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Strategisch beleidsplan 2011-2015  

GGEELLIIJJKKEE  KKAANNSSEENN  EENN  DDIIVVEERRSSIITTEEIITT  BBIIJJ  DDEE  VVLLAAAAMMSSEE  

OOVVEERRHHEEIIDD  
 
 
 
 

Voor u ligt het nieuw strategisch beleidsplan waarmee de dienst Emancipatiezaken 
de komende vijf jaar vorm zal geven aan het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid 
bij de Vlaamse overheid. Dat wordt een hele uitdaging: door de crisis en de 
bijhorende besparingen komt dat beleid immers onder druk te staan.  
 
De Vlaamse overheid evolueerde de afgelopen jaren nochtans in de goede richting. 
Het aantal medewerkers van allochtone afkomst neemt jaarlijks toe. Ons 
topmanagement telt intussen al een kwart vrouwen. Die inspanningen mogen nu niet 
verloren gaan. Daarnaast blijven er een aantal hardnekkige knelpunten. Nog te 
weinig vrouwen stromen door naar het middenmanagement. En vooral: ondanks veel 
inzet voor personeelsleden met een arbeidshandicap blijft die groep nog sterk 
ondervertegenwoordigd. Hij krijgt voortaan absolute prioriteit. 
 
Het ontbreekt ons diversiteitsbeleid ook nog aan een breed draagvlak. Lang niet 
iedereen bij de Vlaamse overheid is al mee. Daar wil ik de volgende jaren op 
inzetten. Want werken aan gelijke kansen, dat is samenwerken. Niet alleen een taak 
voor de dienst Emancipatiezaken. Ik reken erop dat ook de leidinggevenden, de HR-
verantwoordelijken, de personeelsdiensten en de emancipatieambtenaren hun 
verantwoordelijkheid ten volle zullen opnemen. En vergeten we ook de werkvloer zelf 
niet, die tienduizenden collega’s die dag in dag uit samen de Vlaamse overheid 
vormen. Met netwerkvormende initiatieven kunnen we daar een 
mentaliteitswijziging realiseren. 
 
Iedereen moet zich bij de Vlaamse overheid thuis kunnen voelen. Iedereen hoort bij 
ons gelijke kansen te krijgen. Als overheid en grootste werkgever in Vlaanderen 
willen we die voorbeeldrol opnemen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat diversiteit 
ons allen verrijkt. Omdat we een afspiegeling willen zijn van de al even diverse 
Vlaamse samenleving. Het worden opnieuw vijf boeiende jaren. 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Pelssers, Vlaams Emancipatieambtenaar 
Namens het team van de dienst Emancipatiezaken 
21 december 2010 
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11..11  MMAANNAAGGEEMMEENNTTSSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  

 
In dit beleidsplan verwoordt de opdrachthoudster Emancipatiezaken, Ingrid Pelssers, 
haar visie met betrekking tot gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer bij de 
Vlaamse overheid voor de komende vijf jaar. Ze gaat ook dieper in op de strategie 
die haar dienst zal hanteren als centrale ondersteunende en adviserende dienst voor 
dat beleid 
 
Voor de opmaak van dit nieuwe plan raadpleegde de dienst Emancipatiezaken een 
grote groep belanghebbenden. Daarnaast baseerde hij zich op de evaluatie van het 
vorige beleidsplan, dat afliep eind 2010, gemaakt door het Instituut voor de Overheid 
(KU Leuven). Het Instituut voor de Overheid wijst erop dat de dienst 
Emancipatiezaken bijna alle voorgenomen acties in dat plan heeft uitgevoerd. Er 
waren zelfs meer initiatieven dan gepland. Tegelijk kaart het Instituut in zijn rapport 
ook een belangrijk knelpunt aan: het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid bij de 
Vlaamse overheid is nog onvoldoende ingebed in de organisatie, het is nog te veel 
een zaak van de dienst Emancipatiezaken alleen.  
 
Als de Vlaamse overheid haar ambities op het vlak van diversiteit waar wil maken, 
zullen alle P&O-actoren hun rol moeten opnemen. Dat geldt voor de centrale 
entiteiten van Bestuurszaken (AgO, Departement BZ, Jobpunt Vlaanderen, e-IB, 
AFM), maar zeker ook voor de decentrale leidinggevenden uit het midden- en het 
topkader en hun personeelsdiensten. Alleen met hun inzet en medewerking zullen 
we het aantal medewerkers uit de kansengroepen de komende jaren omhoog 
kunnen krijgen: personen met een arbeidshandicap of van allochtone afkomst, 
vrouwen in managementfuncties. 
 
De Vlaamse overheid gaat door een moeilijke periode en voert ingrijpende 
besparingen door. Ze moet meer doen met minder. Daardoor komt het 
diversiteitsbeleid onder druk te staan. De dienst Emancipatiezaken voelt de nood om 
bij de Vlaamse overheid nu extra in te zetten op retentie van de medewerkers uit de 
kansengroepen. Zij zijn immers bijzonder kwetsbaar. Zeker nu moet de Vlaamse 
overheid haar voorbeeldrol opnemen. Door gelijke kansen en diversiteit hoog op de 
agenda te houden. Want de inspanningen uit het verleden mogen niet verloren gaan. 
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Dit worden de prioriteiten in de periode 2011-2015 (met enkele voorbeelden van 
acties): 
 
 

1) Het draagvlak voor het diversiteitsbeleid versterken en het management 
responsabiliseren. De Vlaamse Emancipatieambtenaar doet de ronde van 
alle directiecomités. Medewerkers uit de kansengroepen opvoeren als 
rolmodellen van diversiteit. Interne sensibiliseringscampagnes via sociale 
media en blogs. Leidinggevenden worden ambassadeurs van 
diversiteitsprojecten. Benchmarking tussen entiteiten (onder andere met 
betrekking tot de inzet voor streefcijfers). Operationele uitvoering van 
rendementsondersteuning en arbeidspostaanpassingen overhevelen naar 
reguliere diensten. De Commissie Emancipatiezaken meer uitbouwen tot een 
lerend netwerkorgaan.  

 
 
2) Het gelijkekansen- en diversiteitsthema verankeren in de 

managementcyclus. De jaarlijkse gelijkekansen- en diversiteitsplannen 
integreren in de jaarlijkse ondernemingsplannen. Alle entiteiten nemen 
entiteitspecifieke streefcijfers op in de eigen managementdoelstellingen (de 
parlementaire vragen hierover worden ook door de functioneel bevoegde 
ministers beantwoord). Bijstellen van de streefcijfers met betrekking tot 
mensen met een arbeidshandicap en vrouwen op niveau N-1. De telmethode 
van vrijwillige registratie van kansengroepen bijsturen.  

 
 
3) Keuze voor doelgroepacties gericht op 

 
- personeelsleden met een arbeidshandicap (dat wil zeggen: mensen 

met een handicap of een chronische ziekte),  
- medewerkers van allochtone afkomst, 
- een vlottere doorstroom van vrouwen naar het middenmanagement, 
- beperkte aandacht voor het thema seksuele geaardheid.  
 

Aangezien de reguliere P&O-actoren van de centrale diensten en de entiteiten 
meer impact hebben op kortgeschoolde en oudere werknemers 
(leeftijdsbewust personeelsbeleid), neemt de dienst Emancipatiezaken voor 
die groepen geen initiatieven. Hij bereikt kortgeschoolden wel indirect, want de 
medewerkers met een arbeidshandicap of van allochtone afkomst zijn 
gemiddeld lager geschoold. 
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11..22  HHOOEE  IISS  DDIITT  PPLLAANN  TTOOTT  SSTTAANNDD  GGEEKKOOMMEENN??  

 

In de eerste jaarhelft van 2010 evalueerde het Instituut voor de Overheid (KU 
Leuven) de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2005-20101. 
 
In de tweede jaarhelft van 2010 organiseerde de dienst Emancipatiezaken 
denksessies met de stakeholders op basis van een ontwerpnota voor het nieuwe 
beleidsplan. Consultants van Möbius en AgO begeleidden. 
 

Begin 2011 werd het nieuw strategisch beleidsplan op voorstel van de Vlaamse 
minister voor Bestuurszaken voorgelegd als mededeling aan de Vlaamse Regering. 

  

 

 

11..33  DDEE  DDIIEENNSSTT  EEMMAANNCCIIPPAATTIIEEZZAAKKEENN  

 
De dienst Emancipatiezaken zet zich in voor een divers personeelsbestand bij de 
Vlaamse overheid, een afspiegeling van de Vlaamse samenleving. De dienst 
ondersteunt en adviseert de Vlaamse overheid als werkgever bij het realiseren van 
evenredige arbeidsdeelname, zoals decretaal bepaald op 8 mei 2002.  
 
De dienst Emancipatiezaken heeft een onafhankelijke positie binnen de Vlaamse 
overheid: hij legt rechtstreeks verantwoording af aan de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken.  
 
Werken aan diversiteit, dat is vooral samenwerken. De belangrijkste partners van de 
dienst zijn de emancipatieambtenaren, de HR-professionals en het top- en 
middenmanagement. Emancipatiezaken richt zich ook rechtstreeks tot de 
personeelsleden uit de kansengroepen: met netwerkbijeenkomsten (empoweren) en 
dienstverlening voor personen met een handicap (o.a. bij rendementsondersteuning 
en arbeidspostaanpassingen).  

 
 

 
De karaktertrekken van de dienst Emancipatiezaken 
  

 vooruitstrevend en vernieuwend 

 professioneel, met kennis van zaken 

 bezielend, maar kritisch 
 

 
 
 
                                                
1
 Het evaluatierapport over het strategisch beleidsplan 2005-2010 kan opgevraagd worden bij de 

dienst Emancipatiezaken: emancipatiezaken@vlaanderen.be, 02 553 49 65. 

mailto:emancipatiezaken@vlaanderen.be
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11..44  EEEENN  DDIIVVEERRSSEE  VVLLAAAAMMSSEE  OOVVEERRHHEEIIDD  

 

In samenwerking met de minister van Bestuurszaken en de hele ambtelijke en 
politieke top wil de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid een 
referentiemodel maken op het vlak van actief, duurzaam en geïntegreerd 
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. De visie in dit nieuw strategisch beleidsplan 
wordt gedragen door de Vlaamse Regering en geldt voor de hele Vlaamse overheid. 
 
 

 
Waarom divers? 
 

 Voor een meer klantgerichte dienstverlening. Een diverse Vlaamse 
overheid is toegankelijker. Ze speelt gemakkelijker in op de noden van de 
diverse samenleving, die zich meteen ook beter in haar herkent. Zo vergroot 
de Vlaamse overheid haar democratische legitimiteit. 

 

 Diversiteit leidt tot innovatie. Hoewel diversiteit in de praktijk niet altijd 
gemakkelijk is, verrijkt ze de organisatie. Ze maakt teams creatiever en 
sterker. Een duurzaam personeelsbeleid waardeert verschillen en boort alle 
talenten aan. 

 

 Gelijke kansen geven aan mensen die zwak staan op de arbeidsmarkt, dat is 
hun maatschappelijke participatie bevorderen. Want wie werkt, is meer 
betrokken. De Vlaamse overheid neemt haar voorbeeldrol op als 
sociaalvoelende werkgever. 

 

 
 
 

Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid veronderstelt een mensgerichte 
organisatiecultuur met oog voor de talenten van alle medewerkers, ongeacht hun 
onderlinge verschillen. De organisatie moet actief op zoek naar die talenten en hen 
stimuleren. Op dit moment is de Vlaamse overheid echter nog te sterk gericht op de 
interne werking en de beheersing via (generieke) procedures. 
 

Mensen uit de kansengroepen hebben soms wat extra aandacht nodig, een duwtje in 
de rug ook. Leidinggevenden moeten daar rekening mee houden. Daarom moet de 
Vlaamse overheid de komende jaren investeren in waardegedreven leiderschap en 
in de coachende vaardigheden van haar leidinggevenden. Door naast taakgericht 
ook mensgericht te werken, zal de Vlaamse overheid er beter in slagen om de 
talenten uit de kansengroepen boven te halen en hen een plaats te geven in de 
organisatie.  
 
Ook in de huidige besparingscontext hebben de entiteiten nog tal van mogelijkheden 
om aan diversiteit te werken. Ze moeten nu in de eerste plaats inzetten op retentie 
en doorstroom van de aanwezige medewerkers uit de kansengroepen. De optimale 
inzetbaarheid van alle personeelsleden kan helpen om meer te doen met minder. 
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Daarnaast mogen ze ook de instroom niet loslaten. De personeelsdiensten en 
Jobpunt Vlaanderen moeten werkzoekenden uit de kansengroepen de weg naar de 
Vlaamse overheid tonen en obstakels bij instroom wegwerken (onder andere via 
erkennen van elders verworven competenties, gerichte communicatiekanalen naar 
de kansengroepen, initiatieven op het vlak van taalbeleid). 
 
Met de klemtoon op actief respect, empathie en integriteit sluit het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid perfect aan bij de vier waardegebonden competenties in het 
competentiewoordenboek van de Vlaamse overheid: klantgerichtheid, 
betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren en samenwerken.  
 
 
 

11..55  HHOOEE  LLIIGGGGEENN  DDEE  KKAAAARRTTEENN??  

 

11..55..11  KKAANNSSEENNGGRROOEEPPEENN  IINN  VVLLAAAANNDDEERREENN  

 

De voorbije jaren slaagden overheden en bedrijfsleven er gestaag in om zwakke 
groepen op de arbeidsmarkt meer te activeren. Door de economische crisis, met 
besparingen en een flinke terugval van vacatures, is die positieve tendens echter 
stilgevallen. Maar er zijn tekenen dat de krapte op de arbeidsmarkt van korte duur 
zou kunnen zijn, want stilaan trekt de conjunctuur weer aan. Daarnaast laten ook 
demografische factoren als ontgroening en vergrijzing zich voelen.  

Werkgevers zullen dus wellicht sneller dan gedacht weer op zoek moeten naar nieuw 
personeel. Dan vergeten ze best de kansengroepen niet: daar is nog veel onbenut 
talent te vinden.  

In 2009 werkte in Vlaanderen slechts 44 percent van de allochtone burgers van niet-
Europese afkomst, tegenover 66 percent van de inwoners met de Belgische 
nationaliteit. Vlaanderen presteert op dat vlak zeer zwak in vergelijking met de rest 
van Europa2.  

Vlaanderen telt meer dan 400 000 personen op beroepsactieve leeftijd met een lichte 
of zware, fysieke of geestelijke beperking waardoor ze moeilijk werk vinden of 
kunnen behouden. Velen van hen zijn ook kortgeschoold. De meesten werken niet, 
maar ruim 150 000 doen dat wel. Ze bewijzen dat een handicap of langdurige 
gezondheidsproblemen een professionele activiteit zeker niet in de weg hoeven te 
staan3. 
 
Op basis van cijfers uit internationaal onderzoek mag aangenomen worden dat 5 tot 
10 percent van de Vlaamse bevolking homoseksueel, lesbisch of biseksueel is. 
Ondanks een toegenomen algemene aanvaarding blijft een meer impliciete 
negatieve houding bestaan tegenover holebi’s. Openheid, ook op de werkvloer, is 

                                                
2
 Cijfers VRIND 2010. 

3
 Kansengroepen in kaart, Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt, VDAB-studiedienst, 

juli 2010. 
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dus zeker nog niet evident. Onderzoek van de Universiteit Gent toont aan dat één 
holebi op de twee zijn of haar geaardheid verzwijgt tijdens de integratiefase. 65 
percent van de holebi’s wordt nog geconfronteerd met homofobe uitingen van 
collega’s4.  
 

  

11..55..22  KKAANNSSEENNGGRROOEEPPEENN  BBIIJJ  DDEE  VVLLAAAAMMSSEE  OOVVEERRHHEEIIDD  

 

Bij de Vlaamse overheid zijn er streefcijfers voor personeelsleden van allochtone 
afkomst, voor medewerkers met een arbeidshandicap en voor vrouwen in 
managementfuncties. Ze zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering en gelden voor 
de hele Vlaamse overheid. Voor ervaren personeelsleden (45-plussers) en 
kortgeschoolden zijn er geen streefcijfers.  

 

 2006 2007 2008 2009 Streefcijfer 

Vrouwen algemeen 46,8% 47,3% 47,8% 48,2% - 

Vrouwen in topfuncties 16% 17% 21% 24,6% 
33% tegen 
2015 

Vrouwen in 
middenkaderfuncties 

27% 26% 27% 25,9% 
33% tegen 
2010 (2015) 

Personen van allochtone 
afkomst 

1,1% 1,6% 1,8% 2% 4% tegen 2015 

Personen met een 
arbeidshandicap 

0,6% 0,8% 0,9% 1,1% 
4,5% tegen 
2015 

Kortgeschoolden 21,2% 20,3% 19,3% 18,2% - 

Ervaren werknemers (45+) 45,2% 45% 44,7% 45,1% - 

 

Het aandeel vrouwen in het totale personeelsbestand evolueert al enkele jaren in de 
richting van 50 percent. Maar vrouwen blijven sterk ondervertegenwoordigd in het 
management.  

Wat betreft vrouwen in topfuncties is er een beduidende stijging sinds 2006. In 
2005 lag het cijfer nog op 11 percent. In het voorjaar van 2006 werd een groot aantal 
topfuncties vacant. Een vijfde daarvan ging naar vrouwen. Op dit moment is een 
kwart van het topmanagement vrouw. De Vlaamse overheid scoort op dat vlak 
aanzienlijk beter dan de private sector in Vlaanderen.  

                                                
4
 Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het “roze 

plafond”, John Vincke (Universiteit Gent), 2008. 
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Ook het middenmanagement telt een kwart vrouwen. Maar hun aantal wijzigt de 
laatste jaren nauwelijks, wat de Vlaamse overheid voor een probleem stelt. Als ze 
genoeg vrouwen aan de top wil behouden, moet ze hen vlotter laten doorgroeien 
naar het middenmanagement. Daar worden immers de toekomstige topmanagers 
gerekruteerd. In 2009 kwamen er bij het middenmanagement veel functies bij. 
Niettemin daalde het percentage vrouwen op dat niveau. Het streefcijfer van 33 
percent vrouwen in het middenkader wordt eind 2010 niet gehaald. De nieuwe 
streefdatum wordt 2015. 

De groep van personeelsleden van allochtone afkomst kent elk jaar een lichte 
groei, maar is nog altijd sterk ondervertegenwoordigd. Toch blijft het streefcijfer van 4 
percent tegen 2015 binnen bereik. Op voorwaarde dat de Vlaamse overheid 
daarvoor specifieke acties onderneemt en het haar lukt om deze kansengroep beter 
te monitoren. Het systeem van vrijwillige registratie, dat de werknemers vrij laat 
kiezen of ze zich al dan niet laten registreren als behorend tot een kansengroep, leidt 
tot een onderschatting. De Vlaamse overheid heeft dus wellicht meer collega’s van 
allochtone afkomst in dienst dan de cijfers weergeven. 

Voor eind 2010 was het streefcijfer van 4,5 percent personen met een 
arbeidshandicap vooropgesteld. Hun aantal is de laatste jaren niet sterk 
toegenomen. In 2009 werd de streefdatum verlegd naar 2015, maar alles wijst erop 
dat ook dan het doel wellicht niet bereikt zal worden. Eind 2011 zullen de Vlaamse 
minister voor Bestuurszaken en de dienst Emancipatiezaken een nieuw streefcijfer 
voor deze kansengroep voorstellen.  

De Vlaamse overheid telt nu ruim 18 percent5 kortgeschoolde personeelsleden6. 
In 2008 en 2009 verdwenen er heel wat functies op niveau D. De upgrading van het 
personeelsbestand zet zich onverminderd voort. Het is mogelijk dat de evenredige 
participatie van deze kansengroep bij de Vlaamse overheid op termijn in het gedrang 
komt. 

45 percent van de medewerkers is ouder dan 45 jaar, de zogenoemde 
babyboomgeneratie. Hun aantal wijzigde amper de laatste jaren, maar velen zullen 
binnenkort de Vlaamse overheid verlaten. Bij ongewijzigd beleid stroomt de komende 
vijftien jaar ongeveer 45 percent van het personeel uit. 
 
De dienst Emancipatiezaken liet onderzoek uitvoeren naar de situatie van holebi’s op 
de werkvloer bij de Vlaamse overheid7. De bevindingen komen grotendeels overeen 

                                                
5
 De Lijn telt naar schatting ruim 5 000 kortgeschoolde werknemers. Maar de Vlaamse 

vervoermaatschappij houdt over deze groep geen gegevens bij en rapporteert er niet over. Voor de 
functie van bus- en tramchauffeur zijn er geen diplomavereisten, waardoor verondersteld kan worden 
dat veel chauffeurs kortgeschoold zijn. Dat geldt ook voor twee op de drie personeelsleden in de 
technische diensten van De Lijn. Bijgevolg kan gesteld worden dat er bij de Vlaamse overheid zeker 
nog een oververtegenwoordiging van kortgeschoolden is in vergelijking met de totale arbeidsmarkt. 
6
 Kortgeschoolden hebben geen diploma hoger secundair onderwijs. De Vlaamse overheid berekent 

haar aantal kortgeschoolden op basis van het aantal personeelsleden op niveau D. Verfijnde 
gegevens over de werkelijke scholingsgraad van de personeelsleden ontbreken. Bijgevolg moet men 
met een foutenmarge rekening houden. Heel wat personeelsleden op niveau D bezitten immers wel 
een diploma hoger secundair onderwijs (of hoger). Net zoals collega’s zonder diploma na een 
bevorderingsexamen op niveau C of B terecht kunnen komen. 
7
 (On)Zichtbaar Holebi, De situatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele werknemers op de 

werkvloer van de Vlaamse overheid, dienst Emancipatiezaken, 2009. 
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met wat professor John Vincke vaststelde voor Vlaanderen8: een beperkte openheid 
tijdens de integratiefase, een aanzienlijk aantal meldingen van negatieve reacties ten 
aanzien van personeelsleden die op het werk open zijn over hun geaardheid, de 
aanwezigheid van stereotypen en sluimerende vormen van homonegativiteit onder 
heterocollega’s. In 2009 gaf de Vlaamse Regering de dienst Emancipatiezaken de 
opdracht een beleid rond seksuele geaardheid uit te werken. Door in te zetten op een 
respectvolle werksfeer waarin elke werknemer openlijk zichzelf mag zijn, beoogt dat 
beleid het algemeen welzijn op de werkvloer bij de Vlaamse overheid. 
 
 
 

11..55..33  DDEE  MMEENNIINNGG  VVAANN  DDEE  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS  

 
Hoe hebben de stakeholders (personeelsleden uit de kansengroepen, 
leidinggevenden, HR-professionals, emancipatieambtenaren, vakbonden, dienst 
Emancipatiezaken) het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de afgelopen vijf jaar 
ervaren? Het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) vroeg het hen en trok deze 
conclusies:  
 

Woord gehouden. De dienst Emancipatiezaken heeft het strategisch plan 2005-
2010 goed uitgevoerd. Vrijwel alle vooropgestelde acties en instrumenten werden 
gerealiseerd. De dienst nam zelfs meer initiatieven dan aanvankelijk gepland. De 
focus lag vooral op instroom van kansengroepen. Daarvoor werkte de dienst 
meermaals samen met VDAB en Jobpunt Vlaanderen.  

 

Beleid met visie. Een beleid moet goed afgebakend zijn om monitoring en evaluatie 
in een latere fase te vergemakkelijken. Uit de evaluatie blijkt dat de missie, 
doelstellingen, acties en instrumenten9 van het diversiteitsbeleid duidelijk 
gedefinieerd zijn. Hoewel nog lang niet iedereen in de Vlaamse overheid mee is, zijn 
de krijtlijnen van het diversiteitsbeleid toch relatief goed bekend. 

 

Beperkt draagvlak. Vrijwel alle stakeholders bevestigen de meerwaarde van een 
specifiek gelijkekansen- en diversiteitsbeleid voor het personeel van de Vlaamse 
overheid. Maar het draagvlak daarvoor moet beter. Er is een probleem met 
betrokken actoren die hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Het top- en 
middenmanagement zijn zich niet ten volle bewust van de belangrijke rol die ze te 
vervullen hebben. Volgens de stakeholders is er op dat vlak de voorbije jaren 
nauwelijks vooruitgang geboekt. Tegelijk erkennen ze dat het diversiteitsbeleid bij de 
Vlaamse overheid vaak als het te volgen voorbeeld wordt beschouwd en in schril 
contrast staat met dat van de private sector. 

                                                
8
 Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het “roze 

plafond”, John Vincke (Universiteit Gent), 2008. 
9
 Succesvolle voorbeelden van diversiteitsinstrumenten zijn de rendementsondersteuning (financiële 

toelage) en het systeem van voorbehouden betrekkingen (speciale selectieprocedure) voor bepaalde 
personen met een arbeidshandicap. Managers worden daarmee aangemoedigd om mensen uit die 
kansengroep aan te werven.  
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Vragen bij aanpak. Na vijf jaar ligt het aantal medewerkers uit de kansengroepen 
nog ver onder de streefcijfers. Nochtans wordt er op die cijfers veel nadruk gelegd. 
De stakeholders stellen sommige streefcijfers in vraag en hebben twijfels bij het 
systeem van monitoring waarmee de kansengroepen geteld worden. Dat is sterk 
afhankelijk van vrijwillige registratie. Andere discussiepunten zijn de 
doelgroepenbenadering en de afzonderlijke diversiteitsplannen per entiteit.  

 

Geïntegreerd beleid. De stakeholders zien het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid 
op lange termijn graag geïntegreerd in het P&O-beleid. Voorlopig is de organisatie 
nog niet klaar voor een dergelijke samensmelting. De dienst Emancipatiezaken ijvert 
er wel voor dat het diversiteitsbeleid nu al beter verankerd wordt in alle 
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. 

 

Ondersteuning door diversiteitsexperts. De expertise met betrekking tot 
diversiteitsmanagement is aanwezig in de organisatie, maar ze zit onvoldoende bij 
de leidinggevenden en de HR-professionals. Opvolging en ondersteuning door de 
dienst Emancipatiezaken zijn bijgevolg cruciaal. Volgens de stakeholders behoudt 
die dienst ook best zijn onafhankelijke positie.  

 

Regelmatig evalueren. Het is belangrijk dat de voortgang in het diversiteitsbeleid 
goed wordt opgevolgd en, als dat nodig is, tijdig wordt bijgestuurd. De dienst 
Emancipatiezaken maakt jaarlijks een actieplan op, met daarin een evaluatie van het 
afgelopen jaar en een lijst van nieuwe actiepunten.  

 

Koers aanhouden. Het nieuw strategisch plan mag een doorslag zijn van het vorige. 
Maar de stakeholders vragen wel enkele nieuwe accenten om het beleid meer 
doeltreffend te maken. De besparingscontext zorgt immers voor bijkomende 
uitdagingen.  

 
 
 
 
 
 

11..66  EENN  NNUU??      33  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHHEE  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  VVOOOORR  22001111--22001155    

 
 
 

1) Het draagvlak voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid versterken  
 
2) Dat beleid verankeren in de managementcyclus 

 
3) Doelgroepgerichte acties voeren 
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11..66..11  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHHEE  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGG  11::    

HHEETT  DDRRAAAAGGVVLLAAKK  VVOOOORR  HHEETT  GGEELLIIJJKKEEKKAANNSSEENN--  EENN  DDIIVVEERRSSIITTEEIITTSSBBEELLEEIIDD  

VVEERRSSTTEERRKKEENN    

 
Werken aan diversiteit, dat is samenwerken. Alle betrokken partijen moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen. Alleen zo heeft ons gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid kans op slagen. Een kritische succesfactor daarbij is de bereidheid 
van de entiteiten om er tijd en middelen in te investeren. We willen de volgende jaren 
inzetten op een sterker draagvlak en alle actoren meer responsabiliseren.  
 

 
 
 
We hebben deze wisselwerking voor ogen: 
 
 

 
 
 
 

De dienst Emancipatiezaken ondersteunt alle betrokken actoren.  

De leidend ambtenaren dragen het diversiteitsbeleid uit en zetten mee de 
strategische lijnen uit. Via het College van ambtenaren-generaal (CAG) adviseren ze 
het kabinet van de minister van Bestuurszaken en met de beheers- en 
managementovereenkomsten gaan ze engagementen aan.  
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Het middenmanagement neemt initiatieven en faciliteert de diversiteitsacties van 
anderen, onder meer van de P&O-verantwoordelijken en de personeelsdiensten. 
De emancipatieambtenaren ondersteunen het management en de P&O-diensten 
met hun kennis en expertise. Zij zetten in hun entiteit ook concrete acties in gang. 

 
Het diversiteitsthema is geen zaak van de dienst Emancipatiezaken alleen. Ook voor 
het Beleidsdomein Bestuurszaken, dat centrale dienstverlening doet aan de hele 
Vlaamse overheid, is een belangrijke rol weggelegd. Dat geldt zeker voor het 
Departement Bestuurszaken, het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), 
Jobpunt Vlaanderen, e-IB en het Agentschap voor Facilitair Management (AFM).  
 
Voorts is er een samenspel met de VDAB en de Commissie Diversiteit van de 
SERV en met tal van actoren buiten de Vlaamse overheid, zoals zelforganisaties van 
mensen uit de kansengroepen, werknemers- en werkgeversorganisaties, de 
Vlaamse universiteiten. 
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Hoe pakken we de eerste strategische doelstelling aan? 
 
1) Coaching door de dienst Emancipatiezaken 
2) Sensibiliserende interne communicatie 
3) Het topmanagement meer responsabiliseren 
4) Extra focus op het middenmanagement 
5) Emancipatieambtenaren met meer impact 
6) Expliciete steun van de Vlaamse Regering 
 

 
 
 
1. Coaching door de dienst Emancipatiezaken 
 
De dienst Emancipatiezaken zal de entiteiten beter ondersteunen. Het team zal 
vaker contact zoeken met de werkvloer, daar meer coachend aanwezig zijn. 
Emancipatiezaken zal ook opleidingen organiseren en fora voor goede praktijken 
waar entiteiten samenwerken en elkaar inspireren.  
 
Emancipatiezaken wil de bestaande instrumenten voor meer diversiteit beter bekend 
maken bij de entiteiten en hun P&O-diensten. De dienst zal hen helpen om de 
generieke instrumenten toe te passen op maat van hun lokale noden.  
 
Instrumenten als arbeidspostaanpassingen en rendementsondersteuning hebben 
intussen hun degelijkheid bewezen. De concrete dienstverlening daarrond moet de 
komende jaren overgeheveld worden van Emancipatiezaken naar andere, reguliere 
diensten. Zo komen er op de dienst Emancipatiezaken weer tijd en middelen vrij om 
andere noden aan te pakken. 
 
 
2. Sensibiliserende interne communicatie 
 
Emancipatiezaken wil werken aan een cultuurverandering op de werkvloer. Iedereen 
moet zich daar openstellen voor diversiteit. Aan de hand van sensibiliserende interne 
communicatie (onder andere via affiches, filmpjes op de website, sociale media, 
blogs, enz.) zal de dienst de medewerkers uit de kansengroepen een stem en een 
gezicht geven en het diverse karakter van onze organisatie in de verf zetten. Vanuit 
de overtuiging dat persoonlijke getuigenissen meer wervend zijn dan rapporten en 
cijfermateriaal.  
 
  
3. Het topmanagement responsabiliseren 
 
De hervorming Beter Bestuurlijk Beleid heeft de leidend ambtenaren meer 
verantwoordelijkheden gegeven. Ook wat betreft het realiseren van het 
diversiteitsbeleid dragen zij de eindverantwoordelijkheid. De dienst 
Emancipatiezaken wil hen daarop aanspreken en hen meer responsabiliseren, 
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bijvoorbeeld door hen te vragen ambassadeur te worden van diversiteitsacties, door 
benchmarking tussen de entiteiten (onder andere met betrekking tot hun inzet voor 
de streefcijfers). 
 
 
4. Extra focus op het middenmanagement 
 
Er is een cruciale rol weggelegd voor het middenmanagement, maar de dienst 
Emancipatiezaken slaagt er tot op heden maar met moeite in om hen te bereiken. Hij 
zal daar extra inspanningen voor doen.  De Vlaamse emancipatieambtenaar plant 
een ronde langs de directiecomités. Tijdens de volgende twee jaar zal zij alle 
directiecomités bezoeken om daar met de leidend ambtenaar en de 
afdelingshoofden in gesprek te gaan over hun concreet diversiteitsbeleid. Het is de 
bedoeling dat ook de emancipatieambtenaar van de entiteit aan het gesprek 
deelneemt.  
 
 
5. Emancipatieambtenaren met meer impact 
 
De emancipatieambtenaren zijn belangrijke partners voor de dienst 
Emancipatiezaken. De volgende jaren zal de dienst hun rol en impact versterken. 
Onder andere door hen te betrekken bij de ronde langs de directiecomités, door hen 
meer te coachen en door hun tweemaandelijkse bijeenkomsten, de Commissie 
Emancipatiezaken, nog meer uit te bouwen tot een lerend netwerkorgaan.  
 
 
6. Expliciete steun van de Vlaamse Regering 
 
De dienst Emancipatiezaken rekent op de expliciete steun van de Vlaamse Regering 
en wil nauw blijven samenwerken met de minister voor Bestuurszaken op basis van 
wederzijds vertrouwen. De minister heeft belangrijke hefbomen in handen. 
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11..66..22  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHHEE  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGG  22::    

HHEETT  GGEELLIIJJKKEEKKAANNSSEENN--  EENN  DDIIVVEERRSSIITTEEIITTSSBBEELLEEIIDD  VVEERRAANNKKEERREENN  IINN  DDEE  

MMAANNAAGGEEMMEENNTTCCYYCCLLUUSS  

 
Een krachtdadig diversiteitsbeleid maakt integraal deel uit van het P&O-beleid. Maar 
de Vlaamse overheid is daar nu nog niet aan toe. We willen de volgende jaren wel al 
concrete stappen zetten om het diversiteitsthema in te bedden in de 
managementcyclus, en zo het beleid efficiënter maken. 
 

 

 
Hoe pakken we dat aan? 
 
1) De jaarlijkse diversiteitsplannen integreren in de ondernemingsplannen 
2) De telmethode voor kansengroepen verbeteren 
3) Een combinatie van algemene en entiteitspecifieke streefcijfers 
 

 
 
 

1. De jaarlijkse diversiteitsplannen integreren in de ondernemingsplannen 
 
In de loop van de volgende jaren zullen de entiteiten en beleidsdomeinen hun 
gelijkekansen- en diversiteitsplannen integreren in hun jaarlijkse 
ondernemingsplannen (december) en uitvoeringsrapportering (maart). De dienst 
Emancipatiezaken zal daarvoor een richtinggevend kader aanreiken, met 
minimumcriteria wat betreft rapportering van planning en evaluatie. We gaan van een 
controlerende naar een meer coachende aanpak, waarbij de dienst 
Emancipatiezaken de entiteiten gerichter kan ondersteunen en tegelijk ook beter kan 
appelleren aan de verantwoordelijkheid van de actoren. De tijd die vrijkomt door 
minder planlast kunnen de entiteiten besteden aan concrete diversiteitsacties.  
 
Alle entiteiten zullen ook een strategische meerjarenvisie moeten formuleren: een 
analyse van hun entiteitspecifieke knelpunten met betrekking tot diversiteit en een 
strategie om die weg te werken.  
 
De dienst Emancipatiezaken blijft het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid opvolgen 
en doet een jaarlijkse evaluatie van de voortgang aan de hand van indicatoren, zoals 
het aantal personeelsleden uit de kansengroepen, het aantal aangeboden 
voorbehouden betrekkingen, het aantal websites met het AnySurferlabel. Op basis 
van die gegevens kunnen entiteiten en beleidsdomeinen zich benchmarken. 
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2. De telmethode voor kansengroepen verbeteren 
 
De monitoring van allochtone medewerkers en personeelsleden met een 
arbeidshandicap bij de Vlaamse overheid is gebaseerd op een systeem van 
vrijwillige registratie. Dat leidt in de praktijk tot een onderschatting, vooral van het 
aantal medewerkers van allochtone afkomst. Zij zijn vaak niet geneigd om zich te 
laten registreren als behorend tot een kansengroep. De dienst Emancipatiezaken zal 
de volgende jaren initiatieven nemen om de telmethode meer accuraat te maken. 
Meer betrouwbare cijfers versterken immers het raamwerk van het diversiteitsbeleid. 
De gehanteerde definities van arbeidshandicap en allochtone afkomst zullen 
geactualiseerd worden.  
 
Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van een meer nauwkeurige registratie van 
klachten op grond van bijvoorbeeld geslacht, handicap, allochtone afkomst en 
seksuele geaardheid. 
 

 
3. Een combinatie van algemene en entiteitspecifieke streefcijfers 
 
De algemene streefcijfers gelden voor de hele Vlaamse overheid. Ze worden 
vastgelegd door de Vlaamse Regering op voorstel van de minister voor 
Bestuurszaken.  
 
Voortaan nemen alle entiteiten in hun aansturingsinstrumenten ook eigen 
streefcijfers op: realistische, maar tegelijk uitdagende streefcijfers die rekening 
houden met de specificiteit van hun werkvloer. Ze nemen dus niet zomaar de 
algemene streefcijfers over, maar doen intern een grondige denkoefening. Zo krijgen 
de diversiteitsacties in de entiteit een steviger draagvlak. Het is de 
verantwoordelijkheid van de functioneel bevoegde minister om samen met het 
topmanagement de entiteitspecifieke streefcijfers te bepalen, ze op te volgen en de 
voortgang te evalueren.  

 

 
Er dringt zich een bijsturing op: 
 

 Voor vrouwen in middenmanagementfuncties blijft het algemene 
streefcijfer van 33 percent ongewijzigd, maar de streefdatum verschuift 
van 2010 naar 2015. 

 

 Voor personeelsleden met een arbeidshandicap komt er een nieuw 
(tussentijds) streefcijfer met als streefdatum 2015. Voor de berekening 
worden onder meer de entiteitspecifieke streefcijfers in rekening 
genomen. Op de lange termijn blijft de doelstelling het realiseren van een 
evenredige vertegenwoordiging, zoals decretaal bepaald. 

 
Deze ingrepen zijn niet vrijblijvend. Er worden van de entiteiten extra 
inspanningen verwacht om de doelstellingen te realiseren (zie strategische 
doelstelling 3). 
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11..66..33  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHHEE  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGG  33::  DDOOEELLGGRROOEEPPEENNBBEENNAADDEERRIINNGG  

 
Het diversiteitsbeleid in de Vlaamse overheid waardeert de verschillen tussen 
medewerkers en houdt er rekening mee. Met de doelgroepenbenadering kiezen we 
voor duidelijkheid: elke kansengroep heeft specifieke kenmerken en noden waarvoor 
we specifieke oplossingen moeten zoeken. 
 

 

 
De komende vijf jaar ligt de klemtoon op 
  
1) medewerkers met een handicap of chronische ziekte,  
2) medewerkers van allochtone afkomst,  
3) een vlottere doorstroom van vrouwen naar het middenmanagement.  
 
Daarnaast komt er een beperkt aantal initiatieven in het kader van het thema 
seksuele geaardheid op het werk. 
 

 
 
 

1. Instroom en omkadering van personen met een handicap of chronische 
ziekte  
 
De groep van personen met een arbeidshandicap (met daarin dus ook mensen met 
en chronische ziekte) krijgt absolute prioriteit.  
 
Door meer maatwerk te leveren bij werving en selectie kunnen de 
personeelsdiensten meer werkzoekenden uit die kansengroep bereiken en hun 
instroom vergroten. Daarom zal de dienst Emancipatiezaken de personeelsdiensten 
aansporen om samen te werken met de toegewezen VDAB-consulenten, gebruik te 
maken van voorbehouden betrekkingen en deel te nemen aan 
maatwerkbijeenkomsten met toeleidingsorganisaties van mensen met een 
arbeidshandicap.  
 
Er gaat ook meer aandacht naar de omkadering: onder andere door een 
beleidsvisie op de re-integratie van personeelsleden met langdurige 
gezondheidsproblemen, het systeem van arbeidspostaanpassingen, de Dialoogdag 
rond handicap en chronische ziekte (een netwerkdag voor alle belanghebbenden), 
informatieoverdracht naar leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en 
emancipatieambtenaren. 
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De dienst Emancipatiezaken zoekt partners 
 
Met de rendementsondersteuning (gecombineerd met de integratieprotocols) en het 
systeem van arbeidspostaanpassingen heeft de dienst Emancipatiezaken de voorbije 
jaren waardevolle instrumenten ingevoerd. Nu zij helemaal op punt staan, wil hij de 
praktische dienstverlening daarrond overdragen aan andere, reguliere, diensten. Zij 
zullen dan de individuele aanvragen en dossiers van personeelsleden verwerken.  
 
De dienst Emancipatiezaken zal het gebruik van de diversiteitsinstrumenten blijven 
promoten bij de entiteiten. Hij zal die instrumenten ook blijven evalueren, eventueel 
bijsturen en over hun toepassing rapporteren in het jaarlijkse Gelijkekansen- en 
Diversiteitsplan van de Vlaamse overheid.  
 

 
 
 
2. Instroom en omkadering van medewerkers van allochtone afkomst 
 
Vlaanderen is multicultureel en zal in de toekomst alleen maar meer kleur krijgen. 
Die diversiteit moet ook bij de Vlaamse overheid terug te vinden zijn. 
  
Wat betreft instroom van allochtone jongeren moeten de entiteiten optimaal 
gebruikmaken van de bestaande instrumenten: startbanen, studentenjobs, 
stageplaatsen en werving via toegewezen consulenten van de VDAB. De dienst 
Emancipatiezaken zal hiervoor promotie voeren. 
 
Van de personeelsdiensten en Jobpunt Vlaanderen, de officiële selector van de 
Vlaamse overheid, mag verwacht worden dat zij creatief op zoek gaan naar 
oplossingen om meer werkzoekenden uit de kansengroepen bij de Vlaamse overheid 
te brengen: een imago-onderzoek en informatiecampagnes bij allochtone 
werkzoekenden, erkenning van verworven competenties en gerichte acties in het 
kader van een gestructureerd taalbeleid. 
 
 

 
Aandacht voor taal 
 
Taalbarrières maken dat personen van allochtone afkomst (en kortgeschoolden) nog 
weleens kansen mislopen bij de Vlaamse overheid. Bij werving en selectie, maar ook 
bij interne procedures om door te stromen.  
 
De dienst Emancipatiezaken wil die knelpunten aanpakken en geeft met een 
uitgebreide adviesnota in januari 2011 de aanzet tot een gestructureerd taalbeleid bij 
de Vlaamse overheid. Het eigen Vlaams juridisch kader voor taaltesten, dat de 
afdeling Regelgeving voorbereidt, is alvast beloftevol, want het biedt tal van 
mogelijkheden. 
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3. Meer vrouwelijke managers: een vlottere doorstroom van vrouwen naar het 
middenmanagement 
 
Wat betreft het genderbeleid streeft de dienst Emancipatiezaken in de eerste plaats 
naar een toename van het aantal leidinggevende vrouwen op het niveau N-1, het 
middenmanagement. Er dringt zich trouwens een bijsturing op wat betreft het 
streefcijfer voor vrouwen op dat niveau: dat blijft 33 percent, maar de streefdatum 
verschuift van 2010 naar 2015.  
 
De dienst Emancipatiezaken zal vrouwelijke personeelsleden helpen om zich te 
empoweren door netwerkmomenten en mentoringprojecten aan te bieden. Daarnaast 
voert hij ook acties om de cultuur op de werkvloer meer vrouwvriendelijk te maken, 
bijvoorbeeld op de jaarlijkse Vrouwendag. Want er is dringend een 
mentaliteitswijziging nodig: de werksfeer bij de leidinggevenden van de Vlaamse 
overheid is nog sterk mannelijk. We moeten evolueren naar een taak- én 
mensgerichte organisatie, met leidinggevenden die opvallen door hun coachende 
vaardigheden. Met sensibiliserende communicatieacties zal de dienst 
Emancipatiezaken daarom sterke vrouwelijke rolmodellen van de eigen werkvloer 
naar voren schuiven. 
 
De gewenste vlottere doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies is maar 
haalbaar als heel de organisatie zich daarvoor inzet, en dus niet alleen de dienst 
Emancipatiezaken. Dat is de conclusie van een onderzoek dat de Universiteit 
Hasselt in 2010 uitvoerde bij de Vlaamse overheid10. De dienst Emancipatiezaken 
stelt onder andere deze beleidsmaatregelen voor, waarbij ook het Departement 
Bestuurszaken, AgO en Jobpunt Vlaanderen als partners betrokken moeten worden: 

 
 

- Inzetten op talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding voor vrouwen, 
een management trainingsprogramma voor vrouwen. Het project 
Vlechtwerk kan een voortraject zijn dat uitmondt in een 
mentoringproject. 

 
- Vacatures beter bekendmaken bij mogelijke kandidaten. De voordelen 

van een N-1 functie meer in de verf zetten. 
 
 
Er bestaan geen cijfers over de operationeel leidinggevenden op niveaus onder N-1, 
bijgevolg is het niet duidelijk of er zich daar problemen stellen met betrekking tot 
gender. De komende jaren moet de Vlaamse overheid daar een zicht op krijgen. 
Daarvoor wordt van de afdeling Beleid (Departement Bestuurszaken) een extra 
inspanning gevraagd. 
 
 
 

                                                
10

 Het rapport over de doorstroom van vrouwen naar het middenmanagement bij de Vlaamse overheid 
kan opgevraagd worden bij de dienst Emancipatiezaken: emancipatiezaken@vlaanderen.be, 02 553 
49 65. 

mailto:emancipatiezaken@vlaanderen.be
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4. Seksuele geaardheid op het werk 
 
De dienst Emancipatiezaken heeft ook de komende vijf jaar aandacht voor seksuele 
geaardheid (en seksuele identiteit), zij het met een beperkt aantal initiatieven. Met 
het regenboognetwerk Overuit wil de dienst dat thema meer bespreekbaar maken bij 
de Vlaamse overheid en zo bijdragen tot een open werksfeer waarin alle 
personeelsleden zich goed kunnen voelen (algemeen welbevinden). 
 
Tijdens culturele en informatieve activiteiten (buiten de werkuren) kunnen holebi’s en 
transgenders ervaringen uitwisselen om zich als groep te empoweren, terwijl hetero’s 
en holebi’s elkaar in een losse sfeer kunnen ontmoeten. Jaarlijks voert de dienst 
Emancipatiezaken met Overuit ook een actie die zich expliciet richt tot de werkvloer 
van de Vlaamse overheid. 
 
 
 

 
Mensen-netwerken bij de Vlaamse overheid 
 
De dienst Emancipatiezaken gelooft in de kracht van warme, wervende netwerken 
van collega’s en zal die kaart de komende jaren nog meer trekken. Door mensen 
rond specifieke diversiteitsthema’s samen te brengen, maken we het gelijkekansen- 
en diversiteitsbeleid tastbaar en bouwen we een stevig draagvlak uit.  
 
Belangrijk! We hebben daarbij zeker geen exclusieve netwerken voor ogen, maar 
gemengde groepen die openstaan voor de medewerkers uit de kansengroepen en 
alle andere collega’s die zich betrokken voelen. De dienst Emancipatiezaken zal de 
bestaande netwerken (Overuit, Vlechtwerk en de Dialoogdag) voortzetten en wil ook 
het netwerk van medewerkers van allochtone afkomst opnieuw opstarten. 
 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienst Emancipatiezaken 
Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid 
Boudewijnlaan 30 bus 33 
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