
 

Talent zonder grenzen 
Datum: 23 Februari 2022, 10:30-12:30 (online)  

 

Context 
Vandaag de dag is er in België zowel kwantitatief als kwalitatief een tekort aan arbeidskrachten. 

Kortom de zoektocht naar talent blijft een onopgeloste puzzel en de lijst met knelpuntberoepen blijft 

verder aandikken. Doorheen de tijd werd er al naar verschillende oplossingen gezocht om het talent 

waarover we beschikken nuttig te distribueren en bepaalde beroepen in de kijker te zetten.  

Anderzijds heeft meer dan 30% van de Belgische bevolking een migratie achtergrond. Deze 

multiculturaliteit weerspiegelt zich niet in die arbeidsmarkt, de werkzaamheid ligt namelijk 20% lager  

dan die van Belgen zonder migratieachtergrond. Het verleggen van ‘de grenzen’ in de zoektocht naar 

talent kan een oplossing zijn voor de huidige Belgische arbeidsmarktproblematiek. Naast een grotere 

pool aan werknemers zijn de voordelen van meer diversiteit op de werkvloer immers welbekend; 

bloeiende innovatie, vergroten van consumentenpool tot zelfs het verhogen van bedrijfsinkomsten. 

CSR Europe besloot in 2020 samen met de Koning Boudewijnstichting en het Prins Filipfonds om 

Business Unting Talents 2030 te lanceren. BUT2030 ondersteunt ondernemingen in deze transformatie 

naar een etnisch-culturele inclusieve onderneming. Vandaag willen we deze aanpak uitbreiden naar 

het KMO landschap in samenwerking met Jobroad, een actieve facilitator van de transformatie naar 

inclusief ondernemen. Door middel van activatie, opleidingen en sensibilisering proberen ze actief mee 

te werken aan het dichten van deze etnisch-culturele ongelijkheid en elk talent een onvoorwaardelijke 

kans te geven.  

Doel Webinar  
JobRoad en CSR Europe slaan de handen in elkaar voor de sensibilisering van etnisch-cultureel talent 

bij KMO’s door te inspireren met concrete acties en goede praktijken.   

Waarom deelnemen aan deze webinar:  

- Om kennis te maken met etnisch-culturele diversiteit en inclusie bij kmo’s  

- Om te luisteren naar succesverhalen van kmo’s die zich actief engageren rond dit thema 

- Om te brainstormen naar concrete acties ter bevordering van etnisch-culturele talent 

- Om te streven naar het creëren van een actieplan voor kmo’s die als een leidraad kan worden 

beschouwd.   



 

Agenda  
TIJD AGENDA ITEM SPREKERS 

10:30-10:35 Introductie & Welkom   
Joachim Commeene 

JobRoad 

10:35-10:45 

Presentatie CSR Europe: BUT2030 –  

Diversiteit & Inclusie Model en Goede praktijken 

bundel  

Emma Van Zundert 

CSR Europe 

10:45-10:55 Presentatie JobRoad  
Joachim Commeene 

JobRoad 

10:55-11:35 

Presentaties Goede Praktijken KMO’s: 

➢ Go outside 

➢ Bring the outside in 

➢ Work with the inside  

Fluxa 

Jodima 

  

11:35-12:15 

Break-out Discussie (3) 

➢ Go outside 

➢ Bring the outside in 

➢ Work with the inside 

Alle deelnemers 

12:15-12:30 
Feedback Break-out  

 
Alle deelnemers  

12:25 – 12:30 Conclusie 
Joachim Commeene 

JobRoad 

 

Praktische zaken & contact 

De webinar zal virtueel plaatsvinden via Microsoft Teams, je kan je inschrijven via deze link.  

Voor vragen, aarzel zeker niet om contact om te nemen met ons.  

CSR Europe: Emma Van Zundert, Project Manager: ez@csreurope.org  

JobRoad: Joachim Commeene, CEO: joachim.commeene@jobroad.be 
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