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X.1. Situering 
Het strategisch beleidsplan Emancipatiezaken 2011-2015 wil het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid 

inbedden in en afstemmen op de managementcyclus. Daartoe gaan entiteiten hun gelijkekansen- en 

diversiteitsplan integreren in hun ondernemingsplan (december) en jaarrapport (maart).  

Ook het CAG-voorstel rond de ‘doelstelling, inhoud en implementatie van het ondernemingsplan’ 

stelt die keuze voorop. Die aanpak integreert de doelstellingen rond gelijke kansen en diversiteit 

meer in de managementsturing en vermindert meteen ook de interne planlast voor de entiteiten.  

Dit onderdeel van een (uit te werken) handleiding ‘Opmaak ondernemingsplan en personeelsplan’  

tracht entiteiten een richtinggevend kader aan te reiken bij het integreren van de planning en 

evaluatie van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in respectievelijk het ondernemingsplan en 

jaarrapport.  

Het richtinggevend kader wil enerzijds een houvast bieden en laat anderzijds de nodige flexibiliteit en 

mogelijkheid tot inbreng van entiteiten toelaten. 

X.2. Diversiteitsdoelstellingen in de beheers- en management-

overeenkomst als vertrekpunt  
In de meeste beheers- en managementovereenkomsten 2011-2015 van de entiteiten werden - hetzij 

onder de rubriek ‘Interne werking’, hetzij onder de rubriek ‘Strategische en operationele organisatie-

doelstellingen’ - diversiteitsdoelstellingen vastgelegd. In uw beheers- of managementovereenkomst 

2011-2015 werd u verzocht entiteitspecifieke streefcijfers voor de kansengroepen te definiëren (op 

maat van waar uw entiteit wil uitkomen aan het eind van de looptijd van de overeenkomst). De 

entiteiten waar dat nog niet het geval is, maken alsnog werk van deze diversiteitsdoelstellingen met 

entiteitspecifieke streefwaarden bij het volgende ondernemingsplan.  

Deze diversiteitsdoelstellingen vormen het vertrekpunt voor de jaarlijkse concretisering naar gelijke 

kansen en diversiteitsacties in het ondernemingsplan.  

Het ondernemingsplan (of jaaractieplan) omvat de geplande acties en projecten m.b.t. de gelijke 

kansen en diversiteitsdoelstellingen voor het betrokken werkjaar, bij voorkeur met één of meer 

toetsbare indicatoren (met streefwaarde) of gedefinieerde mijlpalen (zie rubriek ‘Inhoudelijke 

ondersteuning’).   

Het jaarrapport biedt een terugblik op wat in het voorbije werkjaar gerealiseerd werd. Het bevat ook 

een evaluatie van de genomen maatregelen (acties en projecten) voor de uitvoering van de gelijke 

kansen en diversiteitsdoelstellingen uit de beheers- of managementovereenkomst (en de facto het 

ondernemingsplan), en dit bij voorkeur aan de hand van één of meer toetsbare indicatoren en/of 

voortgang ten opzichte van gedefinieerde mijlpalen.  
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X.3. Monitoring streefcijfers personen uit kansengroepen 
In het ondernemingsplan neemt u een (apart) overzicht van de evolutie of het groeipad van de 

entiteitspecifieke streefcijfers (tegen eind 2015) op voor personen uit kansengroepen door middel 

van een tussentijds streefcijfer voor het betrokken jaar. Bij voorkeur neemt u het overzicht op onder 

de doelstellingen die betrekking hebben op de ‘interne werking’.  

U kunt zich laten inspireren door een voorbeeld. Een overzicht van de evolutie of het groeipad van 

de entiteitspecifieke streefcijfers kan ook geïntegreerd worden in de doelstellingencascade onder 

een passende organisatiedoelstelling en bijhorende acties.  

Kansengroepen Aandeel op 

31/12/jx-2 

Aandeel op 

31/12/jx-1 

Streefcijfer tegen 

31/12/jx 

Streefcijfer tegen 

31/12/2015 

Medewerkers van 

allochtone afkomst 

1,24% 2,26% Hoger of gelijk 

aan niveau jx-1 

2,30% 

Medewerkers met 

een arbeidshandicap 

2,29% 2,26% Hoger of gelijk 

aan niveau jx-1 

3,00% 

Evenredige 

vertegenwoordiging 

in N-functies 

71% 62,50% Minstens 33%  Minstens 33%  

 

De dienst Emancipatiezaken blijft het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid opvolgen en doet een 

jaarlijkse evaluatie van de voortgang aan de hand van de indicatoren. De cijfergegevens worden 

daartoe gegenereerd uit het Vlimpers-personeelssysteem voor de entiteiten die daarop aangesloten 

zijn. De entiteiten die (nog) geen gebruik maken van Vlimpers sluiten zich aan op een 

gemeenschappelijke rapporteeromgeving die het geautomatiseerde verzamelen, verwerken en 

ontsluiten van deze basisgegevens op maandbasis realiseert.   

Deze cijfergegevens kunnen ook input vormen voor de opvolging van de diversiteitsdoelstellingen en 

geplande acties, en kunnen dan - in het kader van meervoudig gebruik van informatie - voor het 

jaarrapport nuttig blijken. Voor de entiteiten waarvoor deze gegevens worden gegenereerd uit 

Vlimpers kan het departement Bestuurszaken deze gegevens in functie van de opmaak van de 

jaarlijkse uitvoeringsrapportering ter beschikking stellen.  

Naast de evolutie van de diversiteitscijfers blijft de dienst Emancipatiezaken ook de acties en 

maatregelen rond het gelijke kansen- en diversiteitsbeleid opvolgen. De emancipatieambtenaren 

bezorgen de relevante onderdelen uit het ondernemingsplan en jaarrapport aan de dienst 

Emancipatiezaken die deze in zijn jaaractieplan opneemt.  

X.4. Mogelijke werkwijzen voor het integreren van GKD in het 

ondernemingsplan  
In het ondernemingsplan deelt u de acties en projecten m.b.t. gelijke kansen en diversiteit voor het 

betrokken werkjaar mee of geeft u m.a.w. een overzicht van initiatieven waarmee u werk zal maken 

van meer diversiteit op de werkvloer.  
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Om u een houvast te bieden, wordt een richtinggevend kader (met voorbeelden) voor een 

uitvoeringsplan m.b.t. gelijke kansen en diversiteit binnen het ondernemingsplan aangereikt. Er 

worden enkele mogelijke werkwijzen toegelicht. Deze werkwijzen kunnen u inspireren bij de opmaak 

van een eigen uitvoeringsplan rond gelijke kansen en diversiteit binnen het ondernemingsplan. De 

entiteiten kunnen uiteraard flexibel omgaan met de toepassing van mogelijke werkwijzen (of 

tussenvormen). Het draagt wel de voorkeur om voor de jaarlijkse planning (en evaluatie) eenzelfde 

werkwijze of stramien in het ondernemingsplan (en jaarrapport) consistent te bewaken.   

Een GKD-uitvoeringsplan als een apart onderdeel integreren in het ondernemingsplan  

U kunt ervoor opteren om een apart gelijke kansen en diversiteitsonderdeel op te nemen in uw 

ondernemingsplan (hetzij bijvoorbeeld onder de rubriek ‘Interne werking’, hetzij als bijlage bij het 

ondernemingsplan). U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand schema.  

In het uitvoeringsplan deelt u de acties voor het betrokken jaar mee. Hierbij kan u er voor kiezen om 

acties uit te werken gericht op één specifieke kansengroep/thema of meerdere kansengroepen 

tegelijk (bijvoorbeeld gender, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, ervaren 

werknemers, enz.) volgens de specifieke noden van de entiteit. U beschrijft steeds kort en concreet: 

de doelstelling en de geplande acties voor het betrokken jaar. Vervolgens formuleert u één of 

meerdere toetsbare indicatoren (meetfactoren) en een indicatieve timing en eventueel een 

verantwoordelijke voor de acties.  

Het schema voor de opmaak van een apart GKD-uitvoeringsplan in het ondernemingsplan:  

1. Gender 

Doelstelling Actie(s) Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Timing  

     

 

2. Personen met een arbeidshandicap 

Doelstelling Actie(s) Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Timing  

     

 

3. Personen van allochtone afkomst 

Doelstelling Actie(s) Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Timing  

     

 

4. Kansenthema seksuele geaardheid  

Doelstelling Actie(s) Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Timing  
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5. Acties gericht op meerdere kansengroepen of thema’s 

Doelstelling Actie(s) Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Timing  

     

 

Het jaarrapport biedt logischerwijs een terugblik op wat in het voorbije werkjaar gerealiseerd werd. 

Het bevat op het vlak van de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen een evaluatie van de 

genomen maatregelen (acties en projecten), en dit bij voorkeur aan de hand van één of meer 

toetsbare indicatoren en/of voortgang ten opzichte van gedefinieerde mijlpalen/timings.  

U kunt er dan ook voor opteren om de evaluatie van de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen 

door middel van een apart gelijke kansen en diversiteitsonderdeel op te nemen in het jaarrapport. U 

kunt voor de evaluatie gebruik maken van onderstaand schema.  

In het jaarrapport geeft u aan welke acties en maatregelen (gerealiseerde prestaties) in het voorbije 

werkjaar genomen werden voor de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen. Hierbij kan u er voor 

kiezen om acties te evalueren gericht op één specifieke kansengroep/thema of meerdere 

kansengroepen tegelijk (bijvoorbeeld gender, personen met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, 

ervaren werknemers, enz.). Voor elke gerealiseerde prestatie tracht u één of meerdere indicatoren 

op te geven. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen het bereiken van een resultaat, de 

geleverde inspanning om het resultaat te bereiken en de kwaliteit van het bereikte resultaat. Schema 

voor de opmaak van een apart GDK-onderdeel in het jaarrapport:  

1. Gender 

Doelstelling Uitgevoerde 

actie(s) 

Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Motivering/opmerkingen 

     

 

2. Personen met een arbeidshandicap 

Doelstelling Uitgevoerde 

actie(s) 

Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Motivering/opmerkingen 

     

 

3. Personen van allochtone afkomst 

Doelstelling Uitgevoerde 

actie(s) 

Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren Motivering/opmerkingen 
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4. Kansenthema seksuele geaardheid  

Doelstelling Uitgevoerde 

actie(s) 

Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren Motivering/opmerkingen 

     

 

5. Acties gericht op meerdere kansengroepen of thema’s 

Doelstelling Actie(s) Verantwoordelijke 

voor de actie(s) 

Indicatoren  Timing  

     

 

Een operationele organisatiedoelstelling (OOD) m.b.t. gelijke kansen en diversiteit in het 

ondernemingsplan   

U kunt de geplande acties en projecten rond het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid opnemen onder 

een operationele organisatiedoelstelling (hetzij onder de rubriek ‘Interne werking’, hetzij onder de 

rubriek ‘Strategische en operationele doelstellingen). Dergelijke operationele organisatiedoelstelling 

kan passen onder een bredere strategische HR-organisatiedoelstelling (zoals SOD ‘Beschikken over 

een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele medewerkers’).  

Onder de operationele organisatiedoelstelling m.b.t. gelijke kansen en diversiteit deelt u de acties 

voor het betrokken jaar mee. Hierbij kan u er voor kiezen om acties uit te werken gericht op één 

specifieke kansengroep/thema of meerdere kansengroepen tegelijk (bijvoorbeeld gender, personen 

met een arbeidshandicap, kortgeschoolden, ervaren werknemers, enz.) volgens de specifieke noden 

van de entiteit. U beschrijft steeds kort en concreet: de doelstelling, de geplande acties voor het 

betrokken jaar. Vervolgens formuleert u één of meerdere toetsbare indicatoren (meetfactoren) en 

een indicatieve timing en eventueel een verantwoordelijke voor de acties. Het is aangewezen om de 

acties en maatregelen zodanig te formuleren dat het betrokken HR-onderdeel of thema voldoende 

tot uiting komt.  

U kunt zich laten inspireren door een voorbeeld.  

Organisatiedoelstellingen  Acties Indicatoren  

SOD 8 Beschikken over een hechte en 

gemotiveerde ploeg van professionele 

medewerkers 

 

  

OOD 8.1 Een waardengedreven HR-

beleid voeren, met bijzondere aandacht 

voor personen uit kansengroepen 

A: Het diversiteitsbeleid 

integreren in het algemeen 

HR-beleid 

- X-aantal vergaderingen met HR-

verantwoordelijke, 

emancipatieambtenaar, 

afdelingshoofden en cel 

communicatie i.k.v. het 

implementeren en evalueren 

van GKD-beleid  
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Het jaarrapport biedt logischerwijs een terugblik op wat in het voorbije jaar gerealiseerd werd. Het 

bevat op het vlak van de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen een evaluatie van de genomen 

maatregelen (acties en projecten), en dit bij voorkeur aan de hand van één of meer toetsbare 

indicatoren en/of voortgang ten opzichte van gedefinieerde mijlpalen/timings. 

De rapportering richt zicht tot de (strategische en/of operationele) organisatiedoelstellingen die 

betrekking hebben op het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. In het jaarrapport geeft u voor deze 

organisatiedoelstellingen aan welke prestaties (acties en maatregelen) gerealiseerd werden. Voor 

elke prestatie tracht u één of meerdere indicatoren op te geven. Hierbij kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen het bereiken van een resultaat, de geleverde inspanning om het resultaat te 

bereiken en de kwaliteit van het bereikte resultaat.  

U kan zich laten inspireren door een voorbeeld.  

Organisatiedoelstellingen 

(onderdeel BO/MO)  

Actie(s)  

(omschrijving) 

Indicatoren  

(gerealiseerde 

prestatie + norm)  

Evaluatie /Motivering/ 

opmerkingen 

SOD 8 Beschikken over 

een hechte en 

gemotiveerde ploeg van 

professionele 

medewerkers 

   

OOD 8.1 Een 

waardengedreven HR-

beleid voeren, met 

bijzondere aandacht 

voor personen uit 

kansengroepen 

A: vacatures 

aanbieden via 

voorbehouden 

betrekkingen 

voor personen 

met een 

arbeidshandicap 

 

A: aandeel 

werknemers uit 

kansengroepen 

verhogen met 

het oog op het 

verhogen van 

de streefcijfers 

 

 

 

 

In j x-1 zijn 1% van de 

opengestelde 

vacatures 

voorbehouden voor 

personen met een 

arbeidshandicap 

 

 

Aandeel PAA 

bedraagt 1,24%  

 

Aandeel PMAH 

bedraagt 2,29% 

 

Evenredige 

vertegenwoordiging 

N-functies bedraagt 

71%   

De vooropgestelde norm van 

1% voorbehouden 

betrekkingen is bereikt.  

 

 

 

 

De vooropgestelde norm van 

2,26% voor het aandeel PAA is 

niet gerealiseerd. Om het 

streefcijfer te realiseren dient 

een gemiddelde instroom van 

1 tot 2 personen gerealiseerd 

worden. Om de 

vooropgestelde norm na te 

streven, zal extra aandacht 

besteed worden aan het 

aanwervingsproces zowel 

extern (marktverkenning) als 

intern (sensibilisering) 
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Gelijke kansen en diversiteit inkapselen onder een bredere strategische HR-doelstelling 

in het ondernemingsplan  

Voor de planning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid kan ervoor worden geopteerd om de 

concrete geplande acties en projecten onder een HR-doelstelling uit de doelstellingencascade (onder 

de rubriek ‘Strategische en operationele organisatiedoelstellingen’) van het ondernemingsplan op te 

nemen. De geplande acties en projecten - waarmee uw entiteit het gelijke kansen en diversiteit wil 

bevorderen - worden onder een strategische organisatiedoelstelling en onderliggende operationele 

organisatiedoelstellingen opgenomen. Door de acties en projecten te positioneren onder een 

bredere strategische HR-doelstelling en onderliggende operationele organisatiedoelstellingen kan 

benadrukt worden dat het diversiteitsbeleid integraal deel uitmaakt van het HR-beleid van de 

organisatie.  

Hierbij kan u er voor kiezen om acties uit te werken gericht op één specifieke kansengroep/thema of 

meerdere kansengroepen tegelijk (bijvoorbeeld gender, personen met een arbeidshandicap, 

kortgeschoolden, ervaren werknemers, enz.). U beschrijft steeds kort en concreet: de doelstelling en 

de geplande acties voor het betrokken jaar. Vervolgens formuleert u één of meerdere toetsbare 

indicatoren (meetfactoren) en een indicatieve timing en eventueel een verantwoordelijke voor de 

acties. Het is aangewezen om de operationele organisatiedoelstellingen en bijhorende acties zodanig 

te formuleren dat het HR-onderdeel of thema voldoende tot uiting komt. U kunt zich laten inspireren 

door een voorbeeld.  

“Voor de planning van het diversiteitsbeleid binnen het agentschap of departement X wordt 

verwezen naar het luik organisatiedoelstellingen onder de strategische organisatiedoelstelling ‘SOD 3 

De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden’ waar onder de passende 

operationele organisatiedoelstellingen de geplande acties en projecten worden opgenomen.”  

Organisatiedoelstellingen Invulling in jaar x Streefdoel / meetbare resultaten in jaar x  

SOD 03 De juiste medewerkers 

aantrekken, optimaal inzetten en 

behouden 

  

OOD03.01 Plannen, beheren en   

verbeteren van menselijk potentieel 

A: Communiceren van het 

personeelsbeleid naar de 

medewerkers 

- Uitwerken van een interne 

nieuwsbrief 

 A: Opmaken van 

functiebeschrijvingen op basis van 

strategiekaarten en met behulp 

van het competentiewoordenboek 

en functiefamilies 

- Inpassen van alle 

functiebeschrijvingen in het 

functieraamwerk 

 A: Aandeel werknemers uit 

kansengroepen verhogen, met het 

oog op het behalen van 

streefcijfers tegen 31/12/2015 

- Aandeel personeelsleden van 

allochtone afkomst (PAA): > 

2,26% 

- Aandeel personeelsleden met een 

arbeidshandicap (PMAH): > 2,26% 

- Aandeel jobstudenten PAA: 8% 

PMAH: 9% 

- Creëren van 3 stageplaatsen voor 

PAA en 1 stageplaats PMAH 
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- Samenwerking Passwerk – PIB 

verderzetten  

- Bij aanwerving extra aandacht 

voor personen uit kansengroepen 

via de toegewezen consulenten 

VDAB en doelgroepenorganisaties 

 A: Opstellen van een 

introductietraject voor nieuwe 

medewerkers 

- Een (ver)nieuw(end) 

onthaalbeleid 

OOD03.02 De kennis en competenties 

van de medewerkers identificeren, 

ontwikkelen en onderhouden 

A: Werken aan de 

managementontwikkeling door het 

opzetten van een specifiek 

opleidingstraject voor 

leidinggevenden 

- Opzetten van een coaching traject 

directiecomité 

OOD03.03 Dialoog tussen de 

medewerkers en de organisatie 

ontwikkelen 

A: Uitbouwen van interne 

communicatiekanalen en –

momenten 

- Score van minimum 3 bij de CAF-

zelfevaluatie met betrekking tot 

het thema interne communicatie 

 A: Sensibiliseren van 

personeelsleden betreffende 

diversiteitsbeleid en de 

kansengroepen  

- Opzetten van 

cartoontentoonstelling vzw GRIP 

met rondleiding per afdeling 

- Presentatie diversiteitsbeleid per 

afdeling 

 

Het jaarrapport biedt logischerwijs een terugblik op wat in het voorbije jaar gerealiseerd werd. Het 

bevat op het vlak van de gelijke kansen en diversiteitsdoelstellingen een evaluatie van de genomen 

maatregelen (acties en projecten), en dit bij voorkeur aan de hand van één of meer toetsbare 

indicatoren en/of voortgang ten opzichte van gedefinieerde mijlpalen/timings (een voorbeeld vindt u 

onder optie B ‘operationele organisatiedoelstelling m.b.t. gelijke kansen en diversiteit’). 

X.5 Inhoudelijke ondersteuning: een houvast bij het bepalen van 

acties en projecten  
De dienst Emancipatiezaken kan u ondersteunen bij het bepalen van mogelijke acties en projecten 

waarmee een entiteit haar doelstellingen kan realiseren.  

Het overzicht hieronder kan u alvast helpen om diversiteitsdoelstellingen en acties te bepalen voor 

uw ondernemingsplan, alsook hoe u deze acties kan opvolgen. Er is een onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds acties die als noodzakelijk worden beschouwd voor een goed diversiteitsbeleid en 

anderzijds acties die u verder op maat van uw organisatie kunt uitwerken. Het overzicht is indicatief 

(en niet op te vatten als een checklist). Het is mogelijk dat uw entiteit nood heeft aan (nog) andere 

werkterreinen of acties. Bij het bepalen van mogelijke acties en projecten houdt u ook rekening met 

de streefcijfers op het einde van de beheers- of managementovereenkomst voor uw entiteit.  

Bij de keuze van acties en projecten kan u zeker een beroep doen op de emancipatieambtenaar van 

uw entiteit en/of beleidsdomein. De emancipatieambtenaar krijgt tijdens de Commissie 

Emancipatiezaken input over goede acties en projecten bij verschillende entiteiten en kan deze 
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doorvertalen naar de realiteit van uw entiteit. De dienst Emancipatiezaken is ook steeds bereid om 

ondersteuning te bieden en beantwoordt graag uw vragen. 

 

Een overzicht van de acties die de dienst Emancipatiezaken als noodzakelijk beschouwd voor een 

goed gelijkekansen- en diversiteitsbeleid:   

Deelname van de emancipatieambtenaar aan de Commissie 

Emancipatiezaken 

X-aantal bijgewoonde 

commissies 

Initiatieven om de websites VO meer toegankelijk te maken 

(Toegankelijk Web) 

Evolutie van % 

toegankelijke websites 

Vacatures aanbieden via voorbehouden betrekkingen voor personen 

met een arbeidshandicap 

% van de opengestelde 

vacatures voorbehouden 

voor PMAH 

Beroep doen op de diensten van de toegewezen consulenten van de 

VDAB 

% van de opengestelde 

vacatures waar beroep 

wordt gedaan op de 

diensten van toegewezen 

consulenten 

Uitdagende en realistische entiteit specifieke streefcijfers formuleren Evolutie van % 

kansengroepen 

Aanstellen van een werkgroep GKD die regelmatig overlegt en acties 

uitwerkt 

De werkgroep komt X-

aantal keer samen 

X-aantal voorstellen van 

werkgroep opgenomen in 

ondernemingsplan  

Aanbieden van stageplaatsen aan personen uit kansengroepen X-aantal stageplaatsen 

voor personen uit 

kansengroepen 

Aanbieden van startbanen aan personen uit kansengroepen X-aantal startbanen voor 

personen uit 

kansengroepen 

Aanwerven van personen uit kansengroepen voor studentenjobs X-aantal studentenjobs 

voor personen uit 

kansengroepen 

Opstellen van neutrale vacatures en inschrijven van de 

diversiteitsclausule in de vacatures 

% van de vacatures  

Gebruik maken van de mailinglijst voor de kansengroepen % van de vacatures waar 

de mailinglijst voor 

kansengroepen 

aangeschreven is 

 

Naast deze acties en projecten vindt u een overzicht van vragen die u kunnen helpen bij het 

uitwerken van verdere acties op maat van uw entiteit:  

- Heeft u een emancipatieambtenaar aangesteld? Heeft die functiehouder in de praktijk 

genoeg tijd om initiatieven rond diversiteit te introduceren? Heeft de functiehouder 

voldoende zicht en impact op de organisatie? 
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- Heeft uw entiteit een werkgroep gelijke kansen en diversiteit die regelmatig overlegt en 

concrete acties uitwerkt? Wat is de samenstelling van de werkgroep?  

 

- Voert uw entiteit een nulmeting uit? Met andere woorden: heeft u een systeem van 

vrijwillige registratie van de kansengroepen (allochtone personen en mensen met een 

arbeidshandicap), waarbij zowel de instroom als de al aanwezige personen worden geteld? 

- Levert u maatwerk voor de kansengroepen? Dit kan bijvoorbeeld door een vacature 

voldoende lang op te stellen? Of door redelijke aanpassingen te voorzien? 

- Krijgen de personeelsleden die instaan voor rekrutering en selectie vorming rond diversiteit? 

- Welke initiatieven neemt u om een positieve houding rond diversiteit bij het personeel van 

uw entiteit te stimuleren? 

- Welke initiatieven neemt u om de kansengroepen beter te bereiken?  

- Maakt u duidelijk dat u een open, respectvolle werksfeer voorstaat, waarbij verschillen 

tussen medewerkers (o.a. geslacht, huidskleur, seksuele geaardheid, enz.) positief 

gewaardeerd worden?  

- Welke initiatieven neemt u voor een open, holebivriendelijke werksfeer? 

U kunt zich ook laten inspireren door goede voorbeeldacties en projecten uit de diversiteitsplannen 

van 2011: http://www.bestuurszaken.be/gelijkekansen-en-diversiteitsplannen. Enkele voorbeelden:  

- Monitoren van de cijfers van de kansengroepen doorheen de selectieprocedure 

- Samenwerken met een toeleidersorganisatie (bv. Brailleliga) om te identificeren welke 

functies in aanmerking komen voor personen met een handicap 

- Sensibiliseringsproject om werknemers te laten ‘ontdekken’ wat een bepaalde handicap 

inhoudt 

- Een training rond diversiteit voor leidinggevenden 

- Communiceren van het belang van vrijwillige registratie 

- Samenwerken met een EAD-consulent voor de opmaak van een uitvoeringsplan 

 

Voor meer informatie met betrekking tot het bepalen van acties en projecten rond gelijke kansen en 

diversiteit kunt u steeds terecht bij de dienst Emancipatiezaken, emancipatiezaken@vlaanderen.be of 

telefonisch op 02 553 49 65. 

 


