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VOORWOORD

De Vlaamse Regering wil investeren in een transparante en toegankelijke overheidsadministratie die een be-
trouwbare en doeltreffende dienstverlening uitbouwt (Regeerakkoord Vlaamse Regering 2004-2009). 

Een personeelsbeleid dat gelijke kansen en diversiteit bevordert, draagt daar toe bij. Door te investeren in een 
kansengroepenbeleid, door een personeelsbeleid te voeren dat mensen laat doorgroeien tot op het niveau 
waar ze hun talenten volop kunnen waarmaken, doen we aan een goed beheer van mensen en middelen. 
Het realiseren van gelijke kansen en diversiteit is een werk van lange adem. Dat betekent niet dat er ondertus-
sen geen tussentijdse stappen moeten worden gezet in de richting van een divers personeelsbestand. 

De dienst Emancipatiezaken heeft er in de voorbije vijf jaar bewust voor gekozen om  actief mee te werken aan 
een personeelsbeleid dat de evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen bewerkstelligt. Door mee 
in het bad te gaan, door mee oplossingen te zoeken voor organisatieproblemen - in plaats van ze vanaf de 
zijlijn aan te wijzen - bouwde de dienst krediet op. Samen in bad gaan met andere personeelsbeleidsmakers 
heeft ook nadelen. Het duurt langer voor actiepunten gerealiseerd worden. Men moet met meer verzuchtingen 
rekening houden. Aan de andere kant worden op deze manier de aspecten inzake gelijke kansen en diversiteit 
meer geïntegreerd in het reguliere personeelsbeleid. 

De voorbije vijf jaar werd een aanzienlijk stuk van onze werktijd besteed aan de operatie Beter Bestuurlijk Be-
leid. Naast risico’s hield de reorganisatie immers ook kansen in om diversiteit en gelijke kansen te verankeren. 
Persoonlijk denk ik dat het tijd is dat er terzake een aantal knopen worden doorgehakt. Het is belangrijk om 
ons opnieuw te richten op de essentie in plaats van te blijven sleutelen aan de structuur van onze organisatie. 
Wij krijgen signalen dat er in de organisatie behoefte is aan consultancy op maat. Als de verplichtingen inzake 
gelijke kansen en diversiteit nu effectief verankerd worden door elementen van diversiteit op te nemen binnen 
de aansturingsinstrumenten van de leidend ambtenaren,  hoeven we onze energie niet meer te richten op het 
kader, maar kunnen we meer ondersteuning bieden bij de inkleuring. 

In 2005 wordt een nieuwe opdrachthouder Emancipatiezaken aangesteld. Dit is dan ook het laatste positieve-
actieplan dat ik mee opmaak. Ik heb deze job zéér graag gedaan. Mijn binding met deze organisatie is er geen 
van een statutaire betrekking, maar van overwegend goede herinneringen. Voor mij is dit een sterkere band. 
Ik ga de mensen uit mijn team en vele anderen missen en ik wil iedereen oprecht bedanken voor de inzet en 
het vertrouwen gedurende de voorbije vijf jaar. 

San Eyckmans
Opdrachthouder Emancipatiezaken
30 september 2004
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DE DIENST EMANCIPATIEZAKEN

Missie. De dienst Emancipatiezaken werkt mee aan het personeelsbeleid bij de Vlaamse overheids-
administratie met als doel een evenredige participatie van de kansengroepen te realiseren. De 
uitgangspunten zijn de meerwaarde van diversiteit voor de organisatie en het creëren van gelijke 
kansen voor deze kansengroepen. De Vlaamse overheidsadministratie ambieert een voorbeeldfunc-
tie 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.
De hoofdopdrachten van de dienst Emancipatiezaken zijn: het beleid adviseren inzake gelijke kan-
sen en diversiteit, en ondersteuning aanbieden bij de implementatie van dit beleid.  Daarnaast 
verzekert de dienst 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:
- Ondersteuning van een personeelsbeleid dat een divers personeelsbestand beoogt.
- 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.
- 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 ziet de   
  eigen toekomst in de uitbouw van een vraaggestuurde wijze van werken, waarbij de dienst open  
  staat voor vragen uit de departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en de Vlaam-
  se openbare instellingen.
- Aanbod creëren. Tegelijkertijd reikt de invloed niet ver genoeg als alleen op vragen wordt ingegaan. De   
  dienst wil ook voorstellen doen, vingers op de wonden leggen en met een aanbod naar buiten komen.

Met mainstreaming nemen de reguliere diensten het 
gelijkekansenbeleid op, waardoor het bieden van ge-
lijke kansen uitgroeit tot een zorg van de hele orga-
nisatie. De top van de organisatie is verantwoordelijk 
voor de realisatie van gelijke kansen en diversiteit. Een 
aparte kenniscel volgt de vorderingen in de organisatie 
en stimuleert acties. 
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- Inbedding in de Vlaamse overheidsadministratie. De dienst wil de samenwerking met de afdelin-
  gen, departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) en de Vlaamse openbare 
  intellingen (VOI’s) verbeteren. Dat past ook in de mainstreaminggedachte, die de verantwoorde-   
  lijkheid voor gelijke kansen legt bij de topambtenaren van de Vlaamse overheidsadministratie.

Personeel. De dienst Emancipatiezaken telt negen personeelsleden. Naast de opdrachthouder zor-
gen twee personeelsleden voor de inhoudelijke ondersteuning van de gelijke kansen van mannen 
en vrouwen. Twee inhoudelijke medewerkers zijn bevoegd voor de ondersteuning van de gelijke 
kansen van allochtonen en personen met een handicap. Twee personen worden ingeschakeld bij de 
organisatie van de kinderopvang, de 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 en geëvalueerd. De contacten met de 
departementen, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, de Vlaamse openbare 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 zitting hebben; 
2. deel te nemen aan het tweewekelijkse overleg tussen kabinetsmedewerkers en de leidinggevende 
ambtenaren die bevoegd zijn voor Ambtenarenzaken (OKA);
3. deel te nemen aan het HRM-netwerk;
4. de Commissie Emancipatiezaken (CE) en de Vlaamse Openbare Instellingen Commissie Emancipa-
tiezaken (VOICE) voor te zitten;
5. het netwerk voor personen met een handicap voor te zitten.

Colofon
Redactie: dienst Emancipatiezaken
Verantwoordelijke uitgever: San Eyckmans
Wettelijk depotnummer: D/2004/3241/245
Lay-out: Ingrid Van Rintel
30 september 2004

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

Naast haar hoofdopdracht ‘beleidsondersteuning’ verzekert de dienst Emancipa-
tiezaken een aantal diensten voor de personeelsleden, zoals klachtenbehande-
ling en de coördinatie van de kinderopvang van het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze dienstverlening laat zich niet makkelijk in actiepunten gie-
ten, maar groeide uit tot een belangrijke bezigheid van de dienst.

Ombudsfunctie voor meldingen over ongelijke kansen. De dienst Emancipatie-
zaken oefent een ombudsfunctie uit voor meldingen van personeelsleden van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap over ongelijke kansen. Waar nodig 
onderneemt de dienst actie. De meldingen – signalen van de werkvloer – geven 
aan waar zich structurele maatregelen opdringen in een beleidsdomein.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk. De personeelsleden van het ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 
kunnen bij een externe vertrouwensdienst terecht met meldingen over onge-
wenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). Naast de telefonische opvang en 
bemiddeling kunnen de departementen ook voor sensibiliseringsacties een be-
roep doen op de externe vertrouwensdienst. De dienst Emancipatiezaken en de 
externe vertrouwensdienst plegen tweemaandelijks overleg.

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

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

Positieve-actieplan 2005 

Voor vragen of problemen met betrekking tot ongelijke 
kansen, discriminatie, racisme en OSGW kunnen perso-
neelsleden terecht bij Spreekbuis op maandag (10 – 22 
uur), dinsdag tot en met vrijdag (10 – 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 loca-
ties: Markies-, Boudewijn- en Consciencegebouw).
Meer informatie bij:
Ingrid Verschueren
telefoon: 02-553 59 55
e-mail: ingrid.verschueren@azf.vlaanderen.be
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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 
diversiteit in de organisatie te realiseren.

Positieve-actieplan 2005

Meer informatie over het budget arbeidspostaanpassin-
gen 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 ken-
niscentrum bij:
Dienst Emancipatiezaken
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be
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Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie verankeren

1. Gelijke kansen en diversiteit in de nieuwe structuur

1.1 Uitvoering decreet van 8 mei 2002 inzake evenredige arbeidsmarktparticipatie 

Via een uitvoeringsbesluit worden een aantal afspraken en procedures vastgelegd zodat het decreet 
van 8 mei 2002 kan worden uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt de interne emancipatiestructuur (opge-
richt bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990) verankerd binnen de nieuwe 
organisatiestructuur. 

Op 24 december 2004 werd het ontwerpbesluit definitief goedgekeurd (Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteunung van het gelijkekansen- en diver-
siteitsbeleid in de Vlaamse administratie). 

Afspraken over definities. In het uitvoeringsbesluit worden definities vastgelegd voor personen van 
allochtone afkomst en personen met een arbeidshandicap, ervaren werknemers en kortgeschoolden. 
Het is belangrijk om deze definities te bekrachtigen bij besluit, omdat anders het risico bestaat dat 
verschillende beleidsdomeinen verschillende definities hanteren waardoor er niet correct kan worden 
gerapporteerd (zie definities bij evaluatie actiepunten 2004: Registratie van allochtonen en personen 
met een handicap).

Beperking van het aantal kansengroepen. Tijdens de voorbereidende besprekingen werd de vraag 
gesteld om extra kansengroepen toe te voegen. De dienst Emancipatiezaken heeft zich sterk verzet 
tegen het vergroten van het aantal kansengroepen zonder een verhoging van de middelen (budget/
personeel). Dat zou immers betekenen dat de beperkte middelen over meer kansengroepen verdeeld 
worden en de facto dat de inspanningen ten aanzien van de huidige kansengroepen worden vermin-
derd. De Vlaamse Regering koos ervoor om toch twee extra kansengroepen toe te voegen aan het 
interne gelijkekansenbeleid (de ervaren werknemers en kortgeschoolden). De regering stelde dat het 
niet de bedoeling is om het huidige kansenbeleid dat gericht is op personen met een handicap en 
personen van allochtone afkomst, mannen/vrouwen af te bouwen. Ze wil de bestaande acties voor 
kortgeschoolden en ervaren werknemers geleidelijk inbouwen in het gelijkekansen- en diversiteits-
beleid. 

Invoering van een systeem van streefcijfers. Vroeger bestond er in de administratie een beperkt quo-
tasysteem voor de aanwerving van personen met een handicap op niveaus D en E. Dit systeem zal 

Positieve-actieplan 2005 | Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie verankeren
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in het raamstatuut worden afgeschaft en een systeem van streefcijfers voor de kansengroepen komt 
in de plaats. Streefcijfers zijn geen quota, ze werken beleidsondersteunend: de te bereiken doelen 
worden gekwantificeerd en de vorderingen kunnen gemakkelijker in kaart worden gebracht. 
De functioneel bevoegde minister zal de streefcijfers bepalen en vastleggen in de aansturingsinstru-
menten van de leidend ambtenaren. Vervolgens worden de streefcijfers gevalideerd op de Vlaamse 
Regering, zodat die indien nodig kan bijsturen. 

In de toelichting van het raamstatuut wordt gesteld dat de streefcijfers moeten worden vastgesteld 
per entiteit, per niveau en per kansengroep (man-vrouw, allochtonen, personen met een handicap).

Invoering van een registratiesysteem. Realistische streefcijfers voor de kansengroepen allochtonen 
en personen met een handicap bepalen kan alleen als men over correcte kengetallen beschikt. Voor 
vrouwen en mannen zijn de kengetallen al beschikbaar. Het uitvoeringsbesluit legt de verplichting 
op om in elk beleidsdomein een registratiesysteem operationeel te maken. Dat betekent niet dat 
de personen uit de kansengroep verplicht zijn om zich te registreren: het gaat om een vrijwillige 
registratie. Het beleidsdomein moet wel een werkbaar systeem hebben om de registratie te doen en 
de gegevens daaruit te gebruiken.
Vanwege de vrijwilligheid van de registratie moeten de cijfers omzichtig gebruikt worden. 

Afspraken inzake de rapporteringsverplichting. Het decreet inzake evenredige arbeidsmarktpartici-
patie stelt een jaarlijkse rapporteringsverplichting in ten aanzien van de Vlaamse Regering en het 
Vlaams Parlement. Om het de minister van Ambtenarenzaken mogelijk te maken deze rapportering 
te verzorgen, worden een aantal afspraken in het uitvoeringsbesluit opgenomen omtrent timing en 
minimale eisen aan de rapportering.

Verankering van de interne emancipatiestructuur. Binnen de nieuwe structuur blijft de onafhankelijke 
positie van de opdrachthouder voor Emancipatiezaken behouden. Hiernaast wordt per beleidsdo-
mein minimum één verantwoordelijke aangesteld. Deze verantwoordelijke ondersteunt de leidend 
ambtenaar bij het realiseren van de evenredige vertegenwoordiging. Het verleden wees uit dat het 
erg belangrijk is dat deze verantwoordelijke zich dicht bij de personeelsfunctie bevindt.

Beleidsoverkoepelend netwerk. Net zoals in het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 
1990 en naar analogie van de huidige VOICE/CE-structuur zal er een beleidsoverkoepelend netwerk 
worden opgericht. Het is de bedoeling dat in dit netwerk vertegenwoordigers van de verschillende 
beleidsdomeinen zitting hebben. De opdrachthouder is voorzitter van deze vergadering. Doel van dit 
netwerk is enerzijds het onderling uitwisselen van opgebouwde kennis en expertise. Anderzijds kan op 
deze manier doorlopend gerichte ondersteuning worden aangeboden aan de leden van het netwerk.
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Een kengetal is een cijfer dat de aanwezigheid weer-
geeft op een bepaald ogenblik van een bepaalde kan-
sengroep.

Een streefcijfer is een richtcijfer dat binnen een be-
paalde periode moet worden behaald.

Het uitvoeringsbesluit is geschreven op de maat van de 
nieuwe organisatiestructuur. Omdat die er nog niet is, 
zorgen de overgangsbepalingen ervoor dat dit besluit 
al in de huidige structuur kan worden uitgevoerd zodat 
de rapportering niet geblokkeerd wordt.

In de definitieve goedkeuring van het besluit van 24 
december 2004 werd de keuze gemaakt om een verant-
woordelijke aan te stellen in plaats van een “voltijdse 
equivalent” (zoals gesteld bij de principiële goedkeu-
ring van dit besluit). Nadeel van deze optie is dat er 
geen oplossing wordt geboden aan de reeds jarenlange 
bekommernis dat de functie over geen tijdsbudget be-
schikt.
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1.2 Sectoraal akkoord
 
Op 7 juni 2004 ondertekenden de Vlaamse minister-president en de Vlaamse minister van Ambtena-
renzaken het sectoraal akkoord 2003-2004 met de representatieve vakbonden. Dit sectoraal akkoord 
heeft een ruim toepassingsgebied, alle personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en van de meeste Vlaamse openbare instellingen 
vallen eronder. 

In het kader van de bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn er twee belangrijke 
maatregelen afgesproken: 
- Ook voor statutaire personeelsleden wordt het mogelijk om 10 dagen vaderschapsverlof te ne-   
  men. Vóór deze beslissing was dit enkel een recht voor contractuelen. Deze maatregel zorgt voor   
  een gelijke(re) behandeling tussen contractuelen en statutairen.
- De ‘verplichte’ deeltijdse prestaties van het Schoonmaak- en Cateringpersoneel voor de periode 
  tussen 1 april 1972 en 31 december 1993 kunnen meegeteld worden als geldelijke anciënniteit 
  (op voorwaarde dat deze prestaties minimaal de helft bedragen van een voltijdse betrekking).   
  Deze (voornamelijk vrouwelijke) personeelsleden konden minder snel aanspraak maken op de 
  voordelen van de geldelijke anciënniteit omdat men verplicht was deeltijds te werken. Door deze 
  maatregel wordt deze ongelijkheid tenietgedaan. 

1.3 Hoe gendervriendelijk is de nieuwe regeling voor de leidend ambtenaren op N-niveau?

Op 4 juni 2004 nam de Vlaamse Regering een principiële beslissing over de wijze van aanstelling en 
uitoefening van de functies van de toekomstige topambtenaren. Deze topmandaten krijgen de naam 
‘N-functies’. De dienst Emancipatiezaken screende het besluit en onderzocht de gendervriendelijkheid. 

Competenties versus anciënniteit. Voor de management- en projectleiderfuncties van N-niveau moet 
men minstens vijf jaar leidinggevende ervaring hebben, verworven in de laatste tien jaar, of tien 
jaar nuttige professionele ervaring. De N-functies voor algemeen directeur vereisen drie jaar leiding-
gevende ervaring, verworven in de laatste tien jaar, of acht jaar nuttige professionele ervaring. Gelet 
op het carrièreverloop van vele vrouwen is het bijzonder positief dat deeltijdse prestaties als voltijds 
worden beschouwd bij de berekening van deze ervaring. De dienst Emancipatiezaken is voorstander 
om de competenties van kandidaten te laten doorwegen, eerder dan de aantal jaren leidinggevende 
ervaring. Het gevaar bestaat dat competente kandidaten door deze voorwaarden toch worden uitge-
sloten van de selectieprocedure. Bovendien beschikken vrouwen vaak nog niet over een voldoende 
lange carrièregeschiedenis.
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Het sectoraal akkoord is een tweejaarlijks akkoord 
tussen de Vlaamse Regering enerzijds en de vakbon-
den van de diensten van de Vlaamse Regering en de 
Vlaamse openbare instellingen die opgenomen zijn in 
het toepassingsgebied van het akkoord.

De topfuncties zullen ingevuld worden bij wijze van 
mandaat. De N-titularis kan zes jaar in een bepaalde 
functie zitten, kan het nog één keer verlengen bij een 
positieve beoordeling en in uitzonderlijke gevallen kan 
het zelfs een tweede keer verlengen. Midden 2004 
moest de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeu-
ring nog geven aan de wijze van functie-uitoefening, 
maar de contouren waren toen al duidelijk.

Geldelijke anciënniteit: de diensten en ervaringen die 
in aanmerking komen voor de vaststelling van het sa-
laris.
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Kan leidinggeven nog in deeltijd? De nieuwe regels maken langdurig verlof onmogelijk voor de ma-
nagers uit het top- en het middenkader. Maar er gelden een aantal uitzonderingen. Langdurig verlof 
is toegestaan in situaties van ongeval, ziekte, bevallingsverlof, loopbaanonderbreking voor ouder-
schapsverlof, palliatieve verzorging en de zorg in geval van een ernstige ziekte of verlof voor uitoe-
fening van een ambt bij een kabinet. Deze uitzonderingen op het verbod van langdurig verlof gelden 
ook voor de N-1-titularissen van het middenkader. Voor de functies van algemeen directeur – die te 
situeren zijn tussen de N- en de N-1-functies – gelden de algemene regels voor het raamstatuut. 
Het is nog niet duidelijk of, naast een voltijdse loopbaanonderbreking, een halftijdse loopbaanon-
derbreking eveneens mogelijk is voor de N- en de N-1-titularissen.
Als de hiërarchische meerdere ermee akkoord gaat, zal een N- en N-1-titularis en ook een algemeen 
directeur, deeltijds kunnen leidinggeven via het verlof voor deeltijdse prestaties. 

Opdracht rond gelijke kansen in competentieprofielen? De uitschrijving van de N-functie en de eva-
luatie van de N-titularis gebeurt onder meer op basis van een vooraf vastgelegd competentieprofiel. 
De dienst Emancipatiezaken heeft er steeds voor geijverd om een deelcompetentie ‘omgaan met 
diversiteit’ op te nemen in alle competentieprofielen voor de N-functies. Een omschrijving van deze 
deelcompetentie werd vroeger al in samenwerking met de afdeling HRM uitgewerkt. Ze zou geplaatst 
worden onder de categorie van vaktechnische generieke competenties en in alle profielen voor de 
N-functies terugkomen. Het is nog niet duidelijk of de competentie ‘omgaan met diversiteit’ effectief 
in alle competentieprofielen wordt behouden.

1.4 Managementcode

De managementcode bevat een aantal principes die bijdragen tot een optimaal personeelsbeleid. 
Ze werd ontwikkeld om de aansturing en de opvolging van het personeelsbeleid te realiseren. De 
principes moeten in de aansturingsinstrumenten van de topambtenaren worden geïntegreerd.

De Vlaamse Regering heeft op 4 juni 2004 haar goedkeuring gegeven aan een verdere implemen-
tatie van de managementcode. Om na te gaan of de principes van de managementcode worden 
nageleefd, moeten duidelijke meetfactoren bepaald worden en zijn er afspraken nodig over welke 
gegevens gerapporteerd moeten worden.  
Hoe de implementatie van de managementcode in de praktijk zal gebeuren, is op dit ogenblik nog 
vaag en onduidelijk. Ook de vooropgestelde meetfactoren hebben een indicatief karakter en bieden 
dus geen zekerheden.
  
Relevant voor gelijke kansen en diversiteit. De managementcode bevat een aantal principes waarin 
er aandacht is voor gelijke kansen en diversiteit. Zo wordt aanbevolen dat er bijzondere aandacht 
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moet gaan naar de kansengroepen bij de instroom- en doorgroeimogelijkheden. Hierbij wordt ver-
wezen naar het realiseren van een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen in de 
organisatie. Met betrekking tot een optimale combinatie van het werk en de privé-situatie stelt de 
code dat er aangepaste maatregelen moeten worden genomen. Men denkt hierbij onder meer aan de 
mogelijkheid tot thuiswerken, aan het organiseren van flexibele arbeidsvormen en aan de mogelijk-
heid tot kinderopvang. Tot slot wordt de nadruk gelegd op een positief arbeidsklimaat, waar ruimte 
is voor diversiteit en waar geen grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd. 

 

Uittreksel managementcode:
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Principes

De strategische en operationele 
keuzes van het beleidsdomein en 
de entiteit worden doorvertaald 
naar eigen beleidskeuzes qua 
personeel en organisatie binnen 
het globale kader van de Vlaamse 
overheid, en dit wordt als geheel 
helder gecommuniceerd.

A) De personeelsleden krijgen 
voldoende kansen om door te 
groeien naar andere functies en 
om hun inzetbaarheid te verrui-
men
B) De personeelsleden die in-
spanningen leveren om hun in-
zetbaarheid te verruimen krijgen 
voldoende kansen om gedurende 
hun loopbaan zinvol ingezet te 
worden

Aanbevelingen

(…)
voorzien van voldoende profes-
sionele strategische en operatio-
nele HR-capaciteit (met inbegrip 
van diversiteit)
(…)

1. een beleid uitwerken om de 
inzetbaarheid en doorstroming 
van de medewerkers te bevor-
deren, met bijzondere aandacht 
voor specifieke kansengroepen 
zoals lagergeschoolden, allochto-
nen, personen met een handicap, 
vrouwen in leidinggevende func-
ties, …

Opvolging: mogelijke meetfactoren

(…)
% doorgroei naar management- 
en leidinggevende functies (M/V, 
intern/extern)

% doorgroei van allochtonen en 
personen met een handicap

1

5



17

6

11
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De invulling van interne en ex-
terne vacatures verloopt op een 
integere, transparante en profes-
sionele wijze, op basis van een 
zorgvuldige afweging van indi-
viduele competenties t.o.v. een 
vooropgesteld functieprofiel en 
rekening houdend met het doel-
groepenbeleid van de Vlaamse 
Regering

De personeelsleden kunnen hun 
werk goed combineren met hun 
privé-situatie

Er heerst een positief arbeids-
klimaat waar ruimte is voor di-
versiteit (verschillende stijlen, 
denkbeelden, visies, …) en waar 
grensoverschrijdend gedrag niet 
getolereerd wordt

(…)
Zorgen voor een “evenredige” 
vertegenwoordiging van speci-
fieke kansengroepen zoals vrou-
wen, personen met een handicap, 
allochtonen, …

1. de behoeften en knelpunten 
mbt de combinatie werk/privé bij 
de medewerkers geregeld inven-
tariseren
2. aangepaste maatregelen tref-
fen om aan de vastgestelde be-
hoeften te voldoen (bv. thuis-
werk, flexibele arbeidstijden, 
deeltijds werk, kinderopvang, 
herziening takenpakketten, …) en 
de respons hierop opvolgen
3. de arbeidsflexibiliteit die in 
het statuut is opgenomen op een 
functionele en mensvriendelijke 
manier invullen 

1. zorgen voor een respectvolle, 
gelijkwaardige behandeling van 
alle medewerkers, ongeacht hun 
afkomst, geaardheid, kwalifica-
tieniveau, …
2. maatregelen nemen om een 
positief arbeidsklimaat te stimu-
leren en grensoverschrijdend ge-
drag te detecteren en te voorko-
men (meldpunten, communicatie, 
begeleiding, …)

(…)
4. % van de kandidaten die be-
horen tot de kansengroepen 
(vrouwen, allochtonen, personen 
met een handicap)
5. evolultie van het aandeel van 
de kansengroepen in het totale 
personeelsbestand
(…)

% van de medewerkers die tevre-
den zijn over het evenwicht tus-
sen het werk en de privé-situatie

(…)
% van de medewerkers die tevre-
den zijn over de werkdruk en de 
werksfeer

aantal klachten over grensover-
schrijdend gedrag (OSGW-pesten- 
discriminatie – racisme – geweld)
(…)

12
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1.5 Sectorale invulling van het beleidsdomein “bestuurszaken”

Op 23 april 2004 harmoniseerde de Vlaamse Regering de eerdere beslissingen inzake beter bestuur-
lijk beleid. De Vlaamse overheidsadministratie zal voortaan bestaan uit dertien beleidsdomeinen. De 
huidige bevoegdheid van ambtenarenzaken zal omgevormd worden tot het beleidsdomein bestuurs-
zaken. Er komen drie P&O-entiteiten:
• de entiteit P&O-beleid in het departement Bestuurszaken
• het intern verzelfstandigd Agentschap voor Overheidspersoneel
• het extern verzelfstandigd Agentschap voor Rekrutering en Selectie

Erg positief is het feit dat het realiseren van een evenredige vertegenwoordiging in het personeels-
bestand van de Vlaamse overheidsadministratie een integraal onderdeel vormt van de missie en 
uitdrukkelijk wordt genoemd als een belangrijke strategische doelstelling. 
De dienst Emancipatiezaken werd ingebed in het departement. De onafhankelijke positie van de 
opdrachthouder werd in deze teksten niet gegarandeerd, maar zal worden verzekerd in het nog defi-
nitief goed te keuren uitvoeringsbesluit. De positionering van de dienst in het departement is terecht 
omdat een belangrijke opdracht is de minister van bestuurszaken te ondersteunen om structurele 
maatregelen te nemen, zodat het personeelsbeleid de evenredige vertegenwoordiging en de gelijke 
kansen van de kansengroepen bevordert. De dienst vervult ook een aantal taken die men vanwege 
hun uitvoerend karakter eerder in een agentschap zou kunnen integreren. Een opsplitsing van de 
dienst van negen mensen zou de slagkracht echter ernstig doen afnemen. Vandaar dat ervoor werd 
gepleit dat de dienst deze dienstverlenende opdrachten (o.a. arbeidspostaanpassingen, klachten-
behandeling, concrete ondersteuning van de entiteiten) voortzet vanuit het departement. Over deze 
elementen werd in de regeringsdocumenten nog geen uitspraak gedaan. 

1.6 Het raamstatuut

De reorganisatie strekt er onder andere toe om het management veel meer te responsabiliseren. Het 
raamstatuut is een kader van rechten en plichten en geldt voor alle personeelsleden van de Vlaamse 
overheid. Dit statuut werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 juni 2004. Een 
aantal elementen hebben effect op de mogelijkheden een intern gelijkekansenbeleid te voeren. 
- De manager zal de wijze van rekrutering kunnen bepalen. Voordat men extern kandidaten zoekt, 
  moet men eerst nagaan of er geschikte kandidaten zijn bij de groep van de in herplaatsing ge-  
  stelde personeelsleden. Dat kan betekenen dat mensen die niet meer in hun functie passen in 
  hun entiteit of wiens functie wordt afgeschaft, maximale kansen krijgen om elders in de organisa- 
  tie een nieuwe plek te verwerven. Aan de andere kant betekent dit dat er pas in tweede instantie 
  extern wordt geworven. Om de instroom van personen met een handicap en allochtonen op 
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  korte termijn aanzienlijk te verhogen is dit een belemmering.
- Voor de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies in het middenkader is de vereiste 
  relevante ervaring voor interne kandidaten opgetrokken.Een positief element is dan weer dat de 
  periodes van deeltijdse werken als voltijds tellen voor het berekenen van het aantal jaren ervaring. 
- De medische geschiktheid wordt niet meer bepaald door de Administratieve Gezondheidsdienst, 
  maar de minister werkt hiervoor een procedure uit. Intussen bestaat al de praktijk dat er geen 
  algemeen voorafgaandelijk gezondheidsonderzoek meer gebeurt. (zie ook  het actiepunt met be-
  trekking tot medische toegangsvoorwaarden voor statutaire functies).
- De quotaregeling voor een minimumaanwezigheid van personen met een handicap op niveau D 
  wordt geschrapt in het raamstatuut en vervangen door de vermelding van een algemeen systeem  
  van streefcijfers voor alle kansengroepen, maar dat niet is verankerd in het personeelsstatuut  
  (zie ook hierboven met betrekking tot streefcijfers). Dat kan een verbetering betekenen voor alle 
  kansengroepen op voorwaarde dat men een effectief systeem van streefcijfers opzet en opvolgt. 
  Als dat niet in de praktijk wordt gerealiseerd, betekent deze wijziging voor personen met een 
  handicap een achteruitgang.

1.7 Bijdrage aan het regeerakkoord

Gedurende het voorjaar van 2004 werkte de dienst Emancipatiezaken mee aan de opmaak van de 
bijdrage inzake bestuurlijk beleid aan het regeerprogramma van de nieuwe Vlaamse Regering. De 
dienst bezorgde tekstvoorstellen met betrekking tot diversiteit, gelijke kansen en evenredige verte-
genwoordiging. De dienst Emancipatiezaken stelde ook drie ideeënfiches op voor de regeerbijdrage. 
Die omvatten de kern van de werking inzake diversiteit en gelijke kansen:
Fiche 1: Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en kansengroepen
Fiche 2: Een toegankelijke overheid
Fiche 3: Diversiteit in de organisatiecultuur
Van deze bijdragen werd nauwelijks iets overgenomen in de uiteindelijke tekst. Ook werd geen van 
de drie fiches overgeomen in het geheel van de regeerbijdrage. 

2. Diversiteitsdoelstellingen voor leidend ambtenaren gemainstreamd?

Van 2001 tot en met 2003 kregen de leidend ambtenaren een specifieke doelstelling betreffende di-
versiteit. Hoewel deze doelstelling veel wrevel opwekte en het systeem nog niet helemaal waterdicht 
was op het vlak van de evaluatie van de doelstelling, zorgde ze ervoor dat de verantwoordelijkheid 
om diversiteit te realiseren in het personeelsbestand aan het hoogste managementniveau werd 
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Herplaatsing: De Vlaamse overheid voorziet in een sy-
steem om personeelsleden die hun functie niet meer 
kunnen behouden, op een andere plaats in de Vlaamse 
overheid aan het werk te stellen. Deze groep mensen 
wordt hiervoor aangemeld door het management en 
krijgt voorrang bij vacatures op de aanwerving van 
nieuwe mensen of gewone functieveranderingen op ini-
tiatief van de persoon zelf. De redenen hiervoor kunnen 
divers zijn: de functie verdwijnt, de functie verandert en 
de persoon is er niet voor geschikt of de persoon vol-
doet om persoonlijke redenen niet meer aan de func-
tievereisten.
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toegewezen. Meer personeelsleden kregen ruimte om opdrachten betreffende gelijke kansen en 
diversiteit te realiseren. In 2004 formuleerde de Vlaamse Regering geen specifieke doelstelling over 
diversiteit, zij vroeg enkel “blijvende aandacht voor diversiteit”. Dat betekent een stap achteruit. De 
dienst Emancipatiezaken signaleerde aan de minister van Ambtenarenzaken hoe moeilijk het zou zijn 
om de “aandacht” te beoordelen. Daarop kreeg de externe evaluator van de minister de opdracht de 
leidend ambtenaren hierover specifiek te bevragen tijdens de (zelf )evaluatie. 

3. P&O rapport 2003

Elk jaar geeft de afdeling HRM het beleidsrapport Personeel & Organisatie (P&O-rapport) uit. 

Cijfers en aanbevelingen. Relevante cijfergegevens voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid zijn 
op twee manieren opgenomen in het rapport:
1. bij de meeste thema’s worden cijfergegevens opgenomen voor mannen en vrouwen (bijvoorbeeld 
bij thema’s als personeelssterkte, arbeidsflexibiliteit, gezondheid…);
2. bij het thema “diversiteitsbeleid: gelijke kansen binnen een positief arbeidsklimaat” worden spe-
cifieke gegevens opgenomen voor de drie kansengroepen.

In dit rapport wordt nog maar eens duidelijk dat er behoefte is aan eenduidige definities voor 
de kansengroepen “allochtoon” en “persoon met een handicap”. Doordat de registratie van deze 
kansengroepen nog steeds geen feit is, zijn er ook geen cijfergegevens aanwezig. Deze gegevens 
zijn echter nodig om een stand van zaken te kunnen maken op het gebied van de evenredige 
vertegenwoordiging van de kansengroepen in onze organisatie. Daarom wordt aanbevolen om ge-
meenschappelijke definities te hanteren voor personen met een handicap en allochtonen en in een 
registratiesysteem te voorzien.

Een greep uit de cijfergegevens voor mannen en vrouwen die wél zijn opgenomen in het rapport. Het 
aandeel van vrouwelijke personeelsleden is tussen 2002 en 2003 met bijna 1% gestegen. Toch zijn 
mannen nog steeds sterker vertegenwoordigd: 59,7%. Het maatschappelijke normpercentage werd 
voor 2003 vastgesteld op 42,9%. 

Uit het profiel van de kandidaten voor vacatures blijkt dat, in verhouding tot hun aandeel in het personeels-
bestand, de participatie van mannen en vrouwen aan de interne mobiliteit (horizontaal én verticaal) in 2003 
ongeveer even groot was. Maar mannen participeren meer aan bevorderingsprocedures dan vrouwen (2,34% 
tegenover 1,49%), in tegenstelling tot de horizontale mobiliteit (2,53% mannen tegenover 3,46% vrouwen).
De vormingsparticipatie blijft net als in 2002 een stuk hoger bij vrouwen (58,38%) dan bij mannen (38,19%). 
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De maatschappelijke norm wordt gebaseerd op het aan-
deel van mannen en vrouwen in de beroepsbevolking. 
De beroepsbevolking kan men omschrijven als “de wer-
kenden en de personen die geen werk hebben, maar 
wel actief op zoek zijn naar een baan en bovendien on-
middellijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (tus-
sen 15 en 65 jaar). “ 
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Het deeltijds werken in het ministerie gaat in stijgende lijn: in 2003 werkten meer dan 20% van 
het personeel deeltijds. Het gaat hierbij om contractuelen met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, 
vastbenoemden die verlof voor deeltijdse prestaties namen of personeelsleden die hun loopbaan 
tijdelijk halftijds onderbroken hebben. Vooral vrouwen maken gebruik van deze mogelijkheden: on-
geveer 45% van de vrouwen werkte deeltijds, tegenover 6,6% van de mannen. 
Het percentage van vrouwen in niveau A tegenover het percentage vrouwen tewerkgesteld binnen de 
andere niveaus blijft stijgen: van 28,4%  op 31 december 2001 naar 32,6% op 31 december 2003. 
Het aandeel van vrouwen in managementfuncties is gedaald: 20,7% in 2001, 19,5% in 2002 en 19% 
in 2003. Daarom wil de dienst Emancipatiezaken aanbevelen om acties te ondernemen om het gen-
derevenwicht te bevorderen in het midden- en topmanagement (zie ook verder).

Overige cijfergegevens en beleidsaanbevelingen met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen uit 
het P&O-rapport kunnen worden geraadpleegd in de bijlage.

4. Opmaak van gelijkekansen- en diversiteitsplannen

De dienst Emancipatiezaken en de administratie Werkgelegenheid legden hun ervaring samen om de 
opstart van een aantal diversiteitsplannen te begeleiden in de vorm van proefprojecten.

Decreet. Het decreet van 8 mei 2002 betreffende de evenredige arbeidsmarktparticipatie bepaalt 
dat de diensten van de Vlaamse overheid jaarlijks een gelijkekansen- en diversiteitsplan moeten 
opmaken. Het uitvoeringsbesluit van dit decreet heeft de criteria vastgelegd waaraan deze plannen 
moeten voldoen. De nieuwe aanpak van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen verschilt grondig 
van de al bestaande aanpak van de positieve-actieplannen.

Proefproject. De opmaak van een dergelijk gelijkekansen- en diversiteitsplan wordt verplicht vanaf 
januari 2005. Om al ervaring op te doen binnen de organisatie en te leren werken met het systeem 
van deze gelijkekansen- en diversiteitsplannen, legden de dienst Emancipatiezaken en de admini-
stratie Werkgelegenheid hun expertise samen. 
Aan de leidend ambtenaren en emancipatieambtenaren van het ministerie en de Vlaamse Openbare 
Instellingen werd gevraagd zich kandidaat te stellen voor de opmaak van een gelijkekansen- en 
diversiteitsplan in 2004. Zes entiteiten stelden zich kandidaat voor de opmaak van een gelijke-
kansen- en diversiteitsplan in het kader van een proefproject. Drie andere gaven zich op voor de 
ervaringsuitwisseling. 
Het is de bedoeling om aan de hand van deze praktijkervaring een stramien op te maken dat aan-
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Man/vrouw verdeling op 31 december 2003 in bruto VTE 
(excl. de startbaners)
             Mannen           Vrouwen          Totaal
Totaal            7656 (59,7%)  5174 (40,3%)  12830 (100%)
Contractuelen  1424 (18,6%)   1873 (36,2%)  3297 (25,7%)
Statutairen       6232 (81,4%)   3301 (63,8%)   9533 (74,3%)

Het integrale P&O-rapport is te vinden op het volgende 
webadres: http://www2.vlaanderen.be/personeelsbe-
leid/beleidsrapport03/bijlagen/rapport.pdf
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gepast is aan de eigenheid en behoeften van de Vlaamse overheid. Dit stramien willen we in januari 
2005 aanbieden als leidraad voor de opmaak van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen bij de 
gehele Vlaamse overheid.

De ondersteuning houdt in:
- regelmatige bijeenkomsten in groep;
- aanbod van een stramien;
- feedback bij problemen en vragen;
- individuele begeleiding wanneer nodig.

Vlaamse Openbare Instellingen die een gelijkekansen- en diversiteitsplan opmaken in het kader van 
een proefproject, moeten geen positieve-actieplan 2005 maken tegen 15 oktober 2004. Zij moeten 
wel een gelijkekansen- en diversiteitsplan indienen tegen eind december 2004.

5. Kennisnetwerk opbouwen

De dienst Emancipatiezaken nam zich voor om in 2004 meer aandacht te besteden aan het uit-
bouwen van structurele netwerken, waarbij contact wordt gezocht met specialisten buiten de eigen 
organisatie die actief zijn op de domeinen van zowel personeelsbeleid als gelijkekansenbeleid. 

De dienst krijgt regelmatig vragen van personeelsverantwoordelijken en  leden van het VOICE/CE-net-
werk die op zoek zijn naar goede praktijken, vormingsinstellingen met expertise inzake diversiteit en 
gelijke kansen. De dienst wil dergelijke informatie ontsluiten, zodat personeelsleden in de entiteiten 
gemakkelijk gegevens van onderzoekers, consultants en trainers kunnen terugvinden.  
In het najaar zullen deze gegevens op de website van de dienst Emancipatiezaken worden gezet.
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Deelnemers proefprojecten gelijkekansen- en diversi-
teitsplannen: administratie Cultuur (WVC), VIZO, Kind 
en Gezin, VDAB, VRT, VMM

Deelnemers ervaringsuitwisseling: VLM, LIN, OND

De gelijkekansen- en diversiteitsplannen in het kader 
van de proefprojecten moeten onder meer voldoen aan 
de volgende criteria:
- aandacht voor de drie kansengroepen;
- kengetallen en streefcijfers;
- afname van de diversiteitsaudit (DIVA);
- begeleiding door een interne werkgroep.
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Evaluatie positieve-actieplan 2004 voor mannen en vrouwen

6. Weinig vrouwen in topfuncties

De Vlaamse overheid telt erg weinig vrouwen in haar lijnmanagement. De laatste jaren werden op 
dit vlak geen significante vorderingen gemaakt. Anno 2004 is net niet één op vijf  van managers uit 
het midden- en topmanagement een vrouw. Aan de top is één op tien een vrouw. 

De Vlaamse openbare instellingen doen het minder goed dan het ministerie: 17,11% tegenover 
21,95% vrouwelijke lijnmanagers. Opmerkelijk is dat de vrouwelijke managers het behoorlijk goed 
doen in hun jaarlijkse evaluatie. De vrouwelijke managers uit het middenkader scoren op alle com-
petenties even goed als hun mannelijke collega’s en worden significant beter beoordeeld op de 
competentie ‘samenwerken buiten het eigen team’.
Mannen nemen daarentegen meer deel aan bevorderingsexamens. De participatie van mannen be-
draagt in verhouding tot hun aandeel in het totale personeelsbestand 2,34%. Bij vrouwen is dat 
maar 1,49%.

Top. De laatste jaren nam het aantal vrouwen in topfuncties in de Vlaamse overheid niet toe. Hun 
aantal blijft hangen rond 10%. Het ministerie en de openbare instellingen scoren hier hetzelfde: 
naast negen mannen vindt je er gemiddeld één vrouw. De Vlaamse overheid heeft op dit domein 
geen voorbeeldfunctie in de Vlaamse samenleving. Deze cijfers komen overeen met de vertegen-
woordiging van vrouwen in managementfuncties in de private sector.

Bij de start van beter bestuurlijk beleid zullen de topmanagers – de huidige houders van rang A3 en 
A4 - in de eerste aanstellingsronde worden herplaatst. Het mandaat van zes jaar kan met dezelfde 
duur worden verlengd bij een positieve eindevaluatie. Vanuit genderperspectief is de herplaatsing 
een absoluut gemiste kans om een duidelijke vooruitgang te boeken met betrekking tot meer vrou-
welijke managers. Het aantal vrouwen in de pool om te kunnen postuleren voor deze management-
functies was de laatste jaren toegenomen. Maar met de maatregel van de herplaatsing wordt het 
glazen plafond weer voor een aantal jaren structureel gebetonneerd. Vrouwen (en ook mannen) met 
potentieel blijven zitten in de wachtkamer. 

Middenkader. Het aandeel van vrouwen in de functie van afdelingshoofd bij de openbare instellin-
gen (19,81%) ligt lager dan bij het ministerie (24,62%). In vergelijking met twee jaar geleden nam het 
aantal vrouwen in een middenmanagementfunctie in de openbare instellingen toe met 2,81%. 
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Doen de Vlamingen het beter dan de Nederlanders? 
Eind 2002 bedroeg het aantal vrouwelijke managers 
in de topgroep van de Nederlandse Rijksoverheid 12% 
(schaal 15–19). Vlaanderen scoort met 11% niet beter 
dan Nederland.

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap telt mo-
menteel 40% vrouwen. Op het A-niveau (universitair 
geschoolden) daalt hun aantal tot 32%. Dit zet zich 
door bij het middenmanagement (24%) en verder bij de 
topambtenaren (11%). 
Van alle vrouwelijke statutaire ambtenaren is slechts 
13% eerste evaluator. Bij de mannen is dat bijna het 
dubbele: 22%.



24

Er zijn, naast sociale, voldoende economische redenen voor de Vlaamse overheid om meer vrouwen 
naar managementfuncties te trekken. Elk jaar worden de lijnmanagers geëvalueerd op hun kerncom-
petenties. Van de top worden die cijfers helaas niet vrijgegeven aan P&O-professionals. Die van het 
middenmanagement wel. De vrouwelijke afdelingshoofden in functie, scoren op alle kerncompeten-
ties even goed of beter dan hun mannelijke collega’s. Vrouwen blijken zich vooral te onderscheiden 
door de goede samenwerking met actoren of entiteiten buiten de eigen dienst. Uit eerder onderzoek 
weten we bovendien dat 75% van de vrouwelijke kandidaten in de preselectie voor afdelingshoof-
den 1997-2001 slaagde en 46% van de deelnemende mannen. 
De beperkte aanwezigheid van vrouwelijke afdelingshoofden ligt dus niet aan discriminerende selec-
tieprocedures of aan het falen in de functie-uitoefening. Het probleem is in grote mate het gevolg 
van, zoals uit eerder onderzoek van de dienst Emancipatiezaken bleek, het sporadisch vrijkomen van 
topfuncties, de moeilijke combinatiemogelijkheid van het  werk en de privé-situatie en de perceptie 
van politieke benoemingen.

De trein blijft stilstaan. De Vlaamse overheid maakt geen vorderingen, ondanks herhaalde steunbe-
tuigingen op publieke fora van de Vlaamse beleidstop en administratieve top. Op 31 december 2001 
telde het lijnmanagement van het ministerie 21,5% vrouwen. Bijna drie jaar later ligt hun aantal een 
half procent hoger met 21,95%. 

Bij de openbare instellingen is de vooruitgang iets groter. Daar steeg de vrouwelijke vertegenwoordi-
ging in het lijnmanagement met 2,43%, van 14,68% naar 17,11%. Die stijging is vooral toe te wijzen 
aan een toename van vrouwen in het middenmanagement.

Vlaamse kabinetten. Vele politieke partijen en politici gaven herhaaldelijk aan veel waarde te hech-
ten aan meer vrouwen in beleidsbepalende functies in de eigen administratie. Een goede graadmeter 
voor de geloofwaardigheid van die engagementsverklaringen vormen de kabinetten. De ministers 
hebben een persoonlijke en rechtstreekse impact op de samenstelling ervan. 
Eind 2003 telde de top van de Vlaamse kabinetten (kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs) 10% 
vrouwen. Deze cijfers vormen een spiegel van de Vlaamse overheidsadministratie. Of de huidige 
meerderheidspartijen verder willen gaan dan windowdressing zal moeten blijken. Midden 2004 wer-
den kabinetten samengesteld voor een nieuwe periode van vijf jaar. Een volgende rapportage van 
het positieve-actieplan zal nagaan of de Vlaamse ministers hun politieke statements in de praktijk 
brengen. 

Deeltijds leidinggeven. Lijnmanagers kunnen op dit ogenblik deeltijds leidinggeven, maar enkel in 
een formule van 80 of 90%. De nieuwe minister van Bestuurszaken zal zich moeten uitspreken of 
deeltijds leidinggeven voor minder dan 80% ook mogelijk is. 
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Vrouwelijke vertegenwoordiging  in het lijnmanagement 
van de Vlaamse overheid (juli 2004)

          Ministerie van de    Vlaamse openbare    Totaal Vlaamse
                 Vlaamse              instellingen*             overheid
             Gemeenschap 

Top  11,76% (4/34)      10,87%(5/46)   11,25%

Midden- 24,62% (32/130)   19,81%(21/106) 22,46%
 kader

Totaal     21,95%              17,11%     19,60%

*de Vlaamse openbare instellingen die onder het Stambesluit 
vallen

Vlaamse kabinetten (cijfers eind 2003)
         
         M         M%         V       V%       Totaal

Kabinetschef +    34      89,47         4      10,53           38
Adjunct-
kabinetschef  

Adviseur         110        73,33       40        26,67          150

Totaal         144        76,60       44       23,40          188
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Het is nog niet duidelijk of, naast een voltijdse loopbaanonderbreking, een halftijdse loopbaanon-
derbreking mogelijk is voor de N- en de N-1-titularissen. Als de opdrachtgever ermee akkoord gaat, 
zal een N- en N-1-titularis, en ook een algemeen directeur, deeltijds kunnen leidinggeven via het 
verlof voor deeltijdse prestaties.

7. Campagne voor een kwaliteitsvolle vergadercultuur

Midden 2003 startte de dienst Emancipatiezaken een campagne rond kwaliteitsvol vergaderen in de 
Vlaamse overheid. De campagne baseerde zich op een eerder onderzoek in opdracht van de dienst. 
Daaruit bleek dat vooral de hoeveelheid vergaderingen en de tijdstippen bij vele lijnmanagers een 
moeilijke combinatie van het werk en de privé-situatie tot gevolg hadden. Midden 2004 liep de 
campagne af. Een evaluatie volgde.

Materialen. Bedoeling van de campagne was een gedragsverandering te stimuleren. Er kwam een 
brochure met concrete tips en cartoons die bij het thema aansloten, een website en tafelvlagjes die 
op de vergadertafels geplaatst konden worden. In samenwerking met het departement LIN werd een 
afficheactie gelanceerd. Iedere maand verscheen een affiche in de vergaderlokalen van de Vlaamse 
overheid met telkens een ander thema. In het personeelsblad de Goedendag werd het thema even-
eens belicht.

Gezien en gesmaakt! De personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van 
veertien openbare instellingen vormden de doelgroep van deze campagne. Ook buiten de Vlaamse 
overheid was de belangstelling voor het campagnemateriaal erg groot. Het materiaal ging begin 2004 
voor een derde maal in herdruk. Vooral de affiches en de tafelvlagjes kenden succes. De ludieke 
invalshoek met de cartoons trok op een geslaagde manier de aandacht naar de inhoud van de cam-
pagne. Bij een evaluatieronde midden 2004 gaven de personeelsleden aan dat ze de vergadertips 
vonden aansluiten bij de problemen die leven rond de vergadercultuur in de Vlaamse overheid.  

Wat leren we eruit? Men vond de campagne leuk en ze werd opgemerkt. Bij de aanvang van de 
campagne ging de aandacht naar het vergaderprobleem. Maar die aandacht verslapte na enige tijd. 
De meerderheid vond het nuttig de vergaderprincipes periodiek in herinnering te brengen. Een ge-
dragsverandering op de werkvloer is door deze campagne (nog) niet voelbaar. Zowel lijnmanagers 
als niet-leidinggevenden melden nog steeds heel wat overbodige vergaderingen. Ook betreuren ze 
dat tijdens vergaderingen te veel tijd wordt besteed aan details en dat de samenstelling van de 
vergadering vaak niet optimaal is. Niet altijd de leidinggevenden moeten worden gevorderd voor 
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Wat vonden de Vlaamse ambtenaren van de campagne? 
De meerderheid van de reacties was positief:
- ‘Wat? Campagne afsluiten? Neen toch! Nog inspiratie 
  en centen? Vast en zeker doorgaan! De tips zijn leuk 
  en gevat. De kwaal echter hardnekkig. Geheugen
  steuntjes zijn geen luxe!’  
- ‘De campagne was inhoudelijk en vormelijk goed en 
  nuttig, maar heeft volgens mij de doelgroep te wei-
  nig bereikt. Een herhaling (één aandachtspunt per 
  maand) door een persoonlijke communicatie naar de 
  betrokkenen toe lijkt me welkom.’ 
- ‘Laat jonge ambtenaren ook eens de vergadering 
  voorzitten (meer responsabiliseren). De directeurs-ge-
  neraal hebben veelal te weinig tijd om de vergade-
  ring goed voor te bereiden.’
- ‘Ik vond de campagne RONDUIT schitterend. Op alle 
  affiches stond immers precies te lezen wat ik hier al 
  jarenlang hardop verkondig.’ 
- ‘Ik vond het een goede campagne, grappig en opval-
  lend, maar ik denk niet dat ze veel vruchten zal af-
  werpen. De kwaliteit van onze vergaderingen is dank-
  zij de campagne misschien meer bespreekbaar, maar 
  de kennis ontbreekt nog steeds.’ 
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een overleg. 
Velen vragen een vervolg op de campagne. Bijvoorbeeld door een periodieke mail met vergadertips 
naar specifieke doelgroepen. Ook is er vraag naar een kort standaardformulier waarbij mensen hun 
feedback geven over de zinvolheid en de wijze van aanpak van een vergadering

8. Netwerking tussen vrouwen met managementtalent

Het zijn niet de selectieprocedures die de weg van vrouwen naar het middenkader van de Vlaamse 
overheid blokkeren. Dat leert eerder onderzoek van de dienst Emancipatiezaken. Wel zijn er pro-
blemen met de moeilijke combinatie van het werk en de privé-situatie, de perceptie van politieke 
benoemingen en de geringe aandacht vanuit de politieke en ambtelijke top om meer vrouwen naar 
deze functies te trekken. De dienst Emancipatiezaken start met netwerkbijeenkomsten.

Vrouwen doen het goed. In de preselectie voor afdelingshoofden 1997-2001 slaagde 75% van de 
deelnemende vrouwen en 46% van de deelnemende mannen. De vrouwelijke afdelingshoofden in 
functie, scoren op alle kerncompetenties even goed of beter dan hun mannelijke collega’s. Dat blijkt 
uit de Bottum-Up-Evaluatie (BUE) van de middenmanagers voor de werkingsjaren 2002 en 2003. 
Vrouwen blijken zich vooral te onderscheiden door de goede samenwerking met actoren of entitei-
ten buiten de eigen dienst. Er zijn dus redenen genoeg om vrouwen extra aan te moedigen om zich 
kandidaat te stellen. Want vaak leggen vrouwen de lat voor zichzelf erg hoog, voordat ze kandideren 
voor een hogere functie.

Concept is klaar. De dienst Emancipatiezaken start in het najaar van 2004 met de eerste netwerkbij-
eenkomst. Meer daarover leest u onder het actiepunt over netwerkbijeenkomsten. Via deze netwer-
ken wil ze in het bijzonder vrouwen (ook mannen zijn welkom) extra motiveren en informeren om 
deel te nemen aan selectieprocedures. 

9. Meer respect voor het Schoonmaak- en Cateringpersoneel

In het voorjaar van 2003 heeft de dienst Emancipatiezaken in nauwe samenwerking met de ver-
antwoordelijken van de Diensten Afzonderlijk Beheer een onderzoek gedaan naar de situatie van 
werknemers vanaf 48 jaar binnen de DAB Schoonmaak en Catering. Het onderzoek stelt een aan-
tal oplossingen en concrete actiemogelijkheden voor om de werksituatie te verbeteren voor deze 
personeelsleden. Zo bleek uit het onderzoek dat er een gebrek aan respect wordt ervaren voor het 
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Deze campagne werd uitgewerkt samen met de DAB 
Schoonmaak en Catering en met de cellen Interne en 
Externe Communicatie

Meer informatie over deze campagne en de deelnemen-
de entiteiten is te vinden op de website www.vlaande-
ren.be/kwaliteitsvolvergaderen
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afgeleverde werk van de personeelsleden uit de DAB. Deze personeelsleden gaven ook aan dat men 
te maken heeft met een (te) hoge werkdruk.

Communicatiecampagne. In mei 2004 werd een communicatiecampagne gelanceerd om personeels-
leden erop te wijzen dat er collega’s zijn die elke dag zorgen voor nette gebouwen, voor catering 
in vergaderzalen, voor opgeruimde kitchenettes… en moet hen trachten aan te zetten om hier hun 
steentje bij te dragen.
Het basisidee van de communicatiecampagne is dat het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
een huishouden op zich is en dat iedereen  een stukje mee verantwoordelijkheid heeft om ervoor te 
zorgen dat het er proper werken is. Deze principes werden op een niet-belerende manier meegege-
ven via concrete tips op zeven aparte dragers.
De campagne wordt door de personeelsleden van de DAB Schoonmaak en Catering geëvalueerd in 
september 2004.

Aanbevelingen. Naast deze communicatiecampagne werden er vorig jaar door de DAB ook een aan-
tal andere aanbevelingen uit het onderzoeksrapport uitgevoerd. Zo werden dienstmededelingen en 
het personeelsnieuws in een meer verstaanbare taal uitgelegd via de personeelstijdschriften en zal 
er op 1 oktober een teambuilding worden georganiseerd. Om het leidinggeven bij de DAB Catering 
te optimaliseren, werd er een project uitgewerkt waarbij  het PLOEG-systeem werd aangepast aan 
de specifieke situatie van het Cateringpersoneel. Het personeel wordt ook meer betrokken bij de 
aankoop van materiaal.
Met de Sociale Dienst vzw, de afdeling Algemene Administratieve Diensten en de HRM-verantwoor-
delijke van het departement AZF werd de afspraak gemaakt dat de Sociale Dienst één personeelslid 
aanstelt dat specifiek zorgt voor het verwerken van vragen van Catering- en Schoonmaakpersoneel.

Niet alle aanbevelingen uit het rapport zijn ingevuld. Zo blijft het probleem van de (horizontale) 
doorstroom onaangeroerd. Uit de probleemanalyse bleek immers dat het loopbaanperspectief als 
een belangrijk knelpunt werd ervaren bij het DAB-personeel. Het blijkt moeilijk om voor deze per-
soneelsleden met hun specifieke statuut (allen contractuelen en de aparte positie van de Diensten 
Afzonderlijk Beheer) een beleid op poten te zetten dat op lange termijn voor hen perspectieven 
moet bieden. Uit gesprekken met verantwoordelijken van het Loopbaanontwikkelingscentrum (LOC) 
en de Verruimde Interne Arbeidsmarkt (VIA) werd duidelijk dat het bieden van concrete oplossingen 
voor de betrokken personeelsleden niet op korte termijn mogelijk is, onder meer doordat er op dit 
ogenblik te weinig interne vacatures zijn voor deze doelgroep.
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Naast een aantal tips van personeelsleden, kwamen er 
ook reacties binnen op de speciaal ontworpen intranet-
site (http://intra.vlaanderen.be/thuis):
- “Een schitterend initiatief! Als ik soms de toestand in 
  de kitchenette bekijk ben ik verlegen om in deze 
  omgeving te werken. Een vuile en slordige boel op 
  het aanrecht getuigen van weinig of totaal geen 
  respect voor de koffiedames en de mensen van de 
  schoonmaakploeg. Ik hoop van harte dat deze cam-
  pagne vruchten afwerpt, zo krijgen de koffiedames 
  en schoonmaaksters misschien eindelijk het respect 
  dat ze verdienen ...”
- “Zeer verrassende en zeer geslaagde campagne, vind 
  ik. De affiches trekken alvast de aandacht - nu is het 
  nog aan de ambtenaren om alles op te volgen.”
- “Fantastische campagne! Bij deze: mijn steunbetui-
  ging aan de campagne, maar vooral petje af voor 
  alle mensen van de schoonmaakploeg die altijd heel 
  hard hun best doen om alles te onderhouden zonder 
  dat zij er altijd naar behoren voor gewaardeerd wor-
  den!”
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10. Een brochure over deeltijds werken opmaken

In het voorjaar van 2004 werd een brochure over deeltijdwerk verspreid bij alle lijnmanagers en 
personeelsverantwoordelijken van het ministerie en de VOI’s . De brochure wil via concrete tips en 
aandachtspunten helpen bij de vlotte organisatie van deeltijdwerk in afdelingen en diensten. 

Cijfers. Cijfers tonen aan dat er van de mogelijkheden om het werk en de privé-situatie te combine-
ren ook gretig gebruik wordt gemaakt. Op 31 december 2003 werkte bijna 22% van de personeelsle-
den deeltijds: meer dan vier op tien vrouwen maken gebruik van deze mogelijkheden, nog niet één 
op de tien mannen werkt deeltijds.

Werk maken van deeltijdwerk. De brochure kwam tot stand door de werkgroep Deeltijdwerk. Eman-
cipatieambtenaren van vier Vlaamse openbare instellingen richtten samen met de dienst Emancipa-
tiezaken een werkgroep op om praktische oplossingen uit te werken voor een vlotte organisatie van 
deeltijdwerk. Binnen de Vlaamse overheidsadministratie bestaan er immers een hele reeks systemen 
waardoor personeelsleden mogelijkheden krijgen om hun werk en privé-leven vlot te combineren. 

Van een aantal lijnmanagers kreeg de dienst echter het signaal dat dit geen eenvoudige oefening is. 
Aan de ene kant moet men medewerkers mogelijkheden bieden om werk- en zorgtaken vlot combi-
neerbaar te maken, aan de andere kant moeten de afgesproken doelstellingen gerealiseerd worden. 
De kans bestaat zo dat het comfort van de ene de stress van de andere wordt.

11. Test de test: gendereffecten in wervingstests

In het voorjaar van 2003 ging het onderzoeksproject “Psychologische testen en de effecten op de 
instroom van kansengroepen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de Vlaamse privé-
bedrijven” van start. Het eerste onderzoeksdeel ging over personen met een handicap. Ondertussen 
werd in juni 2004 het tweede deel afgerond waarbij onderzocht werd of de testscores verschillen 
vertoonden tussen mannen en vrouwen. Hieruit bleek dat, om genderneutraliteit te kunnen garan-
deren, er een aantal aanpassingen moeten worden aangebracht in deze tests. 

Een aantal bevindingen. In het kader van algemene wervingen kan men de onderzochte tests het 
best alleen in combinatie met andere tests gebruiken om zo de neutraliteit te bewaren. Nog beter is 
dat ze worden gecorrigeerd, want alle onderzochte tests vertonen een aantal discriminerende items, 
die moeilijker zijn voor mannen of vrouwen.
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Het onderzoek “Test de test” is een gemeenschappelijk 
project van de dienst Emancipatiezaken en de admi-
nistratie Werkgelegenheid en is onderdeel van het VI-
ONA-programma. VIONA of het Vlaams Interuniversitair 
Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering is een 
programma van onderzoeken ter ondersteuning van het 
arbeidsmarktbeleid.
Meer info: www.viona.be

De beschikbare rapporten zijn te downloaden op de 
website van Emancipatiezaken:
* voor vrouwen en mannen: http://www.emancipatieza-
ken.be/page.asp?page=3

Verdeling van deeltijdwerk volgens geslacht binnen het 
MVG (personeelsleden die gebruikmaakten van het ver-
lof voor deeltijdse prestaties, halftijdse loopbaanonder-
breking of deeltijdse arbeidsovereenkomst): 
 
 Mannen  Vrouwen  Totaal

2002 5,4%  37,3%  17,94%
 (432/ 7.951) (1.916/5.132)      (2.348/13.083)

2003 6,6%  44,6%  21,89% 
 (548/8.285) (2.485/5.566)     (3.033/13.851)
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Uit het onderzoek bleek dat het maken van een ordening van kandidaten moet worden herbekeken. 
Onbelangrijke verschillen tussen testscores kunnen immers doorwegen op besluitvorming.
Bij een aantal tests blijkt ook dat vragen die een beroep doen op visuele intelligentie moeilijker 
zijn voor vrouwen dan voor mannen. Dergelijke tests zijn dus onwenselijk als ze niet bedoeld is om 
visuele intelligentie te meten. Ten slotte wordt er aanbevolen om een kwaliteitscontrole en label op 
te stellen zodat de genderneutraliteit optimaal kan worden gegarandeerd. 

12. Verder verzekeren van een kwaliteitsvolle kinderopvang

De laatste jaren werd er op vele vlakken gesleuteld aan de kinderopvang in de Vlaamse overheids-
administratie: meer verantwoordelijkheid ter plaatse, betere accommodatie, een strenger inschrij-
vings- en betalingssysteem, de mogelijkheid tot inschrijven via internet of intranet en aandacht 
voor diversiteit binnen de monitorengroep. 

Onderzoek naar uitbreiding van kinderopvang. Op verzoek van een aantal ouders werd onderzocht 
of er de mogelijkheid bestaat om ook in Leuven kinderopvang op te starten. 
De Afdeling Gebouwen kwam tot de conclusie dat er onvoldoende plaats was om kinderopvang te 
organiseren in een van de gebouwen van de Vlaamse overheid. De oplossing om een lokaal buiten 
de Vlaamse overheid te gebruiken, is qua veiligheid en duurzaamheid niet mogelijk, zoals blijkt uit 
onze ervaring in Gent. Voorlopig wordt deze uitbreiding dus niet uitgevoerd. 

Een ander soort uitbreiding, eveneens op verzoek van ouders, is wel van start gegaan, namelijk 
langere openingstijden voor de kinderopvang in Gent tijdens de zomervakantie van 2004. Deze uit-
breiding is een proefproject. Als de evaluatie positief is, wordt nagegaan of deze mogelijkheid ook 
in de andere buitendiensten kan worden aangeboden.  

Oog voor gelijke kansen en diversiteit, ook binnen de kinderopvang. In 2003 maakte de dienst 
Emancipatiezaken al de keuze om bij gelijke kwalificaties voorrang te geven aan mannelijke mo-
nitoren en monitoren van allochtone afkomst. Ook in het jaar 2004 werd er bij de selectie extra 
aandacht besteed aan deze kansengroepen. Bij een vergelijking tussen 2003 en 2004 stelt men vast 
dat beide kansengroepen evenveel of meer vertegenwoordigd zijn in 2004 ten opzichte van 2003 
(zie cijfers in bijlage).

Stijging van aantal Vlaamse openbare instellingen (VOI’s) die aangesloten zijn bij de kinderopvang. 
De laatste jaren maken steeds meer Vlaamse openbare instellingen gebruik van onze kinderopvang. 
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Vergelijking monitoren qua geslacht en afkomst tussen 
2003 en 2004

De cijfers in verband met afkomst zijn nog niet ver-
zameld op basis van het registratiesysteem van het 
MVG en de nieuwe definities van de kansengroepen. 
Ze zijn indicatief en kwamen tot stand op basis van de 
naam, de nationaliteit of op aangeven van de betrok-
kene zelf.
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Terwijl er in de periode van 1999-2000 acht VOI’s aangesloten waren bij de kinderopvang zijn het er 
in de periode van 2004-2005 al dertien, nl. BLOSO, DIGO, EXPORT VLAANDEREN, IWT, VDAB, VFSIPH, 
VLM, VIZO, VHM, VMW, SERV, TOERISME VLAANDEREN en VREG. Het aantal kinderen van ouders van 
VOI’s dat aanwezig is op de kinderopvang, stijgt ook. In het jaar 2004 ligt het aantal al tussen 20 
en 25 % van het totaal aantal kinderen. 

13. Grensoverschrijdend gedrag

In 2004 heeft de dienst Emancipatiezaken een poging gedaan om het meldpunt voor ongewenst 
seksueel gedrag budgettair te integreren in het centrale meldpunt. De opvolging van OSGW en de 
externe vertrouwensdienst bleef in handen van de dienst.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). Gedurende de periode 1 september 2003 – 31 au-
gustus 2004 registreerde de externe vertrouwensdienst vijf meldingen, waarvan twee afkomstig wa-
ren van personeelsleden in de buitendiensten. Drie meldingen hadden alleen betrekking op OSGW. 
Bij één melding was er sprake van een combinatie OSGW en stalking en bij een andere melding was 
er een combinatie van OSGW en pesterijen. In vier gevallen was de klager een vrouw, bij één melding 
was er geen specifieke klager, maar zou men kunnen zeggen dat het om een storend element ging 
binnen de algemene werksfeer. Alle aangeklaagden waren mannen.

Vanuit de vaststelling dat er de voorbije jaren heel wat meldingen zijn ontvangen over OSGW als 
gevolg van het verbreken van een relatie op het werk, zou er bij het sensibiliseren ook een accent 
moeten worden gelegd op de risico’s van relaties op het werk. Ongewenste gedragingen die voort-
vloeien uit een relatiebreuk, mogen niet getolereerd worden. Een aanvankelijk gewenste relatie kan 
geen verzachtend element zijn voor grensoverschrijdend gedrag.

Onduidelijkheid over centraal meldpunt. In 2002 werd een centraal meldpunt opgericht waar perso-
neelsleden terecht konden met klachten over grensoverschrijdend gedrag. 
De dienst Emancipatiezaken is een grote pleitbezorger geweest voor dit algemene meldpunt met één 
gratis telefoonnummer. Zo zijn personeelsleden direct aan het goede adres en worden ze niet ein-
deloos doorverwezen. Het nieuwe systeem is nog niet helemaal in orde. Het is niet steeds duidelijk 
voor de VOI’s of hun instelling aangesloten is bij het centrale meldpunt en voor welke problematiek 
(pesten of OSGW). Deze onduidelijkheid is zeer contraproductief bij een beleid inzake grensover-
schrijdend gedrag. Het is belangrijk dat personeelsleden weten waar ze met hun klacht terecht kun-
nen en wat er vervolgens mee wordt gedaan. Door dat helder te communiceren voor klachten inzake 
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Een korte sensibiliseringsvideo over OSGW kan worden 
geleend bij de dienst Emancipatiezaken, de afdeling 
Vorming, de departementale vertegenwoordigers en de 
emancipatieambtenaren. De video is uitsluitend voor 
gebruik in de Vlaamse overheidsadministratie.
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ongewenst seksueel gedrag op het werk bouwde de dienst Emancipatiezaken een goede reputatie 
op. Personeelsleden die een klacht indienden, bleken tevreden over de ondersteuning die ze kregen 
om het grensoverschrijdend gedrag te doen ophouden. Door de huidige situatie kan het krediet dat 
in het verleden inzake klachtenbehandeling werd opgebouwd, zeer snel verdwijnen. Het is belangrijk 
dat terzake afspraken worden gemaakt tussen de VOI’s en de afdeling HRM.
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Evaluatie actiepunten 2004 voor allochtonen en personen met een handicap

14. Test de test: effecten voor personen met een handicap en allochtonen in   
     wervingstests

In het voorjaar van 2003 ging het onderzoeksproject “Psychologische testen en de effecten op de 
instroom van kansengroepen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de Vlaamse 
privé-bedrijven” van start. Het eerste deelrapport van september 2003 handelde over personen met 
een handicap. In juni 2004 werd het tweede deel over mogelijke gendereffecten afgerond. Het derde 
deel over allochtonen wordt half 2005 verwacht. 

Personen met een handicap. In samenwerking met de administratie Werkgelegenheid werden ver-
schillende  actoren samengebracht om te bekijken of de onderzoeksresultaten uit het deelrapport 
over personen met een handicap konden omgezet worden in bijsturingen en beleidsvoorstellen.
Het deelrapport heeft op het terrein een bijdrage geleverd tot het tot stand brengen van redelijke 
aanpassingen bij de wervingen en de competentiemetingen die Selor uitvoert.
De dienst Emancipatiezaken en de administratie Werkgelegenheid formuleerden een voorstel dat 
de Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze een extra opdracht geeft ter onder-
steuning van de selectiecontext. De besprekingen zijn bij het schrijven van deze evaluatie nog niet 
afgerond en vragen een verdere aanpak in 2005. 

Allochtonen. De dataverzameling in een wervingscontext bij Selor en het Belgische leger leverde te 
kleine aantallen op. Wel werden er voldoende gegevens gevonden in de sector van de beroepsoplei-
ding en -bemiddeling door de VDAB. De resultaten van de analyse worden verwacht in een rapport 
medio 2005.

15. Registratie van allochtonen en personen met een handicap

Voor 2004 wilde de dienst Emancipatiezaken de definities van de kansengroepen personen met 
een handicap en allochtonen op elkaar afstemmen zodat in de Vlaamse overheidsadministratie 
dezelfde definities gebruikt worden. De definities voor de kansengroepen werden verankerd in het 
uitvoeringsbesluit van het decreet van 8 mei 2002 op de evenredige arbeidsmarktparticipatie voor 
de Vlaamse overheid als werkgever.

Meten is weten. Als de definitie vaststaat, kan men beginnen te registreren. Voor het ministerie van 
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Het onderzoek “Test de test” is een gemeenschappelijk 
project van de dienst Emancipatiezaken en de admi-
nistratie Werkgelegenheid en is onderdeel van het VI-
ONA-programma. VIONA of het Vlaams Interuniversitair 
Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering is een 
programma van onderzoeken ter ondersteuning van het 
arbeidsmarktbeleid.
Meer info: www.viona.be

De beschikbare rapporten zijn te downloaden op de 
website van de dienst Emancipatiezaken:
- rapporten voor personen met een handicap:
 http://www.Emancipatiezaken.be/page.asp?page=34
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de Vlaamse gemeenschap werd er geopteerd voor een integratie van de registratie in het perso-
neelssysteem Vlimpers. In de zomer van 2004 raakte dit systeem klaar, zodat er een nulmeting kan 
plaatsvinden in het najaar. 
Het gaat hier over een vrijwillige registratie. Doordat de registratie vrijwillig is, zullen de cijfers een 
foutmarge hebben. De dienst Emanicipatiezaken schat dat het aantal mensen dat tot de kansen-
groepen behoort en zich niet zal registreren hoger is dan het aantal dat dit zich wel zal registreren. 
Hierdoor zal er waarschijnlijk een onderschatting zijn van de aantallen. Het vraagt daarom een goed 
onderbouwde begeleidende campagne om personeelsleden te  informeren en te motiveren om te 
registreren.

De resultaten hiervan zijn bij het maken van deze evaluatie nog niet bekend. Er werd ook  geop-
teerd om stapsgewijs te werken en een vergelijkbare invoering van een registratiesysteem bij de 
Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen, niet gelijktijdig te doen maar op basis van de 
ervaringen bij het ministerie te lanceren in 2005. De dienst Emancipatiezaken zal op basis van de 
ervaringen in het ministerie een ondersteuningsaanbod doen om een registratie door te voeren in 
de Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen.

Definities van de kansengroepen in het uitvoeringsbesluit van het decreet op de evenredige arbeids-
marktparticipatie:

Definitie “persoon van allochtone afkomst”
• Oude definitie: “persoon met een andere dan de Belgische nationaliteit”.
• Nieuwe definitie: “persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of per-     
  soon waarvan minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land  
  buiten de Europese Unie.” 

Definitie “persoon met een arbeidshandicap”
• Oude definitie: “persoon ingeschreven in het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen 
  met een Handicap”.
• Nieuwe definitie : “persoon met een aantasting van de mentale, psychische, lichamelijke of zin
  tuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeids
  plaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is”.  
  Het gaat om personen uit één van de volgende categorieën: 
  a. persoon ingeschreven bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met   
     een Handicap;
  b. persoon die door de VDAB erkend is als beperkt arbeidsgeschikt;
  c. persoon die zijn/haar hoogste getuigschrift of diploma behaald heeft in het Buitengewoon Se-
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      cundair Onderwijs (BuSO); 
   d. persoon die in aanmerking komt voor een inkomensvervangende of integratietegemoet-
      koming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 
      houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap;
   e. persoon die in het bezit is van een attest van minstens 66 % arbeidsongeschiktheid van fede-
       rale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap; 
   f. persoon die in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslis-
      sing, of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen of van het Fonds voor Beroeps-
      ziekten waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66 %.

16. Externe netwerking om meer allochtonen en personen met een handicap te 
     bereiken

Het voorbije werkjaar werd gewerkt aan de optimalisering van de contacten met een aantal alloch-
tonen- en gehandicaptenorganisaties. Zo kan de Vlaamse overheid mensen uit deze kansengroepen 
directer aanspreken en zich meer bekend maken als werkgever.

Mailinglijst. In het najaar van 2003 werd een mailinglijst afgewerkt met de contactgegevens van 
organisaties die werken voor allochtonen en/of personen met een handicap en die zich bereid 
verklaard hebben vacatures voor werk bij de Vlaamse overheid door te geven aan mensen uit de 
kansengroepen.

De mailinglijst werd zo breed mogelijk bekendgemaakt binnen de Vlaamse overheid en kan gedown-
load worden van de website. 

Een van de organisaties op de mailinglijst is Jobkanaal, dat actief op zoek gaat naar mensen uit 
de kansengroepen voor de invulling van vacatures. Verschillende entiteiten maakten al gebruik van 
deze dienstverlening. VOI’s maken hier meer gebruik van dan departementen. De departementen ge-
ven overwegend vacatures door voor startbanen, de VOI’s gebruiken Jobkanaal zowel voor tijdelijke 
als voor vaste betrekkingen en voor hoog- en laaggeschoolden.
 
Er worden nog maar steeds weinig kandidaten doorverwezen voor deze vacatures. Daarom moet de werkge-
ver ook een beroep doen op andere kanalen. Jobkanaal zoekt oplossingen om dit knelpunt te verhelpen.
Voor beide partijen is het belangrijk de samenwerking regelmatig te evalueren om de werking bij te sturen 
wanneer nodig.

Positieve-actieplan 2005 | Evaluatie actiepunten 2004 voor allochtonen en personen met een handicap

De mailinglijst kan worden gedownload van de vol-
gende website: http://www.vlaanderen.be/personeels-
beleid/actiekit onder de knop “Instroom”.

Meer informatie over en voor het doorgeven van vaca-
tures aan Jobkanaal is te vinden op de website www.
jobkanaal.be.
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Update. Wanneer bepaalde gegevens veranderden, werden die aangepast in de mailinglijst. In de 
zomer van 2004 werd een bevraging gedaan bij alle organisaties van de mailinglijst om  eventueel 
veranderde contactgegevens te updaten en na te gaan hoe de vacaturewerking verloopt. Nagenoeg 
alle organisaties reageren positief en wensen ook in de toekomst nog vacatures te ontvangen. Ze 
zijn tevreden over de wijze waarop ze de vacatures krijgen (per e-mail) en geven ze door aan po-
tentiële kandidaten of aan andere organisaties die rechtstreeks in contact komen met mensen uit 
de kansengroepen.
In september 2004 wordt een volledig aangepaste versie van de mailinglijst op de website gepubli-
ceerd. Er zal ook nagegaan worden hoe de samenwerking met Jobkanaal in de toekomst verbeterd 
kan worden.

Gebruik. De lijst wordt regelmatig gebruikt door entiteiten die op zoek zijn naar nieuwe personeels-
leden. Toch wordt hij nog niet systematisch gebruikt voor alle functies. Vaak worden enkel vacatures 
voor startbanen of vervangingscontracten op deze wijze bij de kansengroepen bekendgemaakt. Vaak 
wordt ook maar een selectie uit de mailinglijst aangeschreven, wat niet de bedoeling is. De dienst 
Emancipatiezaken wil alle entiteiten aanmoedigen om voor alle wervingen de vacatures ook door te 
geven aan deze lijst, naast andere wervingskanalen. 

17. Onderzoek naar het beleid voor personen met een handicap in buitenlandse 
     overheidsadministraties

De algemene doelstelling voor dit onderzoek was om inspiratie te halen bij buitenlandse overheden 
betreffende tewerkstellingsmaatregelen voor personen met een handicap.

Bij de uitbesteding van het onderzoek werd de vraag  gesteld of er landen zijn die een systeem van 
rendementsondersteuning bij de overheid hebben. Waar er een systeem bestaat werd een uitdieping  
van het onderzoek gevraagd. 
De landen die worden onderzocht zijn: Finland, Zweden, Nederland, Ierland, Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Duitsland, Canada, Oostenrijk en Hongarije.  

De resultaten worden einde 2004 verwacht. Ze zullen mee verwerkt worden in het beleidsvoorstel 
voor een systeem van ondersteuning van rendementsverlies voor personen met een handicap.
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Een goed gebruik van de mailinglijst betekent:
- gebruik bij alle externe wervingen
- hanteren van een realistische sollicitatietermijn (de 
  vacatures moeten doorgegeven worden)
- gebruik van de hele lijst, niet alleen een selectie er
  uit
- doorgeven van eventuele foutmeldingen aan de 
  dienst Emancipatiezaken
- combinatie van de juiste wervingskanalen met een 
  aangenaam en realistisch vacaturebericht: een onaan-
  trekkelijke functiebeschrijving lokt geen kandidaten!
- vermeldingen als ‘deze functie is niet geschikt voor 
  personen met een handicap’ of ‘is enkel geschikt 
  voor personen met een lichte handicap’… zijn vaak 
  eerder gebaseerd op onbekendheid met de kansen-
  groep dan op de realiteit.
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18. Ondersteunende maatregelen bij rendementsverlies

In het kader van het positieve-actieplan 2004 werden geen beleidsvoorstellen voor maatregelen ter 
compensatie van rendementsverlies geformuleerd.

Het actiepunt werd niet afgeblazen, maar verdaagd omdat de hiervoor vereiste informatie later ter 
beschikking kwam dan verwacht:
• Het onderzoek dat het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
  (VFSIPH) heeft uitgeschreven met betrekking tot de effectiviteit van loonkostensubsidies in de 
   private sector, wordt pas afgerond in januari 2005.
• De resultaten van het onderzoek over buitenlandse inspiratie kwamen pas einde 2004 ter beschikking.

Dit actiepunt voor 2004 wordt opnieuw opgenomen in 2005.

19. Medische toegangsvoorwaarden voor statutaire functies

In het verleden doken er meermaals problemen op met betrekking tot de aannemingsonderzoeken 
door de Administratieve Gezondheidsdienst (AGD) voor personen met een handicap,  voor een per-
soon met een bepaalde ziekte of overgewicht. Volgens het positieve-actieplan 2004 zou de dienst 
Emancipatiezaken een voorstel formuleren ter verbetering van de huidige medische toelaatbaar-
heidscriteria.

Door een wetswijziging in 2003 is de AGD intussen niet meer bevoegd voor het uitvoeren van aan-
nemingsonderzoeken. De Vlaamse Regering besliste om geen nieuwe aannemingsonderzoeken te 
installeren en de personeelsstatuten hiervoor aan te passen. Het geplande actiepunt werd hierdoor 
overbodig.

Toch blijft er enige waakzaamheid geboden. De voorafgaande gezondheidsbeoordeling bij een wer-
ving door de arbeidsarts gebeurt vindt nu vaker plaats dan voor de afschaffing van het aanne-
mingsonderzoek. Het gebeurt echter enkel voor risicosituaties, bijvoorbeeld bij  personen met een 
handicap en zwangere vrouwen.
 
De arbeidsarts doet geen algemene medische keuring maar brengt advies uit om risico’s te voor-
komen en het werk haalbaar te maken. De arbeidsarts geeft een advies en de werkgever beslist. 
Hiermee wordt het probleem opgelost (wat bij de AGD soms voorkwam) dat een handicap van een 

Positieve-actieplan 2005 | Evaluatie actiepunten 2004 voor allochtonen en personen met een handicap



37

werknemer geen probleem vormde voor de werkgever, maar de betrokkene toch niet in dienst 
kon komen. Met andere woorden, de medische keuring is voor iedereen nu vervangen door een 
beschermend medisch toezicht voor bepaalde groepen. De toekomst zal moeten uitwijzen of de be-
schermende maatregel voor bepaalde groepen in de praktijk geen verdoken aannemingsonderzoek 
wordt. 

20. Toegankelijkheid websites

De dienst Emancipatiezaken wilde in 2004 samen met andere partners een project opzetten ter 
verhoging van de toegankelijkheid van websites.

Op 11 juni 2004 besliste de Vlaamse Regering om een programma op te zetten om de toegankelijk-
heid van het intranet en het internet te verhogen. 
Alle betrokkenen worden opgeroepen om aanpassingen, die binnen het bestaande budget kunnen 
gebeuren, op korte termijn te realiseren. Gezien de beperkte meerkost en bij nieuwe toepassingen 
betekent dat ook dat alle nieuwe webtoepassingen aan de kwaliteitsnormen moeten beantwoor-
den.

Planning en samenwerking. Er werd aan de webmasters gevraagd om een planning op te maken om 
maximale toegankelijkheid te behalen tegen einde 2007 voor het internet en einde 2010 voor het in-
tranet. In een samenwerkingsverband tussen Emancipatiezaken, het Vlaams Steunpunt Toegankelijk-
heid van de cel Gelijke Kansen en Contactpunt Vlaanderen werd ervoor gekozen om een gezamenlijk 
project op te zetten onder de naam ‘ToeWeb’ waarbij Contactpunt Vlaanderen de eerstlijnstaken op 
zich neemt. Vanaf 1 november is het aanspreekpunt ter beschikking. 

Het ToeWeb-project heeft naast de concrete promotie en ondersteuning als doel een kwaliteitssy-
steem uit te werken zodat de toegankelijkheid op langere termijn gegarandeerd blijft en er inge-
speeld kan worden op nieuwe technologieën.

Op 10 november 2004 vindt een informatiemoment plaats waar het belang van de toegankelijkheid, 
inzicht in de kwaliteitsnormen en ondersteunende instrumenten worden aangeboden. In december 
van 2004 zijn vier technische vormingssessies gepland voor webmasters. 

De kwaliteitsnormen voor de toegankelijkheid zijn gebaseerd op internationale normen en de toe-
passing ervan in het Belgische blindsurferlabel. 
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Contactpunt Vlaanderen is de werktitel van een sa-
mengaan van de initiatieven  Kleurrijk Vlaanderen, de 
Vlaamse Infolijn en E-governement. Met deze samen-
voeging ontstaat er een integratie van een aantal ac-
ties die gericht zijn op de communicatie met de burger. 
Contactpunt Vlaanderen beheert onder andere ook de 
portaalsite www.vlaanderen.be. 

ToeWeb: ToeWeb staat voor Toegankelijkheid van 
Webtoepassingen. De klankassociatie ‘to-web’ doet 
denken aan ‘naar het web’.

De gehanteerde normen voor toegankelijkheid zijn ge-
baseerd op de internationale normen die  uitgegeven 
zijn door het World Accessibility Initiative  (http://www.
w3c.nl/Dutch/translations.shtml) en de toepassing ervan 
in het Belgische Blindsurferlabel (www.blindsurfer.be).
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21. Arbeidspostaanpassingen

De periode oktober 2003 tot augustus 2004 was het tweede werkingsjaar voor het centrale budget 
arbeidspostaanpassingen voor personen met een handicap.

Aantal aanpassingen. In het eerste jaar vonden er vijftien aanpassingen plaats. Het tweede jaar 
werden er twintig aanpassingen gerealiseerd. (Hierbij worden de veertien doventolksessies als één 
aanpassing gerekend). Ook werd er in het kader van dit budget een vorming georganiseerd over 
een vergrotingsprogramma dat door verschillende personeelsleden met een visuele handicap wordt 
gebruikt en in de vormingslokalen werd de beschikbare vergrotingssoftware geactualiseerd.

Opvallend is dat achttien van de twintig aanpassingen uitgevoerd werden bij mensen met een zin-
tuigelijke handicap.

Meer dan een vraag voor hulpmiddelen. Adviesverlening is een belangrijk aspect in de werking. 
Twaalf  dossiers startten met de vraag naar een hulpmiddel, maar gingen in feite over de inscha-
kelingsmogelijkheden van mensen. In een aantal van deze situaties leidt dat helemaal niet tot een 
materiële arbeidspostaanpassing, maar wel tot opleiding, taakherverdeling, samenwerkingsafspra-
ken, vervoersregelingen, loopbaanheroriëntering  enzovoort. In de praktijk is er voor deze dossiers 
een concrete samenwerking met de HRM-verantwoordelijken, de arbeidsarts, het loopbaanontwik-
kelingscentrum,  de Sociale Dienst enz. De dienst Emancipatiezaken meent dat vragen naar optimale 
inschakeling van mensen met een handicap een duidelijker plaats moeten krijgen in het hele perso-
neelsbeleid. Er moet meer preventief en op langere termijn gewerkt worden in plaats van curatief en 
op korte termijn. Loopbaanontwikkeling lijkt daartoe op het eerste gezicht een geschikt kader.

Uit diverse hoeken komt het signaal dat de dienstverlening op het vlak van hulpmiddelen bij het per-
soneel nog onvoldoende bekend is (zie actiepunt 2005: Infobrochure voor personen met handicap).

22. Cursus gebarentaal

In 2004 heeft de dienst Emancipatiezaken het initiatief genomen om een proefproject op te starten 
dat de communicatie tussen doven en horenden zou moeten verbeteren.

De dienst Emancipatiezaken heeft de voorbije jaren een aantal klachten van dove personeelsleden 
ontvangen. Daaruit werd vastgesteld dat de meeste problemen tussen doven en horenden ontstaan 
door de moeilijke onderlinge communicatie. Daarnaast voelen dove personeelsleden zich meestal 
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buitengesloten omdat ze met hun horende collega’s niet kunnen communiceren. Schriftelijke com-
municatie wordt door hun collega’s soms als tijdrovend ervaren. 

De dienst Emancipatiezaken heeft in 2004, in samenwerking met de Sociale Dienst vzw, een proef-
project opgestart om personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kennis te 
laten maken met de Vlaamse gebarentaal. De testdag werd door de aanwezigen positief geëvalu-
eerd.

Testdag Vlaamse gebarentaal. In het voorjaar werd via intranet een oproep gedaan bij de perso-
neelsleden van het ministerie. 87 mensen hebben zich voor de testdag ingeschreven, waarvan er 67 
aanwezig waren. 46 mensen gaven aan dat ze de cursus tijdens de middagpauze wilden volgen. 8 
hiervan gaven aan dat ze gebarentaal zouden kunnen toepassen op het werk maar dat ze ofwel geen 
akkoord krijgen van hun chef om de cursus tijdens de werkuren te volgen ofwel dat 20 halve dagen 
afwezig zijn op het werk voor henzelf te veel is. De meesten die de les tijdens de middagpauze wil-
den volgen, zouden gebarentaal in hun privé-situatie kunnen gebruiken. 14 aanwezigen zouden de 
cursus tijdens de werkuren willen volgen. De meesten hiervan hebben dove collega’s. 

Cursus Vlaamse gebarentaal. In de zomer 2004 heeft de dienst Emancipatiezaken na de testdag aan 
de geïnteresseerden een inschrijvingsformulier toegestuurd. De cursus was na één dag volzet, wat 
wijst op de grote interesse voor de Vlaamse gebarentaal. Vanaf  9 september 2004 wordt de cursus 
tijdens de middagpauze georganiseerd. Vanwege deze grote vraag besloot de afdeling Vorming om 
de cursus ook aan te bieden tijdens de werkuren (zie de engagementen van de afdeling Vorming).

23. Rondetafelconferentie

Een extra actiepunt in 2004 was de ondersteuning van de leidend ambtenaren van het ministerie 
bij het opmaken van een groeipad voor de kansengroepen allochtonen en personen met een han-
dicap.
 
Beslissingen na de rondetafelconferentie. Als gevolg van de rondetafelconferentie voor personen 
met een handicap nam de Vlaamse Regering een aantal concrete engagementen om de aanwezig-
heid van personen met een handicap binnen de organisatie sterk te laten toenemen. Alle leidend 
ambtenaren kregen de opdracht van de minister van Ambtenarenzaken om een groeipad voor hun 
entiteit uit te tekenen. Aan de dienst Emancipatiezaken werd gevraagd om de leidend ambtenaren 
in deze opdracht te ondersteunen. De dienst Emancipatiezaken besloot om in eerste instantie een 
ondersteuningsaanbod uit te werken voor het ministerie. 
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Groeipad: De Vlaamse Regering wil tegen 2010 4,5 % 
personen met een handicap in het personeelsbestand. 
Elke leidend ambtenaar moet een plan opmaken waar-
uit blijkt hoe groot de aangroei voor zijn of haar entiteit 
zal zijn en welke extra initiatieven worden genomen om 
die te realiseren.
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Gesprekken met de top. Om ervoor te zorgen dat het ondersteuningsaanbod aansluit bij de behoef-
ten van de leidend ambtenaren, had de opdrachthouder voor Emancipatiezaken met elke secretaris-
generaal een gesprek. Verschillende secretarissen-generaal wezen op het feit dat zij én inspanningen 
moeten doen om mensen met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt kansen te bieden én gecon-
fronteerd worden met steeds meer opdrachten en minder personeel. Men wil wel inspanningen leve-
ren en ook voor mensen met rendementsverlies kansen op werk realiseren, maar alleen als hiervoor 
in extra middelen wordt voorzien. Deze zorg wordt mee gedeeld door de dienst Emancipatiezaken. 
Daarom wil de dienst een voorstel tot compensatie van rendementsverlies opmaken waarbij de en-
titeiten die inspanningen doen, worden ondersteund of gefinancierd. 

Het college van secretarissen-generaal besliste dat elke secretaris-generaal een plan zal voorbe-
reiden met een groeipad voor zijn entiteit. Ook werd er een tijdelijke werkgroep opgericht waarbij 
voor elk departement een gemandateerde vertegenwoordiger wordt aangesteld. De werkgroep wordt 
geleid door de secretaris-generaal van het departement Economie, Werkgelegenheid en Buitenlandse 
aangelegenheden (EWBL). 
 

Positieve-actieplan 2005 | Evaluatie actiepunten 2004 voor allochtonen en personen met een handicap

Rondetafelconferentie 
Op 2 december 2003 organiseerde de Vlaamse minister 
van Tewerkstelling en de administratie Werkgelegenheid 
een rondetafelconferentie over tewerkstellingsmogelijkhe-
den voor personen met een arbeidshandicap.
Op deze conferentie werd een gezamenlijke platformtekst 
onderschreven tussen de Vlaamse overheid, de actoren 
die aan de tewerkstelling werken en de organisaties van 
personen met een handicap. Hierin zijn ook een aantal 
engagementen opgenomen van de Vlaamse overheid als 
werkgever. Die werden door de regering bekrachtigd op 
12 maart 2004.
Samengevat : 
- Met betrekking tot doelgroepafbakening: hanteren van 
  dezelfde definitie en implementatie in de hele organi-
  satie.
- Het uittekenen van een groeipad naar evenredige verte-
  genwoordiging, zijnde een globaal streefcijfer  van 4,5 
  % van het personeelsbestand voor personen met een 
  handicap. Dit streefcijfer en het bijbehorende groeipad 
  zullen voor elke entiteit verder worden verfijnd.
- Het werken met diversiteitplannen als algemeen kader 
  voor de verschillende entiteiten.
- Het verbeteren van instroommogelijkheden .
- Het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van 
  rendementsverlies, in samenwerking met de minister, 
  bevoegd voor de werkgelegenheid.
- Het voeren van een beleid tot realisatie van redelijke 
  aanpassingen.
- Hanteren van de groep personen met een arbeidshandi-
  cap als aandachtsgroep voor  loopbaanontwikkelings-
  initiatieven.
- Verhogen van de toegankelijkheid van de gebouwen en 
  internet.

Meer info op de website: www.kleurrijkvlaanderen.be, on-
der de rubriek ‘werken’, doorklikken op ‘evenementen’.
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Evaluatie communicatie-initiatieven 2004
 
 
Zichtbaarheid van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in het personeelsblad Goedendag. De 
dienst Emancipatiezaken leverde tweemaandelijks een bijdrage voor de vaste pagina, met onder 
andere artikels over deeltijds leidinggeven, arbeidsmarktcommunicatie, toegankelijkheid van gebou-
wen, de vergadercultuur en de DAB-campagne. 

In de Goedendag verscheen in de rubriek ‘reporter ter plaatse’ een artikel over de kwaliteit van het 
vergaderen bij de Vlaamse overheid. Lezers konden reacties sturen over hun eigen ervaringen. De 
dienst Emancipatiezaken zorgde voor de tips om er iets aan te doen. 

In onze vorige evaluatie meldde Emancipatiezaken dat er in de rubriek ‘topontmoeting’ geen enkele 
vrouw voor het voetlicht gebracht werd. Deze keer kwamen er twee vrouwen aan bod:  de waarne-
mend eerste opdrachthouder van de administratie Wetenschap en Innovatie en veranderingsmana-
ger van het beleidsdomein Wetenschap en Innovatie, en de secretaris van de Vlaamse Raad voor 
Wetenschapsbeleid.
Dat er op dat vlak nog veel werk aan de winkel is, blijkt uit het artikel ‘Cherchez la femme’ in de 
rubriek Actueel: bij de negen vertegenwoordigers die de Vlaamse belangen in het buitenland pro-
moten, is er geen enkele vrouw. Om het cliché helemaal te bevestigen hebben al die mannen wel 
een vrouwelijke assistent. 

Niet alleen de dienst Emancipatiezaken wil een voortrekker zijn van een diversiteits- en gelijkekan-
senbeleid bij de Vlaamse Overheid, ook de administratie Werkgelegenheid. Dat kwam naar voren in 
het artikel ‘Meer kleur in ons ministerie’ in de rubriek Personeelszaken. 

Rapportering aan college van secretarissen-generaal en MOVI. De dienst Emancipatiezaken 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 concrete acties en activiteiten die zijn afgewerkt. De viermaandelijkse rappor-
tering heeft als doel  de topambtenaren op de hoogte te brengen van de initiatieven en actiepunten 
die de dienst realiseerde. Tegelijkertijd kan deze informatie de leden van het college ondersteunen 
bij het ontwikkelen van initiatieven in hun eigen departement.
De dienst Emancipatiezaken besliste om vanaf het voorjaar 2004, naast de rapportering aan het 
college, ook te rapporteren aan de Raad van bestuur van het MOVI–netwerk. In dat netwerk zetelen 
HRM-verantwoordelijken van Vlaamse openbare instellingen. 
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Tracking website dienst Emancipatiezaken. De website van de dienst Emancipatiezaken (www.eman-
cipatiezaken.be) is actief sinds 25 oktober 2001. De website wordt voortdurend aangepast door de 
dienst.

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

Er is een gemiddeld aantal bezoekers van 401 per maand maar de maand met het hoogste aantal 
bezoekers was januari 2004 met 630 bezoekers: 
• per week brengen gemiddeld 95 bezoekers een bezoekje aan de website.
• per dag is er een gemiddelde van 14 bezoekers maar 3/10/2002 was een topdag met 68 bezoekers. 
• de meeste bezoeken gebeuren tussen 9 en 17 uur, dit hoofdzakelijk op weekdagen, weekends 
  zijn opvallend ‘rustiger’.

Bezoekers komen hoofdzakelijk terecht op de website via zoekmachines als Google of via het intra-
net van de Vlaamse overheidsadministratie (intranet.vlaanderen.be). 
Anderen kwamer er terecht doordat in totaal 320 andere websites via een link doorverwijzen naar de 
website van de dienst Emancipatiezaken. Via deze links kwamen in totaal 9027 bezoekers langs.

De website wordt voornamelijk bezocht door bezoekers uit België (12.367 bezoeken), Nederland 
(188), Amerika (83), Frankrijk (75), Italië (30), UK (28), Oostenrijk (23), Zweden (22) en Duitsland 
(10). 1899 komen van niet te traceren oorsprong en 88 van netwerken. Uit Europa hebben we dus 
het grootste aantal bezoekers (12.755 of 85,96%), onbekend/niet te traceren zijn 1992 bezoeken 
(13,42%) en Amerika 86 effectieve bezoeken (0,57%). 
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1003 dagen (25 oktober 2001 t/m 17 september 2004) 
trackingactiviteit geeft volgende totalen:

Totaal aantal bezoekers (unieke bezoeken + herbezoe-
ken): 24 763
Totaal aantal unieke bezoeken: 14 838 (= 59,92% van 
het totaal van 24 763 bezoeken)
Totaal aantal herbezoeken: 9 925 (= 40,07% van het 
totaal van 24 763 bezoeken)
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Evaluatie engagementen 2004 van andere afdelingen

AFDELING VORMING

In 2004 engageerde de afdeling Vorming zich om specifieke cursussen voor personeelsleden met een 
auditieve handicap te organiseren. Verder zouden gender- en diversiteitstrainingen worden voortgezet.

1. Specifieke cursussen voor personeelsleden met een auditieve handicap

Er werd overwogen om specifieke cursussen aan te bieden voor personeelsleden met een gehoor-
probleem (onder meer assertiviteitstrainingen). Het aantal deelnemers bleek echter voorlopig onvol-
doende groot om concrete sessies te organiseren. Wel wordt, waar nodig, een individuele doventolk 
ingezet voor opleidingen in het open aanbod van de afdeling. Een eenvoudige aanvraag van de 
deelnemer volstaat voor het inzetten van een doventolk. Van januari tot en met juli 2004 was het 
aantal aanvragen voor doventolken vrij beperkt (4 aanvragen voor 7 personeelsleden).

Vanaf het najaar 2004 wordt een langdurige opleiding (40 lesuren) Vlaamse gebarentaal aangebo-
den in het open aanbod. Deze opleiding is bedoeld voor personeelsleden van de Vlaamse overheid 
die voor hun werk moeten kunnen communiceren met personen met een auditieve handicap of die 
regelmatig samenwerken met een collega met een auditieve handicap.

2. Management van diversiteit voor direct leidinggevenden

De  workshop Diversiteit voor het topkader vond plaats op 6 oktober 2003. De doelgroep werd 
bereikt: verschillende secretarissen-generaal en directeurs-generaal namen aan deze training deel. 
Het was dan ook betreurenswaardig dat deze workshop zijn doel niet bereikte. De trainer bleek zich 
onvoldoende te hebben voorbereid en de informatie over de organisatie en doelgroep onvoldoende 
te hebben verwerkt om credibiliteit te verwerven. De bedoeling was om een nieuw vormingsaanbod 
te creëren maar uiteindelijk hebben we ervoor geopteerd om de expertise over diversiteit bij de 
topambtenaren te vergroten door een concreet ondersteuningsaanbod (zie actiepunt 24 met betrek-
king tot het ondersteunen van de leidend ambtenaren van het ministerie bij het opmaken van een 
groeipad voor de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap). 
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3. Gender- en diversiteitstrainingen voortzetten

De volgende diversiteitopleidingen werden aangeboden in 2004: 
• integratie van personen met een handicap;
• gender voor personeelsverantwoordelijken;
• gender voor operationele leidinggevenden;
• genderexpertise voor het middenkader;
• introductie van een genderbeleid voor het topkader.

Deze opleidingen werden in 2004 licht bijgestuurd in het kader van competentiegerichte ontwik-
keling. De vroegere genderopleiding voor personeelsverantwoordelijken en operationele leiding-
gevenden werd gesplitst en uitgebreid tot twee dagen. Het programma werd meer toegesneden op 
concrete vragen van beide kansengroepen.
Aangezien er in 2005 geen nieuwe training Gender voor beginners is gepland, kunnen nieuwe leden 
in het VOICE/CE–netwerk aansluiten bij de opleiding Gender voor operationele leidinggevenden.

AFDELING HRM

De afdeling HRM heeft in het positieve-actieplan 2004 een aantal engagementen geformuleerd. De 
engagementen hadden betrekking op het competentiewoordenboek en op de competentieprofielen, 
op het personeelsresultatenonderzoek en het starbanen- en coachingsproject.

1. De doelgroepneutraliteit van het competentiewoordenboek en de competetie-
   profielen screenen 

Bij de samenstelling van het competentiewoordenboek en de competentieprofielen is doelgroepen-
neutraliteit een specifiek aandachtspunt geweest. Op basis van de adviezen van een externe deskun-
dige die het woordenboek gescreend heeft, werden een aantal aanpassingen gedaan. De Vlaamse 
overheid benadrukt hiermee dat kwaliteiten bij mensen belangrijker zijn dan leeftijd, geslacht, han-
dicap, nationale of etnische afkomst, levensvisie of seksuele geaardheid.

Een stap in de goede richting: werven op basis van competenties. Diplomavereisten kunnen voor 
de kansengroepen erg drempelverhogend zijn. Mensen aanwerven op basis van wat ze kunnen (ont-
wikkelen), geeft meer gelijke kansen omdat ook mensen die om één of andere reden geen diploma 
hebben behaald kunnen in- en doorstromen in de organisatie. Toch is het duidelijk dat een aantal 
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mensen met een handicap, bijvoorbeeld mensen met een mentale handicap en laaggeschoolden met 
een motorische of zintuiglijke handicap of mensen met meervoudige handicaps uit de boot zullen 
vallen, ook als competenties het  selectiecriterium vormen. Zij zullen zelden de “beste” zijn als ze 
de concurrentie moeten aangaan met een kandidaat zonder handicap. Vroeger werd er met deze 
problematiek rekening gehouden. In het kader van de quotaregeling van 2 % op niveau D werden 
een aantal mensen met een handicap geworven buiten de vergelijkende wervingsexamens. Er vond 
een geschiktheidsonderzoek plaats en op basis daarvan konden zij aan een baan geraken. Indien 
de Vlaamse overheidsadministratie echt een voorbeeldfunctie wil vervullen en ook aan deze men-
sen kansen op werk wil bieden dan zal het nodig zijn om opnieuw in een mogelijkheid te voorzien 
waarbij mensen uit kansengroepen aangeworven kunnen worden zonder dat ze in concurrentie moet 
treden met mensen zonder handicap.

2. Aanbevelingen PRO 2004 opnemen

Hoewel de geplande reorganisatie niet op het vastgestelde tijdstip plaatsvond, werd in 2004 toch 
een beperkt personeelsresultatenonderzoek (PRO) uitgevoerd binnen het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. De dienst Emancipatiezaken werkte hieraan mee.
De resultaten worden opgesplitst naar man-vrouwverhouding en inhoudelijk werden een aantal 
vragen gesteld in verband met positieve arbeidscultuur en evenwicht werk en privé. Een voorbeeld 
hiervan is de vraag: Kan ik mijn werk en privé-leven goed op elkaar afstemmen? Globaal scoorde 
deze vraag 4,1 op een schaal van 0 tot 5 (4 = eerder akkoord; 5 = akkoord). Er zijn geen significante 
verschillen tussen mannen en vrouwen hierover.

3. Het startbanenproject bijsturen

De bestaande procedures van het startbanenproject werden herzien om via een kwaliteitsvolle coör-
dinatie inhoudelijke bijdragen te kunnen leveren aan het diversiteitsbeleid.

Er werden vier criteria afgesproken voor de advisering van de aanvragen voor startbaanprojecten: 
• gerichtheid op kansengroepen en diversiteit bij de werving;
• gerichtheid op kansengroepen en diversiteit tijdens de tewerkstelling;
• leerwaarde voor de startbaner;
• relevantie ten aanzien van de kansengroepen in de maatschappij.

In december 2003 werd een infosessie georganiseerd voor de vertegenwoordigers van de departe-
menten en de VOI’s. Daarop werd over de criteria gecommuniceerd en werd sterk gewezen op het 
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Elk jaar geeft de afdeling HRM het beleidsrapport Per-
soneel & Organisatie (P&O) uit. De gegevens die opge-
nomen zijn in dat rapport handelen enkel over het mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 
wetenschappelijke instellingen.

In de standaardvragenlijst werden een aantal vragen 
gesteld, zoals “ik werk in een positieve werksfeer”, 
“ik word aanvaard zoals ik ben” en “ik kan mijn werk 
en privé-leven goed op elkaar afstemmen”. De dienst 
Emancipatiezaken was betrokken bij de totstandkoming 
van deze standaardvragenlijst.
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belang van de aandacht voor diversiteit bij de werving van de startbaners. 

In het voorjaar van 2004 werden twee rondes georganiseerd, waarbij geïnteresseerde entiteiten pro-
jectvoorstellen konden indienen aan de hand van een aanvraagformulier. De startbaancoördinatie 
en de dienst Emancipatiezaken zorgden samen voor de advisering aan de minister, gebaseerd op 
de vier bovenvermelde criteria. In principe worden enkel nog  projecten goedgekeurd die een meer-
waarde bieden betreffende diversiteit, meer bepaald voor laaggeschoolden, allochtonen en personen 
met een handicap. De mogelijkheid werd geboden ondersteuning van de administratie Personeels-
ontwikkeling te vragen bij de werving. Een aantal organisaties ging hierop in.
Bij de werving, die volgde op de eerste goedkeuringsronde van 2004 (volgens de nieuwe criteria), 
behoorde 66,13% van de startbaners tot één of meer van de drie kansengroepen.

De wetgeving betreffende startbanen werd in de loop van 2004 aangepast. De maximumleeftijd van 
de startbaners werd verlaagd van 30 jaar naar 26 jaar. Het werd wettelijk gezien ook mogelijk om 
langer dan één jaar te werken met een startbaancontract, zolang men geen 26 is. 
Binnen de Vlaamse overheid werd er echter voor gekozen startbaners niet systematisch of onvoor-
waardelijk langer dan een jaar in dienst te houden. De startbaanprojecten worden telkens voor één 
jaar goedgekeurd. Enkel specifieke projecten met een aantoonbare meerwaarde betreffende diversi-
teit kunnen in aanmerking komen voor een eventuele verlenging.
Het programma ‘startbanen’ wordt nu aangestuurd door een vast personeelslid en een startbaner. 
Hierdoor gebeurt de coördinatie op een meer kwaliteitsvolle manier en wordt de continuïteit verze-
kerd.

De opvolging van de startbanen zal georganiseerd worden via bevragingen van zowel de startbaners 
als de coaches. Deze manier van werken helpt om het startbanenproject op een zinvolle en efficiënte 
manier te coördineren en op te volgen. Op langere termijn laat dit ook toe om beleidsinformatie te 
genereren. In juli 2004 werd in een eerste stap gestart met de bevraging van alle startbaners die 
recent in dienst genomen zijn.

4. Het coachingsproject herbekijken

De voorbije jaren was de vraag naar coaching van personeelsleden met een handicap en allochtonen 
zeer gering. Daarom werd niet meer in een vast coachingscontract voorzien.
In 2004 kwam er slechts één aanvraag binnen. Die werd beantwoord. Dergelijke vragen om coaching 
worden ad hoc aangepakt en men werkt met afzonderlijke contracten.
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Op 23 juli 2004 waren er 307 startbaners in dienst bij 
de Vlaamse overheid. Uitgesplitst is dat:

        AC        %

Geslacht  Mannen      177     57,65%

  Vrouwen      130     42,35%

Afkomst  Autochtoon     251     81,76%

  Allochtoon      56     18,24%

Handicap  Personen met      12     3,91%

  een handicap 

  Andere      295     96,09%

Scholingsgraad Kortgeschoold      87     28,34%

  Niet-kortgeschoold     211     68,73%

  Onbekend       9     2,93%

Het aandeel startbaners met een handicap is zeer klein 
in verhouding tot het aandeel kortgeschoolde of alloch-
tone startbaners, namelijk 3,9% in dienst in juli 2004. 
Dit is opvallend, gezien de inspanningen naar aanlei-
ding van de diversiteitsdoelstellingen van het project. 
Het zal dan ook verder onderzocht moeten worden.

Een “kortgeschoolde”: iemand die geen diploma van 
hoger secundair onderwijs heeft behaald.
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DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE ADMINISTRATIE PERSONEELSONTWIKKELING

Het directoraat-generaal van de administratie Personeelsontwikkeling had voor 2004 geen engage-
menten geformuleerd, maar het heeft wel een specifiek diversiteitsbeleid gevoerd met betrekking 
tot stageplaatsen.

1. Schoolstagebemiddeling

Door schoolstage te lopen bij de Vlaamse overheid worden mensen uit de kansengroepen meer 
vertrouwd met de Vlaamse overheid als werkgever en krijgen ze in de toekomst meer kansen op 
tewerkstelling (bij de Vlaamse overheid of elders). 
Sinds september 2003 vervult de administratie Personeelsontwikkeling een schakelfunctie tussen 
instellingen die op zoek zijn naar stageplaatsen en lijnverantwoordelijken die bereid zijn stagiairs 
op te nemen.

Hiervoor werd aan een aantal scholen en centra voor beroepsopleiding, vooral in Brussel, die kan-
didaten uit de kansengroepen opleiden, meegedeeld dat de administratie Personeelsontwikkeling 
bereid is stageplaatsen te zoeken voor hun leerlingen.
Aan de personeelsdiensten van alle departementen werd gevraag of ze stagiairs konden opnemen.

Er kwamen in het totaal 37 aanvragen voor stageplaatsen van middelbare scholen en instellingen 
voor tweedekansonderwijs, van centra voor beroepsopleiding en van de VDAB. Voor alle aanvragen 
vond de administratie Personeelsontwikkeling binnen 10 dagen een stageplaats. Er werden 36 stage-
plaatsen gevonden binnen het MVG en één binnen een VOI (Kind en Gezin). De 37 stagiairs kwamen 
allemaal uit kansengroepen: ze waren allemaal kortgeschoold (niveau beroepsonderwijs), 23 waren 
van allochtone afkomst en 5 hadden een handicap. Er waren 21 mannen en 16 vrouwen.

Minstens een tiental van deze stagiairs heeft zich kandidaat gesteld voor een startbaan. Een aantal 
onder hen hebben ook meegedeeld dat ze geïnteresseerd zijn in een functie bij de overheid.

De stagebegeleiders van de onderwijsinstellingen zijn erg tevreden over de aangeboden diensten en 
de begeleiding van de stagiairs. Sommige leerlingen konden hun ietwat negatief beeld over werken 
bij de overheid bijstellen aan de hand van hun ervaringen tijdens de stage. Heel wat stagebegelei-
ders hebben in hun lessen uitleg gegeven over het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en een 
tiental leerlingen bezochten het Boudewijngebouw. Er zijn al een twintigtal aanvragen voor stage-
plaatsen tijdens het schooljaar 2004-2005.
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De hier aangehaalde cijfers zijn nog niet opgesteld op 
basis van het registratiesysteem van het MVG en de 
nieuwe definities van de kansengroepen. Ze zijn indi-
catief en kwamen tot stand op basis van de naam en 
de nationaliteit of doordat betrokkene het zelf had aan-
gegeven.

Het opnemen van stagiairs uit de kansengroepen be-
vordert de diversiteit op de werkvloer en bezorgt de 
Vlaamse overheid een positief imago bij de scholen, 
stagebegeleiders en leerlingen.

Departement    Aantal stagiairs

EWBL     9

WVC     2

COO     3

AZF     5

LIN en Instituut Natuurbehoud  8

OND     8

Totaal     36

Openbare Instelling   Aantal stagiairs

Kind en gezin     1
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De diensten binnen de Vlaamse overheid die stagiairs hebben opgenomen, zijn in het algemeen ook 
tevreden, maar merken ook op dat de begeleiding van de stagiairs in het begin een grote tijdsin-
vestering vraagt. Meestal blijkt die investering na de inloopperiode wel lonend en kan de stagiair 
meer zelfstandig werken.

AFDELING WERVINGEN EN PERSONEELSBEWEGINGEN 

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen heeft zich in 2004 ertoe geëngageerd aandacht 
te hebben voor gelijke kansen en diversiteit in de wervingstests en om de databank voor spontane 
sollicitaties operationeel te maken.

1. Aandacht bij wervingstests

De oproepingsbrief meldt dat personen met een handicap redelijke aanpassingen kunnen krijgen 
voor het afleggen van de selectieproeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om een extra groot beeld-
scherm of vergrote selectieformulieren, bijstand van een doventolk of een ‘voorlezer’. De gelijkbe-
rechtiging van alle kandidaten mag echter niet in het gedrang komen.
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek “test de test” nauw aansluit bij de behoeften van de or-
ganisatie werd een stuurgroep opgericht. Effectieve deelname vanwege de afdeling Wervingen en 
Personeelsbewegingen zou erg zinvol zijn. 

2. Een databank voor spontane sollicitaties operationeel maken

Naar aanleiding van de arbeidsmarktcommunicatiecampagne, gelanceerd in 2003, werd een be-
staande spontane sollicitantendatabank bij de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen gere-
activeerd en aangepast aan de campagne, gericht op beide kansengroepen. Spontane sollicitanten 
krijgen informatie toegestuurd in verband met werken bij de Vlaamse overheid. Vanaf het najaar van 
2004 wordt overgestapt op Vlimpers voor het ingeven van spontane sollicitaties.

3. Arbeidsmarktcommunicatiecampagne

Een aantal organisaties die werken voor allochtonen of personen met een handicap werd gevraagd 
advertenties op te nemen rond werken bij de Vlaamse overheid, in het kader van de arbeidsmarkt-
communicatiecampagne die in 2003 was gelanceerd. Een aantal organisaties toonde hiervoor inte-
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resse. Er werden echter nog geen advertenties geplaatst.

AFDELING STATUTAIRE AANGELEGENHEDEN

De afdeling Statutaire Aangelegenheden was van plan om in 2004 het decreet over de versoepeling 
van de nationaliteitsvoorwaarde af te ronden en de reglementen te analyseren.

1. Decreet over de versoepeling van de nationaliteitsvoorwaarde afronden

Door de administratie Ambtenarenzaken werd een ontwerpdecreet opgesteld dat ertoe strekt,  een 
aantal uitzonderingen te bepalen op de nationaliteitsvoorwaarde voor de toegang tot het openbare 
ambt. Hierdoor kunnen in heel wat functies bij de Vlaamse overheid ook onderdanen van landen die 
geen lidstaat zijn van de Europese economische ruimte benoemd worden tot ambtenaar.

De maatschappelijke doelstelling van dit ontwerpdecreet is het streven naar een personeelsbestand 
bij de Vlaamse overheid en de lokale overheden dat een getrouwere afspiegeling zou vormen van 
de samenstelling van de bevolking in Vlaanderen.
De Raad van State en de Inspectie van Financiën stelde in hun advies dat het ontwerpdecreet on-
grondwettelijk is doordat het teveel functies openstelt voor personen die niet de nationaliteit hebben 
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Het ontwerpdecreet werd op 12 december 
2003 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vervolgens werd deze goedgekeurde tekst 
door de Vlaamse minister van Ambtenarenzaken voorgelegd aan het Vlaams Parlement, waar hij op 
20 april 2004 door de minister werd ingeleid bij de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. 
Door de regeringswissel werd het ontwerpdecreet door de commissie niet meer behandeld. 

2. Reglementen analyseren

Bij elk ontwerpbesluit tot wijziging van een van de personeelsstatuten wordt door de afdeling Sta-
tutaire Aangelegenheden stelselmatig in de nota voor de Vlaamse Regering vermeld of het aan de 
regering voorgelegde ontwerpbesluit een gender-effect heeft.
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AFDELING GEBOUWEN

Naar aanleiding van het toegankelijkheidsonderzoek in 2003 heeft de afdeling Gebouwen drie 
concrete acties geformuleerd: de organisatie van een vorming over integrale toegankelijkheid, 
aandacht voor integrale toegankelijkheid bij nieuwbouw, renovatie en inhuringen, en aanpassingen 
in bestaande gebouwen, in de eerste plaats de gebouwen die al werden gescreend. Het eerste ac-
tiepunt werd in 2004 uitgevoerd.

1. Organiseren van een vorming Integrale toegankelijkheid

Op 27 mei 2004 organiseerde de afdeling Gebouwen in samenwerking met de dienst Emancipatie-
zaken een vormingsdag ‘Integrale toegankelijkheid’. De bedoeling was om mensen die door hun 
werk in contact komen met deze problematiek, te sensibiliseren. Op deze vormingsdag werden alle 
betrokken personeelsleden van de afdeling Gebouwen en de dienst Emancipatiezaken, de gebouw-
verantwoordelijken, de gebouwbeheerders en de preventieadviseurs uitgenodigd. Er waren in totaal 
44 aanwezigen.

Tijdens de vormingsdag ging de aandacht vooral naar de verschillende onderdelen van integrale 
toegankelijkheid. De verschillende onderdelen van de keten van toegankelijkheid werden toegelicht 
aan de hand van items die de toegankelijkheid bepalen. Die werden geïllustreerd met voorbeeldfo-
to’s van de doorgelichte gebouwen. Daarnaast werd er gewerkt met vier werkgroepen. In de groepen 
werd dieper ingegaan op een aantal thema’s en werden de deelnemers geconfronteerd met concrete 
situaties. De vormingsdag werd door de deelnemers als zeer positief ervaren.

AFDELING COMMUNICATIE EN ONTVANGST

Bij de afdeling Communicatie en Ontvangst werd in 2004 aandacht besteed aan de toegankelijk-
heid voor personen met een handicap. De omzendbrief over het gebruik van internet, e-mail en 
prikborden werd aangepast.

1. Toegankelijke portaalsite voor personen met een handicap

Bij de omvorming van de portaalsite www.vlaanderen.be werd rekening gehouden met de principes van 
een goede toegankelijkheid voor personen met een handicap. De site behaalde het Blindsurferlabel. Ook 
in de toekomst zal steeds gestreefd worden naar een zo groot mogelijk gebruiksgemak voor iedereen.
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De afdeling Communicatie en Ontvangst heeft ook andere geledingen van de organisatie ertoe  aan-
gespoord het Blindsurferlabel te behalen, in overeenstemming met het engagement van de Vlaamse 
Regering om haar internet- en intranetsites toegankelijker te maken voor ouderen en personen met 
een handicap.

2. Internet- en e-mailgebruik

In juni 2004 werd de omzendbrief over het gebruik van internet, e-mail en prikborden aangepast en 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Hierdoor kan het lijnmanagement voortaan ook gegevens 
over internet- en e-mailgebruik uit het verleden inkijken bij daden van geweld, pesterijen en onge-
wenst seksueel gedrag op het werk. 
Verder houdt de cel Interne Communicatie samen met de dienst Emancipatiezaken en Spreekbuis het 
toezicht op de naleving van de gedragscode die in die omzendbrief is opgenomen. 
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De gedragscode voor het gebruik van internet, e-mail 
en prikborden is te vinden op de website http://intra.
vlaanderen.be/communicatie/intern/gedragscode/index.
htm
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Gelijke kansen en diversiteit in de Vlaamse overheidsadministratie verankeren

1. Gelijke kansen en diversiteit in de nieuwe structuur

De hoofdopdracht van de dienst Emancipatiezaken is het mee waarmaken van de evenredige ver-
tegenwoordiging van de kansengroepen in het personeelsbestand. Het is dan ook terecht dat de 
dienst gepositioneerd blijft bij de minister van Ambtenarenzaken. De minister zorgt immers voor 
de centrale aansturing betreffende personeelsbeleid. De vraag is echter wat de impact van de mi-
nister, bevoegd voor de bestuurszaken, in de nieuwe organisatiestructuur zal zijn. Het feit dat de 
beleidsdomeinen geresponsabiliseerd worden en er minder centrale aansturing zal zijn, maakt dat 
het belangrijker wordt dat elke functioneel bevoegde minister duidelijk meetbare engagementen 
afspreekt met zijn/haar leidende ambtenaren betreffende gelijke kansen en diversiteit. Vandaar 
dat de dienst in 2005 een aantal initiatieven wil nemen zodat de aandacht voor gelijke kansen en 
diversiteit wordt gegarandeerd.

Initiatieven in 2005

• Meetbare engagementen betreffende diversiteit in de beheersovereenkomsten
• De indicatoren opmaken voor de opvolging van de principes van de managementcode met be-
   trekking tot diversiteit
• Uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 inzake evenredige arbeidsmarktparticipatie

Motivatie

1.1 Beheersovereenkomsten

De afspraken tussen de bevoegde ministers en hun beleidsdomein (kerndepartement en agent-
schappen) worden vertaald in beheersovereenkomsten. Daarnaast worden afspraken rond de indivi-
duele prestaties van het agentschaphoofd vastgelegd in managementcontracten. Hoe deze beheers-
overeenkomsten er concreet uit zullen zien, was midden 2004 onduidelijk, zeker wat de aansturing 
van de kerndepartementen betreft. Bij de agentschappen zal een samenspel bestaan tussen de 
beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrieven van de minister, het jaarlijkse ondernemingsplan en (de 
jaarlijkse opvolging van) de beheersovereenkomst en de (meerjaren)begroting. 

De beheersovereenkomsten richten zich sterk op prestaties: het bereiken van indicatoren en organi-
satienormen. De dienst Emancipatiezaken pleit ervoor, naast kwantitatieve doelstellingen, voldoen-
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de aandacht te besteden aan de kwaliteit en de processen binnen de entiteiten. De dienst vraagt 
elementen van gelijkekansen- en diversiteitsbeleid op te nemen in deze beheersovereenkomsten, 
bijvoorbeeld met betrekking tot streefcijfers voor allochtonen en personen met een handicap of 
vrouwen in technische en leidinggevende functies. 

1.2 Indicatoren voor opvolging van de managementcode

Op 4 juli 2004 keurde de Vlaamse Regering het voorstel van de managementcode goed. Tevens 
besliste ze dat die code en de ermee samenhangende afspraken en rapporteringsverplichtingen, 
moeten worden opgenomen in de beheersovereenkomsten en/of de managementcontracten.

Naast het raamstatuut, dat een aantal rechten en plichten vastlegt, duidt de managementcode op 
principes die bijdragen tot een optimaal personeelsbeleid. 

De politieke verantwoordelijken zullen erop toezien dat de managers die principes inderdaad nale-
ven en realiseren in hun entiteit. Met het oog daarop zullen de managers aan de Vlaamse Regering 
moeten rapporteren.
Die informatie zal op zijn beurt gebruikt worden voor de verdere optimalisering van het P&O-beleid 
binnen de Vlaamse overheid. Zo is de managementcode tevens een belangrijk instrument voor de 
verdere ontwikkeling van de hele organisatie.

Relevant voor gelijke kansen en diversiteit. In de managementcode staan de volgende principes die 
betrekking hebben op gelijke kansen en diversiteit:
• alle medewerkers krijgen voldoende kansen om door te groeien naar andere functies en om hun 
  inzetbaarheid te verruimen, met hierbij bijzondere aandacht voor kansengroepen (principe 5);
• de invulling van interne en externe vacatures verloopt op een integere, transparante en profes-
  sionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties t.o.v. een 
  voor opgesteld functieprofiel en rekening houdend met het doelgroepenbeleid van de Vlaamse 
  Regering (principe 6);
• er heerst een positief arbeidsklimaat waarin ruimte is voor diversiteit (verschillende stijlen, denk-
  beelden, visies enzovoort) en waarin grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt (principe 12).

In het kader van rapportering is de managementcode een uitgelezen instrument, aangezien bij elk 
principe ook meetfactoren zullen worden afgesproken. De dienst Emancipatiezaken wil een voorstel 
afleveren van kengetallen waardoor de evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen kan 
worden opgevolgd en die als basis kunnen dienen bij het bepalen van streefcijfers.
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1.3 Uitvoering decreet van 8 mei 2002 inzake evenredige arbeidsmarktparticipatie

Netwerk. Om de verplichtingen uit het decreet te realiseren werd een uitvoeringsbesluit opgemaakt 
(zie evaluatie: Uitvoering decreet van 8 mei 2002). Dit uitvoeringsbesluit is geschreven op maat van 
de nieuwe organisatiestructuur. Aangezien de timing voor de operationalisering van de nieuwe or-
ganisatiestructuur meermaals werd bijgestuurd, is het moeilijk om aan te geven wanneer de dienst 
Emancipatiezaken een aantal initiatieven kan uitvoeren. Zo zal er in elk beleidsdomein minimum één 
verantwoordelijke worden aangesteld. De dienst zal met deze personeelsleden opnieuw een beleids-
domeinoverkoepelend netwerk creëren. Het ziet er echter naar uit dat de beleidsdomeinen gefaseerd 
worden opgericht. Er zal waarschijnlijk een overgangsperiode ontstaan waarbij met de huidige eman-
cipatiestructuur (VOICE/CE) en een aantal nieuwe beleidsdomeinen gewerkt moet worden. 

Rapportering. Wat de rapporteringsverplichting betreft is de toestand verre van duidelijk. In het 
nieuwe systeem zal er per beleidsdomein een rapportering worden ingediend. Ook hier zal een pe-
riode overbrugd moeten worden waarbij een aantal beleidsdomeinen zullen bestaan en een aantal 
andere nog moeten worden opgericht. Op het moment dat dit plan werd opgemaakt (september 
2004) was de nieuwe Vlaamse Regering pas aangetreden en was er nog geen duidelijkheid over 
hoe de reorganisatie verder zal verlopen. De dienst Emancipatiezaken zal over de uitvoering van het 
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid afspraken maken met de nieuwe minister van Bestuurszaken. 
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Nieuw ondersteuningsaanbod 2005 van de dienst Emancipatiezaken

2. Nieuw ondersteuningsaanbod

De dienst Emancipatiezaken biedt in 2005 een nieuw ondersteuningsaanbod aan leidend ambtena-
ren en hun entiteiten.

Actiepunten in 2005

• Ondersteuning bij opmaak van gelijkekansen- en diversiteitsplannen
• Kennisnetwerk voor gender en diversiteit
• Ondersteuning bij de opmaak van een groeipad

Motivatie

2.1 Gelijkekansen- en diversiteitsplannen

Het uitvoeringsbesluit van het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt houdt in 
dat elk beleidsdomein een jaarlijks gelijkekansen- en diversiteitsplan moet opmaken. Het gaat tege-
lijk om een voortzetting en een verruiming van de huidige rapporteringsverplichting inzake gender.

De dienst Emancipatiezaken zal de entiteiten ondersteunen bij het opmaken en uitvoeren van de ge-
lijkekansen- en diversiteitsplannen. Daarvoor zullen de nodige instrumenten ter beschikking worden 
gesteld. Tegen januari 2005 wordt een bruikbaar stramien aangeboden als leidraad voor de opmaak 
van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen. Bedoeling is dat de entiteiten hiermee zelf aan de slag 
kunnen. De dienst Emancipatiezaken zorgt voor de nodige ondersteuning.

Proefprojecten. Al in 2004 ondersteunt de dienst Emancipatiezaken, samen met de administratie 
Werkgelegenheid, de opmaak van een aantal gelijkekansen- en diversiteitsplannen in het kader van 
de proefprojecten (zie evaluatie).
Daarnaast is er een werkgroep voor ervaringsuitwisseling. Bedoeling hiervan is zo veel mogelijk ex-
pertise op te bouwen rond het werken met gelijkekansen- en diversiteitsplannen binnen de Vlaamse 
overheid en specifieke knelpunten in de mate van het mogelijke van bij de start te vermijden. 

Vast staat dat de gelijkekansen- en diversiteitsplannen aan de volgende minimumcriteria zullen 
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moeten voldoen (decreet 8 mei 2002):
• het plan moet ten minste acties bevatten voor mannen en vrouwen, allochtonen en personen 
  met een handicap;
• jaarlijks wordt per beleidsdomein een gelijkekansen- en diversiteitsplan, na goedkeuring door de 
  beleidsraad, uiterlijk op 1 juni, bezorgd aan de opdrachthouder voor Emancipatiezaken;
• het gelijkekansen- en diversiteitsplan maakt deel uit van de algemene rapportering betreffende 
  personeelsbeleid. Het bevat minstens:
 a. de streefcijfers die men zich binnen het beleidsdomein als doel heeft gesteld en de ter- 
    mijnen waartegen men die wil bereiken;   
 b. een kwantitatieve analyse van de vorderingen inzake de evenredige vertegenwoordiging 
    van de kansengroepen in het personeelsbestand;
 c. een kwalitatieve evaluatie van de inspanningen die zijn ondernomen ter bevordering 
    van een evenredige vertegenwoordiging van de kansengroepen in het personeelsbe-   
    stand met weergave van de knelpunten;
 d. de acties die men het volgende jaar wil ondernemen. 

Daarnaast zullen de gelijkekansen- en diversiteitsplannen zoveel mogelijk gelijkenissen vertonen 
met de diversiteitsplannen volgens Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). Naar aan-
leiding van de ervaringen met de proefprojecten zal bekeken worden welke de definitieve criteria 
zullen zijn waaraan de diversiteitsplannen moeten voldoen.

2.2 Kennisnetwerk rond gender en diversiteit

De dienst Emancipatiezaken nam zich voor in 2004 meer aandacht te besteden aan het uitbouwen 
van structurele netwerken. Hierbij wordt contact gezocht met specialisten buiten de eigen organisa-
tie die actief zijn op de domeinen van zowel personeelsbeleid als gelijkekansenbeleid. 

Ondersteuning. Door financiële beperkingen werd beslist dit project op te nemen in het najaar van 
2004. Het is de bedoeling om via dergelijke netwerken en databases het gelijkekansennetwerk in 
de entiteiten extra ondersteuning te bieden. Dergelijke informatie moet de professionaliteit van de 
dienst Emancipatiezaken en de ambtenaren die rond gender en diversiteit werken, structureel en 
duurzaam versterken. 

In 2005 wil de dienst Emancipatiezaken de experten op het terrein van de kansengroepen mannen 
en vrouwen, allochtonen en personen met een handicap in kaart brengen en over die  informatie op 
een toegankelijke wijze communiceren.
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3. Opvolging groeipad personen met een handicap en allochtonen

Alle leidend ambtenaren kregen de opdracht om een groeipad uit te tekenen waardoor het aantal 
personen met een handicap en allochtonen in hun entiteit sterk verhoogt. Daarnaast willen de lei-
dende ambtenaren een overzicht maken van: 
• de al geleverde inspanningen om de instroom van allochtonen en personen met een handicap te 
   verhogen;
• de extra inspanningen die zij in hun entiteit zullen doen;
• mogelijke entiteitsoverschrijdende ondersteuningsmaatregelen om een versnelde instroom te rea-
  liseren (bijvoorbeeld de invoering van een systeem tot subsidiëring van rendementsverlies). Om 
  dit te realiseren werd een werkgroep opgericht onder voorzitterschap van de secretaris-generaal 
  van EWBL; de dienst Emancipatiezaken zorgt voor de ondersteuning van deze werkgroep. Het 
  einddocument van deze werkgroep zal concrete beleidsvoorstellen bevatten voor de Vlaamse 
  Regering.
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Positieve-actiepunten 2005 voor mannen en vrouwen
 

4. Zijn de nieuwe overheidsmanagers ook vrouwen?

Zullen er op middenlange termijn meer vrouwen in leidinggevende functies verschijnen? Met de 
inwerkingtreding van Beter Bestuurlijk Beleid lagen kansen open voor vrouwen in topfuncties. Door 
de gekozen formule van ‘herplaatsing’ zijn die kansen niet benut. Pas als er na de plaatsing van de 
zittende topambtenaren nog vacante functies zijn, kunnen geïnteresseerden kandideren. 

Actiepunt in 2005

• Acties ondernemen om het aantal vrouwen op de N-functies te versterken

Motivatie

Gerichte aandacht voor vrouwen bij vacatures. De dienst Emancipatiezaken wil vrouwen informeren 
en motiveren om zich kandidaat te stellen voor de vacante functies die er eventueel zijn bij de 
volgende ronde van de aanwijzing van de topambtenaren. Daartoe organiseert de dienst netwerkbij-
eenkomsten, brengt ze potentiële vrouwelijke kandidaten op de hoogte van vacatures via een brief 
of e-mail, stimuleert ze combinatiefaciliteiten en  formuleert ze streefcijfers.

5. Ondersteuning bieden bij het opstellen van streefcijfers inzake evenredige 
   vertegenwoordiging van vrouwen en mannen

De Vlaamse Regering wil niet werken met quota, maar wil wel een systeem van streefcijfers intro-
duceren. Het is belangrijk dat de organisatie ervaring opdoet met deze werkwijze. De dienst Eman-
cipatiezaken wil de leidend ambtenaren ondersteunen zodat er meetbare doelstellingen kunnen 
worden afgesproken in hun aansturingsinstrumenten.

Actiepunt in 2005

• Ondersteuning aanbieden bij het opstellen van streefcijfers en het opmaken van een groeipad.
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Motivatie

Het decreet. Het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige arbeidsmarktparticipatie stelt dat bin-
nen de Vlaamse overheidsadministratie moet worden gestreefd naar een evenredige vertegenwoordi-
ging van de kansengroepen. Om een beleid te voeren naar een evenredige vertegenwoordiging voor 
mannen en vrouwen, moet eerst worden vastgesteld wat die evenredige vertegenwoordiging precies 
betekent.  Hiervoor baseert men zich in de eerste plaats op het aandeel van mannen en vrouwen 
binnen de beroepsbevolking. 

Cijfers. De beroepsbevolking kan omschreven worden als “de werkenden en de personen die geen 
werk hebben maar wel actief op zoek zijn naar een baan en bovendien onmiddellijk beschikbaar zijn 
voor de arbeidsmarkt (tussen 15 en 65 jaar)”. In 2003 was de verhouding 56,8% mannen en 43,2% 
vrouwen (bron: VRIND 2003). Deze 43,2% is de maatschappelijke norm en we kunnen die beschou-
wen als het te bereiken streefcijfer. Op dit ogenblik is er in de Vlaamse overheidsadministratie nog 
steeds geen evenredige vertegenwoordiging bereikt: 40,3% van de personeelsleden zijn vrouwen. 
De laatste jaren is er wel een stijging merkbaar. 

Deze bovenstaande cijfers gelden echter voor het totale personeelsbestand. De dienst Emancipatie-
zaken pleit ervoor om te streven naar een evenredige participatie op alle niveaus. Omdat er vooral 
op managementniveau een sterke ondervertegenwoordiging is, wil de dienst  hiervoor alvast streef-
cijfers bepalen. Amper 20% van alle managementfuncties worden ingevuld door een vrouw. 

Omdat het niet mogelijk is om de maatschappelijke norm na één jaar te bereiken, is het belangrijk 
om te werken met groeipaden. Daarom stelt het uitvoeringsbesluit dat, als de nieuwe overheids-
structuur eenmaal van kracht is, er moet worden gewerkt met aparte streefcijfers: de hoogte van de 
streefcijfers met betrekking tot de aanwezigheid van mannen en vrouwen wordt bepaald door de 
functioneel bevoegde minister in samenspraak met de managementfuncties op N-niveau en kunnen 
dus het best mee opgenomen worden in de aansturingsinstrumenten van de betrokkenen. 

Aanbod. Op dit ogenblik is het niet duidelijk welke entiteiten wanneer van start gaan binnen de 
nieuwe Vlaamse overheidsstructuur. Het uitvoeringsbesluit is van toepassing op die entiteiten die 
wel participeren binnen de nieuwe structuur. Die zullen streefcijfers moeten aanleveren in samen-
spraak met de minister. Hierbij biedt de dienst Emancipatiezaken een ondersteuning aan. De dienst 
wil de andere departementen en VOI’s niet in de kou laten staan en wil ook ondersteuning bieden 
aan die leidend ambtenaren die streefcijfers en een groeipad willen opstellen. 

Positieve-actieplan 2005 | Positieve-actiepunten 2005 voor mannen en vrouwen

Streefcijfers zijn geen quota, ze werken beleidsonder-
steunend: de te bereiken doelen worden gekwantifi-
ceerd en de vorderingen kunnen makkelijk in kaart 
worden gebracht.

Vertegenwoordiging van vrouwelijke personeelsleden 
binnen het MVG (in %)
  1999     2000         2001        2002       2003

 37,3%     37,8%      38,8%      39,5%    40,3%
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7. Genderneutrale selecties

In 2004 ging het onderzoek “Psychologische testen en de effecten op de instroom van kansengroe-
pen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de Vlaamse privé-bedrijven” van start. 
Ondertussen is het deel afgerond inzake mannen en vrouwen. Hieruit bleek dat er een genderonge-
lijkheid bestaat binnen de onderzochte tests. Dat moet worden aangepast.
 
 Actiepunten in 2005

• Plan van aanpak opmaken om de aanbevelingen uit het onderzoek in praktijk te kunnen omzetten
• Een handleiding voor een genderneutrale selectie en werving van nieuwe personeelsleden afleveren

Motivatie

Plan van aanpak. In het voorjaar van 2004 werd onderzocht of er in de psychologische tests die 
worden gebruikt bij de instroom, verschillen zijn in de testscores tussen mannen en vrouwen. Hieruit 
bleek dat er een aantal aanpassingen moeten gebeuren om de genderneutraliteit van deze tests te 
garanderen. Deze aanpassingen kunnen echter pas gebeuren als de aanbevelingen worden doorge-
geven aan de verantwoordelijke instantie voor deze tests. Daarom zal er met Selor en Jobpunt Vlaan-
deren contact worden opgenomen, na overleg met de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen, 
die de tests praktisch organiseert.

Aanbevelingen uit het onderzoek. De aanbevelingen zijn terug te vinden in het afgeleverde onder-
zoeksrapport. De belangrijkste bevindingen zijn:
- gebruik de onderzochte tests enkel in combinatie met andere tests;
- corrigeer de als problematisch aangeduide tests door een aantal vragen aan te passen;
- gebruik de tests waarvoor ze dienen. Bij een aantal tests blijkt dat vragen die een beroep doen 
  op visuele intelligentie moeilijker zijn voor vrouwen dan voor mannen. Deze tests zijn onbruik-
  baar als men niet de bedoeling heeft om deze visuele intelligentie te meten;
- instellen van een kwaliteitscontrole en –label zodat de genderneutraliteit kan worden gegaran
  deerd.

Informeren. De dienst Emancipatiezaken zal in het najaar van 2004 ook de brochure “Handleiding 
voor een genderneutrale selectie en werving van nieuwe personeelsleden” uitbrengen. Deze brochu-
re geeft tips en aandachtspunten voor personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de aanwerving 
van personeel, om de genderneutraliteit te bevorderen binnen het selectiebeleid. 
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Selor, het selectiebureau van de Federale overheid, is 
ook bevoegd voor de aanwervingstests voor statutaire 
functies bij het ministerie van de Vlaamse overheid. 
Selor is verantwoordelijk voor de praktische organisatie 
van deze tests.
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8. Netwerkbijeenkomsten voor managementpotentieel

Eind 2004 start de dienst Emancipatiezaken met de eerste netwerkbijeenkomst voor vrouwen met 
managementpotentieel. Finaal wil de dienst deze vrouwen extra aanmoedigen zich kandidaat te 
stellen bij eventuele vacatures. 

 Actiepunt in 2005

• Organiseren van netwerkbijeenkomsten voor vrouwelijke personeelsleden met managementpotentieel 

Motivatie

Kansen benutten. Vrouwen doen het erg goed in de selectierondes voor functies in het middenkader. 
Dat geldt ook voor de kwaliteit van hun functioneren als afdelingshoofd. De dienst Emancipatiezaken 
wil vrouwen op regelmatige basis samenbrengen om hen te informeren over en te motiveren voor 
mogelijke vacante functies in het leidinggevend kader op A-niveau. Met de keuze voor ‘herplaatsing’ 
van het huidige topkader bij de invoering van Beter Bestuurlijk Beleid zal de kans voor potentials uit 
het lagere kader om door te stromen gering zijn. Voor de functies op N-1 niveau was midden 2004 
de procedure voor aanwijzing niet uitgewerkt. 

Vrouwen samenbrengen. Eind 2004 vindt de eerste netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens de middag-
pauze zal een spreker een thema aansnijden met daarna mogelijkheid voor de deelnemers om te 
discussiëren in werkgroepen. Centraal uitgangspunt van deze netwerkbijeenkomsten is het verster-
ken van competenties. Binnen deze netwerkbijeenkomsten zal ook onderzocht worden of contacten 
met mentoren mogelijk zijn. Dit zou een volgende stap in het project van de netwerkbijeenkomsten 
vormen, waarbij een meer individuele benadering van de deelnemers mogelijk is.
 
Mannen welkom. Een verandering van de cultuur op managementniveau is nodig als men topfunc-
ties aantrekkelijk wil maken voor mannen en vrouwen die naast hun werk ook een privé-leven am-
biëren. Dergelijke verandering zal alleen slagen als een meerderheid hieraan meewerkt, vandaar dat 
ook mannen op deze netwerken meer dan welkom zijn.  
 

9. Gendereffecten bij een contractuele versus statutaire rechtspositie

Een kwart van de personeelsleden werken bij de Vlaamse overheid in een contractueel dienst-
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verband. Verhoudingsgewijs zijn vrouwen in deze groep sterker vertegenwoordigd dan mannen. 
Contractuele personeelsleden genieten minder gunstige regelingen in hun personeelsstatuut dan 
de statutaire personeelsleden. Bij deze laatste groep zijn mannen veel sterker vertegenwoordigd. 
De dienst Emancipatiezaken wil gendereffecten van de dubbele rechtspositieregeling in de Vlaamse 
overheid in kaart brengen.

Actiepunten in 2005

• Mogelijke gendereffecten van de statutaire versus contractuele tewerkstelling in kaart brengen 
• Formuleren van beleidsaanbevelingen aan de top van de administratie en het beleid tot ophef-
   fing van eventuele gendereffecten

Motivatie

Vrouwen zijn vaker contractueel in dienst genomen. De Vlaamse overheid maakt gebruik van twee 
aparte rechtspositieregelingen: de statutaire en de contractuele tewerkstelling. Ongeveer één op vier 
personeelsleden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werkt in een contractuele formule 
(25,7% in 2003). Binnen deze groep zijn vrouwen, in verhouding tot hun mannelijke collega’s, over-
vertegenwoordigd. Bij de mannen is 1 op 5 contractueel. Bij de vrouwen is dat meer dan 1 op 3.

Rechten en plichten. Heel wat contractuele personeelsleden oefenen de facto functies uit die aan 
dezelfde deontologische regels zijn onderworpen en een permanente
functie-inhoud hebben, zoals de statutaire collega’s die kennen. Maar de arbeidsvoorwaarden zijn 
voor de contractuele personeelsleden minder voordelig, bijvoorbeeld bij verlof voor ziekte of be-
valling. Een statutair personeelslid behoudt vaak een volledig loon, terwijl een contractueel perso-
neelslid na enige tijd terugvalt op een lager loon of vergoeding. Ook wat het pensioen betreft, is de 
regeling voor de statutaire personeelsleden veel gunstiger.

Moeilijk maar niet onmogelijk. Een onderzoek wil de juiste inhoud van de gendereffecten in kaart 
brengen. Voor bepaalde onderdelen van dit onderzoek wordt een beroep gedaan op externe speci-
alisten. De uitkomst zal toelaten beleidsaanbevelingen te doen aan het beleid en het topmanage-
ment. De uiteindelijke doelstelling bestaat erin gendereffecten die uit het gebruik van de twee aparte 
rechtspositieregelingen volgen, weg te werken. Waar deze effecten ook meespelen ten aanzien van 
allochtonen wordt hiermee rekening gehouden.
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Rechtspositieregeling naar geslacht (cijfers 31.12.2003, 
MVG)

         Contractuele      Statutaire 
       personeelsleden       personeelsleden
 
Mannen  18,6%      81,4%
Vrouwen 36,2%      63,8%
Totaal  25,7%      74,3%
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10. Verder verzekeren van een kwaliteitsvolle kinderopvang

De dienst Emancipatiezaken wil in 2005 verder werken aan het verzekeren van een kwaliteitsvolle 
kinderopvang voor de personeelsleden van de Vlaamse overheidsadministratie.

Actiepunten in 2005

• Kinderopvang toegankelijk maken voor kinderen met een handicap
• Tevredenheidsonderzoek doen

Motivatie

Kinderen met handicap. De dienst Emancipatiezaken wil de kinderopvang van de Vlaamse overheids-
administratie toegankelijk maken voor kinderen met een handicap. Dit schept voor ons de kans om 
ook binnen de groep van kinderen te werken aan diversiteit. Om een degelijk plan van aanpak te 
maken, onderneemt de dienst een aantal stappen:
• bezoeken van een aantal speelpleinwerkingen waar ook kinderen met handicap naartoe komen;
• samenzitten met organisaties die vertrouwd zijn met kinderen met handicap;
• nalezen van een aantal onderzoeken rond het thema;
• onderzoeken van toegankelijkheid van de gebouwen waar de kinderopvang van de Vlaamse 
  overheidsadministratie plaatsvindt;
• herbekijken van activiteiten- en materialenaanbod;
• onderzoeken van mogelijkheden tot extra vorming van monitoren.

In het najaar van 2004 zal een plan van aanpak worden opgemaakt met als doel: een interne manier 
van werken om kinderen met handicap op een kwaliteitsvolle manier op te vangen. 

Een uitgebreide enquête houden. De dienst Emancipatiezaken wil in 2005 een uitgebreide enquête 
houden om te peilen naar de tevredenheid van deelnemende ouders en kinderen. Over de resultaten 
zou gecommuniceerd worden via verschillende kanalen: Goedendag, AZF-info en de website van de 
dienst Emancipatiezaken. 
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Positieve-actiepunten 2005 voor allochtonen en personen met een handicap

11. Test de test: effecten in wervingstesten voor personen met een handicap en 
     allochtonen

In het voorjaar van 2003 ging het onderzoeksproject “Psychologische testen en de effecten op de 
instroom van kansengroepen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de Vlaamse 
privé-bedrijven” van start. Het eerste onderzoeksdeel ging over personen met een handicap. Het 
onderdeel over allochtonen wordt verwacht in 2005.

Actiepunten in 2005

• Formuleren van concrete bijsturingen en beleidsvoorstellen voor het realiseren van redelijke aan-
  passingen voor personen met een handicap.
• Verdere begeleiding van het onderzoek met betrekking tot allochtonen 

Motivatie

Onderzoek en aanbevelingen. In januari 2003 startte het driejarige onderzoeksproject naar de neu-
traliteit van wervingstests in de private en publieke sector. 
Voor wat de gender- en cultuureffecten betreft, baseert het onderzoek zich op een kwantitatieve 
analyse van reële wervingstestresultaten. De kansengroep personen met een handicap is heel di-
vers 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 binnen 
het gebruik van wervingstests. 
Het onderzoek formuleert een aantal aanbevelingen die samen te bundelen zijn in de vraag hoe 
redelijke aanpassingen in tests aan te brengen. Deze vraag is des te dringender daar het verlenen 
van redelijke aanpassingen in selecties een wettelijke basis heeft gekregen in enerzijds het decreet 
houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt van 8 mei 2002 en anderzijds de antidiscri-
minatiewet van 25 februari 2003.

De aanbevelingen: 
• Voor het uitvoeren van aanpassingen moet een expertinstantie worden ingeschakeld met gecom-
  bineerde kennis van wervingstests en voldoende handicapspecifieke kennis.
• Door de handicap en eventueel de aanpassingen, wordt de foutenmarge van de tests vergroot en 
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is het aanbevolen gebruik te maken van meer dan één methode om een competentie te meten.
• Als er redelijke aanpassingen gebeuren in tests voor mensen met een handicap, verandert in ze-
   kere zin de test. Dan rijst de vraag wat hiervan het effect is op het beginsel dat iedereen de-
  zelfde tests moet doen onder dezelfde omstandigheden.
• Er moet in voldoende middelen voorzien worden voor het uitvoeren van de aanpassingen.
• Er moet een voortgangscontrole gebeuren naar de vraag welke aanpassingen waar in welke om-
   standigheden gebeuren. Hierdoor kan de opgedane kennis en ervaring beter benut worden.

Ter uitvoering van deze beleidsaanbevelingen werd door de administratie Werkgelegenheid van 
EWBL en de dienst Emancipatiezaken een overleg met volgende actoren georganiseerd:
• de selectiebureaus Jobpunt, Selor en de Federatie van Wervings- en Selectiebureau’s; 
• de wervende overheden ministerie Vlaamse Gemeenschap, administratie Ambtenarenzaken en de 
   federale overheidsdienst Personeel en Organisatieontwikkeling;
• de Vlaamse overheidsvakbonden;
• de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
• het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
• het overleg van de Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CVGB).

Aan het overleg werden volgende uitgangspunten voorgelegd: 
• een ondersteunend kader bieden voor personen met een handicap, ongeacht het statuut van de 
   werkgever: overheid of privé;
• proactief werken waarbij op korte termijn redelijke aanpassingen in een selectieproces kunnen 
   worden gerealiseerd;
• geen meerkost voor de werkzoekende en een minimale meerkost voor de werkgevers.

Het overleg startte in september 2004. Welke concrete resultaten op het terrein gerealiseerd kunnen 
worden is bij het opmaken van deze planning nog niet duidelijk.
De vertaling en toepassing van de onderzoeksresultaten in de praktijk gebeurt stap voor stap en zal 
wellicht nog verder gaan na 2005.

12. Registratie van allochtonen en personen met een handicap

In 2004 werd de registratie van de allochtonen en personen met een handicap verwerkt in Vlimpers, 
het personeelssysteem van het ministerie. De leerpunten worden meegenomen in een uitbreiding 
naar de Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen.
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De beschikbare rapporten zijn te downloaden op de 
website van Emancipatiezaken:
* rapporten voor personen met een handicap:
 http://www.Emancipatiezaken.be/page.asp?page=34
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Actiepunt in 2005

• Introductie van registratie bij de nieuwe departementen, IVA’s en EVA’s.

Motivatie

Verder werken aan de invoering van een registratiesysteem. Volgens het besluit ter uitvoering van 
het decreet op de evenredige arbeidsmarktparticipatie van 8 mei 2002 moeten de verschillende 
beleidsdomeinen maar één registratiesysteem voor de kansengroepen hebben na de reorganisatie 
van BBB. Voor de opvolging van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid is het echter wenselijk dat 
men dit niet uitstelt. Het ministerie zet hierin de eerste stap eind 2004. Voor het opmaken van een 
toekomstgericht en ambitieus gelijkekansen- en diversiteitsplan betekent een beter zicht op de 
aantallen een handig hulpmiddel om de knelpunten te zien, de acties te bepalen en de resultaten 
te monitoren. Daarom zal aan de VOI’s en WI’s gevraagd worden ook een registratie op starten. De 
dienst Emancipatiezaken doet hiervoor een ondersteunend aanbod.

13. Netwerk van personeelsleden met een handicap hervormen

In het verleden werden al initiatieven genomen om een goed contact te onderhouden met perso-
neelsleden met een handicap. Dat is belangrijk  om een gelijkekansenbeleid te kunnen voeren dat 
aansluit bij de noden en de behoeften van deze groep. Acht jaar later wil de dienst Emancipatieza-
ken de contacten met de personeelsleden met een handicap herbekijken.

Actiepunt in 2005

• Dialoogdag organiseren

Motivatie

Meerwaarde. Een georganiseerd contact tussen de personeelsfunctie (onder andere de dienst Eman-
cipatiezaken) en de personeelsleden met een handicap heeft een belangrijke meerwaarde voor het 
beleid. Men blijft op de hoogte van wat er leeft bij deze kansengroep, er komt input inzake het 
beleid voor personen met een handicap en er komen suggesties. Mensen krijgen de mogelijkheid 
zich te uiten en eventuele problemen naar buiten te brengen. Daarenboven krijgen personeelsleden 
met een handicap specifiek voor hen bestemde informatie.
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Momenteel wordt nog gewerkt met een aantal ‘subwerkgroepen’, ingedeeld naar de aard van de 
handicap, en een ‘coördinatiewerkgroep’, met vertegenwoordigers van elke subwerkgroep, de dienst 
Emancipatiezaken, de afdelingen HRM, Vorming en Wervingen en Personeelsbewegingen. De meeste 
subwerkgroepen komen echter niet meer samen en bereiken ook niet meer alle personeelsleden met 
een handicap. Daarom heeft de dienst Emancipatiezaken besloten om de coördinatiewerkgroep op 
te heffen en uit te kijken naar een ander communicatiekanaal. 

Dialoogdag. Om de contacten met de personeelsleden met een handicap nieuw leven in te blazen, 
plant de dienst Emancipatiezaken in 2005 een ‘dialoogdag’ voor alle personeelsleden met een han-
dicap en voor de betrokken entiteiten. De dag zou een combinatie zijn van informatieverstrekking en 
de mogelijkheid voor de betrokken personeelsleden om enerzijds hun zorgen te uiten en anderzijds 
aan netwerking te doen. Daarnaast kunnen relevante beleidsthema’s in werkgroepen besproken 
worden vanuit het standpunt van personeelsleden met een handicap zelf. Daar kunnen beleidsaan-
bevelingen uit komen.
Als de dialoogdag een succes wordt, zal die jaarlijks herhaald worden.

14. Infobrochure voor personen met een handicap

De dienst Emancipatiezaken zal een infobrochure opmaken voor (nieuwe) personeelsleden met een 
handicap. Hierin komt alle informatie die personen met een handicap kan helpen beter hun weg te 
vinden binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Actiepunt in 2005

• Infobrochure opmaken

Motivatie

Behoefte aan informatie. Binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zijn er al heel wat ini-
tiatieven genomen voor personeelsleden met een handicap. Die blijken echter niet altijd bekend te 
zijn bij deze kansengroep zelf. Zo krijgt de dienst Emancipatiezaken signalen dat de dienstverlening 
inzake arbeidspostaanpassingen nog onvoldoende bekend is bij de personeelsleden. Om dat euvel 
te verhelpen, zal een infobrochure gemaakt worden die alle informatie bundelt.

Er zal informatie opgenomen worden over de registratie van een handicap, afspraken in verband 
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met veiligheid en evacuatie, redelijke aanpassingen, PLOEG en de engagementen inzake evenredige 
vertegenwoordiging.

De brochure zal bezorgd worden aan alle personeelsleden die aangeven dat ze een handicap hebben 
en aan alle lijnmanagers, personeelsdiensten en -verantwoordelijken. 

15. Beleidsvoorstel rendementsubsidie

De private sector kent verschillende vormen van loonkostensubsidies voor personen met een han-
dicap: de CAO26 en de Vlaamse Inschakelingspremie (VIP). Voor de overheden gelden deze stimu-
lerende maatregelen niet. De dienst Emancipatiezaken wil een soortgelijke ondersteuning mogelijk 
maken voor de overheid.
Dit actiepunt kon in 2004 niet uitgevoerd worden en wordt opnieuw opgenomen in 2005.

Actiepunt in 2005

• Beleidsvoorstel formuleren voor compensatie van rendementsverlies

Motivatie

De quotaregeling was een concrete maatregel van sociale tewerkstelling. De overheid verplichtte het 
lijnmanagement om een bepaalde groep werknemers in dienst te nemen die anders bijna nooit wer-
den aangeworven. Die verplichting wordt afgevoerd en de leidinggevenden krijgen meer verantwoor-
delijkheid voor de geleverde 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. 
Een reëel rendementsverlies,  onbekendheid met een handicap en/of onvoldoende zicht op het func-
tioneren kunnen leidinggevenden ervan weerhouden om personen met een handicap in dienst te 
nemen. In deze nieuwe context zijn ondersteunende maatregelen noodzakelijk.

Maatregelen. Het college van secretarissen-generaal en het overleg van de leidend ambtenaren 
van de Vlaamse openbare instellingen (Movinet) gaven aan vragende partij te zijn voor dergelijke 
ondersteuningsvormen. Het 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:
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• het management krijgt een ondersteuning in het eigen gevoerde diversiteitsbeleid. Zonder dat 
  de prestaties van entiteiten worden aangetast, kunnen werknemers met een verminderd rende-
  ment in dienst komen of blijven;
• de persoon met een handicap waarvan men meent dat die minder presteert dan gemiddeld, 
  krijgt meer kansen bij een sollicitatie of meer mogelijkheden tot blijvende tewerkstelling. Ook 
  bij een beloningsbeleid dat inspeelt op prestaties, kan zo het loon van mensen met een handi-
  cap beschermd worden.

Beleidsvoorstellen. In 2005 zal de dienst Emancipatiezaken beleidsvoorstellen over rendementson-
dersteunende maatregelen 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. 
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 2005.

16. Toegankelijkheid van de webtoepassingen van de Vlaamse overheid

In 2004 werd onder de naam “ToeWeb” een  project opgestart om de webtoepassingen van de hele 
Vlaamse  overheid maximaal toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

Actiepunten in 2005

• Ondersteuning bieden aan het ToeWeb-project door: 
 • kennisaanlevering voor de verschillende onderdelen van het project;
 • kennisopbouw;
 • procesvoortgang bewaken;
 • kwaliteitsbewaking vanuit het gebruikersperspectief.

Motivatie

De Vlaamse regering nam op 11 juni 2004 het engagement alle webtoepassingen maximaal toegankelijk 
te maken voor personen met een handicap. Als streefdata werden gesteld: eind 2007 voor alle internet-
toepassingen en eind 2010 voor alle intranettoepassingen. Tegen september 2005 moeten de eerste 
stappen worden gezet en wordt een concreet uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
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De Vlaamse Inschakelingspremie (VIP) voorziet in een 
forfaitaire loonsubsidiëring van 30 %. De werkgever 
krijgt 30 % van de loonkosten (begrensd tot het refer-
teloon voor de betreffende sector) gesubsidieerd als 
een persoon met een handicap in dienst wordt geno-
men. 
De CAO26 voorziet in een percentage subsidiëring op 
basis van het geschatte percentage rendementsverlies 
dat wordt bepaald door de sociale inspectie.
Voor meer info: www.vlafo.be in de rubriek “werk en 
opleiding” en de titel “tegemoetkomingen aan werk-
gevers”.
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Samenwerking. Contactpunt Vlaanderen organiseert het aanspreekpunt voor dit project. De dienst 
Emancipatiezaken neemt een ondersteunende en stimulerende rol op zich. Het Vlaamse Steunpunt 
Toegankelijkheid van de cel Gelijke Kansen, de cellen Interne en Externe Communicatie en de entiteit  
ICT-beleid worden betrokken bij de opzet van het project.
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Draagwijdte van webtoepassingen van de Vlaamse 
overheid
Internet en intranet nemen een steeds groter gedeelte in de 
communicatie van de Vlaamse overheid. Steeds meer infor-
maticatoepassingen zijn enkel nog toegankelijk via het net:  
via de webbrowser krijgt men toegang tot de toepassing. 
Dat geldt zowel voor de burger als voor het personeelslid 
voor het uitoefenen van het werk. 
Met webtoepassingen wordt het geheel van toepassingen 
die gebruik maken van een webbrowser bedoeld: explorer, 
navigator, opera enzovoort. 
Alle Vlaamse overheidsdiensten krijgen hiermee te maken: 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, alle Vlaamse 
openbare instellingen en alle Vlaamse wetenschappelijke 
instellingen. Het betreft alle internetsites en intranettoepas-
singen die gebruik maken van een  webbrowser. Het aantal 
websites en toepassingen die hieronder vallen, is nog niet 
exact bepaald maar wel aanzienlijk. Gezien de omvang van 
het project wordt voldoende tijd uitgetrokken voor het be-
halen van de toegankelijkheid: eind 2007 voor het internet 
en eind 2010 voor het intranet.
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Communicatie-initiatieven 2005

17. Beeldvorming kansengroepen

De dienst Emancipatiezaken wil met gerichte communicatieacties werken aan een correctere beeld-
vorming inzake personen met een handicap, allochtonen, en mannen en vrouwen.

Actiepunt in 2005

• De beeldvorming verbeteren

Motivatie

Onbekendheid. De dienst Emancipatiezaken wordt in haar werking regelmatig geconfronteerd met 
vooroordelen ten aanzien van de verschillende kansengroepen. Dat heeft tot gevolg dat hun moge-
lijkheden soms verkeerd worden ingeschat en mensen uit de betrokken kansengroep kansen mislo-
pen of op een ongepaste manier behandeld worden.

Communicatie. De dienst Emancipatiezaken zal een aantal gerichte communicatieacties uitwerken die 
deze onbekendheid moeten tegengaan. Het is de bedoeling dat deze acties tesamen alle personeels-
leden bereiken. De aparte acties zullen echter telkens specifiek gericht worden op een bepaalde 
groep personeelsleden.

18. Nieuwe website voor de dienst Emancipatiezaken

De dienst Emancipatiezaken wil in 2005 een nieuwe website opmaken om het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid meer zichtbaar te maken in de Vlaamse overheidsadministratie.

Actiepunt  in 2005

• Een nieuwe website van de dienst Emancipatiezaken laten opmaken
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Motivatie

De huidige website van de dienst Emancipatiezaken is aan een grondige herziening toe. Zowel nieu-
we initiatieven vanwege de dienst zelf als de reorganisatie maken dat een nieuwe websitestructuur 
noodzakelijk is. In 2005 zal er een nieuwe website worden gemaakt. De dienst Emancipatiezaken 
ambieert een voorbeeld inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap. 

Het is de bedoeling een duidelijker kader te scheppen zodat personeelsleden vlot de nodige in-
formatie kunnen terugvinden. Er zal ook meer ruimte worden gecreëerd voor de beleidsdomeinen, 
zodat zij ook hun initiatieven vlot bekend kunnen maken via dit webadres.
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Engagementen 2005 van andere afdelingen

AFDELING VORMING 

De afdeling Vorming engageert zich ertoe in 2005 de gender- en diversiteitstrainingen en de cursus 
Vlaamse gebarentaal op te volgen.

Actiepunten in 2005

• Integratie van de gender- en diversiteitsopleidingen 
• Cursus Vlaamse gebarentaal

Motivatie

1. Integratie van gender- en diversiteitsopleidingen

De genderopleidingen voor het management zullen grondig worden geëvalueerd. Er zal worden 
onderzocht of de thematiek diversiteit/gender kan worden geïntegreerd in een basisprogramma 
over leidinggeven bij de Vlaamse overheid. Er zal worden nagegaan of en in welke mate gender en 
diversiteit kunnen worden geïntegreerd en hoe kan worden ingespeeld op uitdagingen van BBB. Er 
zal aandacht worden besteed aan de nieuwe wettelijke diversiteitbepalingen en wat die voor het 
management betekenen.

2. Cursus Vlaamse gebarentaal

In 2004 is de eerste sessie van de cursus ‘Vlaamse gebarentaal’ van start gegaan. Indien de cursus 
gunstig wordt geëvalueerd, zal die worden opgenomen in het vaste aanbod van de afdeling Vorming.

AFDELING HRM

In het komende jaar zal de afdeling HRM opnieuw aandacht besteden aan gelijke kansen en diver-
siteit.
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Actiepunten in 2005

• Het startbanenprogramma verder bijsturen
• De coaching van allochtonen en personen met een handicap voortzetten en bekendmaken
• Personeelsresultatenonderzoek

Motivatie

1. Startbanenprogramma verder bijsturen

Als beslist wordt om zowel inzake startbanen hetzelfde beleid te blijven voeren als deze opdracht 
binnen de afdeling HRM te houden, kan het programma ‘startbanen’ verder beheerd worden als een 
speerpuntprogramma  voor de bevordering van diversiteit.

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 
• verdere sturing op de kwaliteit van de projecten en aan de hand van  selectiecriteria;
• specifieke aandacht voor de problematiek van tewerkstelling van personen met een handicap en 
van allochtonen;
• verder opvolgen van de kwaliteit op de werkvloer (bijvoorbeeld via maatwerkonderzoek inzake 
personeelstevredenheid bij de startbaners en hun coaches).

2. Coaching van allochtonen en personen met een handicap voortzetten

Het centrale aanbod inzake coaching voor integratie van kansengroepen op de werkvloer blijft in 
2005 behouden. Dit aanbod zal worden bekendgemaakt bij de P&O-professionals. Het betekent dat 
er wordt ingegaan op vragen voor coaching van een allochtoon of gehandicapt personeelslid als die 
zich voordoen. Daarvoor wordt gewerkt met afzonderlijke contracten met externe organisaties.

3. Personeelsresultatenonderzoek

De afdeling HRM zal op verzoek van het management maatwerkonderzoek ondersteunen over door 
het management aangebrachte thema’s. Indien een thema rond diversiteit aangebracht wordt, zal 
hierop ingegaan worden. 

Positieve-actieplan 2005 | Engagementen 2005 van andere afdelingen

Meer informatie bij:
Willy De Weirdt, afdeling HRM
telefoon: 02-553 49 64
e-mail: willy.deweirdt@azf.vlaanderen.be



76

DIRECTORAAT-GENERAAL VAN DE ADMINISTRATIE PERSONEELSONTWIKKELING

Het directoraat-generaal van de administratie Personeelsbeweging engageert zich in 2005 ertoe de 
schoolstagebemiddeling binnen de Vlaamse overheid voort te zetten.

Actiepunten in 2005

• Voortzetten van schoolstagebemiddeling

 Motivatie

1. Schoolstagebemiddeling

Vanaf het schooljaar 2004-2005 zullen ook scholen in de provincies buiten Brussel worden aan-
gesproken en zullen stageplaatsen worden gezocht in de provincies. Ook zal met scholen uit het 
Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) contact worden opgenomen om enkele leerlingen uit die 
scholen stage te laten lopen binnen de Vlaamse overheid.
Gezien het grote aantal aanvragen voor stageplaatsen voor volgend schooljaar zal de administratie 
Personeelsontwikkeling ook stageplaatsen zoeken in de Vlaamse Openbare en Wetenschappelijke 
Instellingen. 

AFDELING WERVINGEN EN PERSONEELSBEWEGINGEN

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen blijft in 2005 verder werken aan gelijke kansen 
en diversiteit in de arbeidsmarktcommunicatie.

Actiepunten in 2005

• Optimalisering van de wervingstests
• Profilering van de Vlaamse overheid als werkgever die aandacht heeft voor diversiteit
• Openstelling van Vlimpers voor externe sollicitanten
• Aanpassing sollicitatieformulier vakantiewerkers
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Motivatie

1. Optimalisering van de wervingstests

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen organiseert de statutaire wervingen van een groot 
deel van de Vlaamse overheid. Het testen van de kandidaten wordt uitbesteed aan Selor.  
In het kader van een drieledig onderzoek werden al aanbevelingen gedaan voor bijsturing van de 
gebruikte tests en voor een ander gebruik van de tests voor personen met een handicap en voor 
wat het genderaspect betreft.

De afdeling zal, samen met de andere betrokken actoren, onderzoeken hoe die onderzoeksaanbe-
velingen kunnen worden gebruikt voor  een optimalisering van het wervingsproces. Hiertoe zal ze 
actief participeren aan de samengestelde werkgroepen.  Voor personen met een handicap worden de 
resultaten van de werkgroep verwacht in het voorjaar van 2005; de resultaten van het genderaspect 
worden wat later verwacht. In het najaar van 2005 kunnen dan de resultaten van het onderzoek naar 
allochtonen onder de loep genomen worden.

2. Profilering van de Vlaamse overheid als werkgever die aandacht heeft voor 
   diversiteit

De zichtbaarheid van de Vlaamse overheid als werkgever die belang hecht aan diversiteit, is de aan-
leiding geweest voor het opstarten van de arbeidsmarktcommunicatiecampagne in 2003. Op basis 
van een eerste evaluatie werden een aantal consolidatie- en verbeteringsvoorstellen geformuleerd, 
die werden aanvaard door de minister. Onder meer de aanwezigheidspolitiek komt aan bod. Dat kan 
onder verschillende vormen tot uiting komen, bijvoorbeeld:
• de aanwezigheid op beurzen (te herkennen door banners, de terbeschikkingstelling van folders 
  en affiches, gebruik van het materiaal van de arbeidsmarktcommunicatiecampagne voor allochto-
  nen en personen met een handicap);
• het aanschrijven van allochtonen- en gehandicaptenorganisaties, met inbegrip van het aanleve-
  ren van digitaal beeldmateriaal voor generieke of specifieke advertenties;
• het ontvangen van vertegenwoordigers van allochtonen- en gehandicaptenorganisaties, met 
  inbegrip van een uiteenzetting van de mogelijkheden voor personen met een handicap of alloch-
  tonen op het vlak van tewerkstelling bij de Vlaamse overheid;
• de profilering van de Vlaamse overheid als werkgever, in  tijdschriften voor allochtonen en per-
  sonen met een handicap;
• enzovoort.
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3. Openstelling van Vlimpers voor externe sollicitanten

In het najaar van 2004 zal het personeelssysteem Vlimpers worden opengesteld voor externen. 
Hierdoor zullen spontane sollicitanten zich kandidaat kunnen stellen via Vlimpers en hun gegevens 
aanpassen wanneer zij dat wensen. Ook kunnen zij zo hun afkomst of eventuele handicap vrijwillig 
registeren. Het is de bedoeling dat spontane sollicitanten per e-mail vacatures ontvangen die passen 
bij hun profiel.
Alle mensen die gesolliciteerd hebben naar aanleiding van de arbeidsmarkt communicatiecampagne 
voor allochtonen en personen met een handicap, worden op de hoogte gebracht van de inwerking-
treding van Vlimpers en hun gegevens zullen erin worden ingebracht.

4. Aanpassing sollicitatieformulier vakantiewerkers

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen zal een voorstel doen voor de aanpassing van het 
standaardsollicitatieformulier voor vakantiewerkers. Het is de bedoeling ook vragen op te nemen 
over afkomst en eventuele handicap. Zo kunnen ook over deze groep potentiële werknemers statis-
tische gegevens worden bijgehouden en kan eventueel een positieve-actiebeleid gevoerd worden.

AFDELING STATUTAIRE AANGELEGENHEDEN

In 2005 zal de afdeling Statutaire Aangelegenheden aandacht besteden aan de regelgeving voor 
niet-Belgen.

Actiepunt in 2005

• Nagaan welke reglementaire problemen voor niet-Belgen er in de personeelsregelgeving rijzen

Motivatie

1. Nagaan van reglementaire knelpunten voor niet-Belgen

In het raam van de tewerkstelling van Europese en niet-Europese werknemers in openbare dienst  
zal de afdeling Statutaire Aangelegenheden nagaan welke reglementaire problemen er rijzen in de 
personeelsregelgeving in het algemeen, en met betrekking tot de tewerkstelling van niet-Belgen bij 
de Vlaamse overheid in het bijzonder (bijvoorbeeld inzake het bewijs van goed zedelijk gedrag en 
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het bezit van burgerlijke en politieke rechten). Na analyse van deze problemen zullen door de afde-
ling oplossingen worden uitgewerkt.

AFDELING GEBOUWEN

De afdeling Gebouwen engageert zich in 2005 ertoe de toegankelijkheid van de gebouwen te ver-
beteren ten gunste van personen met een handicap.

Actiepunten in 2005

• Aandacht voor integrale toegankelijkheid bij nieuwbouw, renovatie en inhuringen
• Aanpassingen in bestaande gebouwen

Motivatie

1. Aandacht voor integrale toegankelijkheid bij nieuwbouw, renovatie en inhuringen

Voor elke nieuwbouw, nieuwe inhuring en renovatie zal steeds vooraf een advies gevraagd worden 
van een toegankelijkheidbureau. Er kan dan van bij het begin rekening gehouden worden met de 
geformuleerde aanbevelingen. De afdeling Gebouwen heeft al verschillende gebouwen opgelijst en 
prijzen opgevraagd bij toegankelijkheidsbureaus.

2. Aanpassingen in bestaande gebouwen

In de eerste plaats worden de rapporten van de twaalf gebouwen die al gescreend zijn, onder de 
loep genomen. De aanpassingen die op een eenvoudige wijze door te voeren zijn, zullen ook worden 
gedaan.

In de tweede plaats zal de afdeling Gebouwen, in samenwerking met de dienst Emancipatiezaken, 
steeds de opmerkingen van gebruikers onderzoeken en waar mogelijk de nodige aanpassingen 
doorvoeren. 
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CONTACTPUNT VLAANDEREN

In 2004 is het webtoegankelijkheidsproject”ToeWeb” van start gegaan. In dit project zijn een aantal 
taken voor Contactpunt Vlaanderen weggelegd. Contactpunt Vlaanderen engageert zich ertoe de 
eerstelijnstaken in 2005 op te nemen.

Actiepunten in 2005

• Promotie van webtoegankelijkheid via een sensibiliseringsmoment en integratie van de doelstel-
  ling in reguliere projecten
• Opzetten van ondersteunende vorming en het ter beschikking stellen van instrumenten en infor-
  matie voor webmasters, onder andere via het opzetten van een website
• Organisatie van adviesverlening (met behulp van een externe partner)  voor het realiseren van 
  toegankelijke webtoepassingen
• Onderzoeken of een webtoepassing toegankelijk is (met behulp van een externe partner) en dit 
  herkenbaar maken voor de gebruiker, onder andere via een kwaliteitslabel
• Ontwikkeling van een kwaliteitsgarantiesysteem zodat de webtoegankelijkheid op langere termijn 
  wordt gegarandeerd
• Informeren van de verschillende entiteiten over de beslissing van de Vlaamse regering en bevra-
  ging over hun plannen voor de realisatie ervan
• Verwerking van deze plannen per entiteit in een globale rapportage en in een beleidsvoorstel 
  voor de Vlaamse Regering

Motivatie

1. Webtoegankelijkheidsproject opvolgen

In 2004 werd het ToeWeb-project opgestart. In 2005 zal Contactpunt Vlaanderen een groot aantal 
taken voor dit project op zich nemen, met ondersteuning van een externe organisatie, de dienst 
Emancipatiezaken, het Vlaamse Steunpunt Toegankelijkheid van de cel Gelijke Kansen, de cellen 
Interne en Externe Communicatie, en de entiteit ICT-beleid.
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AFDELING COMMUNICATIE EN ONTVANGST

De afdeling Communicatie en Ontvangst zal ook in de toekomst blijvende aandacht hebben voor di-
versiteit in de interne en externe communicatie van de Vlaamse overheid. Naast aandacht hiervoor 
bij specifieke communicatiecampagnes, wordt vooral ook werk gemaakt van de toegankelijkheid 
van internettoepassingen.

Actiepunten in 2005

• Intranetstijlgids uitwerken

Motivatie

1. Intranetstijlgids uitwerken 

Bij de herinrichting van het intranet tot een extranet voor de hele Vlaamse overheid (ministerie en 
openbare instellingen) zal de cel Interne Communicatie een nieuwe intranetstijlgids uitwerken, met 
onder andere aandacht voor de Blindsurfernorm.

Het intranetoverleg van de cel Interne Communicatie en de departementale intranethoofdredacteurs 
zal in de loop van 2004 een minimumnorm bepalen voor internet- en intranetsites, waarbij maximaal 
rekening wordt gehouden met algemene toegankelijkheidsvoorwaarden.
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Overzicht positieve-actieplannen 2004-2005 van de Vlaamse openbare 
instellingen

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1990 legt de verplichting op aan de Vlaamse 
openbare instellingen een plan voor hun instelling op te maken om de gelijke kansen tussen man-
nen en vrouwen te bevorderen. De dienst Emancipatiezaken kreeg niet van alle VOI’s plannen bin-
nen. De onderstaande analyse is gebaseerd op de informatie (evaluatie, plan en/of cijfergegevens 
met betrekking tot man-vrouwverhouding in de organisatie) van veertien VOI’s :
• de dienst voor de Scheepvaart
• de dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)
• Export Vlaanderen
• IWT-Vlaanderen
• de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)
• de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
• het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)
• het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO)
• OPZ Geel
• OPZ Rekem
• de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM)
• de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
• de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
• de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Doordat Kind en Gezin, het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO), VDAB, VRT en 
VMM participeren in het proefproject over het opmaken van gelijkekansen- en diversiteitsplannen 
(zie actiepunt 2005: Ondersteuningsaanbod), hoefden ze nu geen positieve-actieplan in te dienen. 

OPZ Rekem en De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) integreren hun initiatieven 
en dienen in december 2004 een plan in, zodat er van deze beide instellingen geen gegevens kon-
den worden opgenomen. Cijfergegevens over de  man-vrouwverhouding bij OPZ Rekem zijn wel 
beschikbaar.

1. Evaluatie van de plannen

Meer acties gericht op de kansengroepen allochtonen en personen met een handicap.  Ondanks de 
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verplichting om enkel gegevens door te geven over de kansengroep mannen en vrouwen, worden 
er in de plannen steeds meer acties met betrekking tot allochtonen en personen met een handicap 
geïntegreerd: 
• Bij OVAM, VIZO, VDAB, VHM, VLM en VMM worden er specifieke acties ondernomen betreffende 
  wervingen en selecties van allochtonen en personen met een handicap, onder meer via het 
  systematisch doorgeven van vacatures aan kansengroepenorganisaties. Bij de VMM werd een 
  strategienota opgesteld ter ondersteuning van acties rond de instroom van de kansengroepen. 
• Bij de VLM moet enkel nog een externe kwalitatieve toetsing van de interne site gebeuren om 
  het blindsurflabel te verkrijgen. 
• De VLM deed inspanningen om de gebouwen toegankelijker te maken voor personen met een 
  handicap (voorbehouden parkeerplaatsen, helling voor rolstoelgebruikers, ergonomische hulpmid-
  delen, enzovoort). Bij het VFSIPH werden de nieuwe vestigingsplaatsen van de provinciale afde-  
  lingen aangepast voor personen met een handicap. 
• Het VFSIPH stelt op dit ogenblik 7% personen met een handicap tewerk (20 personen) en wil dit 
  aantal zo hoog mogelijk blijven houden. Bij de VDAB werken sinds september 2000 bijna dubbel 
  zoveel personeelsleden van allochtone origine (van 83 naar 155).
• IWT-vlaanderen en Export Vlaanderen starten in 2005 met het uitstippelen van een beleid betref-
  fende personen met een handicap en allochtonen.

Een aantal knelpunten bij het voeren van dit beleid. De VMM maakt duidelijk dat er knelpunten 
blijven bij het voeren van een goed beleid voor personen met een handicap en allochtonen: er zijn 
beperkte instroommogelijkheden, er zijn vaak (te) weinig kandidaten uit de kansengroepen, er is 
een lage opkomst voor interviews en er is nog geen registratiesysteem voor deze kansengroepen. 
De VLOR, een kleine organisatie met 36 personeelsleden, merkt op dat de instroommogelijkheden 
beperkt zijn. En ook DIGO is een vrij kleine organisatie; ze heeft haar diversiteitsbeleid beperkt tot 
allochtonen. VIZO maakt tevens de opmerking dat er weinig extern wordt aangeworven. Dat alles 
heeft ontegensprekelijk gevolgen voor het interne diversiteitsbeleid.

Acties betreffende gelijke kansen voor  mannen en vrouwen.  De “traditionele” acties met betrek-
king tot het ondersteunen van het gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen scoren binnen de 
actieplannen nog steeds zeer goed. Bijna alle plannen stellen dat hun organisatie voorziet in de 
mogelijkheid van kinderopvang en in een OSGW-beleid. Ook het werken aan genderneutrale func-
tiebeschrijvingen en dito jurysamenstelling en het uitdrukkelijk vermelden van de mogelijkheid tot 
deeltijdwerk komen in vele plannen terug.

Anders werken. In een aantal VOI’s (IWT-Vlaanderen, VFSIPH en OVAM) waren er (proef )projecten 
rond “anders werken” om zo onder meer bij te dragen tot een betere combinatie van werk en privé. 
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Bij OVAM werden hiernaast de arbeidsvoorwaarden herbekeken, met hierbij expliciete aandacht voor 
het afstemmen van de individuele belangen met die van de organisatie.

Opnemen van acties vanuit Emancipatiezaken. In 2004 werd er ook ingegaan op acties die werden 
getrokken door de dienst Emancipatiezaken. Zo werd de communicatieactie als gevolg van het on-
derzoek “kwaliteitsvol vergaderen” opgenomen in 15 VOI’s. Ook werd de brochure betreffende het 
organiseren van deeltijdwerk verdeeld in de VOI’s.  Deze brochure was het  eindresultaat van een 
werkgroep die bestond uit de emancipatieambtenaren van VIZO, DIGO, VWM en VDAB.

Een aantal andere in het oog springende acties. De volgende acties kunnen inspirerend werken:
• IWT-Vlaanderen voorziet in opvang voor zieke kinderen;
• OVAM werkte een vervangingsbeleid uit waardoor minder werken beter werd geaccepteerd bin-
  nen de organisatie;
• OVAM lanceerde het proefproject 4,5 dagenweek;
• VMM geeft aan alle (nieuwe) personeelsleden een sensibiliseringsbrochure, waarin verschillen in 
  communicatiestijlen wordt weergegeven;
• VMM heeft aandacht voor gender in de exitgesprekken;
• VFSIPH heeft een eerste aanzet gegeven voor het ontwikkelen van ken- en stuurgetallen;
• de VLM zal volgend jaar interviews met personeelsleden uit de kansengroepen afnemen voor de 
  interne krantjes van de afdelingen;
• bij de VDAB is diversiteit het zesde vaste criterium waarop ieder personeelslid zal worden beoor
  deeld;
• VDAB gebruikt een jurylabel voor een jury die conform de richtlijnen van het diversiteitsbeleid is;
• IWT-Vlaanderen zal in 2005 het principe van “positieve actie” toepassen bij gelijkwaardigheid 
  van kandidaten uit kansengroepen;
• de VLM zorgt voor extra aandacht voor coaching en begeleiding van nieuwe personeelsleden uit 
  de kansengroepen.

Interne Begeleidingscommissie. Bij IWT-Vlaanderen en VLM is er een interne (begeleidings)commissie 
ter ondersteuning van de acties met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen. De VDAB wil haar 
beleid betreffende diversiteit en gelijke kansen ondersteunen via de strategische stuurgroep diver-
siteit. Deze stuurgroep werkt onder meer een diversiteitsmissie uit, monitort de in-, door-, en uit-
stroom van de kansengroepen en integreert expertise bij de juryleden en evaluatoren. DIGO stelt dat 
haar actieplan past in een meerjarenbeleid. Dat beleid wordt geïntegreerd binnen de werking met de 
diensten Personeel, HRM en Vorming.
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2. Beknopte analyse van de beschikbare cijfergegevens

In de onderstaande tekst zijn een aantal trends opgenomen die af te leiden zijn uit cijfergegevens 
van de VOI’s als die naast elkaar worden gelegd. De dienst Emancipatiezaken heeft echter bij de 
opmaak van deze cijferanalyse maar van twaalf VOI’s input gekregen, waardoor algemene uitspraken 
alleen gelden voor die VOI’s. Als er gegevens beschikbaar zijn, wordt er vergeleken met gegevens 
van twee jaar terug.

Evenwicht tussen mannen en vrouwen?  In de meeste instellingen is er een goed evenwicht tussen 
het aantal mannelijke en vrouwelijke personeelsleden. Enkel bij de dienst voor de Scheepvaart (am-
per 10,63% vrouwen) is er sprake van een serieuze ondervertegenwoordiging. Bij de VLOR (66,5%) 
en OPZ Geel (68,56%) zijn dan weer meer dan twee derde vrouwen aanwezig. In 2001 stelden we 
al vast dat er in de meeste VOI’s een goed evenwicht was van de aanwezigheid van mannen en 
vrouwen (57% vrouwen).

Evenwicht op niveau A?  Dat algemene evenwicht binnen de totale personeelsbezetting zet zich niet 
door op niveau A. Enkel bij de VDAB (52,5%), OPZ Geel (54%) en de VLOR (52,5%) wordt de helft 
behaald. Bij IWT-Vlaanderen, DIGO, VLM, dienst voor de Scheepvaart en Export Vlaanderen is minder 
dan 40% van de personeelsleden op A-niveau een vrouw. Deze tendens zagen we ook twee jaar 
terug, hoewel er een kleine verbetering kan worden vastgesteld. 

… en op de andere niveaus? De topfuncties blijven, net als binnen het MVG, een mannenaangele-
genheid: gemiddeld 12% is vrouw. Ook hier is dit geen trendbreuk met 2001.  De uitzondering is de 
dienst voor de Scheepvaart, waar 33% vrouwen zijn. 
Op de andere niveaus kunnen we stellen dat er een evenwicht is tussen mannen en vrouwen, hoe-
wel hier ook wel verschillen zijn tussen de instellingen onderling (een aantal voorbeelden: bij de 
VLOR werken op niveau B 85,5% vrouwen en op niveau C is dat 83,5%, bij IWT-Vlaanderen werken 
op niveau C 95% vrouwen, bij de VDAB, Export Vlaanderen, VFSIPH, de VLOR en de VLM werken op 
niveau D meer dan 70% vrouwen, bij OPZ Rekem is dat maar 31,5%).

Instroom van vrouwen. De netto-instroom is bij de meeste VOI’s in het voordeel van vrouwen. Enkel 
bij DIGO en dienst voor de Scheepvaart merken we dat de vrouwen een ongunstige netto-instroom 
tegenover uitstroom vertonen. 

Contractuelen tegenover statutairen. Wat de verhouding tussen contractueel en statutair in de VOI’s 
betreft, merkt men dat die vrij evenwichtig is samengesteld. Het percentage schommelt bij alle VOI’s 
tussen de 41% en de 58,5%. Twee jaar geleden stelden we al dat vrouwen en mannen op dit vlak 
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dichter naar mekaar toe groeien.
Enkel bij de dienst voor de Scheepvaart is amper 7% van de statutaire personeelsleden een vrouw; 
ook bij de VLM is maar 38% van alle statutairen een vrouw. Bij de VLOR is dan weer twee op drie 
van alle statutairen een vrouw.
Opmerkelijk is, ook al is er een vrij goede verdeling bij de statutairen, dat er een overwicht van 
vrouwen is bij de contractuele functies (ongeveer 75% bij DIGO, VMM en OPZ Rekem; 81% bij het 
VFSIPH en de OPZ Geel en zelfs 90% bij de VLOR).

Deeltijds werken.  Zoals verwacht werken veel minder mannen deeltijds dan vrouwen. Van de acht 
VOI’s waar men cijfers betreffende deeltijdwerk heeft kunnen uitfilteren, werkten er 101 mannen 
deeltijds, tegenover 507 deeltijds werkende vrouwen. Van alle deeltijders zijn er dus 16,6% mannen, 
tegenover 18% bij het MVG.

Voor meer informatie met betrekking tot deze positieve-
actieplannen: 
Hans De Smedt
telefoon: 02- 553 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be
of de emancipatieambtenaar van de betreffende VOI in 
kwestie (zie lijst met contactpersonen als bijlage)
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Overzicht acties 2004 in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

De dienst Emancipatiezaken nodigde de leidend ambtenaren van het ministerie uit om hun initiatie-
ven rond gelijke kansen en diversiteit kenbaar te maken. Van de meeste administraties ontving de 
dienst Emancipatiezaken een reactie. In de onderstaande tabellen vindt u een bondig overzicht van 
de gesignaleerde acties. Het betreft acties uit de periode september 2003 tot september 2004. 

De acties kunnen inspirerend werken voor de andere entiteiten in de Vlaamse overheid. Ze kunnen 
leiden tot een wederzijdse bevruchting. 

Uit het overzicht kunnen we opmaken dat de aandacht voor de instroom en voor de aanwezigheid 
van allochtonen en personen met een handicap in de organisatie sterk is toegenomen. De meeste 
acties richten zich op deze twee kansengroepen.

Departement Algemene Zaken en Financiën (AZF)

• Informatie over de (horizontale) initiatieven van de afdelingen HRM, Vorming, Wervingen en Per-
  soneelsbewegingen, Statutaire Aangelegenheden, Gebouwen en van het directoraat-generaal van 
  de administratie Personeelsontwikkeling vindt u in het deel over de evaluatie van het positieve-
  actieplan 2004.
• Startbanen en tijdelijke contracten binnen AZF worden via Jobkanaal bekendgemaakt bij de doel
  groep van allochtonen en personen met een handicap.
• De administratie ABAFIM verduidelijkte werkafspraken om verantwoord thuiswerk te garanderen. 
  Zo wil men bijdragen tot een goede combinatie van werk en privé.
• De administratie Planning en Statistiek begeleidde op een actieve wijze een aantal allochtone 
  stagestudenten.

Departement Coördinatie (COO)

• Informatie over de (horizontale) initiatieven van de afdeling Communicatie en Ontvangst  is te 
  vinden in het deel over de evaluatie van het positieve-actieplan 2004.
• Screening van functiebeschrijvingen en vacatureberichten op doelgroepneutraliteit aan de hand 
  van een checklist.
• Bekendmaking van vacatures bij organisaties voor allochtonen en personen met een handicap.
• De nieuwe Vlaamse portaalsite behaalde het Blindsurferlabel. De toegankelijkheid van de onder
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  liggende niveaus is in verdere ontwikkeling.
• Het personeelsblad Goedendag staat op het internet. Er werden inspanningen geleverd om het 
  toegankelijk te maken voor slechtzienden. De site voldoet gedeeltelijk aan de internationale nor-
  men.
• De cel Interne Communicatie werkte mee aan het bekendmaken van informatie- en opleidings-
  sessies die eind 2004 worden georganiseerd en tot doel hebben webbeheerders te sensibiliseren 
  en ondersteunen.
• Een HRM-medewerker nam deel aan verschillende vormingsdagen, gerelateerd aan het thema 
  diversiteit.
• De informatiebrochure over vergadercultuur werd aan de nieuwe personeelsleden bezorgd.
• De stand van uitvoering van de departementale diversiteitsdoelstelling wordt maandelijks door 
  de departementale directieraad opgevolgd.

Interne Audit
• Peiling door Interne Audit naar de wijze waarop de entiteiten aandacht besteden aan het beleid 
rond emancipatiezaken. Dat doet ze door dit thema proefsgewijs mee te nemen in de bevraging die 
de sterkten en zwakten van de stuur- en beheersingsinstrumenten wil nagaan van de entiteiten.

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw (EWBL)

Kansengroep mannen en vrouwen (gender)
• Aandacht voor genderbalans bij de samenstelling van interne werkgroepen. (ABA) (ALT)
• Verloven en afwezigheden gemakkelijker opvangen door flexibele projectwerking. (ABA)
• Enquêtering rond combinatie van werk en privé. (AW)

Kansengroep gehandicapten en allochtonen
• Gebruik van specifieke wervingskanalen. (AE)
• Formuleren van voorstellen rond het decreet over de nationaliteitsvoorwaarde. (ABA)
• Taalcursus Nederlands voor onder andere allochtone personeelsleden. (LB)
• Regeling voor aangepast vervoer voor een personeelslid met een handicap. (LB)
• Wervingen startbaners en stagiairs uit kansengroepen. (AW) (ALT)

Voor de drie kansengroepen
• Vermelden van de volgende diversiteitsclausule in alle vacatureberichten: ‘De Vlaamse overheid 
  wil de samenleving waarvoor ze zich inzet, zo goed mogelijk weerspiegelen. Bij de selectie en 

Meer informatie bij: 
vicky.vandenberge@coo.vlaanderen.be
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  aanwerving van medewerkers willen we gelijke kansen geven aan alle kandidaten, ongeacht hun 
  afkomst, geslacht of eventuele handicap’. (EWBL)
• Screening op doelgroepneutrale functiebeschrijvingen. (EWBL)
• Opstarten van werkgroep diversiteit en actieplan. (LB) (ALT)
• Administratiedag in het teken van diversiteit. (AW)
• Nieuwsbrieven, flaches en affiches rond diversiteit. (AW)
• Opmaak van het diversiteitsplan in brochurevorm, die iedere nieuwkomer ontvangt. (AW)
• Bijblijflunchen rond thema diversiteit. (AW)
• Actieve kennisdeling met andere administraties en openbare instellingen door participatie in 
  proefprojecten. (AW)
• Nulmeting rond gender is uitgevoerd. (AW)

Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)

Kansengroep mannen en vrouwen (gender)
• Gendertraining voor juryleden van drie administraties.
• Eerste Schooldagactie: personeelsleden met jonge kinderen mogen later op werk aankomen.
• Halfjaarlijkse rapportering van Selor en Jobpunt Vlaanderen over het aantal M/V-inschrijvingen bij 
   vacatures.
• Communicatieactie rond toepassing checklist genderneutrale functiebeschrijving.
• Nieuwe afkolflokalen in West-Vlaanderen en Hasselt.
• Infosessies rond de omzendbrief klachtenbehandeling pesten, OSGW en discriminatie voor de 
   personeelsleden van de administratie Wegen en Verkeer.
• Onderzoek om technische functies open te stellen voor niet-technisch geschoolden bij AWV.
• Screening van functiebeschrijvingen op genderneutraliteit bij AWZ en AROHM.
• Nagaan van de M/V-instroom bij AWZ.
• Gender- en diversiteitstraining voor personeelsverantwoordelijken bij AWZ en AROHM.
• Heropstarten van het netwerk Emancipatie en Gelijke Kansen bij AMINAL.
• Sensibilisering genderneutraal schrijven voor het publiek.
• Doorlichting van de werkmappen van ieder natuur en milieu-educatief centrum op genderneutraliteit.
• Genderscreening van de nieuwe milieu-educatieve mappen, bestemd voor de scholen, door de 
   verantwoordelijke voor Emancipatie en Gelijke Kansen.
• Genderscreening van de map afvalpreventie.
• Onderzoek naar de M/V-samenstelling van de overleg-, management- en adviesstructuren.

Meer informatie bij: 
administratie Werkgelegenheid (AW): 
sabine.verhulst@ewbl.vlaanderen.be
bestuursdomein Landbouw en Visserij (LB): 
liesbeth.beckers@ewbl.vlaanderen.be
administratie Economie (AE): 
andré.dhaenens@ewbl.vlaanderen.be
administratie Binnenlandse Aangelegenheden (ABA): 
janneke.cocle@ewbl.vlaanderen.be
departement EWBL: eric.min@ewbl.vlaanderen.be
administratie Land- en Tuinbouw (ALT):
lieve.kerkhofs@ewbl.vlaanderen.be
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Kansengroep gehandicapten en allochtonen
• Melding van vacatures aan Jobkanaal door de afdeling Personeel.
• Toevoeging van de volgende paragraaf in vacatureboodschappen: ‘Voor de Vlaamse Overheid 
   zijn gelijke kansen belangrijk. We selecteren mensen op hun kwaliteiten en niet op hun afkomst, 
  leeftijd en handicap’.
• Voorbereidingen rond het gebruik van een checklist doelgroepneutrale functiebeschrijvingen.
• De Werkgroep Gelijke Kansen AWV geeft gevolg aan de resultaten uit het onderzoek van de 
  dienst Emancipatiezaken over de toegankelijkheid van de gebouwen van AWV.
• Communicatieacties binnen AMINAL rond hoe om te gaan met personen met een handicap.
• Algemene aandacht voor diversiteit in de communicatie bij de AAD en AROHM.

Voor de drie kansengroepen
• Voorstelling van het departementaal positieve-actieplan LIN 2004 op de directieraad en een half
   jaarlijkse rapportering aan de directieraad.
• Publicatie gelijkekansenkrant bij het decembernummer van de nieuwsbrief
• Actualiseren van de intranetsite “Gelijke Kansen” LIN.

Binnen LIN zijn vier werkgroepen actief rond emancipatie- en gelijkekansenbeleid.

Departement Onderwijs (OND)

Kansengroep mannen en vrouwen (gender)
• Genderanalyse van slaagkansen van de deelnemers in de verschillende fasen van het overgangs-
  examen naar niveau A.
• Vorming rond vergadercultuur die door 70% van het lijnmanagement werd gevolgd.

Kansengroep gehandicapten en allochtonen
• Melding van vacatures aan potentiële kandidaten van allochtone afkomst via specifieke wer-
   vingskanalen.
• Formulering per werkingsjaar van streefcijfers voor allochtonen en personen met een handicap 
  bij contractuele werving (= 8%) en startbaners (= 20%).
• Van de acht startbaners zijn er vier van allochtone afkomst. Het departement kon aan drie al-
  lochtone startbaners een vervolg van tewerkstelling aanbieden.
• Oproep en intensieve begeleiding van stagiairs uit de doelgroepen, in het bijzonder ten aanzien 
   van de personen met een handicap.

Meer informatie bij: 
anne.persyn@lin.vlaanderen.be
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Departement Wetenschappen, Innovatie en Media (WIM)

• Bij iedere werving voor alle niveaus werden instellingen aangeschreven, zodat allochtonen ken-
   nis kregen van vacante betrekkingen. De respons op niveau C en D was bijna nihil.

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

• De administratie Cultuur maakte voorbereidingen om in 2005 van start te gaan met een gelijke-
   kansen- en diversiteitsplan, in het kader van een proefproject. 
• Een werkgroep denkt na over een visie om diversiteit binnen het eigen personeelsbeleid en in 
  het cultuurbeleid aan de burger te integreren.
• Onderzoek naar de situatie van personeelsleden met een handicap, gefinancierd door de afde-
   ling HRM. Het onderzoek leidde tot beleidsvoorstellen en aanpassingen op het niveau van indivi
   duele personeelsleden.
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arnold.desmet@wim.vlaanderen.be
martin.decuyper@wim.vlaanderen.be

Meer informatie bij: 
administratie Cultuur: chris.gadeyne@wvc.vlaanderen.be
departement WVC: jan.willems@wvc.vlaanderen.be
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Bijlage 1

Relevante gegevens uit het beleidsrapport “Personeel & Organisatie” 2003, een vergelijking met de twee vorige jaren
Gegevens zijn van toepassing op het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen.

1. Gegevens over personeelssterkte en evolutie
- 

Het personeelsverloop in 2003 heeft bij mannen vooral betrekking op statutaire functies, terwijl dit bij vrouwen het grootst is bij de contractuele functies. Er 
is een groot verschil in verloopsaldo tussen mannen en vrouwen: -153 en +88.  Dit bevestigt de reeds eerder vastgestelde trend naar een meer evenwichtige 
man-vrouwverhouding.
- Via de exitgesprekken blijkt dat de belangrijkste reden om te vertrekken de ontevredenheid is over de jobinhoud en de moeilijke combinatie van het werk 
  met de  privé-situatie.
- In 2003 waren er in het ministerie 176 werknemers met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld. Hiervan zijn er 116 aangeworven in 2003, de overige 
  kwamen in dienst in 2002. De nieuwe aanwervingen waren vrij evenwichtig verdeeld volgens geslacht: 53 mannen en 63 vrouwen.

2. Rekrutering en selectie

- Wat het profiel van de kandidaten betreft, beschikken we alleen over beperkte gegevens m.b.t. de contractuele vacatures via Jobpunt. Hieruit blijkt dat de 
  vrouwelijke sollicitanten iets sterker vertegenwoordigd waren dan mannen (53% t.o.v. 47%). Voor 145 van de 181 vacatures kennen we de kandidaat aan 
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  wie de functie is toegewezen. Hieruit blijkt dat 83 mannelijke en 62 vrouwelijke kandidaten werden geselecteerd. De selectieratio (= het aantal geselec-
  teerde kandidaten t.o.v. het totaal aantal kandidaten) lag daarmee voor de mannen veel  hoger dan voor de vrouwen (respectievelijk 2,01% en 1,32%).
- Interne mobiliteit: voor de interne vacatures lag de respons een stuk lager dan voor de externe: 629 kandidaten voor 243 vacatures (of 2,6 kandidaten per 
  vacature), tegenover 19.897 kandidaten voor 1.179 vacatures (of 16,9 kandidaten per vacature). Uit het profiel van de kandidaten blijkt verder dat de par-
  ticipatie van mannen en vrouwen aan de interne mobiliteit (horizontaal én verticaal) in 2003 ongeveer even groot was (respectievelijk 4,87% en 4,95%). 
- Uit een analyse van het profiel van de sollicitanten voor Verruimde Interne Arbeidsmarkt (VIA) – vacatures binnen het ministerie, blijkt dat het aandeel van 
  de vrouwen duidelijk afneemt naarmate de leeftijd toeneemt, terwijl het aantal mannelijke sollicitanten ongeveer gelijk verdeeld is over de verschillende 
  leeftijdsgroepen tussen 25 en 55 jaar. 
- Verticale promotie: als we kijken naar het profiel van de kandidaten, dan stellen we vast dat, in tegenstelling tot de horizontale mobiliteit, de participatie 
  van mannen aan bevorderingsprocedures (in verhouding tot hun aandeel in het totale personeelsbestand) hoger ligt dan die van vrouwen (resp. 2,34% en 
  1,49%). 
- Er wordt aanbevolen om in meer doorstromingsmogelijkheden te voorzien. Dat kan onder meer door alle vacatures die op de externe markt worden aange-
  boden, ook intern toegankelijk te maken.

3. Prestatiemanagement (leiderschap)

- Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies (22,7% tegenover 13,2%).

4. Personeels- en loopbaanontwikkeling 

- Vrouwen blijven opvallend meer participeren dan mannen en contractuelen duidelijk meer dan statutairen.
- De tijd die een personeelslid gemiddeld in 2003 op jaarbasis aan vorming besteedde, bedroeg 9,97 uren of 1,66 dagen tegenover 12,77 uren in 2002. Hier 
  moet het effect van de budgetblokkering in rekening worden gebracht. Dit cijfer is wel een historisch dieptepunt. Ook voor deze indicator scoren vrouwen 
  net als vorig jaar hoger dan mannen. 
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5. Arbeidsflexibiliteit 

- In 2002 werd in het VPS opgenomen dat vanaf 1 juli 2002 het merendeel van het vastbenoemd personeel in overleg met de lijnmanager kan kiezen voor 
  een deeltijdbaan volgens het gewenste percentage, met een minimum van 50%. Voorheen kon men slechts verlof voor deeltijdse prestaties nemen in de 
  prestatieverhoudingen 50%, 80% of 90%. Uit de cijfergegevens voor 2003 blijkt dat slechts 5% van de personeelsleden die verlof voor deeltijdse prestaties 
  nemen, van die nieuwe mogelijkheden gebruik heeft gemaakt en dat er dus blijkbaar weinig behoefte is aan meer keuzevrijheid terzake.
- Voltijdse loopbaanonderbreking wordt het meest gebruikt door vrouwen van niveau A en B, halftijdse loopbaanonderbreking en verlof voor deeltijdse 
  prestaties het meest door vrouwen van niveau C en D. Bij de mannen kent men het hoogste percentage volledige loopbaanonderbrekers en personeels-
  leden met verlof voor deeltijdse prestaties in niveau C.

Belangrijke aanbevelingen uit het P&O-rapport 2003: 
- uitwerken van ondersteunende maatregelen voor het lijnmanagement om de combinatiefaciliteiten waarover werknemers beschikken efficiënt te kunnen in
  passen in de werkorganisatie;
- voorzien van soepele vervangingsmogelijkheden, zodat de werklast voor collega’s die wel voltijds blijven werken, niet op hen afgewenteld wordt;
- betere omkadering van systemen van telethuiswerken die stressreducerend werken;
- uitbreiden van regelingen waarbij werknemers zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen wanneer ze hun verlof opnemen;
- betere informatieverstrekking aan oudere werknemers over de mogelijkheden van deeltijdwerk;
- werknemers in continudiensten en fysisch of psychisch belastende functies via jobrotatie (bijvoorbeeld van technische naar administratieve functies) de mo-
  gelijkheid geven om tijdig over te schakelen op minder belastende taken, zonder nadelen voor de pensioenberekening.
  In verband met anders werken: eind 2003 beschikken al 691 personeelsleden (5,4% van het personeelsbestand) over de nodige infrastructuur.

6. Gezondheid

- Het ziekteverzuim bij vrouwen ligt een stuk hoger dan bij mannen (resp. 6,2% en 5,01%). 
- De afwezigheid bij mannen als gevolg van ziekte is langer: gemiddeld 7,72 werkdagen tegenover 4,96 werkdagen bij de vrouwen.
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- De ziektefrequentie is hoger bij vrouwen: gemiddeld 3,08 ziektemeldingen per werknemer per jaar (bij mannen: 1,61). Vrouwen zijn dus vaker afwezig dan 
  mannen maar hun afwezigheid is meestal van kortere duur (meer ééndagsafwezigheden).
- Zowel bij vrouwen als bij mannen verschilt het ziekteverzuim naargelang van het hiërarchische niveau: hoe lager het niveau, hoe hoger de afwezigheid we-
  gens ziekte. 
- Zowel bij vrouwen als bij mannen stijgt het ziekteverzuim met de leeftijd.

7. Diversiteitsbeleid 

- In totaal kwamen in 2003 bij het externe meldpunt “Spreekbuis” voor het ministerie 75 (informele) meldingen van personeelsleden binnen, waarvan in 48 
  gevallen sprake is van “pesterijen” en 4 gevallen van “OSGW”. In 2002 waren er 55 meldingen. Er werden ook 3 formele klachten ingediend en behandeld 
  door de externe preventieadviseurs.
- Probleem van definities voor allochtonen en personen met een handicap wordt aangehaald.
- Startbanen:
 - in de loop van 2003 waren in het MVG  in het totaal 176 personen met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld, en 27 bij de VWI’s. 
 - Van deze 203 werknemers behoorden er 109 (ong. 54%) tot de doelgroepen kortgeschoolden, allochtonen of personen met een handicap. Vooral  
   kortgeschoolden waren sterk vertegenwoordigd: 98 werknemers of 48% van het totale aantal startbaners.
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Aanbevelingen uit het P&O-onderzoek: 
- De formele klachtenprocedure zal verder worden verfijnd en moet ook meer bekendheid krijgen bij het personeel.
- Vanuit een proefproject inzake geautomatiseerde registratie van klachten binnen het departement LIN wordt gewerkt aan de opmaak van een uniform regi-
  stratiesysteem voor het ministerie binnen het VLIMPERS-systeem.
- Het is belangrijk dat leidinggevenden ondersteund worden in het omgaan met de problematiek van grensoverschrijdend gedrag op het werk.
- Doelstellingen met betrekking tot diversiteit en gelijke kansen moeten worden opgenomen binnen de aansturingsinstrumenten voor de leidend ambtena-
  ren. De Vlaamse Regering gaf aan de topambtenaren de opdracht om een groeipad op te stellen voor hun entiteit. Hiervoor is behoefte aan streefcijfers en 
  correcte kengetallen. 
- De entiteiten dienen gemeenschappelijke definities te hanteren voor personen met een handicap en allochtonen en in een registratiesysteem te voorzien.
- Er moeten acties worden ondernomen om het genderevenwicht te bevorderen in het midden- en topmanagement.
- Logistieke en culturele randvoorwaarden moeten worden versterkt zodat mannen en vrouwen door deeltijds werk en loopbaanonderbreking werk en privé 
  optimaal kunnen combineren.
- Voor personen met een handicap en allochtonen moeten volgende acties worden ondernomen:
 - screenen van het wervings- en selectieproces;
 - communiciatieacties bij de kansengroepen ter verbetering van het imago van het MVG als werkgever;
 - opstellen van een systeem van compenserende maatregelen bij tewerkstelling van personen met handicap met rendementsverlies;
 - toegankelijkheid van gebouwen: inspanningen voortzetten;
 - voorbeeldfunctie opnemen met betrekking tot toegankelijkheid van websites;
 - systeem van arbeidspostaanpassingen uitbreiden voor alle ambtenaren (niet enkel MVG).

Positieve-actieplan 2005 | Bijlagen



98

Bijlage 2

KINDEROPVANG: gemiddeld aantal kinddagen tijdens de kinderopvang van 2001 tot en met 2004 
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*Kinddagen:  ieder kind wordt gerekend naar het aantal dagen dat het tijdens de kinderopvang aanwezig is.
      
Globaal gezien ziet men een stijging in het gemiddeld aantal kinddagen over de periode 2001-2004.
Tijdens het eerste deel van 2004 werd het hoogst gemiddeld aantal kinderen geteld. Dit is vooral een gevolg van de stijging van het gemiddeld aantal kinderen 
in de buitendiensten en het aansluiten van een aantal Vlaamse openbare instellingen bij de kinderopvang in deze buitendiensten. 
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Contactpersonen Emancipatiezaken 
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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 gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap en allochtonen
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000  Brussel
telefoon: 02-553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be

Johan Vermeiren, stafmedewerker gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap en allochtonen
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000 Brussel
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be

Ingrid Pelssers, stafmedewerker genderbeleid
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A23
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 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be

Fatima Tigra, beleid inzake OSGW, ondersteuning gelijkekansenbeleid en verantwoordelijke budget
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 70
e-mail: fatima.tigra@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

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 Wim Van Beeck  E. Jacqmainlaan 20 - 7de verd. 02- 552 70 00  02- 552 70 01  wim.vanbeeck@vlaanderen.be
     1000 Brussel
COO  Vicky Van den Berge Boudewijnlaan 30- 8A18 02- 553 58 23  02- 553 58 40  vicky.vandenberge@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   
WVC/ICEM Annemie Degroote Markiesstraat 1   02- 553 32 53     annemie.degroote@wvc.vlaanderen.be
     1000 Brussel
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/PA  Lars Hegemann  Boudewijnlaan 30  02- 553 51 75  02- 553 52 19  lars.hegemann@azf.vlaandern.be
     1000 Brussel
COO/GK Agna Smisdom  Boudewijnlaan 30  02- 553 55 71     agna.smisdom@coo.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 Wim Van Beeck  E. Jacqmainlaan 20 - 7de verd. 02- 552 70 00  02- 552 70 01  wim.vanbeeck@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 Sigrid Cox  Hallepoortlaan 27  02- 533 12 68  02- 537 29 58  sigrid.cox@kindengezin.be
     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 24 22
Kunsten Antwerpen 
OPZ Geel geen   Pas 200    
  emancipatieambtenaar 2440 Geel
  aangesteld
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

Adressenlijst VOICE – Emancipatieambtenaren Vlaamse openbare instellingen
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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  Christ’l Van Iseghem A. Van de Maelestraat 96 016- 21 92 63  016- 20 00 64  c.vaniseghem@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
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
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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) 


