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VOORWOORD

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering dat er vanaf 2003 één actieplan wordt opgemaakt
om de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, allochtonen en personen met een handicap
te bevorderen. Door extra inspanningen wil de Vlaamse regering sneller een evenredige
vertegenwoordiging van de doelgroepen in het personeelsbestand van de Vlaamse
overheidsadministratie realiseren. 

Het is niet altijd makkelijk werken wanneer een organisatie een fundamenteel
veranderingsproces uitvoert. Wanneer er veel onzekerheid is in de organisatie, wanneer de
werklast stijgt (want ook tijdens de renovatiewerken moet de winkel open blijven), dan zijn
inspanningen inzake gelijke kansen en diversiteit vaak de eerste om te sneuvelen.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Wanneer een organisatie zich fundamenteel gaat
herdenken (Hoe leveren we de beste dienstverlening? Wat zijn onze kerntaken? Wat zijn onze
gemeenschappelijke waarden?), zijn er veel opportuniteiten om diversiteit en gelijke kansen
te verankeren in de geesten én de nieuwe structuur. 

Het structureel verankeren van de aandacht voor gelijke kansen en diversiteit kost de dienst
veel menskracht. Een aantal resultaten stemmen hoopvol, maar er blijft veel werk aan de
winkel wanneer de Vlaamse overheidsadministratie een voortrekkersrol wil vervullen inzake
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. We hopen vanaf 2004 opnieuw meer concrete acties
(sensibiliseringen, proefprojecten) voor de personeelsleden en de leidinggevenden te
realiseren. We willen ons ook meer focussen op het verspreiden en toepassen van
gespecialiseerde knowhow inzake gelijke kansen en diversiteit in de organisatie.   

De Vlaamse overheidsadministratie wil een ethische werkgever zijn. Ze wil iedereen in de
organisatie kansen bieden op basis van competenties. Ze wil voorwaarden scheppen via het
personeelsbeleid waardoor huidskleur, afkomst, handicap en zorgtaken geen belemmeringen
vormen maar een troef betekenen. Aan (en in) zo’n organisatie willen we graag werken. We
willen hier ook graag de -steeds groter wordende groep- mensen bedanken op wie we
kunnen rekenen om deze boeiende opdracht waar te maken. 

San Eyckmans

Hans De Smedt

Ingrid Pelssers

Fatima Tigra

Nini Van de Velde

Joke Van Dyck

Johan Vermeiren

Ingrid Verschueren
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VOORAF: DE DIENST EMANCIPATIEZAKEN

Opdracht. De dienst Emancipatiezaken wil via mainstreaming fundamenteel bijdragen tot het
realiseren van gelijke kansen voor alle personeelsleden die werken bij de Vlaamse overheid.
De dienst wil onder andere ook de instroom bevorderen van allochtonen en personen met
een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie.
Naast de hoofdopdrachten, adviseren van het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit en
ondersteuning aanbieden bij de implementatie van dit beleid, verzekert de dienst
Emancipatiezaken ook een aantal diensten voor alle personeelsleden: opvang en bemidde-
ling inzake ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW), kinderopvang tijdens de school-
vakanties en een ombudsfunctie voor discriminatie tussen mannen en vrouwen, van
allochtonen en van personen met een handicap.

Bevoegdheidsgebied. De dienst Emancipatiezaken werkt aan gelijke kansen voor de perso-
neelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke
instellingen en de Vlaamse openbare instellingen. De dienst is niet te verwarren met de cel
Gelijke Kansen, die acties onderneemt ter ondersteuning van het gelijkekansenbeleid voor
de hele Vlaamse bevolking.

Vijf werkingsprincipes. De werking van de dienst Emancipatiezaken steunt op vijf principes:

1. Ondersteuning van een personeelsbeleid dat een divers personeelsbestand beoogt.
2. Toegepast werken. De inzichten en ervaring van de dienst vertalen in concreet bruikbare

hulp aan de personeelsleden en de beleidsvoerders. De dienst besteedt daarom veel 
aandacht aan adviesverlening en de ontwikkeling van een praktisch instrumentarium.

3. Vraaggestuurd werken. De dienst Emancipatiezaken wil uitgroeien tot een kenniscentrum.
Het moet een plek zijn waar iedereen terecht kan met vragen over gelijke kansen. 
De dienst heeft echter de wijsheid niet in pacht en ziet de eigen toekomst in de uitbouw
van een vraaggestuurde wijze van werken, die een open deur biedt aan de vragen uit de
departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare 
instellingen.

Met mainstreaming nemen de reguliere diensten het
gelijkekansenbeleid op, waardoor het bieden van gelijke
kansen uitgroeit tot een bekommernis van de hele orga-
nisatie.
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4. Aanbod creëren. Tegelijkertijd reikt de invloed niet ver genoeg wanneer enkel op vragen 
wordt ingegaan. De dienst wil ook voorstellen doen, vingers op de wonden leggen en met
een aanbod naar buiten komen.

5. Inbedding in de Vlaamse overheidsadministratie. De dienst wil de samenwerking met de 
afdelingen, departementen, de VWI’s en VOI’s verbeteren. Dat past ook in de 
‘mainstreaming’-gedachte, die de verantwoordelijkheid voor gelijke kansen legt bij de 
topambtenaren van de Vlaamse overheidsadministratie.

Personeel. De dienst Emancipatiezaken telt negen personeelsleden. Naast de opdrachthouder
zorgen twee personeelsleden voor de inhoudelijke ondersteuning van de gelijke kansen van
mannen en vrouwen. Twee inhoudelijke medewerkers zijn bevoegd voor allochtonen en per-
sonen met een handicap. Twee personen worden ingeschakeld voor de organisatie van de
kinderopvang, opvolging van het OSGW-beleid en de beleidscommissies. Twee medewerkers
zorgen voor administratieve hulp en secretariaatsondersteuning.

Inbedding in de Vlaamse administratie. De dienst Emancipatiezaken behoort administratief
gezien tot het departement Algemene Zaken en Financiën van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. De dienst beschikt over een eigen budget en de doelstellingen van de
opdrachthouder worden in direct overleg met de minister van Ambtenarenzaken bepaald. De
minister evalueert ook de werking van de dienst.
De contacten met de departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, de Vlaamse
openbare instellingen en de minister worden verzekerd door:
1. het bijwonen van de vergaderingen van de Permanente Interdepartementale Werkgroep 

Personeel (PIWP), waarin de personeelsverantwoordelijken van de diverse departementen
zetelen; 

2. het bijwonen van het tweewekelijkse overleg tussen kabinetsmedewerkers en de 
leidinggevende ambtenaren bevoegd voor ambtenarenzaken (OKA);

3. het bijwonen van het HRM-netwerk;
4. het voorzitten van de Commissie Emancipatiezaken (CE) en Vlaamse openbare instellingen

Commissie Emancipatiezaken (VOICE)
5. het voorzitten van de coördinatiewerkgroep voor personen met een handicap.

Colofon
Redactie: dienst Emancipatiezaken
Verantwoordelijke uitgever: San Eyckmans
Wettelijk depotnummer: D/2002/3241/246
30 september 2002

Bij de voorbereidende werkzaamheden kon de dienst
gebruik maken van de constructieve feedback van een
leesgroep. Dank aan: cel Taaladvies, Martin Decuyper
(WIM), Stefan Van Hove (Grip), Michiel Van de Voorde
(EWBL) en Koen Naegels (Vlaamse burger).
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DIENSTVERLENING

Naast haar hoofdopdracht ‘beleidsadvisering’ verzekert de dienst Emancipatiezaken een
aantal diensten voor de personeelsleden. Het gaat bijvoorbeeld om klachtenbehandeling en
de coördinatie van de kinderopvang van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze
dienstverlening laat zich niet makkelijk in actiepunten gieten, maar groeide uit tot een
belangrijke bezigheid van de dienst.

Ombudsfunctie voor klachten over ongelijke kansen. De dienst Emancipatiezaken oefent een
ombudsfunctie uit voor klachten van personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap over ongelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor allochtonen en voor
personeelsleden met een handicap. Waar nodig onderneemt de dienst actie. 
De klachten – signalen van de werkvloer – geven aan waar zich maatregelen opdringen in
een of ander beleidsterrein.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk. De personeelsleden van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de aangesloten
Vlaamse openbare instellingen kunnen bij een externe vertrouwensdienst terecht met mel-
dingen over ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). Naast de telefonische opvang
en bemiddeling kunnen de departementen ook voor sensibiliseringsacties een beroep doen
op de externe vertrouwensdienst. De dienst Emancipatiezaken en de externe vertrouwens-
dienst plegen tweemaandelijks overleg.

Kinderopvang in vijf steden. Sinds augustus 1992 organiseert de dienst Emancipatiezaken tij-
dens de schoolvakanties opvang voor kinderen van personeelsleden van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, de kabinetten en de
aangesloten Vlaamse openbare instellingen.
Kinderen van 3 tot en met 14 jaar kunnen er tijdens de schoolvakanties terecht om onder
begeleiding van ervaren en gekwalificeerde monitoren te spelen, uitstappen te maken en
andere activiteiten te doen.

Kenniscentrum. De dienst Emancipatiezaken wil voor de Vlaamse overheidsadministratie een
kenniscentrum zijn. Leidinggevenden en beleidsmakers die een evenredige vertegenwoordi-
ging willen realiseren in het personeelsbestand kunnen bij de dienst terecht voor advies en
ondersteuning. De dienst Emancipatiezaken werkt initiatieven uit en biedt instrumenten aan
om gelijke kansen en diversiteit in de organisatie te realiseren.

Voor vragen of problemen met betrekking tot ongelijke
kansen, discriminatie, racisme en OSGW kunnen perso-
neelsleden terecht bij “Spreekbuis” op maandag (10 uur
– 22 uur), dinsdag tot en met vrijdag (10 uur – 18 uur) en
zaterdag (10 uur – 12 uur)
Gratis nummer: 0800-92 5 93
e-mail: spreekbuis@vlaanderen.be

Kinderopvang. De opvang gebeurt op zeven locaties:
Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Brussel (drie loca-
ties: Markies-, Boudewijn- en Consciencegebouw).
Meer informatie bij:
Ingrid Verschueren
telefoon: 02-553 59 55
e-mail: ingrid.verschueren@azf.vlaanderen.be

Meer informatie over de werking van de dienst als 
kenniscentrum bij:
San Eyckmans
Telefoon: 02-553 49 67
e-mail: san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
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Gelijke kansen en diversiteit in de nieuwe organisatiestructuur

1 Integratie van gelijke kansen en diversiteit in beleids- en beheerscyclus

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2002 onder meer de volgende twee actiepunten 
verwezenlijken:

- een betere afstemming van de positieve-actieplannen
- een voorstel uitwerken voor de functie van diversiteits’consultant’

Het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990 is achterhaald. Dit besluit voerde
een rapporteringsverplichting in ten aanzien van het ministerie, de Vlaamse wetenschappelij-
ke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen (deze organisaties moeten een positie-
ve-actieplan opmaken). Het verplicht ook de aanstelling van een emancipatieambtenaar
binnen de VOI’s en een opdrachthouder Emancipatiezaken in het ministerie. De reorganisatie
laat de opdeling VOI’s/ministerie los zodat het bovenstaande systeem dat in het besluit van
de Vlaamse regering van 1990 wordt omschreven gewijzigd moet worden. 

Een juridische basis. Op 8 mei werd het decreet inzake evenredige participatie op de arbeids-
markt (B.S. 26 juli 2002) goedgekeurd. Dit decreet geeft een juridische basis om de evenre-
dige participatie en gelijke behandeling op te leggen binnen (onder meer) de Vlaamse
overheidsadministratie. Men kiest hierbij niet voor het werken met quota’s, maar wel voor
een stimuleringsbeleid.  
De toepassing en de uitvoering van dit decreet stellen ons voor een grote uitdaging. Om de
evenredige participatie in de praktijk te realiseren zal een combinatie noodzakelijk zijn van
wettelijke initiatieven (uitvoeringsbesluiten) maar ook integratie van instrumenten die men
hanteert om het personeelsbeleid vorm te geven (het raamstatuut, de managementcode). 
Het decreet legt, naast de opmaak van een actieplan, ook een jaarlijkse rapporteringsver-
plichting op zodat men kan nagaan in welke mate de vooropgestelde doelstellingen binnen
de Vlaamse overheidsadministratie werden bereikt.

Om binnen de Vlaamse overheidsadministratie een evenredige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen, allochtonen en personen met een handicap waar te maken werden de
volgende voorstellen voorgelegd aan de minister van Ambtenarenzaken:
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Responsabiliseren van de leidend ambtenaren. Het realiseren van een evenredige vertegen-
woordiging van de doelgroepen in het personeelsbestand wordt opgenomen als element in
de aansturingsinstrumenten van de leidend ambtenaren. 

Rapporteringsplicht. De dienst Emancipatiezaken is ervan overtuigd dat de verplichte rap-
portering houdende de evenredige vertegenwoordiging het best kan worden opgenomen bin-
nen de algemene rapportering van de leidend ambtenaar. Zo wordt het werken aan gelijke
kansen en diversiteit op vlak van het personeelsbeleid een element binnen de algemene
opdracht van de leidend ambtenaren en hiervoor zijn ze finaal verantwoordelijk.
Binnen deze rapportering zal in de toekomst de nadruk liggen op kwantitatieve gegevens
(kengetallen en in de toekomst ook stuurgetallen) omdat deze gegevens zich goed lenen tot
het maken van een jaarlijkse vergelijking. Omdat het belangrijk is dat de verschillende enti-
teiten cijfergegevens leveren die gebaseerd zijn op dezelfde definities, zal de dienst een
voorstel opmaken over de aan te leveren kengetallen.
De dertien rapporten van de beleidsdomeinen zullen vervolgens vastgelegd worden zodat
aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement een rapport voor de hele Vlaamse over-
heid kan worden voorgelegd. De minister van het beleidsdomein Bestuurszaken zal dit coör-
dineren en de dienst Emancipatiezaken zal de minister hierbij ondersteunen.

Ondersteuning door de diversiteitsconsultant binnen de dertien beleidsdomeinen. In het
positieve-actieplan van 2002 werd gesteld dat de emancipatieambtenaren de departementa-
le vertegenwoordigers hoofdzakelijk door tijdsgebrek niet toekomen aan een optimale onder-
steuning van het emancipatiebeleid. De praktijk leerde ons dat het van het grootste belang
is dat er binnen de nieuwe Vlaamse overheidsstructuur plaats moet zijn voor een ondersteu-
ning inzake gelijke kansen en diversiteit. Dat is nodig indien men geen stap terug wil zetten
in wat hieromtrent het laatste decennium is opgebouwd. Ter vervanging van de huidige func-
ties van departementale vertegenwoordigers en emancipatieambtenaren heeft de dienst een
voorstel uitgewerkt waarbij per beleidsdomein minimaal één persoon de functie van diversi-
teitsconsultant op zich neemt. Deze nieuwe functie wordt gesitueerd binnen de beleidson-
dersteunende dienst van het beleidsdomein. Het spreekt vanzelf dat de beleidsraad kan
beslissen om meerdere diversiteitsconsultants aan te stellen om het beleid in hun beleids-
domein te kunnen ontwikkelen. 
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Deze diversiteitsconsultant moet de beleidsuitvoering ondersteunen. Het takenpakket van de
diversiteitsconsultant is aanzienlijk zwaarder (vergeleken met dat van de huidige emancipa-
tieambtenaar/ departementaal vertegenwoordiger), aangezien niet enkel mannen en vrouwen
tot de doelgroep behoren, maar ook personen met een handicap en allochtonen de nodige
aandacht moeten krijgen. Het was daarom noodzakelijk om een nieuwe functieomschrijving
op te stellen met aangepaste competenties (de ontwerp functiebeschrijving diversiteitscon-
sultant is als bijlage bijgevoegd).

2 Ondersteuning bij het opstellen van een non-discriminatieclausule 

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2002 advies geven bij het opstellen van de missie en
de deontologische code van de nieuwe gereorganiseerde Vlaamse overheidsadministratie.
De minister van Ambtenarenzaken benadrukte in zijn beleidsbrief dat diversiteit, gelijke kan-
sen en non-discriminatie integraal deel moeten uitmaken van de missie van de nieuwe gere-
organiseerde Vlaamse overheid.

In januari 2002 bezorgde de dienst Emancipatiezaken een nota aan één van de bijzondere
commissarissen voor de reorganisatie over het opnemen van een non-discriminatieclausule
in de missie en de deontologische code van de nieuwe gereorganiseerde Vlaamse over-
heidsadministratie.

Deze nota geeft aan welke waarden en sleutelbegrippen inzake gelijke kansen, diversiteit en
non-discriminatie in de missie en deontologische code minimaal opgenomen moeten te wor-
den. Ook bevatte de nota een concreet tekstvoorstel van hoe dit er in de praktijk zou kun-
nen uitzien.

De dienst Emancipatiezaken vroeg betrokken te worden bij de opstelling en de finalisering
van de missie en de deontologische code. De dienst bood aan tekstvoorstellen en docu-
menten te screenen en indien wenselijk aanpassingen voor te stellen.

Bij de opmaak van het positieve-actieplan is het onduidelijk in welke mate werk wordt
gemaakt van het opnemen van een non-discriminatieclausule in de basisteksten van de gere-
organiserende Vlaamse overheid. Er werd nog geen nieuwe deontologische code of missie
geschreven voor de nieuwe overheidsadministratie.
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3 Diversiteitsdoelstelling leidend ambtenaren

De Vlaamse regering gaf in 2002 opnieuw een diversiteitsdoelstelling aan al haar topamb-
tenaren. Het opleggen van een diversiteitsdoelstelling moet ervoor zorgen dat leidend amb-
tenaren vage engagementen omtrent diversiteit en gelijke kansen vertalen in concrete acties.
Maar het louter geven van de opdracht is onvoldoende. Indien men het werken aan diversi-
teit echt belangrijk vindt dan moet men ook rekening houden met het al dan niet realiseren
van deze doelstelling bij de evaluatie van de topambtenaren.  

Resultaten diversiteitsdoelstelling 2001. In 2001 gaf de Vlaamse regering voor de eerste
keer aan de topambtenaren een diversiteitsdoelstelling. 10 % van de topambtenaren negeer-
de de opdracht van de Vlaamse regering en diende geen diversiteitsdoelstelling in. Een paar
topambtenaren hebben weliswaar aan de formele eis voldaan (er is een doelstelling gefor-
muleerd). Uit hun zelfevaluatie blijkt echter dat zij deze doelstelling niet ernstig nemen.
Sommige leidend ambtenaren schrijven in hun zelfevaluatie dat er in hun entiteit geen pro-
bleem is en onthouden zich van een concrete evaluatie. Een aantal leidend ambtenaren
ondernamen acties die zeker geen beleidsmatige initiatieven kunnen worden genoemd. Uit
de zelfevaluaties van deze laatste groep leiden we af dat het niet gaat over onwil maar over
een gebrek aan inzicht en expertise over welke initiatieven zij kunnen nemen om diversiteit
te vergroten in hun entiteit.    

Het realiseren van de diversiteitsdoelstelling moet wegen in de totaalevaluatie. De dienst
Emancipatiezaken heeft geen zicht op de mate waarin de diversiteitsdoelstelling heeft gewo-
gen in de totale beoordeling van de leidend ambtenaren. Indien er niet formeel wordt gere-
ageerd wanneer topambtenaren de verplichting van een diversiteitsdoelstelling naast zich
neerleggen dan wordt het instrument van de generieke doelstellingen (waarmee men leidend
ambtenaren wil aansturen) volledig uitgehold. Het is duidelijk dat een aantal leidend ambte-
naren naar aanleiding van deze doelstelling inspanningen hebben gedaan om diversiteit te
vergroten in hun organisatie. Een aantal anderen negeren de doelstelling en laten duidelijk
blijken in hun zelfevaluatie dat ze hier geen prioriteit aan gaven. Het is belangrijk dat met
deze informatie rekening wordt gehouden in de totale beoordeling van een leidend ambtenaar. 
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Belangrijk resultaat van de diversiteitsdoelstelling.

1. Meer ruimte voor expertise inzake gelijke kansen en diversiteit. In verschillende departe-
menten en VOI’s kregen personeelsleden meer ruimte om hun expertise te verhogen inzake
gelijke kansen en diversiteit. De dienst Emancipatiezaken kreeg in 2002 adviesvragen van
andere ambtenaren dan de emancipatieambtenaren en de departementale vertegenwoordi-
gers Emancipatiezaken. Het aantal deelnemers aan studiedagen, informatiesessies,... die de
dienst Emancipatiezaken aanbood steeg en er werd ook een ander publiek bereikt. Wanneer
deze trend zich doorzet zal de expertise inzake diversiteits en gelijke kansen zich effectief
verspreiden in de organisatie wat de aandacht in de reguliere afdelingen zal vergroten en tot
meer mainstreaming zal leiden. 
2. Spontane initiatieven. In verschillende departementen, wetenschappelijke instellingen en
VOI’s werden er spontaan initiatieven opgezet met betrekking tot gelijke kansen en diversiteit. 

4 Competentiemanagement en vernieuwd beloningsbeleid

Het project competentiemanagement wil de competenties die de personeelsleden van de
Vlaamse overheid na de reorganisatie moeten beschikken in kaart brengen. In 2002 werd
alvast het competentieprofiel van het strategisch topmanagement uitgewerkt. 
Het ziet ernaar uit dat iedere topmanager zal moeten beschikken over een competentie
‘omgaan met diversiteit’.

Omgaan met diversiteit. Op het moment waarop dit positieve-actieplan werd geschreven,
keurde de Vlaamse regering het competentieprofiel voor het strategisch topmanagement nog
niet formeel goed. Maar de toen voorliggende versie gaf alvast aan dat iedere leidend amb-
tenaar, naast een reeks andere competenties, voortaan inzicht moet hebben in de termino-
logie, de processen en de effecten van gender en het werken met allochtonen en personen
met een handicap. Eveneens moeten zij weten welke diensten binnen en buiten de Vlaamse
overheid rond gelijke kansen en diversiteit actief zijn. Bovendien wordt van de topmanagers
verwacht dat ze de bestaande regelgeving kennen inzake gelijke kansen en diversiteit en
kunnen vertalen naar de eigen werkpraktijk. Deze vaktechnische competentie is het resultaat
van een nauwe opvolging en een positieve wisselwerking tussen de afdeling HRM en de
dienst Emancipatiezaken. Ook de cel Gelijke Kansen en Kind & Gezin leverden advies.
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Link met vernieuwd beloningsbeleid. De mate waarin een personeelslid voldoet aan de
gevraagde competenties én de vooropgestelde taken realiseert, zal financieel worden
beloond. Competentiemanagement bevat dus een sterke link met beloningsbeleid. Daarom
wil de dienst Emancipatiezaken ook in het oog houden of het nieuwe systeem van belonen
in de Vlaamse overheid voldoende neutraal is naar de verschillende doelgroepen.  

Toekomst. Na het competentieprofiel van het topkader zal in het najaar van 2002 eenzelfde
oefening gemaakt worden voor het middenkader. Ook hier zal de dienst Emancipatiezaken
tekstvoorstellen aanreiken. In het bijzonder zal de link tussen het competentieproject en het
vernieuwd beloningsbeleid worden opgevolgd (zie actiepunten 2003).    

5 Managementcode

In de nieuwe organisatiestructuur zullen de leidend ambtenaren over veel meer vrijheid
beschikken. Twee instrumenten zorgen voor de centrale aansturing: de regelgeving en de
managementcode. De managementcode zal principes bevatten die gelden voor alle beleids-
domeinen zodat de Vlaamse overheidsadministratie één geheel blijft vormen. Op het moment
dat dit positieve-actieplan werd geschreven, zijn de besprekingen over wat deze code moet
bevatten nog bezig. De dienst Emancipatiezaken zal inspanningen verrichten om ook in dit
instrument de elementen te integreren die het realiseren van een evenredige vertegenwoor-
diging bevorderen.

17
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Evaluatie actiepunten 2002 voor mannen en vrouwen

6 Doorstroom van vrouwen naar topfuncties

Waarom telt het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zo weinig vrouwelijke overheids-
managers? Doet het ministerie het beter of slechter dan andere organisaties? En wat moet
er veranderen? Deze vragen vormden het voorwerp van het onderzoek ‘Is de Vlaamse over-
heidsmanager ook een vrouw?’. 

Cijfers spreken. Op 31 december 2001 telde het lijnmanagement van het ministerie 21,5%
vrouwen. Er zijn drie vrouwelijke directeurs-generaal. Nog nooit was er een vrouwelijke secre-
taris-generaal. Bij de afdelingshoofden is één op vier vrouw. Dat is een behoorlijk goed cij-
fer in verhouding tot het aantal vrouwen in de groep van ‘potentiële afdelingshoofden’.
Vrouwen doen het behoorlijk goed bij de selecties voor de functie van afdelingshoofd. Ook
scoren ze beter dan mannen in de bottom-upevaluatie (BUE). Op basis van de huidig beken-
de gegevens, en mits uitvoering van een actieplan, mogen we over vijf jaar 27,7% vrouwen
verwachten binnen het lijnmanagement. In vergelijking met de Nederlandse Rijksdienst doet
de Vlaamse overheidsadministratie het momenteel slechter aan de top, maar beter in het
middenmanagement.  

Oorzaken van de lage vertegenwoordiging. De voornaamste knelpunten die aan de basis lig-
gen van het lage aantal vrouwelijke managers zijn:
- het gebrek aan vacatures bij de topfuncties;
- vragen omtrent de neutraliteit van het selectieproces;
- het onvoldoende bewustzijn van zowel leidinggevenden als het beleid ten aanzien van het
gelijkekansenbeleid;

- vooral de moeilijke combinatie van werk en privé voor leidinggevenden.

Doel van evenredige vertegenwoordiging. Het decreet van 8 mei 2002 geeft de opdracht een
evenredige vertegenwoordiging te realiseren in het personeelsbestand van de Vlaamse over-
heid. Ook op het managementniveau. Een evenredige vertegenwoordiging zal mee bijdragen
tot de organisatiedoelstelling van kwaliteitsvol leidinggeven. En ten aanzien van de burger
zal de positieve dynamiek van Beter Bestuurlijk Beleid een zichtbare invulling krijgen (mede)

In 2002 werden de afdelingshoofden door hun mede-
werkers in de bottom-upevaluatie beoordeeld op vijf
factoren. Hieruit blijkt dat vrouwelijke leidinggevenden
gepercipieerd worden als efficiëntere communicators
dan hun mannelijke collega’s. Op de factoren ‘resultaat-
gerichtheid’, ‘teamleiderschap’ en ‘samenwerking’ wor-
den vrouwen ook beter beoordeeld, maar statistisch
niet significant.

Bij de VOI’s telt het lijnmanagement 14,68% vrouwen.
Dat is 6% minder dan het ministerie. Dat lage cijfer is
vooral te verklaren door de lage vertegenwoordiging
van vrouwen bij de afdelingshoofden. Na de reorganisa-
tie zullen de VOI’s en het ministerie samengaan. Bij een
ongewijzigde verhouding van mannen en vrouwen zal
de gereorganiseerde Vlaamse overheid naar verwachting
19% vrouwen tellen.  
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door meer vrouwen in managementfuncties. Ook blijkt dat mannen vragende partij zijn voor
betere combinatiemogelijkheden inzake werk en privé.

Tijd voor actie. Er werden maatregelen uitgewerkt die inspelen op deze knelpunten. Het
meerjarenplan omvat acties die in het bijzonder een betere combinatie van werk en privé op
het managementniveau beogen: 
- stimuleren van telewerken; 
- ombuigen van de werkdruk naar 100% haalbare takenpakketten; 
- bijsturen van de bestaande vergadercultuur; 
- aanpassen van de randvoorwaarden in de organisatie voor leidinggeven in deeltijd;
- … (zie acties voor 2003).   

7 Vergadercultuur onder de loep

De heersende vergadercultuur heeft een erg grote impact op het totale werkpakket van de
managers in de Vlaamse overheidsadministratie. Zelfs in die mate dat ze kwaliteitsvol lei-
dinggeven met een goede combinatie van werk en privé sterk belemmert. De vergadercul-
tuur vormt ook een sterke rem voor een lijnmanager om te kiezen voor het deeltijds
leidinggeven.

Het onderzoek ‘Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw?’, dat in opdracht van de
dienst Emancipatiezaken uitgevoerd werd, leverde volgende info op in verband met de ver-
gadercultuur: 
- de perceptie leeft dat in sommige departementen de vergadercultuur een voornaam knel
punt is dat kwaliteitsvol leidinggeven hindert;

- de heersende vergadercultuur legt een sterk beslag op de totaal beschikbare werktijd en 
werkt in het bijzonder belemmerend voor (jonge) lijnmanagers met zorgtaken;

- sommige vergaderingen vinden plaats op gezinsonvriendelijke uren en dit geldt in het bij
zonder voor leidinggevenden.

De vergaderingen worden niet altijd efficiënt en effectief gevoerd: het slottijdstip wordt niet
altijd vermeld, de doelstelling is onduidelijk, de documenten worden niet of onvoldoende op
voorhand bezorgd. Lijnmanagers die niet uitsluiten dat ze in de toekomst ooit voor deeltijds
werk kiezen, geven aan dat vooral de heersende vergadercultuur momenteel belemmerend

Aanstelling van dertien veranderingsmanagers

De burger mag geen hinder ondervinden van de reorga-
nisatie van de Vlaamse overheidsadministratie. Dit bete-
kent dat de aangeboden dienstverlening behouden blijft
tijdens de reorganisatie. Om ondertussen het verande-
ringsproces te coördineren stelde de Vlaamse regering
dertien veranderingsmanagers aan. 
Er was geen oproep tot kandidaatstelling. Dergelijk sys-
teem is vaak negatief voor het vrouwelijke potentieel in
de organisatie omdat men vooral rekruteert uit de (over-
wegend mannelijke) top. Bij de aanstelling van de ver-
anderingsmanagers werden tien mannen en drie
vrouwen aangewezen. 
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werkt. Dat blijkt uit een enquête die dienst Emancipatiezaken en de afdeling HRM in 2002 bij
het lijnmanagement van het ministerie hielden. 

Een bevestiging door HRM-onderzoek. In 2002 voerde de afdeling HRM een onderzoek naar
de kandidaatstelling voor de functie van afdelingshoofd. Aanleiding vormde de voortdurende
daling van het aantal kandidaten voor deze functies. In het eindrapport pleit de afdeling
HRM voor: ‘Meer respect voor normale werkuren: een vrouw en gezinsvriendelijke vergader-
cultuur creëren met onder andere aandacht voor de stijl van vergaderen, de hoeveelheid en
ook de tijdstippen van de vergaderingen. Meer soepelheid en een open houding van de lei-
dend ambtenaar om bij het plannen van overlegmomenten rekening te houden met de opna-
me van zorgtaken door het afdelingshoofd’.  

Tijd voor actie? In het najaar van 2002 wordt een onderzoek opgestart om de vergadercul-
tuur op managementniveau duidelijker in kaart te brengen. Daarbij wordt eveneens de gen-
derneutraliteit van de vergadercultuur onderzocht. In de loop van 2003 initieert de dienst
Emancipatiezaken diverse initiatieven om de vergadercultuur in te passen in een totaalaan-
pak van genderneutraal en kwaliteitsvol leidinggeven (zie actiepunten voor 2003).

8 Panelgesprekken met de diensten afzonderlijk beheer Schoonmaak en 
Catering

In het najaar 2002 organiseert de dienst Emancipatiezaken, in samenwerking met de
opdrachthouder HRM van het departement AZF en de diensten afzonderlijk beheer (DAB)
Schoonmaak en Catering, panelgesprekken met personeelsleden van niveau D.

Personeelsresultatenonderzoek. In mei 2001 is een Personeelsresultatenonderzoek gehou-
den voor alle personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De respons binnen de groep (toen nog1) niveau E van het departement AZF lag erg laag
(17%). De organisatie hecht echter belang aan alle personeelsleden en men besloot om een
nieuwe en aangepaste bevraging te houden bij de personeelsleden van DAB Catering en
Schoonmaak. Deze bevraging werd gehouden in het voorjaar 2002 en mag een groot succes
worden genoemd: de respons voor beide bevragingen bedroeg 71%. Er werden twee onder-
zoeksrapporten opgesteld waarin de resultaten zijn gebundeld. Deze resultaten waren alvast

Binnen de DAB catering zijn 85 % van alle personeelsle-
den een vrouw (134 vrouwen, 24 mannen), bij de DAB
schoonmaak ligt dit percentage nog hoger en bedraagt
99% (op 230 vrouwen personeelsleden zijn hier 2 man-
nen in dienst).
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de bron van een aantal concrete en gerichte acties vanuit het departement AZF. Zo is er
onder andere een nauwere samenwerking met de Sociale Dienst tot stand gekomen, werden
er PC-opleidingen aangeboden en werden er arbeidsklimaatinterventies verricht.

Relevantie voor het intern gelijkekansenbeleid. Binnen de DAB Schoonmaak en Catering is er
geen evenredige vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen. Dit trekt de aandacht van
de dienst Emancipatiezaken. Naast de reeds ondernomen acties voor deze doelgroep vanuit
AZF wil de dienst Emancipatiezaken, samen met de DAB Schoonmaak en Catering en de
afdeling HRM, via panelgesprekken zich focussen op de oudere personeelsleden en zo ver-
der peilen naar hun specifieke behoeften en problemen, zodat er ook voor hen gepaste
maatregelen kunnen worden getroffen.  

9 Verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle kinderopvang

De praktische organisatie van de kinderopvang zal in de nieuwe structuur geen taak meer
zijn van de dienst Emancipatiezaken. Om een kwaliteitsvolle kinderopvang te kunnen over-
dragen werden er in 2002 initiatieven genomen om de veiligheid te vergroten .   

Coördinatie in de verschillende gebouwen. In 2002 werd verder gewerkt aan de coördinatie
van de kinderopvang in de verschillende gebouwen. Het aanbieden van kinderopvang op
zeven locaties maakt het erg belangrijk dat er op de locaties zelf verantwoordelijken worden
aangeduid. De taken die in verband met de kinderopvang worden verricht, worden in de
functiebeschrijving van de medewerkers opgenomen. Zo worden de verantwoordelijkheden
duidelijk toegewezen en wordt hun werk voor de kinderopvang zichtbaar. Voor een aantal
gebouwen is er momenteel reeds een duidelijke structuur opgemaakt, een aantal andere
gebouwen moeten dit nog realiseren. Uit een eerste analyse blijkt dat de gebouwen waar er
een structuur aanwezig is, de verantwoordelijkheid voor de kinderopvang werd opgenomen
en dat de kinderopvang vlotter verloopt. Het opnieuw opstarten van de coördinatievergade-
ringen werd niet doorgevoerd. De verantwoordelijken ter plaatse bleken eerder behoefte te
hebben aan een evaluatiemoment per gebouw afzonderlijk waarbij knelpunten gesignaleerd
kunnen worden. 

Inschrijven via internet mogelijk maken. Terwijl ouders hun kinderen in het begin nog vaak
via de brochure inschreven, vinden ze nu stilaan meer de weg naar inschrijven via het internet.
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Dat konden ze doen vanaf de kerstvakantie 2002. Door kleine aanpassingen en meer gerich-
te informatie kan men de inschrijvingsbrochure tevens eenvoudiger terugvinden op de web-
site van Emancipatiezaken. 

De voordelen van het werken met deze manier van inschrijven zijn onder andere het feit dat
ouders via de internetsite alle informatie over de kinderopvang verkrijgen en dat alle huidi-
ge en potentiële gebruikers te bereiken zijn, met uitzondering van diegenen die niet over pc
of internet/intranet beschikken. Deze ouders worden via affiches verwittigd en kunnen via
brochures inschrijven. 

Vanaf de zomervakantie 2002 werd het inschrijvingssysteem strikter toegepast. Uit de vroe-
gere evaluatie van de kinderopvang bleek dat ouders hun kinderen inschreven maar vervol-
gens niet aan de kinderopvang deelnamen of hun kinderen zonder inschrijving naar de
opvang brachten. Dat maakte het voor de dienst Emancipatiezaken onmogelijk om het cor-
recte aantal monitoren te bepalen. De nieuwe regeling stelt dat niet-ingeschreven kinderen
niet naar de kinderopvang mogen komen. De uiterste inschrijvingsdatum wordt consequent
toegepast. Dit is vooral om veiligheidsredenen van zeer groot belang. Het correcte aantal
monitoren en het degelijk kunnen voorbereiden van activiteiten en uitstappen is noodzake-
lijk om een veilige en kwalitatief hoogstaande kinderopvang te garanderen. 

Een nieuw betalingssysteem invoeren. Vanaf de zomervakantie 2002 is er tevens een nieuw
systeem van betalen ingevoerd. Om het striktere inschrijvingssysteem en het nieuwe systeem
van betalen te communiceren naar de gebruikers en potentiële gebruikers van de kinderop-
vang is er een uitgebreide communicatieactie gebeurd. Via affiches tijdens de paasvakantie,
een mailing aan alle personeelsleden van het ministerie, een uitgebreide informatiebrochure
aan de ouders, een artikel in Goedendag en ten slotte via de website en de departementale
muurkranten werden de personeelsleden op de hoogte gebracht van het nieuwe betalings-
systeem.  

Het nieuwe systeem van betalen houdt in dat men vooraf betaalt, terwijl dat vroeger op de
dag zelf kon. De regel is ook dat wie niet betaald heeft, de kinderen niet kan meebrengen.
Annuleren met terugbetaling kan enkel bij ziekte van ouder of kind. 
Het vooraf betalen gebeurt redelijk vlot: ongeveer 10% van de ouders vergeet te betalen of
betaalt te laat. De oorzaak is waarschijnlijk dat vele gezinnen op vakantie zijn.

Aantal ouders die tijdens de zomervakantie 2002
inschreven via internet of via brochure: 
- inschrijvingen via internet: 83 %
- inschrijvingen via brochure: 17 %
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Een eerste analyse wijst uit dat alle ouders, op een enkel geval na, op de hoogte waren van
het nieuwe reglement. Er zijn geen kinderen zonder inschrijving naar de kinderopvang geko-
men. Wel komen er veel kinderen niet zonder te annuleren. Alhoewel de ouders de dienst
herhaaldelijk vragen om uitzonderingen op de regel, zijn de meeste ouders begripvol als de
dienst hen duidelijk uitlegt waarom het systeem consequent wordt toegepast, nl. omwille
van de veiligheid van hun kinderen.

10 Ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW)

Meldingen. In 2002 registreerde de externe vertrouwensdienst tien meldingen van perso-
neelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Zes klachten waren afkomstig
van buitendiensten. Er zijn vijf klachten geregistreerd waarbij enkel sprake is van een of
andere vorm van OSGW. Bij twee casussen werd er melding gemaakt van zowel OSGW als
pesterijen of van OSGW dat overgegaan is in pesterijen. Drie klachten waren uitsluitend pro-
blemen rond pesterijen.

Sensibilisaties. De externe vertrouwensdienst voor OSGW heeft in het najaar 2001 twee info-
sessies verzorgd. Aan de stafleden en de algemene directeur in een buitendienst van het
departement WVC werd een infosessie verzorgd over grensoverschrijdend gedrag. Op vraag
van de vakbondsafgevaardigden heeft de externe vertrouwensdienst een presentatie gege-
ven over de analyse na drie jaar OSGW-beleid. 

Video-opname en verspreiding. Het is van belang om de aandacht voor OSGW levendig te
houden, maar het is niet uit te sluiten dat na verloop van tijd een zekere “vermoeidheid”
over het OSGW-onderwerp bij het personeel ontstaat. Het is dan ook aan te raden om naast
de vertrouwde infosessies andere communicatiewegen te bewandelen. Begin 2002 werd het
Boudewijngebouw in Brussel even omgetoverd tot een minifilmset. De dienst Emancipatie-
zaken liet een filmpje maken over ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het filmpje duurt
ongeveer 3 minuten en is een parodie op het tv-programma ‘Blind date’. Het is de bedoeling
het filmpje te vertonen tijdens ontvangstdagen, seminaries, studiedagen of vergaderingen in
de Vlaamse overheidsadministratie. De video werd bekendgemaakt via het personeelsblad
en de departementale vertegenwoordigers en de emancipatieambtenaren van de VOI’s kre-
gen een of meerdere exemplaren toegestuurd. De video werd onder andere gebruikt tijdens
vergaderingen bij het departement WIM (SG, DG’s, A2-A’s, A1’s).

De afdeling HRM volgt pesterijen op het werk op vanaf
25 februari 2002. Dit betekent dat tot die datum pest-
klachten nog opgevolgd werden door de dienst
Emancipatiezaken.

Het jaarrapport van de externe vertrouwensdienst kan
aangevraagd worden bij de dienst Emancipatiezaken:
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be

De video over ongewenst seksueel gedrag op het werk
kan uitgeleend worden bij: 
(uitsluitend voor intern gebruik binnen de Vlaamse over-
heidsadministratie)
Fatima Tigra 
telefoon: 02-553 49 70 
e-mail: fatima.tigra@azf.vlaanderen.be
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Evaluatie actiepunten 2002 voor allochtonen en personen met
een handicap

11 Actiekit

De dienst Emancipatiezaken zou in 2002 een ‘actiekit’ opstellen en verspreiden onder lijn-
managers en personeelsverantwoordelijken. Deze actiekit was bedoeld als een informatie-
pakket met praktische informatie voor het werken aan gelijke kansen en evenredige
vertegenwoordiging van allochtonen en personen met een handicap. Dit pakket zou onder
andere checklists, lijsten met contactpersonen en informatie over coaching, trainingen en
aanpassingen van de werkplek bevatten.

De dienst Emancipatiezaken deed via de Permanente Interdepartementale Werkgroep
Personeel (PIWP) navraag naar de behoeften van de personeelsverantwoordelijken op dit
vlak. De leden stelden voor het geheel ook op het internet te brengen. Dat heeft onder
andere als voordeel dat de informatie zeer snel geactualiseerd kan worden. Zij vroegen infor-
matie op te nemen over hoe de (vervroegde) uitstroom van allochtonen en personen met
een handicap kan worden tegen gegaan, over het vermijden van conflicten en vooroordelen
op de werkvloer, hoe reageren op discriminatie, enz. Ook werd gevraagd tips voor leidingge-
venden op te nemen om integratie in de entiteit te stimuleren.

De actiekit zal uit twee gedeelten bestaan. In een eerste fase moet de uitwerking op de
internetsite van de dienst Emancipatiezaken worden verzorgd. Dit wordt voorzien voor eind
november 2002. De tweede fase zal bestaan uit de verspreiding van een ‘papieren’ versie in
het voorjaar van 2003. 

Internetsite. De actiekit op het internet zal het meest omvangrijk zijn. Deze zal alle checklis-
ten, teksten en informatie bevatten. Er zal meer gedetailleerde uitleg te vinden zijn.
Daarenboven zullen relevante links naar andere instanties opgenomen worden. De site zal
regelmatig aangepast worden aan veranderende situaties. 

Bij de aanmaak van de actiekit wordt gebruik gemaakt
van een aantal documenten die gepubliceerd werden in
het kader van het Trivisi-project. Ze zijn het resultaat
van het werk van de pioniersgroep ‘management van
diversiteit’.
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Brochure. De brochure is bedoeld om de personeelsverantwoordelijken een concreet pakket
in handen te geven. Hierin zullen kortere teksten opgenomen worden en een overzicht van
wat er op de site te vinden is. De brochure kan ook vergezeld gaan van andere brochures en
leesmateriaal, voor zover deze directe relevantie hebben.
Bedoeling is dat personeelsverantwoordelijken aan de hand van de brochure op een effi-
ciënte wijze kunnen opzoeken waar welke informatie op de site te vinden is. Daarenboven
zal de brochure door haar aanwezigheid de aandacht van de betrokkenen voor de thema’s
diversiteit en gelijke kansen wekken.

12 Initiatieven om instroom te bevorderen

De dienst Emancipatiezaken plande enkele gerichte communicatieacties om de aandacht
voor de instroom van allochtonen en personen met een handicap aan te wakkeren.

Studiedag. Op 5 februari 2002 vond de studievoormiddag ‘Tewerkstelling van personen met
een handicap’ plaats. Bedoeling was de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar
tewerkstelling van personen met een handicap in het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap toe te lichten. De studievoormiddag trok een breed en divers publiek van lei-
dinggevenden, personeelsverantwoordelijken, personeelsleden met een handicap en andere
geïnteresseerden en werd zeer positief geëvalueerd door de deelnemers.
De studievoormiddag was tevens een geschikte gelegenheid voor de deelnemers om kennis
te maken met elkaar en aan netwerking te doen. Verscheidene deelnemers benadrukten dat
het zeer belangrijk is de onderzoeksresultaten effectief te gebruiken opdat de studievoor-
middag niet het eindpunt van dit onderzoek zou zijn.

Het onderzoeksrapport ‘Instroom en doorstroom van personeelsleden met een handicap in
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ werd verspreid en is ook beschikbaar via de
website van de dienst.

Andere initiatieven. Er werden nog geen goede praktijken gebundeld van tewerkstelling van
allochtonen en personen met een handicap binnen de Vlaamse overheidsadministratie. Er
werd ook nog geen speciaal dossier gewijd aan diversiteit in het personeelsblad Goedendag. 
Via de PIWP hield de dienst Emancipatiezaken de personeelsverantwoordelijken geregeld op
de hoogte inzake het beleid voor allochtonen en personen met een handicap.

De actiekit kan aangevraagd worden bij de dienst
Emancipatiezaken:
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be
De actiekit kan ook via de website van de dienst
Emancipatiezaken worden geraadpleegd: 
www.emancipatiezaken.be

Het onderzoeksrapport ‘Instroom en doorstroom van
personeelsleden met een handicap in het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap’ is verkrijgbaar bij de dienst
Emancipatiezaken:
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be
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Stageplaatsen. In februari 2002 liepen vijf laaggeschoolde cursisten, waaronder drie alloch-
tonen, van de bediendenopleiding van de opleidings- en vormingsorganisatie Nivo Brussel
stage bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Nivo Brussel had de dienst
Emancipatiezaken gevraagd na te gaan of er plaats was voor stagiairs. Er bleek veel interes-
se te zijn bij de verschillende departementen.

De ervaring van de cursisten was zeer positief. Ze vonden dat ze veel hadden bijgeleerd en
dat de taken op maat waren van hun capaciteiten. Voor alle cursisten was het hun eerste
werkervaring als bediende. Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was men ook
zeer tevreden over de geleverde prestaties. De cursisten waren ‘enthousiast, gemotiveerd,
punctueel en spraken vloeiend Nederlands’. Het feit dat twee cursisten een hoofddoek droe-
gen vormde geen probleem. Het afdelingshoofd had de collega’s hiervan op voorhand op de
hoogte gebracht. Verder kreeg een collega de opdracht de nieuwkomers te begeleiden en
wegwijs te maken op de dienst. 

Eén stagiaire bleef achteraf aan de slag bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ook
een tweede kandidaat kreeg een vacature aangeboden, maar kon hier wegens zwangerschap
niet op ingaan.
Gezien de grote interesse zal Nivo Brussel ook in de toekomst contact opnemen voor stage-
plaatsen bij de Vlaamse overheidsadministratie. De afdelingshoofden vragen wel wat meer
bedenktijd om op zoek te gaan naar geschikte plaatsen binnen hun afdeling.

13 Centraal budget voor arbeidspostaanpassingen

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2002 nagaan wat de mogelijkheden zijn om aanpas-
singen aan de werkplek voor mensen met een handicap centraal te beslissen en te betalen.
De minister van Ambtenarenzaken besliste om het centrale budget reeds in 2002 te instal-
leren. Honderdduizend euro werd verschoven naar basisallocatie 74.02 met als titel: “aan-
koop van specifieke uitrustingsgoederen voor gehandicapte personeelsleden met inbegrip
van specifieke uitgaven voor informatica”.

In het verleden ontving de dienst Emancipatiezaken een aantal signalen dat het voorzien in
een aangepaste arbeidspost voor mensen met een handicap niet altijd van een leien dakje
loopt. De gesignaleerde problemen doen zich voornamelijk voor op de volgende terreinen: 
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- er is een beperkte kennis over op de markt beschikbare hulpmiddelen;
- dit zorgt er o.a. voor dat het een hele tijd duurt voor een oplossing wordt geïnstalleerd;
- budgettaire overwegingen leidden soms tot weigerachtigheid tegenover de nodige aanpas-

singen;
- 3/4 van de aanpassingen doen zich voor op het terrein van informatica; dit vraagt specifie-

ke kennis wat tot complicaties en vertragingen leidt bij de integratie van hulpmiddelen in
het informaticanetwerk;

- het ministerie voorziet veel op het vlak van ergonomie: hoog-laagbureau’s en ergonomische
stoelen zijn standaard geworden, maar soms blijkt het in de praktijk moeilijk om er een
beroep op te doen.

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2002 onderzoeken of de installatie van een centraal
budget aan deze zaken kan verhelpen. De minister besliste het budget reeds in 2002 te
installeren.
De oorspronkelijke optie om één centraal budget te creëren op een duidelijk herkenbare
begrotingspost bleek niet haalbaar. Een dienst kopen, goederen verwerven of informatica ter
beschikking krijgen, zijn zaken die boekhoudkundig niet op één post te verzoenen zijn.
Daarom werd geopteerd om het centrale budget technisch uit te splitsen naar verschillende
technische boekhoudposten. De opvolging en rapportering gebeurt centraal door de dienst
Emancipatiezaken.

Het uitgewerkte systeem hanteert de volgende basisprincipes: 
- De departementen spelen een grote rol in de zoektocht naar het geschikte hulpmiddel. De

knowhow rond wat nodig is op de werkplek zit bij de werknemer en de leidinggevenden.
De dienst Emancipatiezaken biedt ondersteuning in deze zoektocht.
De arbeidsgeneesheer en de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk kunnen
een arbeidspostanalyse maken en advies tot aanpassingen uitbrengen.

- Het gaat in principe over die hulpmiddelen die bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie
van Personen met een Handicap in de categorie arbeidsgereedschap en arbeidspostaan-
passingen vallen. Maar ook andere zaken zijn mogelijk.

- Parallel aan het centrale budget wordt gewerkt aan een aantal andere voorstellen: snellere
interventietijden bij aangepaste computers voor personen met een handicap, andere pro-
cedures voor meermaals gekochte producten, meer inschakeling van het Kennis- en
Ondersteuningscentrum inzake hulpmiddelen.

Het Kennis- en Ondersteuningscentrum van het VFSIPH
kan een arbeidspostanalyse maken en voorstellen doen
van technische hulpmiddelen.
Deze dienstverlening is technisch diepgaand en kan
gaan tot op het niveau van compatibiliteit van informa-
ticatoepassingen. Zij beheren ook een databank met
hulpmiddelen (inclusief leveranciers en prijzen) op de
website: www.vlafo.be/koc -> vlibank.
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In het najaar 2002 wordt het bestaan van het budget via verschillende kanalen gecommuni-
ceerd bij het personeel en het management. Hiervoor worden een uitgebreide informatieve
nota en een sensibiliserende folder verspreid bij het personeel en het lijnmanagement. Ook
in het personeelsblad Goedendag wordt hieraan aandacht besteed. De afdeling
Aankoopbeheer in de verschillende departementen en de informaticaverantwoordelijken wor-
den omtrent hun rol in het geheel apart benaderd.

14 Registratie

Hoeveel mensen van allochtone afkomst of met een handicap werken er bij de Vlaamse
overheid? Welke impact hebben de positieve acties? In welke mate realiseren we een even-
redige vertegenwoordiging in het personeelsbestand? 

Meten is weten. In de toekomst wil men met ken- en stuurgetallen het personeelsbeleid van
de Vlaamse overheid kunnen opvolgen. Om te weten in welke mate de evenredige vertegen-
woordiging van de verschillende doelgroepen gerealiseerd is, heeft de dienst
Emancipatiezaken zicht nodig op de aanwezigheid van doelgroepen. Reeds in 2001 werd de
optie genomen om in een registratiesysteem te voorzien waar mensen met een handicap en
allochtonen zich vrijwillig kunnen laten registreren. Deze gegevens moeten het mogelijk
maken om een beter gelijkekansenbeleid te voeren.  

Vlimpers. De registratie gebeurt in het personeelsinformatiesysteem ‘Vlimpers’. Technisch
werd dit uitgewerkt in het voorjaar van 2002. Sollicitanten kunnen zich als iemand met een
handicap of iemand van allochtone afkomst kenbaar maken. Dit kan bij aanwerving of nadien.
Elk personeelslid kan nadien deze gegevens (laten) wijzigen. Slechts de persoon zelf en de
personeelsdienst hebben toegang tot de informatie. Informatie kan alleen gehanteerd wor-
den voor beleidsmonitoring.

Begeleidende maatregelen zijn: 
- melding van het systeem bij de privacycommissie;
- een begeleidende evaluatiewerkgroep;
- uitwerken van een goede anonieme gegevensverwerking;
- communicatie aan de personeelsdiensten en de doelgroepen omtrent de bedoeling van het

systeem en hoe ermee om te gaan.

De folder en de uitgebreide nota over het centrale 
budget voor arbeidspostaanpassingen kan 
aangevraagd worden bij de dienst Emancipatiezaken:
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be

Wat is Vlimpers? 
Vlimpers staat voor Vlaams Intermodulair
Personeelssysteem en zal gaandeweg het huidige perso-
neelssysteem volledig vervangen. Vlimpers is een volle-
dig geautomatiseerd systeem, gebaseerd op
webtechnologie. 

Het totaalconcept van Vlimpers bestaat uit verschillende
luiken, die in opeenvolgende fasen geïmplementeerd
zullen worden. De implementatie wordt voorzien vanaf
januari 2002 en loopt tot ongeveer midden 2004. 

De diverse modules hebben betrekking op:
- wijzigen en consulteren van de eigen persoonlijke gege-

vens (ieder personeelslid moet de eigen gegevens zelf
aanpassen en actualiseren);

- consulteren van en inschrijven op interne vacatures;
- competentiebeheer;
- beloningsbeleid;
- procedures en methodes (o.a. aanvragen van diverse

soorten verlof ).

28

POSITIEVE-ACTIEPLAN 2003  EVALUATIE ACTIEPUNTEN 2002 VOOR ALLOCHTONEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP



Evaluatie communicatie-initiatieven 2002

Sinds eind 2001 kan de website van de dienst Emancipatiezaken geraadpleegd worden,
zowel via intra- als internet. Naast dit communicatiemedium heeft de dienst in 2002 een
voorstellingsfolder opgemaakt en een vaste bijdrage geleverd in het personeelsblad. Verder
heeft de dienst een viermaandelijkse rapportering bezorgd aan het college van secretaris-
sen-generaal.

Website van de dienst Emancipatiezaken. Sinds 25 oktober 2001 is de website van de dienst
Emancipatiezaken actief (www.emancipatiezaken.be). Eind september 2001 werd de website
via verschillende communicatiekanalen aangekondigd. De dienst Emancipatiezaken past de
website zeer regelmatig aan. 

Uit de historieken blijkt dat bezoekers van tweeërlei aard zijn: enerzijds bezoekers die op
zoek zijn naar algemene of meer specifieke informatie rond emancipatiezaken of onderlig-
gende thema’s en anderzijds (vooral tijdens de laatste maanden) bezoekers die hun kinderen
inschrijven via de website voor de kinderopvang die door de dienst wordt aangeboden of
hierover meer informatie willen verkrijgen. 

Voorstellingsfolder. Deze folder stelt de dienst in een notendop voor. De folder wordt in de
eerste plaats verspreid op de ontvangstdag voor de nieuwe ambtenaren zodat duidelijk is
voor welke zaken zij op de dienst Emancipatiezaken een beroep kunnen doen. 

Aanhouden van de bestaande activiteiten. De dienst Emancipatiezaken had ook dit jaar een
vaste pagina in Goedendag. Door een cover waarop een persoon met een handicap te zien
was en door aandacht voor een stageproject waar drie op vijf van allochtone afkomst was,
slaagde de Goedendagredactie erin om het interne doelgroepenbeleid zichtbaar te maken
in het personeelsblad. Verder kon de dienst een bijdrage leveren aan het dossier ‘bazen
breed bekeken’ door het aspect van vrouwen in leidinggevende functies aan bod te laten
komen. Het ontbreken van een vrouw in de rubriek ‘Topontmoeting’ van dit jaar is wellicht
veelzeggend over de weg die (heel wat) vrouwen nog moeten afleggen naar de top van de
organisatie.

Een telling van 272 dagen (25 oktober 2001 t/m 20
augustus 2002) trackingactiviteit geeft volgende totalen:
Totaal aantal bezoekers (unieke en meervoudige 
bezoeken): 7509
Totaal aantal bezoekers (unieke bezoeken): 3584  
(= 47,72% van het totaal van 7509 bezoeken)
Gemiddeld aantal bezoekers per maand: 298
Maand met hoogste aantal bezoekers: januari 2002
(473 bezoekers)

De voorstellingsfolder van de dienst Emancipatiezaken
kan aangevraagd worden bij de dienst
Emancipatiezaken:
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be
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Viermaandelijkse rapportering aan het college van secretarissen – generaal. De dienst
Emancipatiezaken rapporteert drie keer per jaar aan het college van secretarissen–generaal
over concrete acties en activiteiten die zijn afgewerkt. De rapportering heeft een tweeledig
doel. Vooreerst is het een middel om de topambtenaren op de hoogte te brengen van de ini-
tiatieven en actiepunten die de dienst realiseerde. Tegelijkertijd kan deze informatie de leden
van het college ondersteunen bij het ontwikkelen van initiatieven in hun eigen departement. 
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Evaluatie engagementen 2002 van andere afdelingen

Vooraf. In de loop der jaren werd het positieve-actieplan meer en meer het plan van de
dienst Emancipatiezaken. Niet alleen stelde de dienst het plan op, maar ze zorgde ook voor
de volledige uitvoering van het plan. De Vlaamse regering had nochtans niet deze bedoeling
toen ze het positieve-actieplan in 1990 introduceerde. Het plan was bedoeld voor de hele
organisatie. Vandaar dat het positieve-actieplan een hele beleidsweg aflegt met onder meer
vragen tot advies aan het college van secretarissen-generaal en de Sociaal Economische
Raad van Vlaanderen. Pas na deze uitgebreide consultatieronde legt de Vlaamse minister
bevoegd voor ambtenarenzaken, het plan ter goedkeuring voor aan de Vlaamse regering. 
Om aan de basisidee van een plan van en voor de hele organisatie tegemoet te komen, wer-
den vorig jaar voor de eerste keer de engagementen van de andere horizontale afdelingen in
het positieve-actieplan opgenomen. 

Beleidsbrief Ambtenarenzaken 2002. Het feit dat de minister van Ambtenarenzaken in zijn
beleidsbrief een aantal duidelijke realisaties vooropstelde inzake gelijke kansen en diversi-
teit vergrootte het engagement bij de horizontale afdelingen om aan dit thema te werken. De
diversiteitsdoelstelling maakte dat het makkelijker was voor afdelingen om ruimte te maken
voor het werken aan gelijke kansen en diversiteit. 

Trekkersfunctie van de dienst Emancipatiezaken. Toch stellen we vast dat de dienst
Emancipatiezaken een zeer sterke trekkersrol moet blijven vervullen. De horizontale afdelin-
gen engageerden zich om te werken aan gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent geenszins
dat daardoor de werklast voor de dienst zelf vermindert. We stellen vast dat een aantal afde-
lingen verder staan dan anderen op de weg van zich echt mee verantwoordelijk voelen voor
dit thema en het effectief mee te integreren in hun werking. 
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AFDELING VORMING

1 Gendertrainingen voor leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken

In 2002 werden verschillende doelgroepen ondergedompeld in een ‘genderbad’.
Leidinggevenden uit het top- en middenkader, het lager kader en personeelsverantwoorde-
lijken volgden een maatopleiding. Een geslaagd initiatief !

Lijnmanagers met een genderbril. In het kader van het managementontwikkelingsprogramma
bood de afdeling Vorming twee types van gendertrainingen aan voor lijnmanagers. Er was
een maattraining voor de leidend ambtenaren van het ministerie en de Vlaamse openbare en
wetenschappelijke instellingen. Een andere training richtte zich specifiek op het middenkader
van de afdelingshoofden. Het bleek zinvol om op voorhand naar de behoefte van de deel-
nemers te peilen. In totaal namen 30 lijnmanagers deel. Dat is ongeveer 10% van alle lijn-
managers in de Vlaamse overheid. De dienst Emancipatiezaken vermoedt dat het hoge aantal
deelnemers in sterke mate te verklaren is door de persoonlijke generieke jaardoelstelling
‘aandacht voor diversiteit’, die alle leidend ambtenaren opgelegd kregen door de minister
van Ambtenarenzaken. Opmerkelijk was het hoge deelnemersaantal van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur. De secretaris-generaal van dit departement had zijn lijnmanagers
via een persoonlijke brief uitdrukkelijk opgeroepen tot deelname. Zowel de inhoud als de
methodologie van deze trainingen werd door de leden uit het top- en middenkader als posi-
tief beoordeeld.  

Maatopleiding voor de personeelsverantwoordelijken. Specifiek richtte de training zich op de
verantwoordelijken van HRM, communicatie, vorming en de verantwoordelijken van perso-
neelsdiensten. Deze training stond eveneens open voor de leidinggevenden van de lagere
niveaus. De belangstelling voor deze training was groot. Daarom werd in september 2002
een tweede sessie gepland. Op basis van de evaluatie wordt overwogen om de groep van de
personeelsverantwoordelijken en de lager leidinggevenden voortaan apart te benaderen. Dit
om beter op de persoonlijke noden en verwachtingen te kunnen inspelen. 

Op verzoek. Eveneens kregen afdelingen of entiteiten de mogelijkheid om deel te nemen aan
een gendertraining specifiek op maat van de groep. Zo groeide in het departement LIN, op
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aangeven van de secretaris-generaal en de departementale werkgroep Gelijke Kansen, het
initiatief om een genderopleiding aan te bieden voor alle topambtenaren. De deelnemers
waren tevreden over dit initiatief. Ook de afdeling Statutaire Aangelegenheden nam, op ver-
zoek van het afdelingshoofd, eenzelfde initiatief. Deze afdeling, die de juridische basistek-
sten voor de Vlaamse overheid ontwerpt, wilde zich informeren over hoe ongewenste
gendereffecten in deze teksten het best kunnen worden vermeden. De training vond plaats
begin mei 2002 en werd door de deelnemers positief beoordeeld. De secretaris-generaal van
het departement Algemene Zaken en Financiën organiseerde een maattraining voor alle lijn-
managers in dit departement eind september 2002. Men koos voor de thema’s van gender in
relatie tot telewerken en de vergadercultuur.

2 Vormingsaanbod over diversiteit

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2002 in het vormingsaanbod een onderdeel diversi-
teitsmanagement laten opnemen.

Vorming met betrekking tot diversiteit. In het managementontwikkelingsprogramma voor het
top- en middenkader wilde de afdeling Vorming in 2002 in een opleiding voorzien met
betrekking tot diversiteit. Concreet werkte de dienst Emancipatiezaken een voorstel uit met
de doelstellingen en aandachtspunten voor de vorming. De nadruk werd gelegd op sensibi-
lisering, kennis van instrumenten en de strategische opties voor de organisatie. 
Door personeelswissels op de dienst Emancipatiezaken kwam deze aanzet te laat tot stand,
zodat de realisatie van de vorming vertraging opliep. 
Een analoog initiatief moest er komen voor de personeelsverantwoordelijken en de direct lei-
dinggevenden. Hierin legde het voorstel meer het accent op praktische toepassingen bij wer-
ving, selectie en leiding geven op de werkvloer.

Vorming met betrekking tot personen met een handicap. Vooruitlopend op deze ruimere ini-
tiatieven wordt in november 2002 een vorming gepland voor top- en middenkader met
betrekking tot personen met een handicap. Deze vorming is een rechtstreeks uitvloeisel van
de studie “Instroom en doorstroom van personeelsleden met een handicap” over de positie
van mensen met een handicap in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De vorming
concentreert zich op personen met een handicap en de houdingen tegenover hen, maar de
aanpak zal ook ten goede komen van andere kansengroepen.
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AFDELING HRM

3 Managementinformatie verzamelen over de mogelijkheden tot deeltijds 
leidinggeven

In de Vlaamse openbare instellingen werken 2 lijnmanagers deeltijds. In het ministerie koos
geen enkele lijnmanager hiervoor. Het volstaat niet dat deeltijds werk formeel kan. De rand-
voorwaarden moeten ook aanwezig zijn om het in de praktijk te realiseren. Uit een enquête
blijkt dat er interesse bestaat bij de managers.

Waarom werken zo weinig managers deeltijds? Waar zitten de knelpunten? En wat moet er
veranderen opdat geïnteresseerde lijnmanagers de stap kunnen zetten? Deze vraag legden
de dienst Emancipatiezaken en de afdeling HRM in mei 2002 via een enquête voor aan de
170 lijnmanagers van het ministerie. 52 managers vulden de enquête in. Wat blijkt uit de
resultaten? 

Potentiële deeltijders. 20 van deze 52 lijnmanagers sluiten niet uit dat ze in de toekomst
deeltijds zullen werken. Voorlopig wordt deze groep echter vooral belemmerd door de heer-
sende vergadercultuur en door de huidige personeelsbezetting in de eigen entiteit. Deze
groep van potentiële deeltijders zou hiertoe hoofdzakelijk gestimuleerd worden als ze hun
naaste medewerkers kunnen belonen voor de extra taken die ze zouden moeten opnemen.
Volgens het algemene profiel is de potentiële deeltijder een man die jonger is dan 45 jaar.
Over het algemeen werken deze personen minder dan 50 uur per week. 

Wie zeker niet kiest voor deeltijds werk. 32 van de 52 lijnmanagers sluiten volledig uit dat ze
in de toekomst deeltijds zullen werken. Ze verwijzen hiervoor vooral naar de huidige werk-
druk, waardoor deeltijds leiddinggeven bij deze groep ervaren wordt als dezelfde hoeveel-
heid werk in kortere tijd moeten doen. Anderen waren van mening dat het deeltijds systeem
hun positie als leidinggevende zou verzwakken en dat het tot loonverlies leidt, terwijl ze
dezelfde hoeveelheid werk moeten doen. Het profiel van deze respondenten komt overeen
met dat van een lijnmanager (ouder dan 45 jaar) met een werkweek van gemiddeld meer
dan 50 uur.  

Officiële werkweek van 37,5 uur per week is een fictie. De
gemiddelde werkweek van een lijnmanager:

Aantal werkuren/week Aantal lijnmanagers Percentage

Tussen 38 en 45 uur  

Tussen 45 en 50 uur 

Tussen 50 en 55 uur 

Meer dan 55 uur 
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15

13

18

10%

29%

25%

35%



Wordt vervolgd. De resultaten van deze enquête vormen input voor het volledige evaluatie-
rapport over leidinggeven in deeltijd dat de dienst Emancipatiezaken en de afdeling HRM
begin 2003 aan de politieke overheid bezorgen. De interpretatie van deze gegevens in een
ruimere context en de formulering van beleidsaanbevelingen vindt bijgevolg op een later
moment plaats.

4 Aandacht voor diversiteit bij exitgesprekken

De afdeling HRM engageerde zich in het positieve-actieplan 2002 om een instrument te ont-
wikkelen en aan te bieden dat kan helpen bij exitgesprekken. Bij het opstellen van de lei-
draad voor het voeren van exitgesprekken, heeft de afdeling HRM overleg gepleegd met de
dienst Emancipatiezaken. Hierbij werd de nadruk gelegd op het integreren van een aantal
items die betrekking hebben op diversiteit en op de combinatie werk en privé. 

5 Aandacht voor diversiteit in het beleidsrapport Personeel & Organisatie

Ook dit jaar werden er binnen het beleidsrapport (dat als actieterrein het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap heeft) cijfers opgenomen die betrekking hadden op de combinatie
van werk en privé. Verschillende thema’s zoals personeelssterkte, personeelsontwikkeling en
beloning geven cijfers opgesplitst naar man/vrouw. Tevens zijn een aantal relevante gegevens
opgenomen binnen een apart hoofdstuk rond gender- en doelgroepenbeleid. Dit jaar zijn
voor het eerst een aantal cijfers opgenomen met betrekking tot allochtonen en personen met
een handicap. De geïntegreerde cijfers over deze twee doelgroepen zijn echter beperkt. De
organisatie registreert op dit moment nog steeds op basis van de volgende criteria:
allochtonen: alle personen met een andere nationaliteit dan de Belgische;
personen met een handicap : alle personen met een handicap die in deze hoedanigheid
gekend zijn bij de personeelsdienst.
De dienst Emancipatiezaken hanteert ruimere definities: 
- allochtonen: 

• iedereen met een vreemde nationaliteit, of
• iedereen met een Belgische nationaliteit die ofwel zelf in het buitenland geboren

is ofwel minstens één ouder of grootouder heeft die in het buitenland geboren is 
en die zichzelf als allochtoon opgeeft;

De checklist met betrekking tot exitgesprekken zal 
vanaf eind 2002 te verkrijgen zijn bij:
Gijs Martens, afdeling HRM
telefoon: 02-553 59 37
e-mail: gijs.martens@azf.vlaanderen.be
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- personen met een arbeidshandicap : 
• personen die een dossier bezitten bij het Vlaams Fonds voor de Sociale

Integratie van Personen met een handicap (VFSIPH), of
• personen die door de VDAB intern geklasseerd zijn als gedeeltelijk of zeer 

beperkt arbeidsongeschikt, of
• personen met als hoogste onderwijsniveau ‘buitengewoon secundair onderwijs’

Uit het beleidsrapport Personeel & Organisatie 2001 blijken de volgende bevindingen:
- Slechts 55% van de personeelsleden binnen het ministerie van de Vlaamse overheid is

tevreden over de mate waarin mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen.
- Meer dan 80% van de personeelsleden is ontevreden over de promotiekansen binnen de

organisatie.
- Er is een relatieve grotere stijging van vrouwen in de organisatie tegenover mannen (360

tegenover 277).
- Er is nog steeds een ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties (1,85%

van de mannelijke personeelsleden tegenover 0,73% van de vrouwelijke personeelsleden).
- Bijna 1 vrouw op 3 werkt op deeltijdse basis, bij de mannen is dat 1 op 20. We merken

hierbij een lichte stijging bij de mannen en een lichte daling bij de vrouwen.
- 37,5 % van alle vrouwelijke personeelsleden werkt op contractuele basis. Bij mannen is dat

17,7%. Het aantal contractuelen binnen de organisatie blijft stijgen.
- In 2001 waren er 31 allochtonen tewerkgesteld, waarvan 9 een nationaliteit hebben van

buiten de Europese Unie. De instroom van allochtonen bedroeg 1,12% (14 allochtonen op
de totale instroom van 1242 personeelsleden). Gemiddeld blijft deze groep slechts 1,84 jaar
binnen de organisatie.

- Er zijn 6 personen met een handicap aangeworven op een totaal van 1242 (0,48% van de
totale instroom). Op 31 december 2001 waren er 153 personen met een handicap tewerk-
gesteld binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1,245%).

- 90 % van de personen met een handicap is statutair (doordat men rekening moet houden
met een quota).

- Personen met een handicap werken gemiddeld 19 jaar binnen de organisatie.  

Het beleidsrapport Personeel & Organisatie is te 
raadplegen op het internetadres: 
www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid
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6 Centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag op het werk, misbruik van leidinggeven, racisme en
discriminatie worden niet getolereerd in de organisatie. De afdeling HRM voerde in septem-
ber 2002 een communicatieactie uit waarbij het centraal meldpunt werd bekendgemaakt. Het
centraal meldpunt werd omgedoopt tot ‘Spreekbuis’ en is ter beschikking van de perso-
neelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de personeelsleden van
Vlaamse wetenschappelijke instellingen en van de aangesloten Vlaamse openbare instellin-
gen. Personeelsleden kunnen hier terecht met klachten en vragen over onder andere peste-
rijen, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag op het werk en racisme. Ook leidinggevenden
kunnen bij “Spreekbuis” terecht voor advies en ondersteuning bij de behandeling van een
probleemsituatie binnen hun afdeling of entiteit.

Nieuwe wet. Op 11 juni 2002 werd de wet betreffende de bescherming van de werknemers
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk door de federale rege-
ring goedgekeurd. De belangrijkste doelstellingen van de wet hebben betrekking op preven-
tie en bescherming. Deze wet is ook van toepassing op de Vlaamse overheid.

7 Startbanen

De afdeling HRM engageerde zich ertoe in 2002 externe coaching voor allochtone en gehan-
dicapte startbaners te blijven aanbieden. De afdeling wilde ook inspanningen blijven leve-
ren om de startbanen een succes te maken, met speciale aandacht voor allochtonen en
personen met een handicap.

Contacten met de personeelsdiensten wezen echter uit dat in 2002 weinig inspanningen
deden om allochtone of gehandicapte startbaners aan te werven.
Een knelpunt is dat startbaners meestal ingezet worden ter vervanging van contractuelen en
dus direct inzetbaar moeten zijn. Dit is nochtans niet de bedoeling van het startbanenpro-
ject. Daardoor komt het gelijkekansenbeleid in het gedrang.

Meer informatie bij:
Freija De Smet, afdeling HRM
telefoon: 02-553 55 20
e-mail: freija.desmet@azf.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de Welzijnswet van 11 juni
2002 kan de volgende website worden geraadpleegd:
www.meta.fgov.be
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Vorig jaar werd een contract afgesloten met twee organisaties, gespecialiseerd in allochtonen
en personen met een handicap, om probleemsituaties op te lossen door middel van coaching.
Na verloop van tijd bleek dat het probleem ruimer was en ondernam de afdeling HRM het
actiepunt ‘coachen van coachen van startbaners’. Dit omdat bleek dat de (interne) coaches
van de startbaners zelf extra ondersteuning vroegen.
Coaches van startbaners kunnen nu op elk moment beroep doen op extra begeleiding bij het
coachen van startbaners uit de doelgroepen.

Door een personeelswissel is er op dit moment bij de afdeling HRM geen personeelslid aan
de slag als startbaancoördinator. Dit is echter van essentieel belang om de aandacht voor
allochtonen en personen met een handicap in dit project opnieuw aan te wakkeren. De
dienst Emancipatiezaken pleit dan ook voor een grondige opvolging van dit project en een
oproep tot vernieuwde aandacht voor het gelijkekansenbeleid.

AFDELING WERVINGEN EN PERSONEELSBEWEGINGEN 

8 Aandacht voor diversiteit bij de arbeidsmarktcommunicatie

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen engageerde zich ertoe aandacht te heb-
ben voor diversiteit bij de arbeidsmarktcommunicatie. Concreet zou er in een nieuwe folder
over werken bij de Vlaamse overheid in duidelijke bewoordingen aangegeven worden welke
vormen van tewerkstelling er bestaan en voor wie die openstaan. De Vlaamse overheidsad-
ministratie zou zich profileren als een organisatie die gelijke kansen hoog in het vaandel
draagt. De dienst Emancipatiezaken maakte verder een voorstel van standaardformulering
voor wervingsadvertenties.

Folder. De dienst Emancipatiezaken vroeg om betrokken te worden bij de opmaak van deze
folder om expertise ter zake te kunnen inbrengen. De dienst werd echter niet uitgenodigd bij
de besprekingen.

Na publicatie bleek de folder ‘Ben je ook zo gek op Vlaanderen?’ niet aan de verwachtingen
van de dienst te voldoen. Het beeldmateriaal is niet (gender)neutraal en toont enkel een
jonge blanke man. Het woordgebruik is ook niet genderneutraal en de tekst appelleert
slechts aan het hoger geschoolde segment van de arbeidsmarkt. 
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Mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt zullen zich op basis van deze folder
geenszins geneigd voelen te solliciteren naar een functie bij de Vlaamse overheid.

De dienst Emancipatiezaken beschouwt deze folder als een gemiste kans om de Vlaamse
overheid voor te stellen als een organisatie die gelijke kansen en diversiteit belangrijk vindt
en om mensen uit de doelgroepen aan te spreken.

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen verspreidde de folder zoals afgesproken
onder gehandicapten- en allochtonenorganisaties.

Standaardformulering in advertenties. De dienst Emancipatiezaken bezorgde de afdeling
Wervingen en Personeelsbewegingen een mogelijke standaardformulering om op te nemen in
de advertenties voor vacatures. Deze formulering is bedoeld om mensen uit de verschillende
doelgroepen aan te moedigen om te solliciteren, zonder daarbij andere potentiële kandida-
ten te ontmoedigen.

Een mogelijke formulering in wervingsadvertenties inzake diversiteit is: ‘De Vlaamse over-
heidsadministratie draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Bij ons wordt
aangeworven op basis van competenties. Dat is belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst
of handicap.’

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen deed bij Selor een voorstel tot het opne-
men van een standaardformulering rond gelijke kansen in de advertenties voor statutaire
selecties. De dienst Emancipatiezaken stelde enkele mogelijke formuleringen voor. 

9 Samenwerking met Jobpunt Vlaanderen

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen bezorgde de verschillende departementen
een ontwerpprotocol en een ‘service level agreement’ (SLA) die als basis konden dienen
voor de onderhandelingen met Jobpunt Vlaanderen.

Het ontwerpsamenwerkingsprotocol bevatte enkele belangrijke minimumvoorwaarden inzake
aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. Er werd bijvoorbeeld opgenomen dat de adver-
tenties altijd moeten vermelden dat personen met een handicap op verzoek de nodige 

Om meer mensen uit de doelgroepen te bereiken, 
moet er aandacht besteed worden aan de volgende 
elementen:
- gebruik van divers en aantrekkelijk beeldmateriaal;
- eenvoudig taalgebruik en heldere uitleg;
- vermelding dat voor contractuele functies geen

Europese nationaliteit is vereist;
- vermelding van het gelijkekansenbeleid van de

Vlaamse overheid.

Afhankelijk van de samenstelling van de entiteit in kwes-
tie, kan aan de standaardformulering het volgende nog
toegevoegd worden: ‘Gezien de huidige samenstelling
van de afdeling moedigen wij allochtonen en personen
met een handicap (…) aan hun kandidatuur te stellen.’
Hierbij vult men dan de doelgroepen in die onderverte-
genwoordigd zijn op de afdeling in kwestie. Het is ook
belangrijk om te vermelden dat personen met een handi-
cap de nodige faciliteiten voor deelname krijgen als zij
daarom verzoeken.

Voor contractuele functies hebben bepaalde departemen-
ten stappen ondernomen om standaardformuleringen
inzake gelijke kansen op te nemen in de vacatureberich-
ten.
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faciliteiten krijgen om op een evenwaardige manier te kunnen deelnemen aan de 
selectieproeven.

Ook het voorgestelde SLA bevatte essentiële elementen inzake gelijke kansen en diversiteit.
Zo verbinden zowel de dienstverlener als de uitvoerder zich ertoe voldoende aandacht te
schenken aan het doelgroepenbeleid. In concreto betekent dat:
- de deelname van vrouwen, personen met een handicap en personen van allochtone afkomst

stimuleren;
- deze mensen in staat stellen te kandideren en op een objectieve manier dergelijke kandi-

daturen onderzoeken;
- hiervoor eventuele hulpmiddelen ter beschikking stellen van de kandidaten
- de functiebeschrijvingen genderneutraal opstellen.

Daarnaast stelt het SLA dat de selectiedeskundigen en de medewerkers van de uitvoerders
moeten beschikken over de nodige vakbekwaamheid en expertise inzake gender, culturele
verschillen en selectie van personen met een handicap. Bij het schrijven van dit positieve-
actieplan heeft de dienst nog geen totaalbeeld van het aantal departementen dat een SLA
afsloten met Jobpunt waarbij de aandacht voor diversiteit werd gewaarborgd. Het departe-
ment LIN heeft een protocol gesloten waarin de diversiteitselementen werden geïntegreerd.
Ook het ontwerpprotocol voor het departement EWBL en het departement AZF bevat de
nodige diversiteitselementen. 

AFDELING STATUTAIRE AANGELEGENHEDEN

10 Aandacht voor diversiteit bij de opmaak van regelgeving 

De afdeling volgde een gendertraining op maat. Bij elk besluit blijft ze de genderneutraliteit
bewaken. Zo werd naar aanleiding van de recente lijst voorstellen tot wijziging van het
Vlaams Personeelsstatuut van 15 juli 2002 bij elk voorstel een analyse gemaakt van de
mogelijke gendereffecten. Die resultaten worden ook verwerkt in de nota aan de Vlaamse
regering. 

Het Vlaams Personeelsstatuut (15 juli 2002). Door de talrijke wijzigingen en bijsturingen was
het Vlaams personeelsstatuut erg ingewikkeld geworden. Op 15 juli werd het ontwerpbesluit
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met betrekking tot de deregulering van het Vlaams Personeelsstatuut goedgekeurd. 
Een aantal bepalingen integreren de aandacht voor gelijke kansen en diversiteit. Zo wordt er
voorzien in een tegemoetkoming in het woon-werkverkeer voor personeelsleden met een
handicap die de eigen wagen naar het werk komen (zie verder). Er wordt ook een supple-
ment bovenop de moederschapsuitkering vastgelegd als die uitkering minder bedraagt dan
het nettoloon van de contractuele werknemer.  

Voorstellen tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 15 juli 2002. Ondertussen
dringen nieuwe wijzigingen zich op en werkt de afdeling Statutaire Aangelegenheden aan
voorstellen tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut. Hierbij maakte de afdeling een
analyse van de mogelijke gendereffecten.    

Borstvoedingspauze. De vrouwelijke personeelsleden die willen afkolven, krijgen hiertoe de
mogelijkheid. Het prikklokreglement wordt zo aangepast dat ze pauzes kunnen nemen.

Vaderschapsverlof. Door een recente wijziging in het arbeidsrecht moeten werkgevers aan
hun werknemers 10 dagen vaderschapsverlof toekennen. Omdat het hier gaat om een bepa-
ling van dwingend recht is die ook van toepassing op contractuelen in de publieke sector.
De dienst Emancipatiezaken is van mening dat het verhogen van het aantal dagen vader-
schapsverlof belangrijk is om met het personeelsbeleid mannen aan te moedigen meer zorg-
taken op zich te nemen. De minister van Ambtenarenzaken wil eerst de budgettaire
consequenties voor het toekennen van dit verlof laten onderzoeken.

Raamstatuut. De Vlaamse regering keurde op 15 juli 2002 een aantal krachtlijnen goed voor
het raamstatuut. Op basis van die krachtlijnen zal een ontwerpraamstatuut worden opge-
steld voor het personeel van de Vlaamse overheidsadministratie. Het raamstatuut schept een
kader dat voor alle entiteiten zal gelden en kan zo helpen om te dereguleren en te respon-
sabiliseren. De Vlaamse regering legt via dit raamstatuut enkel een gezamenlijke arbeids-
voorwaardenregeling op. Zo wil ze ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voor alle
entiteiten dezelfde zijn zodat er een gemeenschappelijke interne arbeidsmarkt wordt
gecreëerd zonder onderlinge concurrentie. Tegelijkertijd wordt er voldoende ruimte gescha-
pen voor de beleidsdomeinen en hun entiteiten om eigen accenten te leggen. 
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De krachtlijnen van het raamstatuut, dat de Vlaamse regering goedkeurde, bevatten belang-
rijke elementen om de evenredige vertegenwoordiging van de doelgroepen in het 
personeelsbestand te versnellen. Er worden geen quota statutair vastgelegd. Wel moeten er
duidelijke streefcijfers worden vastgesteld per entiteit, per niveau en per doelgroep zodat de
vorderingen naar een evenredige personeelssamenstelling in de Vlaamse overheidsadminis-
tratie kunnen worden geëvalueerd.  

Er wordt opnieuw geen nationaliteitsvereiste opgelegd voor ambten die een (on)rechtstreek-
se deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag inhouden of die werkzaamheden
omvatten die strekken tot bescherming van de algemene belangen van de Vlaamse
Gemeenschap. Zolang de Grondwet echter niet wordt gewijzigd, kunnen niet-EU-onderdanen
niet benoemd worden in een vaste betrekking (zij kunnen dus geen statutaire ambtenaar
worden). De gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt gewaarborgd bij de rang-
schikking van de functies in niveaus. Verder wordt ook nog gesteld dat het evenwicht tussen
organisatie en mens een competitieve factor is op de arbeidsmarkt en een onderdeel van het
bedrijfsimago. Men wil dit promoten ten bate van een goede arbeidsmarktpositionering. 

De krachtlijnen van het raamstatuut stellen ook veranderingen met betrekking tot de medi-
sche toegangsvoorwaarden voor het openbaar ambt in het vooruitzicht. Welke richting het
uitgaat is nog onduidelijk. Gezien de ervaringen in een aantal ombudsdossiers verdient dit
thema zeker aandacht van de dienst Emancipatiezaken. De dienst is van mening dat voor
vele functies medische controle als toegangswaarde niet relevant is. Ook het beloningsbeleid
verdient aandacht. Belonen naar prestaties mag er niet toe leiden dat mensen met rende-
mentsverlies door een handicap minder zouden gaan verdienen. Diploma’s blijven toegangs-
voorwaarden voor indiensttreding. Nadien kan de verdere loopbaanontwikkeling los van het
diploma gebeuren. Dat kan een aantal doelgroepen met onderwijsachterstand mogelijkheden
geven die er voordien niet waren.

Tegemoetkoming woon-werkverkeer voor personeelsleden met een handicap. Volgens de gel-
dende regelgeving van de Vlaamse overheidsadministratie werd voorzien in de terugbetaling
van het woon-werkverkeer van de personeelsleden die met het openbaar vervoer komen. Er
werd slechts in uitzonderlijke omstandigheden voorzien in een tegemoetkoming in het
gebruik van een eigen gemotoriseerd voertuig om naar het werk te komen.
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Sommige personeelsleden met een handicap zijn echter door de ontoegankelijkheid van het
openbaar vervoer genoodzaakt om gebruik te maken van hun eigen vervoer. Daarom ging de
minister van Ambtenarenzaken in het najaar van 2001 akkoord met het voorstel een tege-
moetkoming in het woon-werkverkeer met eigen vervoermiddel mogelijk te maken voor per-
soneelsleden met een handicap.

Om misbruiken te vermijden en om vast te stellen welke personeelsleden recht hebben op
deze tegemoetkoming, worden de volgende voorwaarden gesteld:
- de tegemoetkoming wordt toegekend aan personeelsleden met een handicap, die door

middel van een officieel document kunnen aantonen dat ze minstens 66% arbeidsonge-
schikt zijn;

- de tegemoetkoming is gelijk aan de prijs van een maandelijks treinabonnement in tweede
klasse over dezelfde afstand.

Zodra het ontwerpbesluit hierover door de Vlaamse regering is goedgekeurd, zal de tege-
moetkoming met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002 worden uitbetaald.
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Gelijke kansen en diversiteit in de nieuwe organisatiestructuur

1 Gelijke kansen en diversiteit verankeren in de nieuwe structuur

Uitbouwen van een kenniscentrum inzake gelijke kansen en diversiteit. De nieuwe organisa-
tiestructuur heeft ook consequenties voor de werking van de dienst Emancipatiezaken. Om
uit te groeien tot een echt kenniscentrum inzake gelijke kansen en diversiteit zijn een aantal
randvoorwaarden noodzakelijk. De onafhankelijke positie en het beschikken over een eigen
budget blijven in de nieuwe structuur gewaarborgd. Waarschijnlijk zal de nieuwe organisatie-
structuur met een verzekerde aandacht voor gelijke kansen en diversiteit het noodzakelijk
maken om het ondersteuningsaanbod uit te breiden.

Beleidsondersteuning en rapportering. De dienst Emancipatiezaken blijft de minister,
bevoegd voor ambtenarenzaken, ondersteunen met concrete beleidsaanbevelingen om een
evenredige vertegenwoordiging te realiseren. De dienst zal de evaluaties van de 13 beleids-
domeinen met betrekking tot het realiseren van een evenredige vertegenwoordiging samen-
voegen tot één rapport voor de hele Vlaamse overheidsadministratie.

Coördinatie en ondersteuning van het netwerk met de 13 diversiteitsconsultants. Vandaag
verzorgt de dienst deze opdracht door tweemaandelijkse vergaderingen met emancipatie-
ambtenaren van de VOI’s en met de departementale vertegenwoordigers. In de toekomst zul-
len deze vergaderingen ook door de dienst worden gecoördineerd. Het is de bedoeling om
tijdens deze bijeenkomsten goede praktijken uit te wisselen, instrumenten te verspreiden en
de expertise bij zowel de dienst Emancipatiezaken (waaraan hebben de beleidsdomeinen
behoefte?) als bij de diversiteitsconsultants te vergroten. 

Aanbieden van adviezen en consultancy aan topambtenaren en leidinggevenden. Op langer
termijn wil de dienst dit deel van het kenniscentrum verder vorm geven. Voorlopig loopt
er een experiment terzake in het departement WVC, samen met de directeur-generaal van
cultuur.

Meer informatie bij: 
San Eyckmans 
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
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Positieve-actiepunten 2003 voor mannen en vrouwen

2 Voortzetting en kwaliteitsbewaking van de gendertrainingen in de 
Vlaamse overheid

Ook in 2003 zal het aanbod van gendertrainingen worden herhaald voor de leidinggeven-
den en de personeelsverantwoordelijken. Nieuw is dat de leden uit het gendernetwerk van
de Vlaamse overheid zullen deelnemen aan een intensief trainingstraject. 

Actiepunt voor 2003

• Gendernetwerk neemt deel aan trainingstraject

Motivatie

Mainstreaming van gender. Gendereffecten zijn niet steeds direct te herkennen. Dit vraagt
een zekere genderexpertise. Door de beperkte personeelsbezetting kan de dienst
Emancipatiezaken dat niet voor de hele Vlaamse overheid doen. Daarom is het belangrijk dat
de personeelsleden zelf, door gerichte gendertrainingen, met een genderbril leren kijken naar
hun werkomgeving. 

De eindverantwoordelijken informeren en ondersteunen. De lijnmanagers zetten strategische
lijnen uit, geven de organisatie vorm en bepalen in sterke mate de cultuur van een organi-
satie. Zij zijn cruciaal om de doelstelling van gelijke kansen met succes in de praktijk om te
zetten. Om hen te ondersteunen bij die opdracht biedt de afdeling Vorming, in samenwer-
king met de dienst Emancipatiezaken, ook in 2003 gerichte gendertrainingen aan. Dat geldt
ook voor de groep van personeelsverantwoordelijken. 

Nieuw traject voor de sleutelfiguren in de entiteiten. Het lijnmanagement is eindverantwoor-
delijk voor het effectief realiseren van de gelijke kansen. De lijnmanagers moeten evenwel
kunnen terugvallen op interne experts. Daarom zijn er, naast de overkoepelende dienst
Emancipatiezaken, ook emancipatieverantwoordelijken per departement of openbare instel-
ling actief. In 2002 werd gepeild naar hun interesse voor en behoefte aan een trainingstra-

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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ject rond gender. Dat resulteerde in een aanbod waarbij de opvolging van tussentijdse pres-
taties van deze emancipatieverantwoordelijken op de werkvloer centraal staat. Zij schreven
zich in voor twee types van trainingen. Enerzijds is er een driedaagse basistraining voor de
emancipatieverantwoordelijken die zich vooral willen verdiepen in de theoretische achter-
grond van gender. Anderzijds zijn er intervisiesessies in kleine groepjes van 3 à 4 personen.
Deze sessies richten zich op de emancipatieverantwoordelijken die in de praktijk al veel
ervaring hebben opgedaan met gender.   

3 Aanpassing van de vergadercultuur

De heersende vergadercultuur is voor heel wat Vlaamse overheidsmanagers een probleem.
De perceptie leeft dat de totale werkdruk erg wordt bezwaard door de hoeveelheid en een
gebrek aan efficiëntie en effectiviteit van de vergaderingen. In het najaar van 2002 startte
de dienst Emancipatiezaken een onderzoek om deze vergadercultuur op managementniveau
nauwkeuriger in kaart te brengen. In 2003 moet dat resulteren in initiatieven om de verga-
dercultuur dichter te doen aansluiten bij genderneutraal en kwaliteitsvol leidinggeven. 

Actiepunten voor 2003

• Het onderzoek over vergadercultuur afronden
• Op basis van de onderzoeksresultaten gerichte acties uitwerken

Motivatie

Vergaderitis. Uit het onderzoek ‘is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw?’ kwam
tot uiting dat in sommige departementen de vergadercultuur een voornaam knelpunt is. Die
heersende vergadercultuur zou een sterk beslag leggen op de totale beschikbare werktijd,
vooral bij (jonge) lijnmanagers met zorgtaken. Sommige vergaderingen vinden plaats op
gezinsonvriendelijke uren. De efficiëntie wordt in vraag gesteld. Het slottijdstip wordt vaak
niet vermeld, de doelstelling is onduidelijk, documenten worden niet of niet voldoende op
voorhand bezorgd, …

Meer informatie bij: 
Ingrid Pelssers 
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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Zoeken naar remedies. Het onderzoek dat de dienst Emancipatiezaken eind 2002 opstartte,
zal wellicht midden 2003 afgerond worden. Dat onderzoek moet de basis vormen voor gerich-
te acties. Er wordt gedacht aan het uitwerken van een vergaderrichtlijn, het aanbieden van
een vormingspakket en het initiëren van een evaluatiestramien om ontwikkelingen te moni-
toren. De lijnmanagers van de Vlaamse overheid en de Vlaamse kabinetten zullen bij die
acties centraal staan.

Genderneutraal en kwaliteitsvol. Een goede vergaderstijl matigt de totale gemiddelde werk-
last van een lijnmanager in de Vlaamse overheid en werkt niet remmend voor (potentiële en
effectieve) lijnmanagers. Zo draagt een aangepast vergadercultuur bij tot een genderneutrale
organisatie. Het laat een betere combinatie tussen werk en privé toe. En het kan in het bij-
zonder vrouwen aanmoedigen om actief te worden op het leidinggevende niveau. Inefficiënt
vergaderen kost de organisatie een hoop tijd (en dus ook geld). Een gezonde vergadercultuur
daarentegen zal ook effect hebben op een beter gebruik van de werktijd.

4 Het bewaken van een gender- en doelgroepneutrale implementatie van de
projecten ‘Vernieuwd Beloningsbeleid’ en ‘Competentiemanagement’

Begin 2003 worden de functies voor de leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid inge-
vuld mede op basis van een specifiek competentieprofiel. Daarna komen de overheidsma-
nagers uit het middenkader aan de beurt. Finaal zullen alle functies specifieke competenties
toegewezen krijgen. Het is belangrijk dat die toewijzing genderneutraal verloopt. De com-
petenties vormen immers, naast de concrete vereiste taken, de basis voor het vernieuwd
beloningsbeleid. De dienst Emancipatiezaken wil vermijden dat het systeem van nieuwe
competenties en vernieuwde verloning tot niet te rechtvaardigen verschillen in loon tussen
mannen en vrouwen en andere doelgroepen zou leiden.  

Actiepunten voor 2003

• Ondersteuning bij het uittekenen van gender- en doelgroepneutrale competentieprofielen
• Het project ‘Vernieuwd beloningsbeleid’ screenen op gender- en doelgroepneutraliteit

Meer informatie bij: 
Ingrid Pelssers 
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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Motivatie

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in België. De ongelijke verloning van mannen en
vrouwen bestaat in België nog steeds, ondanks het wettelijk verbod op discriminatie. Het
gemiddelde loon van een vrouwelijke bediende ligt 29 procent lager dan dat van haar man-
nelijke collega. Bij arbeiders bedraagt het loonverschil gemiddeld 20 procent (Bron: NIS,
1998). Slechts de helft van het loonverschil is objectief te verklaren. De oorzaak ligt in de
wijze waarop in veel bedrijfssectoren met functieclassificaties wordt omgegaan (bijvoorbeeld
het overwaarderen van fysiek zware jobs en het onderwaarderen van zorgende en communi-
catieve functies). Veel functiebenamingen en –omschrijvingen zijn verouderd. Ze werden
nooit terdege aangepast aan de economische en technologische vooruitgang. 

Vlaamse overheid. In 2002 was er een positieve wisselwerking met de afdeling HRM bij het
uittekenen van genderneutrale competentieprofielen voor de leidend ambtenaren. In 2003
zal die lijn voortgezet worden bij het uittekenen van de competenties voor de andere perso-
neelsfuncties in de Vlaamse overheid. Tegelijk zal de dienst Emancipatiezaken de tussentijd-
se stappen van het project ‘Vernieuwd beloningsbeleid’ screenen op zijn genderneutrale
karakter. De doelstelling is mogelijke verschillen in het loon tussen mannelijke en vrouwelij-
ke contractuele en statutaire personeelsleden in de Vlaamse overheid weg te werken.  

Het nieuwe raamstatuut bepaalt een wijziging van het beloningsbeleid van de functie-inhoud
en de prestaties. Als iemand met een handicap een verminderd rendement heeft, mag dat
niet resulteren in een lagere beloning. De privé-sector sloot hierover al in 1975 een CAO af.
Hierdoor wordt het loon van de werknemer beschermd en wordt de werkgever financieel
ondersteund. Iemand heeft bijvoorbeeld een rendement dat 20% lager ligt. De werkgever
ontvangt een subsidie voor 20% van de loonkost. Ook in het (belonings)beleid en (compe-
tentie)management van de overheid moeten personen met een handicap beschermd en
ondersteund worden. 

De loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn in de
Vlaamse overheid beperkter dan in de privé-sector. Dat
komt door de diplomavereiste. Het diploma is doorslag-
gevend bij de toewijzing van een functie binnen de
Vlaamse overheid. 
De Vlaamse regering heeft met het oog op de verdere
uitwerking van het ‘Vernieuwd Beloningsbeleid’ beslist
uit te gaan van de functiezwaarte.Voor het bepalen van
de functiezwaarte zal gebruik worden gemaakt van de
Hay methodiek. Dit betekent dat de functies zullen
gewogen worden naar de criteria “kennis en kunde” ,
“probleembehandeling” en “reikwijdte van verantwoor-
delijkheid”. Het gebruik van een geëigende methodiek
staat garant voor betrouwbaarheid en objectiviteit. Het
analystische karakter van de HAY-methodiek vermindert
de subjectiviteit. Maar ook de methode zelf (puntentoe-
kenning, criteria, definities, impliciete aannames tijdens
wegingscommissies, …) verdient een grondig onderzoek
naar interne consistentie, kwaliteit en genderneutraliteit.
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5 Kinderopvang verzekeren

De kinderopvang heeft een plaats toegewezen gekregen binnen de nieuwe structuur van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

Actiepunt in 2003

• Ondersteuning bieden aan de veranderingsmanager Bestuurzaken bij het verder uitwerken
van de kinderopvang aanbod binnen de nieuwe structuur

Motivatie

Een centraal aanbod. De kinderopvang heeft een plaats toegewezen gekregen binnen de
nieuwe structuur. De organisatie van de kinderopvang zal geen taak meer blijven van de
dienst Emancipatiezaken, en zal georganiseerd worden door het agentschap Personeel bin-
nen het beleidsdomein bestuurszaken. Om het huidige aanbod en de kwaliteit te verzekeren,
bezorgde de dienst Emancipatiezaken een nota aan de veranderingsmanager voor het
beleidsdomein Bestuurszaken waarin de volgende zaken aan bod komen:
- het belang van het aanbod binnen de nieuwe structuur;
- een schets van het huidige centraal aanbod (zodat dit kan worden overgenomen door het

agentschap personeel binnen het beleidsdomein Bestuurszaken en zodat het duidelijk is
wat aan de andere beleidsdomeinen wordt aangeboden).

Initiatieven inzake kinderopvang vanwege de beleidsdomeinen. De beleidsdomeinen kunnen
natuurlijk ook zelf initiatieven nemen die nauwer aansluiten bij hun behoeften. De dienst
Emancipatiezaken bezorgde aan de veranderingsmanager voor bestuurzaken ook een voor-
stel met de minimum kwaliteitsnormen die dienen opgelegd te worden indien een beleids-
domein zelf kinderopvang wil organiseren.

Meer informatie bij: 
Ingrid Verschueren 
telefoon: 02-553 59 55
e-mail: ingrid.verschueren@azf.vlaanderen.be

51

POSITIEVE-ACTIEPLAN 2003  POSITIEVE-ACTIEPUNTEN 2003 VOOR MANNEN EN VROUWEN



Positieve-actiepunten 2003 voor allochtonen en personen met
een handicap

6 Test de test

De aanwervingstesten worden onderzocht op de cultuurfairheid voor allochtonen, op de
mogelijke problemen voor mensen met een handicap en op de genderneutraliteit.

Actiepunt voor 2003

• Aanwervingstesten laten screenen

Motivatie

Voor elke aanwerving en wervingsreserve wordt een andere mix gebruikt van verschillende
selectie-instrumenten, waaronder aanwervingstesten. Dat geldt zowel voor de overheid als in
de privé-sector.

Iedereen eerlijke kansen geven bij de aanwerving is een belangrijke doelstelling. Daarom
wordt in een samenwerkingsverband met VESOC, Selor en Jobpunt Vlaanderen een onder-
zoek opgezet om zicht te krijgen op de cultuurfairheid voor allochtonen, de mogelijke pro-
blemen voor mensen met een handicap en de genderneutraliteit van de aanwervingstesten.
De drie stappen in deze aanpak zijn: 
- zicht krijgen op de feiten;
- inzicht krijgen in de achterliggende mechanismen en mogelijke bijsturingen;
- bijsturen van de testen en het gebruik ervan.

VIONA (het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering),
zorgt voor de gedegen wetenschappelijke realisatie van dit project.

De eerste stap maakt deel uit van het actieplan 2003. De volgende stappen zullen op lan-
gere termijn gerealiseerd worden.

Meer informatie bij: 
Johan Vermeiren 
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be

De dienst Emancipatiezaken wil zich bij het VESOC-initia-
tief aansluiten en de krachten bundelen om tegelijkertijd
voor de overheid en de privé-sector tot betere selectie-
procedures te komen. Omdat het aanpassen van testen
en werkwijzen grote inspanningen vergt, wordt tegelijker-
tijd aandacht besteed aan mensen van allochtone
afkomst, mensen met een handicap en genderaspecten.

52

POSITIEVE-ACTIEPLAN 2003  POSITIEVE-ACTIEPUNTEN 2003 VOOR ALLOCHTONEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP



7 De toegankelijkheid verhogen van gebouwen van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap

In 2003 wil de dienst Emancipatiezaken de integrale toegankelijkheid van de gebouwen van
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap doorlichten. Hieruit moet niet alleen de stand
van zaken blijken, maar moeten ook aanbevelingen voor aanpassingen worden voorgesteld.
Deze doorlichting zal gebeuren in samenwerking met de afdeling Gebouwen en de cel Gelijke
Kansen.

Actiepunten voor 2003

• De toegankelijkheid van gebouwen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
doorlichten

• Aanbevelingen formuleren voor de aanpassing van de gebouwen

Motivatie

Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde opdat mensen met een handicap tewerkgesteld
kunnen worden. De basistoegankelijkheid is voor de meeste gebouwen niet slecht. Hiervoor
werden ook al inspanningen geleverd door de afdeling Gebouwen.

In het onderzoek naar de instroom en doorstroom van personen met een handicap in het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt de toegankelijkheid relatief positief geëva-
lueerd. 31 % vindt dat het ministerie onvoldoende toegankelijk is. Mensen met een handi-
cap hebben een negatievere visie. Dat komt overeen met de vaststelling dat de meeste
mensen toegankelijkheid oppervlakkig beoordelen en beperken tot “binnen kunnen”. Dat
is echter te beperkt.  

Integrale toegankelijkheid gaat over bereiken, betreden en gebruiken van alle functies van
het gebouw en dit op een zo gewoon mogelijke manier. Toegankelijkheid wordt al te vaak
beperkt tot rolstoelgebruikers. Personen met een andere handicap hebben andere behoeften.  
De Vlaamse overheid promoot die ruimere visie op toegankelijkheid. Daarom moet ze ook
hierin een voorbeeldfunctie opnemen.

Meer informatie bij: 
Joke Van Dyck 
telefoon: 02-553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be
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Alle gebouwen kunnen niet tegelijkertijd doorgelicht worden. Daarom zal een selectie gebeu-
ren naar het aantal tewerkstellingsplaatsen, de aard van de activiteit en het dienstverlenen-
de karakter. Plaatsen waar tegelijkertijd veel tewerkstelling is en waar de dienstverlening aan
de burger verbeterd kan worden, verdienen voorrang in de aanpak.  

De dienst Emancipatiezaken kiest ervoor deze materie aan te pakken samen met de afdeling
Gebouwen en de cel Gelijke Kansen. 
Het decreet inzake evenredige participatie op de arbeidsmarkt en de federale antidiscrimina-
tiewet van Mahoux voorzien allebei in het begrip ‘redelijke aanpassingen’. Een werkgever of
dienstverlener die geen redelijke aanpassingen realiseert voor de toegankelijkheid van men-
sen met een handicap kan hiervoor veroordeeld worden voor de rechter. Het is goed dat de
Vlaamse overheid hierin het voortouw neemt en een goede praktijk neerzet. 
De bestuurlijke reorganisatie kan aanleiding geven tot verschuivingen van diensten en
personeel. Die veranderingen kunnen aangegrepen worden voor aanpassingen waar nodig
en mogelijk.  

8 Opvolging van het centrale budget voor arbeidspostaanpassingen

Het centrale budget voor arbeidspostaanpassingen moet goed functioneren. Vanaf de start
werd voorzien in een grondige evaluatie tegen het einde van 2003.

Actiepunten voor 2003

• Ondersteuning van concrete situaties
• Communicatie over de mogelijkheden
• Evaluatie en waar nodig bijsturing van het opgezette systeem

Motivatie

Met de installering van het centrale budget hulpmiddelen werden ruime mogelijkheden
gecreëerd voor werknemers met een handicap. Installeren van een budget is één ding, het
doen functioneren is een ander onderdeel.  

Meer informatie bij: 
Johan Vermeiren 
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be
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Zowel mensen met een handicap als leidinggevenden moeten op de hoogte worden gesteld
van de mogelijkheden. Bij de realisatie van concrete aanpassingen is soms praktische onder-
steuning nodig. 

De opgedane ervaringen opnieuw verspreiden kan anderen op het idee brengen om bepaal-
de faciliteiten in te schakelen waar ze voordien geen notie van hadden. 

9 Registratie

Personen met een handicap en allochtonen kunnen zich als dusdanig laten registreren in
het personeelsinformatiesysteem Vlimpers. De dienst Emancipatiezaken wil mensen hiertoe
oproepen en informeren wat de bedoeling is. Dat vraagt een goede samenwerking met de
personeelsdiensten.

Actiepunten voor 2003

• Communicatie naar de doelgroepen en personeelsdiensten
• Evaluatie van het registratiesysteem
• Gegevensverwerking voor het beleidswerk

Motivatie

Registreren is een delicate materie. Registratie ter ondersteuning van het gelijkekansenbe-
leid ligt niet voor de hand als ze niet rechtstreeks voordelen oplevert. Voor mensen met een
handicap is er eventueel een dubbel onrechtstreeks voordeel: faciliteiten bij de selecties en
arbeidspostaanpassingen bij de tewerkstelling. Dergelijke praktische faciliteiten zijn er niet
voor allochtonen. Hun allochtone afkomst speelt geen rol bij het uitoefenen van hun functie.
Waarom moeten ze dan laten registreren dat ze allochtoon zijn? Ook is er een maatschappe-
lijke gevoeligheid ten aanzien van registratie van afkomst. Deze overwegingen zullen extra
aandacht moeten krijgen. Hoe de vraag naar afkomst gesteld wordt en de begeleidende tek-
sten hierover, kwamen tot stand door een uitgebreid onderzoek in 2001 met de ondersteu-
ning van een begeleidingscommissie waarbij nauw werd samengewerkt met de administratie
Tewerkstelling.

`
Meer informatie bij: 
Johan Vermeiren 
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be
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Communicatie. Aan de personeelsdiensten zal gerichte informatie bezorgd worden. 
Een terugkoppeling vanuit hun ervaringen is belangrijk voor het verder laten functioneren
van het systeem. Hetzelfde geldt ten aanzien van de doelgroepen.
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Engagementen 2003 van andere afdelingen

AFDELING VORMING

1 Realisatie diversiteitsopleiding

De afdeling Vorming zal een diversiteitsopleiding aanbieden, enerzijds voor het top- en
middenkader en anderzijds voor leidinggevenden.  

Actiepunt voor 2003

• Diversiteitsopleiding aanbieden

Motivatie

De dienst Emancipatiezaken werkte mee aan het tot stand komen van deze opleidingen en
wil ook opvolging doen. Knelpunten die tijdens deze vormingssessie naar boven komen,
kunnen inspirerend werken voor het uittekenen van nieuwe positieve acties.

Concrete acties: 
- sensibilisatie;
- opvolging van de vorming;
- evaluatie en bijsturing;
- conclusies voor de eigen aanpak.

AFDELING HRM

2 Randvoorwaarden met betrekking tot leidinggeven in deeltijd in kaart 
brengen

Deeltijds leidinggeven zit niet bepaald in de lift. In 2001 en 2002 telden de Vlaamse open-
bare instellingen maar 2 deeltijds werkende lijnmanagers. In het ministerie koos zelfs nie-
mand voor een deeltijdse managementfunctie. Toch geeft een recente enquête aan dat er

Meer informatie bij:
Veerle Deconinck, afdeling Vorming 
telefoon: 02-553 49 85
e-mail: veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be
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interesse bestaat. Begin 2003 zal een rapport aangeven waar de knelpunten zitten en
welke structurele bijsturingen in de organisatie wennselijk zijn.

Actiepunten voor 2003

• Evaluatierapport met aanbevelingen bezorgen aan het beleid
• Knelpunten en bijsturingen aangeven

Motivatie

Moeilijk maar niet onmogelijk. Ondanks de statutaire mogelijkheid zijn er bijna geen lijnma-
nagers die deeltijds werken: niemand in het ministerie, 2 managers in de Vlaamse openbare
instellingen. Oorzaken lijken volgens een recente enquête vooral te liggen in een te grote
werkdruk (hetzelfde doen, maar in minder tijd), de heersende vergadercultuur en de perso-
neelsbezetting in de eigen entiteit (supra).   

Deeltijds leidinggeven levensvatbaar maken. Formeel de mogelijkheid voor deeltijds leiding-
geven aanreiken, volstaat niet. De noodzakelijke randvoorwaarden moeten ook aanwezig
zijn. Nochtans wijzen tussentijdse gegevens op interesse van managers voor deeltijds werk.
Welke randvoorwaarden moeten bijgesteld worden? Hoe kunnen managementfuncties aan-
trekkelijker worden gemaakt, in het bijzonder voor de groep van potentiële en effectieve lijn-
managers die niet uitsluiten in de toekomst deeltijds te willen werken? Het evaluatierapport
dat begin 2003 aan de Vlaamse regering wordt bezorgd moet hierop een antwoord bieden.
Daartoe zullen de dienst Emancipatiezaken en de afdeling HRM een evaluatie ten gronde
opmaken. De twee lopende proefprojecten en een enquête over dit onderwerp bij het
management van het ministerie zullen zeker als input dienen.  

Meer informatie bij: 
Ingrid Pelssers, dienst Emancipatiezaken
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
of 
Willy De Weirdt, afdeling HRM
telefoon: 02-553 49 64
e-mail: willy.deweirdt@azf.vlaanderen.be
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AFDELING STATUTAIRE AANGELEGENHEDEN

3 Aandacht voor gelijke kansen en diversiteit bij de opmaak van regelgeving

Bij de verdere concretisering van de personeelsregelgeving in het algemeen en van de
regelgeving in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid in het bijzonder zal de afdeling
Statutaire Aangelegenheden specifieke aandacht besteden aan allochtonen, personen met
een handicap en de doorstroom van vrouwen.

Meer informatie bij:
Martine Van Sande, Afdeling Statutaire Aangelegenheden
telefoon: 02-553 50 25
e-mail: martine.vansande@azf.vlaanderen.be
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Positieve-actieplannen 2003 van de Vlaamse openbare
instellingen

Het Besluit van 19 december 1990 legt aan alle Vlaamse openbare instellingen en de Vlaamse
wetenschappelijke instellingen de verplichting op om jaarlijks een actieplan in te dienen. 
In dat plan worden de inspanningen geëvalueerd om gelijke kansen tussen mannen en vrou-
wen te bevorderen en worden de acties voor het volgende werkjaar opgenomen in een lijst.
Op 25 september 2002 heeft de dienst Emancipatiezaken 13 actieplannen ontvangen: de
plannen van Kind en Gezin, Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
(DIGO), VDAB, OPZ Geel, IWT Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij (VLM), BLOSO, Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), Export Vlaanderen, N.V. Zeekanaal, het Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH), het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig
Ondernemen (VIZO) en de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Van de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening (VMW) kreeg de dienst een tussentijdse evaluatie.

Knelpunten.
Timing.
De timing voor het voorleggen van de plannen blijft blijkbaar een struikelblok: op sep-
tember moet het kalenderjaar 2002 geëvalueerd worden. Dat is voor een aantal VOI’s een
probleem. In het voorstel dat de dienst heeft uitgewerkt inzake de beleids- en beheerscy-
clus wordt  gesteld dat de rapportering samenvalt met de algemene jaarlijkse rapportering
van de leidend ambtenaar.

Integratie diversiteitsdoelstelling-positieve-actieplan.
In 2002 kregen de leidend ambtenaren van de VOI’s een diversiteitsdoelstelling. Binnen de
actieplannen van de VOI’s zien we hiernaar geen verwijzingen. Dat kan erop wijzen dat er
weinig wisselwerking of beïnvloeding is omtrent die diversiteitsdoelstelling en de actiepun-
ten binnen de plannen. De uitzondering hierin is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). In het
plan van de VLM wordt duidelijk aangegeven dat de diversiteitsdoelstelling van de leidend
ambtenaar geïntegreerd zal worden in het positieve-actieplan, mét hierin de verwijzing naar
speciale aandacht voor allochtonen en personen met een handicap.

Meer informatie bij:
Hans De smedt
telefoon: 02-553 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be
of bij de emancipatieambtenaren van de VOI’s
(zie adressenlijst)
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Uitvoering van het plan: door de organisatie of door de emancipatieambtenaar ?
Een aantal plannen zijn zeer helder en uitgebreid, met duidelijke taken voor meewerkende
afdelingen. Andere VOI’s beperken de evaluatie en de acties voor 2003 tot 1 pagina. Die ver-
schillen beklemtonen nogmaals het belang van de verankering van gelijke kansen en diver-
siteit binnen de organisatie én van een duidelijke plaats voor de emancipatieambtenaar /
diversiteitsconsultant.
Als de aandacht voor een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid immers echt geïntegreerd werd
in het personeelsbeleid, dan werkt de hele organisatie mee aan het plan. Als de emancipa-
tieambtenaar alleen aan het plan moet werken, blijft het meestal tamelijk beperkt.

OPZ Rekem dient op initiatief van de leidend ambtenaar en de emancipatieambtenaar het
positieve-actieplan in op het einde van 2002. Dit werd reeds afgesproken met de dienst
Emancipatiezaken, de bevoegde voogdijminister en de minister van Ambtenarenzaken. Het
voordeel van het bewandelen van deze andere weg is dat de bovenstaande knelpunten voor
deze VOI niet of nauwelijks aanwezig zijn. Zo is het emancipatiebeleid een wezenlijk deel
van het totale beleid. De hele cyclus van het opstellen van de doelstellingen, de opvolging
ervan en de rapportage met de evaluatie verloopt binnen een kalenderjaar, zoals voor iede-
re Vlaamse ambtenaar. Hier wordt de verantwoordelijkheid op een duidelijke manier bij de
leidend ambtenaar gelegd en is er een ondersteuning voorzien van de emancipatieambte-
naar. De dienst Emancipatiezaken wil deze manier van werken in de toekomst verdedigen bij
de integratie van de diversiteitsdoelstelling van de leidend ambtenaar binnen de nieuwe
Vlaamse overheidsstructuur (zie actiepunt ‘Gelijke kansen en diversiteit verankeren in de
nieuwe structuur’).

De dienst Emancipatiezaken ontvangt het positieve-actieplan van de Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening begin 2003. De dienst kreeg alvast een tussentijdse evaluatie (tot en
met augustus 2002) en een aanzet tot het realiseren van acties voor 2003.

Analyse.

Dit jaar worden ook thema’s met betrekking tot personen met een handicap en allochtonen
in de plannen geïntegreerd, hoewel het geen wettelijke verplichting is.  
Het IWT, de VDAB, Kind & Gezin, de VMW, de VLM en de DIGO vermelden in hun plan het
belang van het nemen van initiatieven voor de doelgroepen allochtonen en personen met
een handicap.   
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Omdat de emancipatieambtenaar weinig tijd ter beschikking krijgt, is het van zeer groot
belang dat de thema’s worden opgenomen binnen verschillende afdelingen en diensten in de
organisatie. Een aantal VOI’s slagen daarin:
- Bij OPZ Geel is er een verbetering met de betrokken actoren en gebeurde een verdere

bewustmaking van directie en andere personeelsleden merkbaar. 
- Bij de VLM zijn duidelijke afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de acties.  
- Bij BLOSO wordt getracht gender te implementeren in de processen met betrekking tot het

personeelsplan.
- Binnen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is een samenwerking met HRM opgestart in

het kader van het proefproject “Anders Werken”.
- DIGO is zich zeer goed bewust van deze vorm van werken en legt het accent van het posi-

tieve actieplan duidelijk op de integratie van emancipatie binnen het beleid.
- De VDAB heeft in 2002 de integratie van het onderzoek ‘Gender in BALANS’ kunnen bewerk-

stelligen, wat heel wat implicaties heeft voor de verschillende actoren. Ook met de perso-
neelsafdeling is er een nauwere betrokkenheid.

- Een van de krachtlijnen van het emancipatiebeleid binnen de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening is een maximale betrokkenheid van alle personeelsleden bij het emanci-
patiebeleid.

- Binnen Kind en Gezin is het duidelijk dat het gender- en diversiteitsonderdeel steeds meer
ingang vindt in het algemene personeelsbeleid.

Uit de plannen blijkt dat het genderthema langzaam maar zeker een vast onderdeel wordt
van het algemene personeelsbeleid binnen de organisatie. Een aantal voorbeelden van inte-
ressante acties: 
- OPZ Geel en VMW organiseerde een onderzoek naar stress, welzijn en gezondheid binnen

hun organisatie. Hierin ging ook aandacht naar gelijke kansen.
- IWT zal in 2003 een (affiche)campagne voeren met betrekking tot ongewenst gedrag.
- VLM heeft een project kinderopvang voor kinderen van 0-14 jaar en speelpleinwerking

opgestart tijdens de schoolvakantieperiodes, wat de combinatie werk-privé ten goede
komt.   

- In het plan van DIGO staat een voorstel voor de dienst Emancipatiezaken om met de VOICE
een werkgroep Beter Bestuurlijk Beleid op te starten. Die werkgroep moet volgens DIGO
knelpunten signaleren, oproepen tot discussie, de onderwerpen volgen en voorstellen lan-
ceren met betrekking tot gender en diversiteit.
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- Bij de VDAB en de VMW is er de man-vrouwverhouding en de segregatiematen opgenomen
in de reguliere personeelsrapportage. Ook werd bij de VDAB een intranetsite omtrent eman-
cipatiezaken in 2002 operationeel. In de planning van 2003 is tevens een experiment rond
meter- en peterschap opgesteld voor personeelsleden met een handicap en allochtonen.

- Kind en Gezin heeft meegewerkt aan het Family Business Audit (screenen van K&G op vlak
van gezinsvriendelijkheid).

Beknopte cijferanalyse van de man-vrouwverhouding in 2001 binnen de VOI’s

In de onderstaande tekst zijn een aantal trends opgenomen die vastgesteld worden als de
cijfergegevens van de verschillende VOI’s naast elkaar liggen. De dienst Emancipatiezaken
heeft echter bij de opmaak van de cijferanalyse slechts van 10 VOI’s cijfergegevens ontvan-
gen. Hierdoor heeft de analyse een beperkt karakter. Algemene uitspraken gelden alleen voor
deze 10 VOI’s en moeten dus zeer voorzichtig gehanteerd. 

We merken een algemene stijging binnen het personeelsbestand van de VOI’s. De nettoba-
lans (aantal personeelsleden dat instroomt min het aantal personeelsleden dat uitstroomt) is
bij alle VOI’s positief. Voor mannen bedraagt die nettobalans 88, voor vrouwen 169. Er zijn
dus ongeveer twee keer meer vrouwen dan mannen ingestroomd in 2001. Ook binnen het
totale personeelsbestand zijn bij de meeste VOI’s de vrouwen in de meerderheid (57,6%). 
Deze situatie vertaalt zich niet in de A-niveaus. Op dit niveau zijn er 39 % vrouwen tewerk-
gesteld (941 van de 2411 personeelsleden op niveau A). Ook de topfuncties binnen de VOI’s
blijven vooral een mannenaangelegenheid (zie elders in het actieplan). Een voorzichtig besluit
luidt dus dat vrouwen vooral op lagere werken niveaus en dat de doorstroming naar top-
functies zeer moeilijk loopt. Er is binnen de organisatie zeker nog sprake van het zoge-
naamde ‘glazen plafond’. Op andere niveaus is er een betere verdeling merkbaar.

Statutaire functies zijn nog steeds in trek, aangezien die een aantal voordelen bieden voor
(onder meer) pensioenregeling en loopbaanontwikkeling. In de meeste VOI’s is er een man-
nelijk overwicht bij de statutaire functies. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de VOI’s,
afhankelijk van hun opdracht. Bij Kind en Gezin wordt bijvoorbeeld meer dan 90 % van de
statutaire functies ingenomen door vrouwen, terwijl dat bij de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening maar 20 % bedraagt. Algemene conclusies zijn dus moeilijk te maken. Er is
echter wel een tendens merkbaar waarbij binnen de statutaire functies mannen en vrouwen

De 10 VOI’s waarover de beknopte cijferanalyse handelt,
zijn: DIGO, IWT, Kind en Gezin, OVAM, Vlaamse
Landmaatschappij, Vlaamse Onderwijsraad, Vlaamse
Milieumaatschappij, Vlaamse Maatschappij voor water-
voorziening, de VDAB en BLOSO.
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dichter naar elkaar toe groeien, ten opzichte van twee jaar geleden.   
Contractuele functies worden daarentegen meer uitgeoefend door vrouwen (ongeveer 70%
van alle contractuele functies wordt ingenomen door vrouwen).  

Bij de analyse van de deeltijdse prestaties wordt duidelijk dat die formule nog steeds popu-
lair is bij het vrouwelijke personeel (de cijfergegevens van het aantal vrouwelijke perso-
neelsleden dat deeltijds werkt, schommelen tussen 63% en 98%). Op niveau A zien we dat
er een beperkte groep personeelsleden deeltijds werkt (7% van alle personeelsleden die een
deeltijdse functie vervullen, werkt op niveau A).

De positieve-actieplannen van de VOI’s kunnen worden
geraadpleegd op de website van de dienst
Emancipatiezaken: www.emancipatiezaken.be
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Departementale positieve-actieplannen 2003

2002 was een “groei-jaar”. De dienst Emancipatiezaken en de emancipatieverantwoordelij-
ken van de departementen gebruikten dit jaar om de nodige voorbereidingen te treffen voor
2003. Dan treedt officieel de nieuwe structuur van de Vlaamse overheid in werking. 

Om de positieve-actieplannen van de respectievelijke entiteiten tot een optimaal evaluatie-
en planningsinstrument te maken in die nieuwe context, moet gelet worden op een goede
afstelling met de diversiteitsdoelstellingen van de leidend ambtenaren. Ook wordt gezocht
naar een goede wisselwerking met het positieve-actieplan van de dienst Emancipatiezaken.
Bovendien moet er een link komen met de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten van
de Verzelfstandigde Agentschappen. Om al die redenen werd aan de emancipatieverantwoor-
delijken van de departementen niet uitdrukkelijk gevraagd een plan op te stellen voor het
werkingsjaar 2002. 

Verschillende gelijke kansenacties vonden evenwel hun oorsprong in de diversiteitsdoelstel-
ling, die ook in 2002 aan de leidend ambtenaren werd opgelegd door de Vlaamse ministerie
bevoegd voor ambtenarenzaken. 3 departementen stelden alsnog een positieve-actieplan op.
Het betreft de departementen LIN, EWBL en AZF. Zij fixeren op gendereffecten bij in- en door-
stroom van mannen en vrouwen in de Vlaamse overheid. Ook wordt aandacht besteed aan
de personeelsleden met een handicap en de personeelsleden van allochtone afkomst. Een
paar voorbeelden uit deze departementale plannen. In de administraties AWV van het depar-
tement LIN vond een onderzoek plaats rond ken- en stuurgetallen voor vrouwen in techni-
sche en leidinggevende functies. Net zoals het departement LIN organiseerde het
departement AZF, op initiatief van de secretaris-generaal, een training voor het management.
Hier stond de doelstelling voorop van het investeren in genderexpertise bij leidinggevenden.
Het plan van AZF en EWBL voorzag eveneens in het opnemen van diversiteitselementen in
het ontwerpprotocol met Jobpunt Vlaanderen.  

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
of bij de departementale afgevaardigden 
(zie adressenlijst)

De departementale positieve-actieplannen kunnen 
worden geraadpleegd op de website van de dienst
Emancipatiezaken: www.emancipatiezaken.be
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Bijlage 1
Leidraad voor de aanpak van

ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW), 
discriminatie en racisme

Leidraad voor leidinggevenden van de Vlaamse overheid

Wat zegt het Vlaams Personeelsstatuut over discriminatie, OSGW en racisme?

1 Toelichting VPS, art. III 3 Iedere vorm van discriminatie is uit den boze. De ambtenaar mag zich in de uitoefening van zijn ambt niet laten beïn-
vloeden door filosofische, politieke of religieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras of herkomst. 

2 Deontologische code omzendbrief AZ/MIN/98/4
- U toont respect in uw contact met andere personeelsleden, klanten en leveranciers. 
- U doet of zegt niets wat iemand anders als een inbreuk op zijn of haar waardigheid kan beschouwen.  
- Ongewenst seksueel gedrag, zowel door middel van woorden als door feitelijke handelingen of gedragingen, is verboden.
- Iedere vorm van discriminatie is uit den boze. U laat zich bij de uitoefening van uw functie niet beïnvloeden door filosofische, politieke of reli-
gieuze overtuigingen, door seksuele geaardheid, geslacht, ras of herkomst.

3 VPS, deel III, hoofdstuk 1, art. III 1, § 2 In de omgang met meerderen, collega’s of ondergeschikten en in de contacten met het publiek respec-
teert de ambtenaar de persoonlijke waardigheid. 

4 VPS, deel III, hoofdstuk 1, art. III 3 De ambtenaar behandelt de gebruikers van zijn dienst welwillend en zonder enige discriminatie. 

5 Toelichting VPS, art. III 1, § 2 Ongewenst seksueel gedrag is verboden. Onder ongewenst seksueel gedrag wordt verstaan: elke vorm van verbaal,
non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard, waarvan degene die er zich schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het inbreuk
maakt op de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk.

6 Gedragscode bij gebruik van e-mail en prikborden

Wetgeving over discriminatie, OSGW en racisme?

1 Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, B.S. 8 augustus 1981, gewijzigd door de wet van
12 april 1994, B.S. 14 mei 1994
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2 Non-discriminatiebesluit, KB 7 mei 1999
3 Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, B.S. 22 juni 2002
4 Decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, B.S. 26 juli 2002

Welke preventieve maatregelen kunt u nemen om discriminatie, OSGW en racisme te voorkomen?

- Tijdens personeelsvergaderingen duidelijk maken dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt.
- Een nieuw personeelslid inlichten over wat wel en niet wordt getolereerd binnen de afdeling of dienst.
- Informeren waar personeelsleden terechtkunnen als ze ongewenst gedrag ondervinden.
- Gedragscriteria opnemen in de functiebeschrijving, alsook in het plannings-, functionerings- en evaluatiedocument van de personeelsleden.
- Een infosessie met betrekking tot het thema organiseren voor de personeelsleden. 

Wat kunt u doen ingeval van discriminatie, OSGW of racisme?

Informele procedure

Via een intern en discreet onderzoek nagaan welke feiten er precies hebben plaatsgevonden en eventueel bemiddelen. 
1 Ga na wat er precies gebeurd is door een gesprek te voeren met het slachtoffer.

Wat was er gaande? Waar en wanneer? Is het meermaals voorgevallen? Zijn het scheldwoorden, vechtpartijen, wordt het slachtoffer
lastiggevallen…? Wie deed de uitspraken of handelingen?
Zijn er getuigen of geschreven aanwijzingen? Als er geen reden of slechts een onbeduidende reden werd gegeven, waarom denkt het slachoffer
dat het om discriminatie, osgw of racisme gaat?

2 Voer eenzelfde gesprek met de (vermoedelijke) dader(s) en maak duidelijk dat racistisch of discriminerend gedrag op het werk niet wordt 
geaccepteerd. Beroep u eventueel op de gedragscode, de hierboven vermelde wetten en op het Vlaams Personeelsstatuut.

Formele procedure

Op aanvraag van het personeelslid-slachtoffer, kunt u na intern onderzoek een tuchtstraf voorstellen. De tuchtprocedure staat beschreven in deel
IX van het Vlaams Personeelsstatuut. 

Als u meer informatie wilt over de tuchtregeling binnen de Vlaamse overheid, kunt u zich wenden tot: 
Lutgart De Buel, Afdeling Statutaire Aangelegenheden
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel
Tel: 02-553 50 13 - e-mail: lutgart.debuel@azf.vlaanderen.be
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Als u bij de behandeling van een klacht informatie of advies wilt, kunt u contact opnemen met:     
Dienst Emancipatiezaken 
Boudewijnlijn 30, 1000 Brussel
Telefoon: 02-553 49 70 - e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be

Voor informatie of advies over racisme kunt u ook terecht bij:

Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding

Residence Palace, Wetstraat 155 – 8e verdieping, 1040 Brussel
Groen nummer: 0800-17 364
e-mail: centrum@antiracisme.be

Voor advies over ongewenst seksueel gedrag op het werk, kunt u ook terecht bij:

Limits vzw (gratis uitsluitend voor leidinggevenden van de Vlaamse overheidsadministratie)
Telefoon: 03-825 45 27
e-mail: info@limits.be
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Bijlage 2

Ontwerp voor de functie ‘diversiteitsconsultant’

1 Doel van de functie 

“Ondersteunen van de leidend ambtenaar inzake het beleid houdende het bekomen van een evenredige vertegenwoordiging binnen de organisa-
tie en het realiseren van kwalitatieve tewerkstelling van de verschillende doelgroepen”.

2 Plaats in de organisatie

De diversiteitsconsultant ontvangt de opdrachten van en rapporteert aan de leidend ambtenaar van de entiteit.
De diversiteitsconsultant werkt samen met relevante interne diensten/collega’s (afdelingen HRM en Vorming, personeelsdienst, …) opdat het doel
van de functie kan worden bereikt.

3 Resultaatsgebieden

- Formuleren van beleidsadviezen en –voorstellen aan managementondersteunende diensten met als doel de leidend ambtenaar bij te staan bij het
diversiteitsbeleid.
Voorbeelden van activiteiten :

• (laten) verrichten van studiewerk 
• uitwerken van beleidsnota’s 
• aanreiken en toelichten van beleidsargumenten of discussiestof

- Opstarten, ondersteunen en evalueren van interne projecten in samenwerking met de managementondersteunende diensten met als doel het
bevorderen van een evenredige participatie binnen de organisatie.
Voorbeelden van activiteiten :

• formuleren en detecteren van behoeften in de organisatie
• zoeken naar een geschikte aanpak vanuit de (opgebouwde) deskundigheid en bredere ervaring
• meehelpen bij de planning, de opstart, de coördinatie en de evaluatie van de projecten in samenwerking met relevante actoren
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- Rapporteren aan interne en externe actoren omtrent een stand van zaken met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen binnen de organisatie,
opdat een duidelijk zicht wordt verspreid van de evenredige participatie (dit zowel binnen als buiten de entiteit) en opdat de opgedane ervaringen
worden verspreid aan andere actoren binnen de organisatie.
Voorbeelden van activiteiten : 

• meewerken aan overlegmomenten en aan het extern netwerk van diversiteitsconsultants binnen en buiten de beleidsdomeinen. 
• meewerken aan het opstellen van goede praktijken 
• opvolgen van het beleid inzake diversiteit en gelijke kansen 
• rapporteren van het beleid inzake diversiteit en gelijke kansen aan de leidend ambtenaar.
• consolideren van de jaarlijkse rapporteringen inzake het bekomen van evenredige participatie binnen het beleidsdomein
• overdragen van goede praktijken

- Sensibiliseren van de managementondersteunende diensten en personeelsleden over de aanpak, de ontwikkelde concepten en het te verwachten
resultaat van het beleid inzake diversiteit en gelijke kansen opdat de organisatie op de hoogte wordt gebracht van de acties met betrekking tot
het desbetreffend beleid.
Voorbeelden van activiteiten : 

• verzorgen van public – relations
• toelichten van de principes, acties en achtergronden in verband met het beleid inzake diversiteit en gelijke kansen

- Ondersteunen van doelgroepen en leidinggevenden bij integratie van doelgroepen in de organisatie : ombudsfunctie en info-verstrekking

4 Functioneringscriteria 

4.1 Functietechnische vereisten (kennis & kunde)

• twee jaar relevante ervaring met betrekking tot het onderwerp of in staat zijn om zich op korte termijn in te werken in de materie
• kennis van de structuren en regelgeving binnen de Vlaamse overheidsadministratie 
• kennis van gendergerelateerde thema’s en thema’s met betrekking tot diversiteit, gelijke kansen of in staat zijn deze kennis op te bouwen 

op korte termijn
• kennis van de problematiek met betrekking tot de tewerkstelling van personen met een handicap en allochtonen of in staat zijn deze 

kennis op te bouwen op korte termijn

4.2 Persoonlijke bekwaamheden met relevante voorbeelden van gedragskenmerken 

A Waardegebonden competenties Vlaamse overheid
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• Voortdurend verbeteren :
- is gemotiveerd om nieuwe leerstof te verwerken
- werkt zich in in nieuwe materies relevant voor de eigen taak
- informeert zich over nieuwe evoluties met betrekking tot zijn/haar functioneren
- past nieuwe kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk

• Klantgerichtheid :
- onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te lossen
- onderzoekt gericht de wensen, behoeften en verwachtingen van klanten
- vindt een evenwicht tussen de wensen van de klanten, en de mogelijkheden van de eigen organisatie / entiteit

• Samenwerken :
- steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen
- onderkent de verschillende individuele gevoeligheden van de teamleden en pleegt overleg
- komt met ideeën om het gezamenlijk resultaat te verbeteren
- betrekt anderen bij de besluitvorming

• Betrouwbaarheid :
- kan inschatten of informatie al dan niet verder kan / mag verspreid worden
- leeft de deontologie na die eigen is aan de functie 

B Persoongerelateerd gedrag

• Optreden :
- verwerft aandacht en vertrouwen door het aannemen van een gepaste houding

• Organisatiebetrokkenheid : 
- durft harde standpunten in te nemen die ten goede komen van de gehele organisatie, zelfs als die minder populair zijn binnen
de eigen entiteit

- durft harde standpunten in te nemen die ten goede komen van de doelgroepen, zelfs als die minder populair zijn binnen de 
organisatie

C Interpersoonlijk gedrag

• Overtuigingskracht
- enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën
- toont begrip voor meningen en standpunten van anderen
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• Assertiviteit : 
- komt op een respectvolle wijze op voor de eigen standpunten en /of belangen

• Netwerken : 
- neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden
- werkt constructief samen, zelfs als er conflicterende belangen zijn
- onderhoudt een netwerk van contacten, ook buiten de eigen entiteit

D Omgaan met informatie

• Analytisch denken 
- legt verbanden en ziet oorzaken

• Synthetisch denken
- neemt standpunten in en ziet consequenties, motiveert en beargumenteert het eigen oordeel of de beslissing

• Conceptueel denken (visie)
- betrekt bredere (maatschappelijke, technische, …) factoren bij zijn/haar aanpak (kent relevante trends en ontwikkelingen binnen en
buiten de organisatie, wijst op nieuwe problemen en situaties, geeft adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere 
organisatiecontext/beleidscontext)

• Creativiteit : 
- komt met nieuwe ideeën, voorstellen en oplossingen
- kijkt naar zaken vanuit verschillende invalshoeken en komt op basis daarvan tot nieuwe oplossingen of nieuwe ideeën

• Organisatiesensitiviteit : 
- is op de hoogte van gebeurtenissen in de andere delen van de entiteit en houdt daar op voorhand rekening mee
- betrekt andere diensten binnen de eigen entiteit bij het overleg en de besluitvorming
- maakt gebruik van expertise in andere entiteiten
- schakelt een andere entiteit in bij het oplossen van problemen
- betrekt andere entiteiten binnen de organisatie bij het overleg en de besluitvorming

E Probleemoplossend gedrag

• Initiatief 
- heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar / brengt ze onder de aandacht
- formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren
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Contactpersonen Emancipatiezaken



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

Medewerkers

San Eyckmans, opdrachthouder voor Emancipatiezaken
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A25
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: san.eyckmans@azf.vlaanderen.be

Joke Van Dyck, stafmedewerker emancipatiebeleid voor personen met een handicap en allochtonen
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be

Johan Vermeiren, stafmedewerker emancipatiebeleid voor personen met een handicap en allochtonen
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be

Ingrid Pelssers, stafmedewerker emancipatiebeleid voor mannen en vrouwen
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A27
1000 Brussel
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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Hans De Smedt, stafmedewerker emancipatiebeleid voor mannen en vrouwen
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A27
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be

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

Fatima Tigra, verantwoordelijke budget en beleid inzake OSGW
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 70
e-mail: fatima.tigra@azf.vlaanderen.be

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

Nini Van de Velde, administratieve ondersteuning - secretariaat
Boudewijnlaan 30 - lokaal 2A26
1000 Brussel      
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: nini.vandevelde@azf.vlaanderen.be
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Departement Naam Adres Telefoon Telefax e-mail

Voorzitters
San Eyckmans
Ingrid Pelssers

Boudewijnlaan 30- 2A25
1000 Brussel

02-553 49 67
02-553 48 03

02-553 50 52
san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be

Leden

Kabinet Carla Brion
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

02-553 23 11 02-553 23 05 carla.brion@vlaanderen.be

COO Annemie Morren
Boudewijnlaan 30- 8A18
1000 Brussel

02-553 58 31 02-553 58 40 annemie.morren@coo.vlaanderen.be

AZF Mario Naeye
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

02-553 49 13 02-553 52 19 mario.naeye@azf.vlaanderen.be

OND Annie Hofman
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel     

02-553 87 88   02-553 87 65   annie.hofman@ond.vlaanderen.be

WVC Jan Willems
Markiesstraat 1
1000 Brussel  

02-553 31 83 02-553 31 07    jan.willems@wvc.vlaanderen.be

EWBL Eric Min
Markiesstraat 1 - k.642
1000 Brussel

02-553 44 40 02-553 40 67 eric.min@ewbl.vlaanderen.be

LIN Anne Persyn
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

02-553 74 03 02-553 71 05 anne.persyn@lin.vlaanderen.be

WIM Martin  Decuyper
Koning Albert II-laan 7
1210 Brussel

02-553 45 17 02-553 45 37 martin.decuyper@wim.vlaanderen.be

Deskundigen

AZF/AM Sophie Steyaert
Boudewijnlaan 30 - 2C63
1000 Brussel

02-553 50 33 02-553 51 06 sophie.steyaert@azf.vlaanderen.be

AZF/Vorming Herwig Van Nerum
Boudewijnlaan 30 - 2B47
1000 Brussel

02-553 49 88  02-553 50 28 herwig.vannerum@azf.vlaanderen.be

COO/GKV Mariska Huygh
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel

02-553 55 71 02-553 51 38 mariska.huygh@coo.vlaanderen.be

Ledenlijst Commissie Emancipatiezaken - Departementale afgevaardigden van het MVG
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Instelling Naam Adres Telefoon Telefax e-mail

Voorzitters
San Eyckmans
Hans De Smedt

Boudewijnlaan 30- 2A25
1000 Brussel

02-553 49 67
02-553 49 38

02-553 50 52
san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
hans.desmedt@azf.vlaanderen.be

Leden

Kabinet Carla Brion
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

02-553 23 11 02-553 23 05 carla.brion@vlaanderen.be

Het Gemeenschapsonder-
wijs (vroeger ARGO)

E. Jacqmainlaan  20
1000 Brussel

02-790 92 00

BLOSO Ann Colpaert
Zandstraat 3
1000 Brussel

02-209 45 10 ann.colpaert@bloso.be

DS Inge Kinnaer
Havenstraat 44
3500 Hasselt

011-22 59 12 011-22 12 77 i.kinnaer@dienst-scheepvaart.be

DIGO Gerda Vaes
Koningstraat 94
1010 Brussel

02-221 05 80 02-221 05 36   g.vaes@digo.be

Export Vlaanderen
Charlène
Vanopbroeke

Regentlaan 40
1000 Brussel

02-504 87 11 02-504 88 99 charlene.vanopbroeke@export.vlaanderen.be

IWT
Magali Parent
Ria Bruynseels

Bischoffsheimlaan 25
1000 Brussel

02-209 09 00 02-223 11 81
mpa@iwt.be
mbr@iwt.be

Kind & Gezin Leni Boom
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel

02-553 12 68
0496- 59 15 34

02-544 03 10 leni.boom@kindengezin.be

OPZ-Geel Katrien Rombouts
Pas 200
2440 Geel

014-57 91 11 014-58 04 48 katrien.rombouts@opzgeel.be

OPZ Daelwezeth Rekem Rita Schaekers
Daalbroekstraat 106
3621 Rekem

089-71 08 12 089-71 07 05 rita.schaekers@opzrekem.be

OVAM Karina De Beule
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

015-28 41 40 015-20 32 75 Kdbeule@ovam.be

Toerisme Vlaanderen Eliane Knuts
Grasmarkt 61
1000 Brussel

02-504 03 00 02-513 88 03 eliane.knuts@toerismevlaanderen.be

VFSIPH Chantal Masselus
Sterrenkundelaan 28-31
1210 Brussel

02-225 84 48 02-225 84 05 chantal.masselus@vlafo.be

Ledenlijst VOICE - Emancipatieambtenaren Vlaamse openbare instellingen
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Departement Naam Adres Telefoon Telefax e-mail

VDAB Anne-Marie Vriends
Brusselsesteenweg 288
2800 Mechelen

015-44 06 98 015-41 49 03 Avriends@vdab.be

VHM Ann Gebruers
Koloniënstraat 40
1000 Brussel

02-505 43 98 02-505 42 07 ann.gebruers@vhm.be

VIZO
Jessy Van
Dousselaere

Kanselarijstraat 19
1000 Brussel

02-227 63 93 02-217 46 12 jessy.vandousselaere@vizo.be

VLM Myriam Saenen
Guldenvlieslaan 72
1060 Brussel

02-543 76 17 02-543 73 99 myriam.saenen@vlm.be

VLOR Jo Gysen
Leuvenseplein 4
1000 Brussel

02-219 42 99 02-219 81 88 jo.gysen@vlor.be

VMM Diane Vlasselaer
A. Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem-Aalst

016-21 92 63 016-20 00 64 d.vlasselaer@vmm.be

VMW Nadia De Clercq
Belliardstraat 73
1040 Brussel

02-238 96 40 02-230 97 98 nadia.de.clercq@vmw.be

NVZ Heidi Van Praet
Oostdijk 110
2830 Willebroek

03-860 62 52 03-886 21 98 heidi.vanpraet@zeekanaal.be

UZ-Gent
Muriël Van
Langenhove

De Pintelaan 185
9000 Gent

09-240 21 11 09-240 38 50 muriel.vanlangenhove@uzgent.be
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Departement/Instelling Naam Adres Telefoon Telefax e-mail

Dienst Emancipatiezaken

Opdrachthouder San Eyckmans
Boudewijnlaan 30 – 2A25
1000 Brussel

02-553 49 67 02-553 50 52 san.eyckmans@azf.vlaanderen.be

Verantwoordelijken emancipatie-
beleid voor personeelsleden met
een handicap

Joke Van Dyck
Johan Vermeiren
Fatima Tigra

Boudewijnlaan 30 – 2A23
1000 Brussel

02-553 50 79
02-553 59 36
02-553 49 70

02-553 50 52
joke.vandyck@azf.vlaanderen.be
johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be
fatima.tigra@azf.vlaanderen.be

Vertegenwoordiger slechthorenden
en doven

Johan Ringoot
G. Callierlaan 94-105
9000 GENT

09-233 93 87 johan.ringoot@vlafo.be

Vertegenwoordiger visueel 
gehandicapten

Tonia In den Kleef
North Plazagebouw, Kon.
AlbertII -laan 7b kamer 602,
1210 Brussel

02-553 13 03 tonia.indenkleef@wim.vlaanderen.be

Vertegenwoordiger motorisch
gehandicapten

Renald Claessens-
Van den Eynde

Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel

02-553 74 08
02-553 74 05
02-553 74 15 

renald.claessens@lin.vlaanderen.be

Vertegenwoordiger motorisch
gehandicapten

Philip Verhoeven
Industrieweg 50
9032 Wondelgem

09-254 11 11

Sociale Dienst vzw André Verschelden
Boudewijnlaan 30 – 5B31
1000 Brussel

02-553 48 74 02-553 48 96 andre.verschelden@azf.vlaanderen.be

Afdeling Vorming Veerle Deconinck
Boudewijnlaan 30 – 2B51
1000 Brussel

02-553 49 85 02-553 50 28 veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be

Afdeling HRM Freija Desmet
Boudewijnlaan 30 – 2A14
1000 Brussel

02-553 55 20 02-553 50 28 freija.desmet@azf.vlaanderen.be

Afdeling Wervingen en
Personeelsbewegingen

Kato Simons
Boudewijnlaan 30 – 5A21
1000 Brussel

02-553 48 59 02-553 52 00 kato.simons@azf.vlaanderen.be

Vertegenwoordigers van subwerkgroepen

Afgevaardigden van de betrokken afdelingen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Ledenlijst Coördinatiewerkgroep “Personen met een handicap”
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Naam Functie Afdeling Departement Adres Plaats

Peggy De Nil afdelingshoofd
afdeling Algemene
Administratieve Diensten

departement Algemene Zaken
en Financiën

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Willy De Weirdt afdelingshoofd
afdeling Human Resources
Management

departement Algemene Zaken
en Financiën

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Martin Ruebens afdelingshoofd
afdeling Algemene
Administratieve Diensten 

departement Coördinatie Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Jan De Keye afdelingshoofd
afdeling Algemene
Administratieve Diensten

departement Economie,
Werkgelegenheid, Binnenlandse
aangelegenheden en Landbouw

Markiesstraat 1 1000-BRUSSEL

Luc Lathouwers directeur-generaal
administratie Algemene
Administratieve Diensten 

departement Leefmilieu en
Infrastructuur 

Koning Albert II-
laan 20

1000-BRUSSEL

Jan Van Mulders afdelingshoofd
afdeling Personeel, Logistiek
en Boekhouding

departement Onderwijs
Koning Albert II-
laan 15

1210-BRUSSEL

Arnold De Smet afdelingshoofd 
afdeling Algemene
Administratieve Diensten

departement Wetenschap,
Innovatie en Media

Koningsstraat 93 1000-BRUSSEL

Anne Vanwalleghem afdelingshoofd afdeling Personeel
departement Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur

Markiesstraat 1 1000-BRUSSEL

San Eyckmans emancipatieambtenaar Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Sonja Van Blaere afdelingshoofd afdeling Personeel
departement Leefmilieu en
Infrastructuur

Koning Albert II-
laan 20

1000-BRUSSEL

Myriam Dierickx
adjunct van de direc-
teur

afdeling Wervingen en
Personeelsbewegingen

departement Algemene Zaken
en Financiën 

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Martine Van Sande afdelingshoofd
afdeling Statutaire
Aangelegenheden 

departement Algemene Zaken
en Financiën 

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Roger Van den Troost directeur-generaal
administratie
Ambtenarenzaken

departement Algemene Zaken
en Financiën

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Gerda Van der Plas afdelingshoofd afdeling Vorming
departement Algemene Zaken
en Financiën 

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Frans Cornelis directeur-generaal
administratie
Personeelsontwikkeling

departement Algemene Zaken
en Financiën

Boudewijnlaan 30 1000-BRUSSEL

Ledenlijst Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeel (PIWP)
(samenstelling op 21-08-02)


