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Er beweegt van alles”
Het voorbije jaar lieten de besparingen zich stevig voelen bij de 
Vlaamse overheid. Toch hebben we met ons gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid mooie stappen vooruit kunnen zetten. 

Het aantal collega’s van allochtone afkomst steeg in 2010 
naar 2,7 %. En het middenmanagement telt intussen al 29 % 
vrouwen. Naast die mooie cijfers is er ook een tegenvaller:  
1,2 % medewerkers met een handicap of chronische ziekte 
blijft ondermaats. Die groep krijgt voortaan extra aandacht.

Diversiteit maakt onze organisatie creatiever en helpt 
ons om de diverse Vlaamse samenleving beter te 
dienen. Toch wordt het diversiteitsbeleid bij de Vlaamse 
overheid nog te vaak beschouwd als een opdracht voor de 
dienst Emancipatiezaken alleen. Zo blijkt uit een studie 
van het Instituut voor de Overheid van de K.U. Leuven. 
Om het management van de Vlaamse overheid meer te 
betrekken, wordt het diversiteitsthema geïntegreerd in de 
ondernemingsplannen en uitvoeringsrapportering van 2012. 

Bemoedigend is alvast dat almaar meer collega’s oren 
hebben naar ons diversiteitsverhaal. In tal van entiteiten 
worden originele acties opgestart, de Commissie 
Emancipatiezaken kreeg een nieuwe dynamiek, 170 collega’s 
namen deel aan de Dialoogdag rond arbeidshandicap, 
Vlechtwerk en het vrouwendagdebat waren in geen tijd volzet, 
het regenboognetwerk Overuit blijft nieuwe deelnemers 
trekken … De vele foto’s in deze brochure spreken voor zich.
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Collega’s, bedankt  
voor dat positieve signaal!

Ingrid Pelssers, Vlaams Emancipatieambtenaar

Nieuw: diversiteit meer verankerd in de managementcyclus
De Vlaamse overheid wil het management meer actief betrekken bij het diversiteitsthema. Daarom worden de afzonderlijke gelijkekansen- en diversiteitsplannen van de entiteiten vanaf 2012 geïntegreerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen (december) en uitvoeringsrapportering (maart). Diversiteit krijgt een plaats in het sjabloon van de ondernemingsplannen.Alle entiteiten moeten voortaan ook eigen, entiteitspecifieke streefcijfers voor de kansengroepen formuleren.
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1. Actiecijfers
Hoe divers is de Vlaamse overheid nu?

De cijfers in dit rapport geven de situatie weer op 31 december 2010.

1) Naar de helft vrouwen 
 Jaar na jaar werken er meer vrouwen bij de Vlaamse overheid. In 2010 

waren zij goed voor 48,62 % van het personeelsbestand. Opmerkelijk is dat 
een derde van hen jonger is dan 34 jaar. 57 % van de vrouwen is statutair 
tewerkgesteld.

  Sterke stijging van vrouwen in het middenkader: 29 % vrouwen  
 Het aantal vrouwen op niveau N-1 steeg van 26 % naar 29 %. Dat is een 

kentering, want sinds 2001 schommelde het aantal vrouwen op dat niveau 
rond het kwart. Van de 325 middenkaderfuncties zijn er 93 voor vrouwen. 

 In 2010 kwamen er 8 functies bij, maar het aantal vrouwen steeg nog 
sterker, met 11 vrouwen. 
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  Stagnering in het topmanagement: 24 % vrouwen 
 Het aantal topfuncties bij de Vlaamse overheid bleef in 2010 ongewijzigd, 

maar van die 110 functies ging er één van een vrouw naar een man.  
Dat bracht het percentage vrouwelijke topmanagers van 25 % naar 24 %. 
Na de forse stijging van het aantal vrouwelijke topmanagers tijdens de 
voorbije jaren is er nu dus een stagnering. 

  

 

 
 
 Ruim een derde vrouwen in het lager kader: 37 % 
 Het totale aantal functies in het lager kader steeg met 107, het aantal 

vrouwen met 71. Zo steeg het aantal vrouwen van 33 % naar 37 %,  
ofwel 346 vrouwen op 944 functies. 
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48,62 % van de Vlaamse ambtenaren zijn vrouwen.
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2) Medewerkers van allochtone afkomst: sterke stijging
 De Vlaamse overheid telt nu 1 187 geregistreerde allochtone 

personeelsleden, goed voor 2,7 % van het personeelsbestand.  
In 2010 kwamen er 317 allochtone collega’s bij, een stijging met 36 %.  
De toename heeft deels te maken met een betere registratie, maar is zeker 
ook het resultaat van het gevoerde gelijkekansenbeleid. Uit een analyse in 
het personeelssysteem Vlimpers blijkt immers dat ongeveer 60 % van de 
allochtone medewerkers is ingestroomd sinds 2005. 

 58 % van de allochtone collega’s zijn vrouwen. Maar jaar na jaar komen er 
meer mannen bij. Net iets meer dan de helft van de allochtone collega’s 
is jonger dan 34 jaar. Het aantal allochtone vijfenveertigplussers steeg in 
2010 naar 19 %. Het aantal allochtonen ouder dan 55 verdubbelde tot 47 
medewerkers in 2010.

 30 % van de allochtone personeelsleden werkt op niveau D. Dat zijn er veel 
minder dan de 36 % in 2009. Er kwamen heel wat allochtone medewerkers 
bij op niveau A: van 11 % in 2009 naar 17 % in 2010. Ook op niveau B is er 
een stijging, terwijl het aantal allochtone personeelsleden op niveau C  
licht afneemt.

 De overgrote meerderheid van de allochtone collega’s, 78 %, is 
contractueel. In 2009 was dat nog 87 %. Heel wat allochtone collega’s  
zijn intussen statutair kunnen worden.
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Alternatieve telmethode 
Door het systeem van vrijwillige registratie slaagt de Vlaamse overheid er nog onvoldoende in om het reële aantal allochtone collega’s correct weer te geven. Nogal wat allochtone collega’s laten zich immers niet registreren omdat ze het belang daarvan niet zien. Daardoor valt hun percentage lager uit dan het in werkelijkheid is. In samenwerking met het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de K.U. Leuven onderzoekt de dienst Emancipatiezaken hoe de telmethode verbeterd kan worden.

Jaar na jaar komen er meer mannelijke allochtone collega’s bij.
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3) Medewerkers met een arbeidshandicap: doorbraak blijft uit 
 In 2010 kwamen er bij de Vlaamse overheid 86 medewerkers met een 

handicap of chronische ziekte bij. In totaal zijn er nu 545 geregistreerde 
personeelsleden met een arbeidshandicap, ofwel 1,2 %. 41 % van de 
medewerkers met een handicap of chronische ziekte werkt op niveau D,  
28 % op niveau C. 61 % is statutair aangesteld.

Nieuw streefcijfer voor arbeidshandicap

De Vlaamse overheid stapt af van 4,5 % als streefcijfer  

en mikt op 3 % in 2015. Er was nood aan een meer 

realistisch cijfer. Ondanks grote 

inspanningen blijft het aantal 

collega’s met een handicap of 

chronische ziekte immer zeer laag: 

tussen 2005 en 2010 ging het van 

0,7 % naar 1,2 %. De groep krijgt de 

komende jaren extra aandacht.
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“Alleen jammer 
dat hij het been altijd stijf houdt”

Kristoff, 40 jaar, collega-jurist met een handicap bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Kristoff, ’t is de moeite om te zien hoe jij als jurist je mannetje staat. Jammer voor iedereen die denkt over meer dossierkennis dan jij te beschikken. Op zulke momenten hou je het been echt stijf ;-)Je collega’s

Handicap of niet? Bij de Vlaamse overheid is er werk en plaats voor talent, want je wordt erkend om wie je bent. Ontdek het op www.vlaanderen.be/emancipatiezaken.

10757-NL-V1-225x280.indd   1

24/08/10   13:55
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4) Kortgeschoolde medewerkers 
 De Vlaamse overheid telt 7 793 functies op niveau D, ofwel 17,7 % van het 

totale aantal. In 2010 was er een daling met 3,2 %. 254 medewerkers van 
niveau D gingen uit dienst of werden bevorderd.

 65 % van de kortgeschoolde collega’s is ouder dan 45 jaar, wat doet 
vermoeden dat er in de komende jaren een belangrijke uitstroom op gang 
zal komen. 62 % is statutair in dienst.

5) Ervaren medewerkers 
 46 % van de medewerkers van de Vlaamse overheid is ouder dan 45 jaar. 

Bijna een derde werkt op niveau D. 60 % is statutair. 
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Dialoogdag: medewerkers met en zonder een handicap of chronische ziekte ontmoeten elkaar. 



2. Instroom in actie
Nieuwe medewerkers uit de kansengroepen

1) Kansen voor jongeren 
 Door jongeren uit de kansengroepen aan te trekken, kunnen entiteiten 

meer diversiteit op hun werkvloer brengen. De jongeren zelf maken kennis 
met de Vlaamse overheid als werkgever. In de huidige besparingscontext, 
met minder aanwervingen, kunnen stages, startbanen en vakantiewerk 
interessante mogelijkheden bieden voor het diversiteitsbeleid.

 Stageplaatsen: meer allochtonen
 De dienst Emancipatiezaken heeft het voorbije jaar promotie gevoerd voor 

stages, bijvoorbeeld tijdens de Commissie Emancipatiezaken en op de 
maatwerkbijeenkomst van 10 november 2011.

 De entiteiten die met het personeelssysteem Vlimpers werken, telden 805 
stagiairs in 2010, onder wie:

 - 115 allochtone stagiairs (14,28 %)
 - en 19 stagiairs met een handicap of chronische ziekte (2,36 %).
 Het Agentschap voor Overheidspersoneel hielp 41 allochtone jongeren en 

6 jongeren met een arbeidshandicap aan een stageplaats bij de Vlaamse 
overheid.

 Vakantiewerk: nauwelijks jobstudenten met arbeidshandicap
 Terwijl het aantal allochtone jobstudenten jaarlijks toeneemt, blijft het 

aantal jobstudenten met een handicap of chronische ziekte ondermaats. In 
2010 waren er 1 402 jobstudenten bij de Vlaamse overheid, onder wie:

 - 86 jobstudenten van allochtone afkomst (5,99 %)
 - en 3 jobstudenten met een handicap of chronische ziekte (0,21 %).

 Jaarlijks minder startbanen
 De Vlaamse overheid maakt almaar minder gebruik van startbanen, 

bedoeld voor werkzoekenden tot 26 jaar. In 2010 waren er 147 startbanen, 
waarvan:

 - 33 startbanen voor allochtone jongeren (22,45 %)
 - en 6 startbanen voor jongeren met een arbeidshandicap (4,08 %).
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Voor Songül begon het allemaal met een startbaan.
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2) Taalbeleid bij de Vlaamse overheid
 In 2009 en 2010 heeft de dienst Emancipatiezaken in samenwerking met de 

VDAB onderzoek gedaan naar de impact van taal bij de in- en doorstroom 
van allochtonen bij de Vlaamse overheid. Niet zelden is taal een 
belemmerende factor voor allochtonen die (willen) werken bij de Vlaamse 
overheid. Bij selecties wordt vaak een onnodig hoog taalniveau gevraagd. 
De taalexamens van Selor houden soms onoverkomelijke taaldrempels in. 

 De dienst Emancipatiezaken pleit voor een structureel taalbeleid bij de 
Vlaamse overheid dat systematisch de situaties aanpakt waarin taal 
een struikelblok vormt voor medewerkers. Enerzijds moeten allochtone 
medewerkers voldoende taalvaardig zijn om bij de Vlaamse overheid te 
werken en inspanningen doen om hun taalbeheersing te verbeteren. 
Anderzijds moet de Vlaamse overheid duidelijk zijn over het vereiste 
taalvaardigheidsniveau en dat vermelden in vacatures in klare taal. 
Na de fase van indiensttreding is er voor sommige collega’s nood aan 
ondersteuning en taaltraining om ze aan het werk te houden. 

3) Kansen voor mensen met een handicap of chronische ziekte
 Voorbehouden betrekkingen onderbenut 
 Via het systeem van voorbehouden betrekkingen kunnen mensen met een 

handicap of chronische ziekte aangeworven worden zonder vergelijkend 
examen. Terwijl er in 2009 nog 20 voorbehouden betrekkingen waren, viel 
het aantal in 2010 terug op 11 vacatures (3 op niveau A, 2 op B, 5 op C, 1 op 
D). 3 daarvan raakten niet ingevuld. De entiteiten maken te weinig gebruik 
van het systeem en laten zo kansen liggen.

 Rendementsondersteuning
 Sinds 2007 bestaat bij de Vlaamse overheid het systeem van 

rendementsondersteuning: een financiële (loonkostsubsidie) en 
inhoudelijke (integratieprotocol) ondersteuning voor entiteiten die een 
medewerker met een arbeidshandicap in dienst nemen. Op vraag van de 
minister van Bestuurszaken zoekt de dienst Emancipatiezaken uit of (en 
hoe) de rendementsondersteuning geïntegreerd kan worden in de Vlaamse 
ondersteuningspremie. 

Rendementsondersteuning 2007-2010
uitgaven in euro

2007 2008 2009 2010

Totaal personeelsleden 32 56 79 107

Totaal uitgaven 186 898 324 356 530 682 719 167

Gemiddelde kost 5 841 5 792 6 717 6 721
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 Re-integratiebeleid  
 In samenwerking met het Agentschap voor Overheidspersoneel, het 

Departement Bestuurszaken en Jobpunt Vlaanderen heeft de dienst 
Emancipatiezaken een project voor een betere re-integratie van 
medewerkers met langdurige gezondheidsproblemen uitgewerkt. Er 
kwamen een leidraad voor integratiebeleid en 13 beleidsaanbevelingen, 
waarvan enkele intussen al in uitvoering zijn. 

 Maatwerkbijeenkomsten 
 Op maatwerkbijeenkomsten kunnen entiteiten van de Vlaamse overheid en 

toeleidersorganisaties met elkaar in contact komen. Toeleidersorganisaties 
begeleiden werkzoekenden met een arbeidshandicap of van allochtone 
afkomst naar werk. 

 Op donderdag 10 november 2011 hield de dienst Emancipatiezaken 
in Brussel een maatwerkbijeenkomst voor entiteiten en 
toeleidersorganisaties die actief zijn in de provincie Vlaams-Brabant en/
of Brussel. Onder het motto ‘Maak er een punt van’ gingen een zestigtal  
deelnemers in gesprek over mogelijkheden voor instroom en doorstroom 
van medewerkers met een handicap of chronische ziekte: jobcoaching, 
toegewezen consulenten, stages, specifieke opleidingen, voorbehouden 
betrekkingen, enz.

Maatwerk: collega’s maken een punt van de instroom en doorstroom van 
medewerkers uit de kansengroepen. 



3. Emancipatiezaken in actie
Duurzame tewerkstelling en sensibilisering

1) Doorstroming van vrouwen naar het middenmanagement via mentoring 
 De Vlaamse overheid kampt met een tekort aan kandidaten voor het 

middenmanagement, de zogenaamde N-1-functies. Vooral vrouwen 
laten het afweten. Uit een studie van onderzoeksgroep SEIN van de 
Universiteit Hasselt blijkt dat de selectietests, de functie-inhoud en 
de verantwoordelijkheden van een afdelingshoofd veel medewerkers 
afschrikken. Veel vrouwen zien ook de combinatie van een drukke 
leidinggevende baan en hun gezin niet zitten. 

 In 2012 start de dienst Emancipatiezaken een mentoringproject op om 
enkele talentvolle vrouwelijke medewerkers beter te omkaderen en hen zo 
te helpen doorgroeien. 

Veel waardering voor Vlechtwerk 

De dienst Emancipatiezaken hield voor het zevende 

jaar op rij het populaire project Vlechtwerk. Dat brengt 

ambtenaren met managementambitie bijeen op 

lunchsessies over leidinggeven. De gastsprekers hebben 

telkens ook aandacht voor genderaspecten. In 2011 waren 

er 2 reeksen, met in totaal 100 deelnemers: 67 vrouwen  

en 33 mannen. 

In totaal namen al 617 medewerkers van de Vlaamse 

overheid deel aan Vlechtwerk. Een groot aantal van hen 

nam in 2011 deel aan een evaluatie. Vooral het feit dat 

Vlechtwerk hen hielp een beter zicht te krijgen op hun 

sterke en zwakke kanten ervaren ze als bijzonder zinvol. 

77 % van de respondenten heeft Vlechtwerk na afloop dan 

ook aanbevolen aan één of meer collega’s.
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2) Affichecampagne “Alleen jammer” 
 Eind 2010 ging een nieuwe Alleen Jammer-campagne van start, te zien in 

alle Vlaamse overheidsgebouwen. Op 7 affiches steken ambtenaren uit de 
kansengroepen hun nek uit voor meer diversiteit bij de Vlaamse overheid. 
Zo wil de dienst Emancipatiezaken het debat over diversiteit en gelijke 
kansen aanzwengelen en vooroordelen tegenover de kansengroepen aan 
de kaak stellen. 

“Alleen jammer 
dat hij de telefoon nooit opneemt”

André, 54 jaar, dove collegabij het agentschap Jongerenwelzijn 

André, als IT-collega ben je geheel oor voor de vragen en problemen van iedereen. Alleen jammer dat je de telefoon nooit opneemt, want iedereen zou meteen aan je lippen hangen. Gelukkig bied je via e-mail altijd een luisterend oor ;-)Je collega’s

Handicap of niet? Bij de Vlaamse overheid is er werk en plaats voor talent, want je wordt erkend om wie je bent. Ontdek het op www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken.

11582-V1-A3-affiches.indd   1

20/06/11   13:57

“Alleen jammer 
dat je hem amper kunt verstaan”

Hughes, 33 jaar, allochtone collega 

bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Hughes, we weten dat je als topograaf een crack in je vak bent. Maar hoort daar nu echt 

al dat vakjargon bij? Want ’t is jammer dat we je gesprekken met de andere topografen 

amper kunnen verstaan ;-)

Je collega’s

Kleur of geen kleur? Bij de Vlaamse overheid is er werk 

en plaats voor talent, waar je ook vandaan bent.  

Ontdek het op www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken.  

11582-V1-A3-affiches.indd   2

20/06/11   13:57

“Alleen jammer 
dat ze anders is”

Nathalie, 30 jaar, holebicollega 

bij het Departement Onderwijs en Vorming

Nathalie, je bent echt anders. Nee, het gaat er niet om dat je anders geaard bent. 

Dat is natuurlijk geen punt. Wel blijft het wennen dat je de zaken altijd zo verrassend 

anders aanpakt. Maar juist daardoor ben je een verrijking voor ons allemaal ;-)

Je collega’s

Holebi, hetero of transgender? Bij de Vlaamse overheid is er werk en plaats 

voor talent, van welke kant je ook bent. Daarom is er nu het regenboognetwerk 

Overuit, waarin iedereen zichzelf kan zijn, open en met respect voor elkaar.   

Ontdek het op www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken.

11582-V1-A3-affiches.indd   3

20/06/11   13:58
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3) Vrouwendagdebat: “Willen vrouwen wel leidinggeven?”
 Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag hield de dienst 

Emancipatiezaken op 8 maart 2011 een debat in het Boudewijngebouw  
in Brussel. Een panel van 4 vrouwelijke managers deelden  
hun ervaringen met een publiek van 106 Vlaamse ambtenaren. 

 Journaliste Linda de Win modereerde.

4) Beleid rond seksuele geaardheid op de werkvloer 
 Regenbooghappening over coming out op het werk  
 Op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, hield de dienst 

Emancipatiezaken de Regenbooghappening, een interactieve  
middagsessie over coming out op het werk bij de Vlaamse overheid. 

 In het Boudewijngebouw in Brussel bespraken een zeventigtal Vlaamse 
ambtenaren hoe we onder collega’s gewoon kunnen doen over 
seksuele geaardheid. Voorafgaand aan de Regenbooghappening deelde 
Emancipatiezaken sensibiliserende flyers uit in enkele overheidsgebouwen 
in de Noordwijk in Brussel. 
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 Overuit blijft groeien   
 Met het regenboognetwerk Overuit werkt de Vlaamse overheid aan een 

open werksfeer waarin ook holebi’s en transgenders zich goed kunnen 
voelen. Tussen september 2010 en augustus 2011 waren er 8 activiteiten 
van Overuit, waaronder 2 boekvoorstellingen en stadswandelingen 
in Brugge, Leuven en Antwerpen. Gemiddeld namen 40 mensen aan 
elke activiteit deel: ambtenaren uit verschillende entiteiten, holebi’s, 
transgenders en hetero’s. 

5) Dialoogdag: “Iedereen mee, iedereen binnen bij de Vlaamse overheid” 
 De Dialoogdag van 14 februari 2011 in het Provinciehuis in Leuven stond 

in het teken van toegankelijkheid bij de Vlaamse overheid. 170 collega’s 
wisselden informatie en ervaringen uit. De helft van hen waren ambtenaren 
met een handicap of chronische ziekte. Daarnaast waren er ook tientallen 
emancipatieambtenaren, HR-medewerkers en verantwoordelijken van ICT 
en gebouwen. 
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4. Acties in de praktijk
Een toegankelijke Vlaamse overheid

1) Arbeidspostaanpassingen
 Sommige medewerkers met een handicap of chronische ziekte komen in 

aanmerking voor aanpassingen aan de infrastructuur en het materiaal 
op hun werkplek. Het betreft vooral medewerkers met een visuele en 
motorische handicap. Ruim de helft van de uitgaven gaan naar ICT. De 
grootste kost doet zich voor bij de aanwerving van nieuwe personeelsleden, 
wanneer bijvoorbeeld nieuw materiaal aangekocht moet worden. Daarna 
gaat het vooral over het onderhoud en de vervanging van dat materiaal.

2) Meer toegankelijke websites
 Alle websites van de Vlaamse overheid moeten voor alle gebruikers 

toegankelijk zijn, ook voor mensen met een visuele, auditieve of motorische 
handicap. Het aantal websites bij de Vlaamse overheid die daarvoor het 
AnySurfer-label behalen, steeg van 5,2 % in 2006 naar 21,5 % in juni 2011. 
De macro-monitoring van basistoegankelijkheid die AnySurfer in 2011 
uitvoerde, leert ook dat de Vlaamse overheidswebsites veel beter scoren 
(62,8 % toegankelijke sites) dan de gemiddelde Belgische website (slechts 
8,4 %).

 De dienst Emancipatiezaken handelt de operationele uitvoering van 
de dossiers af en biedt inhoudelijke ondersteuning aan de betrokken 
entiteiten. 

Centrale dienstverlening arbeidspostaanpassingen in de ministeries

Aantal dossiers Besteed bedrag (euro)

2006 23 47 476 

2007 31 59 638 

2008 36 84 836 

2009 29 63 440 

2010 26 54 021 
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Actiepunten in 2012

 De Vlaamse emancipatieambtenaar start een sensibiliseringsronde bij 
het management van de Vlaamse overheid: in de directiecomités van de 
verschillende entiteiten gaat ze in debat over diversiteit en gelijke kansen. 

 De ronde loopt door in de komende jaren.

 De dienst Emancipatiezaken laat het diversiteitsbeleid bij de Vlaamse 
overheid benchmarken met dat van gelijkaardige organisaties in België  
en de buurlanden.

 De dienst Emancipatiezaken houdt tweemaandelijks (behalve in de zomer) 
bijeenkomsten van de Commissie Emancipatiezaken.

 De dienst geeft de emancipatieambtenaren ondersteuning en input voor 
acties in hun beleidsdomein of entiteit.

 De dienst Emancipatiezaken en de afdeling HR- en Organisatiebeleid 
van het Departement Bestuurszaken zorgen voor de integratie van de 
jaarlijkse gelijkekansen- en diversiteitsplannen van de entiteiten in de 
managementcyclus.

 De dienst Emancipatiezaken lijst indicatoren op waarmee de Vlaamse 
Regering de inzet voor diversiteit van de leidend ambtenaren kan 
evalueren.

Mensen samenbrengen: Emancipatiezaken in actie.
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 Op basis van de resultaten van een proefproject doet de dienst 
Emancipatiezaken een voorstel voor een aanvullende telmethode bij  
de vrijwillige registratie van medewerkers van allochtone afkomst.

 In september 2011 evalueren de VDAB en de dienst Emancipatiezaken  
het systeem van de toegewezen consulenten.

 Rendementsondersteuning: ofwel wordt die geïntegreerd in de Vlaamse 
ondersteuningspremie, ofwel wordt ze bijgesteld binnen het budgettaire 
kader.

 De dienst Emancipatiezaken doet de administratieve en financiële 
afhandeling van de rendementsondersteuning en maakt de bijhorende 
integratieprotocols op.

 De dienst Emancipatiezaken maakt een handleiding voor de opmaak van 
integratieprotocols.

 De dienst Emancipatiezaken maakt integratieprotocols op bij voorbehouden 
betrekkingen.

 De dienst Emancipatiezaken monitort toegankelijke websites bij de 
Vlaamse overheid.

 De dienst Emancipatiezaken doet operationele dienstverlening in verband 
met arbeidspostaanpassingen.
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 De afdeling Preventie en Bescherming en de dienst 
Emancipatiezaken volgen de beleidsaanbevelingen op met 
betrekking tot de re-integratie van medewerkers met langdurige 
gezondheidsproblemen.

 De dienst Emancipatiezaken publiceert de nodige documenten 
waarmee de entiteiten van de Vlaamse overheid een eigen    
re-integratiebeleid kunnen uitbouwen.

 In zijn jaarlijks gelijkekansen- en diversiteitsplan evalueert de 
dienst Emancipatiezaken de concrete verwezenlijking van de 
beleidsaanbevelingen met betrekking tot de vlottere doorstroom 
van vrouwen naar het middenmanagement.

 De dienst Emancipatiezaken houdt een 13de reeks van Vlechtwerk 
voor personeelsleden met managementambitie.

 De dienst Emancipatiezaken houdt een proeftuin voor een 
mentoringproject dat vrouwelijk talent helpt door te stromen naar 
het middenmanagement.

 De dienst Emancipatiezaken houdt een sensibiliserend evenement 
naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (8 maart).



 De dienst Emancipatiezaken houdt met het netwerk Overuit op regelmatige 
basis netwerkvormende activiteiten voor holebi’s, transgenders en hetero’s 
bij de Vlaamse overheid.

 Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie (17 mei) 
houdt de dienst Emancipatiezaken een sensibiliserende actie voor 
welzijnswerkers, vertrouwenspersonen en personeelsverantwoordelijken 
bij de Vlaamse overheid.

 De dienst Emancipatiezaken neemt permanent nieuwe (sensibiliserende) 
communicatie-initiatieven ter ondersteuning van het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid.

 De dienst Emancipatiezaken evalueert de Alleen Jammer-affichecampagne.

Overuit maakt school: in de campagne 
“Alleen Jammer” en tijdens de drukbezochte 
bijeenkomsten.
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“Alleen jammer 
dat hij van de verkeerde kant is”

Kris, als chauffeur slaag je er altijd in om je passagiers op tijd op hun bestemming te brengen. Alleen jammer dat je van de verkeerde kant bent: elke ochtend door de fi les 
voor je in Brussel bent ;-)
Je collega’s

Kris, 22 jaar, holebicollega 
bij het Departement Financiën en Begroting

Holebi, hetero of transgender? Bij de Vlaamse overheid is er werk en plaats voor talent, van welke kant je ook bent. Daarom is er nu het regenboognetwerk Overuit, waarin iedereen zichzelf kan zijn, open en met respect voor elkaar.   Ontdek het op www.vlaanderen.be/emancipatiezaken.
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Dienst Emancipatiezaken
Bij wie kan u terecht?

Ingrid Pelssers

Vlaams Emancipatieambtenaar

telefoon: 02 553 49 67

e-mail: ingrid.pelssers@bz.vlaanderen.be

En haar team: Joke De Vet, Mireille Brepoels, Recep Bas, Veerle Depauw, 
An Neven, Johan Vermeiren, Nini Van de Velde, Peter Bruyninckx en 
Paul Huys.

www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken

In 2011 werd de website van de dienst Emancipatiezaken 

geïntegreerd in de nieuwe, overkoepelende website van het 

Departement Bestuurszaken. Alle informatie met betrekking  

tot diversiteit en gelijke kansen is daar terug te vinden onder  

Personeel en de subthema’s Rekrutering & Selectie en  

Diversiteit & Gelijke Kansen. 

De dienst Emancipatiezaken heeft ook een eigen url:  

www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken. Daar blogt de  

Vlaamse emancipatieambtenaar en wordt geregeld nieuws gepost.
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Gelijke Kansen en Diversiteit 
bij de Vlaamse overheid

Dienst Emancipatiezaken
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