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VOORWOORD

Op het ogenblik waarop we dit positieve-actieplan opmaken, is de Vlaamse overheidsadministratie 
nog steeds in reorganisatie en is er over veel elementen van het personeelsbeleid nog geen be-
slissing genomen. In deze overgangsperiode blijkt duidelijk dat het niet de structuren zijn die een 
organisatie maken of breken, maar de mensen die erin werken. 
We kijken uit naar het ogenblik waarop de organisatie zich opnieuw kan focussen op haar kerntaak:  
het realiseren van een goede dienstverlening aan de burger. De meeste burgers liggen ook niet 
wakker over “hoe” wij onze dienstverlening organiseren: als er maar een goede en correcte dienst-
verlening is en als we als overheid maar antwoorden kunnen bieden op nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Het was van bij de start duidelijk dat een fundamentele hertekening van de organisatie kansen en 
risico’s zou inhouden voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. In de evaluatie van het afgelopen 
werkjaar kunt u lezen dat een aantal kansen (bijvoorbeeld voor een evenredige vertegenwoordiging 
van vrouwen in topfuncties) niet werden benut. Wel is er het engagement om de aandacht voor 
gelijke kansen en diversiteit te verankeren in de aansturingsinstrumenten van de leidend ambtena-
ren. In 2003 gaf de Vlaamse regering voor de derde opeenvolgende keer een diversiteitsdoelstelling 
aan de leidend ambtenaren en dit is merkbaar op de werkvloer: er worden stilaan meer initiatieven 
genomen om de evenredige vertegenwoordiging van de doelgroepen in het personeelsbestand te 
realiseren.  
De economische situatie werd opnieuw slechter, de doelgroepen zijn de eersten om dat aan den 
lijve te ondervinden. Het is dan ook zaak om als Vlaamse overheid de voorbeeldfunctie op de ar-
beidsmarkt met nog meer daadkracht op te nemen en hiertoe garanties in te bouwen in de nieuwe 
organisatiestructuur.  

Om tot een divers personeelsbestand te komen, is er nog een lange weg af te leggen. Het gaat er 
immers niet zozeer om hoe mensen uit de doelgroepen zich inpassen in onze organisatie, het gaat 
er vooral over hoe onze organisatie een personeelsbeleid kan voeren waardoor we een divers per-
soneelsbestand verkrijgen en behouden. Wij hopen dat dit positieve-actieplan hiertoe opnieuw een 
aantal aanknopingspunten en suggesties aanreikt.
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DE DIENST EMANCIPATIEZAKEN

Missie. De dienst Emancipatiezaken werkt mee aan een personeelsbeleid bij de Vlaamse overheids-
administratie met als doel een evenredige participatie van de doelgroepen (allochtonen, personen 
met een handicap en mannen en vrouwen) te realiseren. De uitgangspunten zijn de meerwaarde van 
diversiteit voor de organisatie en het belang van gelijke kansen voor deze doelgroepen. De Vlaamse 
overheidsadministratie ambieert een voorbeeldfunctie op het vlak van gelijke kansen en diversiteit.  

Opdrachten. De dienst Emancipatiezaken wil via mainstreaming fundamenteel bijdragen aan het re-
aliseren van gelijke kansen voor alle personeelsleden van 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 onder-
steuning aanbieden bij de implementatie van dit beleid, verzekert de dienst Emancipatiezaken ook 
een aantal diensten voor alle personeelsleden: opvang en bemiddeling inzake ongewenst seksueel 
gedrag op het werk (OSGW), kinderopvang tijdens de schoolvakanties, een centraal budget voor 
arbeidspostaanpassingen 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 personeelsle-
den 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 in 
Vlaanderen, 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 terechtkan met vragen over gelijke kansen. De dienst 
   heeft echter de wijsheid niet in pacht en ziet de eigen toekomst in de uitbouw van een vraag
   gestuurde wijze van werken, waarbij de dienst open staat voor vragen uit de departementen, de 
   Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen.
4. Aanbod creëren. Tegelijkertijd reikt de invloed niet ver genoeg als alleen op vragen wordt 

Met mainstreaming nemen de reguliere diensten het 
gelijkekansenbeleid op, waardoor het bieden van 
gelijke kansen uitgroeit tot een bekommernis van de 
hele organisatie. De top van de organisatie is verant-
woordelijk voor de realisatie van gelijke kansen en 
diversiteit. Een aparte kenniscel volgt de vorderin-
gen in de organisatie op en stimuleert acties. 
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   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 af-
   delingen, departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) en de Vlaamse   
   openbare instellingen (VOI’s) verbeteren. Dat past ook in de mainstreaminggedachte, die de
   verantwoordelijkheid voor gelijke kansen legt bij de topambtenaren van de Vlaamse overheids-
   administratie.

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 de ondersteuning van allochtonen en 
personen met een handicap. Twee personen worden ingeschakeld bij de organisatie van de kinder-
opvang, 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 voor Ambtenarenzaken bepaald. De minister evalueert ook de werking 
van de dienst.
De contacten met de departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, de Vlaamse open-
bare instellingen en de minister worden verzekerd door:
1. deel te nemen aan de vergaderingen van de Permanente Interdepartementale Werkgroep 
   Personeel (PIWP), waarin de personeelsverantwoordelijken van de diverse departementen 
   zetelen; 
2. deel te nemen aan het tweewekelijkse overleg tussen kabinetsmedewerkers en de leiding-
   gevende ambtenaren, bevoegd voor Ambtenarenzaken (OKA);
3. deel te nemen aan het HRM-netwerk;
4. de Commissie Emancipatiezaken (CE) en Vlaamse openbare instellingen Commissie Emancipatie-
   zaken (VOICE) voor te zitten;
5. de coördinatiewerkgroep voor personen met een handicap voor te zitten.

Colofon
Redactie: dienst Emancipatiezaken
Verantwoordelijke uitgever: San Eyckmans
Lay-out: Afdeling Communicatie en Ontvangst,
Ingrid Van Rintel
Wettelijk depotnummer: D/2003/3241/290
30 september 2003

Bij de voorbereidende werkzaamheden kon de 
dienst gebruikmaken van de constructieve feedback 
van een leesgroep. Dank aan: cel Taaladvies, Martin 
Decuyper (WIM), Michiel Van de Voorde (EWBL), Ste-
fan Van Hove (Grip), Herwig Van Nerum (AZF),
Koen Naegels (Vlaamse burger)
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DIENSTVERLENING

Naast haar hoofdopdracht ‘beleidsondersteuning’ verzekert de dienst Emancipatiezaken een aan-
tal diensten voor de personeelsleden, zoals klachtenbehandeling en de coördinatie van de kin-
deropvang 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 om-
budsfunctie 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 beleidsdomein.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk. De personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen kunnen bij een externe vertrouwensdienst 
terecht met meldingen 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 vertrouwensdienst 
plegen tweemaandelijks overleg.

Kinderopvang in vijf steden. Sinds augustus 1992 organiseert de dienst Emancipatiezaken tijdens de 
schoolvakanties opvang voor kinderen van personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, 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 te-
recht om onder begeleiding van ervaren en gekwalificeerde monitoren te spelen, uitstapjes te maken 
en andere activiteiten te doen.

Centraal budget voor arbeidspostaanpassingen voor personen met een handicap. Werknemers met 
een handicap die specifieke hulpmiddelen of een arbeidspostaanpassing nodig hebben op het werk 
kunnen een beroep doen op de dienst Emancipatiezaken voor informatie, advies en financiering van 
de nodige materiële aanpassingen.

Kenniscentrum. De dienst Emancipatiezaken wil voor de Vlaamse overheidsadministratie een ken-
niscentrum zijn. Leidinggevenden en beleidsmakers die een evenredige vertegenwoordiging 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 di-
versiteit in de organisatie te realiseren.

Voor vragen of problemen met betrekking tot onge-
lijke kansen, discriminatie, racisme en OSGW kunnen 
personeelsleden terecht bij Spreekbuis op maandag 
(10 uur – 22 uur), dinsdag tot en met vrijdag (10 uur 
– 18 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 lo-
caties: Markies-, Boudewijn- en Consciencegebouw).
Meer informatie bij:
Ingrid Verschueren
telefoon: 02-553 59 55
e-mail: ingrid.verschueren@azf.vlaanderen.be

Meer informatie over het budget arbeidspostaanpas-
singen voor personen met een handicap bij:
Johan Vermeiren
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be

Meer informatie over de werking van de dienst als 
kenniscentrum bij:
San Eyckmans
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: san.eyckmans@azf.vlaanderen.be 
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Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie

1 Gelijke kansen en diversiteit verankeren in de nieuwe structuur

In de nieuwe organisatiestructuur krijgen de leidend ambtenaren een grotere vrijheid én ver-
antwoordelijkheid toegewezen. Dat brengt veranderingen mee in de manier waarop het perso-
neelsbeleid wordt aangestuurd. Om het personeelsbeleid centraal te coördineren, werden het 
raamstatuut en de managementcode gecreëerd. 

De onafhankelijke positie van de dienst Emancipatiezaken. De hele operatie Beter Bestuurlijk Be-
leid leek een aantal nooit geziene opportuniteiten met zich mee te brengen. Het werd echter al 
snel duidelijk dat het niet vanzelfsprekend was dat een aantal verworvenheden uit het verleden 
(de onafhankelijke positie van de dienst Emancipatiezaken, een interne emancipatie-structuur met 
emancipatieambtenaren in de VOI’s en departementale vertegenwoordigers in de departementen) 
zouden worden overgenomen in de nieuwe organisatiestructuur. Na een persoonlijk onderhoud met 
de minister, bevoegd voor Ambtenarenzaken, kreeg de opdrachthouder de garantie dat de onafhan-
kelijke positie van de opdrachthouder behouden blijft en dat er zeker opnieuw een interne eman-
cipatie-structuur zal worden opgenomen in de nieuwe structuur. Deze afspraken werden totnogtoe 
niet geformaliseerd.  

Voorstel aan minister. De reorganisatie verloopt niet volgens de vooraf geplande timing en er zijn 
nog veel zaken onbeslist voor wat betreft personeelsbeleid. De dienst Emancipatiezaken heeft een 
voorstel bezorgd aan de minister, bevoegd voor Ambtenarenzaken, dat twee delen omvat: 
1. Beleidsvoorstellen om de aandacht voor gelijke kansen en diversiteit daadwerkelijk in de organi-
   satie te verankeren. Dit betekent onder meer de aandacht voor gelijke kansen en diversiteit inte-
   greren in de aansturingsinstrumenten van de leidend ambtenaren. 
2. Beleidsvoorstellen voor een werkbare interne emancipatie-structuur zodat de doelstellingen 
   inzake het realiseren van een evenredige vertegenwoordiging in het personeelsbestand sneller 
   gerealiseerd kunnen worden. Hierbij baseerden we ons op de analyse (die reeds verschillende 
   jaren in deze positieve-actieplannen wordt gemaakt) over het gebrek aan een goede positione-   
   ring en een goed statuut voor de departementale vertegenwoordigers en de emancipatieamb-
   tenaren. In het voorstel wordt gepleit om per beleidsdomein minstens één voltijds equivalent op 
   te nemen om het beleidsdomein te ondersteunen bij de realisatie van een evenredige vertegen-
   woordiging. In de praktijk betekent dit een vermindering van het aantal emancipatieambtenaren.
   Het betekent echter ook dat er per beleidsdomein effectief een voltijdse opdracht wordt toege-
   kend. 

Positieve-actieplan 2004 | Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie

Uit een bevraging bij de emancipatieambtenaren blijkt 
dat de tijd die ze besteden aan hun opdracht als 
emancipatieambtenaar varieert van 2,5 % tot 50 %.
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Een proefproject met de veranderingmanager van het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media. 
Om de reorganisatie in goede banen te leiden, werden dertien veranderingsmanagers aangesteld. 
Op verzoek van de veranderingsmanager van het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media werd 
een coachingsproject opgestart zodat van bij het begin gelijke kansen en diversiteit geïntegreerd 
werden in het veranderingstraject. Er werd bij de hertekening van dit beleidsdomein tijd gemaakt om 
na te gaan hoe het personeelsmanagement en de organisatiecultuur aangestuurd kunnen worden 
zodat ze de evenredige vertegenwoordiging van doelgroepen bevorderen. 
De basisteksten van dit beleidsdomein werden gescreend en er werden tekstvoorstellen geformu-
leerd. De projectgroep die de veranderingsmanager ondersteunt werkte actief mee aan dit project. 
De ervaringen uit dit project worden gecommuniceerd aan de andere veranderingsmanagers waarbij 
ook voor hen een ondersteuningsaanbod wordt geformuleerd. Uit dit project bleek het belang van 
het commitment van de projectleider én er bleek ook dat om gelijke kansen en diversiteit effectief 
te mainstreamen er een bereidheid moet zijn om samen na te denken. De expertise inzake gelijke 
kansen en diversiteit moest uitgewisseld worden en gelinkt aan de expertise over wat dit beleids-
domein inzake dienstverlening wil realiseren. 

2 Managementinstrumenten

Na de hervorming van de Vlaamse overheidsadministratie zullen drie instrumenten worden ingezet 
om de leidend ambtenaren een kader te bieden voor het personeelsbeleid.
- De personeelsstatuten worden vervangen door een overkoepelend raamstatuut.
- Een aantal managementprincipes worden organisatiebreed vastgelegd in een management
  code.
- De opdrachten voor elke entiteit worden vastgelegd in een beheersovereenkomst of in een 
  ander aansturingsinstrument.

2.1 Raamstatuut

Voor de doelgroepen is het raamstatuut een belangrijk gegeven. Welke verworvenheden uit het 
vroegere personeelsstatuut worden overgenomen in het raamstatuut?  Welke verbeteringen treden 
er op? Zijn er eventueel verslechteringen vanuit het oogpunt van gelijke kansen en diversiteit? De 
dienst Emancipatiezaken deed in de loop van het ontwerpproces voorstellen ter verbetering van de 
voorliggende ontwerpen.

Bij de opmaak van dit rapport beschikte de dienst Emancipatiezaken enkel over het raamstatuut, 
dat door de Vlaamse regering goedgekeurd is op 4 juli 2003. Over die versie moest nog onderhan-

Positieve-actieplan 2004 | Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie



12 13

deld worden met de vakbonden en ze moest nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van 
State.

Streefcijfers. Voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid zal er gewerkt worden met positieve acties 
en streefcijfers. Er worden geen quota meer gehanteerd, zoals in het vroegere personeelsstatuut 
bepaald was, voor de werving van 2 % personen met een handicap op niveau D. 
Het principe van de streefcijfers staat echter enkel in de toelichting van het raamstatuut. Het is ech-
ter niet opgenomen in de managementcode om het principe van de streefcijfers te verankeren. Dit 
betekent dat voor de verankering enkel nog de aansturingsinstrumenten van de leidend ambtenaren 
overblijven.

Het raamstatuut voorziet alvast wel in een uitzonderingsclausule zodat specifieke wervingen kunnen 
worden gedaan als de streefcijfers niet gehaald worden.

Een vergelijking tussen het nieuwe raamstatuut en de vorige regelgeving toont aan dat vooral voor 
personen met een handicap een aantal belangrijke instroomfaciliteiten verdwijnen. In de vroegere 
regelgeving werd een quotum ingeschreven waardoor op niveau D minstens 2% personen met een 
handicap aangeworven moest worden. In de nieuwe regelgeving wordt dit quotum afgeschaft. Het 
dalend aandeel van de functies op niveau D maakt een uitbreiding van streefcijfers naar de andere 
niveaus heel relevant. In het verleden werd het quotum nauwelijks opgevolgd. Verschillende enti-
teiten van de Vlaamse overheid voldoen er niet aan. Het punt zal zijn de streefcijfers wel te laten 
opvolgen. Het oude statuut voorzag voor deze groep in een geschiktheidsproef in plaats van in een 
vergelijkend wervingsexamen. Nu zullen personen met een handicap moeten deelnemen aan een 
vergelijkend wervingsexamen.

Medische geschiktheid. De dienst Emancipatiezaken heeft het voorbije jaar een drietal klachten ge-
kregen met betrekking tot medische geschiktheid voor een statutaire functie. De Vlaamse overheid 
neemt de signalen ernstig dat de bepaling van de medische toelaatbaarheid aan een evaluatie (en 
eventueel bijsturing) toe is. Het raamstatuut voorziet er daarom in dat de minister van Bestuurszaken 
de bevoegde instanties en de controleprocedure voor de vereiste medische geschiktheid bepaalt.

Gender. Van de hervorming van de Vlaamse overheid verwachtte de dienst Emancipatiezaken een 
inhaalbeweging om tot meer vrouwen in leidinggevende functies te komen. Zowel de beslissing van 
de Vlaamse regering om de functies in de eerste plaats te herverdelen onder alle huidige leiding-
gevenden als de bepalingen in het raamstatuut hypothekeren deze ambitie. Het raamstatuut stelt 
dat het middenkader nuttige professionele ervaring moet hebben. Door deze hoge eis inzake aantal 
jaren dienstervaring worden jonge mensen (vrouwen en mannen) met hoog potentieel uitgesloten. 

Tekst in het raamstatuut: artikel I 5, 2de lid: 
De Vlaamse minister bevoegd voor de bestuursza-
ken kan opteren voor een gerichte werving onder 
de door de Vlaamse regering bepaalde doelgroepen, 
indien de door de Vlaamse regering bepaalde streef-
cijfers niet gehaald worden.
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Aantal personeelsleden met een handicap op niveau D in het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (31/12/2002)
Niveau             Aantal Totaal         %aandeel
                                               personeelsleden 
Totaal op niveau D           93 4.297       2,16%
                                (65M/28V)
Totaal op alle niveaus        157 13.141       1,2 %

Cijfers van de WI’s en de VOI’s zijn te vinden op de website van 
de dienst Emancipatiezaken www.emancipatiezaken.be onder het 
luik ‘Voor wie nog meer wil’.
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Vooral voor vrouwen is dit een probleem, aangezien zij als groep later op de arbeidsmarkt kwamen 
en vaker een a-typische loopbaan kennen (deeltijd werk). 

Belangrijke details. De dienst Emancipatiezaken deed een aantal suggesties die een bijdrage konden 
leveren aan het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Het ging hier onder andere over:
- de formele diplomavoorwaarden vervangen door het meten van reële competenties;
- redelijke aanpassingen garanderen in de wervingskanalen;
- soepeler arbeidsregelingen treffen voor mensen met medische problemen;
- de bepaling van de medische geschiktheid beperken tot de functionele vereisten voor de job 
  in plaats van voorspellingen te maken over ziekterisico’s.
Deze voorstellen werden omwille van inhoudelijke of technische redenen niet behouden.

2.2 Managementcode

Als op 1 januari 2004 de geplande reorganisatie een feit is, zal de Vlaamse regering aan de geres-
ponsabiliseerde topambtenaren in de Vlaamse overheidsadministratie vragen om bepaalde principes 
betreffende goed personeelsbeleid toe te passen. 

Naast het raamstatuut, dat een aantal rechten en plichten vastlegt, is het de functie van de manage-
mentcode om te duiden op  principes die bijdragen tot een optimaal personeelsbeleid. Het grote 
verschil tussen beide instrumenten is dat de managementcode geen verplichtend karakter heeft.  
Toch is de vrijblijvendheid beperkt: goed management vereist een aantal duidelijke principes met 
betrekking tot het personeelsbeleid. Binnen de aansturingsinstrumenten van de topambtenaren 
moeten deze principes worden geïntegreerd.

Relevant voor gelijke kansen en diversiteit. De managementcode bevat een aantal principes over 
gelijke kansen en diversiteit. Zo wordt aanbevolen dat er bijzondere aandacht moet gaan naar de 
doelgroepen bij de instroom- en doorgroeimogelijkheden. Hierbij wordt verwezen naar het verwe-
zenlijken van een evenredige vertegenwoordiging van de doelgroepen binnen de organisatie. Met 
betrekking tot een optimale combinatie van werk en privé stelt de code dat er aangepaste maatre-
gelen moeten worden genomen. Men denkt hierbij onder meer aan de mogelijkheid tot thuiswerken, 
aan het organiseren van flexibele arbeidsvormen en aan de mogelijkheid tot kinderopvang. Tot slot 
wordt de nadruk gelegd op een positief arbeidsklimaat, waar ruimte is voor diversiteit en waar geen 
grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd.
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2.3 Diversiteitsdoelstellingen van de leidend ambtenaren

De Vlaamse regering gaf in 2003 opnieuw een diversiteitsdoelstelling aan al haar topambtenaren. Het 
opleggen van deze diversiteitsdoelstelling moet ervoor zorgen dat leidend ambtenaren vage engage-
menten inzake gelijke kansen en diversiteit vertalen naar concrete en evalueerbare acties.  

Doelstelling diversiteit. De leidend ambtenaren kregen twee generieke thema’s opgelegd, waaronder 
ook weer de generieke doelstelling inzake diversiteit. 

Dit jaar werd aan de leidend ambtenaren gevraagd in hun planning speciale aandacht te besteden 
aan een scherpere formulering van de resultaten. Dit gebeurde vanuit de ervaring dat de verwachte 
resultaten niet altijd in goed meetbare termen, begrijpbaar en herkenbaar werden geformuleerd. In 
het kader van beheersovereenkomsten is het essentieel dat de verwachte resultaten op een duidelijk 
evalueerbare manier worden geformuleerd.

De dienst Emancipatiezaken bezorgde de leidend ambtenaren naar goede gewoonte een lijst met 
suggesties voor acties en bood ondersteuning aan bij het uitwerken van de diversiteitsdoelstelling. 
Vanuit de departementen en de VOI’s werd in 2003 duidelijk meer contact opgenomen met de dienst 
Emancipatiezaken voor vragen rond de uitwerking van de diversiteitsdoelstelling van de leidend 
ambtenaar, althans wat betreft personen met een handicap en allochtonen. Dat wijst op een gun-
stige evolutie en meer aandacht voor het thema.

Evaluatie generieke doelstelling diversiteit 2002. In 2003 ontving de dienst Emancipatiezaken een 
summier overzicht  van de acties die door de topambtenaren werden ondernomen in het kader van 
de generieke doelstelling diversiteit 2002. Deze bloemlezing bevatte een overzicht van de acties, 
ondernomen door 68 leidend ambtenaren.

Daarvan gaven 27 expliciet aan acties ondernomen te hebben voor de drie doelgroepen (gender, 
allochtonen, personen met een handicap). Zestien leidend ambtenaren vermeldden alleen expliciet 
gender en allochtonen en negen van hen vermeldden alleen acties inzake gender.
Drie vermeldden alleen gender en personen met een handicap en één persoon vermeldde enkel 
personen met een handicap. Van twaalf leidend ambtenaren blijkt niet uit het overzicht voor welke 
doelgroepen ze acties ondernomen hebben.

Er is een verbetering zichtbaar in de manier waarop in 2002 werd omgegaan met de generieke doel-
stelling diversiteit:
- een relatief groot aantal leidend ambtenaren had aandacht voor de drie verschillende doelgroepen;
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De opdracht werd als volgt geformuleerd:
‘Voor elke doelgroep (allochtonen, personen met een 
handicap, mannen en vrouwen) wordt aangegeven 
welk beleidsinitiatief de leidend ambtenaar in 2003 
zal realiseren. Bijzondere aandacht moet zeker gaan 
naar de doelgroep allochtonen. Deze doelstelling is 
scherp geformuleerd en gebaseerd op de analyse 
van de bestaande situatie in de entiteit en wordt 
gekaderd binnen het gevoerde personeelsbeleid.’

Leidend ambtenaren die 
een doelstelling hebben 
op vlak van:                  2001 (totaal 62)       2002 (totaal 68)
Gender           63% (39)                    82% (56)
Allochtonen          26% (16)               49% (33)
Personen met          16% (10)                     46% (31)
een handicap
Onbepaald          31% (19)               18% (12)
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- een aantal onder hen gaf een zeer gedetailleerd overzicht van de ondernomen acties;
- tussen de regels leest men een beter inzicht in het wezen van diversiteit en het nut van het 
  voeren van een diversiteitsbeleid.

Jammer genoeg zijn er ook nog verschillende leidend ambtenaren die het werken aan diversiteit re-
duceren tot het aanwerven van allochtonen of personen met een handicap in startbanen, tewerkstel-
lingsprogramma’s of andere tijdelijke projecten. Dat zijn inderdaad interessante pistes om mensen 
uit doelgroepen kansen te geven, maar het streefdoel is  reguliere tewerkstelling. 

Op basis van de voorliggende bloemlezing is het onmogelijk voor de dienst Emancipatiezaken om 
een onderscheid te maken tussen toevalstreffers (bijvoorbeeld de occasionele aanwerving van een 
allochtoon) en een systematisch beleid. 

Om in de toekomst een degelijke evaluatie mogelijk te maken, moeten op zijn minst volgende ele-
menten meegedeeld worden:
- beoogde doelgroepen;
- geplande acties;
- meetfactoren;
- evaluatie van de geplande acties.

3 Uitvoeringsbesluit van het decreet houdende evenredige participatie op 
  de arbeidsmarkt

Op 8 mei 2002 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende een evenredige arbeids-
marktparticipatie goed.  

Ontwerpuitvoeringsbesluit voor het decreet van 8 mei 2002 houdende een evenredige arbeidsmarkt-
participatie. De Vlaamse overheidsadministratie krijgt in dit decreet een belangrijke voorbeeldfunctie 
toegewezen. De dienst Emancipatiezaken maakt in samenwerking met de afdeling Statutaire Aange-
legenheden een besluit zodat dit decreet kan worden uitgevoerd voor de Vlaamse overheidsadmini-
stratie. Een diversiteitsbeleid aansturen en topmanagers responsabiliseren kan naast elkaar gebeu-
ren. Het is echter wel belangrijk dat een aantal minimumverplichtingen worden opgelegd waardoor 
de resultaten inzake gelijke kansen en diversiteit gemeten, vergeleken, geëvalueerd en eventueel 
bijgestuurd kunnen worden. Het ontwerpuitvoeringsbesluit voorziet dan ook in een systeem van 
streefcijfers, een rapporteringsplicht en een interne emancipatie-structuur.
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In de internetapplicatie voor het ingeven van de 
planning van leidend ambtenaren werd enkel een 
invulruimte opgenomen om de generieke doelstel-
ling diversiteit 2003 in te geven. Op de pagina’s voor 
het ingeven van de operationele jaardoelstellingen 
werden daarentegen wel verschillende invulvelden 
voorzien. 
Om het in de toekomst mogelijk te maken een duide-
lijk overzicht te krijgen van de inspanningen inzake 
diversiteit, suggereert de dienst Emancipatiezaken 
om de volgende invulvelden op te nemen om de 
generieke doelstelling inzake diversiteit 2004 in te 
geven:
- doelstelling diversiteit met vermelding van het te 
  bereiken resultaat;
- meetfactoren en timing;
- eigen bijdrage;
- te ondernemen acties met vermelding van de be-
  oogde doelgroepen per actie;
- eventuele toelichting, kritische succesfactoren en 
  randvoorwaarden.
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4 Beleidsrapport Personeel en Organisatie

Elk jaar wordt door de afdeling HRM het Beleidsrapport Personeel & Organisatie (P&O-rapport) 
uitgegeven. Ook in 2003 werd een P&O-rapport opgemaakt over de gegevens 2002.

In het P&O-rapport, dat enkel betrekking heeft op het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
worden twaalf belangrijke HR-thema’s besproken. Aan deze thema’s worden ook kengetallen en 
aanbevelingen voor het beleid gekoppeld. Zo zijn er ook voor het beleid met betrekking tot gelijke 
kansen en diversiteit belangrijke gegevens terug te vinden. Dat is belangrijk voor de mainstreaming 
van dit beleid en voor het verkrijgen van verantwoorde informatie over de evolutie inzake de verte-
genwoordiging van doelgroepen.
 
Cijfers en aanbevelingen. Relevante cijfergegevens voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid zijn 
op twee manieren opgenomen binnen het rapport.
1 Binnen de meeste thema’s worden cijfergegevens opgenomen voor mannen en vrouwen. (bijvoor-
  beeld binnen personeelssterkte, arbeidsflexibiliteit, gezondheid, …).
2 Binnen het thema doelgroepenbeleid worden gegevens opgenomen voor mannen/vrouwen, per-
  sonen met een handicap en allochtonen.

De belangrijkste bevindingen uit de cijfergegevens zijn:
- De vertegenwoordiging van de drie doelgroepen waarvoor de Vlaamse regering een specifiek 
  beleid voert, blijft onder de maatschappelijke norm. 
- Bij vrouwen blijft de doorstroming naar leidinggevende functies een knelpunt: slechts 19,5 % 
  van de managers is een vrouw, terwijl vrouwen meer dan 25 % van de potentiële doelgroep (ni-
  veau A statutair) vertegenwoordigen. Ook op lager leidinggevend niveau is er een ondervertegen-
  woordiging: slechts 11,4 % van de vrouwen is eerste evaluator tegenover 17,9 % bij de 
  mannen. Vrouwen komen ook vaker terecht in contractuele functies dan mannen.
- Voor personen met een handicap blijft de instroom een probleem.  Het zijn hoofdzakelijk mannen 
  die tewerkgesteld zijn (70,4 %) en ze worden vooral tewerkgesteld in de lagere niveaus C en D.
- Ook bij de niet-Belgen blijft de instroom het belangrijkste knelpunt, ondanks de verdubbeling te-
  genover 2001. Wellicht zorgt de instroom van niet-Belgen uit de EU (waaronder heel wat Neder-
  landers) voor een redelijke vertegenwoordiging op niveau A.

Het P&O-rapport geeft een aantal beleidsaanbevelingen mee inzake gelijkekansen- en diversiteits-
beleid.
- De doorstroom van het aantal vrouwen in leidinggevende functies stimuleren kan het best ge-

Het P&O-rapport is te vinden op de website: 
www.vlaanderen.be/personeelsbeleid

De cijfergegevens over allochtonen en personen met 
een handicap zijn gebaseerd op een  andere definitie 
dan die welke de dienst Emancipatiezaken gebruikt:
Allochtonen: niet – Belgen (personen met een an-
dere nationaliteit dan de Belgische);
Personen met een handicap: personen die binnen 
de overheidsadministratie gekend zijn als persoon 
met een handicap (personen met een handicap heb-
ben een Vlaams Fondsnummer).
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  beuren door de actiepunten uit het onderzoek “Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw ?”  
  te integreren in het totale HR-beleid.
- De combinatie werk en privé blijft een belangrijk aandachtspunt. De dienst Emancipatiezaken 
  heeft in 2003 specifiek aandacht besteed aan de vergadercultuur binnen de organisatie.
- Het belang van correcte cijfergegevens om de maatschappelijke norm met betrekking tot alloch-
  tonen en personen met een handicap te bepalen, blijft belangrijk. 
- Het aantal personeelsleden met een handicap stagneert. Aangezien het totale aantal personeels-
  leden is gestegen, daalt het aandeel van personen met een handicap. Gerichte acties om de in- 
  stroom van deze doelgroep te verhogen, zullen een belangrijk aandachtspunt zijn voor de vol-
  gende jaren. 

5 Aanvullend actieplan

Op 3 december 2002 werd de gemeenschappelijke platformtekst ‘Evenredige arbeidsdeelname 
en diversiteit 2010’ in het kader van Kleurrijk Vlaanderen goedgekeurd en ondertekend door 
de Vlaamse regering, de Vlaamse sociale partners en de allochtone gemeenschappen. Deze 
platformtekst bevatte concrete engagementen en doelstellingen om de kloof in de werkzaam-
heidsgraad tussen allochtonen en autochtonen tegen 2010 ongedaan te maken of minstens 
significant te verminderen, ter uitvoering van doelstelling 5 van het Pact van Vilvoorde. Alle 
ondertekenende partijen, ook de Vlaamse regering, schoven een aantal concrete acties naar 
voor om dit groeiscenario te realiseren.

Engagementen. De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken opteerde ervoor om naast het positieve-
actieplan van de dienst Emancipatiezaken een  aanvullend actieplan voor te leggen aan de Vlaamse 
regering.
In het actieplan werden aanvullende maatregelen voorgesteld voor de doelgroep allochtonen. Men 
ging ervan uit dat de genomen maatregelen voor allochtonen ook een positief effect zouden hebben 
op andere doelgroepen, zoals personen met een handicap.

Het aanvullende actieplan allochtonen bevat vier hoofdstukken, met de volgende thema’s:
- wetgevende initiatieven;
- instroom bevorderen;
- doorstroom;
- interne cultuurverandering.

Het voorgestelde actieplan bevat gedeeltelijk dezelfde elementen als het positieve-actieplan van de 
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                        Huidige                             Maatschappelijke norm
                     vertegenwoordiging                         (Bron : NIS)
                     2001                 2002            2002
Vrouwen             38,8 %             39,5 %  42,9 %
        (4763 / 12.287)  (5192 / 13.141) 
Niet – Belgen        0,252 %           0,449 %  4,1 %
          (31/12.287)        (59/13.141)
Personen met        1,245 %           1,195 %  4,5 % 
een handicap     (153/12.287)      (157/13.141)

De cijfers zijn inclusief startbanen en personeelsleden die overgeheveld 
zijn naar aanleiding van het Lambermontakkoord.

Doelstelling 5 van het pact van Vilvoorde:
“In 2010 is de achterstand van vrouwen enerzijds 
en van kansengroepen (onder meer allochtonen, 
arbeidsgehandicapten, laaggeschoolden) anderzijds 
inzake deelname aan het arbeidsproces in belang-
rijke mate weggewerkt. Dit blijkt onder meer uit het 
feit dat zij niet langer oververtegenwoordigd zijn in 
de werkloosheid”
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dienst Emancipatiezaken. Daarnaast stuurt het aan op de implementatie van een aantal instrumenten 
binnen de verschillende entiteiten. Verder bevat het een aantal nieuwe actiepunten. 
Entiteiten met vragen rond de uitvoering van het aanvullend actieplan allochtonen namen verschil-
lende keren contact op met de dienst Emancipatiezaken. Voor vele entiteiten sloot het actieplan 
allochtonen aan bij de uitvoering van de generieke doelstelling diversiteit van hun leidend ambte-
naar.
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Het aanvullend actieplan allochtonen is te vinden 
op de website van de dienst Emancipatiezaken: 
www.emancipatiezaken.be
De evaluatie van het aanvullend actieplan is te vin-
den in de bijlage van dit plan.



18 19

Vrouwen stromen goed door als afdelingshoofd. 
Vrouwen maken 16,8% uit in de pool van de po-
tentiële kandidaten. In de groep van effectieve 
sollicitanten stijgt hun aandeel naar 20,5%. Van de 
aangestelde afdelingshoofden maken vrouwen 36% 
uit. In alle selectie-onderdelen doen vrouwen het op-
merkelijk beter dan de mannelijke sollicitanten:
 
 
    Slagings-              Slagings-  
                             percentage percentage
    bij vrouwen bij mannen 
Interne potentieel inschatting    

80,2%    69,8%
door de leidend ambtenaar
Assessmentproef     73,6%    48,3%
Beoordeling door het
Interdepartementaal Comité     74,0%    47,7% 
van Leidend Ambtenaren
Selectie door de ontvangende   
departementale directieraad    51,6%    36,6% 
en Leidend ambtenaar

Evaluatie positieve-actieplan 2003 voor mannen en vrouwen

6 Doorstroom van vrouwen naar topfuncties

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap telt geen enkele vrouwelijke secretaris-generaal 
en slechts drie vrouwelijke directeurs-generaal. Slechte cijfers zijn dat voor een overheid die 
het goede voorbeeld wil geven. De reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid bood een unieke ge-
legenheid om de situatie recht te trekken en meer vrouwen in topfuncties te benoemen in de 
Vlaamse overheidsadministratie. Maar de nieuwe aanstellingsprocedure voor de topambtena-
ren werd een maat voor niets. Van de mogelijkheid om intern door te stromen is geen sprake. 
Opnieuw krijgen vrouwen geen kans om een plaats te verwerven op de hoogste functies. Door 
deze beslissing werd het glazen plafond door de Vlaamse regering structureel herbevestigd.

Ruime belangstelling. Eind 2002 presenteerde de dienst Emancipatiezaken de resultaten uit een 
onderzoek naar de positie van vrouwelijke managers in de Vlaamse overheid. Op 9 december 2002 
vond een druk bijgewoond colloquium plaats. Ook de pers besteedde uitgebreid aandacht aan de 
bevindingen. 

Vrouwen in cijfers. Iets meer dan één op vijf van de midden- en topmanagers in de Vlaamse overheid 
zijn vrouwen (31 december 2001). In het middenkader van het ministerie zijn vrouwen het sterkst 
vertegenwoordigd met 25%. Maar aan de top zijn vrouwen nog witte raven (11%). Vrouwelijke po-
tentiële managers blijken uit de enquêtes nochtans even ambitieus te zijn als de mannen om een 
leidinggevende functie op te nemen. Vrouwen doen het ook behoorlijk goed bij de selecties voor 
de functie van afdelingshoofd. Als vrouwen meedoen, scoren ze opmerkelijk beter dan mannen: 
74% van de vrouwen heeft een kans om te slagen in de assessmentproeven, tegenover 48% van de 
mannen (cijfers 1997 tot en met 2001). Ook scoren ze zeker niet slechter dan mannen in de evalu-
atie door de medewerkers. Vooral op de factoren communicatie en het hebben van impact in de 
organisatie scoren de vrouwelijke middenmanagers beter dan hun mannelijke collega’s. Voldoende 
elementen dus om aan te tonen dat vrouwen geschikt zijn voor en zelf geïnteresseerd zijn in een 
leidinggevende functie binnen de Vlaamse overheid. 

Een gemiste kans voor een beter man-vrouwevenwicht aan de top. Uit het onderzoek is gebleken 
dat intussen behoorlijk wat vrouwen aan de selectiecriteria voor leidinggevende functies voldoen. 
Maar topfuncties moeten dan wel vacant worden verklaard. Het zag ernaar uit dat Beter Bestuurlijk 
Beleid die ruimte zou bieden. Daarom werkte de dienst Emancipatiezaken in het voorjaar van 2003, 
met nog een aantal andere partners, een concreet actieplan uit. Deze nota werd bezorgd aan het 
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Een samenvatting en het integrale onderzoeksrapport 
‘Is de Vlaamse overheidsmanager ook een vrouw?’ 
kan opgevraagd worden bij de dienst Emancipatie-
zaken. Deze studie geeft een nauwkeurig inzicht in 
de oorzaken, cijfers, knelpunten en aanbevelingen 
om het aantal vrouwen in managementposities te 
versterken. Deze inzichten zijn ook bruikbaar voor 
andere organisaties.
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beleid, maar zonder positief gevolg. Midden 2003 kozen de Vlaamse regering en het Vlaams Parle-
ment ervoor om de huidige topambtenaren te behouden. Vrouwen, maar ook mannen, krijgen dus 
(bijna) geen kans om door te stromen. Door deze beslissing installeerde de Vlaamse regering het 
glazen plafond in de nieuwe structuur.

Voorstellen in beraad. De dienst Emancipatiezaken wees de Vlaamse administratieve en politieke top 
er meermaals op dat enkel door alle functies open te stellen en objectieve selectieproeven toe te 
passen, een inhaaloperatie van het aantal vrouwelijke topmanagers mogelijk is. De volgende acties 
werden naar voren geschoven:
- een ruime interne (en externe) arbeidsmarktcommunicatie om kandidaten op te roepen;
- in de vacatures een tekstparagraaf opnemen, die vrouwen aanmoedigt om te kandideren;
- in het selectietraject assessments of andere objectieve proeven opnemen;
- een open en transparante communicatie houden over de selectiecriteria vóór de aanvang van de 
  selectieprocedure;
- de selectiejury’s samenstellen uit 2/3de personen van hetzelfde geslacht en enkele genderdes-
  kundigen.

De dienst Emancipatiezaken betreurt de gemaakte keuze over de wijze van invulling van de top-
functies. 

7 Aanpassing van de vergadercultuur

Medio 2003 voltooide de dienst Emancipatiezaken een onderzoek naar de heersende vergader-
cultuur in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Gendereffecten blijken niet te spelen 
als het gaat om de stijl van vergaderen. Wel zijn er ongewenste effecten op de combinatie van 
werk en privé-leven. Die combinatie blijkt voor de lijnmanagers zeer problematisch te zijn. Ver-
gaderingen nemen daarin een belangrijk aandeel in. En vooral op initiatief van de kabinetten 
vinden vergaderingen soms plaats op gezinsonvriendelijke tijdstippen. 

Nefast voor leidinggevenden met zorgtaken. De perceptie dat er in het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap een hoog vergaderritme bestaat, wordt in dit onderzoek bevestigd. Algemeen erkent 
men dat de laatste jaren de aandacht voor de kwaliteit van vergaderen is toegenomen en ook de 
aandacht voor het het vergaderen op gezinsvriendelijke tijdstippen. Maar vooral de kabinetten zijn 
regelmatig verantwoordelijk voor het beleggen van ontbijtvergaderingen of vergaderingen die na 
de normale werkdag plaatsvinden. Voor leidinggevenden (en kabinetsleden) met zorgtaken is dit 
nefast. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwelijke leidinggevenden die met een gelijke werkdruk 
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In december 2002 verklaarde de Vlaamse minister 
van Ambtenarenzaken dat hij ‘vrouwen persoonlijk 
zou aansporen om deel te nemen, zodat een beter 
evenwicht tussen mannen en vrouwen in de topfunc-
ties gerealiseerd kan worden’.

Geen voorbeeldfunctie voor de Vlaamse overheid. De 
top van de Vlaamse administratie telt 11% vrouwen 
(31 december 2001). De Vlaamse overheid kan geen 
betere cijfers voorleggen dan andere organisaties en 
bedrijven in Vlaanderen. Met het decreet van 8 mei 
2002 op de evenredige arbeidsmarktparticipatie, 
verplicht de Vlaamse regering zich ertoe om een 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen op alle niveaus van haar administratie te 
realiseren. Met 25% vrouwen in het middenmanage-
ment en 11% in het topmanagement is nog een heel 
lange weg af te leggen.
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worden geconfronteerd, maar daarnaast met zorgtaken thuis. Positief is dan weer dat de vrouwelijke 
respondenten tijdens vergaderingen geen noemenswaardige negatieve houdingen ervaren van hun 
mannelijke collega’s.

De aard van het vergaderbeestje. De lijnmanagers erkennen de toegevoegde waarde van vergaderin-
gen, maar willen er selectiever mee omspringen. De vergaderingen in het ministerie zijn sterk gericht 
op de overdracht van informatie en op het creëren van een draagvlak. Meer dan de helft van de 
lijnmanagers vindt dat ze één tot vijf uur per week onnodig vergaderen. Bijna een kwart geeft zelfs 
aan tussen vijf en tien uur te besteden aan onnodige vergaderingen. In de marge van dit onderzoek 
bleek eveneens dat lijnmanagers instrumenten zoals telewerken en werken aan 80% of 90% niet 
haalbaar zien binnen de huidige organisatiecontext. 

Tijd om er iets aan te doen. De kwaliteit van het vergaderen moet meer systematisch worden opge-
volgd. Dat kan door indicatoren en periodieke evaluaties op te nemen. Om concreet op een gedrags-
verandering aan te sturen, ontwikkelde de dienst Emancipatiezaken een brochure met concrete tips, 
een website en tafelvlagjes die op de vergadertafels geplaatst kunnen worden. In samenwerking 
met het departement LIN werd vanaf september 2003 een affiche-actie gelanceerd. Iedere maand 
verschijnt er in de vergaderlokalen van de Vlaamse overheid een nieuwe affiche met een leuke car-
toon en een vergadertip. 

8 Gendertrainingen voor de leden van het gendernetwerk in de Vlaamse  
   overheid

De leden van het gendernetwerk dragen acties rond gelijke kansen en diversiteit uit in de enti-
teiten. Ze ondersteunen de leidinggevenden en de personeelsverantwoordelijken. Om de leden 
van het gendernetwerk hierbij te ondersteunen, konden zij zich eind 2002 en in het voorjaar 
van 2003 inschrijven voor twee types van gendertrainingen. 

Het aanbod. Enerzijds was er een driedaagse basistraining voor de emancipatieverantwoordelijken 
die zich vooral wilden verdiepen in de theoretische achtergrond van gender. Anderzijds waren er in-
tervisiesessies in kleine groepjes van 3 à 4 personen. Deze sessies richtten zich op de emancipatie-
verantwoordelijken die in de praktijk reeds veel ervaring opdeden met gender. Deze bijeenkomsten 
werden begeleid door een externe trainer. 

De training voor ‘gevorderden’. De leden van het gendernetwerk die al wat langer rond gender 
werken, schreven zich in voor de intervisiesessies. Tijdens deze sessies werkten ze samen met de 

Twee derde van de lijnmanagers werkt naar eigen 
zeggen per week gemiddeld vijftig uur of meer. Met 
de 38-urige werkweek als basis – zonder overuren 
dus – brengen de lijnmanagers een derde van 
hun werktijd op vergaderingen door. 89% van de 
lijnmanagers vindt dat er onnodige vergaderingen 
plaatsvinden. Lijnmanagers vragen vooral duidelijke 
doelstellingen aan het begin van de vergadering.

Meer informatie over deze acties is te vinden 
bij de actiepunten voor 2004 of op de website  
www.vlaanderen.be/kwaliteitsvolvergaderen.
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De reacties van de emancipatieambtenaren op de 
basistraining waren: 
-  ‘Ik voel me meer in staat bij allerlei dossiers te 
   denken vanuit de principes van veranderingsma-
   nagement, bijvoorbeeld zeker letten op het cre- 
   ëren van een draagvlak.’
-  ‘De training overtrof mijn verwachtingen, vooral 
   de sessie over veranderingsbeheer. Ik was zeer 
   aangenaam verrast. Ik zal er zeker iets aan heb
   ben in mijn werk.’ 
-  ‘Mijn entiteit heeft “gender” ontdekt!’
-  ‘De training was beter dan ik eerst had verwacht. 
   Ik vind het alleen spijtig dat ik deze training nu 
   pas gekregen heb en niet in het begin van mijn 
   opdracht als emancipatieambtenaar.’ 
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externe trainer aan concrete projecten. Het succes van de groepjes was wisselend. Bij heel wat leden 
bleek er een probleem te zijn van beschikbare tijd. Bij twee van de vier groepjes draaide het wel 
vlot. Voor hen zullen in de loop van het najaar 2003 extra sessies plaatsvinden. 

9 Een gender- en doelgroepneutrale implementatie van de projecten 
  ‘Vernieuwd Beloningsbeleid’ en ‘Competentiemanagement’ bewaken
 
Op vraag van de vakbonden besloot de Vlaamse regering in het voorjaar van 2003 om het pro-
ject, dat vorm zou geven aan een beloningsbeleid voor de Vlaamse ambtenaren, tijdelijk stop 
te zetten. Initiatieven om ‘gelijk loon voor gelijk werk’ na te streven, werden daardoor zonder 
voorwerp. Rond het project ‘Competentiemanagement’ gebeurde wel een en ander. 
 
Genderscreening. Het competentiewoordenboek van de Vlaamse overheid werd afgelopen jaar ge-
screend op effecten van gender. De aanbevelingen van de dienst Emancipatiezaken werden groten-
deels opgenomen. 
 
De profielen voor de top. De competentieprofielen voor deze leidend ambtenaren werden toen nog 
niet goedgekeurd. In de ontwerpversies van de competentieprofielen is alvast onder het deel van de 
generieke vaktechnische competenties ook een competentie rond ‘omgaan met diversiteit’ vermeld. 
Dit betekent dat iedere topambtenaar in de Vlaamse overheid moet weten voor welke doelgroepen 
een beleid moet worden gevoerd, moet kennis hebben van en inzicht in de basisterminologieën en 
de topmanager moet weten welke juridische regelgevingen van toepassing zijn.

10 Diensten Afzonderlijk Beheer Schoonmaak en Catering

In het voorjaar van 2003 liet de dienst Emancipatiezaken een studie uitvoeren naar de werksi-
tuatie van oudere en kortgeschoolde personeelsleden in het ministerie.

Situering. De dienst Emancipatiezaken kreeg in het verleden kritiek omdat acties voornamelijk op 
de hogere niveaus (A en B) gericht waren. Omdat de dienst zich wil richten naar alle niveaus werd 
een onderzoek uitgevoerd met als doel concrete voorstellen te formuleren om de werksituatie te 
verbeteren voor uitvoerende personeelsleden binnen de DAB Schoonmaak en Catering. Uit perso-
neelsenquêtes blijkt dat deze groep van personeelsleden het moeilijker hebben om hun job uit te 
voeren. Men heeft de indruk dat taken fysisch zwaar zijn en blijven, ondanks de reeds geleverde 
inspanningen en aanpassingen (bijvoorbeeld gerichte vorming, het gebruik van aangepaste machi-

De competentie ‘Omgaan met diversiteit’ voor de top-
managers van de Vlaamse overheid (ontwerp):
In staat en bereid zijn een beleid te voeren waarin 
omgaan met diversiteit als troef wordt beschouwd 
voor een verdere professionele ontwikkeling/werking  
van de eigen entiteit (intern gericht) en waarbij di-
versiteit een essentieel onderdeel is van de beleids-
uitvoering (extern gericht). 
Dat houdt onder andere in:
- kennis van en inzicht in de basisterminologie/
  basisprocessen omtrent diversiteit (bijvoorbeeld 
  genderproblematiek, mainstreaming, …);
- kennis van de  doelgroepen van het diversiteits-
  beleid van de Vlaamse overheid;
- inzicht in de impact van decreten en wetgeving 
  hieromtrent op de eigen materie.

Instapniveau: om in te stappen in de functie, hoeft 
men nog geen kennis of ervaring te hebben, maar 
het is wel een pluspunt. Om deze competentie snel 
te kunnen verwerven, zijn de vereiste competenties 
klantgerichtheid, betrouwbaarheid en 360° inle-
vingsvermogen belangrijk.
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nes en uitrusting). Ook merkte men dat er een aantal oudere personeelsleden niet uitstromen via 
de normale weg (pensioen) en dat men de indruk heeft dat er een bredere socio-economische pro-
blematiek aanwezig is binnen deze groep. Al deze factoren kunnen een belangrijke rol spelen bij de 
motivatie van de betrokken personeelsleden. De personeelsbezetting binnen de DAB Schoonmaak 
en Catering bestaat voor het grootste deel uit vrouwen. 

Dit onderzoek liep in nauwe samenwerking met de DAB Schoonmaak en Catering, met de opdrachthou-
der HRM van het departement AZF, met de representatieve vakbonden en met de Sociale Dienst vzw. 

Resultaten. Naast een aantal aanbevelingen, specifiek gericht op de DAB Schoonmaak en Catering 
ter verbetering van de dagelijkse werksituatie, zijn er ook aanbevelingen geformuleerd voor initiatie-
ven ter bevordering van communicatie en respect. De belangrijkste aanbevelingen zijn:
- een op maat gesneden informatiepakket aanbieden over de meest diverse aspecten van tewerk-
  stelling binnen de organisatie (bijvoorbeeld loopbaanperspectieven, deeltijds werken, …) en over 
  de gevolgen die dergelijke beslissingen zouden hebben voor de pensioenrechten, loon enzvoort. 
  De geïntegreerde dienstverlening zal worden uitgewerkt door de Sociale Dienst vzw in nauw over- 
  leg met de DAB-verantwoordelijken en de Algemene Administratieve Dienst;
- toekomstperspectieven van de loopbaan van oudere en kortgeschoolde personeelsleden blijven  
  verzekeren door hiermee rekening te blijven houden binnen het algemeen personeelsbeleid. Kan
  sen liggen er bij het opstarten van een cel Einde Loopbaan, bij het uitwerken en ondersteunen 
  van een individueel loopbaantraject en bij het ondersteunen van personeelsleden naar een an-  
  dere functie of job. Om goede resultaten te halen, lijkt een samenwerking met de nog op te rich-  
  ten herplaatsingscel fundamenteel;
- diensten en afdelingen aanmoedigen om openstaande functies van niveau D systematisch door 
  te geven aan de Verruimde Interne Arbeidsmarkt (VIA). Uit tussentijdse evaluatie van de werking 
  van de VIA blijkt dat er wel degelijk vacatures zijn op niveau D: tijdens de eerste helft van het 
  jaar 2003 werden tien vacatures vervuld waarvoor 32 personen zich kandidaat gesteld hadden.
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Personeelsleden binnen de DAB Schoonmaak en Catering 2002
  DAB Schoonmaak           DAB Catering
Vrouwen     248    135
Mannen     1   28
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11 Netwerk VOICE/CE

Vooruitlopend op de toekomstige organisatiestructuur waarbij de opdeling departementen en 
VOI’s wordt verlaten, organiseert de dienst Emancipatiezaken sinds 2002 één gendernetwerk 
voor de departementale vertegenwoordigers en de emancipatieambtenaren.

Gezamenlijke overlegmomenten. Er werd voor deze optie gekozen om twee redenen. Enerzijds houdt 
men reeds rekening met Beter Bestuurlijk Beleid, waar de huidige opsplitsing in VOI’s en departe-
menten zal worden verlaten. Anderzijds kan de uitwisseling van expertise die de deelnemers vanuit 
de departementen en de VOI’s met zich meebrengen, als verrijkend worden ervaren.

Eind juni 2003 werden de gezamenlijke VOICE/CE-momenten na een jaar functioneren geëvalueerd 
door de deelnemers. Algemeen wordt de nieuwe formule VOICE/CE als positief ervaren. Als aandacht-
punt vermeldt men wel dat aangesneden thema’s beter moeten worden geduid binnen een groter 
geheel. Voor de VOI – vertegenwoordigers zijn de thema’s niet steeds duidelijk.

Ook de intervisiesessies hielden een meerwaarde in voor de deelnemers. De beperking tot “mannen/
vrouwen” is achterhaald. In de praktijk werken de departementale vertegenwoordigers en emanci-
patieambtenaren ook rond thema’s voor personen met een handicap en allochtonen. Deze thema’s 
moeten meer aandacht krijgen binnen het netwerk. Toch benadrukt men dat de aandacht voor deze 
laatste doelgroepen niet mag betekenen dat het genderthema op de achtergrond verdwijnt. Bij 
de leden is er een vraag naar goede praktijken en beleidsmatige thema’s, zowel vanuit de dienst 
Emancipatiezaken en de departementen als vanuit de VOI’s. Men benadrukt echter nogmaals dat de 
beschikbare tijd die men kan investeren in gelijke kansen en diversiteit zeer beperkt blijft. 

12 Een kwaliteitsvolle kinderopvang verder verzekeren

De organisatie van de kinderopvang is geen kerntaak van de dienst Emancipatiezaken. Zolang 
de opdracht niet wordt opgenomen door een andere dienst of afdeling blijft de dienst Emanci-
patiezaken deze faciliteit voor de combinatie van werk en privé aanbieden. 

Nieuw inschrijvings- en betalingssysteem: In de zomer van 2003 werd een nieuw systeem van 
inschrijven en betalen ingevoerd. Ouders schrijven steeds meer in via internet of het intranet. Een 
aantal ‘vaste klanten’ schrijft in met het inschrijvingsformulier bij gebrek aan pc op de werkplaats. 
Het nieuwe systeem is minder flexibel, maar het komt de veiligheid en de kwaliteit van de kinder-
opvang ten goede. De meeste ouders houden zich aan de strengere regels.

Positieve-actieplan 2004 | Evaluatie actiepunten 2003 voor mannen en vrouwen

VOICE: Vlaamse Openbare Instellingen Commissie    
          Emanciptiezaken
CE: Commissie Emancipatiezaken MVG
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Betere samenwerking: meer verantwoordelijkheid ter plaatse. In de meeste gebouwen verloopt de 
kinderopvang steeds vlotter. De verantwoordelijken ter plaatse zien de kinderopvang als een vast 
onderdeel van hun takenpakket, waardoor de dienst Emancipatiezaken niet steeds zelf vanuit Brus-
sel initiatieven moet nemen en oplossingen bij problemen ter plaatse moet aanreiken.
Ook het aanwerven van een hoofdmonitor in de buitendiensten heeft ervoor gezorgd dat er meer 
verantwoordelijkheid ter plaatse wordt genomen. 

Oog voor gelijke kansen en diversiteit, ook binnen de kinderopvang. Ook binnen de kinderopvang 
zijn er mogelijkheden om aan gelijke kansen en diversiteit te werken, namelijk door meer man-
nelijke monitoren en monitoren van allochtone afkomst aan te werven. Een eerste stap hierin was 
het gericht aanmoedigen van deze doelgroepen om te solliciteren via ons aanvraagformulier op de 
website, mond-aan-mondreclame deed de rest. Een tweede stap was de duidelijke keuze om bij ge-
lijke kwalificaties voorrang te geven aan mannelijke monitoren en monitoren van allochtone afkomst 
opdat er geleidelijk aan een evenredige vertegenwoordiging komt. Uit de resultaten blijkt dat er nog 
steeds veel minder mannelijke monitoren zijn, maar dat er al sprake is van een vooruitgang. Van de 
doelgroep allochtonen is er een sterke vertegenwoordiging. 

13 Opvolging van het beleid tegen ongewenst seksueel gedrag op het 
    werk (OSGW)
 
Het is door de jaren heen duidelijk geworden dat ongewenst seksueel gedrag vaak gepaard gaat met 
andere vormen van pesterijen of daarin overgaat. De grens tussen pesterijen, geweld en ongewenst 
seksueel gedrag is niet altijd even duidelijk. Personeelsleden kunnen met klachten over ongewenst 
gedrag terecht bij één centraal meldpunt Spreekbuis. Vervolgens worden klachten over ongewenst 
seksueel gedrag zoals voorheen behandeld door een externe vertrouwensdienst in overleg met de 
dienst Emancipatiezaken.

In het werkingsjaar 2003 registreerde de externe vertrouwensdienst de volgende cijfergegevens:
- er waren acht meldingen, waarvan vier meldingen afkomstig waren van buitendiensten;
- bij de helft van de meldingen was er enkel sprake van een of andere vorm van OSGW; daarnaast 
  waren er vier casussen waarbij er melding werd gemaakt van zowel OSGW als pesterijen; 
- zeven van de acht klagers waren vrouwen en één melding kwam van een mannelijk personeelslid;
- zes aangeklaagden waren mannen, één vrouw werd aangeklaagd wegens ongewenst gedrag en 
  één melding had geen expliciete aangeklaagde;
- twee meldingen hadden betrekking op een klacht over een hiërarchische meerdere, vier meldin-
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  gen hadden betrekking op collega’s en één melding ging over een ondergeschikte; één melding 
  ging over spamming en had geen expliciete aangeklaagde.

OSGW wordt ernstig genomen. Er is een positieve ontwikkeling merkbaar met betrekking tot de 
verantwoordelijkheid van de leidinggevenden. In 2002 werd vastgesteld dat leidinggevenden con-
tact opnamen met het meldpunt, zowel met de vraag naar advies als naar een tussenkomst door 
de externe vertrouwensdienst. Nu wordt opgemerkt dat, op het moment dat de klager het meldpunt 
contacteert, er intern vaak reeds stappen werden gezet of men bezig is met de aanpak van de klacht. 
De aangeklaagden worden aangesproken door de leidinggevende. Door de grote betrokkenheid van 
de leidinggevenden kan de klacht ook beter opgevolgd worden. Als er zich nieuwe feiten voordoen, 
kan er sneller op de bal worden gespeeld. Op die manier krijgen de personeelsleden het signaal dat 
OSGW-klachten ernstig worden genomen door leidinggevenden en wordt de drempel om ongewenst 
seksueel gedrag in een vroeg stadium te melden lager en kan men sneller en efficiënter ingrijpen. 
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Evaluatie actiepunten 2003 voor allochtonen en personen met een handicap

14 Actiekit

In 2003 werd het informatiepakket rond gelijke kansen en diversiteit afgewerkt. Het pakket be-
staat uit de brochure ‘Actiekit: aan de slag met diversiteit en gelijke kansen’ en een website. 

Informatiepakket. Bedoeling van dit informatiepakket is personeelsverantwoordelijken warm te 
maken voor het diversiteitsbeleid en hen tegelijkertijd concrete informatie te geven rond werken 
aan gelijke kansen voor iedereen, met speciale aandacht voor allochtonen en personen met een 
handicap.

De actiekit beslaat de volgende hoofdthema’s:
- diversiteitsmanagement;
- instroom;
- doorstroom;
- uitstroom voorkomen.

Daarnaast bevat de actiekit ook een aantal getuigenissen van allochtonen en personen met een 
handicap die reeds bij de Vlaamse overheid werken.

De actiekit werd in juni 2003 verspreid onder afdelingshoofden, secretarissen-generaal, directeurs-
generaal, de leidend ambtenaren van de VOI’s, de emancipatieambtenaren, de PIWP en het HRM-
netwerk. Bedoeling is de website regelmatig bij te werken, bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn inzake 
wetgeving of als er nieuwe interessante instrumenten beschikbaar zijn.

De actiekit werd positief onthaald, wat onder meer blijkt uit de vele bijbestellingen vanuit departe-
menten en VOI’s. Ook verscheidene externen vroegen exemplaren van de brochure aan. 

15 Test de test: een onderzoek naar neutrale aanwervingstesten

In 2003 startte het onderzoek naar de neutraliteit van aanwervingstesten voor allochtonen, 
personen met een handicap en  gender.

Het onderzoek is een gemeenschappelijk project van de dienst Emancipatiezaken en Vesoc. De drie 
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Meer informatie is te vinden op de website:
www.vlaanderen.be/personeelsbeleid/actiekit.
De brochure kan besteld worden bij de dienst Eman-
cipatiezaken.
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stappen in de aanpak zijn: 
- zicht krijgen op de feiten (in 2003);
- inzicht krijgen in de achterliggende mechanismen en mogelijke bijsturingen (in 2004);
- bijsturen van de testen en het gebruik ervan (vanaf 2004).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het departement Psychologie van de K.U. Leuven.  Het Vlaams 
Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering (VIONA) ondersteunt de wetenschap-
pelijke realisatie van dit project.

Cultuurfairheid en genderneutraliteit. Voor wat de gender- en cultuureffecten betreft, baseert het 
onderzoek zich op een kwantitatieve analyse van reële wervingstestresultaten. De gegevens voor 
gender zijn vlot beschikbaar. Om tot voldoende kandidaten van allochtone afkomst te komen, wordt 
het onderzoek verlengd tot 2005.

Mogelijke problemen voor personen met een handicap. De doelgroep personen met een handicap is 
heel divers waardoor men niet tot voldoende grote vergelijkbare groepen komt. Daarom concentreert 
het onderzoek zich op het formuleren van een aanpak om redelijke aanpassingen te realiseren bin-
nen het gebruik van wervingstesten. De resultaten hiervan zullen eind 2003 door de onderzoekers 
bekendgemaakt worden zodat in 2004 de eerste stappen tot eventuele bijsturingen kunnen gebeu-
ren.

16 Registratie van allochtonen en personen met een handicap

In 2003 werd, in het kader van Vesoc, het registratiesysteem van het ministerie herbekeken en 
bijgestuurd.

Meten is weten. Om het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid te evaluaren, is een cijfermatige op-
volging nodig. Daartoe werd een registratie van personeelsleden van allochtone afkomst en perso-
neelsleden met een handicap in het vooruitzicht gesteld. Het Vlimpers-systeem had hiervoor reeds 
de nodige schermen opgenomen.
In het kader van Vesoc werden echter afspraken gemaakt die ertoe leiden dat de aanpak vanuit het 
ministerie werd bijgestuurd en dat de definities werden aangepast. 

Het lijnmanagement vroeg toegang tot de gegevens zodat die gebruikt kunnen worden om een 
beleid te voeren op de werkvloer. Leidinggevenden hebben hiermee niet alleen toegang tot de cij-
fergegevens maar ze hebben ook een zicht op de namen van de geregistreerde personen en hierop 

Vesoc : Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
Dit is een driepartijenoverleg tussen de vakbonden, 
werkgeversorganisaties en de Vlaamse regering. 
Hierin worden materies besproken die met econo-
mie en arbeid te maken hebben.  Niet alleen het 
arbeidsmarkt– en tewerkstellingsbeleid, maar ook 
het gelijkekansen- en  diversiteitsbeleid komen ter 
sprake in de Vesoc.
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Wat is Vlimpers?
Vlimpers staat voor Vlaams intermodulair perso-
neelssyteem. Het is een volledig geautomatiseerd 
systeem, gebaseerd op webtechnologie.
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kunnen ze hun maatregelen afstemmen. Daarom werd beslist om technische aanpassingen in het 
personeelssysteem door te voeren. Pas dan zal men starten met een nulmeting.

De concrete actiepunten voor 2003 waren communicatie ter sensibilisering, verzameling van gege-
vens en een eerste evaluatie. Door de bijsturing van de doelstellingen verschuiven ze naar 2004. Er 
moet de nodige aandacht aan besteed worden dat de hele Vlaamse overheidsadministratie dezelfde 
definities gebruikt.

De nieuwe definities doelgroepen, afgestemd op het Vesoc-overleg, zijn: 

Mensen van allochtone afkomst zijn mensen: 
1 met een nationaliteit buiten de Europese Unie of
2 waarvan minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit buiten de Europese Unie hebben.
In de registratie wordt naar de concrete nationaliteiten gevraagd. Dat geeft de mogelijkheid om 
verfijndere beleidsgegevens te genereren en bij wijziging van de landenlijst van de EU toch geen 
bijsturing van het systeem te moeten doen.

Personen met een handicap zijn mensen: 
1 die ingeschreven zijn in het VFSIPH of
2 die buitengewoon onderwijs hebben gevolgd en dit als hoogste diploma hebben of
3 die gedeeltelijk of zeer beperkt arbeidsgeschikt zijn bevonden door de VDAB.

Omwille van de bruikbaarheid binnen de Vlaamse overheid werd een operationalisering van de der-
de categorie uitgewerkt van officiële erkenningen. Hierdoor zijn voor de Vlaamse overheid personen 
met een handicap, ook mensen:
4 die een inkomensvervanging of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap ont-
    vangen of
5 die in aanmerking komen voor de vermindering van belastingen omwille van handicap of
6 die in het bezit zijn van een attest van minstens 66% arbeidsongeschiktheid van één van de vol-
   gende instellingen: de federale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een 
   handicap,  het Fonds voor Arbeidsongevallen, het Fonds voor Beroepsziekten of
7 die het bezit zijn van een attest van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of
8 waarvan de bedrijfsgeneeskundige dienst van de betrokken entiteit bepaalt dat deze mensen 
   een ernstige sensoriële, fysieke, verstandelijke beperking of psychische stoornis hebben voorhet 
   uitvoeren van het werk.
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17 De toegankelijkheid verhogen van gebouwen van het ministerie van de 
    Vlaamse Gemeenschap

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2003 de integrale toegankelijkheid van een aantal gebou-
wen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap laten doorlichten. Naast een weergave 
van de stand van zaken moesten ook aanbevelingen voor aanpassingen voorgesteld worden. 
De doorlichting gebeurde in samenwerking met de afdeling Gebouwen, de cel Gelijke Kansen 
in Vlaanderen en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De selectie van gebouwen die gescreend zouden worden, gebeurde op basis van het aantal tewerk-
stellingsplaatsen, de aard van de activiteit en het dienstverlenende karakter. Omdat niet alle gebou-
wen tegelijkertijd kunnen worden doorgelicht, werd gekozen voor de doorlichting van gebouwen 
waar tegelijkertijd veel tewerkstelling is en waar er een dienstverlening is aan de burger.

Er werden twee bureaus geselecteerd om de doorlichting uit toe voeren. Samen lichtten ze in totaal 
twaalf gebouwen door, waaronder minstens één gebouw in elke provincie en de grootste gebouwen 
in Brussel. De bureaus maakten voor elk gebouw een knelpuntenanalyse en een kosten-batenana-
lyse voor eventuele aanpassingen en verbeteringswerkzaamheden.

Resultaten. De resultaten worden in het najaar van 2003 bekendgemaakt. De resultaten van de eer-
ste screenings wezen alvast op een aantal steeds terugkerende problemen. Een eerste probleem is 
dat de evacuatieroutes zeer slecht bruikbaar zijn voor mensen met een handicap.
 
Een tweede probleem is dat vooral oudere gebouwen zeer slecht toegankelijk zijn voor mensen met 
een handicap. Ze zijn ook zeer moeilijk of slechts erg beperkt toegankelijk te maken. De kosten van 
dergelijke aanpassingen zijn daarenboven enorm hoog. 

18 Opvolging van het centrale budget voor arbeidspostaanpassingen

In 2002 werd het centrale budget voor arbeidspostaanpassingen ingevoerd. Zo ontstond de 
mogelijkheid tot een snelle en correcte aanpassing van arbeidsposten voor personeelsleden 
met een handicap. De dienst Emancipatiezaken ging na of dit systeem goed functioneert.

Een geslaagd systeem. Het centrale budget hulpmiddelen voor personen met een handicap werd 
opgestart om de drempel zo laag mogelijk te maken voor het uitvoeren van de nodige arbeidspost-
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Volgende gebouwen werden doorgelicht:
1 VAC Hasselt
2 Koolstraat 35 (Brussel)
3 Markt 1 (Brugge)
4 Nederkouter (Gent)
5 Kasteel van Ham
6 Boudewijngebouw (Brussel)
7 Markiesgebouw (Brussel)
8 VAC Antwerpen
9 Consciencegebouw (Brussel)
10 Ferrarisgebouw (Brussel)
11 Martelaarsplein 19 (Brussel)
12 De Singel (Antwerpen)
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aanpassingen. Dat is gelukt. Personen met een handicap aarzelen nu minder hun wensen kenbaar 
te maken dan voordien. Directe leidinggevenden stemmen vlugger in met individuele hulpmiddelen 
als zij de kosten hiervan niet moeten afwegen tegen andere financiële behoeften van hun dienst. 
Ook werd in een aantal situaties vlugger de stap gezet naar meer comfortabele en ergonomisch 
verantwoorde werkomstandigheden. 

In een aantal situaties zat achter de oorspronkelijke vraag naar een hulpmiddel een ruimere vraag-
stelling. Taakherschikkingen en een andere manier van werken kwamen hierbij aan bod.  Ook was 
er ruimte voor de belevings- en aanvaardingskant van het werken met hulpmiddelen.
 
De diensten die voordien met deze hulpmiddelen bezig waren (de direct leidinggevenden, de logis-
tieke diensten en de informaticaverantwoordelijken) blijven ook bij het centrale budget hun rol spe-
len. Dat maakt de procedure soms iets omslachtiger dan strikt nodig maar dit biedt wel het voordeel 
dat de omgeving betrokken blijft bij de werkomstandigheden van de persoon met een handicap. 
Ook de inbreng van de omgeving is immers nuttig om tot goede aanpassingen te komen.

Naast de verlaging van de drempel om hulpmiddelen in te schakelen, is het interessant dat de ken-
nis op dit terrein gebundeld wordt bij de dienst Emancipatiezaken waar deze ervaring  geïntegreerd 
kan worden in het ruimere beleid ten aanzien van personeelsleden met een handicap.

In een aantal specifieke situaties werd er samengewerkt met het Kennis- en Ondersteuningscentrum 
van het VFSIPH en met de arbeidsgeneeskundige dienst Arista.

Voorstel tot bijsturing. Vanuit de ervaringen in het eerste jaar stelt de dienst Emancipatiezaken de 
volgende bijsturingen voor.
- Het budget kan verlaagd worden voor het informatica gedeelte. 
- Vorming voor het gebruik van het hulpmiddel moet ten laste van het budget mogelijk worden.
- De werknemer moet het hulpmiddel niet alleen bij de werkgever, i.c.  het ministerie van de  
  Vlaamse Gemeenschap, kunnen aanvragen maar moet ook beroep kunnen blijven doen op het 
  arbeidsgereedschap dat het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handi-
  cap ter beschikking stelt.   
- In het kader van de hervorming van de Vlaamse overheidsadministratie moet gekeken worden 
  voor welke entiteiten het budget van toepassing wordt. De dienst Emancipatiezaken adviseert 
  een toepassing voor alle entiteiten. Dat vraagt een aanpassing van het budget aan de schaalver-
  groting.

Reva-beurs en studiedag. De dienst Emancipatiezaken organiseerde een bezoek aan de informatiebeurs 
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Samenvatting gebruik budget

1 oktober 2002 - 31 december 2002: 
- dertien aanvragen waarvan 7 in een arbeidspost
  aanpassing ten laste van het centrale  budget uit
  gemond zijn. De andere vragen waren terechte 
  vragen, maar kwamen ten laste van het gewone 
  budget of van de voorzieningen van de ziektever
  zekering of het Vlaams Fonds voor Sociale Inte-
  gratie van Personen met een Handicap;
- vier aanpassingen aan de pc voor mensen met 
  een visuele handicap;
- twee speciale telefoons voor mensen met gehoor-
  problemen;
- één aangepast hoorapparaat voor specifieke werk
  omstandigheden.

1 januari 2003- 30 september 2003: 
- veertien aanvragen waarvan negen in een arbeids-
  postaanpassing ten laste van het budget uitge-
  mond zijn. De andere vragen waren terechte vra-
  gen, maar kwamen ten laste van het gewone bud-
  get of van de voorzieningen van de ziekteverzeke-
  ring of het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie 
  van Personen met een Handicap;
- twee aanpassingen voor gebruik van een pc;
- één aanpassing voor een motorische handicap
  met betrekking tot mobiliteit op het werk;
- vijf doventolken;
- één brailleaanpassing plus bijbehorende aanpas-
  singen aan pc;
- een veiligheidstoevoeging voor drie ingewik-
  kelde pc-aanpassingen;
- update van vergrotingssoftware naar een sterk 
  verbeterde versie voor drie personen met een 
  visuele handicap;
- één ergonomische aanpassing omwille van fysieke 
  handicap en één ergonomische aanpassing om-
  wille van visuele handicap.
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over hulpmiddelen voor personen met een handicap en aan de bijbehorende studiedag. Een vijftigtal 
personeelsleden met een handicap en personeelsverantwoordelijken van de Vlaamse overheidsadmi-
nistratie gingen in op de uitnodiging van de dienst  Emancipatiezaken en bezochten op 25 april 2003 
Vlaanderens grootste informatiebeurs over hulpmiddelen. Naast het bezoek aan de beurs en de studie-
dag werd door de dienst Emancipatiezaken een lunch aangeboden waar de aanwezige personeelsleden 
met elkaar konden kennismaken, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen. De dag werd door de 
aanwezigen als positief ervaren.

19 Ondersteunende maatregelen bij rendementsverlies

Reeds jaren wordt er vanuit verschillende hoeken gepleit voor ondersteunende maatregelen voor de 
tewerkstelling van personen met verminderd rendement. Men denkt hierbij in de eerste plaats aan per-
sonen met een handicap. Daarnaast denkt men aan maatregelen die ook in de privé-sector bestaan: 
de Vlaamse Inschakelingspremie en de CAO nr. 26.

Rendementsondersteuning. Het vernieuwde beloningsbeleid dat in de stellingen staat, maakte de vraag 
naar rendementsondersteuning nog wat dringender. Aangezien het vernieuwde beloningsbeleid voorlopig 
niet werd opgenomen in het nieuwe personeelsstatuut, verviel de druk tot uitwerking van een dergelijke 
maatregel. De dienst Emancipatiezaken bracht een eerste analyse en mogelijke pistes tot aanpak in verschil-
lende dossiers aan. 

De dienst Emancipatiezaken zal dit thema naar voren blijven schuiven omdat het een noodzakelijke hef-
boom vormt voor de reële tewerkstellingskansen van een aantal mensen met verminderd rendement.
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Evaluatie communicatie-initiatieven 2003
 
In 2003 werd de Vlaanderendag als opportuniteit gezien om allochtonen en personen met een 
handicap te laten kennismaken met de werking van de Vlaamse overheid. Daarnaast leverde 
de dienst Emancipatiezaken tweemaandelijks artikels voor de vaste pagina in de Goedendag 
en werden voorstellen gedaan aan de redactie van het tijdschrift. Verder bezorgde de dienst 
Emancipatiezaken een viermaandelijkse rapportering aan het college van secretarissen-gene-
raal en stelde de dienst haar werking voor tijdens de ontvangstdagen voor nieuwe personeels-
leden. Ten slotte werd een verjaardagskalender opgemaakt om de dienstverlening zichtbaarder 
te maken voor de personeelsleden.

Bijdrage aan de Vlaanderendag 2003. Een aantal allochtonen- en gehandicaptenorganisaties werden 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op één van de locaties van de Vlaamse overheid. Be-
doeling was allochtonen en personen met handicap gedurende deze open dag te laten kennismaken 
met de werking van de Vlaamse overheid. De bekendmakingsaffiche gaf echter een heel stereotiep 
gezinsbeeld weer: blanke man en vrouw met dochter en zoon. Allochtonen of mensen met een han-
dicap kwamen in het beeldmateriaal niet voor. 
Op de Vlaanderendag werd de arbeidsmarktcampagne, die gericht is op personen met een handicap 
en allochtonen, in beeld gebracht. In een aantal gebouwen (Boudewijn, Markies en Ferraris) werden 
de affiches van de campagne uitgehangen en werden in totaal vierhonderd folders voor allochto-
nen en driehonderd folders voor personen met handicap verspreid. In het Boudewijngebouw en 
het Markiesgebouw waren op strategische plaatsen ook de ‘banners’ opgesteld. De folders werden 
gretig meegenomen. Een aantal bezoekers stelden vragen over de campagne, meer bepaald over de 
sollicitatiemogelijkheden voor allochtonen en personen met handicap. In de brochure van de Vlaan-
derendag werd steeds vermeld of de gebouwen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Spijtig 
genoeg kon nog niet overal het toegankelijkheidssymbool vermeld worden. 

Zichtbaarheid van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in het personeelsblad Goedendag. De 
samenwerking met de redactie van de Goedendag verliep zeer efficiënt. De afdeling Communicatie 
en Ontvangst gaf aan dat ze via de Goedendag werk probeerde te maken van diversiteit, namelijk 
door de diversiteitsboodschap zo veel mogelijk te integreren in dossiers, en door waar mogelijk 
beeldmateriaal van allochtonen of mensen met handicap op te nemen. In het decembernummer van 
2002 resulteerde dat in een volledig dossier rond diversiteit met als titel ‘Gaat het MVG vreemd?’ In 
nieuws en nieuwtjes kwam de communicatiecampagne voor allochtonen en personen met handicap 
aan bod. Wat verder opviel, was de aanwezigheid van een vrouw in de rubrieken Markant en Jonge 
leeuw. De dienst Emancipatiezaken leverde tweemaandelijks een bijdrage voor de vaste pagina en 
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Ook in de departementale nieuwsbrieven komt het 
diversiteitsthema meer aan bod. Een voorbeeld 
daarvan is de ‘Diversiteitsflash’ van de administratie 
Werkgelegenheid van het departement EWBL. Daarin 
worden de personeelsleden van die administratie op 
de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de 
diversiteitswerkgroep en van het actieplan evenre-
dige arbeidsdeelname en diversiteit binnen de eigen 
administratie.
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deed een aantal voorstellen voor thema’s rond gelijke kansen en diversiteit. 

Viermaandelijkse rapportering aan het college van secretarissen-generaal. De dienst Emancipatieza-
ken vindt het belangrijk dat er een brede communicatie is over wat er binnen de organisatie gebeurt 
op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Daarom licht de dienst, naast de personeelsleden, 
ook de top van de organisatie in over vorderingen met betrekking tot deze onderwerpen. Een vier-
maandelijkse rapportering aan het college van secretarissen–generaal moet ervoor zorgen dat de 
leden op de hoogte worden gehouden over de vorderingen en knelpunten. Deze rapportering is van 
belang om het mainstreamen van gelijke kansen en diversiteit binnen de organisatie te bevorde-
ren.

Ontvangstdagen voor nieuwe personeelsleden. Elke maand wordt tijdens de ontvangstdag de dienst 
Emancipatiezaken voorgesteld aan de nieuwe personeelsleden. 

Verjaardagskalender aan alle personeelsleden. De dienst Emancipatiezaken liet een verjaardagska-
lender ontwerpen rond het thema gelijke kansen en diversiteit. Op die manier wilde de dienst haar 
werking zichtbaarder maken. De kalender wordt samen met het personeelsblad Goedendag aan de 
personeelsleden bezorgd. 

Vraag van de maand. In juni verscheen op de website van het meldpunt Spreekbuis een vraag over 
racisme. De vraag luidde: ‘Hoe reageer jij als je een collega racistische opmerkingen hoort maken?’. 
Er kwamen 104 reacties. De helft daarvan antwoordde zich aan racistische opmerkingen te ergeren. 
Een kwart van de respondenten stoort zich niet aan racistische opmerkingen. Nog een kwart zegt 
dat de collega’s nooit racistische opmerkingen maken. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat racisme 
regelmatig voorkomt in de organisatie. De respondenten hadden ook de mogelijkheid zelf vragen te 
stellen in verband met het onderwerp. Die werden beantwoord door de dienst Emancipatiezaken en 
gepubliceerd op de website van Spreekbuis. De meeste vragen gingen over de klachtenprocedure en 
over de grens tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag. De dienst Emancipatiezaken heeft 
geprobeerd hierop een antwoord te formuleren op de website van Spreekbuis. 
 

Tijdens de ontvangstdagen wordt gebruikgemaakt 
van een video over ongewenst seksueel gedrag op 
het werk. De video kan geleend worden bij de dienst 
Emancipatiezaken, de afdeling Vorming, de departe-
mentale vertegenwoordigers en de emancipatieamb-
tenaren. De video is uitsluitend te gebruiken binnen 
de Vlaamse overheidsadministratie.
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Evaluatie engagementen 2003 van andere afdelingen

AFDELING VORMING

In het positieve-actieplan 2003 engageerde de afdeling Vorming zich om een diversiteits-
opleiding te realiseren. Naast dit engagement heeft de afdeling in 2003 opnieuw een reeks 
gendertrainingen georganiseerd voor diverse groepen. Bovendien behaalde de website van de 
afdeling Vorming het blindsurferlabel.

1 Expertise inzake diversiteit verhogen bij top- en middenkader

De dienst Emancipatiezaken deed in 2002 een voorstel tot inhoud voor een opleiding diversiteit 
voor het top- en middenkader. Hierin werd ruimte opgenomen om in te spelen op de hervormingen 
van de Vlaamse overheid.

Workshop ‘diversiteit’. Deze workshop wordt voor het eerst georganiseerd in het najaar van 2003. 
Bedoeling is dat de deelnemers zelf ervaringen aanbrengen waarbij diversiteit in hun entiteit een 
rol speelt en al dan niet voor problemen of voordelen zorgt. Deze ervaringen worden tijdens de 
workshop besproken en gesitueerd in een theoretisch kader. De workshop maakt bovendien gebruik 
van 2 cases uit de privé-sector. Aan de hand van deze cases wordt verder ingezoomd op de eigen 
situatie van de managers. Ook daarbij wordt bewust veel rumte gelaten voor ervaringsuitwisseling 
tussen de deelnemers. Het doel van de opleiding is dat elke deelnemer na de workshop een aanzet 
heeft voor een concreet actieplan inzake diversiteit voor de eigen entiteit.
 
Integratie van personen met een handicap. Deze opleiding vond voor de tweede maal plaats in 
2003. Ten aanzien van de eerste sessie werden een aantal punten bijgestuurd. De cursus was oor-
spronkelijk opgezet voor het top- en middenkader, maar werd in de praktijk voornamelijk gevolgd 
door mensen van personeelsdiensten, emancipatieambtenaren en stafmedewerkers. Tien mensen 
hebben deze opleiding gevolgd.
Naast informatieoverdracht was de cursus voornamelijk interessant als oogopener ten aanzien van 
personen met een handicap: de uitwisseling van visies, opinies en een bijdrage in het proces van 
een personeelsbeleid, gericht op diversiteit en gelijke kansen.  
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2 Gendertrainingen voor leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken

De afdeling Vorming bood tussen midden 2002 en 2003 opnieuw een reeks gendertrainingen 
aan voor diverse doelgroepen. In vergelijking met de voorgaande periode lijkt de belangstelling 
voor deze trainingen af te nemen. Het concept van de trainingen wordt daarom herbekeken. 

Groepen in een genderbad. Voor de personeelsverantwoordelijken en leidinggevenden uit de lagere 
niveaus vond een training plaats op 20 september 2002 en op 6 mei 2003. In totaal namen 22 
personen uit het ministerie en een aantal openbare instellingen aan deze twee trainingen deel. De 
reacties waren positief. Op 6 oktober 2003 wordt voor deze doelgroep een volgende sessie georga-
niseerd. Maar de inschrijvingen voor deze trainingen verlopen echter niet meer zo vlot. 
Dat geldt nog sterker voor de gendertrainingen, aangeboden voor de doelgroep van de midden- en 
topmanagers. De training van 3 april 2003 voor de leidinggevenden uit het middenkader werd ge-
annuleerd bij gebrek aan inschrijvingen. Voor de leidinggevenden uit het topmanagement van het 
ministerie en de Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen werden in 2002 twee sessies 
georganiseerd, waarin in totaal zeventien topambtenaren deelnamen. Twaalf van de deelnemende 
topambtenaren verklaarden na afloop dat zij deze opleiding ook zouden aanraden aan andere ma-
nagers. Er is nog een gendertraining voor de top gepland in december 2003. 

Visie vanuit een duurzaam personeelsbeleid. De aanpak van gelijke kansen en diversiteit evolueert. 
Dat geldt ook voor de Vlaamse overheid. Zo was er een verschuiving van positieve actie naar main-
streaming. De tijd lijkt nu rijp om de invalshoek bij te sturen van waaruit de gendertrainingen werden 
opgebouwd. De dienst Emancipatiezaken wil gelijke kansen en diversiteit sterker laten aansluiten bij 
een integrale visie op duurzaam organisatie- en personeelsbeleid van de Vlaamse overheid. In het 
najaar van 2003 zal, in overleg met een externe trainer, een vernieuwd concept worden uitgewerkt. 

AFDELING HRM

De afdeling HRM engageerde zich in het positieve-actieplan 2003 om randvoorwaarden met 
betrekking tot leidinggeven in deeltijd in kaart te brengen. Naast dit engagement werd in 2003 
ook een actie uitgevoerd met betrekking tot de nieuwe wet tegen geweld, pesterijen en OSGW. 
Het startbanenproject werd voortgezet, maar er deden zich een aantal problemen voor. 
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1 Randvoorwaarden met betrekking tot leidinggeven in deeltijd in kaart     
  brengen

Aan de proefprojecten ‘leidinggeven in deeltijd’ namen in de periode 2001–2003  niet veel 
lijnmanagers deel. De twee deelnemers kwamen van de VOI’s. Niemand van het MVG koos 
ervoor. Een overgrote meerderheid van de lijnmanagers stelt nooit deeltijds te zullen werken. 
Hun belangrijkste kritiek luidt als volgt: ‘men werkt dan 100%, maar voor minder loon’. Toch is 
er een kleine groep, zowel bij de potentiële lijnmanagers als bij de lijnmanagers in functie, die 
aangeeft dat deeltijds werken voor hen een oplossing biedt. 

Het profiel van de ‘potentiële deeltijders’. In het voorjaar van 2002 werd een enquête gehouden bij 
het lijnmanagement van het ministerie. Daaruit bleek deeltijds werken vooral een optie te zijn voor 
lijnmanagers die jonger zijn dan 45 jaar. Dat is trouwens een groep die gemiddeld al een kortere 
werkweek heeft. Opmerkelijk is dat het bij de potentiële deeltijders zeker niet alleen om vrouwen 
gaat. De enquête illustreert dat evenveel mannen belangstelling tonen. 

Deeltijds leidinggeven biedt een reële oplossing voor een specifieke groep. Vooral voor personeels-
leden die al deeltijds werkten, lijkt de mogelijkheid om te kunnen leidinggeven aan 80% of 90% een 
hulp om de stap te zetten naar een leidinggevende job. Het versterkt vooral de doorgroei naar de 
lagere leidinggevende functies. Een poosje werken aan 80% of 90% kan inspelen op behoeften die 
vooral in bepaalde fasen in de levensloopbaan opduiken. Voor de jonge lijnmanagers is dit bijvoor-
beeld de geboorte van kinderen, voor oudere lijnmanagers de zorg voor ouders. Daarnaast kan het 
deeltijds werken een aantal leden uit de pool van potentiële afdelingshoofden overtuigen om toch 
te kandideren voor een vacante functie van afdelingshoofd, want het speelt in op de wens van een 
betere combinatie van werk en privé en een (tijdelijk) lagere werkdruk. 

Wat zijn momenteel de hinderpalen? Lijnmanagers in functie verwijzen vooral naar de bestaande ver-
gadercultuur, de personeelsbezetting en de competenties van de medewerkers als redenen om niet in 
een deeltijdse formule te stappen. Mogelijk heeft de extra taakbelasting en de onzekerheid als gevolg 
van Beter Bestuurlijk Beleid ook meegespeeld voor een aantal lijnmanagers.

Deeltijds leidinggeven haalbaar maken. Op managementniveau moet er cultureel en structureel een 
en ander te veranderen. Het evaluatierapport stelt de volgende acties voor:
- een flexibel hanteerbaar financieel systeem uitwerken zodat deeltijdse lijnmanagers de extra 
  taken die medewerkers opnemen ook kunnen vergoeden;
- discriminatie van personeelsleden die deeltijds werken vermijden, bij de selectie van leidingge-
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  venden. Duidelijk communiceren dat men als leidinggevende ook deeltijds kan (blijven) werken;
- werken aan een meer efficiënte en effectieve vergadercultuur, met respect voor de flexibele 
  combinatie van werk en privé;
- het takenpakket van de deeltijds leidinggevende effectief aanpassen vóór het begin van de job,  
  overeenkomstig de deeltijdse formule. Andere leidinggevenden moeten dat nieuwe 
  pakket vervolgens ook respecteren;
- de competenties ‘delegeren’, ‘open feedbackhouding’ en ‘de kracht om neen te zeggen’ verster- 
  ken bij managers die deeltijds (willen) leidinggeven;
- een flexibele bereikbaarheid van de deeltijdse lijnmanagers verzekeren om in uiterst drin-
  gende omstandigheden te kunnen reageren (onder andere gsm, e-mail, afspraken rond over-
  legmomenten …);
- een open houding creëren ten opzichte van deeltijds leidinggeven, bij leidinggevenden en 
  medewerkers, door goede praktijkvoorbeelden te verspreiden.

2 Startbanen

In 2003 kwam het startbanenproject niet echt van de grond. Naast budgettaire en administratieve 
problemen waren er moeilijkheden op inhoudelijk vlak.

Inschakeling startbaners. De oorspronkelijke bedoeling van het startbanenproject was om vooral 
projectmatig te werken, met andere woorden via projecten die naast of bovenop de gewone werking 
staan. Onder de aanvragen voor startbanen waren echter weinig echte voorstellen voor dergelijke 
projecten.

In veel gevallen worden startbaners ingeschakeld in de gewone werking. Vaak worden zij gebruikt 
om problemen van personeelstekort tijdelijk te temperen. Dat is echter niet de bedoeling van het 
startbanenproject. De profilering van het startbanenproject bij de doelgroepen kan nog sterk verbe-
terd worden, vooral bij personen met een handicap en allochtonen. Vanuit de coördinatie is hierin 
nog niet voldoende geïnvesteerd kunnen worden. 

Coördinatie vraagt tijd. De startbanencoördinatie kampt met problemen inzake personeelsbezetting. 
Terwijl bij de start van het project een regulier personeelslid van de afdeling HRM voltijds bezig 
was met de coördinatie van de startbanen, wordt die rol nu opgenomen door een startbaner. Dat 
is negatief voor de continuïteit. Daarenboven vraagt de administratieve en budgettaire opvolging 
een grote tijdsbesteding. De inhoudelijke aansturing en opvolging konden dan ook niet meer echt 
gerealiseerd worden.
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Om het startbanenproject administratief en budgettair op te volgen en om voor een gedegen inhou-
delijke invulling te kunnen zorgen, is het noodzakelijk dat een regulier personeelslid voltijds voor de 
coördinatie ervan kan zorgen. Kennis van en ervaring met de organisatie zijn noodzakelijk om voor 
deze opvolging te kunnen zorgen.

Coaching optimaliseren. Het coachingsaanbod wordt opgevolgd door dezelfde startbaner en kampt 
dus met dezelfde problemen. Het coachingsaanbod wordt niet verder uitgewerkt en er werd nauwe-
lijks van gebruikgemaakt. In de toekomst is het coachingsaanbod dan ook aan herziening toe. 

3 Integratie van het OSGW-beleid

Naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 met betrek-
king tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft de afdeling HRM een 
aantal acties uitgevoerd. 

Geweld, pesterijen en OSGW worden niet getolereerd. De wet van 11 juni 2002 en het bijbehorend 
koninklijk besluit biedt werknemers voortaan een betere wettelijke bescherming tegen daden van 
geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Rekening houdend met deze wet-
geving is binnen het ministerie een informele en formele klachtenprocedure uitgewerkt. Interne 
vertrouwenspersonen per departement en het meldpunt Spreekbuis vervullen hierbij een belangrijke 
rol. 

Communicatieacties. In het najaar van 2002 werd via de actie ‘Fier op je team’ een positief arbeids-
klimaat bij het personeel gepromoot. De website van Spreekbuis groeide uit tot een forum voor 
positieve ervaringen van collega’s. Op de site werd ook een ‘Vraag van de Maand’ gelanceerd, waar 
personeelsleden hun mening kunnen geven over diverse aspecten van het thema ‘arbeidsklimaat’. 
In het voorjaar van 2003 heeft de afdeling HRM op basis van de nieuwe wetgeving een omzendbrief 
opgemaakt. In deze omzendbrief krijgen de personeelsleden van het ministerie en de WI’s een dui-
delijk overzicht van de verschillende mogelijkheden die hen geboden worden als ze het slachtoffer 
worden van geweld, pesterijen en OSGW. 

AFDELING WERVINGEN EN PERSONEELSBEWEGINGEN

In het positieve-actieplan 2003 werden voor de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen 
geen engagementen geformuleerd. Aangezien de arbeidsmarktcommunicatiecampagne in 2002 
minder geschikt was om allochtonen en personen met een handicap te bereiken, voerde de 
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afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen in 2003 een campagne die specifiek gericht was 
op allochtonen en personen met een handicap.

1 Aandacht voor diversiteit in de arbeidsmarktcommunicatie

Opzet van de communicatiecampagne. Er werd geopteerd voor twee naast elkaar lopende cam-
pagnes, één gericht op allochtonen en één op personen met een handicap. Zo konden deze beide 
doelgroepen nog directer worden aangesproken.

De campagne had als motto ‘Ben je gek op Vlaanderen? Ook jij kan er je werk van maken!’. Het cam-
pagnemateriaal bestond per doelgroep uit één folder, twee affiches, twee advertenties, één beurs-
banner en een cd-rom met het beeldmateriaal van de campagne, om een eenvoudige verspreiding 
ervan mogelijk te maken via geïnteresseerde organisaties.

De folders en affiches werden onder andere bezorgd aan de VDAB en de BGDA (Brusselse Geweste-
lijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling), allochtonen- en gehandicaptenorganisaties, ATB’s (arbeidstra-
jectbegeleidingsdiensten), STC’s (subregionale tewerkstellingscomités), CBO’s (centra voor beroeps-
opleiding), integratiecentra en een aantal scholen. Dit om zo doelgericht mogelijk beide doelgroepen 
aan te spreken.

De folders leggen in heldere bewoordingen uit wat werken bij de Vlaamse overheid kan inhouden, 
welke soorten banen er zijn, wat de sollicitatiemogelijkheden en de nationaliteitsvoorwaarden zijn 
en wat het gelijkekansenbeleid inhoudt. In de folder voor personen met een handicap wordt aange-
geven dat iedereen die daar behoefte aan heeft, redelijke aanpassingen mag vragen voor deelname 
aan de selecties.

De campagne heeft haar doel niet gemist. Vanaf de lancering van de campagne ervan wordt er regelma-
tig contact opgenomen met vragen om inlichtingen en vragen naar extra folders. Tijdens de eerste week 
kwamen dagelijks ongeveer tien à twaalf vragen binnen, in de daaropvolgende periode drie à vier. 

Een eerste evaluatie zal in het najaar kunnen gebeuren, op basis van het aantal inschrijvers voor 
vergelijkende examens of interviews en – in een latere fase – op basis van het aantal personen dat 
in dienst treedt bij de Vlaamse overheid.

De campagne is tot stand gekomen dankzij de goede samenwerking tussen de dienst Emancipatie-
zaken en de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen.
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Om de herkenbaarheid te vergroten, appelleerde 
deze specifieke campagne aan de nog lopende al-
gemene campagne met als beeld de ‘man met de 
verkeerspaal’. Ook werd het beeldmateriaal over-
genomen in de brochure ‘Actiekit: aan de slag met 
diversiteit en gelijke kansen’ voor de personeelsver-
antwoordelijken.
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AFDELING STATUTAIRE AANGELEGENHEDEN 

In het positieve-actieplan van 2003 engageerde de afdeling Statutaire Aangelegenheden zich 
om aandacht te besteden aan gelijke kansen en diversiteit bij de opmaak van regelgeving. In 
het kader hiervan heeft de afdeling in 2003 een ontwerpdecreet opgemaakt met betrekking tot 
de versoepeling van de nationaliteitsvereiste bij statutaire betrekkingen voor niet-EU-burgers.

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

In 2003 werd door de afdeling Statutaire Aangelegenheden bij de opstelling van elk ontwerpbesluit 
van de Vlaamse regering aandacht besteed aan gelijke kansen en diversiteit. In de begeleidende 
nota voor de Vlaamse regering bij elk van deze ontwerpbesluiten werd stelselmatig het gendereffect 
van de verschillende maatregelen onderzocht.

2 Decreet versoepeling van nationaliteitsvoorwaarde

Door de afdeling Statutaire Aangelegenheden werd tevens een ontwerpdecreet opgesteld dat een 
opsomming bevat van de functiefamilies (= een bundeling van functies) bij de diensten van de 
Vlaamse overheid en de lokale overheden in Vlaanderen die worden opengesteld voor personen die 
niet de nationaliteit hebben van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. 

Totnogtoe waren deze betrekkingen ingevolge artikel 10 van de Grondwet en de Europese bepalin-
gen inzake het vrij verkeer van werknemers, voorbehouden voor de personen die de nationaliteit 
hebben van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.
De maatschappelijke doelstelling van dit decreet bestaat erin te streven naar een personeelsbestand 
bij de Vlaamse overheid en de lokale overheden dat een getrouwer afspiegeling vormt van de sa-
menstelling van de bevolking in Vlaanderen. 

AFDELING COMMUNICATIE EN ONTVANGST

1 Gedragscode voor gebruik van e-mail en prikborden

Samen met de dienst Emancipatiezaken en de cel Sturing en Controle Informatica heeft de af-
deling Communicatie en Ontvangst een gedragscode opgemaakt die het gebruik van intranet, 
e-mail en prikborden regelt. 
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Op 18 juli 2003 hechtte de Vlaamse regering haar 
principiële goedkeuring aan het ontwerpdecreet tot 
verruiming van de nationaliteitsvoorwaarde voor de 
toegang tot vaste betrekkingen in sommige Vlaamse 
openbare diensten. Voor de Vlaamse regering haar 
definitieve goedkeuring kan geven, moeten nog twee 
stappen worden doorlopen: een onderhandeling met 
de vakorganisaties en het inwinnen van het advies 
van de Raad van State.
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Geen discriminatie,  racisme en OSGW via het net. De gedragscode moet garanderen dat e-mail, 
internet en de prikborden op het intranet op een deontologisch verantwoorde manier worden ge-
bruikt. Hoe dat moet, staat beschreven in een aantal huisregels van de gedragscode. Zo wordt on-
gewenst gedrag zoals o.a. racisme, discriminatie, pesterijen en OSGW niet getolereerd. 

De gedragscode is officieel. In de gedragscode worden alle bestaande richtlijnen gebundeld en er 
wordt voor het eerst een juridisch kader gevormd voor e-mail- en internetgebruik in het ministerie. 
De gedragscode werd in maart 2003 door de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken goedgekeurd 
en ondertekend. De afdeling Communicatie en Ontvangst heeft het bestaan van de gedragscode via 
het intranet en het personeelsblad bekendgemaakt aan de personeelsleden. Daarnaast heeft de af-
deling een omzendbrief bezorgd aan de AAD’s van de verschillende departementen. De gedragscode 
is alleen van toepassing op de werknemers van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, al 
tonen de VOI’s veel interesse voor de gedragscode.

Klachtenbehandeling. Personeelsleden kunnen voortaan via het centrale meldpunt Spreekbuis on-
gewenst gedrag op e-mail of prikborden melden. Afhankelijk van de aard van de melding, verwijst 
Spreekbuis door naar een van de partners van de gedragscode die gemachtigd zijn om ongewenste 
berichten op de elektronische prikborden te verwijderen en op te treden tegen overtreders. Meldin-
gen over discriminatie, racisme en OSGW komen terecht bij de dienst Emancipatiezaken. De depar-
tementale vertrouwenspersoon buigt zich over pesterijen en de afdeling Communicatie en Ontvangst 
behandelt inbreuken op het auteursrecht en technische vragen en problemen. 

Positieve-actieplan 2004 | Evaluatie engagementen 2003 van andere afdelingen

De gedragscode staat in de omzendbrief ICT/2003/01 
of op het intranet (intra.vlaanderen.be/communicatie/
intern/gedragscode/index.htm). 
Voor meldingen kunnen personeelsleden terecht bij 
Spreekbuis:
telefoon: 0800-92 5 93
e-mail: spreekbuis@vlaanderen.be
Voor informatie over de gedragscode kunnen per-
soneelsleden terecht bij Vincent Sennesael van de 
afdeling Communicatie en Ontvangst:
telefoon: 02-553 51 54
e-mail: vincent.sennesael@coo.vlaanderen.be
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Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie

1 Gelijke kansen en diversiteit verankeren in de nieuwe structuur

De Vlaamse overheid bevindt zich nog volop in reorganisatie. Op het ogenblik dat de nieuwe 
structuren effectief in werking treden, zal de Vlaamse regering haar leidend ambtenaren op 
een andere wijze aansturen. Instrumenten als beheersovereenkomsten, managementcontracten 
en samenwerkingsovereenkomsten zullen in die relatie centraal staan. Deze nieuwe wijze van 
aansturen zal ook voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid heel wat gevolgen hebben. 

Contracten tussen minister en leidend ambtenaren. Medio 2003 nam de Vlaamse regering de be-
slissing om in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid haar administratie anders aan te sturen. De 
responsabilisering en verzelfstandiging van de entiteiten zal vorm krijgen door contracten te sluiten 
tussen de regeringsleden en de topmanagers van de entiteiten. Naar gelang van het type van entiteit 
zullen deze contracten inhoudelijk en juridisch verschillen. Zo zijn er voor de departementen ma-
nagementcontracten, beheersovereenkomsten voor de intern verzelfstandigde agentschappen en de 
publiekrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen en samenwerkingsovereenkomsten voor 
privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen. 

Gelijke kansen en diversiteit als onderdeel. De Vlaamse regering legt sedert enkele jaren de eind-
verantwoordelijkheid voor de realisatie van gelijke kansen en diversiteit bij de top van de orga-
nisatie. Wat gelijke kansen en diversiteit betreft, werken de leidend ambtenaren momenteel met 
persoonlijke jaardoelstellingen. Daarbij geven ze aan wat ze zullen ondernemen om de positie van 
mannen/vrouwen, allochtonen en personen met een handicap te versterken en de instroom te ver-
hogen. Men kan veronderstellen dat de persoonlijke jaardoelstellingen geïntegreerd zullen worden 
in die langlopende contracten tussen de Vlaamse regering en de top van de entiteiten. De komende 
maanden zal de dienst Emancipatiezaken voorstellen doen om acties, indicatoren en ook streefcijfers 
te integreren in deze contracten.

2 Beleidsrapport Personeel en Organisatie

Ook in 2004 zal de dienst Emancipatiezaken meewerken aan het Beleidsrapport Personeel en 
Organisatie, opgesteld door de afdeling HRM. 

De reorganisatie zal ook hier ingrijpende veranderingen vertonen. Het beleidsrapport is tot vandaag 
immers een rapport dat enkel het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als actieterrein heeft. 
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Vanaf 2004  zullen ook de huidige VOI’s onderwerp uitmaken van het rapport. Dit betekent dat er 
nog meer aandacht zal gaan naar een optimale manier om gegevens te verzamelen, te verwerken en 
te rapporteren. De bedoeling is om over de essentiële gegevens inzake personeelsbeleid te kunnen 
beschikken zodat de administratieve lasten beperkt blijven. Daarom wil de dienst Emancipatiezaken 
ook de kwantitatieve gegevens over gelijke kansen en diversiteit zo veel mogelijk integreren binnen de 
verschillende HR–thema’s. Hiernaast zal het noodzakelijk blijven om specifieke gegevens te verkrijgen 
over de situatie van de doelgroepen binnen de totale Vlaamse overheidsadministratie. 
De dienst Emancipatiezaken zal een voorstel doen om de bestaande gehanteerde definities van perso-
nen  van allochtone afkomst en personen met een handicap te vervangen door de nieuwe definities in 
het kader van de Vesoc-afspraken. Hierdoor wordt ook de vergelijking met de privé-sector mogelijk.

In het beleidsrapport van 2002 werd er alvast een voorzet gegeven om te werken aan een registratie 
van de evenredige participatie van de doelgroepen, zoals dit bedoeld wordt in het decreet van 8 mei 
2002 inzake evenredige participatie op de arbeidsmarkt. In de cijfergegevens worden al gegevens 
opgenomen over de maatschappelijke norm.

3 Opmaak van diversiteitsplannen in samenwerking met de administratie 
   Werkgelegenheid

Een aantal departementen, administraties en VOI’s hebben expertise rond de implementatie van een 
beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. De administratie Werkgelegenheid beschikt 
over waardevolle ervaringen en instrumenten, zowel door haar rol in de vormgeving van het Vlaamse 
beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit, als door de ervaringen die werden opgedaan 
in het kader van Trivisi en het diversiteitsplan van de administratie.
 
De dienst Emancipatiezaken wil, met ondersteuning vanuit de administratie Werkgelegenheid,  en-
titeiten van de Vlaamse overheid begeleiden bij de uitwerking van hun diversiteitsplannen.  Deze 
begeleiding kan onder andere betrekking hebben op de voorbereiding en het opstellen van het 
diversiteitsplan, op de implementatie van concrete onderdelen ervan, op het versterken van het 
draagvlak voor het diversiteitsbeleid. 

Dit aanbod is mogelijk voor elke entiteit apart. Maar de dienst Emancipatiezaken zal ook een voor-
stel doen om intervisiegroepen in het leven te roepen met mensen uit verschillende entiteiten die 
een diversiteitsplan of -werking willen opzetten. Eventueel kan een groepssamenstelling anticiperen 
op de toekomstige beleidsdomeinen. Op die manier wordt de knowhow binnen de Vlaamse overheid 
gebundeld en uitgewisseld. 
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De nieuwe definities van allochtonen en personen 
met een handicap staan in de evaluatie 2003 bij 
“Registratie van allochtonen en personen met een 
handicap”

In 2003 hebben de dienst Emancipatiezaken en de 
administratie Werkgelegenheid een aantal uitwisse-
lingsmomenten gehouden rond de algemene aanpak 
en visie op het gelijkekansen- en diversiteitsthema in 
een aantal dossiers: 
- de toepassing van het decreet van 8 mei 2002 op 
  de evenredige arbeidsmarktparticipatie;
- de registratie van de doelgroepen allochtonen en 
  personen met een handicap;
- de voorbereiding van een rondetafelconferentie 
  voor de tewerkstellingskansen van personen met 
  een handicap.

Meer informatie bij :
Joke Van Dyck 
Telefoon: 02- 553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be
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4 Kennisnetwerk uitbouwen

Rond gelijkekansen- en diversiteitsbeleid bestaat heel wat informatie in binnen- en buitenland. Er 
zijn specialisten terug te vinden in allerlei universiteiten, consultancybureaus en (non-)profitorgani-
saties. Maar de onderzoeksgegevens zijn vaak erg versnipperd. De dienst Emancipatiezaken wil deze 
bronnen in kaart brengen. 

Zoektocht naar gespecialiseerde informatie. Rond gelijke kansen en diversiteit is een massa in-
formatie beschikbaar. De dienst Emancipatiezaken is actief in een erg specifiek segment van het 
gelijkekansenbeleid, het personeelsbeleid in een overheidscontext voor drie afgebakende groepen: 
mannen/vrouwen, allochtonen en personen met een handicap. Het is vaak een hele hulp om de ei-
gen acties te kunnen inspireren op andere uitgevoerde projecten en onderzoeken. 

Versterking van de beleidsondersteuning. De dienst Emancipatiezaken zal daarom in het volgende 
werkingsjaar meer aandacht besteden aan de uitbouw van structurele netwerken, waarbij contact 
wordt gezocht met specialisten buiten de eigen organisatie die actief zijn op de domeinen perso-
neelsbeleid en gelijkekansenbeleid. Dergelijke informatie moet de professionaliteit van de dienst 
Emancipatiezaken structureel en duurzaam versterken. Ook is het de bedoeling om op langere 
termijn via dergelijke netwerken en databanken het gelijkekansennetwerk in de entiteiten extra 
ondersteuning te bieden. 

Meer informatie bij: 
Ingrid Pelssers 
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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Positieve-actiepunten 2004 voor mannen en vrouwen
 

5 De nieuwe overheidsmanagers zijn geen vrouwen

De top van de Vlaamse overheid bestaat voor 89% uit mannen. De historische kans om meer 
vrouwen op deze posities te krijgen, werd niet benut. In 2003 koos de Vlaamse regering voor 
een aanstellingsprocedure waarbij de zittende topambtenaren worden herplaatst binnen de-
zelfde rang. Gemotiveerde vrouwen (en mannen) met managementpotentieel krijgen geen kans 
om door te stromen naar de hoogste posities.

Actiepunten in 2004

• Als er naast de herschikking van de zittende leidend ambtenaren toch nog leidinggevende 
  functies vrijkomen, dan zal de dienst Emancipatiezaken acties ondernemen om het aantal 
  vrouwen op deze posities te versterken

Motivatie
 
De ambities van BBB zijn bijzonder groot. Met de reorganisatie wil de Vlaamse overheid uitgroeien 
tot een modeloverheidsdienst: hogere kwaliteit, betere dienstverlening, meer efficiëntie en effectivi-
teit. Om te slagen zullen de béste managers nodig zijn aan de top. 

De nieuwe structuur bepaalt voor alle leidinggevende functies nieuwe takenpakketten en compe-
tentieprofielen. Het is logisch om ook de zittende managers te screenen op deze nieuwe taken en 
competenties. Dat is geen blijk van wantrouwen. Een goede functie-uitoefening nu garandeert geen 
goede functie-uitoefening in de toekomst. 

De Vlaamse overheid investeert al jaren in de kwaliteit van haar management. Het schrappen of 
het gedeeltelijk toepassen van assessments voor de aanwijzing van de leidend ambtenaren staat 
haaks op die HR-politiek. Het tast de geloofwaardigheid van de Vlaamse overheid aan bij haar eigen 
ambtenaren. Maar ook bij de burgers kan het gevoel van de anti-politiek groeien (‘politieke benoe-
mingen’). Goede ‘potentials’ kunnen besluiten zich geen kandidaat te stellen.

Meer evenwicht tussen mannen en vrouwen doet kwaliteit van de leidinggeven verbeteren. Vrou-
welijke topambtenaren zijn nu sterk in de minderheid in de Vlaamse overheid (10%). Nochtans 
doen de vrouwelijke managers het erg goed. Dat blijkt uit de resultaten van de evaluaties van deze 
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leidinggevenden door hun medewerkers (cijfers 2002 en 2003). De Vlaamse overheid moet haar 
voorbeeldfunctie waarmaken. Enkel door alle functies open te stellen en assessments toe te passen 
is een inhaaloperatie van het aantal vrouwelijke topmanagers mogelijk.  

Toch koos de Vlaamse regering louter  voor een herplaatsing van haar huidige topambtenaren. Door 
te kiezen voor deze procedure, krijgt de aanwezige competentie in het middenkader geen kans om 
door te groeien. De Vlaamse regering installeerde met deze beslissing opnieuw een glazen plafond. 
De dienst Emancipatiezaken betreurt deze beslissing, maar zal alle mogelijkheden aangrijpen om het 
aantal vrouwen in de topfuncties te bevorderen. 

6 Acties voor een kwaliteitsvolle vergadercultuur

Het onderzoek naar de heersende vergadercultuur in het ministerie, dat uitgevoerd werd in 
2003, was slechts een eerste stap. Een effectieve gedragsverandering is het eigenlijke streef-
doel. De informatie uit het onderzoek vormt de basis voor een uitgebreid actieplan.

Actiepunten in 2004

• Verspreiding affiches in vergaderlokalen (iedere maand een andere affiche met tekst en car-
  toon)
• Verspreiding brochure en lancering van een website met concrete vergadertips
• Verspreiding van tafelvlagjes (drieluikjes) op de vergadertafels
• Communicatie in het personeelsblad de Goedendag
• Lancering van een vraag van de maand op de website van Spreekbuis

Motivatie

Communiceren van de resultaten. Het onderzoek naar de vergadercultuur bij het lijnmanagement van het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, toonde aan dat gendereffecten niet zozeer zitten in de verga-
derstijl, maar wel in de moeilijke combinatie van werk en privé. Soms plant men onbijtvergaderingen of 
lopen vergaderingen ’s avonds uit. 
De lijnmanagers van het ministerie en de openbare instellingen en de personeelsverantwoordelijken zullen 
een samenvattende brochure ontvangen. Aanvullend zal gerichte informatie bezorgd worden aan speci-
fieke doelgroepen via e-mail, het intranet en het personeelsblad. Ook zal een website uitgebouwd worden 
om de onderzoeksresultaten te verspreiden en om geïnteresseerden concrete instrumenten aan te reiken 
zodat zij zelf acties ondernemen om de effectiviteit en de efficiëntie van het vergaderen te verhogen.
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Meer informatie bij: 
Ingrid Pelssers 
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de concrete vergadertips 
en de zeven actiethema’s die uit dit onderzoek naar 
voren kwamen: www.vlaanderen.be/kwaliteitsvolver-
gaderen. 
Ook voor organisaties buiten de Vlaamse overheid 
kunnen deze gegevens hun nut bewijzen.
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Instrumenten om zelf aan de slag te gaan. Om op een toegankelijke manier het thema van een 
goede en kwaliteitsvolle vergaderstijl onder de aandacht te brengen van het personeel,  verschijnen 
affiches in de vergaderlokalen van de Vlaamse overheid. Een ludieke cartoon ondersteunt daarbij tel-
kens een inhoudelijke boodschap. Tot medio 2004 verschijnt iedere maand een andere affiche. Deze 
communicatie via affiches wordt aangevuld met tafelvlagjes (drieluikjes) op de vergadertafels, met 
op iedere zijde vergadertips, zoals die naar voren kwamen uit het onderzoek. Op de website kunnen 
personeelsleden concrete tips downloaden, de affiches en tafelvlagjes bestellen, alsook zich inschrij-
ven voor een gericht vormingsaanbod. Vergadervoorzitters kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op 
een (externe of interne) vergadercoach. Een vergadercoach woont een vergadering bij en bezorgt na 
afloop ideeën aan de voorzitter, zodat de kwaliteit van de vergadering kan worden verbeteren.  

7 Mentoring en netwerking tussen vrouwen met managementtalent 

In de pool van potentiële leidinggevenden voor het midden- en topkader voldoen heel wat 
vrouwen aan de selectiecriteria. Dat weten we uit het onderzoek ‘Is de Vlaamse overheidsma-
nager ook een vrouw?’. Initiatieven zijn nodig om vrouwen extra aan te moedigen en te onder-
steunen om de stap te zetten naar een leidinggevende functie.

Actiepunten in 2004

• Nagaan hoe netwerking kan worden versterkt
• Voorstellen uitwerken rond het leggen van contacten met mentoren

Motivatie

Vrouwen zijn ook goede leidinggevenden. Als vrouwen meedoen aan de selectieprocedure voor een 
managementfunctie, hebben ze een grotere slaagkans dan mannen. In de preselectie voor afdelings-
hoofden 1997-2001 slaagde 75% van de deelnemende vrouwen en slechts 46% van de deelnemende 
mannen. Uit enquêtes kwam naar voren dat vrouwen even ambitieus zijn.  Als ze de functie vervul-
len, scoren ze zeker niet slechter dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt uit de evaluatiecijfers van 
de middenmanagers voor de jaren 2001 en 2002. Kortom, vrouwen willen best wel doorstromen 
naar een leidinggevende functie en kunnen de job aan. Redenen genoeg om vrouwen extra aan te 
moedigen om zich kandidaat te stellen.

Empoweren. In het volgende werkingsjaar zal de dienst Emancipatiezaken onderzoeken hoe de 
netwerking versterkt kan worden tussen vrouwen die potentieel kunnen doorstromen naar leiding-

Affiches en tafelvlagjes kunnen worden opgevraagd 
bij de dienst Emancipatiezaken.

Meer informatie bij: 
Ingrid Pelssers 
telefoon: 02-553 48 03
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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gevende functies. Door middel van discussie en ervaringsuitwisseling kunnen deze potentials relatie-
netwerken uitbouwen die van belang zijn voor hun functie en die hun managementkennis versterken. 
Ook zullen voorstellen uitgewerkt worden rond het leggen van contacten met ervaren mentoren.

8 Acties met als doel meer respect voor de Diensten Afzonderlijk Beheer  
  Schoonmaak en Catering 

Uit het onderzoek naar actiemogelijkheden voor personeelsleden vanaf 48 jaar binnen de DAB 
Schoonmaak en Catering, dat begin 2003 is uitgevoerd, zijn een aantal aanbevelingen voort-
gevloeid.

Actiepunten in 2004

• Een communicatiecampagne voeren

Motivatie

Communicatiecampagne. Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat de medewerkers van de 
DAB Schoonmaak en Catering zich onvoldoende gerespecteerd voelen door de personeelsleden van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarom zal de dienst Emancipatiezaken in het najaar 
de betrokken partijen bij elkaar brengen om samen een geïntegreerde communicatiecampagne op 
te zetten.  Het doel van deze actie bestaat erin bij de personeelsleden een oproep te doen tot meer 
respect voor het werk dat de medewerkers uit de DAB Schoonmaak en Catering verrichten.

9 Een brochure over deeltijds werken opmaken

In het voorjaar van 2003 onderzochten de emancipatieambtenaren van VMW, VIZO, DIGO en 
VDAB samen met een vertegenwoordiger van de dienst Emancipatiezaken en een externe 
deskundige de specifieke problemen met betrekking tot deeltijds werken. Hun bevindingen en 
suggesties zijn interessante managementinformatie voor leidinggevenden.

Actiepunten in 2004

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

Meer informatie bij: 
Hans De Smedt 
telefoon: 02-553 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be

In 2002 heeft 18,6 % van de personeelsleden van 
het ministerie deeltijds gewerkt. Vrouwen werken 
veel meer deeltijds dan mannen (respectievelijk 39 
% en 6 %). 
In 2002 werkten er 2432 personeelsleden binnen het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap deeltijds.



50 51

Motivatie

Het doel bestaat erin te komen tot oplossingssporen om deeltijdse arbeid binnen de organisatie te bevor-
deren. De bevindingen zullen worden gebundeld in een brochure en zijn in eerste instantie bedoeld voor 
leidinggevenden en HR- en personeelsverantwoordelijken. 
De brochure zal onder andere informatie bevatten over:
- de voordelen van deeltijdwerk voor de organisatie en de medewerker;
- wie er deeltijds werkt en waarom;
- de organisatorische knelpunten van deeltijds werken, gekoppeld aan suggesties voor leidinggevenden;
- het uitwerken van een draaiboek, van aanvraag tot evaluatie.

10 Kinderopvang verzekeren

Sinds de opmaak van het vorige positieve-actieplan is het al duidelijk dat de kinderopvang niet 
meer bij de dienst Emancipatiezaken zal horen in de nieuwe structuur. De oorspronkelijke bedoeling 
was de huidige dienstverlening niet meer uit te breiden. Aangezien er echter nog geen duidelijkheid 
is over de exacte timing van de overdracht van de kinderopvang binnen de nieuwe structuur, plant 
de dienst Emancipatiezaken toch enkele zaken in 2004 om de kinderopvang verder te verbeteren.

Actiepunten in 2004
 
• Deelname van kinderen met een handicap
• Uitbreiding kinderopvang

Motivatie

Kinderen met handicap. Steeds vaker komt de dienst Emancipatiezaken in aanraking met een kind 
dat anders is dan de anderen en met de vraag van ouders of hun kind ook kan deelnemen aan de 
kinderopvang. In 2004 wordt onderzocht hoe de opvang van kinderen met een handicap beter uitge-
bouwd kan worden. Dat vraagt deskundigheid van monitoren, budgettair engagement en een goede 
communicatie aan de ouders. 

Onderzoek naar uitbreiding van kinderopvang. De dienst Emancipatiezaken ontving een aantal vragen 
om ook kinderopvang te organiseren voor de kinderen van de personeelsleden in Leuven. In 2004 
gaat de dienst dan ook na of er onder andere voldoende vraag is, een veilige ruimte en de nodige 
medewerking ter plaatse om kinderopvang te organiseren. 
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Meer informatie bij: 
Hans De Smedt 
telefoon: 02-553 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij: 
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Positieve-actiepunten 2004 voor allochtonen en personen met een handicap

11 Test de test: een onderzoek naar neutrale aanwervingstesten

In 2003 werden testresultaten verzameld om na te gaan of de veelgebruikte wervingstesten 
gender- en cultuurneutraal zijn. Voor personen met een handicap werd gezocht naar de moge-
lijkheden om redelijke aanpassingen in de aanwervingsprocedures op  te nemen.

Actiepunten in 2004

• Tweede fase uitvoeren
• Redelijke aanpassingen introduceren in de wervingsprocedures voor personen met een handicap

Motivatie

De tweede fase van het onderzoek ‘Test de test’ vindt plaats in 2004. Het moet eventuele problemen 
in de neutraliteit verklaren en eventueel oplossingen formuleren.

Voor de redelijke aanpassingen voor personen met een handicap doet het onderzoek aanbevelingen 
die neerkomen op een voorstel tot alternatieve aanpak op het domein van het testen van personen 
met een handicap. De dienst Emancipatiezaken zal de onderzoeksresultaten omzetten in concrete 
beleidsaanbevelingen. Met de bevoegde diensten wordt bekeken in welke mate de voorgestelde 
aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.  

12 Registratie van allochtonen en personen met een handicap

De registratie van personeelsleden met een handicap of personeelsleden van allochtone af-
komst moet de Vlaamse overheid de mogelijkheid geven haar beleid te evalueren en eventueel 
bij te sturen. 

Actiepunten in 2004

• Informeren en motiveren om te registreren
• De definities op elkaar afstemmen zodat in de Vlaamse overheidsadministratie dezelfde defini-  
   ties gebruikt worden
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Motivatie

In de evaluatie werd al vermeld dat door de definities van de doelgroepen bij te sturen en door in 
te spelen op de behoeften van het lijnmanagement de doelstellingen voor 2003 verschoven werden 
naar 2004. Hiermee worden belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het decreet van 8 mei 
2002 over de evenredige arbeidsmarktparticipatie. Het is de bedoeling om dit jaar: 
- het personeel en de diensten in kwestie te informeren en te motiveren om werk te maken 
  van de registratie van allochtonen en van personen met een handicap;
- een nulmeting te laten plaatsvinden; 
- de entiteiten die van een eigen personeelssysteem gebruikmaken te motiveren en te infor-
  meren om een analoge werkwijze op te zetten.

13 Netwerking om meer allochtonen en personen met een handicap te 
    bereiken

Om een beleid te voeren, gericht op allochtonen en personen met een handicap, is het van 
belang deze doelgroepen zo direct mogelijk aan te spreken. Hierdoor leren mensen uit de doel-
groepen en de Vlaamse overheid elkaar beter kennen. 

Actiepunten in 2004

• Contactgegevens aanpassen
• Contacten leggen voor samenwerking

Motivatie

Contactgegevens van organisaties. De dienst Emancipatiezaken beschikt over een lijst met contact-
gegevens van organisaties die werken voor personen met een handicap of allochtonen. Die lijst 
wordt gebruikt om vacatures bij de Vlaamse overheid  rechtstreeks te bezorgen aan mensen uit deze 
doelgroepen. 

Vernieuwing. In 2003 wordt de lijst geactualiseerd aan de hand van een bevraging. Naderhand zul-
len de personeelsverantwoordelijken aangespoord worden om systematisch vacatures door te geven 
aan de organisaties op deze lijst. De hernieuwde contacten geven tevens de overheid als werkgever 
meer bekendheid bij de organisaties zelf.

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

De lijst bevat de gegevens van organisaties voor per-
sonen met een handicap en allochtonenorganisaties, 
arbeidstrajectbegeleidingsdiensten, centra voor be-
roepsopleiding, subregionale tewerkstellingscomités 
en integratiediensten.
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Er wordt ook gewerkt aan contactgegevens rond actieve toeleiding. Personeelsverantwoordelijken 
zullen hiervan kunnen gebruikmaken als ze consulenten actief kandidaten willen laten zoeken voor 
de invulling van functies. Daarbij kunnen de consulenten extra rekening houden met de wens om 
personen met een handicap of allochtonen onder de kandidaten te hebben.

14 Verbetering van toegankelijkheid van de gebouwen 

In september 2003 werd het onderzoek naar de toegankelijkheid van een aantal gebouwen van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afgerond.

Actiepunten in 2004

• Een informatiemoment organiseren
• Mogelijke aanpassingen van gebouwen onderzoeken

Motivatie

De onderzoeksrapporten bevatten een reeks aanbevelingen en een kosten-batenanalyse van de 
aanpassings- en verbeteringswerkzaamheden om de gebouwen beter toegankelijk te maken voor 
personen met een handicap.

Om deze resultaten mee te delen, zal de dienst Emancipatiezaken een informatiemoment organise-
ren voor de gebouwverantwoordelijken, de gebouwbeheerders en andere betrokkenen. 

De dienst Emancipatiezaken zal de afdeling Gebouwen ondersteunen bij het afwegen van de voor- 
en nadelen van een aantal eventuele aanpassingen. De afdeling Gebouwen engageert zich om na te 
gaan welke aanpassingen mogelijk zijn en welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn voor gebou-
wen die niet toegankelijk te maken zijn. Aan de hand van de onderzoeksrapporten zal ook bekeken 
worden welke elementen eventueel standaard kunnen overgenomen worden voor alle – ook nog te 
bouwen – gebouwen, om zo in de toekomst een betere toegankelijkheid te waarborgen.

Meer informatie bij: 
Joke Van Dyck 
telefoon: 02-553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij: 
Joke Van Dyck 
telefoon: 02-553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be
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15 Onderzoek naar het beleid voor personen met een handicap in de bui-
    tenlandse overheidsadministraties

De dienst Emancipatiezaken wil het inzicht in de tewerkstellingsondersteunende mogelijkheden 
voor de overheidssector vergroten en hiervoor inspiratie halen uit het buitenland.

Actiepunten in 2004

• Inspiratie zoeken bij buitenlandse overheden inzake tewerkstellingsmaatregelen

Motivatie

De inspiratie die Vlaanderen haalde in het buitenland voor wat betreft tewerkstellingsondersteunende 
maatregelen voor doelgroepen in het algemeen en personen met een handicap in het bijzonder, le-
verde telkens een vrij algemeen beeld op. 
In samenwerking met de studiedienst van het VFSIPH zal een studie uitgevoerd worden naar moge-
lijke tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor de Vlaamse overheidsadministratie.

16 Medische toegangsvoorwaarden voor statutaire functies

Actiepunten in 2004

• Een voorstel formuleren ter verbetering van de huidige medische toelaatbaarheidscriteria

Motivatie

Het raamstatuut bepaalt dat de minister van Bestuurszaken de instanties en de controleprocedure 
voor de vereiste medische geschiktheid voor statutaire functies vastlegt. Welke richting het zal 
uitgaan 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 toegangsvoorwaarde niet relevant is.

De dienst Emancipatiezaken zal daarom een voorstel formuleren waaraan de controle voor medische 
toelaatbaarheid moet voldoen, met het oog op een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. 

Een algemeen overzicht van beleidsmaatregelen vin-
den we in de Viona-studie ‘Imponerend Stimuleren: 
De mogelijke brug tussen redelijke aanpassing en 
onevenredige belasting’, Hans Verhoeven en Albert 
Martens, K.U.L. - HIVA, 2002, p. 68 + cd-rom.

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

De in 2003 uitgewerkte eerste analyse van de vraagstelling over rendementsondersteuning zal 
in 2004 omgezet worden in concrete beleidsvoorstellen.

Actiepunten in 2004

• Beleidsvoorstellen formuleren voor compensatie van rendementsverlies

Motivatie

Het dubbele nut van maatregelen ter ondersteuning van het rendement voor een aantal personen 
met een handicap staat nog nauwelijks ter discussie. Maatregelen, geïnspireerd op de Vlaamse 
Inschakelingspremie of de CAO26, of een uitbreiding naar de overheidssector, hebben een dubbel 
effect.
- Het management krijgt een ondersteuning in het eigen gevoerde diversiteitsbeleid. Zonder 
  dat de prestaties van entiteiten worden aangetast, kunnen werknemers met een verminderd 
  rendement in dienst komen of blijven.
- De persoon met een handicap die minder presteert dan gemiddeld, krijgt meer kansen bij 
  een sollicitatie of meer mogelijkheden tot blijvende tewerkstelling. Ook bij een beloningsbe-
  leid dat inspeelt op prestaties, kan zo het loon van mensen met een handicap beschermd 
  worden.

De quotaregeling was een concrete realisatie van sociale tewerkstelling. De overheid verplichtte 
het lijnmanagement om een bepaalde groep werknemers in dienst te nemen als een algemeen 
georganiseerde solidariteit voor een groep waarvan anders bijna niemand werd aangeworven. Die 
verplichting wordt afgevoerd en de leidinggevenden krijgen meer verantwoordelijkheid voor de ge-
leverde prestaties van hun dienst en voor de kosten die hieraan verbonden zijn. Leidinggevenden 
zullen mikken op zo hoog mogelijke prestaties en zo weinig mogelijk risico’s. Onbekendheid met 
een handicap en/of onvoldoende zicht op reëel rendementsverlies kunnen leidinggevenden ervan 
weerhouden om personen met een handicap in dienst te nemen. In deze nieuwe context zijn onder-
steunende maatregelen noodzakelijk.

In 2004 zal de dienst Emancipatiezaken hierover beleidsvoorstellen formuleren. Daarvoor zal ook de 
inbreng nodig zijn van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap en 
van de administratie Werkgelegenheid.
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Een piste ter overweging 
De Vlaamse Inschakelingspremie voorziet in een 
loonsubsidiëring van 30 %.  De werkgever krijgt 30 
% van de loonkosten gesubsidieerd als een persoon 
met een handicap in dienst wordt genomen. Met 
de loonkosten van één voltijds equivalent kan de 
tewerkstelling van drie personen met een handicap 
ondersteund worden.
Zo kan met 1 % van het personeelsbudget van de 
Vlaamse overheid gezorgd worden voor concrete 
ondersteuning zodat 3% van de personeelsleden 
personen met een handicap zijn. 
Het financieren van een dergelijk systeem kan door 
extra middelen toe te kennen of door een herverde-
ling van de huidige middelen.  
In het eerste geval vervangt men de huidige georga-
niseerde solidariteit door een extra subsidie. In het 
tweede geval krijgen de entiteiten die inspanningen 
doen voor aanwervingen van deze groep hiervoor 
ondersteuning ten koste van entiteiten die de in-
spanningen niet doen.
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Gezien de complexiteit en de budgettaire impact van de rendementsondersteunende maatregelen, 
zal het creëren van een voldoende groot draagvlak een essentieel onderdeel van het beleidsvoorstel 
zijn. De dienst Emancipatiezaken is realistisch en is er zich van bewust dat de beleidsbeslissing en 
de toepassing hiervan nog niet rond zullen zijn in 2004.

18 Toegankelijkheid van websites

In 2004 wil de dienst Emancipatiezaken een project starten om de websites van de Vlaamse 
overheid toegankelijk te maken voor personen met een handicap.

Actiepunten in 2004

• Vergroten van webtoegankelijkheid

Motivatie
 
Heel veel informatie die de ambtenaar nodig heeft voor het werk, bevindt zich op het intranet en het 
internet van de Vlaamse overheid. De toegankelijkheid van deze websites is dan ook een essentiële 
voorwaarde opdat mensen met een handicap kunnen functioneren.  
Naarmate het belang aan digitale informatie groeit voor het uitvoeren van een job, moet deze informa-
tie ook toegankelijk zijn. De webtoegankelijkheid vraagt een inspanning van heel wat webmasters en 
diensten van de Vlaamse overheid.

De toegankelijkheid van websites is ook belangrijk voor de dienstverlening aan de burger. Met een uitbrei-
ding van de digitale informatiestromen en de uitbreiding van het e-government is voor personen met een 
handicap de webtoegankelijkheid belangrijk om niet van deze dienstverlening uitgesloten te worden.

De dienst Emancipatiezaken zet daarom samen met andere diensten een project op om de webtoe-
gankelijkheid te vergroten en te garanderen in de toekomst. De webtoegankelijkheid valt onder de 
verantwoordelijkheid van de beheerders van de websites in kwestie. Daarom zet de dienst Emanci-
patiezaken het project slechts in de steigers zodat de uiteindelijke verantwoordelijken de uitvoering 
ervan op zich kunnen nemen.

De webtoegankelijkheid moet gerealiseerd worden volgens de door de Europese commissie aanvaarde 
internationale WAI-normen. De toepassing ervan resulteert in Vlaanderen in de toekenning van het 
blindsurferlabel. 
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WAI-normen en het blindsurferlabel
WAI staat voor World Accessibility Initiative en is een 
onderdeel van het W3C-consortium dat de internatio-
nale afspraken over de uitbouw van het internet be-
heert. De WAI-normen voor toegankelijkheid werden 
overgenomen door de Europese Unie.  
Organisaties van personen met een visuele handicap 
ontwikkelden in België het blindsurferlabel. Dit la-
bel wordt toegekend aan websites die gemaakt zijn 
volgens de internationale WAI-normen met enkele 
aanpassingen waarbij rekening gehouden wordt met 
de gebruikte hulpmiddelen in België.  
De term blindsurferlabel suggereert verkeerdelijk dat 
de toegankelijkheid enkel zou gelden voor personen 
met een visuele handicap. De WAI-normen gelden 
voor de behoeften vanuit diverse beperkingen en ge-
bruikte hulpmiddelen. De groep die echter het meest 
met de ontoegankelijkheid wordt geconfronteerd zijn 
personen met een visuele handicap.  

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

Meer informatie bij: 
Johan Vermeiren 
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be
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Engagementen  2004 van andere afdelingen

AFDELING VORMING

De afdeling Vorming zal een opleidingsaanbod uitwerken voor gelijke kansen en diversiteit.

Actiepunten in 2004

• Specifieke cursussen voor personeelsleden met een auditieve handicap aanbieden
• Nagaan of een cursus ‘Management van diversiteit’ mogelijk is
• Gender- en diversiteitstrainingen verderzetten

Motivatie

1 Specifieke cursussen voor personeelsleden met een auditieve handicap

Voornamelijk personen met een auditieve handicap formuleerden in het verleden al de vraag naar 
een aparte cursus assertiviteit en een aparte cursus informatica met behulp van een doventolk. De 
inschakeling van een doventolk in een gewone cursus zorgt namelijk wel voor vertaling, maar werkt 
het probleem niet weg dat de communicatie trager verloopt. Men vraagt een cursus met ook een 
aangepast tempo. Personeelsleden met een auditieve handicap hebben ook specifieke problemen 
gemeld in verband met hun handicap die een rol spelen in goede communicatie. Die elementen kun-
nen geïntegreerd worden in een cursus assertiviteit.

Tijdens de zomer van 2003 ging de afdeling Vorming bij de personeelsleden met een auditieve 
handicap na of die probleemstelling omgezet kon worden in cursussen met voldoende deelnemers. 
Voor de cursus assertiviteit dienden zich te weinig deelnemers aan. Er wordt wel een doventolk ge-
integreerd in de begeleide zelfstudie informatica.

2 Management van diversiteit voor direct leidinggevenden

De afdeling Vorming zal onderzoeken of er behoefte is aan een vormingsaanbod ‘Management van 
diversiteit voor direct leidinggevenden’. De dienst Emancipatiezaken zal hiervoor een aantal gege-
vens aandragen. Er zullen suggesties gedaan worden over de mogelijke doelgroep(en) van een der-
gelijke vorming en over de thema’s die voor deze doelgroep(en) relevant zijn.  Aan de hand daarvan 
kan het meest toepasselijke aanbod uitgewerkt worden. 
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Meer informatie bij:
Veerle Deconinck, afdeling Vorming
telefoon: 02-553 49 85
e-mail: veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be
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3 Gender- en diversiteitstrainingen voortzetten

De huidige gender- en diversiteitstrainingen voor leidinggevenden op verschillende niveaus en voor 
personeelsverantwoordelijken zullen opnieuw worden georganiseerd in functie van de behoeften bij 
de verschillende doelgroepen. Er zal samen met de dienst Emancipatiezaken worden onderzocht in 
welke mate deze opleidingen dienen te worden bijgestuurd in het perspectief van een integraal en 
duurzaam organisatie- en personeelsbeleid van de Vlaamse overheid.

AFDELING HRM

De afdeling HRM engageert zich om in 2004 aandacht te besteden aan gelijke kansen en di-
versiteit binnen het HRM-beleid.

Actiepunten in 2004

• De doelgroepenneutraliteit van het competentiewoordenboek en de competentieprofielen 
  screenen
• Aanbevelingen opnemen met betrekking tot PRO 2004
• Het startbanenproject bijsturen
• Het coachingsproject herbekijken

Motivatie
 
1 De doelgroepenneutraliteit van het competentiewoordenboek en de 
  competentieprofielen screenen

De Vlaamse overheid wil de competenties van haar personeelsleden meer centraal stellen in haar 
personeelsbeleid. Daarom werkt ze momenteel met een competentiewoordenboek. Dat woorden-
boek is een verzameling van alle competenties die de Vlaamse overheid belangrijk vindt en waaruit 
geput kan worden bij het samenstellen van specifieke competentieprofielen. Het is erg belangrijk 
dat het competentiewoordenboek en de profielen neutraal zijn ten aanzien van gender, allochtonen 
en personen met een handicap. 
 
Gender. Bij de evaluatie van de acties in 2003 werd aangetoond dat de voorstellen van de dienst 
Emancipatiezaken om genderdisfuncties te vermijden werden opgenomen. Toch omvat het woorboek 
mogelijk een aantal knelpunten voor allochtonen en personen met een handicap. 
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Meer informatie bij:
Herwig Van Nerum, afdeling Vorming
telefoon: 02-553 49 88
e-mail: herwig.vannerum@azf.vlaanderen.be
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Allochtonen en personen met een handicap. Het is ook belangrijk dat het woordenboek  neutraal is 
tegenover allochtonen en personen met een handicap. De afdeling HRM zal daarom, in samenwer-
king met de dienst Emancipatiezaken, tijdens een aantal sessies mogelijke ongewenste effecten voor 
de doelgroepen van allochtonen en personen met een handicap in het woordenboek opsporen en 
eventueel wegwerken. Een screeningsteam neemt niet alleen het woordenboek, maar ook een aantal 
competentieprofielen onder de loep. 

2 Aanbevelingen voor diversiteit bij PRO 2004

In 2004 zal de afdeling HRM, net zoals in 2001, een personeelsresultatenonderzoek uitvoeren, 
tenminste als de geplande reorganisatie op het vastgelegde tijdstip plaatsvindt. Het is immers de 
bedoeling het PRO uit te voeren zes maanden nadat de nieuwe entiteiten operationeel geworden 
zijn. De bedoeling van dit onderzoek is om de tevredenheid te meten bij de personeelsleden bin-
nen de Vlaamse overheidsadministratie. Op die manier wil het beleid te weten komen wat er bij de 
personeelsleden leeft en kan ze aanbevelingen doen zodat de betrokkenen zich nog beter voelen 
binnen de organisatie. Personeelsleden die zich goed voelen binnen de organisatie leveren immers 
betere prestaties.
Deze personeelsbevraging zal dan voor de eerste maal plaatsvinden binnen de nieuwe overheids-
structuur. 

De dienst Emancipatiezaken werkt mee aan de voorbereiding van deze bevraging en biedt onder-
steuning om diversiteit in het resultatenonderzoek te integreren.  

3 Startbanen

Om via een kwaliteitsvolle coördinatie van het startbanenproject belangrijke inhoudelijke bijdragen 
te kunnen leveren aan het diversiteitsbeleid moeten de bestaande procedures herzien worden.

Bijsturing. Een vereenvoudiging van de administratieve en budgettaire opvolging moet meer ruimte 
vrijmaken voor inhoudelijke en beleidsmatige accenten:
- de toeleiding van mensen uit de doelgroepen ondersteunen;
- beleidsinformatie over de toeleiding genereren;
- ondersteuning aanbieden aan medewerkers uit de doelgroepen, hun leidinggevenden en de 
  teams waarin ze functioneren;
-  beleidsinformatie genereren uit de ervaringen op de werkvloer met mensen uit de doelgroepen;
- ondersteuning aanbieden voor de doorstroom van geïnteresseerde startbaners.
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Meer informatie bij:
Marleen Roggeman, afdeling HRM
telefoon: 02-553 50 63
e-mail: marleen.roggeman@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij:
Inge Lynen, afdeling HRM
telefoon: 02-553 50 91
e-mail: inge.lynen&azf.vlaanderen.be
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Databank. Ter ondersteuning van de doorstroom van startbaners wordt werk gemaakt van een da-
tabank die de gegevens en competenties bevat van startbaners die al in dienst zijn en die bij de 
Vlaamse overheid willen blijven werken. Personeelsverantwoordelijken van de Vlaamse overheid 
kunnen dan gebruikmaken van deze databank als ze op zoek zijn naar personeel.

Om dit alles mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er een voltijdse startbaancoördinator wordt 
aangewezen binnen de organisatie. Het volstaat niet hiervoor een startbaner in dienst te nemen. De 
kwaliteitsvolle opvolging van het startbanenproject vereist ervaring met en kennis van de organisa-
tie, onderhandelingsvaardigheden en continuïteit. 

Vanwege de vele verwachtingen die vanuit diverse hoeken aan de afdeling worden gesteld, gekop-
peld aan een status quo van het personeelsbestand, is het echter niet evident dat deze randvoor-
waarde ingevuld zal kunnen worden.

4 Coachingsproject voor allochtonen en personen met een handicap

In 2004 wordt het aanbod inzake coaching herbekeken. Er zal nagegaan worden aan welke soort 
coaching er behoefte is en hoe die coaching kan worden aangeboden. Op basis daarvan zal een 
vernieuwd aanbod worden uitgewerkt.

AFDELING WERVINGEN EN PERSONEELSBEWEGINGEN

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen zal ook in 2004 de initiatieven rond gelijke 
kansen en diversiteit bij de arbeidsmarktcommunicatie blijven voortzetten.

Actiepunten in 2004

• Aandacht bij wervingstesten 
• Een databank voor spontane sollicitaties operationeel maken

Motivatie

1 Aanwervingstesten

De afdeling zal enerzijds de stuurgroep van het onderzoek naar cultuur- en genderfairheid van wer-
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Meer informatie bij:
Willy De Weirdt, afdeling HRM
telefoon: 02-553 49 64
e-mail: willy.deweirdt@azf.vlaanderen.be
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vingstesten opvolgen en anderzijds nagaan wat er kan gebeuren om redelijke aanpassingen in de 
wervingsprocedure te integreren.

Neutraliteit voor wat betreft gender en cultuur. In 2003 werden testgegevens verzameld voor de analyse 
van een aantal wervingstesten.  Het onderzoek dat loopt tot begin 2005 wordt opgevolgd door een 
stuurgroep waaraan de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen haar expertise verleent.

Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. In 2003 werden door de onderzoeksgroep 
van de K.U. Leuven voorstellen geformuleerd om redelijke aanpassingen voor personen met een 
handicap door te voeren in de wervingsprocedure. Voor de afdeling Wervingen en Personeelsbewe-
gingen zal het een hele uitdaging zijn om deze aanbevelingen in de praktijk om te zetten. De toepas-
sing van de aanbevelingen moet tot een praktisch werkbaar geheel leiden en ook het principe van 
de vergelijkende wervingsexamens respecteren. 

2 Een databank voor spontane sollicitaties operationeel maken

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen krijgt regelmatig spontane sollicitaties van mensen 
die bij de Vlaamse overheid willen werken. Sinds de lancering van de arbeidsmarktcommunicatie-
campagne voor allochtonen en personen met een handicap, komen er meer sollicitaties van kandi-
daten uit de doelgroepen.

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen engageert zich ertoe om een databank te operati-
onaliseren voor deze spontane sollicitanten. Eventueel kunnen daarin ook gegevens over afkomst of 
handicap worden opgenomen. Kandidaten kunnen dan relevante vacatures bij de Vlaamse overheid 
toegestuurd krijgen. 
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Meer informatie bij:
Kato Simons, afdeling Wervingen en Personeelbe-
wegingen
telefoon: 02-553 48 59
e-mail: kato.simons@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij:
Gunter De Schepper, afdeling Wervingen en Perso-
neelsbewegingen
telefoon: 02-553 51 40
e-mail: gunter.deschepper@azf.vlaanderen.be
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AFDELING STATUTAIRE AANGELEGENHEDEN

1 Aandacht voor gelijke kansen en diversiteit in de regelgeving

De afdeling Statutaire Aangelegenheden engageert zich in 2004 voor een aantal actiepunten 
inzake gelijke kansen en diversiteit.

Actiepunten in 2004

• Decreet over de versoepeling van de nationaliteitsvoorwaarde afronden
• Reglementen analyseren

Motivatie

Voor 2004 heeft de afdeling Statutaire Aangelegenheden zich geëngageerd tot de volgende actie-
punten.
1 Verder aandacht besteden aan gelijke kansen en diversiteit bij de opmaak van regelgeving 
2 Het decreet met betrekking tot de versoepeling van de nationaliteitsvoorwaarde voor statutaire 
   functies afronden (onderhandelingen met de representatieve vakbonden, voorlegging voor ad- 
   vies aan de Raad van State, definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering en voorlegging 
   aan het Vlaams Parlement)
3 De reglementaire problemen met betrekking tot de tewerkstelling van niet-Belgen bij de Vlaamse 
   overheid analyseren (bijvoorbeeld inzake het bewijs van goed zedelijk gedrag en het bezit van 
   burgerlijke en politieke rechten) en oplossingen voor deze problemen uitwerken. 
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Meer informatie bij:
Martine Van Sande, afdeling Statutaire Aangelegen-
heden
telefoon: 02-553 50 25
e-mail: martine.vansande @azf.vlaanderen.be
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Positieve-actieplannen 2004 van de Vlaamse openbare instellingen 

Ook dit jaar hadden de Vlaamse openbare instellingen de opdracht om een positieve-actieplan in te 
dienen bij de dienst Emancipatiezaken. Slechts tien instellingen vervulden die opdracht: DIGO, IWT, 
Kind & Gezin,  OPZ Geel, VFSIPH, VDAB, VIZO, VLM en de VMM. OPZ Rekem integreerde de  evaluatie 
van acties met betrekking tot gender in het jaarverslag van de organisatie.   

Krachtlijnen van de plannen. Net als vorig jaar  zijn de verschillende acties  niet meer volledig ge-
richt op gender. Ook de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap krijgen heel wat 
aandacht in de plannen. Tevens zijn er een aantal VOI’s die rekening houden met de toekomstige 
situatie. Zo proberen ze alvast rekening te houden met consequenties uit  het  decreet houdende de 
evenredige participatie op de arbeidsmarkt en zien ze de reorganisatie als een kans om een aantal 
wijzigingen in het huidige gelijkekansen- en diversiteitsbeleid door te voeren.

Er wordt binnen de VOI’s steeds meer een integraal beleid gevoerd om te komen tot positieve re-
sultaten. Concreet betekent dit een verbeterde samenwerking van de emancipatieambtenaar met 
verantwoordelijken van (onder meer) HRM, Vorming en Personeelszaken. In een aantal gevallen stelt 
men een ondernemingsplan op of maakt men gebruik van de Interne Begeleidingscommissie. 

Tevens merkt men dat diversiteit en gelijke kansen steeds vaker worden geïntegreerd in een ruimer 
kader. De kansengroepen krijgen in de rechtstreekse dienstverlening aan de burger alsmaar meer 
aandacht.  

Ten slotte krijgen de organisatie van kinderopvang en de opvang van OSGW/pestgedrag nog steeds 
hun plaats binnen de plannen van de verschillende VOI’s. Ook hier speelt de emancipatieambtenaar 
een belangrijke rol bij het sluiten van de contracten met het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap en met derden.

Voorbeelden van geplande acties met betrekking tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen:
- aandacht besteden aan genderneutrale personeelsadvertenties;
- streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging in de jury’s;
- kinderopvang voor zieke kinderen organiseren;
- zorgen voor een vormingsaanbod voor de personeelsleden met betrekking tot gender;
- een brochure opstellen over deeltijdwerk.

Voorbeelden van geplande acties met betrekking tot diversiteit (aandacht voor personen met een 
handicap en allochtonen):
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- streefcijfers opstellen; 
- registratie uitbouwen voor allochtonen en personen met een handicap;
- specifieke wervingscampagnes voeren bij allochtonenorganisaties en organisaties voor personen 
  met een handicap;
- zorgen voor een website met een  blindsurferlabel; 
- functieomschrijvingen screenen;
- een specifieke opleiding voor juryleden organiseren.
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De positieve-actieplannen van de VOI’s zijn te vin-
den op de website van de dienst Emancipatiezaken: 
www.emancipatiezaken.be
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Bijlage 1

Evaluatie aanvullend actieplan allochtonen

Inleiding
Op 3 december 2002 werd de platformtekst ‘Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’ in het kader 
van Kleurrijk Vlaanderen goedgekeurd en ondertekend door de betrokken ministers. Deze plat-
formtekst bevatte concrete doelstellingen rond het opheffen van de ondervertegenwoordiging van 
vrouwen en kansengroepen (onder meer allochtonen, arbeidsgehandicapten en laaggeschoolden) in 
het arbeidsproces.
 
De Vlaamse overheid engageert zich om uitvoering te geven aan de afgesproken doelstellingen. De 
Vlaamse minister van Ambtenarenzaken opteerde ervoor om naast het positieve-actieplan van de 
dienst Emancipatiezaken een aanvullend actieplan rond allochtonen voor te leggen aan de Vlaamse 
Regering, met korte-termijndoelstellingen.
Het kabinet Ambtenarenzaken koos ervoor in dat aanvullend actieplan maatregelen voor te stellen 
voor de doelgroep allochtonen. Er werden geen concrete acties voorgesteld voor andere doelgroe-
pen. Men ging er echter wel van uit dat de genomen maatregelen voor allochtonen ook een positief 
effect zouden hebben op andere doelgroepen, zoals personen met een handicap.

Het aanvullend actieplan allochtonen bevat vier hoofdstukken, met volgende thema’s:
-wetgevende initiatieven
-instroom bevorderen
-doorstroom
-interne cultuurverandering

Het voorgestelde actieplan bevat gedeeltelijk dezelfde elementen als het positieve-actieplan van 
de dienst Emancipatiezaken. Daarnaast stuurt het aan op de implementatie van een aantal instru-
menten binnen de verschillende entiteiten. Verder bevat het een aantal nieuwe actiepunten. De 
uitvoering van het aanvullende actieplan allochtonen is in handen van de verschillende entiteiten, 
aangeduid in een bijhorend overzicht.

De dienst Emancipatiezaken werd verscheidene malen gecontacteerd door entiteiten met vragen 
rond de uitvoering van het aanvullend actieplan allochtonen. Velen kaderden dit ook in de uitvoering 
van de generieke doelstelling diversiteit van hun leidend ambtenaar.
Het kabinet van de Vlaamse minister voor Ambtenarenzaken vroeg aan de dienst Emancipatiezaken 
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een evaluatie te maken van de uitvoering van de actiepunten van het aanvullende actieplan.

De dienst Emancipatiezaken beschikte zelf niet over voldoende informatie hierover en stelde daarom 
aan de betrokken entiteiten de vraag aan te geven wat ze ondernomen hadden ter uitvoering van 
het plan. Volgende entiteiten werden hierover bevraagd:
-afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen
-Jobpunt Vlaanderen
-de vertegenwoordigers van de departementen in de PIWP
-de afdeling Vorming
-de afdeling HRM

Volgende entiteiten bezorgden ons voldoende informatie om een evaluatie mogelijk te maken:
-afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen
-afdeling Vorming
-afdeling HRM
-departementen AZF en OND

Evaluatie actiepunten

Hoofdstuk 1: wetgevende initiatieven: nationaliteitsvoorwaarde

De afdeling Statutaire Aangelegenheden stelde een ontwerpdecreet op dat een opsomming bevat 
van de functiefamilies bij de diensten van de Vlaamse overheid en de lokale overheden in Vlaande-
ren die worden opengesteld voor personen die niet de nationaliteit hebben van één van de lidstaten 
van de Europese Economische Ruimte.
De afdeling Statutaire Aangelegenheden zal de verdere finalisatie van dit decreet blijven opvolgen.

De dienst Emancipatiezaken beschikt niet over informatie in verband met acties, ondernomen om de 
eventuele herschrijving van artikel 10 van de Grondwet mogelijk te maken.

Hoofdstuk 2: Andere instroombevorderende maatregelen

2.1. Beeldvorming
2.1.1. Vlaamse overheid in beeld
De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen ontwikkelde in samenwerking met de dienst 
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Emancipatiezaken een arbeidsmarktcommunicatiecampagne, specifiek bedoeld om allochtonen en 
personen met een handicap te bereiken. Deze campagne speelt in op het reeds ruim verspreide cam-
pagnemateriaal van de algemene arbeidsmarktcommunicatiecampagne, maar stelt de Vlaamse over-
heid voor als een diverse organisatie, waar ook personen met een handicap en allochtonen welkom 
zijn. De grote diversiteit aan banen bij de Vlaamse overheid wordt onder de aandacht gebracht om 
het klassieke beeld van de ambtenaar te doorprikken. Naast het beeldmateriaal zijn ook de teksten 
daarop toegespitst.

De verspreiding van het campagnemateriaal naar organisaties voor allochtonen en personen met een 
handicap, scholen, integratiecentra en diens meer is een duidelijke boodschap naar deze doelgroe-
pen toe over het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. 
Met hetzelfde doel werden deze organisaties ook uitgenodigd om kennis te komen maken met de 
Vlaamse overheid op de Vlaanderendag.

Enkele entiteiten nemen een standaardbepaling op in hun vacatureberichten, waarin ze aangeven 
een gelijkekansenbeleid te voeren voor allochtonen en personen met een handicap.
 
2.1.2. Doelgroep in beeld
De administratie Personeelsontwikkeling legde contacten voor actieve toeleiding van mensen uit 
de doelgroepen. Daarvoor werden scholen en toeleidingsinstanties gecontacteerd, die veel werken 
met allochtonen en personen met een handicap. Mede hierdoor kan men zich een concreter beeld 
vormen van beide doelgroepen.

Bij de dienst Emancipatiezaken zijn geen acties bekend om in samenwerking met hogescholen, 
universiteiten, lokale werkgelegenheidsinitiatieven en zelforganisaties de doelgroep van allochtone 
werkzoekenden beter in kaart te brengen.

2.2. Bekendmaking van vacatures
Enkele entiteiten gingen voor zichzelf na welke functies het meest geschikt zijn om allochtonen aan 
te trekken. De startbanen bleken een goede stap naar werk binnen de Vlaamse overheid. Ook ver-
vangingscontracten worden beschouwd als kans voor mensen uit de doelgroepen.

Verscheidene entiteiten hebben extra aandacht voor de neutrale opmaak van vacatureberichten en 
advertenties. Sommige hanteren daarbij de checklist voor de opmaak van neutrale advertenties.

Vacatures worden door sommige entiteiten ook bekend gemaakt via specifieke kanalen om al-
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lochtonen en personen met een handicap te bereiken. De bestaande lijst met organisaties voor het 
doorgeven van vacatures wordt aangepast en zal nog in 2003 extra gepromoot worden.

2.3. Selectie en werving
Lopende initiatieven in verband met stageplaatsen werden verder gezet. APO vroeg scholen met veel 
allochtone leerlingen of ze op zoek zijn naar stageplaatsen en voor welke jobs. In samenwerking 
met APO stelde de dienst Emanciatiezaken deze vraag ook aan allochtonen- en gehandicaptenor-
ganisaties en centra voor beroepsopleiding. Wie interesse heeft voor stageplaatsen bij de Vlaamse 
overheid, zal op de hoogte gehouden worden over dit actiepunt. 

Bij het goedkeuren van projecten in het kader van de startbanen wordt telkens gewezen op het 
belang van het gelijkekansenbeleid voor allochtonen en personen met een handicap. De startbaan-
coördinator bij de afdeling HRM bracht de indienende entiteiten op de hoogte van de bestaande 
instrumenten inzake diversiteit. 
Om deze aandacht voor diversiteit bij de invulling van de startbanen ook in de toekomst moge-
lijk te maken en zelfs te versterken, is het noodzakelijk dat er een voltijds startbaancoördinator 
wordt aangeduid. Deze is best een regulier personeelslid en geen startbaner. De opvolging van het 
startbanenproject met aandacht voor diversiteit vereist ervaring met en kennis van de organisatie, 
onderhandelingsvaardigheden en continuïteit.

Hoofdstuk 3: Doorstroom

Sommige entiteiten sporen stagiairs aan om te solliciteren bij de Vlaamse overheid. Ook startbaners 
worden aangemoedigd om deel te nemen aan examens en sollicitaties voor contractuele functies 
of eventueel via vervangingscontracten in dienst te blijven tot een meer langdurige tewerkstelling 
is gevonden. Wel wordt aangegeven dat er vaak geen geschikte vacatures zijn na afloop van de 
startbaan.
De administratie Personeelsontwikkeling plant de aanleg van een databank met startbaners die in 
dienst willen blijven bij de Vlaamse overheid. Deze moet het de lijnmanagers mogelijk maken geïn-
teresseerde kandidaten te vinden.

Hoofdstuk 4: Interne cultuurverandering

Het onderzoek ‘Test de test’ ging van start. De uitvoering ervan wordt verdergezet in 2004.
De afdeling Vorming ging na welke behoeften er bestaan inzake bijkomende vormingsprogram-
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ma’s in het kader van het diversiteitsbeleid. Er was onder andere een opleiding rond integratie van 
personen met een handicap en er wordt gewerkt aan de realisatie van een opleiding interculturele 
communicatie op de werkvloer en een cursus assertiviteit voor personen met een handicap. Er werd 
ook een ‘netwerkcafé’ voor het lijnmanagement gewijd aan diversiteit.

De leidend ambtenaren kregen ook in 2003 een generieke doelstelling omtrent diversiteit opgelegd. 
Zij dienden in hun planning aan te geven welke acties ze zouden ondernemen voor de drie verschil-
lende groepen van het diversiteitbeleid. Bij hun evaluatie van 2003 zal daarmee rekening worden 
gehouden.

De HRM-opdrachthouders fungeren als interne vertrouwenspersonen binnen de entiteiten en stellen 
zich op als klankbord voor problemen inzake racisme, grensoverschrijdend gedrag en conflicten op 
het werk. 
Het meldpunt Spreekbuis fungeert als meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Meldingen inzake 
racisme en discriminatie op basis van geslacht, afkomst of handicap worden doorgegeven aan en 
verder opgevolgd door de dienst Emancipatiezaken.

Het coachingsproject van de afdeling HRM werd nog niet herbekeken en nog niet geoptimaliseerd. 
Afhankelijk van de personeelsbezetting van de afdeling wordt dit in 2004 verder opgevolgd.
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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

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

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

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

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

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

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

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

Nini Van de Velde, administratieve ondersteuning - secretariaat
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A26
1000 Brussel
Telefoon: 02-553 49 65
e-mail: nini.vandevelde@azf.vlaanderen.be
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Ledenlijst Commissie Emancipatiezaken - Departementale afgevaardigden van het MVG

Dept.  Naam   Adres    Telefoon  Telefax   E-mail
Voorzitter San Eyckmans  Boudewijnlaan 30- 2A25 02- 553 49 67  02- 553 50 52  san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
Stafmedewerker Ingrid Pelssers  1000 Brussel   02- 553 48 03     ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
Leden
Kabinet Carla Brion  Martelaarsplein 7  02- 553 23 11  02- 553 23 05  carla.brion@vlaanderen.be
     1000 Brussel
COO  Annemie Morren Boudewijnlaan 30- 8A18 02- 553 58 31  02- 553 58 40  annemie.morren@coo.vlaanderen.be
     1000 Brussel
AZF  Katrien Callens  Boudewijnlaan 30  02-553 20 90  02-553 52 19  katrien.callens@azf.vlaanderen.be
     1000 Brussel
OND  Annie Hofman  Koning Albert II-laan 15 02- 553 87 88             02- 553 87 65  annie.hofman@ond.vlaanderen.be
     1210 Brussel 
WVC  Jan Willems  Markiesstraat 1   02- 553 31 83  02- 553 31 07  jan.willems@wvc.vlaanderen.be
     1000 Brussel
EWBL  Eric Min  Markiesstraat 1 - k.642  02- 553 44 40  02- 553 40 67  eric.min@ewbl.vlaanderen.be
     1000 Brussel
LIN  Anne Persyn  Koning Albert II-laan 20 02- 553 74 03  02- 553 71 05  anne.persyn@lin.vlaanderen.be
     1000 Brussel  
WIM  Martin  Decuyper Koning Albert II-laan 7  02- 553 45 17  02- 553 45 37  martin.decuyper@wim.vlaanderen.be
     1210 Brussel
Deskundigen   
AZF/AM Sophie Steyaert Boudewijnlaan 30 - 2C63 02- 553 50 33  02- 553 51 06  sophie.steyaert@azf.vlaanderen.be
     1000 Brussel
AZF/Vorming Herwig Van Nerum Boudewijnlaan 30 - 2B47 02- 553 49 88    02- 553 50 28  herwig.vannerum@azf.vlaanderen.be
     1000 Brussel 
AZF/HRM-APO Marina Vanwingh Boudewijnlaan 30 – 2A1 02- 553 61 78     marina.vanwingh@azf.vlaanderen.be
     1000 Brussel
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VOI  Naam   Adres    Telefoon  Telefax   E-mail
Voorzitter San Eyckmans  Boudewijnlaan 30 - 2A25 02- 553 49 38  02- 553 50 52  san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
Stafmedewerker Hans De Smedt 1000 Brussel   02- 553 49 67     hans.desmedt@azf.vlaanderen.be
Leden
Kabinet Carla Brion  Martelaarsplein 7  02- 553 23 11  02- 553 23 05  carla.brion@vlaanderen.be
     1000 Brussel
Het  geen
Gemeenschaps- emancipatieambtenaar 
onderwijs aangesteld 
(vroeger ARGO)    
BLOSO Ann Colpaert  Zandstraat 3   02- 209 45 10     ann.colpaert@bloso.be
     1000 Brussel
DS  Inge Kinnaer  Havenstraat 44
     3500 Hasselt   011- 22 59 12  011- 22 12 77  i.kinnaer@dienst-scheepvaart.be
DIGO  Gerda Vaes  Koningsstraat 94  02- 221 05 80  02- 221 05 36  g.vaes@digo.be
     1010 Brussel
Export  Charlène Vanopbroeke Regentlaan 40   02- 504 87 11   02- 504 88 99  charlene.vanopbroeke@export.
Vlaanderen    1000 Brussel         vlaanderen.be 
IWT  Magali Parent  Bischoffsheimlaan 25  02/209 09 60  02- 223 11 81  mpa@iwt.be 
  Ria Bruynseels  1000 Brussel   02/209 09 95     mbr@iwt.be
Kind & Gezin    Hallepoortlaan 27
     1060 Brussel   
Koninklijk Museum Griet Claerhout  Plaatsnijdersstraat 2  03-238 78   0903-348 08 10 griet.claerhout@kmska.be
voor Schone     2200 Antwerpen  0478-31 2422
Kunsten Antwerpen 
OPZ Geel Katrien Rombouts Pas 200   014- 57 91 11  014- 58 04 48  katrien.rombouts@opzgeel.be
     2440 Geel
OPZ Rekem Rita Schaekers  Daalbroekstraat 106  089- 71 08 12  089- 71 07 05  rita.schaekers@opzrekem.be
     3621 Rekem
OVAM  Karina De Beule Stationsstraat 110  015- 28 41 40  015- 20 32 75  kdbeule@ovam.be
     2800 Mechelen
Toerisme Eliane Knuts  Grasmarkt 61   02- 504 03 00  02- 513 88 03  eliane.knuts@toerismevlaanderen.be
Vlaanderen    1000 Brussel
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VOI  Naam   Adres    Telefoon  Telefax   E-mail
VFSIPH Chantal Masselus Sterrenkundelaan 28-31 02- 225 86 36  02- 225 84 05  chantal.masselus@vlafo.be
     1210 Brussel
VDAB  Anne-Marie Vriends Brusselsesteenweg 288 015- 44 06 98  015- 41 49 03  avriends@vdab.be
     2800 Mechelen
VHM  Ann Gebruers  Koloniënstraat 40  02- 505 43 98  02- 505 42 07  ann.gebruers@vhm.be
     1000 Brussel
VIZO  Jessy Van Dousselaere Kanselarijstraat 19  02- 227 63 93  02- 217 46 12  jessy.vandousselaere@vizo.be
     1000 Brussel
VLM  Myriam Saenen  Guldenvlieslaan 72  02- 543 72 39   02- 543 73 99  myriam.saenen@vlm.be
     1060 Brussel
VLOR  Jo Gysen  Leuvenseplein 4  02- 219 42 99   02- 219 81 88  jo.gysen@vlor.be
     1000 Brussel
VMM  Diane Vlasselaer A. Van de Maelestraat 96 016- 21 92 63  016- 20 00 64  d.vlasselaer@vmm.be
     9320 Erembodegem-Aalst
VMW  Nadia De Clercq Belliardstraat 73  02- 238 96 40  02- 230 97 98  nadia.de.clercq@vmw.be
     1040 Brussel
NVZ  Raf Partoens  Oostdijk 110   03- 860 62 52  03- 886 21 98  raf.partoens@zeekanaal.be
     2830 Willebroek
VRT  Marie-Paul Provost A. Reyerslaan 52  02- 741 35 82  02- 736 78 17  marie-paule.provost@vrt.be
     1043 Brussel      02- 741 45 08
UZ-Gent Muriël Van Langenhove De Pintelaan 185–11 K12 IE 09- 240 21 11  09- 240 38 50  muriel.vanlangenhove@uzgent.be
     9000 Gent

Adressenlijst VOICE – Emancipatieambtenaren Vlaamse openbare instellingen



78 79

 Dienst Emancipatiezaken Naam  Adres    Telefoon  Telefax       E-mail
Opdrachthouder      San Eyckmans Boudewijnlaan 30 – 2A25 02- 553 49 67  02- 553 50 52      san.eyckmans@azf.vlaanderen.be
          1000 Brussel
Verantwoordelijken      Joke Van Dyck Boudewijnlaan 30 – 2A23 02- 553 50 79  02- 553 50 52      joke.vandyck@azf.vlaanderen.be
Doelgroepenbeleid  voor      Fatima Tigra  1000 Brussel   02- 553 49 70         fatima.tigra@azf.vlaanderen.be
personeelsleden met een handicap  Johan Vermeiren               johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be
Vertegenwoordigers van subwerkgroepen
Vertegenwoordiger     Johan Ringoot VFSIPH     -  09- 269 23 39      johan.ringoot@vlafo.be
slechthorenden     Kortrijksesteenweg 788
      9000  GENT 
Vertegenwoordiger     André Lathouwers Departement WVC  059-25 55 95  059- 51 19 78      andre.lathouwers@planetinternet.be
doven      Karel Janssenslaan 5
      8400 Oostende 
Vertegenwoordiger     Tonia In den Kleef North Plazagebouw  02- 553 13 03   -      tonia.indenkleef@wim.vlaanderen.be
visueel gehandicapten    Koning Albert II-laan 7B-k.302
      1210 Brussel
Vertegenwoordiger     Renald Claessens- Departement LIN  02- 553 74 08  02- 553 74 05       renald.claessens@lin.vlaanderen.be
motorisch gehancicapten   Van den Eynde Koning Albert II-laan 20 bus 2    02- 553 74 15 
      1000 Brussel
Vertegenwoordiger      Philip Verhoeven VDAB    09- 254 11 11   -      -
motorisch gehandicapten      Industrieweg 50
      9032 Wondelgem 
Afgevaardigden van de betrokken afdelingen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Sociale Dienst vzw     André Verschelden Boudewijnlaan 30 – 5B31 02-553 48 74   02-553 48 96      andre.verschelden@azf.vlaanderen.be
      1000 Brussel
Afdeling Vorming     Veerle Deconinck Boudewijnlaan 30 – 2B51 02-553 49 85  02-553 50 28      veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be
      1000 Brussel
Afdeling HRM      Katleen Goossens Boudewijnlaan 30 – 2A11 02-553 52 39  02-553 50 28      katleen.goossens@azf.vlaanderen.be
      1000 Brussel 
Afdeling Personeelsbewegingen   Annie D’Hondt Boudewijnlaan 30 – 5B26 02-553  51 29  02-553 52 00      annie.dhondt@azf.vlaanderen.be
en Wervingen     1000 Brussel

Ledenlijst Coordinatiewerkgroep “personen met een handicap” van het ministerie van de vlaamse gemeenschap



78 79

Naam   Departement    Functie   Dienst     Adres
Peggy De Nil  departement Algemene   afdelingshoofd  afdeling Algemene   Boudewijnlaan 30
   Zaken en Financiën       Administratieve Diensten  1000 Brussel
Willy De Weirdt departement Algemene   afdelingshoofd  afdeling Human Resources   Boudewijnlaan 30
   Zaken en Financiën      Management    1000 Brussel
Martin Ruebens departement Coördinatie  afdelingshoofd  afdeling Algemene     Boudewijnlaan 30
           Administratieve Diensten  1000 Brussel
Jan De Keye  departement Economie, Werkgelegenheid, afdelingshoofd  afdeling Algemene    Markiesstraat 1 
   Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw    Administratieve Diensten  1000 Brussel
Luc Lathouwers departement Leefmilieu en    directeur-generaal administratie Algemene    Koning Albert II-laan 20
   Infrastructuur       Administratieve Diensten  1000 Brussel
Jan Van Mulders departement Onderwijs   afdelingshoofd  afdeling Personeel,    Koning Albert II-laan 15
           Logistiek en Boekhouding  1210 Brussel
Arnold Desmet departement Wetenschap,   afdelingshoofd  afdeling Algemene    Koning Albert II-laan 7 
   Innovatie en Media      Administratieve Diensten  1210 Brussel
Anne Vanwalleghem departement Welzijn,    afdelingshoofd  afdeling Personeel   Markiesstraat 1
   Volksgezondheid en Cultuur          1000 Brussel
San Eyckmans  emancipatieambtenaar           Boudewijnlaan 30
                1000 Brussel
Sonja Van Blaere departement Leefmilieu en   afdelingshoofd  afdeling Personeel   Koning Albert II-laan 20
   Infrastructuur            1000 Brussel
Myriam Dierickx departement Algemene Zaken en   adjunct van de directeur afdeling Wervingen en    Boudewijnlaan 30
   Financiën       Personeelsbewegingen   1000 Brussel
Martine Van Sande departement Algemene Zaken en   afdelingshoofd  afdeling Statutaire    Boudewijnlaan 30
   Financiën       Aangelegenheden    1000 Brussel
Roger Van den Troost departement Algemene Zaken en  directeur-generaal administratie Ambtenarenzaken Boudewijnlaan 30
           Financiën    1000 Brussel
Gerda Van der Plas departement Algemene Zaken en   afdelingshoofd  afdeling Vorming   Boudewijnlaan 30
   Financiën            1000 Brussel
Frans Cornelis  departement Algemene Zaken en  directeur-generaal administratie Personeelsontwikkeling Boudewijnlaan 30
   Financiën            1000 Brussel

Ledenlijst Permanente Interdepartementale Werkgroep Personeel (PIWP) 


