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1 MANAGEMENTSAMENVATTING

Op 11 maart 2005 stelde de Vlaamse Regering Ingrid Pelssers aan als de nieuwe opdrachthouder 
voor Emancipatiezaken voor de Vlaamse overheid. Deze nota is haar beleidsvisie voor haar mandaat-
periode. Deze visie kwam tot stand na consultatie van diverse administraties, kabinetten, zelforgani-
saties, academici, ...

De Vlaamse overheid is geen eiland. De kansengroepen bekeken naar aantal in de Vlaamse samen-
leving, weerspiegelen zich niet in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Er is een onder- 
vertegenwoordiging van de kansengroepen: 10% vrouwen in het topmanagement, 1,2% personen 
met een handicap, 0,4% personen met een niet-Belgische nationaliteit (de definitie van ‘allochtoon’ 
zoals de Vlaamse overheid die toepast, valt niet helemaal samen met het criterium nationaliteit, maar 
er zijn op dit ogenblik enkel cijfers op basis van nationaliteit beschikbaar). De Vlaamse administratie 
heeft als uitvoerder van de Vlaamse regelgeving een belangrijke voorbeeldfunctie. Wat zij van de burgers 
en bedrijven vraagt, moet ze zelf toepassen en een stap verder zetten. 

In samenwerking met de minister van Bestuurszaken en de hele ambtelijke en politieke top, wil de 
opdrachthouder Emancipatiezaken de Vlaamse overheid in de komende jaren uitbouwen tot een 
referentiemodel voor alle burgers en organisaties op het vlak van een duurzaam en geïntegreerd  
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

De komende vijf jaar is er vooral nood aan een beïnvloeding van de organisatiecultuur. Daarom 
plant de opdrachthouder lunchgesprekken met allochtonen, netwerkbijeenkomsten voor mannen en  
vrouwen met managementambitie, dialoogdagen voor personen met een handicap, ... Maar ook de 
personeels-leden die niet tot de kansengroepen behoren, worden betrokken.

De Vlaamse overheid hervormt zich. Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid moet onderdeel uitmaken 
van die nieuwe Vlaamse overheid. Maatregelen rond de kansengroepen moeten worden verankerd 
in de beheersovereenkomsten (bv. streefcijfers), in het competentiemanagement, in het wervings- en 
selectiebeleid. Ook komt er een monitoringsysteem om de personeelsevolutie in kaart te brengen van 
allochtone en gehandicapte personeelsleden. 
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Iedere kansengroep krijgt in de periode 2005-2010 een eigen benadering 
• Op	 het	 vlak	 van	 het	 genderbeleid	 is	 vooral	 een	 cultuurverandering	 nodig, zeker op  
 managementniveau (keuze voor de vrouwelijke kandidaat bij gelijke kwalificatie, netwerkbijeen- 
 komsten voor vrouwen maar ook mannen met managementambitie, streefcijfer van 33%, ...); 
• Bij	personen	met	een	handicap	is	de	open	houding	van	de	collega’s	erg	belangrijk,	maar	de		
	 nood	ligt	nu	in	de	eerste	plaats	nog	bij	structurele	aanpassingen (rendementondersteuning/ 
 subsidies, voorbehouden betrekkingen voor mensen met een zware handicap, aanpassingen van  
 selectietesten, ...); 
• Bij	allochtonen	moet	vooral	op	de	instroom	worden	ingezet (doorlichting van het wervingsbeleid,  
 begeleiding van de personeelsdiensten bij het aantrekken van allochtonen voor vacatures, ...);
• Bij	kortgeschoolden	en	ervaren	werknemers	is	een	aanpassing	van	het	hele	loopbaanbeleid		
	 de	belangrijkste	opdracht. Projecten zoals het Erkennen van Verworven Competenties (EVC’s), een  
 sensibiliseringscampagne, opleidingsplannen op maat, ... zullen worden besproken in het kader  
 van het sectorale overleg.
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2 VOORWOORD 

Voor ik deze beleidsvisie definitief afwerkte, ging	ik	langs	bij	verschillende	belanghebbenden bij 
het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, waaronder de managementorganen van de Vlaamse overheid, 
P&O-experts, kabinetten van de Vlaamse ministers, de zelforganisaties werkzaam rond kansengroepen, 
de SERV, de vakbonden, academische experts, ... . Ik noteerde hun bezorgdheden, hun visie, hun 
ervaringen. Deze informatieronde gaf me veel inzicht in de positie en de verwachtingen van de dienst 
Emancipatiezaken. 

Vooral bij het management hoorde ik vaak de	vraag	naar	de	rentabiliteit	van	het	gelijkekansen-	en	
diversiteitsbeleid. Dit is een zeer legitieme vraag. Zeker gesteld vanuit een verantwoordelijke en/of 
leidinggevende functie bij de administratie. “Ik moet werken met minder budget én met personeel dat 
minder rendabel is (bv. personen met een zware handicap) én men vraagt bovendien betere resulta-
ten, ... Dit valt niet te combineren.” Mijn stelling is dat enkel een minderheid binnen de kansengroepen 
een lager rendement kent: een deelgroep van de werknemers met een arbeidshandicap. Ik geef het 
management gelijk dat zij en de kansengroep zelf een rendementsondersteuning nodig hebben (zie 
deel III). Bij alle kansengroepen kijken we naar de competenties, hun capaciteiten maken of zij de job 
krijgen en behouden. Net zoals dat gaat bij de personen die niet tot de kansengroepen behoren. Het is 
de opdracht van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid om drempels weg te nemen om competenties 
tot hun recht te laten komen.

Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid is bij uitstek een ethisch	beleid, maar heeft ook een preventief	
aspect, dat vergelijkbaar is met het beleid van conflictpreventie (uitgangspunt is hier: conflicten zijn zo 
ontzettend duur dat je ze beter kunt voorkomen). Ik meen dus dat we de vraag moeten omkeren: wat 
is de economische, politieke, ethische en sociale kost als we niets doen? 

Uit diverse studies blijkt dat een diversiteitsbeleid	op	lange	termijn	betere	resultaten	geeft. Grosso 
modo komt het er op neer dat wanneer het personeelsbestand van een bedrijf de spiegel is van de 
maatschappij, met uiteraard de vertegenwoordiging van vrouwen/mannen en minderheden, het bedrijf 
ook betere resultaten boekt. We moeten niet uitgaan van een diversiteitsbeleid als een homogeniteits-
beleid maar als een heterogeniteitsbeleid. Daarbij wordt de op het eerste zicht heterogene samen- 
stelling van het personeel (mannen, vrouwen, allochtonen, ouderen, jongeren, gehandicapten, ...) een 



�

homogeen geheel omdat men samen voor één doel werkt. De organisatie moet zich daarbij door een 
gemeenschappelijke cultuur laten kenmerken die verschillen actief ruimte geeft en als een verrijking 
ziet.

Mijn antwoord op de vraag naar het nut van een gelijkekansen- en diversiteits- 
beleid? Waarom moet het gebeuren? 
• de verhoogde rentabiliteit, 
• de waaier aan perspectieven om zaken op te lossen (verhoogde creativiteits- en realiteitszin), 
• de noodzaak in de toekomst (tekort aan arbeidskrachten, in het bijzonder vanaf 2010), 
• de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid om zelf het voorbeeld te geven aan de non-profit  
 en bedrijven in Vlaanderen,
• het democratische argument dat groepen in de bevolking voldoende moeten participeren aan de  
 beslissingen die er voor hen worden genomen,
• de ethiek dat we het voor zwakkeren opnemen en zorg voor hen dragen, maar zonder te be- 
 tuttelen

De essentie van dit alles is dat ik een cultuurshift wil teweegbrengen. Een mentale klik. Een gewijzigd 
en verrijkt inzicht. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat die wijziging van de organisatiecultuur ook 
een attitudewijziging impliceert, wat bij uitstek een proces op langere termijn is. Maar beslist de moeite 
waard, want ik geloof steevast in een organisatie waar er een evenwicht is tussen taakgerichtheid 
en mensgerichtheid, een mensvriendelijke organisatie waar respect centraal staat: respect tussen 
de ambtenaren en in hun relatie met de burger. Een organisatie waar ‘andere’ competenties, achter-
gronden, culturen waardering krijgen en niet als een hindernis worden gezien, maar integendeel als 
een verrijking. 

Met deze visie sluit ik ook aan bij de beleidsnota van de Vlaamse overheid: Grenzen Ver-leggen. 
Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (juli 2005). Die nota stelt:
• dat de Vlaamse overheid als voorbeeld verder gaat dan de voorbeeldfunctie, want dat ook de wijze  
 waarop de Vlaamse overheid zich intern organiseert als duurzaamheidsvoorbeeld moet gelden. 
• dat gelijkekansenbeleid een belangrijke doelstelling vormt voor het bestrijden van sociale uitsluiting. 
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Als duurzame ontwikkeling wil voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijk-
heden van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen, dan kan het gelijkekansenbeleid 
erover waken:
 • dat alle sociale groepen hierbij aan bod komen (diversiteit),
 • dat alle individuen binnen die groepen zich kunnen ontplooien en ontwikkelen,
 • dat niemand hierbij uitgesloten wordt en
 • dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de onderlinge samenhang.

Ik wil afsluiten met een bezorgdheid, namelijk rond de noodzaak	van	geïntegreerde	afspraken. In 
2006 wordt de Vlaamse administratie grondig hervormd. Decentralisatie is het grootste kenmerk van 
de hervorming. Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid is bij uitstek een mainstream gegeven (horizontaal 
en vertikaal). Het institutionaliseren van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in een gedecentra- 
liseerde administratie is een erg moeilijke opdracht. Daarom zal ik een strategie opzetten om het  
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid op een adequate manier verder te zetten in de nieuwe administra-
tieve omgeving. De meest voor de hand liggende strategie is de combinatie van mainstreaming en 
inclusie. Dit houdt in dat er niet gezocht wordt naar aparte oplossingen voor aparte kansengroepen, 
maar dat er binnen de beleidsdomeinen naar geïntegreerde afspraken wordt gezocht. Afspraken die 
rekening houden met de effecten op de diverse kansengroepen. 

Ingrid Pelssers
Opdrachthouder Emancipatiezaken Vlaamse overheid
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3 BESPREKING 

DEEL I: OMGEVINGSANALYSE

Emancipatie is luxe?
Op topniveau is 1 op 10 vrouw, dat zouden er 5 op 10 moeten zijn.
1% van de personeelsleden is allochtoon, dat zou 10% moeten zijn.
1,2% van de personeelsleden is gehandicapt, dat zou 4,5% moeten zijn.
Emancipatie is (nog steeds) een noodzaak.

Ingrid Pelssers, opdrachthouder Emancipatiezaken

Om te weten wat we in de toekomst moeten doen, is het goed te weten waar we vandaan komen. 

1. Beleidskader

Het decreet	van	�	mei	�00� en het bijhorende uitvoeringsbesluit	van	��	december	�00� bepalen 
wat de dienst Emancipatiezaken, onder leiding van de opdrachthouder Emancipatiezaken, moet doen: 
namelijk het voeren van een intern gelijkekansenbeleid rond vijf kansengroepen: mannen/vrouwen,  
allochtonen en personen met een handicap, eind 2004 werden de kortgeschoolden (laaggeschoolden) 
en ervaren werknemers toegevoegd (+ 45 jaar). 
De opdrachthouder Emancipatiezaken bekleedt een onafhankelijke	positie en legt daarom recht-
streeks verantwoording af aan de Vlaamse minister bevoegd voor Bestuurszaken. Bij de feitelijke 
invoering van Beter	Bestuurlijk	Beleid (BBB) zal de dienst Emancipatiezaken administratief worden 
ondergebracht bij het kerndepartement van het beleidsdomein Bestuurszaken. 
Het globale beleidskader van waaruit de dienst Emancipatiezaken dient te handelen wordt bepaald 
door het Vlaams	 Regeerakkoord van 2005 en de Beleidsnota	 �00�-�00� van de minister van  
Bestuurszaken. Ook het Pact	van	Vilvoorde, een akkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse 
Regering afgesloten in 2001, geeft aan de dienst Emancipatiezaken en de Vlaamse overheid een 
belangrijk richtinggevend kader. Dit, vooral wat betreft de streefcijfers en acties rond allochtonen,  
personeelsleden met een handicap (4,5% tegen 2010) en mannen/vrouwen. 

Bovendien adviseert de Sociaal	Economische	Raad	Vlaanderen (SERV) elk jaar de actieplannen 
van de dienst Emancipatiezaken. 
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2. Andere belanghebbende actoren op het terrein

Naast de dienst Emancipatiezaken, die verantwoordelijk is voor het interne beleid, zijn er bij de Vlaamse 
overheid nog andere belangrijke actoren. Zo is er de cel	Gelijke	Kansen	Vlaanderen die verant-
woordelijk is voor het externe beleid. Deze cel werd in 1995 opgericht en valt onder de bevoegdheid 
van de Vlaamse minister van gelijke kansen. In 2005 startte zij met de Open Coördinatie Methode 
(OCM). Het contact en de samenwerking tussen de dienst Emancipatiezaken en de Cel Gelijke Kansen 
Vlaanderen staat op dit ogenblik op een laag pitje. Ik wil hierin verandering brengen. Uiteindelijke 
moeten de beide diensten, ieder op eigen terrein, uitvoering geven aan het Vlaamse beleid. De interne  
werking van de dienst Emancipatiezaken is immers ook extern voelbaar en de burger maakt daarin geen  
onderscheid. We kunnen dus maar beter de violen gelijk stemmen.
Voor het externe gelijkekansen- en diversiteitsbeleid is ook de administratie	Werkgelegenheid van 
belang (VESOC, Trivisi, ...). Met deze actoren bestaat er een nauwe samenwerking. 
Ook het ESF-Agentschap speelt een belangrijke rol wat betreft co-financiering en netwerking tussen 
Vlaamse organisaties rond gelijkekansen- en diversiteitsprojecten (Communautair Initiatief Equal 2004-
2008 + Zwaartepunt 5 van het ESF: vrouwen en arbeidsmarkt). Ik wil de ervaringen en conclusies van 
deze projecten opvolgen en valoriseren bij Emancipatiezaken. 
Structurele contacten met gelijkekansen- en diversiteitsdiensten in andere	overheden, in binnen- of 
buitenland, zijn eerder zwak. Nochtans kunnen we veel van elkaar leren. Daarom wil ik investeren in 
een dialoog met en tussen deze overheden.
Aan zowat alle Vlaamse	universiteiten zijn er experts rond gender en kansengroepen. Zo is er bijvoor-
beeld het Steunpunt Gelijke Kansen (UA en LUC) en voor het gelijkekansen-onderzoek gerelateerd 
aan P&O-beleid zeker de onderzoeken van het Instituut voor de Overheid. Op geregelde tijdstippen 
zal ik contacten voorzien met deze partners.
Vanuit de dienst Emancipatiezaken is de relatie met de zelforganisaties (Vrouwenraad, GRIP, Minder-
hedenforum ...) op dit ogenblik niet structureel. Ook daar wil ik verandering in brengen, vanuit de over-
tuiging dat dit winst voor alle partijen oplevert. We kunnen van elkaars goede praktijken leren en elkaar 
adviseren. De samenleving wordt immers alsmaar complexer. En om complexe problemen effectief en 
efficiënt te kunnen aanpakken, lijkt samenwerken onontbeerlijk, ook buiten de grenzen van de eigen 
organisatie. De zelforganisaties behoren dus zeker ook tot de belanghebbende actoren (stakeholders) 
van de dienst Emancipatiezaken. 
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De P&O-verantwoordelijken (HRM, Vorming, Communicatie, ...) en de leidinggevenden, werkzaam 
in de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, zijn cruciale partners voor de dienst Emanci-
patiezaken. Dat geldt ook voor de leden van de commissie	Emancipatiezaken. Dit netwerk bestaat 
momenteel veelal uit P&O-werkers en vormt een succesvol netwerk. De opdrachthouder emanci- 
patiezaken wil de krachten met hen blijven bundelen. 

3. Kansengroepen vandaag

3.1. Buiten de Vlaamse overheid
Het gelijkekansenbeleid rond mannen en vrouwen wordt vandaag niet meer als een echt probleem 
gezien. De perceptie is dat de meeste problemen opgelost zijn. Cijfers wijzen op een andere realiteit. 
2005 is het jaar van 100 jaar vrouwenraad en biedt de mogelijkheid – door een verhoogde media- 
aandacht – om de pijnpunten onder de aandacht te brengen.
Vooral op het vlak van interculturele samenlevingsvraagstukken hangt er de laatste jaren steeds meer 
elektriciteit in de lucht. Problemen allerhande worden door de burgers vaak herleid tot problemen met 
‘die vreemden’. Grenzen van de ethiek worden overschreden. De Vlaamse overheid moet een actieve 
voorbeeldrol opnemen door bijvoorbeeld te investeren in onderwijs en werk. 
Voor personen met een handicap bestaat er al meer dan 40 jaar een beleid. Maar het accent ligt nu 
meer op actieve participatie en inclusie, eerder dan op de passieve betutteling. Gelukkig. De perceptie 
dat personen met een handicap per definitie een lager rendement in hun job hebben, blijft echter 
hardnekkig voortleven.  
Met het actuele politieke debat rond de eindeloopbaan staat de groep van oudere personeelsleden in 
de schijnwerpers, dat gold eerder al voor de kortgeschoolden (b.v. top van Lissabon).

3.2. Binnen de Vlaamse overheid
De opdrachthouder Emancipatiezaken wil de economische	 noodzaak van een actief kansen- 
beleid sterker naar voren schuiven. En daar is een glasheldere reden voor. Momenteel is 50% van de  
personeelsleden ouder dan 45 jaar. Velen gaan dus binnenkort op pensioen. In 2010 zal er een  
probleem zijn omdat 1/4 van de functies die vacant komen, nog maar moeilijk ingevuld raken door 
de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het beter inzetten van de kansengroepen kan die leemte 
opvangen. Daarom zal ik de Vlaamse overheid stimuleren en ondersteunen in het ontwikkelen van een 
aantrekkelijk werkgeversimago, dat meteen ook vrouwen, personen met een handicap, allochtonen 
en andere kansengroepen aanspreekt. 
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Het blijft een pijnpunt! De Vlaamse overheid heeft weinig vrouwen in managementfuncties: 10% aan 
de top en 23% in het middenmanagement (verticale segregatie). De laatste tien jaar is daarin nauwelijks 
verandering gekomen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in deeltijdse en contractuele functies en 
ze zijn ondervertegenwoordigd in entiteiten met een technische taakinhoud (horizontale segregatie). In 
bepaalde functies zijn er weinig mannen, vooral zorgende en administratieve functies.
In de Vlaamse administratie zijn er weinig personeelsleden van allochtone	 afkomst	 of	 met	 een		
handicap. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar die schommelen voor de beide groepen rond 1%. Een 
systeem dat hun aantal binnen de organisatie kan monitoren, zou duidelijkheid kunnen en moeten 
brengen (zie deel III). 
Bij deze groepen is er nog een groot probleem rond de instroom. Er is nood aan een cultuurver- 
andering op de werkvloer, aan een open dialoog en ontmoeting. Bijvoorbeeld door trainingen, discussie-
fora, middaglunchen rond diverse thema’s en dit voor alle personeelsleden. 

De opdrachthouder heeft er sinds eind 2004 nog twee kansengroepen bij gekregen: ervaren		
personeelsleden (+ 45 jaar) en kortgeschoolden. Bepaalde entiteiten kampen met een erg oneven-
wichtige leeftijdspiramide. Binnen het departement Leefmilieu en Infrastructuur is op dit ogenblik 40% 
van de personeelsleden ouder dan 50 jaar. Het massale vertrek van oudere personeelsleden zal in de  
komende jaren de Vlaamse overheid voor problemen stellen, bijvoorbeeld betreffende kennisover-
dracht. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid, dat momenteel in voorbereiding is, moet alle kansen 
krijgen.

Bij de kortgeschoolden bestaat er vooral een spanning tussen enerzijds de afslanking op de lagere 
niveaus (vooral D) – ten gevolge van technologische evoluties – en anderzijds de maatschappelijk en 
politieke wens om deze personeelscategorieën een volwaardige en langdurige tewerkstelling aan te 
bieden. 

4. Besluit omgevingsanalyse

Als we alle in- en externe stakeholders op een rijtje zetten, dan kunnen we spreken over een netwerk 
aan organisaties die zich min of meer met hetzelfde bezighouden. En dat is precies zoals ik het zie, 
met alle voordelen die zo’n netwerk kan bieden: wederzijds leren, adviseren, empowerment... Ik zie 
de dienst Emancipatiezaken dus niet als een eiland en zeker ook niet als een middelpunt, maar als 
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een deel van een groter	geheel. Het is mijn geloof dat we enkel op die manier echte stappen vooruit 
kunnen zetten. 

Het gedeeltelijk externe netwerk geeft ook een onrechtstreeks antwoord op de herstructurering (lees 
decentralisatie) van de Vlaamse administratie. De dienst Emancipatiezaken kan in een gedecentrali-
seerde administratie via haar interne en externe netwerken ook haar invloed uitoefenen op het gelijke-
kansen- en diversiteitsbeleid. 

De streefdoelen	van	het	Pact	van	Vilvoorde zijn verre van gehaald. Een inhaalbeweging is nodig. 
In de eerste plaats omdat het sociaal	 rechtvaardig is om belemmeringen op te heffen en gelijke 
kansen te creëren voor de groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn. Ook is het van belang dat de 
Vlaamse overheid binnen vijf à tien jaar een competitieve	werkgever wil zijn, wanneer de krapte op 
de arbeidsmarkt zich doorzet. En daarom moet ze nu investeren. Bij de kansengroepen liggen ruime 
arbeidsreserves. 
Een bijzonder verhaal geldt voor de ouderen, kortgeschoolden en ook voor vrouwen in de pool voor 
managementfuncties. Zij zijn al talrijk binnen de Vlaamse administratie; Hun competenties moeten 
extra worden aangesproken en gestimuleerd. Dat vraagt een gewijzigd P&O-beleid (Personeel en 
Organisatie).
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DEEL II: MISSIE EN STRATEGIE EMANCIPATIEZAKEN 

5. Missie Emancipatiezaken

De	Vlaamse	overheid	moet	het	referentiepunt	zijn,	de	modelwerkgever	voor	een	geïntegreerd	
en	duurzaam	gelijkekansen-	en	diversiteitsbeleid	in	Vlaanderen,	België	en	daarbuiten.

En dat moet zichtbaar zijn door wie er werkt, waar deze groepen werken en hoe de organisatie 
werkt:
• Wie: het personeelsbestand is tenminste een weerspiegeling van de samenstelling van de poten- 
 tiële Vlaamse arbeidsmarkt (‘evenredige vertegenwoordiging’). Bij mannen/vrouwen streeft de  
 Vlaamse overheid naar een pariteit. 
• Waar: de kansengroepen wordt evenzeer ingezet naar competentie en capaciteit, en komen voor  
 op alle niveaus van de administratie.
• Hoe: de nota van de Vlaamse overheid betreffende Duurzame Ontwikkeling biedt hier een essentiële  
 inspiratiebron. Duurzame Ontwikkeling wordt erin omschreven als “een proces van maatschap- 
 pelijke verandering”. Het is een beleids- en managementproces met als doel houdingen, gedragingen  
 en praktijken te veranderen van beleidsmakers, bedrijfsleven en consumenten. Duurzame ontwik- 
 keling, in de betekenis die de Noorse Premier Brundlandt eraan gaf, betekent voldoen in onze  
 huidige behoeften zonder de toekomstige generaties tekort te doen. Essentieel is een versmelting  
 van economische groei, sociale vooruitgang en ecologisch evenwicht waarbij naar levenskwaliteit  
 gestreefd wordt en dit niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de rest van de wereld.”

De Vlaamse ambtenaren vervullen een voorbeeldfunctie. Door een divers ambtenarenkorps en  
een open cultuur tegenover diversiteit. De dienstverlening zal daardoor beter aansluiten bij de  
behoeften van de Vlaamse bevolking. De burger zal door dit beleid in de toekomst veel meer  
topvrouwen, ouderen, allochtonen en personen met een handicap bij de Vlaamse overheid zien  
werken. De Vlaamse overheid is dan het voorbeeld van integratie en inburgering.
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6. Ontmoeting tussen verschillen en gelijkheid

6.1. Ieder mens is uniek: het waarderen van verschillen
Ik wil een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid voeren dat verschillen	positief	waardeert en niet als 
einddoel heeft om al die verschillen te egaliseren. Beginnen werken bij de Vlaamse overheid mag niet 
enkel betekenen dat je je zo snel mogelijk moet aanpassen aan de organisatiecultuur en waarden van 
de Vlaamse overheid. De organisatie moet ook ontvankelijk zijn om verschillen in haar organisatie op 
te nemen.

Het beleid dat ik wil voeren vertrekt dus vanuit het verschildenken, maar wel vanuit een gelijkwaardig-
heid van iedere persoon. Iedereen is immers uniek. Maar ook groepen en culturen verschillen van 
elkaar: mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, ambtenaren, bedienden en arbeiders, jong 
en oud ... Een verschillenbeleid heeft respect voor de verschillen en houdt er rekening mee. 

Verschillen moeten (h)erkend worden, en als een verrijking worden gezien die een organisatie ieder 
ogenblik weer een beetje doet veranderen. Op die manier zal de organisatie zich telkens aanpassen 
in overeenstemming met haar omgeving die ook steeds in beweging is. De organisatie wordt als het 
ware organisch. 

Wederzijdsheid, ontmoeting	en	dialoog staan centraal als methode om de verschillen te waarderen 
en ieder als gelijkwaardig te benaderen.

6.2. Management van competenties: accenten voor kansengroepen
Het positief benutten van de verschillende competenties van personeelsleden – het gaat hier om  
competentiemanagement – vormt momenteel de	 rode	 draad	 doorheen	 alle	 HRM	 en	 vormings-
processen (P&O) in de Vlaamse overheid. De opdrachthouder Emancipatiezaken ziet het als haar 
taak om de kenmerken van de kansengroepen – op individueel en op groepsniveau - daar waar nodig 
extra onder de aandacht te brengen. In feite is dit een taak van alle P&O-professionals en van de 
leidinggevenden. 

Een duurzaam	 organisatiemodel wordt gedreven door competentiemanagement mét de waar- 
dering van verschillen. Het betekent een verrijking voor de organisatie, maar ook een verhoging van de  
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efficiëntie en de effectiviteit. Het zal de Vlaamse overheid innovatiever en toegankelijker maken.
De	 manier	 waarop	 personeelsleden	 met	 de	 aangereikte	 P&O-instrumenten	 omgaan,	 is	 be-
palend voor het succes van een organisatie. De personeelsverantwoordelijken, leidinggevenden  
en alle personeelsleden, moeten de geest van deze instrumenten in de praktijk brengen. Het volstaat 
niet om louter structuren en instrumenten aan te reiken. Dit geldt voor het P&O-beleid, maar zeker ook 
voor het strikte kansengroepenbeleid. 

En het is de opdracht voor de dienst Emancipatiezaken om binnen	het	competentiemanagement	
de	juiste	accenten	per	kansengroep aan bod te brengen:
• Bij gender gaat het om de vervlechting van mannelijkheid en vrouwelijkheid in structuur en cultuur,  
 van taakgerichtheid en mensgerichtheid. 
• Bij personen met een handicap gaat het om het (h)erkennen van hun capaciteiten, en bij de deel- 
 groep die zonder sociale tewerkstelling niet aan het werk geraakt, om een ethische opdracht.
• Bij allochtonen vertaalt zich dat bijvoorbeeld in een organisatienorm van cultureel pluralisme (een  
 openheid en respect van culturen ten opzichte van elkaar zonder dat de een zich meer superieur  
 opstelt tegenover de andere). 
• Bij kortgeschoolde en oudere personeelsleden ligt de focus op respect en het valoriseren van hun  
 talenten en ervaring in de organisatie.

6.3. Drie dimensies voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid
De opdrachthouder Emancipatiezaken zal de initiatieven van de Vlaamse overheid bekijken vanuit een 
drievoudig perspectief. 

• Werkzaamheid (activiteitsgraad): zeker bij allochtone en gehandicapte personen blijft het vinden  
 van werk van cruciaal belang. Hun instroom moet omhoog. 
• Duurzaamheid (verankering): zowel in de structuur maar zeker ook in de organisatiecultuur van de  
 Vlaamse administratie moet het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid geïnternaliseerd worden. Dan  
 pas zullen de kansengroepen voluit de weg vinden naar de Vlaamse overheid en ook voldoende  
 doorstromen. Een draaideureffect wordt zo tegengegaan.
• Zorgzaamheid (kwetsbare groepen): de Vlaamse overheid moet naast haar resultaatgerichtheid,  
 efficiëntie en effectiviteit ook bijzonder oog hebben voor de kwetsbaarheid van bepaalde groepen  
 en individuen. Beslissingen moeten de effecten op kwetsbare, niet altijd even mondige personen  
 ten volle erkennen en er op anticiperen. 
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7. Strategie Emancipatiezaken

Gelijkekansen- en diversiteitsbeleid is een complex beleid. Het grijpt op alle organisatieonderdelen in. 
Een complex beleid impliceert dan ook een strategie die niet lineair is. Voor de periode 2005-2010 
staat ze op twee assen: 
• Duurzame verandering van de organisatiecultuur en
• afstemming in de beleids- en beheerscyclus.

7.1. Organisatiecultuur duurzaam veranderen: van normwerknemer naar diverse 
werknemer

�.�.�.	Logische	derde	stap	binnen	het	gelijkekansenbeleid	in	de	Vlaamse	administratie
Sinds kort is de vierde opdrachthouder Emancipatiezaken in functie getreden.
• In 1990 ging de eerste opdrachthouder Emancipatiezaken in de Vlaamse overheid van start: zij  
 voerde een barricadepolitiek, stelde zich eerder buiten de organisatie, ze plaatste het thema op de  
 agenda. Die eerste	fase was er een van positieve actie;
• De tweede	 fase sleutelde aan de structuren d.m.v. integratie en mainstreaming, denk aan de  
 Managementcode, het Raamstatuut...  Het thema van het gelijkekansenbeleid werd meer aanvaard  
 gemaakt bij het lijnmanagement en de personeelsverantwoordelijken van de Vlaamse overheid. Dat  
 was het werk van de tweede en de derde opdrachthouder. 
• Nu is de tijd rijp om een derde	fase in te gaan, die van een duurzame cultuurverandering. Het  
 verschil- en gelijkheidsdenken moet in alles doordrongen zijn. Het moet een attitude geworden zijn.  
 Kortom, de komende vijf jaar ligt de focus op een interne cultuuromslag in de Vlaamse administratie.

Waarom? De nieuwe opdrachthouder wil de komende vijf jaar de klemtoon leggen op een open  
dialoog tussen de personeelsleden op de werkvloer, op het versterken van een open organisatie-
cultuur, waar verschillen als een meerwaarde worden gezien. De ‘normwerknemer’ moet ook in de 
Vlaamse overheid een meer divers profiel krijgen. Nu gebeurt de indiensttreding van mensen uit de 
kansengroepen in een risicosfeer, met een gevoel van onbekendheid tegenover elkaar. Als bijvoor-
beeld personen met een handicap in de organisatie komen (= openen van de deuren), is het goed dat 
structuren aangepast zijn (= openen van de praktijken), maar om ze te houden en een draaideureffect 
te vermijden is het nodig dat ook de organisatiecultuur op een duurzame manier verandert (= openen 
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van de ogen). Zulke processen werken op een vergelijkbare manier voor allochtone en oudere perso-
neelsleden, vrouwen in managementfuncties, mannen in zorgfuncties, ...

Uiteraard	mag	er	geen	breuk	ontstaan	met	het	verleden. Het is gewoonweg een volgende fase, 
een nieuwe, logische en noodzakelijk stap, die alleen maar kan lukken als ze op het vorige beleid 
voortbouwt. Positieve actie en mainstreaming op structurele elementen blijven dus in ieder geval nodig. 

�.�.�.	Netwerk	van	cultuurzenders	en	cultuurdragers
De P&O-professionals,	leidinggevenden en de emancipatieambtenaren in de verschillende entiteiten 
zijn de eerste partners van Emancipatiezaken. Samen met hen wil de dienst Emancipatiezaken een 
cultuurzender zijn, een soort van seintoren, die een welbepaald (norm)kader rond gelijke kansen en 
diversiteit permanent en door allerlei acties uitzendt. 

Om echter het verschil- en gelijkheidsdenken te kunnen integreren (horizontaal en vertikaal, main-
stream dus) en om een legitiem draagvlak te hebben voor dat verschildenken is het ook noodzakelijk 
dat de leidinggevende ambtenaren er de ambassadeurs van zijn. Ze “zijn” de filosofie, ze dragen ze 
uit en zenden vanuit een welbepaald normkader (bijv. het waardencharter van de Vlaamse minister van 
Bestuurszaken) signalen uit. Uiteindelijk moeten alle personeelsleden cultuurdragers worden, zowel 
binnen als buiten de organisatie. De burger moet dit merken. 

Emancipatiezaken leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken alle ambtenaren de burger

Netwerk	van	cultuurzenders:
• De opdrachthouder draagt actief de boodschap/filosofie uit bij de bestaande P&O-netwerken  
 (HRM-netwerk, netwerk van de kwaliteitscoördinatoren, PIWP, ...);
• Netwerk met de emancipatieambtenaren in de verschillende beleidsdomeinen;
• Agendering en toetsen van voorstellen in de hoogste managementorganen;
• Netwerkbijeenkomsten van Vlechtwerk uitbreiden = cultuurbeïnvloeding op managementniveau;
• Dialoogdagen en netwerking met personen met een handicap voortzetten;
• Middaglunchen rond diverse thema’s voor personeelsleden van allochtone afkomst.
• ...
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De opdrachthouder Emancipatiezaken wil op pad gaan, zichtbaar zijn in de organisatie, in binnen- en 
buitendiensten verspreid over heel Vlaanderen en daar de meerwaarde van het gelijkekansen- en  
diversiteitsbeleid vertegenwoordigen en zichtbaar maken. Deze aanwezigheid op de werkvloer, dicht 
bij de personeelsleden, laat ook toe te weten	wat	er	binnen	de	organisatie	leeft. 
Die aanwezigheid op de werkvloer is ook noodzakelijk om de gewenste verandering	 van	 de		
organisatie te realiseren. Enkel teksten en engagementsverklaringen top down, met een al dan niet  
verplichtend karakter, geven geen garantie voor het slagen van het beleid. 

�.�.�.	Vertrekken	vanuit	de	vier	organisatiegebonden	competenties
De Vlaamse overheid wil vier	centrale	waarden uitdragen bij alle personeelsleden van de Vlaamse 
overheid. Deze zijn:
• klantgerichtheid
• betrouwbaarheid
• voortdurend verbeteren
• samenwerken

Dat doet de Vlaamse overheid via haar beleid van competentiemanagement. Instrumenten om deze 
in de praktijk te brengen zijn het competentiewoordenboek, een waardecharter, de evaluatiecyclus  
en -documenten van Ploeg, ... Ook het integriteitsbeleid dat de Vlaamse minister van Bestuurszaken in 
deze legislatuur wil uitbouwen, vertrekt vanuit deze basis van de vier waardegebonden competenties. 

De opdrachthouder Emancipatiezaken wil dat respect	voor	verscheidenheid	integraal	onderdeel	
uitmaakt	 van	 de	 vier	 waardegebonden	 competenties	 en	 de	 notie	 integriteit van de Vlaamse 
ambtenaren. Een open cultuur tegenover diversiteit moet een divers ambtenarenkorps mogelijk  
maken en leiden tot een betere dienstverlening aan alle groepen in de Vlaamse bevolking. In contacten 
met de burger en in de relatie van ambtenaren onder elkaar moet de Vlaamse ambtenaar (h)erkend 
worden om zijn/haar respect, betrouwbaarheid, integriteit en objectiviteit ten aanzien van eenieder,  
ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, handicap, enz. Zoiets als een handels- 
kenmerk van de Vlaamse overheid, dat door haar personeelsleden dagelijks in de praktijk wordt  
gebracht. Het is een uitstraling, een sterke karaktertrek.
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Waarden	mogen	niet	enkel	op	papier	staan of in toespraken worden beleden. Ze moeten leven. 
Door een bevraging van leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en in het bijzonder de per-
soneelsleden in formele en informele bijeenkomsten wil ik weten welke waarden er leven (zie deel III). 
De voeling met de basis is erg belangrijk om met succes te werken aan de cultuurbeïnvloeding. Deze 
contacten zijn ook belangrijk om met de nodige legitimiteit en gedragenheid elementen naar voren te 
schuiven als input voor het waardencharter dat de minister van Bestuurszaken in het vooruitzicht stelt. 
Ik hoop ook een goed contact en overleg te kunnen opbouwen met de coördinator integriteitszorg 
binnenkort in dienst zal treden. 

7.2. Gelijke kansen en diversiteit integreren in de beleids- en beheerscyclus

�.�.�.	Verankering	in	Beter	Bestuurlijk	Beleid
Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) wil de Vlaamse overheid beter doen functioneren. De architecten van 
BBB hebben zich sterk laten leiden door het moderniteitsdiscours van het New Public Management 
(NPM). BBB focust op klantgerichtheid, het verhogen van de efficiëntie en de effectiviteit van de 
dienstverlening van de Vlaamse administratie. Maar wereldwijd is er de vaststelling dat, deels omwille 
van evoluties in de samenleving, maar deels ook omwille van correcties op het NPM, thema’s zoals 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, kennismanagement, gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, ... de laatste 
jaren sterk aan belang hebben gewonnen in het P&O-beleid. Als moderne overheidsorganisatie kan 
en mag de Vlaamse overheid hiermee niet achterblijven.

Het gelijke kansenverhaal werd niet echt naar voren geschoven in BBB. Dit in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de overheidshervorming die in 1999 in het Verenigd Koninkrijk van start ging. Diversiteitsbeleid 
vormde daar één van de zes sleutelthema’s. Het moest de overheid dichter bij de (noden van) de 
bevolking brengen. 

De huidige Vlaamse regering wil BBB verder zetten, een soort van BBB-bis. Ik zal initiatieven onder-
nemen opdat het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid één van de belangrijke onderdelen van de over-
heidshervorming worden. 

BBB zal de aansturing van elk beleidsdomein vanuit de functioneel bevoegde minister versterken. De 
minister van Bestuurszaken zal het normkader bepalen. Deze andere impact vanuit het centrale P&O-
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beleid speelt ook een rol voor de dingen die de dienst Emancipatiezaken vanuit het centrale beleids-
domein bestuurszaken wil spelen. Interne (en externe) netwerking en aandacht voor communicatie 
worden des te belangrijker. 

�.�.�.	Monitoring	van	de	kansengroepen
De Vlaamse overheid zal werken met beheersovereenkomsten en managementcontracten. De  
opdrachthouder Emancipatiezaken zal erop toezien dat hierin streefcijfers rond de kansengroepen 
verwerkt zitten, in lijn met het Pact van Vilvoorde. Maar eerst moeten de streefcijfers in overleg met de 
ambtelijke en beleidstop worden geconcretiseerd. 
De volgorde van de stappen is belangrijk:
1. dialoog en overeenstemming rond concrete cijfers;
2. opname in de aansturingsinstrumenten;
3. opvolging, evaluatie en gepaste positieve en negatieve sanctionering. 
In de periode 2005-2010 zal de dienst Emancipatiezaken hier veel aandacht aan besteden.  Daarom 
wil de opdrachthouder een krachtig instrument maken van het rapport dat de evolutie van deze indi-
catoren schetst. Dit rapport zal jaarlijks bij de Vlaamse Regering en het Parlement worden ingediend. 
Deze jaarrapporten worden geplaatst naast de cijfers (benchmarks) en goede praktijken van andere 
overheden uit binnen en buitenland. Of de Vlaamse overheid het goed doet, kunnen we nagaan door 
haar te plaatsen tegenover andere overheden. Het levert ook nieuwe ideeën op. Interessante landen 
zijn bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen, ...

�.�.�.	Advisering	van	de	politieke	en	ambtelijke	top
De Vlaamse overheid is permanent in beweging, net zoals de maatschappij. Bijsturing van beleid is 
dus noodzakelijk. Over de thema’s die verband houden met gelijke kansen en diversiteit zal de dienst 
Emancipatiezaken de top van het beleid en de administratie adviseren op een pro-actieve manier en 
vanuit een onafhankelijke positie.

�.�.�.	Actief	op	het	‘veld’
In de BBB-context moet de dienst Emancipatiezaken haar meerwaarde bij de Vlaamse overheid  
kunnen bewijzen door het creëren	van	succesverhalen	op	de	werkvloer: vernieuwende acties die 
de dienst Emancipatiezaken ontwikkelt in samenspraak met de entiteiten of door projecten die door 
de beleidsdomeinen worden getrokken maar waarbij de dienst Emancipatiezaken een rol van project- 
ondersteuning vervult. 
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De dienst Emancipatiezaken moet een ontwikkelaar zijn van vernieuwende P&O-projecten, een 
soort van onderzoeks- en ontwikkelingsrol (R&D) spelen. De dienst streeft ernaar dat andere P&O- 
professionals de nieuwe succesvolle projecten opnemen in hun eigen werking. De projecten vanuit 
de dienst Emancipatiezaken moeten vernieuwende projecten zijn, een soort van spin-off’s, zoals het 
project ‘Vlechtwerk’ (zie deel III). Het prikkelen van de organisatie opdat ze deze gelijkekansen- en  
diversiteitsgerichte projecten zelf opneemt in de eigen werking, vormen een onderdeel van de  
strategie van mainstreaming of inclusie van gelijke kansen en diversiteit in de reguliere werking van de 
Vlaamse administratie.

De emancipatieambtenaren in de entiteiten vormen belangrijke antennes en spelers om dieper in de 
organisatie het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te stimuleren. Het is erg belangrijk dat de dienst 
Emancipatiezaken ook in de nieuwe organisatieformule de kracht van dit bestaande netwerk van de 
dertig emancipatieambtenaren kan behouden. 

8. Principes en waarden Emancipatiezaken

Hoe wil de dienst Emancipatiezaken gepercipieerd worden? Drie karaktertrekken staan centraal: 
• communicatief en participatief
• professioneel
• bezielend, maar kritisch en onafhankelijk

8.1. Optreden als een communicatieve en participatieve partner
De Vlaamse administratie is geen eiland. Evoluties, spanningen, problemen die zich in de samen- 
leving voordoen, zijn ook voelbaar binnen de administratie. Ambtenaren zijn ook burgers. Het beleid 
rond gelijke kansen en diversiteit speelt zich af in meerdere domeinen, in een samenleving die steeds  
complexer wordt. Een interdisciplinaire benadering is noodzakelijk.

Werken aan een cultuurverandering, is een onderhuids proces op lange termijn, het beoogt immers 
een attitudewijziging. Het proces kan gestuurd worden door instrumenten en communicatie. Daarbij 
is de tone	of	voice enorm belangrijk. Ik kies ervoor om niet te vertrekken vanuit de tekorten of fouten, 
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maar sensibiliseren, communiceren met een gefundeerde toekomstvisie. Emancipatiezaken biedt dus 
een positief forum: goede praktijken belonen – dat meer dan negatieve projecten bekritiseren. In- en 
externe communicatie en samenwerking is de sensibiliserende kracht en het instrument voor een 
duurzame cultuurverandering.

Een sterke aanwezigheid in de media, om de gelijkekansen- en diversiteitsidee van de Vlaamse over-
heid uit te dragen, versterkt de Vlaamse overheid extern. Het toont de Vlaamse overheid als een voor-
beeldige werkgever. Media-aanwezigheid op dit thema versterkt ook de impact van de acties vanuit 
de dienst Emancipatiezaken (en haar andere cultuurzenders) intern in de overheid.

�.�.�.	Wisselwerking	met	interne	en	externe	actoren
Knelpunten binnen de Vlaamse administratie kunnen maar effectief worden aangepakt als ze rekening 
houden met en invloed uitoefenen op verschillende domeinen: onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, inter-
culturele dialoog, ... Wil de Vlaamse administratie een maximaal effect nastreven, dan zal ze met alle 
actoren moeten samenwerken, binnen en buiten de administratie. Samenwerking met verschillende 
belanghebbende actoren (stakeholders) is belangrijk, het vraagt een interactief en participatief beleid. 

De aanpak bij het Pact van Vilvoorde volgde deze logica. Het Vlaams regeerakkoord kiest ook duidelijk 
voor de optie van samenwerking	met	de	actoren	die	impact	hebben	op	de	verschillende	domei-
nen:	de zelforganisaties, de werkgevers en werknemersorganisaties, de academische wereld... Het 
effect en de impact van zo’n samenwerking is groter dan de som van de effecten per bestuursniveau 
of per domein.

• Om aan dit idee een eerste concrete invulling te geven, organiseerde de opdrachthouder Eman- 
 cipatiezaken een overlegronde. Ze voerde gesprekken met de Vlaamse politieke en ambtelijke top,  
 de Vlaamse zelforganisaties, de SERV en academische deskundigen die tot dit definitieve beleids- 
 plan leidden voor de periode 2005-2010. Dit netwerk van stakeholders zal ook jaarlijks worden  
 betrokken bij de jaarrapporten van de dienst Emancipatiezaken. 
• Ik zie het bovendien als een onderdeel van mijn taak om andere organisaties en in het bijzonder  
 de publieke organisaties in te lichten over de initiatieven van de dienst Emancipatiezaken. Ik wil een  
	 ervaringsuitwisseling	stimuleren. Jaarlijks zal ik externe organisaties, waaronder de lokale over- 
 heden, uitnodigen om elkaar te ontmoeten, goede praktijken uit te wisselen en de netwerking  
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 tussen de gelijke kansenactoren te stimuleren. Daarbij wil ik vooral aandacht hebben voor de lokale  
 overheden en dit allerminst vanuit een bevoogdende of hiërarchische opstelling. Ik zal voor dit  
 initiatief samenwerken met de ministers van Bestuurszaken, Gelijke Kansen en Binnenlands Bestuur.

�.�.�.	Dialoog	in	eigen	huis
Om te slagen in de opdracht, zal ook binnen de Vlaamse overheid een samenwerking met vele actoren 
nodig zijn. Immers, de personeelsverantwoordelijken, de emancipatieambtenaren in de verschillende 
entiteiten, de beleidsvoerders en het lijnmanagement zijn cultuurzenders; de personeelsleden zijn de 
cultuurdragers. 

Binnen de Vlaamse administratie zijn naast de dienst Emancipatiezaken nog twee andere belangrijke 
actoren actief op het domein van gelijke kansen: de Cel Gelijke Kansen Vlaanderen en de administratie 
Werkgelegenheid. De eerste valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van gelijke kansen, de 
tweede onder de Vlaamse minister van werk. Het beleid van deze drie actoren maakt deel uit van het 
gehele Vlaamse beleid, zoals verwoord in het Vlaams Regeerakkoord. Het interne gelijkekansenbeleid, 
de dienst Emancipatiezaken dus, moet op een intense manier samenwerken met de andere twee 
diensten. Het is de overtuiging van de opdrachthouder Emancipatiezaken dat deze actoren elkaar 
kunnen versterken.
Voorbeelden: zie de acties vermeld in deel III – actieplan 2005-2010.

8.2. (H)erkend door professionaliteit

Zowel binnen als buiten de Vlaamse administratie streeft de dienst Emancipatiezaken ernaar om  
gezien te worden als een kwaliteitsvolle en professionele actor, die met kennis van zaken spreekt:
• door enerzijds een goed georganiseerde monitoring en onderbouwde en goed beargumenteerde  
 adviezen te geven (kennis);
• en anderzijds door originele acties, projecten, campagnes aan te bieden en te begeleiden die aan- 
 sluiten bij leemten, behoeften en knelpunten in de organisatie (acties). 

De opdrachthouder Emancipatiezaken waakt er bovendien over dat de taken van de dienst Eman- 
cipatiezaken aansluiten bij de financiële	en	persoonsgebonden	capaciteit van de dienst. Enkel dan 
kan de dienst Emancipatiezaken optimaal functioneren. 
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8.3. Bezielend, maar kritisch en onafhankelijk
De beleidsmaker besloot de opdrachthouder voor Emancipatiezaken tewerk te stellen in een onaf-
hankelijke contractuele mandaatfunctie. Deze functie is niet ingevoegd in de ambtelijke hiërarchie van 
de administratie, maar heeft een rechtstreekse evaluatielijn met de Vlaamse minister bevoegd voor 
Bestuurszaken. Die positie moet me de nodige ruimte bieden om, indien nodig, kritische reflecties te 
maken en er ook over te communiceren. 
Mijn onafhankelijke	positie	is	vooral	nodig om:
• Op een objectieve manier te werken aan monitoring, advisering, evaluatie; 
• Het verzekeren van een ombudsfunctie bij situaties van grensoverschrijdend seksueel gedrag en  
 bij discriminatie en racisme;
• Ook wil ik meer pro-actief adviezen overmaken aan de ambtelijke en politieke top, zoals in de  
 discussie over het al dan niet toelaten van ideologische en levensbeschouwelijke symbolen in de  
 Vlaamse administratie;
• Ik wil een bondgenoot zijn voor de administratie wanneer zich knelpunten voordoen bij het in  
 de praktijk brengen van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Ik wil ook een bondgenoot zijn van  
 externe organisaties die met gelijke kansen en diversiteit bezig zijn en ik wil hun visie en/of inzichten  
 vertegenwoordigen bij de Vlaamse administratie;
• En ten slotte wil ik van de dienst Emancipatiezaken ook een trendsettende dienst maken en een  
 voortrekkersrol invullen. Want pas dan kan de Vlaamse overheid naar buiten komen als voorbeeld.  
 Dit impliceert een dosis durf, het engagement om de dingen diepgaand te onderzoeken, de dialoog  
 aan te gaan met belanghebbenden, een participatief beleid te voeren en vernieuwing te brengen.

De reorganisatie van de Vlaamse overheid zal een impact hebben op de positie van de dienst Eman-
cipatiezaken. De hervormingen van BBB zijn gebaseerd op decentralisering van diensten, responsabi-
lisering van het lijnmanagement per beleidsdomein en contractualisering van de beschikbare middelen 
in functie van de doelstelling. De lijnmanagers in de dertien beleidsdomeinen kunnen nu veel meer zelf 
beslissen hoe ze de doelstellingen willen bereiken. 
De opdrachthouder Emancipatiezaken wil hierop anticiperen	door:
1. kwaliteitsvolle kennis aan te leveren (adviezen, monitoring, evaluatie, ...), 
2. met succesvolle projecten de meerwaarde aan te tonen binnen de verschillende beleidsdomeinen  
 (Vlechtwerk, campagnes, ...) en 
3. door actief aanwezig te zijn in de pers. 
Het laatste punt kan resulteren in een win-win: de Vlaamse overheid die haar rol van modelwerkgever 
uitdraagt en de dienst Emancipatiezaken die meer autoriteit en impact krijgt binnen de organisatie. 
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DEEL III: ACTIEPLAN 2005-2010

De Vlaamse overheid wil de komende jaren het referentiepunt worden van een organisatie die actief 
en duurzaam investeert in een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Onderstaand vindt u de krachtlijnen 
voor het actieplan 2005-2010. De acties vertrekken vanuit de belangrijke knelpunten en opportuniteiten 
van nu en zoals die zich ook wellicht in de volgende jaren zullen voordoen. Het beleid richt zich op 
vijf kansengroepen: mannen/vrouwen, allochtonen, personen met een handicap, kortgeschoolden en 
ervaren werknemers (+ 45 jaar). 

Op regeringsniveau onderschrijft de Vlaamse minister, Geert Bourgeois, als minister bevoegd voor 
Bestuurszaken deze krachtlijnen. De periode 2005-2010 is ook de mandaatperiode van de nieuwe 
opdrachthouder Emancipatiezaken, Ingrid Pelssers.

Iedere groep vraagt een specifieke benadering: op het vlak van gender is vooral een cultuurver- 
andering nodig, bij personen met een handicap ligt de nood bij een open cultuur maar zeker ook nog 
bij structurele aanpassingen, bij allochtonen moet er vooral op het instroombeleid worden ingezet en 
bij kortgeschoolden en ervaren werknemers is een aanpassing van het loopbaanbeleid de belangrijkste 
opdracht. 
Maar naast dit programma per kansengroep is er ook nood aan overkoepelende initiatieven, die als 
een rode draad door de andere acties lopen. Voor de periode 2005-2010 gaat het om het creëren en 
stimuleren van een cultuurverandering en het verankeren van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid 
in de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse overheid.

Onderstaand vindt u het actieprogramma 2005-2010. 
Uiteraard is dit een dynamisch programma. Bijsturingen zullen nodig zijn in functie van de omgeving 
die ook continu verandert. Maar de grote actielijnen zijn hiermee duidelijk. De missie en strategische 
doelstellingen blijven echter dezelfde.
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9. Acties gericht op mannen en vrouwen: de stap naar 
 cultuurverandering

9.1. Naar een taak- en mensgerichte cultuur op managementniveau
Het aantal vrouwen in het midden en topmanagement van de Vlaamse administratie is erg laag: 20%. 
De laatste jaren bleef dit cijfer ongewijzigd. Een ‘natuurlijke oplossing’ van dit probleem zien we dus 
niet. De opdrachthouder Emancipatiezaken en de Vlaamse minister voor Bestuurszaken willen een 
versnelling door een actief beleid dat vrouwen meer kansen moet geven om tot het midden- en top-
kader door te groeien. 

In de periode 2005-2010 komt er een intensief programma:
1. Positieve	actie	bij	aanstellingen	in	het	midden-	en	topkader. Bij gelijke kwalificatie gaat de keuze  
 naar het ondervertegenwoordigde geslacht, in dit geval vrouwen. Vrouwen moeten dus minstens  
 even goed zijn als de andere kandidaten. Het gaat dus niet om positieve discriminatie. Bij  
 inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut (raamstatuut) zal dit principe ook voor de andere  
 kansengroepen van toepassing zijn;
2. Streefcijfer	van	��%	vrouwen	in	het	midden-	en	topmanagement. De minister van Bestuurs- 
 zaken zal dit streefcijfer van 33% vrouwen op managementniveau voorleggen aan de collega’s  
 van de Vlaamse Regering. Het cijfer van 33% sluit aan bij de bestaande decretale regel die  
 maximaal 2/3 leden van hetzelfde geslacht toelaat in de Vlaamse adviesraden en beheersorganen.  
 De positieve actie bij aanstelling geldt tot dit streefcijfer is bereikt. De streefdatum is 2015 voor dit  
 cijfer van 33%. Het lange termijndoel is echter de pariteit = 50/50;
3. Intensief	programma	van	netwerkbijeenkomsten	van	vrouwen	en	mannen	met	management-	
	 ambitie. In Brussel, maar ook in de provinciale diensten van de Vlaamse overheid start de dienst  
 Emancipatiezaken netwerkbijeenkomsten. Minister Bourgeois is de ambassadeur van dit netwerk,  
 samen met een vrouwelijke topambtenaar. Dit programma wil intern managementtalent zichtbaar  
 maken, haar competenties versterken en tegelijk de managementcultuur beïnvloeden in een mens- 
 vriendelijke richting. Mannen worden bewust in dit programma betrokken. Zij bepalen mee de  
 cultuur;
4. Leidinggeven	in	deeltijd,	ook	in	de	praktijk. Formeel kunnen managers al werken in een formule  
 van 80% of 90%. Maar niemand doet dat, omwille van werkdruk, de ‘mythe van de onmisbaar- 
 heid als leidinggevende’, toch 100% (of meer) in de praktijk werken maar aan een lager loon, ... De  
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 opdrachthouder en de Vlaamse minister van Bestuurszaken willen dat veranderen, de belem- 
 meringen aanpakken en een positieve sfeer creëren rond leidinggevenden die omwille van zorg- en  
 andere privétaken een periode minder uren op kantoor willen doorbrengen. Een moderne overheid  
 moet die flexibiliteit bieden, ook op managementniveau. Dit past ook in haar streven naar een leef- 
 tijdsbewust personeelsbeleid.

9.2. Combinatiefaciliteiten werk/privé binnen de organisatie
De Vlaamse overheid heeft als werkgever een goede reputatie op het vlak van combinatiefaciliteiten. 
In haar wervingsbeleid speelt ze deze troef ook actief uit. Ook in de praktijk kan ze die combinatie van 
werk en privé voor haar personeelsleden waarmaken. Uit een tevredenheidsenquête bij het personeel 
van 2004 blijkt 80% van de personeelsleden in een niet-leidinggevende functie tevreden te zijn over de 
manier waarop ze werk en privé kunnen combineren. Anders is het gesteld met de leidinggevenden 
uit het midden en topkader. Maar 34% geeft aan werk en privé goed te kunnen combineren. Het is 
afwachten of de combinatiefaciliteiten sterk blijven in de toekomst. Bijvoorbeeld de responsabilisering 
en resultaatgerichtheid van de organisatie neemt de komende jaren toe en dit binnen een eenzelfde 
personeelscontingent.

 1. Leidinggeven	in	deeltijd,	ook	in	de	praktijk. Zie 9.1. - actie 4.

 2. combinatiefaciliteiten	in	de	hele	organisatie. Zoals al gezegd, de Vlaamse overheid staat als  
  werkgever sterk op het vlak van het combinatiebeleid. Vraag is of deze faciliteiten ook in de  
  praktijk even sterk worden aangeboden. In alle buitendiensten? Ook bij de meer kwetsbare  
  groepen (bv. personeel van de DAB Schoonmaak en Catering). De komende jaren wil de  
  opdrachthouder Emancipatiezaken onderzoeken hoe het in de hele Vlaamse overheid is gesteld  
  en indien nodig zal ze verbetervoorstellen uitwerken voor de minister van Bestuurszaken. 

10. Personen met een handicap: sleutelen aan de structuur

In het Vlaamse beleid voor personen met een handicap verschoof de focus van welzijn naar  
arbeid. Met de formulering van de vrij ruime groep van ‘arbeidsgehandicapten’ groeide het gevaar 
van een verdringing op de arbeidsmarkt van de personen met een lager rendement omwille van een 
zware handicap. Daarom dringen zich maatregelen op zoals de mogelijkheid van aparte wervingen,  
rendementssubsidies, ...
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Of een organisatie goed omgaat met personen met een handicap wordt in de eerste plaats bepaald 
door haar organisatiecultuur. Kenmerken de leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken en de 
collega’s zich door een open houding? Fixeert men zich niet op de problemen maar heeft men de 
reflex om oplossingen te zoeken? Deze houding willen we ook stimuleren in de Vlaamse overheid.
Naast de noodzaak aan een dergelijke open organisatiecultuur, is er ook behoefte aan structurele aan-
passingen. De Vlaamse overheid heeft al sterk ingezet op het toegankelijk maken van haar gebouwen 
en haar ICT-omgeving (intranet en internet). Deze initiatieven zet ze voort. 

De komende vijf jaar wil ze prioriteit maken van aanpassingen van de selectie- en wervingsprocedures 
en de werkplek voor personen met een handicap. Ook wil ze komen tot een systeem van rendements-
ondersteuning. Een systeem dat in nog geen enkele andere overheid bestaat.

�.		 Selectie-	en	wervingstesten	toegankelijk	maken. 
 Competenties staan voorop. Uiteraard ook wanneer personen met een handicap zich voor een  
 functie aandienen. Alleen mag de wijze van selecteren deze groep niet onterecht uitsluiten. De  
 komende jaren investeert de Vlaamse overheid actief in maatoplossingen voor kandidaten met een  
 handicap. De minister voor Bestuurszaken zal in het voorjaar van 2006 een plan van aanpak  
 presenteren. De Vlaamse overheid zal op dit domein een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie naar  
 andere profit- en non-profitorganisaties opnemen.
 Op zes momenten in de selectieprocedure komen er redelijke en maatgerichte aanpassingen: 
 1. Identificatie van de persoon met een handicap;
 2. Bepalen van de behoefde aan aanpassingen; 
 3. Vormgeving van de aanpassing;
 4. Testafname zelf;
 5. Wervingsbeslissing;
 6. Nazorg. 

�.	 Rendementsondersteuning	voor	personen	met	een	handicap. 
 Een bepaalde groep van personen met een handicap heeft ondersteunende maatregelen nodig:  
 redelijke aanpassingen. Vaak kosten die geld en inzet van personeel. Maar een aantal personen  
 met een handicap kan zelfs met dergelijke redelijke aanpassingen nog niet in concurrentie treden  
 met valide kandidaten bij wervingen. Het gaat hier om mensen met een zware arbeidshandicap.  
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 Ook naar deze groep wil de Vlaamse overheid een verantwoordelijkheid opnemen. Voor het  
 realiseren van ondersteunende maatregelen of sociale tewerkstelling kunnen leidinggevenden in  
 de Vlaamse administratie niet, zoals collega’s uit de private sector, beroep doen op een financiële  
 tegemoetkoming. Het lijnmanagement van de Vlaamse administratie is sterk vragende partij om dit  
 wel te voorzien. 
 De dienst Emancipatiezaken bezorgt een voorstel aan de minister van Bestuurszaken:
 • 2005, 2006 – technische en financiële operationalisering van het systeem;
 • 2007 – toetsing met ambtelijke en beleidsactoren + financiële voorzieningen vastleggen;
 • 2008 – inwerkingtreding.

�.	Voorbehouden	betrekkingen	voor	personen	met	een	zware	arbeidshandicap. 
 Voor de specifieke groep van personen met een zware handicap zal de Vlaamse Regering, op  
 voorstel van de minister van Bestuurszaken, het aantal betrekkingen bepalen dat voor deze groep  
 wordt voorbehouden. Mensen met een zware handicap zullen niet moeten deelnemen aan een  
 vergelijkend wervingsexamen, omdat ze niet met ‘gelijke wapens’ aan de start verschijnen bij  
 selectieprocedures omwille van hun zware handicap. Voor personen die ook een handicap  
 hebben, maar geen zware handicap, blijven de reguliere selectieprocedures openstaan. Zij kunnen  
 evenwel beroep doen op redelijke aanpassingen: zie 10 – actie 1. 

�.	Aanpassing	van	de	arbeidspost. 
 De Vlaamse overheid gebruikt sinds een paar jaren een centraal budget voor aanpassingen van de  
 werkplek voor personeelsleden met een handicap (100.000 euro/jaar). De dienst Emancipatie- 
 zaken verzorgt de centrale coördinatie. De arbeidspostaanpassingen die al gebeurden zijn divers:  
 een groter pc-scherm, faciliteiten voor braille, geluidsversterking, ... 
 De groep van Vlaamse openbare instellingen kan momenteel geen beroep doen op dit budget. De  
 Vlaamse minister voor Bestuurszaken wil deze toestand oplossen.

�.	Monitoringsysteem	om	het	aantal	personen	met	een	handicap	in	kaart	te	brengen 
 zie 11 – actie 2.
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11. Allochtonen bij de overheid: beginnen bij de instroom 

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap telt 0,4% personeelsleden met een niet-Belgische  
nationaliteit (cijfers 31 december 2004). Natuurlijk is de groep allochtonen ruimer. Nationaliteit geeft 
maar een beperkte indicatie. Om betrouwbare cijfers te krijgen is een geïntegreerd monitoringsysteem 
nodig. Maar om meer personeelsleden van allochtone afkomst te krijgen, moet er vooral iets gebeuren 
aan de instroom. Dit wordt de focus voor de komende jaren.

�.	 Project	 ‘Wervend	Werven’	–	doorlichten	van	de	beeldvorming,	wervingskanalen,	selectie-	
	 testen. De Vlaamse overheid lukt er redelijk goed in allochtonen tewerk te stellen in startbanen  
 en vervangingscontracten. Dat is niet het geval bij reguliere (contractuele en statutaire) functies.  
 Het is moeilijk allochtone kandidaten te bereiken bij selectierondes. Veel allochtonen vragen zich  
 af of ze bij de overheid kunnen solliciteren en hoe ze dat dan best doen. 
 De opdrachthouder Emancipatiezaken zal eind 2005 aan de minister voor Bestuurszaken een  
 actieplan voorstellen om mogelijke barrières op te heffen. De beleidsadviezen zullen betrekking  
 hebben op het beeld dat de Vlaamse overheid oproept bij deze kansengroep, de effectiviteit van  
 de huidige wervingskanalen om potentiële kandidaten van allochtone afkomst te bereiken, de  
 neutraliteit van de selectietesten die de overheid hanteert, ... Bedoeling is initiatieven op te nemen  
 in het takenpakket van het nieuwe Agentschap Rekrutering en Selectie, dat begin 2006 van start  
 gaat. 

�.	 Monitoring:	het	aantal	allochtone	personeelsleden	in	de	administratie	in	kaart	brengen. 
 De registratie van personen van allochtone afkomst – maar ook van personen met een handicap 
 – gebeurt op vrijwillige basis, omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een  
 kanttekening: de vrijheid voor betrokkenen om zich al dan niet te registreren, betekent dat de cijfers  
 uit dit monitoringssysteem een waardevolle, maar geen 100% zekere indicatie geven van de echte  
 aanwezigheid van deze groep in de organisatie. 
 Vanuit de cijfergegevens kan men dan ook verbanden onderzoeken met andere indicatoren (bv.  
 de rechtspositie waarin allochtone personeelsleden het meest zijn tewerk gesteld). In de commu- 
 nicatie rond dit monitoringproject zal extra aandacht gaan naar het informeren en motiveren van de  
 kansengroepen om zich te registreren. In 2006 gaat in een administratie een proefmeting van  
 start.
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�.	 Streefcijfers	als	positieve	stimulans.
 In uitvoering van het Pact van Vilvoorde en het Uitvoeringbesluit van de Vlaamse Regering van  
 24 december 2004 rond de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen in de Vlaamse  
 administratie, moeten de functioneel bevoegde ministers concrete en haalbare streefcijfers vast- 
 leggen voor elk van de kansengroepen. Dus ook voor de groep van allochtone personeelsleden.  
 Zowel de beheersovereenkomsten als de managementcode zijn geschikte instrumenten om het  
 bereiken van de streefcijfers op te volgen. De dienst Emancipatiezaken zal een voorstel van streef- 
 cijfers uitwerken. Het is belangrijk ieder jaar na te gaan of deze streefcijfers werden gehaald.

�.	 Draaideur	vermijden	door	te	werken	aan	de	interne	organisatiecultuur.
 Het aantrekken, maar ook het behouden van goede personeelskrachten is belangrijk. Dat geldt  
 voor iedere organisatie. Ook voor de Vlaamse overheid. Eenmaal personeelsleden van allochtone  
 afkomst in de administratie werken, kan een interne organisatiecultuur die positief omgaat met  
 culturele diversiteit, hun blijvende aanwezigheid versterken. 
 Bij interne initiatieven zoals campagnes rond het stimuleren van respect, integriteit en de gewenste  
 organisatiewaarden, zal deze idee van een open en positieve organisatiecultuur worden mee- 
 genomen. 

�.	 Persoonlijke	begeleiding	personeelsdiensten	voor	werving	allochtonen.
 De dienst Emancipatiezaken wil sterk inzetten op de instroom van allochtonen. Ze biedt de admini- 
 straties aan hen persoonlijk te begeleiden in het zoeken van allochtonen bij de invulling hun  
 vacatures. Het is een gemeenschappelijke inspanning, waarbij de dienst Emancipatiezaken haar  
 expertise rond diversiteit en contacten met de zelforganisaties inzet, en waarbij de betrokken  
 administratie haar volledige medewerking verleent, bijvoorbeeld door het formuleren op manage- 
 mentniveau van een streefcijfer. De dienst Emancipatiezaken start in 2006 met deze onder- 
 steuning van de personeelsdiensten in de vorm van een aantal pilootadministraties.

�.	 Lunchgesprekken.
 Regelmatig zal de dienst Emancipatiezaken allochtone personeelsleden uitnodigen voor een  
 middaggesprek om van gedachten te wisselen over allerhande thema’s die verband houden met  
 interculturaliteit in de Vlaamse administratie (b.v. welke tips meenemen bij het lanceren van het  
 monitoringsysteem, ...). Bedoeling is dat de dienst Emancipatiezaken via dit communicatiekanaal  
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 het perspectief van allochtone werknemers voldoende kan meenemen in haar activiteiten en  
 beleidsadvies. 

12. Ervaren werknemers: naar een leeftijdsbewust personeelsbeleid

De Vlaamse overheid kent een veroudering van haar personeelsbestand: in het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap is één op de drie personeelsleden ouder dan 50 jaar. Een verouderend  
personeelsbestand heeft heel wat consequenties. Daarom nam de Vlaamse overheid het initiatief om 
een leeftijdsbewust personeelsbeleid uit te werken, dat zich niet alleen zal richten op het functioneren 
van / het omgaan met oudere werknemers. Het leeftijdsbewust personeelsbeleid zal alle werknemers 
en hun functioneren op de werkvloer omvatten. Dit gebeurt momenteel in overleg met de vakbonden 
in het kader van de voorbereiding van het sectoraal akkoord 2005-2006. Onder andere volgende  
thema’s worden tijdens dit overleg besproken:

�.	 Erkenning	van	Verworven	competenties	(zie	ook	verder).

�.	 Loopbaanbegeleiding	met	perspectiefgesprekken.
 Het voorstel betreft gesprekken over de ontwikkeling van de loopbaan en een self-assessment  
 om te bepalen welke richting men wil/kan uitgaan. En hoe verdere ontwikkeling/vorming in functie  
 van deze wensen moet worden ingevuld.

�.	 Binnen	dezelfde	functie	een	andere	rol	opnemen.
 Uit onderzoek blijkt dat 50-plussers vooral respect verwachten. Bepaalde rollen expliciteren waar- 
 dering voor wat ze zijn, kennen en kunnen: ervaren werknemers kunnen binnen dezelfde functie  
 een rol opnemen van mentor, coach, coördinatierol, ...

�.	 Vervangingspool.
 Voor de Vlaamse overheid als werkgever is het erg belangrijk om tegemoet te kunnen komen aan  
 wensen van personeelsleden rond de combinatie van werk en privé. Deze wens kan extra  
 optreden bij oudere personeelsleden. Om te vermijden dat de druk wordt verschoven naar collega’s  
 door de afwezigheid van personeelsleden, houdt dit voorstel in dat een pool van personeelsleden  
 tijdelijk kan bijspringen en zo de continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen. 
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�.	 Interne	campagne	gericht	op	respect	voor	oudere	collega’s. 
 Ervaren personeelsleden hebben belangrijke troeven, zoals ervaring, inzicht, goede adviezen, ...  
 Deze sterke punten mogen meer in de verf komen, als gewicht tegen de algemene idee dat oud  
 vaak out is. De dienst Emancipatiezaken biedt aan om de komende jaren een sensibiliserings- 
 campagne te voeren om het respect voor ervaren werknemers te vergroten.

13. Kortgeschoolden: belang van waardevolle tewerkstelling

Personeelsleden zonder een diploma of met een diploma van hoogstens lager secundair onderwijs 
maken 30% uit van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (cijfers 31 december 2004). Het gaat 
om een groep die het niet altijd gemakkelijk heeft bij de huidige trend van digitalisering en upgrading. 
Toch wil de Vlaamse overheid een waardevolle tewerkstelling blijven garanderen voor deze personeels-
categorie. 

�.	 Erkenning	van	Verworven	competenties: 
 Het gaat hier om het explicieter erkennen van competenties die men door praktijk, zelfstudie,  
 kortlopende bijscholingscursussen, afstandsonderwijs, ... heeft verworven. Zeker naar de groep  
 van kortgeschoolden zou deze maatregel een belangrijk effect hebben. 

�.	 Bij	de	interne	campagne:
 In de campagne, die gericht is op oudere collega’s, wordt ook het respect voor kortgeschoolden  
 meegenomen.

�.	 Opleidingsplannen	op	maat.
 Vanuit een wederzijds engagement van het betrokken personeelslid en de organisatie, kan een  
 individueel ontwikkelingsplan zich richten op de verdere ontwikkeling van competenties. Maatwerk  
 is hierbij bijzonder belangrijk.

�.	 Startbanen,	stages	en	werkervaringsplaatsen. 
 Bij het toekennen van deze functies gaat bijzondere aandacht naar kortgeschoolde kandidaten.
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�.	 Binnen	dezelfde	functie	een	andere	rol	opnemen.
 Vooral in functies op niveau D komen heel wat fysiek belastende functies voor. Wanneer deze  
 personeelsleden ouder worden, kunnen ze soms niet meer alle taken uitvoeren. Daarom stelt dit  
 project voor dat deze personeelsleden ook een andere rol kunnen opnemen in hun functie, bv.  
 mentor, coach, peter, ...

14. Acties die alle kansengroepen ten goede komen

Niet alle acties richten zich op één kansengroep. Sommige acties zijn voor iedere kansengroep van 
belang. Uit deel I en deel II van dit beleidsplan bleek dat er in de Vlaamse administratie de komende vijf 
jaar moet worden ingezet op een positieve verandering van de organisatiecultuur en op het integreren 
van gelijke kansen en diversiteit in de beleids- en beheerscyclus. Hieronder vindt u een toelichting bij 
deze actiepunten. 

14.1. Toevoegen in de beleids- en beheerscyclus

�.	 Ken-	en	streefgetallen	voor	de	vijf	kansengroepen.
 Voor personen met een arbeidshandicap keurde de Vlaamse Regering een streefcijfer goed: in  
 2010 moet 4,5% van de personeelsleden tot deze kansengroep behoren. Voor allochtonen en  
 vrouwen in managementfuncties ontbreekt een globaal streefcijfer, ook per beleidsdomein. Dit is  
 een uitdaging voor de komende jaren, en ook een wens vanuit het Pact van Vilvoorde. In de  
 beheersovereenkomsten lijkt het logisch deze streefcijfers te verankeren en jaarlijks op te volgen.  
 Telkens is een motivatie nodig waarom de streefcijfers al dan niet werden gehaald. 

�.	 Monitoringssysteem:	zie 11 – actie 2. 

14.2. Interne cultuurverandering in de organisatie

�.	 Ontmoeting	met	de	lokale	ambtenaren.
 De dienst Emancipatiezaken heeft niet de waarheid in pacht. Overleg met andere actoren, die op  
 het gelijkekansendomein in Vlaanderen actief zijn, is van grote waarde. De kracht van netwerking,  
 zeg maar. Daarom neemt de opdrachthouder Emancipatiezaken het initiatief om jaarlijks een  
 ontmoeting te organiseren – in samenwerking met de kabinetten bestuurszaken, gelijke kansen en  
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 binnenlands bestuur – in het bijzonder met de gelijkekansenambtenaren van de lokale overheden  
 (gemeenten, steden, provincies). 

�.	 Interne	campagne	gericht	op	respect	voor	oudere	collega’s: zie 12 – actie 1.  

�.	 Intensief	 programma	 van	 netwerkbijeenkomsten	 van	 vrouwen	 en	 mannen	 met	 manage-	
	 mentambitie: zie 9.1 – actie 3.

�.	 Verhoging	van	de	interne	en	externe	communicatie.
 Een succesvol gelijkekansen- en diversiteitsbeleid realiseer je niet alleen via instrumenten,  
 procedures en beleidsteksten. De inhoud van de acties en zeker het waarom van die acties moet  
 herhaaldelijk worden gecommuniceerd. Dit beleid rond gelijke kansen en diversiteit houdt immers  
 een veranderingsmanagement in. Vandaar dat de opdrachthouder samen met de Vlaamse minister  
 voor Bestuurszaken extra aandacht willen besteden aan het communiceren van hun acties. 

14.3. Discriminatiemeldingen
De dienst Emancipatiezaken bouwde een professionele klachtenbehandeling uit voor situaties van 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. Anno 2005 is het vooral het meldpunt Spreekbuis dat deze 
klachten coördineert. De dienst Emancipatiezaken vervult nog een zijdelingse functie. 
De dienst Emancipatiezaken stelt echter vast dat meldingen rond discriminatie – op basis van geslacht, 
allochtone afkomst, ... – niet altijd worden gesignaleerd. Voor de personeelsleden van de Vlaamse 
overheid moet het duidelijk worden dat ze melding kunnen maken en waar dat kan. Ook is een verdere 
professionalisering van deze klachtenbehandeling aangewezen. De opdrachthouder Emancipatie- 
zaken wil binnen de administratie ook het statuut van vertrouwenspersoon krijgen.
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cONTAcTGEGEVENS

dienst	Emancipatiezaken
ministerie	van	de	Vlaamse	Gemeenschap
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 65
telefax: 02-553 50 52
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be
website: www.emancipatiezaken.be

Ingrid Pelssers
opdrachthouder Emancipatiezaken
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A25
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 67 e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be

Joke Van Dyck
stafmedewerker diversiteitsbeleid
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000 Brussel
telefoon: 02-553 50 79 e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be

Johan Vermeiren
stafmedewerker diversiteitsbeleid
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000 Brussel
telefoon: 02-553 59 36 e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be
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Katrijn Vanderweyden
stafmedewerker genderbeleid
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 48 03 e-mail: katrijn.vanderweyden@azf.vlaanderen.be

Fatima Tigra
OSGW-beleid - ondersteuning diversiteitsbeleid
verantwoordelijke budget
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 70 e-mail: fatima.tigra@azf.vlaanderen.be

Ingrid Verschueren
verantwoordelijke kinderopvang
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A22
1000 Brussel
telefoon: 02-553 59 55 e-mail: ingrid.verschueren@azf.vlaanderen.be

Marie-Rose Den Haese
administratieve ondersteuning kinderopvang
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A22
1000 Brussel
telefoon: 02-553 58 97 e-mail: marierose.denhaese@azf.vlaanderen.be

Nini Van de Velde
administratieve ondersteuning - secretariaat
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A26
1000 Brussel
telefoon: 02 - 553 49 65 e-mail: nini.vandevelde@azf.vlaanderen.be




