse 

bedrijven die ook in het buitenland actief zijn (door te 

beschikken over buitenlandse klanten en/of buitenlandse 

afdelingen).  

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Cesena kan gedownload worden op de 

REALISE blog via: http://realise2020.wordpress.com/results/ 

 

Heraklion, Griekenland – situatie 
Gelijkaardig met Spanje is de immigrantenbevolking in Griekenland recentelijk zeer snel gestegen. 

Veel migranten beschouwen hun verblijf in Griekenland echter als een brug naar de EU.  

Met 69.2% vormen Albanezen veruit de grootste groep immigranten. In het algemeen leven 

Afrikaanse, Aziatische en moslimmigranten van elkaar gescheiden. In Griekenland is er een 

probleem om accurate statistieken te verkrijgen, wat te wijten is aan een onregelmatige opvolging 

van de cijfers.  

Met betrekking tot werkgelegenheid is toerisme één van de weinige, en misschien wel de enige, sector 

die gekwalificeerde migranten kan tewerkstellen.  

De impact van de huidige economische crisis manifesteert zich in:  

- Een uitstroom van migranten  

- Een verslechterde perceptie van migranten en houding tegenover migranten  

Overkwalificatie  
Van de Griekse migranten zijn er slechts weinig hooggeschoold; slechts 4.9% is geregistreerd met 

een vorm van postsecundair onderwijs. In Heraklion zijn vrouwen, net zoals in de rest van het 

netwerk, vaker overgekwalificeerd dan mannen.  

Terwijl de genderdynamiek grotendeels overeenkomt met de bevindingen elders, waren er ongewone 

bevindingen met betrekking tot taal. 60.1% van de migranten die bevraagd werden, stelden dat ze het 

niet noodzakelijk vonden om hun Griekse taalvaardigheden te verbeteren. Waarom dit werd 

vastgesteld, is niet duidelijk. Verder onderzoek is aangewezen.  

Publieke dienstverleningen hebben verschillende tekortkomingen:  

- In de praktijk is de validatie van het diploma bijna onmogelijk voor derdelanders; waardoor 

slechts enkelen het proberen.  

- Slechts 9.9% van de migranten overweegt om gebruik te maken van de ondersteunende diensten.  

- Immigranten citeren een reeks bureaucratische belemmeringen om freelance of professioneel 

werk na te streven.  

“I started working in my company as 

a labourer. When they realized that I 

was also a draftsman and that I 

could speak a very good French and 

English they decided to promote me 

and they let me travel around 

Europe” 

http://realise2020.wordpress.com/results/
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- Een algemeen probleem dat uit het onderzoek voortkomt, is de verkeerde informatie of het 

gebrek aan informatie in alle richtingen: voor migranten, voor burgers, voor publieke autoriteiten 

en voor werkgevers.  

Om dit te compenseren steunen migranten voornamelijk op hun informele netwerken binnen hun 

familie en binnen hun gemeenschap. Dit werd ook op andere plaatsen in het REALISE netwerk 

waargenomen.  

Met de huidige situatie in Griekenland is er een acute nood om de attitudes en het publieke 

bewustzijn te verbeteren en om de effecten van de crisis op de houdingen tegenover migranten te 

verzachten.  

Het is noodzakelijk om waardevolle tewerkstellingsstrategieën te ontwikkelen, voornamelijk met zicht 

op wat de sectoren het meest waarschijnlijk zullen implementeren eens de crisis voorbij is.  

Het volledige lokale diagnoserapport over overkwalificatie in Heraklion kan gedownload worden op 

de REALISE blog via: http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/realise-diagnostic-report_greece-12-4.pdf 

2)  Benaderingen 
Dit deel zet de belangrijkste aandachtspunten uiteen die zijn voortgekomen uit de ervaringen van de 

partners bij het ontwikkelen en het implementeren van hun strategieën en instrumenten om 

overkwalificatie van geschoolde derdelanders duurzaam aan te pakken. Deze punten zijn geclusterd in 

zeven beginselen die voortvloeien uit de REALISE ervaring.  

Het daaropvolgende deel geeft een uiteenzetting van de concrete producten. Niet alle praktijken die 

werden ontwikkeld worden in dit deel opgenomen omdat vele partners gelijkaardige instrumenten 

hebben ontwikkeld (het logische gevolg van het gezamenlijk aanpakken van hetzelfde fenomeen en 

van de kennisuitwisseling van de voorbije twee jaar). Cesena ontwikkelde bijvoorbeeld een 

‘competentiekaart’, iets wat Menedék ook deed; organiseerde gespecialiseerde taalcursussen, iets wat 

Botkyrka ook deed en een mentorprogramma, iets wat Bilbao ook deed. Heraklion bood 

ondersteuning aan bij de validatie van buitenlandse competenties, iets wat Sevilla ook deed. 

Enzovoort. Hoewel er heel wat overlap is, zijn geen van deze ervaringen of producten identiek.  

Dit deel zal ook dienen om de aspecten weer te geven die in het bijzonder aandacht verdienen49.  

Werkgevers engageren 
Het engageren van bedrijven en het begrijpen van hun noden en hun besluitvorming is fundamenteel 

om interventies en praktijken te ontwikkelen met betrekking tot tewerkstelling. In projecten die 

opgebouwd worden rond publieke instellingen en NGO’s is de betrokkenheid van werkgevers uit de 

private sector vaak een zwakke schakel. Daarom benadrukte REALISE vanaf het begin de noodzaak om 

werkgevers en de private sector te engageren. Enkele opvallende voorbeelden:  

                                                             

49 Opmerking: voor verdere informatie over de situaties en het werk van de partners, zie de Lokale Diagnoserapporten en de Langetermijnstrategieën 

die de partners hebben gepubliceerd op de REALISE website: http://realise2020.wordpress.com/ 

http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/realise-diagnostic-report_greece-12-4.pdf
http://realise2020.wordpress.com/
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 Cesena was een mooi voorbeeld in het werken met lokale bedrijven; de lokale coördinator 

benaderde persoonlijk verschillende bedrijven, maakte bedrijfsbezoeken en zette een persoonlijk 

en vruchtbaar partnerschap op met de relevante bedrijfsleiders. Het REALISE team in Cesena 

vertaalde de input die ze kregen van de bedrijfsmensen in het ontwerp en de implementatie van 

hun acties – zoals het ontwerp en het gebruik van de competentiekaart (gelijkaardig aan wat 

Menedék deed en dus met kansen om kennis uit te wisselen).  

De nauwe samenwerking met de lokale bedrijfsleiders zorgde ervoor dat Cesena beter inzicht had 

in welke bedrijven geschikt zijn voor welke werkzoekenden en leidde tot een effectievere 

begeleiding met betrekking tot waar en hoe werkgevers benaderd kunnen worden.   

Van bijzonder belang was de bevinding dat gekwalificeerde buitenlanders meer kans hebben om 

aangeworven te worden op hun opleidingsniveau bij Italiaanse bedrijven die actief zijn in het 

buitenland (door te beschikken over buitenlandse klanten en/of buitenlandse afdelingen). Deze 

bedrijven waren sneller bereid om hun visie te delen en om waardevolle inzichten te bieden voor 

de aanwervingsprocedures en de dynamieken met betrekking tot gekwalificeerde migranten.  

Eén van de acties die Cesena daarom ondernam was het creëren van een database van dergelijke 

bedrijven.  

 Het migrantencentrum MRC in Londen was zich ook bewust van de noodzaak om bedrijven te 

engageren. Zij voerden een enquête uit bij werkgevers (hier wordt later dieper op ingegaan) 

waarvan de bevindingen inzichten bieden in de bijzonderheden van de jobmarkt in Londen maar 

ook verder weg, iets wat de oefening de moeite waard maakt.  

De PLS gebruiken om partnerschappen en mogelijkheden 

op te bouwen 
De Panels van Lokale Stakeholders (PLS) waren een middel om de capaciteiten van de partners te 

verhogen en om een langdurige samenwerking na te streven. De volgende drie voorbeelden illustreren 

dit principe:  

 Kom-Pas Gent ontdekte dat een ander lokaal project, Eminenta, uitgevoerd werd en dat er gevaar 

was voor rivaliteit en overlap. In plaats van deze neerwaartse weg op te gaan, nodigde Kom-Pas 

Gent de leden van het andere project uit in het Panel van Lokale Stakeholders, waardoor de leden 

deel uitmaakten van het besluitvormingsproces. Dit creëerde vertrouwen, gezamenlijke 

doelstellingen en samenwerking. Verder zorgde het voor een complementaire aanpak, een grotere 

impact en efficiëntie in het gebruik van middelen.  

 Het ontwikkelingsagentschap in Heraklion erkende dat het aanpakken van problemen van de 

Griekse publieke perceptie tegenover immigranten een proces van lange duur en een langzame 

strijd is. Het is tevens een strijd die de capaciteiten van het agentschap overstijgt. De enige 

oplossing was om een partnerschap op te bouwen met gelijkgestemde actoren met verschillende 

profielen en mogelijkheden om actie te voeren – namelijk NGO’s, onderwijskundigen, mensen uit 

de private sector, de media, enzovoort.  

Bijgevolg focuste het ontwikkelingsagentschap op het gebruiken van REALISE en de PLS-structuur 

als een middel om op lokaal niveau een partnerschap te ontwikkelen met het oog op een blijvende 

samenwerking en eenzelfde missie eens het project zou eindigen.  
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 Het multicultureel centrum van de gemeente Botkyrka functioneert als een overlegorgaan dat 

beleidsmakers, gemeentewerkers, instellingen en maatschappelijke organisaties samenbrengt. Het 

centrum wou ten volle gebruik maken van het Panel van Lokale Stakeholders (PLS) om de 

beleidsvoering en de prioriteiten te beïnvloeden vanuit verschillende gemeentelijke 

departementen. De idee was om, op basis van het opbouwen van ondersteuning en 

overeenkomsten tussen de institutionele stakeholders, een inhoudelijke wijziging teweeg te 

brengen in hoe de zaken worden uitgevoerd in plaats van een eenmalige actie te bereiken.  

De algemene belangen en de begunstigden 

vermenigvuldigen  
De partners ondervonden consequent dat de ontvankelijkheid – om voorstellen, middelen en 

praktijken om overgekwalificeerde migranten te helpen aan te nemen – werd verkregen of verhoogd 

wanneer de praktijken werden gekoppeld aan de ondersteuning van extra groepen of de algemene 

bevolking en dus bijdroegen tot grotere problemen en noden. Enkele voorbeelden:  

 Menedék ontwikkelde een evaluatie- en validatie-instrument (een competentiekaart). Bij het 

presenteren van deze kaart aan de tewerkstellingsdiensten en andere potentiële gebruikers 

belichtte Menedék hoe het instrument gemakkelijk gebruikt kon worden bij andere groepen – en 

dus nuttiger was voor hun werk (dan een instrument dat enkel toepasbaar zou zijn voor 

migranten). Dit verhoogt de kansen dat organisaties het instrument zullen implementeren.  

 Bilbao ontwikkelde acties ter ondersteuning van vrouwelijke overgekwalificeerde migranten en 

plaatste deze acties dan in het kader van bredere programma’s en beleidsvoering om de gehele 

vrouwelijke beroepsbevolking van de stad te helpen.  

 Cesena ontwikkelde een mentorprogramma voor migranten waarbij de mentoren gepensioneerde 

lokale bedrijfsmensen zijn. Op die manier beantwoordt de actie ook aan de doelstellingen van het 

beleid van een “actieve vergrijzing”.  

Coherente ontwikkeling van focus van praktijk  
In Bilbao heeft het Departement voor Gelijkheid, Samenwerking en Burgerschap een lijst opgesteld 

van prestaties en ervaringen met het werken met gendergedifferentieerde noden en situaties en 

migranten. Hierbij werden ontwikkelingsinitiatieven betrokken en werd aan Europese 

kennisuitwisseling gedaan met betrekking tot de vrouwelijke gezondheidskwesties en -diensten en 

migranten.  

Ten gevolge hiervan werd een focusverschuiving, over hoe genderkwesties en –dynamieken een rol 

spelen op de lokale arbeidsmarkt, door het departement als een logische stap gezien, voortbouwend 

op hun eerder werk en de verworven know how. Het personeel had al capaciteiten ontwikkeld om 

vrouwelijke migranten te bereiken en om hun specifieke noden, dynamieken en bezorgdheden te 

begrijpen. Het departement wist al wie de relevante stakeholders en sociale partners waren.  

Kortom, niet van nul beginnen, niet van de hak op de tak springen maar eerder een coherente aanpak 

nastreven zorgde ervoor dat het personeel kon voortbouwen op eerder werk en de zaken dus sneller 

en beter kon uitvoeren.  
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Financiële duurzaamheid en middelen  
In het huidige klimaat is geld vrij schaars voor migratiekwesties en publieke dienstverleningen. Dit is 

over heel Europa het geval maar heeft meer impact in de gebieden waar de economische crisis hard 

heeft toegeslagen.  

 Cesena heeft daarom een bewonderenswaardig sobere aanpak nagestreefd. Bij het ontwikkelen 

van de acties werd heel voorzichtig omgegaan met de financiële middelen en werd een 

transparante financiële duurzaamheid nagestreefd. Er werden geen nieuwe vaste kosten 

gemaakt: alle acties en hervormingen zijn gebaseerd op de bestaande of beschikbare bronnen 

(naast de eenmalige financiering van het REALISE project om interventies te ontwikkelen).   

De aanpak was hoofdzakelijk gericht op het verbeteren en het behouden van de coördinatie van 

de relevante actoren en organen – namelijk verschillende publieke diensten, departementen, 

organen en administraties, bedrijven en bedrijfsleiders, actoren uit het maatschappelijk 

middenveld en NGO’s die actief zijn op het lokale terrein. De gedachte hierachter was om de 

efficiëntie te verhogen zonder extra monetaire lasten te creëren voor de gemeente.  

 De Sevilla Acoge stichting heeft ook alle acties voortgebouwd op bestaande programma’s met 

een verzekerde financiering. De stichting maakte ook bewonderenswaardig gebruik van gratis en 

goedkope instrumenten – zie hun good practice op de blog via: http://sevillaacoge.wordpress.com/ 

 Londen, Cesena en Sevilla maakten allen op een effectieve en creatieve manier gebruik van 

vrijwilligers – in alle gevallen gaven ze de vrijwilligers interessant en betekenisvol werk om hun 

bijdrage te garanderen.  

Denk onafhankelijk en lokaal  
De meest interessante, aangepaste en goed uitgevoerde acties bevroegen over het algemeen – op een 

constructieve manier – de algemeen aanvaarde ideeën en hielden steeds de specifieke kenmerken van 

de lokale context in het achterhoofd.  

 Menedék problematiseerde het begrip “overkwalificatie van migranten” door de volgende vragen 

te stellen:  

- Wat als een persoon verandert van sector (of dat misschien wil doen) en/of een bedrijf 

opstart? Kunnen we in dat geval spreken over overkwalificatie? Of is dit eerder een horizontale 

stap in het leven van die persoon?  

- Wat gebeurt er als overkwalificatie een normale lokale ervaring is? En heeft het zin om er 

aandacht aan te besteden? Hoeveel tijd moet er overgaan? Meteen bij de aankomst of na een 

bepaalde tijd? Zou de gemiddelde tijd variëren per lokale context? Hoe snel of traag heb je 

toegang tot de arbeidsmarkt? Welke kansen bestaan er? Etc. (Deze kritische vragen botsen 

natuurlijk met de bezorgdheid om spoedig actie te ondernemen. Maar toch kunnen ze niet 

genegeerd worden.)  

- Wat met culturele kwesties en verschillende culturele waarden: bv. met betrekking tot de 

persoonlijke carrière tegenover het familiaal succes (bv. iemand die zich toelegt op het 

succes van het familiebedrijf in plaats van op een individueel carrièreplan) – kunnen deze 

genegeerd worden? Wat zijn hun gevolgen?  

http://sevillaacoge.wordpress.com/
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 Het migrantencentrum MRC stelde de verworven kennis in vraag; hun onderzoek rees een aantal 

fundamentele vragen over de validatie van kwalificaties – wat vaak gezien wordt als het centrale 

probleem om overkwalificatie bij migranten te bestrijden. Zij vonden dat diplomagelijkschakeling 

niet altijd erg belangrijk is; de bekwaamheid van de sollicitant om zichzelf op een effectieve 

en overtuigende manier te presenteren lijkt een doorslaggevende factor te zijn. Dit leidde tot de 

focus op de presentatievaardigheden en het begrijpen van interculturele verschillen bij de acties 

van het MRC.  

 Sevilla daarentegen ondervond dat de formele erkenning van de opleidingskwalificaties een 

fundamentele barrière is voor geschoolde migranten om geschikt werk te vinden.  

 Ken de lokale context. De arbeidsmarkten van de verschillende landen en lokaliteiten in Europa 

hebben zeer verschillende dynamieken. Vandaar de beslissing om binnen REALISE te beginnen met een 

diagnose van de lokale arbeidsmarkt van iedere partner.  

Voor en door geschoolde migranten/Doelgroep  
De betrokkenheid van de doelgroep – in dit geval overgekwalificeerde derdelanders – is fundamenteel 

bij het ontwerpen van (geschikte) interventies, bij het effectief toepassen ervan en bij het 

evaluatieproces.  Botkyrka ontwikkelde bijvoorbeeld sterke argumenten om migranten aan te sporen 

om hun noden en oplossingen voor te stellen maar binnen het REALISE netwerk ontwikkelde Sevilla 

waarschijnlijk de duidelijkste illustratie van het principe.  

 Sevilla Acoge is een stichting die gerund wordt door migranten en steun biedt aan migranten – dat 

wil zeggen dat alles voor en door de doelgroep bepaald wordt.  

De mensen die de organisatie leiden begrijpen de begunstigden; ze zijn de begunstigden. Binnen 

REALISE begreep Sevilla Acoge dat lokale migranten ondersteuning nodig hebben om te overleven 

in een situatie in socio-economische vrije val en dat als deze noden niet worden aangepakt de 

langetermijnstrategieën genegeerd zouden worden. De stichting moest daarom een tweeledige 

aanpak nastreven; enerzijds immigranten ondersteuning bieden door hun onmiddellijke noden in 

te vullen en anderzijds deze acties koppelen aan langetermijnzaken.   

In zekere zin weerspiegelde deze aanpak de situatie van Sevilla Acoge zelf, dat een crisissituatie 

moet overleven maar het zich tegelijk niet kan permitteren om de strategische doelstellingen en 

missies uit het oog te verliezen (Waar gaan we naartoe als organisatie? Hoe moet onze rol 

evolueren?) door verstikt te raken in “brandjes blussen” en de dagelijkse overlevingsstrijd. Terwijl 

de situatie van de stichting niet gemakkelijk is, verzekert het dat het werk relevant blijft voor de 

gemeenschap die ze dient.  
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3)  Strategieën en instrumenten  

Een mentorprogramma voor hooggeschoolde vrouwelijke 

immigranten in Bilbao  

Strategie:  
De gemeente van Bilbao besluit dat een langdurig verblijf in Bilbao correleert met een grotere mate 

van integratie. Deze gedachte lag aan de basis van de ontwikkeling van een mentorprogramma waarbij 

geschoolde immigranten hun (net)werkervaringen kunnen uitwisselen met recenter aangekomen 

hooggeschoolde vrouwelijke immigranten. De doelstelling hiervan is om de tewerkstelling van 

hooggeschoolde vrouwelijke immigranten te verhogen en hun professionele isolatie te doorbreken 

door samen met hen tewerkstellingsstrategieën te ontwikkelen, professionele netwerken op te 

bouwen en door hen de cultuur van de lokale arbeidsmarkt aan te leren. Het initiatief tracht ook het 

zelfvertrouwen en de motivatie van de deelnemers te verhogen door technieken toe te passen om de 

vrouwen emotioneel en psychologisch ondersteunen.  

Een andere bevinding is dat veel van deze hooggeschoolde vrouwen aanvankelijk van plan zijn om 

slechts tijdelijk in Bilbao te blijven en er dan uiteindelijk permanent blijven wonen. Dat betekent dat 

ze eerst een laaggeschoolde job accepteren omdat ze denken dat het toch maar tijdelijk is. Wanneer ze 

in een permanente situatie belanden, geven ze het vaak op om andere opties of promotie na te streven. 

Het mentorprogramma tracht hen daarom aan te moedigen om een langetermijnstrategie na te 

streven waarin ze het beste uit zichzelf kunnen halen en een job nastreven die overeenstemt met hun 

opleidingsniveau.  

Het programma is in 2012 getest op een groep van 23 hooggeschoolde vrouwelijke immigranten en zal 

vanaf 2013 uitgebreid worden met 50 vrouwen.  

Bilbao is vooral actief in het promoten en implementeren van gendergelijkheden en het 

mentorprogramma past binnen deze bredere strategie.  

Het mentorprogramma is deel van een holistische aanpak om verschillende oorzaken van 

overkwalificatie tegelijkertijd aan te pakken. De strategie omvat drie andere complementaire 

initiatieven die geïmplementeerd worden:  

1. De online gids van de stad voor immigranten aanvullen met informatie over (i) hoe erkenning 

krijgen voor de buitenlandse competenties en (ii) hoe de professionele vaardigheden en 

competenties gevalideerd te krijgen door het tewerkstellingsdepartement van de regionale 

overheid. Deze informatie is beschikbaar in zeven talen, zie: www.bilbao.net/inmigracion 

2. De begeleiders van de tewerkstellingsdiensten een opleiding geven om een aangepastere en 

effectievere dienstverlening te realiseren voor hooggeschoolde immigranten. Deze training zal 

plaatsvinden in 2013 binnen de bredere personeelstraining van de regionale overheid.  

3. Campagnes opzetten om het bewustzijn te vergroten van de meerwaarde van hooggeschoolde 

immigranten en hun bijdrage aan de lokale economie. Het initiatief baseert zich op het bestaande 

Gemeentelijke Diversiteitsmanagementplan dat een bewustwordingsdimensie omvat, toegewijd 

aan het verbeteren van het beeld en de perceptie van immigranten.  

http://www.bilbao.net/inmigracion
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Implementatie:  
Het mentorprogramma is geïmplementeerd in vier fases:  

Outreach en selectie: Geschikte mentoren en mentees worden geïdentificeerd vanuit andere 

gemeentelijke programma’s waaraan ze al hadden deelgenomen, vanuit verschillende organisaties die 

werken met immigranten en vanuit tewerkstellingsdiensten. De medewerkers van het programma 

contacteren hen, leggen het programma uit en nodigen hen uit om deel te nemen.  

Oriëntatiesessies: De mentoren en mentees worden uitgenodigd om deel te nemen aan drie 

opeenvolgende workshops die 2 à 3 uur duren. In de eerste workshop krijgen de mentoren en 

mentees een overzicht van de verschillende dienstverleningen die beschikbaar zijn in de gemeente. 

Mentoren kunnen zichzelf updaten en de mentees komen ermee in aanraking en kunnen ze beginnen 

gebruiken. Deelnemers delen hun ervaringen over het gebruik van de diensten en geven tips over 

welke diensten het meest passen bij hun noden en hoe ze de diensten kunnen bereiken.  

De tweede workshop is bedoeld om het zelfvertrouwen en de motivatie van de mentees te 

verhogen door te zoeken naar een job die beter overeenstemt met hun kwalificaties. Mentoren en 

mentees discussiëren en krijgen meer begrip voor ieders migratieproject en de verwachtingen, ze 

delen ervaringen met andere geschoolde vrouwen die zich in dezelfde situatie bevinden en luisteren 

naar de succesverhalen van de mentoren die op hun opleidingsniveau werken. Deze workshop helpt 

om het profiel en de verwachtingen van de deelnemers te bepalen.  

In de derde workshop identificeren de mentees welk soort begeleiding en ondersteuning ze graag 

zouden ontvangen van hun mentor. De mentoren identificeren welke (leer)ervaringen de moeite 

waard zijn om te delen met hun mentees. Dit overleg resulteert in een stappenplan met activiteiten 

waar beide partijen aan werken. Bv. het identificeren en navigeren door de bestaande 

tewerkstellingsdiensten; het opmaken van een CV; het gebruiken van jobkanalen; de lokale 

werkcultuur en de verwachtingen van de werkgevers; professionele bedrijven bezoeken; 

professionele netwerken opstarten.  

Matching en mentoring: geschoolde vrouwen worden per twee in een mentor-mentee relatie 

geplaatst of in kleine groepjes met één mentor en maximum twee mentees – afhankelijk van het 

professionele profiel en andere gemeenschappelijke factoren (land van oorsprong, taal, etc.). 

Mentoren en mentees ontmoeten elkaar gedurende drie maanden om de afgesproken activiteiten uit 

te voeren. Beiden kunnen steun krijgen van de programmamedewerkers wanneer ze dat wensen.  

Pilootevaluatie: Het programma is een eerste keer getest gedurende vier maanden met 23 

hooggeschoolde vrouwelijke immigranten, mentoren en mentees inclusief, in de zomer van 2012. Op 

het einde van de pilootactie werd het mentorprogramma beoordeeld aan de hand van een focusgroep 

en een vragenlijst bij de deelnemers. De mentees vonden dat ze meer kennis hadden over de 

verschillende dienstverleningen en over hoe ze te gebruiken; ze waren beter voorbereid om hun eigen 

vaardigheden en competenties te evalueren en te waarderen; ze waren beter voorbereid om een job te 

zoeken op hun niveau (hoe te focussen op zoeken naar werk, een CV schrijven, een motivatiebrief, 

etc.); en ze waren meer overtuigd dat hun buitenlandse vaardigheden waarde hebben in het gastland.   

De mentoren gaven ondersteuning in meer gebieden dan ze voorzien hadden. Bv. voorbereiding op 

een interview met een Spaanse werkgever; het identificeren van de juiste sectoren en de juiste 

jobkanalen; de juiste diensten contacteren en de juist documenten voor diploma-erkenning 

voorbereiden. De mentoren deelden ook hun kennis over het aanvragen van beurzen voor 
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postgraduaatsopleidingen, doctoraatstudies en universitaire taalcursussen.  De mentoren 

motiveerden en begeleidden de mentees constant en individueel.  

Het totaal budget om het mentorprogramma in 2013 met 50 hooggeschoolde vrouwelijke 

immigranten uit te voeren is 18,500€. Dit bedrag dekt de personeelskosten, de gastsprekers, de 

uitgaven van de mentor (transport, telefoon, etc.), de gids voor de mentoren, kinderopvang voor de 

deelnemers en de publiciteit van het programma.  

Resultaten en evaluatie:   
Het driemaandelijks mentorprogramma werd geëvalueerd op basis van zijn haalbaarheid om de 

mentees te voorzien van strategieën om een job te zoeken op hun niveau en op basis van het type van 

activiteiten die voorzien werden door de mentoren. Op het moment van deze publicatie was het nog 

niet mogelijk om de impact van het mentorprogramma volledig in te schatten. De gemeente zal een 

monitorsysteem voorzien om de vrouwen die hebben deelgenomen aan het programma op te volgen 

en contact te kunnen blijven houden met hen.  

In 2013 zal het mentorprogramma worden verdergezet met 50 andere hooggeschoolde 

vrouwelijke immigranten (40 mentees en 10 mentoren) binnen een stadsproject dat Spaanse 

vrouwen betrekt die succesvol zijn in hun professionele carrière of hun ondernemerschap. Het 

mentorprogramma zal deze Spaanse vrouwen inzetten als mentoren voor de hooggeschoolde 

vrouwelijke immigranten. De implementatie ervan is reeds gestart.  

De gemeente van Bilbao heeft de volgende zaken aangeduid die nodig zijn ter verbetering van de 

effectiviteit van het mentorprogramma:  

- Betere strategieën en kanalen voor het bereiken (outreach) van mentoren en mentees  

- Een gids voor mentoren om hun rol beter te definiëren.    

- Bedrijven betrekken.  

- Ondersteunende maatregelen, zoals kinderopvang, om mentoren en mentees te helpen om 

werk en privé te combineren en het mentorprogramma goed te kunnen volgen.  

- Kennismanagement: creatie van een blog om de ervaringen van de mentor en de mentee te 

verzamelen en te delen.  

Ondersteuning bij de erkenning van buitenlandse 

diploma’s en het promoten van ondernemerschap in 

Sevilla  

Strategie:  
De stichting Sevilla Acoge zocht naar een evenwicht tussen de noden en benaderingen op korte en 

lange termijn. In de huidige omgeving vinden immigranten dat ze pragmatisch moeten handelen; ze 

moeten snel een job vinden – om economische redenen (overleven) en om hun verblijfsvergunning te 

behouden. In dergelijke omstandigheden vond Sevilla Acoge weinig of geen interesse bij zijn klanten in 

de tragere langetermijnstrategieën.  

De stichting besliste daarom om de onmiddellijke ondersteuning aan te vullen met acties die zich 

richten op de lange termijn. Ook als organisatie moest de stichting de acute werkwijze aanvullen met 



                

 44 

 

een langetermijndenken om zijn eigen ontwikkeling te vrijwaren – namelijk proactief blijven ondanks 

de druk om in een reactieve modus te hervallen.  

De stichting zette in op de ondersteuning bij de erkenning van academische kwalificaties (namelijk de 

diploma’s legaal erkend krijgen). Dit kan de immigrant combineren met zijn/haar onmiddellijke 

zoektocht naar werk. Dit is een belangrijk topic in hun context omdat de erkenning van buitenlandse 

kwalificaties een absolute voorwaarde is, niet alleen om toegang te hebben tot een job op 

opleidingsniveau maar ook om geregistreerd te worden in de juiste categorie als werkzoekende bij de 

publieke tewerkstellingsdienst (INEM). Als het diploma immers niet legaal erkend is, negeert INEM 

dat diploma en wordt de persoon zonder studies in de database opgenomen.  

In de huidige slechte werkomstandigheden is ondernemerschap één van de meer waardevolle 

tewerkstellingsalternatieven voor immigranten. Daarom besliste de stichting om het gebrek aan 

informatie en adviesverlening voor immigranten over zelfstandig werk aan te pakken en over hoe 

een bedrijf op te starten en te runnen.  

Implementatie:  
De strategie bestaat uit het opleveren van twee types van informatieve/begeleidende workshops – één 

over hoe erkenning te krijgen voor buitenlandse diploma’s en graden en een ander over 

zelfstandig werk en het opstarten van een bedrijf – beiden specifiek ontwerpen op maat van 

geschoolde migranten.  

Beide workshops worden op dit moment uitgevoerd; op maandelijkse basis sinds januari 2013. De 

workshops bieden een mix aan van mondelinge presentaties en uitleg, groepsdiscussies, individuele 

getuigenissen en audiovisuele ondersteuning. Iedere deelnemer krijgt een informatiepakket. De 

methodologie van beide workshops omvat het gebruik van succesverhalen en getuigenissen van 

geschoolde migranten die erin geslaagd zijn om hun kwalificaties te laten valideren en/of die een 

succesvolle zelfstandige verrichting of strategie op poten hebben gezet.  

Het workshopprogramma biedt ook aanvullende ondersteuning. De workshop over diploma-

erkenning omvat ondersteuning bij het voorbereiden van het examen en het identificeren van welke 

Spaanse opleidingen het meest aansluiten bij de buitenlandse kwalificaties.  

De workshop over zelfstandig werken krijgt technische ondersteuning van de 

Tewerkstellingsfederatie van Andalucia (FEANSAL), de provincie Sevilla en het Centrum voor 

Ontwikkeling van Ondernemers van de regionale regering in Andalucia (CADE). De deelnemers 

worden voor verdere en diepgaandere informatie en begeleiding doorverwezen naar een 

gespecialiseerde zelfstandige technische ondersteuning, aangeboden door de regionale regering van 

Andalucia. In de toekomst zou een ondernemer de deelnemers kunnen begeleiden naar deze 

ontmoetingen.  

Het programma wordt iedere drie maanden beoordeeld en herzien. Het technische personeel dat de 

workshops aanlevert krijgt voortdurend opleiding, op basis van de bevindingen van deze evaluaties.  

Resultaten en evaluatie:  
De twee workshops zijn succesvol getest en geëvalueerd met 77 geschoolde immigranten en zullen 

worden geïntegreerd in een bestaand groter programma – de “Andalucia Orienta” (~Andalucia 

Orientation), dat uitgevoerd wordt door Sevilla Acoge en dat gefinancierd wordt door de regionale 

overheid als deel van haar actief tewerkstellingsbeleid.  
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Het oriëntatieprogramma van Andalucia wordt ook geïmplementeerd door andere organisaties en de 

Sevilla Acoge stichting zal werken aan de overdracht van de workshops naar deze andere 

dienstverleners.  

Een monitorprogramma zal geïmplementeerd worden met financiering van het Andalucia Orientation 

programma om de kwaliteit van de workshop te verbeteren en de prestaties te meten door het succes 

van de deelnemers op te volgen met betrekking tot diploma-erkenning en ondernemerschap.  

 

Competentiekaarten voor hooggeschoolde immigranten 

in Boedapest  

Strategie:  
Gezien werkgevers een gebrek aan informatie hebben om migranten aan te werven, heeft Menedék 

beslist om zich toe te leggen op de ontwikkeling van een instrument dat de competenties van 

migranten kan aantonen aan werkgevers. Een competentiekaartsysteem werd ontwikkeld op basis 

van de reeds bestaande precedenten op andere plaatsen.  

De competentiekaart is ontwerpen om de vaardigheden en competenties van derdelanders te 

beoordelen en vast te leggen. De competentiekaart wordt toegevoegd aan het Curriculum Vitae van de 

derdelanders wanneer ze solliciteren voor een job.  

In de HR is werken in termen van competenties – zoals teamwerk en oplossingsgericht zijn – een 

globale trend. Door een competentiekaart te gebruiken zijn geschoolde derdelanders in staat om hun 

competenties op een overtuigende manier voor te stellen aan de lokale werkgevers, in plaats van een 

poging te doen om hun buitenlandse werkervaring te beschrijven. Bedoeling is om hun kansen bij een 

sollicitatiegesprek te verhogen.  

 

Zichzelf voorstellen in termen van competenties is handig voor derdelanders om drie redenen:  

- De competenties zijn globaal te begrijpen, te meten en over te dragen; Europese werkgevers 

kunnen de competenties begrijpen ook als de werkervaring in het buitenland werd verworven.   

- De organisatie die de competentiekaart ontwikkelt is Hongaars (Menedék) en bouwt zo een brug 

naar de lokale werkgevers en verzacht het wantrouwen voor buitenlandse competenties en 

professionele ervaring van derdelanders.  

- Het pakt enkele factoren aan die werkgevers aangeven als belemmeringen om derdelanders aan te 

werven, in het bijzonder taal omdat het de taalvaardigheden benadrukt (de bekwaamheid om 

abstracte ideeën te communiceren, etc.) eerder dan de taalkennis (het toekennen van een abstract 

niveau zoals ‘B2’, etc.).  

Implementatie:  
De bevoegdheid over de competentiekaart ligt bij de sociale adviesverleners van Menedék die 

loopbaanbegeleiding voorzien aan derdelanders. Deze begeleiders hebben een eendaagse opleiding 

gevolgd over het beoordelen en vastleggen van (i) de primaire competenties: bv. probleemgericht en 

teamwerk (ii) de secundaire competenties: bv. klantgericht, analytische vaardigheden, overtuiging, 

interpersoonlijke vaardigheden, flexibiliteit, initiatief, leiderschap; (iii) en de taalvaardigheid. 
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De vertegenwoordigers van het tewerkstellingsagentschap organiseerden de opleiding op basis van 

de geüpdatete HR-competentiepraktijken. De opleiding legde vooral focus op de methodologie van het 

“Gedragsgericht Interview” en het meten van competenties door gedrag; dit is gebaseerd op open 

vragen die de klant de kans geven om voorbeelden aan te halen. Bv. de vragen zijn niet geformuleerd 

als “Ben je goed in het oplossen van problemen?” maar “Geef mij een voorbeeld waarbij je denkt dat je 

een probleem op de werkvloer goed hebt opgelost”. Er werd een gids ontwikkeld om het 

Gedragsgericht Interviewen uit te leggen. De gids verklaart de gebruikte competenties en hun 

interpretatie en vat de vraagsoorten en vraagtechnieken samen. Verder geeft ze instructies over hoe 

de interviews geëvalueerd kunnen worden en hoe de competentiekaart moet worden ingevuld.  

Naast deze eerste techniek werd ook het STAR-model gebruikt – waarbij de klant bevraagd wordt tot 

het antwoord de volgende componenten bevat: S=Situatie, T=Taak, A=Actie, R=Resultaat.  

In de praktijk is het mogelijk om de competentiekaart na één à twee uur interviewen in te vullen en 

het onmiddellijk mee te geven aan de klant. Toch is het beter om de interviewer meer tijd te geven om 

de informatie te verwerken. Het interview wordt ontworpen in relatie met de persoonlijke 

doelstellingen van de migrant en het niveau en type van kwalificaties die nodig zijn voor een bepaalde 

positie. De respondent wordt gevraagd om in detail voorbeelden te beschrijven hoe hij/zij deze 

competenties heeft verworven. Om de antwoorden te verzamelen wordt gebruik gemaakt van het 

STAR-model, zoals hierboven beschreven. De meest relevante voorbeelden worden vermeld op de 

competentiekaart om aan de potentiële werkgever te demonstreren waarom Menedék gelooft dat een 

bepaald individu, bijvoorbeeld, zeer goed oplossingsgericht kan denken.  

Als de migrant voor een bepaalde functie solliciteert, moeten de belangrijkste competenties van die 

functie eerst vastgelegd worden door de adviesverlener en de kaart zal op basis van deze beoordeling 

van specifieke competenties worden ingevuld.  

De klant krijgt de competentiekaart in digitaal formaat en kan deze printen in verschillende versies om 

toe te voegen aan het CV.  

Om tot een effectieve competentiebeoordeling te komen, wordt aangeraden om te focussen op een 

specifieke vacature. Anders bestaat het gevaar dat de kaart te algemeen is en meer een 

zelfhulpoefening is voor de migrant (bv. ondersteuning van zelfvertrouwen door het leren 

identificeren en appreciëren van de vaardigheden en persoonlijke sterkten) dan een instrument om 

onmiddellijk tewerkgesteld te worden.  

Resultaten en evaluatie:  
De competentiekaart en de opleiding voor de sociale adviesverleners om ze te gebruiken is gebaseerd 

op de bevindingen van het lokale onderzoek naar de oorzaken en de mate van overkwalificatie. 

Verder was de aanpak participatief; een diverse groep van stakeholders (vooral de input van de 

private sector was zeer nuttig) die in het veld werken werd succesvol samengebracht om te 

verzekeren dat het antwoord de problematiek adequaat aanpakt.  

De competentiekaart is afgeleverd in een eerste fase in 2012 voor een kleine groep gekwalificeerde 

immigranten en werd in januari 2013 aangenomen en uitgebreid door een grotere groep. De evaluatie 

van de kaart is aan de gang en er zal feedback verzameld worden van de gebruikers in juni 2013. De 

resultaten hiervan zullen gebruikt worden om de competentiekaart en het gebruik ervan te 

verbeteren, verder te ontwikkelen en te verspreiden. Menedék zal ook feedback verzamelen van 

nieuwe werkgevers. De methodologie hiervoor wordt op dit moment uitgewerkt.  
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De kaarten zullen gebruikt worden bij zowel nieuwkomers als bij diegenen die zich al gevestigd 

hebben en – met zicht op het uitbreiden van hun gebruik en vertrouwdheid – zullen ze gratis 

beschikbaar zijn voor iedere gebruiker of bezoeker van Menedék.  

 

Governance, structurele gemeentelijke hervorming en 

geschoolde derdelanders op de agenda plaatsen in 

Botkyrka  

Strategie:  
Op basis van de lokale diagnose en de capaciteiten en mogelijkheden die voor handen waren, besliste 

Botkyrka om te focussen op:   

 Het updaten en het herzien van hoe de zaken op dit moment uitgevoerd worden 

(bestaande initiatieven en projecten, diensten voor migranten, tewerkstellingsdiensten, etc.). 

Op het moment van het ontwerp van het actieplan was de gemeente van Botkyrka een 

algemene herziening en reorganisatie aan het plannen van zijn diensten. Idee was om van deze 

algemene revisie gebruik te maken om aanpassingen te introduceren op maat van de noden 

van gekwalificeerde migranten en om de dienstverleningen bewust te maken van het aanbod 

aan geschoolde migranten.  

 Betere interactie nastreven tussen de diensten, departementen, administraties en individuen 

die actief zijn in het gebied van Botkyrka. Dit betekent een betere coördinatie en versteviging 

van de verschillende onderdelen van beleid en actie – van het lokale tot het nationale niveau, 

de ESF-beheersautoriteit, enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een interessant innovatief Zweeds 

programma – “National Matching” – dat tewerkstellingsmogelijkheden identificeert doorheen 

het land voor diegenen die willen verhuizen.  

Hiermee overeenkomstig heeft het multicultureel centrum deze hoofddoelstellingen aangenomen:  

 Gekwalificeerde migranten “op de radar” plaatsen op lokaal niveau (bewustmaking bij 

ambtenaren, werkgevers en de algemene bevolking) en diensten en bestuur aanpassen om 

hun noden te kunnen invullen.  

 Tijdig ondersteuning bieden aan integratie (sociale en arbeidsmarktintegratie) omdat het dan 

effectiever is.  

 De rol van het centrum als platform versterken voor het netwerken, de kennisuitwisseling en 

de integratie in de lokale gemeenschap.  

Dit zal grotendeels gebeuren aan de hand van bestuurlijke en structurele hervormingen in de 

gemeentelijke administratie. Dergelijke hervormingen werden bereikt door het overtuigen en door 

gebruik te maken van de eerder geplande officiële revisie van de gemeentelijke diensten en de interne 

organisatie, om zo een grotere bezorgdheid en aandacht te introduceren voor geschoolde 

immigranten.  

Het multicultureel centrum van de gemeente Botkyrka – dat een unieke structuur heeft die 

beleidsmakers, gemeentelijke werkgevers, instellingen en maatschappelijke organisaties samenbrengt 

– werkte vanaf het begin van het REALISE project met een stevig partnerschap om snel de 
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beleidsmakers en de beleidsprioriteiten te kunnen beïnvloeden in de verschillende gemeentelijke 

departementen. De idee was om zo een permanente wijziging te veroorzaken in hoe de zaken 

werden aangepakt, eerder dan enkele tijdelijke acties gebaseerd op de vluchtige financiering van het 

projectbudget.  

Implementatie:  
De strategie van Botkyrka focuste op een tijdige dienstverlening voor gekwalificeerde migranten, 

voornamelijk door een oriëntatie van de nieuwkomer, taalcursussen en begeleidingsdiensten.  

1. Het departement voor de arbeidsmarkt en het volwassenenonderwijs (AVUX) – dat 

verantwoordelijk is voor het volwassenenonderwijs en de Zweedse taalcursussen voor 

immigranten (SFI) in de gemeente – werd geïdentificeerd als een belangrijke instelling om mee 

samen te werken. AVUX ontwikkelde Zweedse taalcursussen specifiek voor geschoolde migranten 

met aangepaste leermethoden en een focus op beroepsoriëntatie.  

2. Op basis van de samenwerking met REALISE en een gestructureerd overlegproces met de 

doelgroep, creëerde AVUX in 2012 de “Academic Track” (Akademikersparet) – een 

introductieprogramma tot de Zweedse opleidingen en de loopbaanbegeleiding voor academici. Het 

programma voorziet voor afgestudeerden een professioneel certificaat en linkt hen aan 

werkgevers, vakbonden, opleidingscentra en universiteiten. De methodologie ontwikkeld door 

Academic Track is gericht op geschoolde immigranten. Het gebruikt de doelgroep om hun vragen 

en noden te identificeren en probeert vervolgens de inhoud van het programma aan hun noden en 

vragen te koppelen (eerder dan een reeks van vooraf vastgelegde inhouden op te leggen).  

3. Het multicultureel centrum heeft het departement voor de arbeidsmarkt en het 

volwassenenonderwijs AVUX beïnvloed in de manier waarop het naar de gemeentelijke 

begeleidingsdiensten kijkt. De nieuwe diensten zijn voorzien voor 2013. Deze diensten zullen voor 

het eerst een gespecialiseerde dienstverlening en loopbaanbegeleiding aanbieden voor 

hooggeschoolde migranten door een specialist uit het veld aan te werven.  

Vroeger was de gedachte om immigranten aan “het werk” te zetten in plaats van hen aan “een 

geschikte job” te helpen; het departement verschuift nu deze focus om een grotere en 

betekenisvollere tewerkstelling te bereiken.  

4. De diensten voor volwassenenonderwijs zijn een wekelijks schema gestart dat bestaat uit 

verschillende activiteiten in de loopbaanbegeleiding –bv. workshops over het in kaart brengen van 

vaardigheden en kwalificaties, over het identificeren en het plannen van carrièremogelijkheden, 

over het Zweeds onderwijssysteem, over het CV-schrijven en het gebruiken van jobkanalen, over 

ondernemerschap, over sociale codes, over zichzelf presenteren en netwerken, enzovoort.  

5. Als deel van zijn inspanningen tot bewustmaking:  

- Organiseert het multicultureel centrum een tentoonstelling “Warning for race”, dat gestart is 

op 1 november 2012 en zal lopen tot het voorjaar van 2014. In het kader van deze 

tentoonstelling zullen verschillende conferenties, gesprekken en publieke discussies gehouden 

worden over het onderwerp. (http://mkc.botkyrka.se/utstallningar). 

- Werd het REALISE project in februari 2013 gepresenteerd in een parallelle tentoonstelling 

met interviews en levensverhalen van hooggeschoolde immigranten. Samen vormen beide 

tentoonstellingen een platform om een discussie te genereren en de netwerkmogelijkheden te 

verhogen, zowel op het lokale als op het nationale niveau. Het centrum organiseert regelmatig 

discussiegroepen en verwelkomt verschillende bezoekers, van lokale politici en ambtenaren 

tot maatschappelijke actoren tot studenten en leerkrachten van secundaire scholen uit de 

provincie Stockholm.  

http://mkc.botkyrka.se/utstallningar
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- Studenten van de Academic Track woonden in december 2012 de nationale rechtvaardige 

jobbeurs bij, genoemd “Working for change”, die focust op diversiteit en het aanwerven van 

internationale expertise. Gekwalificeerde migranten hadden er de mogelijkheid om 

werkgevers te ontmoeten die op zoek zijn naar personeel met een immigratie-achtergrond 

en/of internationale kwalificaties. Er was ook mogelijkheid om interactie te voeren met 

vertegenwoordigers van de Nationale Tewerkstellingsdienst van Zweden om hun visies en 

ervaringen met hen te delen (om voorzichtig te lobbyen).   

Eén van de grootste uitdagingen is het nastreven van consensus tussen de verschillende lokale en 

regionale actoren; deze verschillende organisaties focussen algemeen gezien op hun eigen 

problemen (bv. ondernemerschap, racisme, lokale ontwikkeling, etc.) en het is moeilijk om een 

eenduidige boodschap op te stellen. De private sector, de publieke administratie en de NGO’s hebben 

daarnaast ook elk een eigen stijl van werken en dit vormt een uitdaging bij het nastreven van een 

synchrone aanpak. Terwijl ze zeker de moeite waard, zijn dergelijke inspanningen niet noodzakelijk 

gemakkelijk.  

Resultaten en evaluatie:  
Het multicultureel centrum wil voortbouwen op hun agenda door:  

- De prioriteiten aan te passen aan de reeds bestaande diensten  

- Samenwerking met het nationaal ESF-project “National Matching” dat een match nastreeft 

tussen de expertise van buitenlandse afgestudeerden en de noden van de arbeidsmarkt. Het 

project wordt gecoördineerd door het Zweedse tewerkstellingsagentschap en loopt tot 2014. 

- Zoeken naar verdere projectfinanciering: lokale stakeholders beslisten om een 

projectaanvraag in te dienen bij het Europees Integratiefonds voor “Academic Power”, ter 

uitbreiding van het “Academic Track” programma. De focus van “Academic Power” ligt op de 

individuele doelstellingen van hooggeschoolde nieuwkomers in Botkyrka. De gedachte is dat 

ieder individu zijn eigen studieprofiel en taalvaardigheid heeft en dat de 

beroepsmogelijkheden zo ruim zijn dat het onmogelijk is om een one-size-fits-all-oplossing te 

vinden voor de oorzaken van overkwalificatie. Vandaar de keuze voor een “empowerment”-

methode waarbij het individu een stem heeft in zijn/haar situatie, capaciteiten, noden en 

doelstellingen. Als de Europese financiering niet verkregen wordt, dan zal AVUX nog steeds de 

dienst “Academic Power” aanbieden maar dan op kleinere schaal.  

- De navigatie en de begeleiding van de “Academic Track” zullen verder ontwikkeld worden in 

2013 met een uitgebreidere participatie van mentoren, bedrijven, werkgevers, vakbonden 

en andere relevante stakeholders.  



                

 50 

 

Het verbeteren van de toegang tot informatie en 

tewerkstellingsdiensten en het bewustmaken van lokale 

werkgevers in Gent   

Strategie:  
De strategie van Kom-Pas Gent vzw vertrok vanuit het creëren van een lokaal overlegplatform 

bestaande uit de belangrijkste stakeholders50 van diverse organisaties en geschoolde immigranten, die 

samenwerkten rond (1) het verbeteren van de efficiëntie, de coördinatie en het actiebereik van de 

bestaande diensten en (2) het bewustmaken van werkgevers van de waarde van het aanwerven van 

geschoolde immigranten.  

De doelstellingen van deze aanpak waren:  

- Het verbeteren en beter coördineren van de kennis van de lokale arbeidsmarkt voor 

hooggeschoolde immigranten en daarbij ook hun zoektocht naar een job en de jobkanalen. Een 

website en een gids werden ontwikkeld om hooggeschoolde immigranten informatie aan te 

bieden over loopbaanbegeleiding; over het verwerven van werkervaring en stages; over de 

erkenning van buitenlandse diploma’s; over Nederlandse taalcursussen; over levenslang leren; 

over juridische informatie. Aan elk thema worden de bestaande dienstverleningen en 

projecten die voor hooggeschoolde immigranten beschikbaar zijn gelinkt. De website en de 

gids zijn ook bedoeld als instrument voor de bestaande diensten om hen te ondersteunen bij 

hun begeleiding van hooggeschoolde immigranten.  

- De kansen van geschoolde immigranten om tewerkgesteld te worden in adequate jobs 

verhogen door werkgevers aan te moedigen om hen aan te werven onder een bestaande 

tewerkstellingsmaatregel (artikel 60§7 van de OCMW-wet51). Deze maatregel biedt werkgevers 

subsidies en vrijstellingen van de sociale bijdrage. Het promoten van de maatregel gebeurde 

aan de hand van een bewustmakingscampagne om werkgevers uit de non-profit sector aan 

te moedigen om deze financiële premie te gebruiken om hooggeschoolde immigranten aan te 

werven in posities die overeenkomen met hun opleidingsniveau.  

- Het verbeteren van de effectiviteit van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie aangeboden 

door Kom-Pas Gent in het kader van het integratieprogramma voor nieuwkomers door de 

inhouden ervan te herzien.  

Implementatie:  
1. De website en gids  

De link naar de website is: http://realise.kompasgent.be/ 

                                                             

50 Het netwerk van Kom-Pas Gent bestaat uit: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (www.vdab.be); de integratiedienst van stad Gent 

(http://www.gent.be/integratiedienst); het ESF-project Eminenta dat begeleiding aanbiedt aan hooggeschoolde immigranten om een job te vinden op 

hun opleidingsniveau; het ESF-project Via Educatie dat de deelname van derdelanders aan het hoger onderwijs wil bevorderen 

(http://www.onderwijsvoorvolwassenen.be/nieuws/via%20educatie%20EIF%20project.shtml); het Masereelfondsproject rond interculturaliteit 

(http://www.masereelfonds.be/index.php); de Universiteit van Gent (www.ugent.be); de vakbonden (www.acv-online.be; www.aclvb.be;  

www.abvv.be);  hooggeschoolde derdelanders. 
51 Tewerkstelling in het kader van artikel 60§7 van de OCMW-wet is een soort sociale dienstverlening waarbij het OCMW een job verleent aan 

iemand die uit de arbeidsmarkt was gevallen, met als doel die persoon terug te brengen in het sociale zekerheid systeem en het tewerkstellingsproces 

http://www.mi-is.be/be-nl/node/63100 . 

http://realise.kompasgent.be/
http://www.mi-is.be/be-nl/node/63100
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De website en de gids geven derdelanders die in Gent wonen toegang tot alle relevante informatie en 

de dienstverleningen die hen helpen bij hun zoektocht naar werk. Deze instrumenten zijn ook nuttig 

voor de dienstverleners die hooggeschoolde immigranten willen doorverwijzen naar de juiste 

diensten.  

De inhouden zijn op een toegankelijke manier geschreven en georganiseerd, met details voor de 

verschillende stappen bij het zoeken naar een job. Het overzicht van de bestaande dienstverleningen 

werd opgesteld in samenwerking met de lokale stakeholders in een redactievergadering. Een 

gespecialiseerde dienst recenseerde de finale inhouden om te verzekeren dat mensen die het 

Nederlands niet als moedertaal hebben ze goed zouden begrijpen.  

Zowel de website als de gids werden gepubliceerd binnen de bestaande dienstverleningen, die reeds 

een netwerk hebben opgebouwd binnen de migrantengemeenschap en binnen de lokale praktijk.   

2. De bewustmakingscampagne voor werkgevers uit de non-profit sector  

Opzet van de campagne was om werkgevers uit de non-profit organisaties in Gent aan te moedigen om 

geschoolde immigranten aan te werven onder een bestaande tewerkstellingsmaatregel van het OCMW. 

Deze maatregel geeft werkgevers premies om werklozen aan te werven. De maatregel richt zich niet 

specifiek tot migranten maar kan er wel voor gebruikt worden. De keuze voor werkgevers uit de non-

profit sector vloeit voort uit de gedachte dat zij meer kansen en minder tegenstand bieden om 

immigranten aan te werven.   

Het initiatief werd voorbereid in samenwerking met de lokale afdeling van het OCMW. Er werd een 

informatiesessie gehouden waarbij 27 werkgevers aanwezig waren – die 19 lokale non-profit 

organisaties representeerden. Op deze informatiesessie zette Kom-Pas Gent de gedachte voor het 

aanwerven van hooggeschoolde immigranten uiteen en gaf het OCMW uitleg over de toepassing van 

de maatregel in de praktijk.  

Ter illustratie werden concrete ervaringen gepresenteerd – door aanwerver en aangeworvene – van 

een organisatie die aan de hand van de maatregel hooggeschoolde migranten tewerkstelt in jobs op 

hun opleidingsniveau.  

Het evenement leidde tot een debat over de inhoud van de maatregel en tot voorstellen om de 

maatregel te verbeteren – namelijk de maatregel bevorderlijker maken om hooggeschoolde 

immigranten aan te werven en de kosten ervan te verminderen.  

Daarna werd een beleidsnota opgesteld door de Integratiedienst van Stad Gent (met input vanuit 

Kom-Pas Gent) die werd besproken door de stakeholders en ingediend bij het hoofd van het OCMW – 

tegelijkertijd de schepen voor tewerkstelling.  

Het voorstel is nu in beraad met een grote kans dat er effectief maatregelen worden genomen om de 

kosten te verlagen – dit is een voorbeeld van het lokaal lobbyen als één van de REALISE activiteiten.  

3. Het herzien van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie voor hooggeschoolde 

immigranten 

In het kader van het Vlaamse integratieprogramma voor nieuwkomers biedt Kom-Pas Gent een cursus 

Maatschappelijke Oriëntatie aan. De doelstelling hiervan is om nieuwkomers informatie en 

begeleiding aan te bieden rond de samenleving, het onderwijs, de tewerkstelling, etc. De les over 

tewerkstelling maakt geen onderscheid tussen de noden van hoog- en laaggeschoolde 

werkzoekenden. De cursusbegeleiders zijn bijgevolg niet voorbereid om hooggeschoolde 
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immigranten van de gepaste informatie te voorzien. Daarom werd de inhoud en de begeleiding van de 

cursus herzien en werden de resultaten omgezet in aanbevelingen om de cursus geschikter te maken 

voor hooggeschoolde immigranten. De website en de gids die hierboven werden geschreven  maken 

deel uit van deze revisie: de cursusbegeleiders kunnen deze instrumenten gebruiken om 

hooggeschoolde immigranten beter te adviseren.  

Resultaten en evaluatie:  
Een belangrijke institutionele verwezenlijking op de middellange en lange termijn in Gent is het 

overlegplatform dat ontstaan is als resultaat van het werken in partnerschap met de lokale 

stakeholders gedurende een jaar en een half. Het proces leidde tot het besef dat samenwerking en 

kennisuitwisseling tussen de leden noodzakelijk is, ook na afloop van het REALISE project in maart 

2013. Als het ESF-project Eminenta verdere financiering krijgt, zal het dit platform overnemen; anders 

zullen de andere panelleden een alternatief platform opzetten.    

Bemoedigend is ook dat andere delen van Vlaanderen de projectactiviteiten van REALISE en Eminenta 

opvragen om ze eventueel over te nemen.  

‘Soft skills’ aanpakken in Londen 

Strategie:  
De strategie van het MRC focuste op het verhogen van de zelfzekerheid, het promoten van de 

erkenning van overdraagbare vaardigheden en het verbeteren van de presentatievaardigheden en 

het netwerken van geschoolde derdelanders. Deze factoren bleken uit onderzoek immers het meest 

bepalend voor het selectieproces.  

De strategie bestond uit het aanleveren van een reeks innovatieve workshops in samenwerking met 

het Nationaal Theater, de vrijwilligerswerking en radiozender Resonance. Deze instellingen kunnen 

bijdragen aan het verhogen van het zelfvertrouwen van geschoolde immigranten; het identificeren van 

vaardigheden en de toepasselijkheid ervan; het begrijpen van de overdraagbaarheid van vaardigheden 

en hoe ze het best te presenteren op de lokale arbeidsmarkt.  

Bij alle workshops werden professionele mensen betrokken. De benadering startte van de premisse 

dat de deelnemers over waardevolle vaardigheden en ervaring beschikken – die anders verwoord 

moeten worden – en die niet in negatieve taal van nood en ondersteuning uitgedrukt moeten worden. 

Zoals uitgedrukt door één van de participanten “je neemt je eigen middelen en bouwt van daaruit 

vertrouwen op”. De workshops baseerden zich op een actieve benadering van de participanten en een 

actieve vertaling van hun bestaande vaardigheden in de praktijk.   

Complementair met de workshops, zocht het MRC een manier om werkgevers te engageren door een 

onderzoek uit te voeren rond het aanwerven van derdelanders. Opzet van het onderzoek was om 

inzicht te krijgen in de verschillende belemmeringen die werkgevers ondervinden bij het aanwerven 

van geschoolde immigranten en over hoe deze barrières overkomen kunnen worden.  

Implementatie: 
 ‘Jezelf zijn/De rol spelen’ workshop – door het Nationaal Theater 

(http://www.nationaltheatre.org.uk/education): 

http://www.nationaltheatre.org.uk/education
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Deze workshop duurt twee dagen en heeft als doel de presentatie- en communicatievaardigheden van 

geschoolde immigranten te verbeteren en de opties om de overstap maken naar het Britse werkleven 

uit te breiden.  

De activiteiten focussen op het benaderen van meetings, netwerkevenementen, interviews en 

presentaties zodat de deelnemer zich zelfzeker voelt in zichzelf optimaal voorstellen aan anderen. De 

nadruk bij de activiteiten ligt vooral op ‘hoe’(in plaats van op ‘wat’) te presenteren, met oog op het 

verhogen van hun flexibiliteit en bewustzijn bij de communicatie. De activiteit bouwt voort op de 

technieken die acteurs en regisseurs gebruiken om een zelfzekere en creatieve communicatie te 

stimuleren. Niet dat het de bedoeling is om de deelnemers te veranderen in acteurs maar om voort te 

bouwen op de inzichten en de know how dat het theater kan bieden.  

Er worden statusspelletjes gebruikt om te onderzoeken hoe onze status effect kan hebben op hoe 

mensen ons bekijken en hoe we onze status kunnen gebruiken om betere resultaten te verkrijgen. Het 

is een actieve workshop met oefeningen die in kleine groepen, duo’s en individueel georganiseerd 

werden.  

De deelnemers worden in het kader van deze workshop uitgenodigd om deel te nemen aan een gratis 

evenement in Londen (een lijst van gratis evenementen werd meegegeven). Opzet is dat de 

deelnemers op dit evenement hun netwerk- en communicatievaardigheden in de praktijk omzetten. 

Op de tweede dag van de workshop worden de ervaringen geëvalueerd en is er ruimte voor vragen en 

feedback om de vaardigheden in de toekomst te verbeteren.  

De cursus is gepland en aangeleverd door het Nationaal Theater met professionele acteurs en ervaren 
opleiders. Op het einde van de workshop voorziet het Nationaal Theater een kwalitatieve evaluatie. 
  
 
‘Ontdekken van overdraagbare vaardigheden’ en ‘Interviewtraining’ – met de 

Vrijwilligerswerking (http://www.csv.org.uk/): 

Dit is een eendaagse workshop georganiseerd in samenwerking met de Vrijwilligerswerking. De 

organisatie identificeert vrijwilligers vanuit het Ministerie52 om het programma aan te leveren en om 

de inhoud van de workshop op te stellen.  

De vrijwilligers geven eerst een overzicht van de gemeenschappelijke problemen die geschoolde 

immigranten ervaren bij interviews. Daarna zoeken de vrijwilligers naar een manier om hun 

vaardigheden het best aan te wenden om deze doelgroep te helpen. Na het introduceren van de 

vrijwilligers en de afbakening van hun rol, wordt een activiteit uitgewerkt over de overdraagbare 

vaardigheden. De vrijwilligers werken individueel met de participanten om hen te helpen bij de 

voorbereiding van een aantal courante interviewvragen. De vrijwilligers helpen met het uittekenen 

van de reeds verworven vaardigheden en ervaringen van de participanten. Dit gebeurt aan de hand 

van namaakinterviews. Een eerste fase van de workshop is een introductie tot de interviewactiviteit 

waarbij wordt uitgelegd hoe het interview zal verlopen, wat de aandachtspunten zijn en hoe er 

feedback kan worden gegeven. Daarna worden de vrijwilligers en de deelnemers verdeeld in kleine 

groepen om de interviewvragen te stellen en te beantwoorden en om feedback te geven. Tot slot 

wordt een feedbacksessie voorzien voor de hele groep om kwalitatieve feedback te geven aan de 

                                                             

52 Het Ministerie is het departement van de Britse regering dat verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de Eerste Minister.  

http://www.csv.org.uk/
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deelnemers – gevolgd door de kans voor de deelnemers om zich informeel te engageren met de 

vrijwilligers van het Ministerie en om verdere vragen te stellen.  

Een cursus radio-uitzendingen met Radio Resonance (Resonance 104.4 FM): 

De cursus radio-uitzendingen werd ontwikkeld in samenwerking met Radio Resonance53 en bestaat 

uit alle aspecten van het uitzenden en programmeren van radioprogramma’s. Opzet is dat alle 

deelnemers op het einde van de workshop een eigen radioprogramma kunnen plannen, interviews 

kunnen afnemen en het programma kunnen uitzenden.  

De doelstelling van de cursus is tweeledig: geschoolde immigranten trainen in hun geschreven en 

gesproken communicatievaardigheden en hen tegelijkertijd een stem te geven om te kunnen inwerken 

op de publieke opinie.  

De werkgeversenquête: “Overkwalificatie van migranten: het perspectief van de werkgever” 

De enquête werd afgenomen aan de hand van interviews met zes werkgevers en een 

loopbaanbegeleidingsorganisatie. Daarnaast vulden acht bedrijven een online enquête in en werden 

interviews afgenomen met drie geschoolde migranten die op zoek waren naar werk of al 

tewerkgesteld waren.   

Resultaten en evaluatie:  
De innovatieve workshops werden succesvol getest als pilootactie bij 60 geschoolde immigranten. Op 

het einde van de workshops werden kwalitatieve evaluaties afgenomen die een hoge 

tevredenheidsgraad bij de deelnemers aantoonden. De participanten hechtten veel waarde aan de 

workshop, wetende dat dergelijke workshops op andere plaatsen niet beschikbaar zijn en dat ze 

verschillende barrières aanpakken. De workshops betrokken professionele personen zoals de 

kabinetsmedewerkers om beter inzicht te krijgen in de barrières tot tewerkstelling die geschoolde 

immigranten ondervinden.  

Het MRC is van plan om deze workshops te blijven aanbieden op een regelmatige basis, als de 

omstandigheden het toelaten (beschikbaarheid van vrijwilligers, etc.). De “Ontdek je vaardigheden en 

interviewtraining”- workshop werd herhaald in 2013 en zal verder aangeboden worden op twee 

manieren: in samenwerking met de Vrijwilligerswerking en als deel van het MRC-programma waarbij 

een professionele leerkracht en een HR-specialist de voorbereidingen treffen voor de 

interviewcategorieën, ondersteund met nepinterviews.  

De workshop “Wees jezelf/Speel de rol” zal verder aangeboden worden door het Nationaal Theater op 

voorwaarde dat MRC de financiering verzekert.  

Als resultaat van de workshop “Radio-uitzendingen” hebben hooggeschoolde immigranten 15 

uitzendingen op poten gezet die vanaf 1 februari 2013 worden uitgezonden op Resonance 104.4 FM. 

Radio Resonance zal de cursus radio-uitzendingen verder aanbieden aan geschoolde immigranten.   

Uit de werkgeversenquête “Overkwalificatie van migranten: het perspectief van de werkgever” blijkt 

dat de belangrijkste bevindingen rond de belemmeringen bij het aanwerven van derdelanders vanuit 

het perspectief van de werkgevers de volgende zijn:  

                                                             

53 Resonance 104.4 fm is werelds eerste ‘kunstradio’-station, opgestart door het Britse Muzikanten Collectief in2002. 

 

http://wzeu.ask.com/r?t=p&d=mys&s=ads&c=a&app=aoth&l=dis&o=APN10645A&sv=0a652921&ip=2e41fce1&id=9DC03D488A908AC0F81DBA037E9D3B47&q=resonance+fm&p=1&qs=121&ac=24&g=4cc4lPkwfXt1co&cu.wz=0&en=gs&io=0&ep=&eo=&b=a001&bc=&br=&tp=d&ec=10&pt=Resonance%20104.4%20FM&ex=&url=&u=http%3A%2F%2Fresonancefm.com%2F
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  “Sommige werkgevers zijn van plan om migranten onder hun opleidingsniveau aan te werven 

maar bieden ze loopbaanontwikkeling aan. Voor deze werkgevers zijn de buitenlandse 

kwalificaties en ervaringen minder belangrijk dan hun Britse ervaring, in gelijk welke 

branche. De nadruk ligt op de familiariteit met de Britse werkcultuur: hoe de werknemer zich 

gedraagt tegenover zijn collega’s, superieuren en klanten. Deze bedrijven zijn niet happig om 

zich te engageren in het validatieproces van kwalificaties.  

 Waar een professionele kwalificatie van essentieel belang is, leveren werkgevers de 

erkenning ervan uit aan Britse professionele instellingen om het erkenningsproces op afstand 

te houden. Eens de erkenning behaald is, hebben migranten veel kans om te worden 

aangenomen op hun opleidingsniveau.  

 Een belangrijke barrière bij de tewerkstelling van migranten is het aanwervingsproces. De 

Britse aanwervingsprocedures zoals shortlisting en een sollicitatiegesprek zijn vaak niet 

vertrouwd. Het is daarom belangrijk dat migranten deze procedures leren kennen en de juiste 

toon onder de knie te krijgen bij, bijvoorbeeld, zichzelf voor te stellen in de 

applicatieformulieren. Dit kan aangeleerd worden. Het aanleren van de psychometrische 

testen is moeilijker omdat dit cultuurspecifiek is en voordeliger voor mensen met Engels als 

eerste taal.  

 De vereiste van sommige werkgevers dat migranten een eerdere Britse werkervaring achter 

de rug hebben is een grote hindernis. Het opdoen van een werkervaring op een onbetaalde 

werkplaats kan een effectieve manier zijn om dit te overkomen.  In de huidige context is er 

echter een verhoogde competitiviteit voor werkplaatsen, zelfs voor de onbetaalde, vooral van 

Britse afgestudeerde werklozen.  

 Geen enkele werkgever zei dat onzekerheid over de immigratiestatus hem/haar weerhield 

van het aanwerven van migranten. Ze zijn vaak gefrustreerd over de complexiteit en de 

traagheid van het systeem om visa of arbeidsvergunningen te verkrijgen, zodat ten minste één 

werkgever stelde dat hij dit enkel zou doen als er geen enkele andere optie mogelijk was. Het 

afschaffen van het post-studie werkschema leek voor een ander bedrijf het verloren gaan van 

een uitstekend middel.   

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op verschillende evenementen en zullen 

gebruikt worden om werkgevers te benaderen over potentiële werkplaatsen voor MRC-klanten.  

Het onderzoek is beschikbaar op de REALISE blog en kan gratis gedownload worden: 
http://realise2020.wordpress.com/results/   

http://realise2020.wordpress.com/results/
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V) Conclusies en Aanbevelingen 

De lokale diagnoses van de partners en de langetermijnstrategieën sommen een aantal specifieke 

aanbevelingen en conclusies op. Deze zijn uitgebreid en spreken nogal voor zich; de conclusies van dit 

rapport zijn daarom geen volledige herhaling van al deze output maar eerder een overzicht van de 

opvallende punten die uit de REALISE ervaringen voortvloeien.  

Bewustmaking  
De overkwalificatieproblematiek van derdelanders is er een dat weinig publieke aandacht krijgt. In 

heel Europa ligt het bewustzijn en het begrip voor de problematiek laag.  

Terwijl de bewustwording verbeterd moet worden in de hele samenleving, is het vooral belangrijk om 

de volgende zaken aan te pakken:  

 Werkgevers halen consequent aan dat ze niet begrijpen wat het inhoudt om migranten aan te 

werven (vereisten en vergunningen, de regelgeving, het papierwerk, etc.) en dat dit voor hen 

een belemmering vormt om ze aan te werven. Verder begrijpen ze niet hoe ze de buitenlandse 

kwalificaties kunnen evalueren voor een bepaalde job (buitenlandse diploma’s, werkervaring, 

etc.). Dit is een fundamentele barrière tot gekwalificeerde tewerkstelling die voldoende 

aandacht moet krijgen.  

 Het personeel van tewerkstellingsdiensten heeft zelf een foute perceptie over migranten. 

Velen zien niet in dat migranten vaak gekwalificeerd zijn en een verschillende aanpak nodig 

hebben dan de laaggeschoolde migranten (bv. verschillende leeraanpakken, verschillende 

zoekstrategieën, etc.).  

Grotere “buy in” 
De ervaringen van de verschillende REALISE partners zorgde voor inzicht in het nastreven van een 

meer tactische koers. Steun krijgen voor de integratie voor migranten op de arbeidsmarkt is nooit 

gemakkelijk en in dit huidige klimaat zelfs een zeer moeilijke opgave. Een algemeen principe dat naar 

voren treedt, is om ‘buy in’ te genereren om die tegenstand te overkomen. Dit is een algemeen en vaag 

principe maar als we naar de verschillende benaderingen in het netwerk kijken, zien we enkele ideeën 

om dit te concretiseren:  

 De noodzaak om actie te ondernemen moet in bredere termen geformuleerd worden dan 

‘migranten helpen’ – Bijvoorbeeld in termen van bijdragen aan het aanpakken van algemene 

problemen die iedereen raken, of die in het belang zijn van andere groepen (vooral 

werkgevers), in termen van het overkomen van uitdagingen voor de lokale ontwikkelingen, 

enzovoort.  

 Instrumenten en initiatieven creëren die ook gunstig kunnen zijn voor andere groepen dan 

derdelanders – Het valideren van vaardigheden kan bijvoorbeeld ook handig zijn voor andere 

werkzoekenden.  
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Bedrijfs- en economische argumenten  
Dit is misschien een concreter aspect van het bewustmakingsproces. Tijdens de REALISE 

netwerkactiviteiten werd duidelijk dat economische argumenten en het geval van de bedrijfswereld 

(bv. ‘er is nood aan een grotere economische competitiviteit dus moet het menselijk kapitaal optimaal 

worden ingezet’ en ‘mensen met internationale ervaringen kunnen constructief zijn voor de 

bedrijfsactiviteiten’) tegenover het accepteren van overkwalificatie van migranten vaak nog nieuw 

zijn voor de meerderheid van de Europese bevolking.  

Aan het groot publiek moet duidelijk worden gemaakt dat er een relatie bestaat tussen de 

tewerkstelling van gekwalificeerde migranten en het aanpakken van problematieken zoals de 

afhankelijkheidsratio’s (bv. voor het betalen van de pensioenen, etc.).  

Bedrijven moeten inzien hoe en waarom ze geschoolde immigranten moeten aanwerven in geschikt 

werk. De argumenten moeten versterkt worden en openheid en diversiteit moeten als goede zaken 

worden voorgesteld, als troeven voor succesvolle bedrijven.  

Ondernemerschap 
Binnen het REALISE netwerk was er een grote divergentie in verband met het ondernemerschap en 

het zelfstandig aan de slag gaan. Op sommige plaatsen zijn migranten sneller dan de autochtone 

bevolking bereid om een zaak op te starten, op andere plaatsen net minder. Gezien het belang van het 

ondernemerschap voor Europa en voor het nationale niveau, voor de jobcreatie, voor de economische 

groei, enzovoort, is verder onderzoek gewenst.  

Dit verklaren zou verhelderend zijn, niet alleen met betrekking tot de tewerkstelling van derdelanders, 

maar ook voor meer algemene zaken zoals governance, strategie en economische dynamieken.  

Lokale aanpak  
De tewerkstelling en de integratie van een persoon gebeurt waar hij/zij is gevestigd, of het gebeurt 

helemaal niet.  

Specifieke arbeidsmarkten zijn altijd lokaal. De nationale cijfers en beschrijvingen zijn vaak een 

amalgaam van verschillende factoren en dus ongeschikt om zich op te baseren bij het uitvoeren van 

concrete actie en begeleiding. Die acties moeten geleverd worden op lokaal niveau en gericht zijn op 

specifieke individuen.  

Het is dus noodzakelijk om de lokale noden, opties en omstandigheden te begrijpen wanneer 

interventies en beleid wordt opgesteld. Lokale en regionale administraties, actoren en stakeholders 

moeten gemobiliseerd worden en betekenisvol betrokken worden bij het ontwerpen en het evalueren 

van initiatieven die de tewerkstelling in Europa willen bevorderen.  
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Stakeholders 
Het is belangrijk om de stakeholders te consulteren en ermee samen te werken. Het REALISE netwerk 

heeft deze gedachte bevestigd. De meest innovatieve en effectieve acties betrokken diverse partners: 

vrijwilligers, ambtenaren, journalisten, leiders van de gemeenschap, rolmodellen, gebruikers van de 

diensten, werkzoekenden, bedrijfsleiders, de private sector, etc.  

Deze mensen speelden verschillende rollen en namen elk op hun eigen manier deel aan de 

verschillende fases van het project.  

Uit deze ervaring werd duidelijk dat een belangrijke verantwoordelijkheid van de projectpartner als 

voorzitter van het panel van lokale stakeholders is om de deelname en de bijdrages van de partners op 

een succesvolle manier te managen en coördineren. De coördinerende persoon moest op zoek gaan 

naar gemeenschappelijke belangen en inhouden, de motivaties begrijpen en de acties en bijdrages op 

een coherente manier integreren.  

Gelijk welke andere instelling of administratie die een gelijkaardig project wil nastreven moet 

begrijpen dat het belangrijk is om iemand met de geschikte vaardigheden op de verantwoordelijke 

positie te zetten.  

Gender 
In de toekomst, bij verdere beleidsvoering en bij het ontwerpen van interventies, moet men steeds de 

genderdimensie van overkwalificatie van immigranten voor ogen houden.  

Gender bleek consequent een belangrijke zaak en een correlerende factor te zijn met overkwalificatie 

van immigranten: vrouwen zijn vaker overgekwalificeerd in Europa. Gender kwam ook terug bij het 

differentiëren van de vereisten door dienstverleningen, enzovoort.  

Erkenning van kwalificaties 
De mogelijkheid om iemands formele kwalificaties (diploma’s, etc.) te erkennen op een beperkte, 

accurate en betaalbare manier is een flagrant probleem: binnen het partnerschap waren de 

slaagkansen van migranten hiervoor laag tot onmogelijk.  

Bovendien is er ook de kwestie van het erkennen van werkervaring en informeel verworven 

vaardigheden van de migrant in zijn/haar buitenlands verleden.  

De procedure moet sterk verbeterd worden want het zorgt niet alleen voor problemen voor 

werkgevers en het slagen in de selectieprocedures maar ook bij tewerkstellingsdiensten en officiële 

arbeidsmarktstatistieken. In veel gevallen wordt een migrant die zijn/haar kwalificaties niet kan 

valideren in de database opgenomen als een persoon zonder kwalificaties.  

Daarom moeten verdere beleidsvoering en interventies focussen op het verbeteren van de formele 

validatieprocedures, alsook op het niet-formeel aanleren aan migranten hoe ze zichzelf effectief 

presenteren en hun vaardigheden en capaciteiten kunnen aanbrengen (of hoe “zichzelf verkopen” in 

de lokale omgeving).   
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Derdelanders en verder  
Terwijl REALISE zich specifiek richtte op migranten van buiten de EU, kwamen er vragen over de 

verschillen in noden en omstandigheden tussen EU-migranten en derdelanders en in welke mate zich 

er een verandering voordoet wanneer een derdelander een genaturaliseerde EU-burger is. EU-

onderdanen hebben een heel verschillende situatie met betrekking tot de juridische zaken, (bv. 

verblijfsvergunningen). In termen van dienstverleningen en de nood aan ondersteuning, is dit verschil 

tussen de twee groepen echter vaak abstract.   

Een migrant uit Bulgarije en een migrant uit Oekraïne bijvoorbeeld, of hun kinderen, zullen 

hoogstwaarschijnlijk met dezelfde uitdagingen geconfronteerd worden wanneer ze Frans of 

Nederlands willen leren. Nochtans zijn er in Europa vaak diensten die aan de ene groep worden 

aangeboden en aan de andere niet; en ontbreekt een gelijkaardige dienstverlening voor de tweede 

groep. Soms is de Europese nationaliteit voor EU-onderdanen zelfs een belemmering om toegang te 

krijgen tot dienstverlening en ondersteuning.  

Ondanks belangrijke verschillen in de situatie en de kansen bij het afkomstig zijn of niet afkomstig zijn 

van de Europese Unie, moet de noodzaak aan het differentiëren constructief onderzocht worden en 

moet worden gezorgd dat het reële nut altijd prioriteit moet hebben boven een artificiële categorisatie.  

Als een administratie dat niet kan doen, dan kampt het met een bestuursprobleem dat opgelost moet 

worden.  

De visie op immigratie  
Ten slotte, bij het doornemen van de literatuur en de publieke documenten gelinkt aan de kwestie van 

overgekwalificeerde migranten, is een belangrijke bezorgdheid dat er continue gesproken wordt over 

een ‘gastheer’ – ‘gastland’ – ‘gasteconomie’ – eerder dan ‘ontvangend’.  

Dergelijke bezorgdheid stemt niet voort uit een voorliefde voor pedante woordspelletjes. Als we 

spreken over ‘gastheer’, praten we bij uitbreiding over immigranten als ‘gasten’, een term en begrip 

dat sterk gerelateerd is aan de mislukte integratiebeleidsvoering van het verleden en de 

onbevredigende resultaten waar wij jaren later nog steeds mee leven. Dezelfde fouten van het 

verleden herhalen zou belachelijk zijn, hoewel het maar al te vaak gebeurt.  

Om een aantal redenen die in dit document zijn aangehaald kan gesteld worden voor de nabije 

toekomst dat immigratie zal blijven bestaan in Europa.  

Om succes te boeken moet immigratie erkend worden voor wat het is; nieuwe mensen die naar een 

land komen. Sommigen zullen terugkeren of zich verplaatsen naar een ander land, maar velen zullen 

blijven. Iedereen die hieraan twijfelt, moet eens een korte wandeling maken door de straten van een 

aantal West-Europese steden en zien dat velen van de eerdere ‘gasten’ inderdaad gebleven zijn, en 

zelfs kinderen hebben.  

Om beter om te gaan met migratie zou het helpen als Europa de term van ‘nieuwe Europeanen’ 

ontdekt – ‘nieuwe Duitsers’, ‘nieuwe Spanjaarden’, etc.  

En ernaar zou handelen.   
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Contactgegevens  
 
ProjectWorks asbl 
Ian Goldring, Director, iangoldring@gmail.com  
Yamina Guidoum, guidoum@gmail.com  
+32 (0) 499 48 14 22 
http://projectworks.wordpress.com/  
 
Kom-Pas Gent vzw 
Stephan Henau, Netwerkcoördinator, Stephan.henau@kompasgent.be  
0032 9 265 71 51 
www.kompasgent.be  
 
Bilbao 
Claudia Emmanuel Laredo.  
Bilbao City Council, Department Of Equality, Cooperation And Citizenship 
claudia.emmanuel@ayto.bilbao.net   or  inmigracion@ayto.bilbao.net  
+34944203145 
www.bilbao.net  
  
Botkyrka Multicultural Centre 
Mikael Morberg, Knowledge Manager, mikael.morberg@mkc.botkyrka.se 
Anna Tulin Brett, Project Assistant, anna.tulin.brett@mkc.botkyrka.se 
+46 (0) 812025916, +46 (0) 812025906 
http://mkc.botkyrka.se/ 
 
Cesena 
Emilio Maraldi, c.stranieri@comune.cesena.fc.it  
+39-0547356586 
Luca Faggi, faggi.luca@gmail.com  
 
Heraklion Development Agency 
Dimitra Kampeli, dkamp@anher.gr   
+30 2810 753314  
http://anher.gr/  
 
Menedék Hungarian Association for Migrants 
menedek@menedek.hu 
+36 1 322 1502 
www.menedek.hu  
 
Migrants Resource Centre 
Sara Wickert, saraW@migrants.org.uk  
+44 (0) 20 7834 2505 ext: 106 
www.migrantsresourcecentre.org.uk 
 
Sevilla Acoge Foundation  
Angela Paschoeto Gonzalez, direccion@sevillaacoge.org  
+34   954 908138 
http://www.sevillaacoge.org/   
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