
EEn niEuw logo, EEn niEuwE start?

Duurzame cultuurverandering, gelijke kansen, respect voor elkaars capaciteiten, erkenning van 
verschillen.... gevleugelde woorden verdienen een passend logo! En meteen ook een aangepaste  
baseline om de beleidsvernieuwing vorm te geven. Want diversiteit werkt echt! Daarvan is de dienst 
Emancipatiezaken alvast overtuigd. Nu nog de leidinggevenden en personeelsleden verder over- 
tuigen.

Met een straffe, heldere baseline beklemtoont de dienst Emancipatiezaken waar ze voor staat. En dat 
is heel wat: een duurzame cultuurverandering, een mentaliteitswijziging op gang brengen die over- 
gedragen wordt van leidinggevenden op alle personeelsleden van de Vlaamse overheid en zo voelbaar 
wordt bij de burger. De Vlaamse administratie moet een spiegel zijn van en voor de maatschappij en 
de eerste uitdrager van de waarden die ze hierin belangrijk acht. Respect, verdraagzaamheid, integri-
teit en iedereen alle kansen bieden, zijn daar essentiële voorbeelden van. Onze samenleving is divers: 
jong, oud, man, vrouw, autochtoon, allochtoon, hoog opgeleid of kortgeschoold, persoon met een 
handicap,... iedereen moet er zijn plekje vinden. En dit loopt niet altijd van een leien dakje. Nochtans 
bieden deze verschillen een verrijking die iedereen ten goede komt. Vandaar: diversiteit werkt! 

Deze korte, maar krachtige boodschap zegt waar het op staat. Diversiteit is rendabel op de werkvloer 
en daarbuiten. Als ieders competenties, met respect voor de verschillen en uitgaande van gelijkwaar-
digheid juist worden ingezet, komt dat de kwaliteit van het werk ten goede. En dat zal ook te voelen 
zijn bij de mensen onderling. Verdraagzaamheid en respect kunnen immers maar groeien in een om-
geving die ruimte biedt aan diversiteit.

De dienst Emancipatiezaken wil verschillende kansengroepen de ruimte geven om zich te ontplooien. 
Wat is hiervoor een mooier symbool dan een paar engelachtige vleugeltjes? Die staan voor vrijheid, 
maar ook voor onschuld, hoop en harmonie. Het emancipatiebeleid wil mensen tot hun recht laten 
komen, hen vrijheid geven. Vrijheid als individu, maar ook als lid van een groep met specifieke capa-
citeiten. Die zal er komen door het gelijkekansenbeleid, dat zich uiteindelijk tot doel stelt een sfeer van 
verdraagzaamheid op de werkvloer en daarbuiten te creëren. Harmonie dus. 
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Zo’n beleid kan alleen maar slagen als het wordt gebracht door leidinggevenden en gedragen door 
werknemers. Een mentaliteitswijziging is een langdurig proces, dat doorheen verschillende afdelingen, 
niveaus en mensen stapsgewijs ‘stroomt’. De vloeiende lijnen van de artistieke vleugeltjes geven dat 
prima weer.

Dit actieplan is anders opgesteld dan de vorige jaren. Evaluatie- en actiepunten werden per thema 
samengevoegd.
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Voorwoord

Uit de bevraging van de collega’s van de administratie Planning en Statistiek blijkt dat 41% van de  
Vlamingen vindt dat moslims een bedreiging vormen voor de Vlaamse cultuur en gebruiken. Maar liefst 
10% meer dan in 1998. Ook zorgbehoevende mensen maakt men liever niet van dichtbij mee: als 
Vlamingen zelf hun buren kiezen, dan zullen dat geen gehandicapten zijn.

De verdraagzaamheid neemt af, de irritatie neemt toe. In plaats van dat we naar elkaar toe groeien, 
drijven we juist van elkaar af. En als je van elkaar bent afgekeerd, raak je moeilijk in gesprek.  

De Vlaamse overheid heeft een cruciale verantwoordelijkheid. Zij beïnvloedt de samenleving en kan ze 
sturen. Door haar aanpak in de eigen administratie kan en moet ze een voorbeeld stellen naar bedrijven, 
lokale overheden, non-profitorganisaties in Vlaanderen en daarbuiten. 

Op 11 maart 2005 werd ik aangesteld als opdrachthouder Emancipatiezaken. Een hele uitdaging! 
Eentje die ik met beide handen aangrijp. Het is mijn ambitie om de Vlaamse overheid te laten  
uitgroeien tot het referentiepunt van een voorbeeldige werkgever, een werkgever die kansengroepen 
actief een plaats geeft, die toont dat diversiteit een organisatie rijker maakt en beter op de noden van 
de samenleving laat aansluiten. 

Met veel genoegen stel ik u dit actieplan voor. Een plan dat ik samen met mijn teammedewerkers heb 
opgesteld. Met veel zorg en toewijding. 

Ik hoop dat de projecten inspirerend werken! 

Ingrid Pelssers
Opdrachthouder Emancipatiezaken Vlaamse overheid
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waarom diVErsitEitsbElEid?

De dienst Emancipatiezaken geeft advies en start projecten om te stimuleren dat de Vlaamse over-
heid de komende jaren een voorbeeld wordt voor alle burgers en organisaties op het gebied van 
gelijke kansen en diversiteit. De achterliggende gedachte is duidelijk: wat de Vlaamse overheid vraagt 
van de maatschappij, moet zij zelf ook doen. Meer nog: de overheid moet de burgers nog een stapje 
voor zijn. 
Maar de dienst Emancipatiezaken gelooft niet alleen in het belang van diversiteit omwille van die voor-
beeldfunctie. Uit verschillende studies blijkt namelijk dat een diversiteitsbeleid op lange termijn ook 
betere resultaten geeft omdat het personeelsbestand zo een spiegel is van de maatschappij. Wan-
neer uiteenlopende groepen, waaronder vrouwen, mannen, allochtonen, ouderen, jongeren, gehandi-
capten en holebi’s, aan één gezamenlijk doel werken, krijg je een hogere realiteitszin en een bredere 
creativiteit om dingen op te lossen. Als kansengroepen de mogelijkheid hebben om zélf mee oplos-
singen te bedenken voor de beslissingen die hen aangaan, is de kans groter dat het beleid efficiënter 
is. Bovendien zorg je met een heterogene groep voor een groter reservebestand van personeel, dat 
het voorspelde arbeidstekort in de toekomst kan opvangen. En tenslotte hebben we ook de ethische 
opdracht om het voor de achtergestelde groepen in onze maatschappij op te nemen.

diVErsitEit op maat

De kunst bestaat erin om in het beleid bij elke kansengroep het juiste accent te leggen. Bij allochtonen 
zal de nadruk liggen op het belang van cultureel pluralisme. In de genderproblematiek ligt het accent 
op de vervlechting van mannelijke en vrouwelijke waarden en het belang van mensgerichtheid. 
Bij kortgeschoolden en oudere personeelsleden is het belangrijk te beseffen dat zij respect verdienen 
en dat hun talenten en ervaring belangrijk zijn in een organisatie. Voor mensen met een handicap 
en kortgeschoolden, tot slot, zal de focus liggen op het (h)erkennen van hun capaciteiten en de  
ethische opdracht om achtergestelde groepen mee te laten functioneren in onze maatschappij. 
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diVErsitEit: dringEnd nodig

Dat er nog werk aan de winkel is, bewijzen de cijfers. Hoewel heel wat mensen vinden dat vrouwen 
ondertussen gelijke rechten hebben, is het tegendeel waar, getuige de cijfers van de Vrouwenraad en 
internationale vrouwenorganisaties. Ook binnen de Vlaamse overheid zijn er nog heel wat ongelijk- 
heden. Zo zijn er nog altijd weinig vrouwen in managementfuncties: amper 10% van de vrouwen zit 
aan de top, slechts 23% vrouwen vinden we in het middenmanagement. Bovendien zijn vrouwen 
oververtegenwoordigd in contractuele en deeltijdse functies en ondervertegenwoordigd in technische 
banen. Omgekeerd geldt ook dat er nog steeds erg weinig mannen werken in zorgende en admini-
stratieve functies. 
Ook wat betreft de interculturele kwestie, in de maatschappij een heet hangijzer, heeft de Vlaamse 
overheid nog een achterstand in te halen. Er werken bij de Vlaamse overheid nauwelijks mensen van 
allochtone afkomst: cijfers schommelen rond de 1%. Hier is het belangrijk om precieze aantallen te 
kennen over de allochtone werknemers, om zo specifieke acties te kunnen ondernemen.
Een beleid voor personen met een handicap bestaat al meer dan 40 jaar, maar was in het  
verleden te vaak gericht op een passieve betutteling. Emancipatiezaken wil in de toekomst een meer 
actieve participatie van deze mensen. Wat de oudere werknemers betreft, zit niet alleen de maat-
schappij, maar ook de Vlaamse overheid met een prangend probleem voor de toekomst. Momen-
teel is 50% van de personeelsleden ouder dan 45 jaar, op sommige diensten is 40% ouder dan 50 
jaar. In 2010 zal het zeer moeilijk zijn om de vrijgekomen functies van mensen met pensioen op te 
vangen, aangezien er steeds minder mensen op de arbeidsmarkt komen. Het beter inzetten van 
kansengroepen kan deze leemte opvangen. Heel wat kortgeschoolden verliezen hun baan (vaak 
op niveau D) door de nieuwe technologische mogelijkheden, anderzijds wil men deze mensen een  
volwaardig werk op lange termijn geven.

�



doordrongEn Van diVErsitEit

Nu is de tijd rijp om een nieuwe fase in te gaan, met name die van een duurzame organisatie- 
cultuurverandering. Na jaren van barricadepolitiek en sleutelen aan structuren, is het tijd om ervoor 
te zorgen dat iedereen bij de Vlaamse overheid een mentale klik maakt. Door dialogen tussen perso-
neelsleden op gang te brengen, door een open organisatiecultuur te creëren en door elkaar beter te 
leren kennen, willen we dat de volledige Vlaamse overheid doordrongen raakt van het verschil- 
en gelijkheidsdenken. 
Dat zal in eerste instantie gebeuren door in 2006 actiepunten uit te voeren gericht op de specifieke 
kansengroepen. In het genderbeleid is er vooral een cultuurverandering nodig, zeker op management-
niveau. Een belangrijk actiepunt daarbij is bijvoorbeeld de noodzaak om bij gelijkwaardige kwalificatie 
op het einde van een selectieronde te kiezen voor een vrouwelijke kandidaat. Bij personen met een 
handicap concentreren de actiepunten zich vooral op structurele aanpassingen, bijvoorbeeld door de 
selectietesten aan te passen. De actiepunten gericht op allochtonen willen vooral de instroom van al-
lochtone werknemers bevorderen, met een aanpassing van het wervingsbeleid. Voor kortgeschoolden 
en ervaren werknemers, tot slot, willen de actiepunten iets doen aan het globale loopbaanbeleid. 
Daarnaast zijn er ook actiepunten die alle kansengroepen en de hele Vlaamse overheid ten goede 
komen: het vastleggen van streefcijfers, het uitwerken van een monitoringsysteem, meer overleg met 
lokale ambtenaren, een betere interne en externe communicatie en de uitbouw van het meldpunt voor 
discriminatie. 
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Acties en resultaten

samEnVatting Van hEt actiEplan 2006 Van 
dE diEnst EmancipatiEZakEn Voor dE VlaamsE oVErhEid

Het was een belangrijk overgangsjaar voor de dienst Emancipatiezaken. Op 13 april 2005 werd de 
basis voor een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, dat goedgekeurd werd op 24 december 2004, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende maat- 
regelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse 
administratie” schrijft voor hoe de Vlaamse overheid gelijke kansen en diversiteit in haar organisatie 
kan ondersteunen en bevorderen. Belangrijke elementen in het besluit zijn de exacte definities van de 
kansengroepen, het monitoringsysteem, de streefcijfers, het interne netwerk van diversiteitsconsu-
lenten en, tenslotte, de jaarlijkse actieplannen per beleidsdomein.  

Thema’s en Actiepunten voor 2006

Het jaar 2006 wordt een jaar waarin actieplannen, cijfers en resultaten centraal zullen staan. De 
dienst Emancipatiezaken zal concreet een voorstel indienen met de doelstellingen voor de leidend  
ambtenaren, met wie het voorstel besproken zal worden. De cijfers die daarbij gehaald moeten  
worden, zullen bepaald worden door de functioneel bevoegde minister, in samenspraak met de  
leidend ambtenaren. Het zwaartepunt zal komen te liggen op volgende thema’s: 

• Voorrang voor kansengroepen bij aanwervingen
 Wanneer voor een job verschillende kandidaten als evenwaardig uit de bus komen, moet iemand  
 uit een ondervertegenwoordigde groep de voorrang krijgen. Dat geldt voor alle kansengroepen. 
• Monitoring moet mogelijk zijn
 Om arbeidsdeelname te kunnen meten en een gericht beleid te voeren, moet men de aanwezig- 
 heid van de kansengroepen kunnen monitoren. Voor het voeren van acties is het goed dat men  
 de kansengroepen in de organisatie weet zitten. Het personeelssysteem Vlimpers kan hierin een  
 centrale rol spelen.
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• Beter geen anonieme sollicitaties?
 De kwestie ‘anonieme sollicitaties’ zal worden meegenomen in het project ‘Wervend werven’, dat  
 voor het voorjaar van 2006 gepland is. In dit proces zullen algemene afspraken worden gemaakt  over  
 wat er in het wervingsproces kan gebeuren om de instroom van de ondervertegenwoordigde  
 kansengroepen te verhogen. Emancipatiezaken gelooft dat anonieme sollicitaties niet interessanter  
 zijn voor personen uit kansengroepen.
• Selectietesten herbekijken
 Sommige selectietesten zijn nu eenmaal moeilijker voor vrouwen (o.a. visuele intelligentie) of voor  
 allochtonen (o.a. taalkennis), terwijl ze niet alles zeggen over de algemene intelligentie of de geschiktheid  
 voor een bepaalde functie. In overleg met Selor, Jobpunt Vlaanderen, Afdeling Wervingen en  
 Personeelsbewegingen, e.a. zal de dienst Emancipatiezaken alles in het werk stellen de knelpunten 
 in de wervingspraktijk aan te pakken.
• Realistische actieplannen
 In 2006 zal de indeling in beleidsdomeinen een feit zijn. Vanaf dan moet ieder beleidsdomein een  
 gecoördineerd gelijkekansen- en diversiteitsplan indienen bij de dienst Emancipatiezaken. De  
 timing wordt bijgesteld en Emancipatiezaken zal ondersteuning bieden bij het opmaken van deze  
 plannen. 
• Startbanen herbekijken
 In 2005 was het programma ‘Startbanen’ een centraal element in het streven naar diversiteit. De  
 tewerkstelling met startbanen zal in 2006 verder gebruikt worden. Er zullen evenwel bijsturingen  
 van het budget nodig zijn. De huidige werkwijze bleek administratief zwaar belastend en de  
 toekenning was te veel gebaseerd op intenties, niet op de realiteit, waardoor het resultaat beperkt  
 was. 
• Meer vrouwen aan de top
 Binnen de Vlaamse administratie zijn vrouwen in de topfuncties duidelijk zwakker vertegen- 
 woordigd (10%) in vergelijking met de Vlaamse kabinetten (16%). Vrouwen blijven in het mana- 
 gement van de Vlaamse overheid erg laag vertegenwoordigd: 20% in midden- en topmanagement,  
 10% in het topmanagement. Dit is nog een heel eind verwijderd van de vertegenwoordiging van  
 een derde vrouwen, zoals we die aantreffen in de Vlaamse Regering en het Parlement. Emancipa- 
 tiezaken zal streefcijfers opstellen en een groeipad uittekenen voor een daadkrachtig beleid,  
 waarbij de goede intenties die er overal zijn, nu concreet moeten worden.
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• Vlechtwerk gaat verder
 In februari 2005 ging het project Vlechtwerk van start. Vijftig personeelsleden met management- 
 ambitie uit de hele Vlaamse overheid ontmoetten elkaar tijdens vier middagen, waar ze netwerkten  
 en discussieerden over leiderschap, loopbaan en gender in de Vlaamse administratie. Het project  
 was een groot succes en vindt ook navolging bij andere overheidsorganisaties.
• Ongewenst seksueel gedrag op het werk: evaluatie
 In 2006 zal de dienst Emancipatiezaken een info-moment organiseren over de successen en  
 valkuilen van het tienjarige beleid tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk. Op dit domein  
 vervulde de Vlaamse overheid altijd al een pioniersrol. 
• Combinatie werk en privé
 Onderzoek wijst uit dat het midden- en topkader van de Vlaamse overheid niet tevreden is over de  
 combinatie van werk en privéleven. Een cultuurverandering van de organisatie is nodig. Leiding- 
 geven in een deeltijdse job moet in de praktijk beter mogelijk worden. 
• Meemoeders
 De afdeling Statutaire Aangelegenheden wil in 2006 werk maken van vaderschapsverlof voor  
 contractuele meemoeders, met name voor vrouwelijke partners van een vrouw die bevalt. 
• Specifieke acties voor allochtonen
 In het positieve-actieplan 2005 zaten geen acties die specifiek gericht waren op personen van  
 allochtone afkomst: allochtonen werden enkel bereikt via algemene doelgroepoverschrijdende  
 acties. Dergelijke acties hebben wel effect, maar zijn zichtbaar op langere termijn. Daarom wil  
 de dienst Emancipatiezaken in de toekomst specifieke acties voor allochtonen voeren, zodat  
 er sneller en zichtbaarder resultaat is voor werkgelegenheid voor allochtonen, onder andere als  
 start van een groeipad naar een betere doorstroom in de organisatie. Een streefcijfer voor het  
 percentage voor heel de Vlaamse overheid moet nog worden bepaald. Emancipatiezaken zal ook  
 een oproep doen aan allochtone personeelsleden om mee te werken aan het beleid via lunch- 
 gesprekken.
• Ondersteuning van de personeelsdiensten
 In 2006 wil de dienst Emancipatiezaken bij wijze van proefproject enkele personeelsdiensten  
 concreet ondersteunen bij het werven van personen van allochtone afkomst.
• Duidelijkheid over religieuze symbolen op het werk
 De dienst Emancipatiezaken wil in 2006 het gebruik van religieuze en ideologische symbolen op  
 het werk, momenteel een veelbesproken maatschappelijke kwestie, bespreken. Binnen de Vlaamse  
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 overheid bestaan er hierover geen richtlijnen en dus ook geen duidelijkheid.
• Dialoogdagen voor mensen met een handicap
 Op 1 februari 2005 organiseerde de dienst Emancipatiezaken voor de eerste keer een dialoogdag  
 voor personeelsleden met een handicap, met groot succes. Er komt in 2006 opnieuw een dialoog- 
 dag om mensen met een handicap en hun leidinggevenden te informeren over wat er mogelijk is  
 om de arbeidssituatie te verbeteren en om te netwerken.
• Rendementsondersteuning voor personen met een handicap?
 In 2006 zal de dienst Emancipatiezaken een beleidsvoorstel formuleren ter invoering van een  
 rendementsondersteuning voor personen met een rendementsverlies.
• Specifieke benodigdheden voor personen met een handicap 
 Uit de werking van de dienst Emancipatiezaken blijkt dat er specifieke benodigdheden nodig zijn  
 op het vlak van mensen met een handicap, zoals specifiek materiaal en faciliteiten in de gebouwen.  
 Opvallend is het gebrek aan doventolken, waarvoor Emancipatiezaken een oplossing zal zoeken.  
 In 2006 zal ook verder werk worden gemaakt van integrale toegankelijkheid in de gebouwen van  
 de Vlaamse overheid. Er wordt gewerkt op het versterken van een groeipad naar een betere door- 
 stroom in de organisatie.
• Wat met de kortgeschoolden? 
 De Vlaamse overheid wil een waardevolle tewerkstelling blijven garanderen voor deze personeels- 
 categorie. In functie van de beslissingen in het kader van het sectoraal akkoord wordt er in  
 2006 werk gemaakt van de erkenning van Elders Verworven Competenties, een interne  
 campagne o.a. gericht op respect voor kortgeschoolden en opleidingsplannen op maat. Ook  
 bij het toekennen van startbanen, stages en werkervaringsplaatsen gaat bijzondere aandacht naar  
 kortgeschoolde kandidaten.
• Ervaren werknemers
 De Vlaamse overheid moet werk maken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Leidinggeven- 
 den, collega’s en personeelsdiensten moeten een realistischer beeld krijgen van de oudere werk- 
 nemer. Om deze meerjarencampagne te realiseren, werkt de dienst Emancipatiezaken samen met  
 de werkgroep Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Het voorstel om een interne campagne te voeren,  
 moet halfweg 2006 worden goedgekeurd.
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De gelijkekansen- en diversiteitsplannen: sterke start in 2005, 
verfijning in 2006

De dienst Emancipatiezaken is tevreden over de respons die ze kreeg van de entiteiten om een  
eigen gelijkekansen- en diversiteitsplan op te stellen. Hoewel 2005 een overgangsjaar was, hebben 
heel wat organisaties degelijke en onderbouwde plannen opgemaakt. Opvallend is dat hierbij vaak 
verschillende geledingen van de organisatie betrokken werden, dat er planmatig te werk gegaan werd 
en dat er duidelijke actiepunten vastgelegd werden. 
De dienst Emancipatiezaken bood een stramien aan en gaf ondersteuning bij de opmaak. 75% van 
alle entiteiten dienden een gelijkekansen- en diversiteitsplan en/of cijfergegevens in, 63% van de 
entiteiten die een gelijkekansen- en diversiteitsplan moesten indienen, hebben dit effectief gedaan. 
In 2006 streeft de dienst Emancipatiezaken een 100% respons na van alle beleidsdomeinen voor 
indiening van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen. Emancipatiezaken zal de verschillende organi-
saties vragen om nog duidelijker aan te geven welke kansengroepen precies beoogd worden met de 
actiepunten en zal de formulering van meetbare en concrete actiepunten aanmoedigen. 
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1. diVErsitEit in dE VlaamsE oVErhEid: 
 tijd Voor rEsultatEn

In de eerste helft van 2005 keurde de Vlaamse Regering het globale raamwerk van de beheersover-
eenkomsten goed. In het stramien van deze beheersovereenkomsten zijn generieke doelstellingen 
voorzien, onder meer rond gender en diversiteit. Deze doelstellingen bepalen welke resultaten de 
topmanagers tijdens de duur van de overeenkomst moeten halen. 

In de tweede helft van 2005 zal de dienst Emancipatiezaken een voorstel bezorgen aan de minister 
van Bestuurszaken voor de generieke doelstelling rond gender en diversiteit. De dienst Emancipatie-
zaken wil daarbij vooral het accent leggen op resultaat en het behalen van streefcijfers. Het manage-
ment kan zelf bepalen welk jaarlijks groeipad zij voor de duur van de beheersovereenkomst wil volgen. 
Zij zijn het best geplaatst om te bepalen op welke manier men deze doelstellingen kan bereiken. 

1.1.  Gelijke kansen vastgelegd in een besluit

Op 13 april 2005 werd het ‘Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering 
en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie’ van 24 
december 2004 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet 
van 8 mei 2002 over evenredige participatie op de arbeidsmarkt van de Vlaamse overheid. Concreet 
schrijft het uitvoeringsbesluit voor hoe het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse over-
heid moet worden ondersteund en bevorderd. 

Het uitvoeringsbesluit schrijft volgende zaken voor:
• definities van de kansengroepen;
• een monitoringsysteem;
• streefcijfers;
• een intern netwerk van diversiteitsconsulenten;
• jaarlijkse actieplannen per beleidsdomein.
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Definities van de kansengroepen. 
Een belangrijk element uit het besluit is het feit dat de kansengroepen een definitie kregen, met name 
wie precies een persoon met een arbeidshandicap en een persoon van allochtone afkomst is. Dat was 
belangrijk om de realisaties in de beleidsdomeinen te kunnen meten en om een werkbaar en uniform 
registratiesysteem in de organisatie te kunnen invoeren. De definities zijn afgestemd op de afspraken 
die binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) zijn gemaakt. 

Bij de uitvoering van het besluit komen ook een aantal knelpunten en onzekerheden naar boven:

Twee bijkomende kansengroepen. 
De Vlaamse Regering koos ervoor om twee extra kansengroepen toe te voegen aan het intern gelijke-
kansenbeleid: de ervaren werknemers en kortgeschoolden. Maar de dienst Emancipatiezaken kreeg 
op dat moment geen extra personeel en werkingsmiddelen. Er is al een groep van P&O-professionals 
actief op het domein van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De dienst Emancipatiezaken zal aansluiten 
bij de analyse-oefeningen en bij de projecten die in de bestaande werkgroep worden opgezet. 
(zie ook het hoofdstuk ‘Kortgeschoolden en Ervaren werknemers’)

Een aantal entiteiten vallen niet onder het uitvoeringsbesluit. 
Op het ogenblik van de opmaak van dit rapport is het niet duidelijk welke entiteiten exact onder 
het toepassingsgebied van het uitvoeringsbesluit vallen. Entiteiten die het statuut van Extern Verzelf- 
standigd Agentschap (EVA) krijgen, met een privaatrechterlijke vormgeving, vallen bijvoorbeeld niet 
onder de bevoegdheid van het uitvoeringsbesluit. De invoering van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) zal 
duidelijk maken wie welk statuut krijgt.

De invulling van één verantwoordelijke per beleidsdomein. 
Het uitvoeringsbesluit van 24 december 2004 stelt dat de beleidsraad van ieder beleidsdomein  
minstens één verantwoordelijke moet aanstellen voor evenredige participatie, gelijke kansen en diver-
siteit in het beleid. Hoe deze invulling zal gebeuren, is op het moment van dit schrijven nog niet zeker. 
Daarom werkt de dienst, samen met een aantal emancipatieambtenaren uit de verschillende admini-
straties, aan een voorstel van positionering van deze functie. Dit voorstel zal verder worden besproken 
met de transitiecoördinatoren. 
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Definities kansengroepen

Persoon van allochtone afkomst: 
persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of persoon van wie minstens een 
ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.

Persoon met een arbeidshandicap: 
persoon met een aantasting van zijn/haar mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkhe-
den, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op 
die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is. Het gaat om personen uit een van de volgende 
categorieën:
 a) personen ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen  
  het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
 b) personen die hun hoogste getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secun- 
  dair onderwijs;
 c) personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend zijn  
  als personen met een handicap;
 d) personen die in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor  
  een integratietegemoetkoming (verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van  
  27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap);
 e) personen die in het bezit zijn van een attest van minstens 66% arbeidsongeschiktheid, verstrekt  
  door de federale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap;
 f) personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing,  
  of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen, van de Administratieve Gezondheids- 
  dienst of van het Fonds voor Beroepsziekten, waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van  
  minstens 66%.

Kortgeschoolden: 
personen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Ervaren werknemers: 
werknemers boven de leeftijd van 45 jaar.
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Het werken aan streefcijfers. 
Het uitvoeringsbesluit van 24 december 2004 verplicht de verschillende beleidsdomeinen om een 
systeem uit te werken dat de leden van de kansengroepen toelaat zich vrijwillig te registreren. 
Over de manier van integratie van deze streefcijfers in de aansturingsinstrumenten is op dit moment 
nog onduidelijkheid. Het feit dat er meetbare definities zijn voor de kansengroepen ‘persoon met een 
arbeidshandicap’ en ‘persoon van allochtone afkomst’ helpt in ieder geval om te registreren en om 
streefcijfers op te stellen. In het najaar van 2005 is een proefversie van een monitoringsysteem in de 
Vlaamse overheid gepland.

1.2. Uitdagende streefcijfers: de beheersovereenkomsten

In 2006 levert de dienst een voorstel af over wat er in de generieke doelstellingen binnen de aanstu-
ringsinstrumenten van de leidend ambtenaren moet worden geïntegreerd. Dit voorstel bespreekt men 
hierna met de betrokken partijen.
Om de evenredige participatie binnen het personeelsbestand te realiseren, zal men werken met streef-
cijfers. De functioneel bevoegde minister bepaalt de hoogte van deze streefcijfers, in samenspraak 
met de leidend ambtenaren. De Vlaamse Regering valideert de streefcijfers en kan bijsturen indien 
ze oordeelt dat deze onvoldoende uitdagend werden geformuleerd. Streefcijfers zijn geen quota, ze 
werken beleidsondersteunend: de te bereiken doelen worden gekwantificeerd en vorderingen kunnen 
makkelijker in kaart worden gebracht.

1.3. Instromen en doorgroeien: managementcode

De managementcode bevat een aantal principes die bijdragen tot een optimaal personeelsbeleid. De 
principes moeten idealiter in de aansturingsinstrumenten van de topambtenaren worden geïntegreerd. 
De managementcode beveelt onder andere aan dat er bij het bekijken van de instroom- en door-
groeimogelijkheden bijzondere aandacht moet gaan naar de kansengroepen: zij moeten evenredig 
vertegenwoordigd zijn in de Vlaamse overheid. Voor een optimale combinatie van het werk met het 
privéleven stelt de code dat er aangepaste maatregelen nodig zijn. Men denkt hierbij onder meer aan 
de mogelijkheid tot thuiswerken en kinderopvang en aan het organiseren van flexibele arbeidsvormen. 
Tot slot wordt de nadruk gelegd op een positief arbeidsklimaat, waar ruimte is voor diversiteit en waar 
geen grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd.

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

Actiepunt in �00� 
• Formulering van een voorstel over wat er in de  
 generieke doelstellingen binnen de aansturings- 
 instrumenten van de leidend ambtenaren moet  
 geïntegreerd worden. Dit voorstel wordt be- 
 sproken met de betrokken partijen.
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Bij deze principes horen ook meetfactoren. Deze meetfactoren moeten het mogelijk maken om na te 
gaan of de vooropgestelde principes zijn gerealiseerd. De meetfactoren die momenteel in het ontwerp 
van managementcode staan, moeten nog verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden. Bij deze 
cijfers zal ook rekening worden gehouden met de kansengroepen. Hierbij baseert men zich op de 
definities uit het uitvoeringsbesluit van 24 december 2004.

1.4. Voorrang als je even goed bent: het raamstatuut

Na de invoering van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) komt er een nieuw overkoepelend personeels-
statuut voor de Vlaamse overheid: het raamstatuut. Het ontwerp van het raamstatuut hield de deur 
op een kier voor aparte wervingen onder de doelgroepen: “De Vlaamse minister bevoegd voor  
Bestuurszaken kan opteren voor een gerichte werving onder de door de Vlaamse Regering bepaalde 
doelgroepen, indien de door de Vlaamse Regering bepaalde streefcijfers niet gehaald worden.” De 
huidige regering wenste deze passage niet te behouden. Volgende bepaling werd ter vervanging  
opgenomen:
 1. Zolang de door de Vlaamse Regering bepaalde streefcijfers voor kansengroepen niet gehaald  
  worden, wordt bij gelijkwaardigheid voorrang gegeven aan de kandidaat uit de ondervertegen- 
  woordigde groep.
 2. De Vlaamse Regering bepaalt, op voorstel van de minister van Bestuurszaken, het aantal  
  betrekkingen dat wordt voorbehouden voor personen met een zware arbeidshandicap. Deze  
  personen worden vrijgesteld van het vergelijkend aanwervingsexamen. Voor het overige volgt  
  men de procedure die is opgenomen in de huidige personeelsstatuten, waarbij het Vlaams  
  Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap wordt vervangen door de VDAB,  
  omwille van de herverdeling van bevoegdheden door de BBB. 

De Vlaamse Regering wil het aantal betrekkingen dat wordt voorbehouden aan personen met een 
zware arbeidshandicap loskoppelen van het niveau D. De huidige statuten, die door dit raamstatuut 
worden vervangen, stellen dat 2% van het aantal betrekkingen in niveau D wordt voorbehouden voor 
deze kansengroep.Voor personen met een zware handicap achtte men voorbehouden betrekkingen 
wenselijk en mogelijk. 

Zie voor meer informatie op 
http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/

��



��



De dienst Emancipatiezaken vindt voorrang voor de ondervertegenwoordigde groep bij gelijke  
kwalificatie een goede keuze. Dat geldt ook voor een percentage voorbehouden betrekkingen voor 
personen met een zware handicap. Spijtig is wel dat het percentage niet in het personeelsstatuut staat: 
een doortrekken van de huidige 2% op niveau D naar een algemene 2% is nochtans realistisch mits 
een groeitraject. De dienst betreurt dat de optie voor indringender maatregelen niet geldt voor andere  
doelgroepen. Men weigerde het voorstel van de dienst Emancipatiezaken om, zolang de streefcijfers 
niet gehaald werden, een beperkt deel (bijvoorbeeld 10%) van de wervingen voor te behouden voor de 
ondervertegenwoordigde groepen, waaraan dan ondersteunende acties gekoppeld zouden worden. 

1.5. Interne Audit kijkt toe

Interne Audit is een onafhankelijke entiteit die onder de Vlaamse Regering valt. Haar doel is om alle 
bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken en te evalueren. Wat het aspect gelijke kansen en 
diversiteit betreft, reikte de dienst Emancipatiezaken in januari 2005 een aantal meetfactoren aan. 
Wanneer entiteiten Interne Audit erom verzoeken kan de betrokken entiteit doorgelicht worden op 
aspecten van gelijke kansen en diversiteit. Maar gelijke kansen en diversiteit worden op dit ogenblik 
niet standaard gescreend bij een audit. De VDAB heeft bij haar interne audit de meetfactoren die de 
dienst Emancipatiezaken heeft opgesteld, geïntegreerd.

1.6. Integriteit gaat samen met diversiteit

De beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 hecht veel belang aan waardenbeleving en integriteit. De 
waarden vinden uitdrukking in de vier waardengebonden competenties: voortdurend verbeteren, 
klantgerichtheid, samenwerken en betrouwbaarheid.
De P&O-functie begon in het voorjaar van 2005 met het uitwerken van een integriteitsbeleid. Daar-
bij gaat aandacht naar drie soorten integriteit: persoonlijke integriteit, organisatorische integriteit en  
bestuurlijke integriteit. De dienst Emancipatiezaken bezorgde de afdeling HRM enkele insteken om de 
thema’s rond gelijke kansen en diversiteit mee op te nemen. Momenteel wordt werk gemaakt van de 
aanstelling van een ‘coördinator integriteitszorg’ en een commissie integriteitszorg.

Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid heeft grote raakvlakken met (delen van) het integriteits- 
discours. Het heeft alles te maken met voorbeeldig werkgeverschap, waardenbeleving en klantvrien-

Bepaling in het oude Vlaamse personeelsstatuut 
omtrent de �% voorbehouden betrekkingen op 
niveau D.

Hoofdstuk 3. De aanwerving van personen met 
een handicap 
Art. V 11. Binnen het niveau D wordt 2% van het 
aantal betrekkingen voorbehouden voor personen 
met een handicap die ingeschreven zijn bij het 
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Perso-
nen met een Handicap.
In afwijking van artikel V 2, § 1, 2°, worden deze 
personen met een handicap vrijgesteld van het 
vergelijkend aanwervingsexamen. De leidend 
ambtenaar van de administratie Ambtenarenzaken  
beslist in overleg met het Vlaams Fonds voor  
Sociale Integratie van Personen met een Handicap 
en het Selectiebureau van de Federale Overheid 
welke personen met een handicap in aanmerking 
komen voor een vacature. Indien het selectie- 
bureau van de Federale Overheid zijn standpunt 
niet binnen de 15 kalenderdagen heeft meege-
deeld, mag de procedure worden verder gezet.

Actiepunt in �00� 
• Waarden formuleren om te stimuleren binnen  
 de organisatiecultuur
• Koppeling van deze waarden aan het 
 integriteitsdiscours
• Koppeling van deze waarden aan eventuele  
 bewustmakingscampagnes
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delijkheid. De dienst Emancipatiezaken wil dan ook van in het begin een belangrijke inhoudelijke 
inbreng hebben in dit discours, om over de aspecten diversiteit en gelijke kansen te waken. Het is  
belangrijk dat de gelijkekansen- en diversiteitsthema’s worden meegenomen in de totstandkoming van 
het integriteitsbeleid, de (vernieuwde en veralgemeende) deontologische code of het waardencharter. 

De dienst Emancipatiezaken hanteert hierbij de volgende doelstellingen:
• Optimale integratie van de thema’s diversiteit en gelijke kansen in het waardenkader en het inte- 
 griteitsbeleid van de Vlaamse overheid;
• Verkrijgen van een breed draagvlak onder alle personeelsleden van de Vlaamse overheid;
• Een positief imago van de Vlaamse overheid, die als werkgever en als dienstverlener naar alle  
 burgers in Vlaanderen gelijke kansen en diversiteit uitdraagt.
De dienst zal het integriteitsdiscours van dichtbij opvolgen. Respect moet centraal staan: zowel res-
pect tussen personeelsleden van de Vlaamse overheid en burgers als respect tussen personeelsleden 
onderling. De Vlaamse overheid moet een organisatie zijn waar ‘andere’ competenties, achtergrond 
en culturen waardering krijgen en niet als een hindernis worden gezien, maar integendeel als een  
verrijking. 

1.7. Discriminatie en racisme? Naar de ombudsdienst!

De opdrachthouder Emancipatiezaken oefent een ombudsfunctie uit. Bij haar kunnen personeels-
leden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ongelijke kansen (lees: discriminatie en  
racisme) melden. Waar nodig onderneemt de dienst actie. Daarnaast kunnen personeelsleden van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en van 
de aangesloten Vlaamse openbare instellingen ook bij een externe vertrouwensdienst terecht met 
meldingen over ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW). De meldingen geven aan waar zich 
structurele maatregelen opdringen in een beleidsdomein. Op basis van de meldingen kan de dienst 
beleidsadviezen opmaken en sensibiliseringsacties uitvoeren.

Uit de beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009:
‘Gelijke kansen gelden voor iedereen. De Vlaamse 
overheid vindt respect ongeacht geslacht, leeftijd, 
afkomst, seksuele voorkeur, handicap, etc. cru- 
ciaal. De Vlaamse overheid zal deze elementen 
verwoorden in een waardencharter. Dit charter 
zal een leidraad vormen voor het contact met de  
burgers en voor de medewerkers onderling.’

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

Voor vragen of problemen met betrekking tot dis-
criminatie, racisme en OSGW kunnen personeels-
leden 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
website: www.vlaanderen.be/spreekbuis
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2. Via EEn groEipad naar EVEnrEdigE 
 VErtEgEnwoordiging

Alle leidend ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kregen de opdracht, een 
groeipad uit te tekenen om het aantal personen met een handicap en het aantal allochtonen in hun 
entiteit te laten stijgen. Voor personen met een handicap was de doelstelling duidelijk: 4,5% aan- 
wezigheid in 2010. Voor personen van allochtone afkomst is er anno 2005 geen globaal oriënterend 
streefcijfer. Een werkgroep met een afgevaardigde van elk departement, voorgezeten door de secre-
taris-generaal van EWBL, formuleerde samen met de dienst Emancipatiezaken voorstellen aan het 
college van secretarissen-generaal. Midden 2005 deed het college een reeks tussentijdse voorstellen 
aan de minister. Het college stelt dat een groeipad pas kan worden uitgetekend als men weet hoe 
de kansengroepen in het personeelsbestand vertegenwoordigd zijn. Ook vraagt het college dat de 
loonkostsubsidies voor personen met een handicap die voor de bedrijfswereld gelden ook voor de 
overheid van toepassing worden. 

Het college van secretarissen-generaal nam volgende standpunten in 
(tussen haakjes staat aangeduid op welke personen ze van toepassing zijn: (h) voor personen met een 
arbeidshandicap, (a) voor personen van allochtone afkomst):
 • Er komt een gegevensverzameling over personen met een handicap en personen van alloch- 
  tone afkomst. De eerste meting levert een nulmeting op. Men stelt zich echter vragen over de  
  volledigheid van de cijfers bekomen uit het ontworpen systeem. Daarom zal dat getoetst  
  worden aan andere gegevensbronnen. De privacycommissie wordt geconsulteerd. (h + a)
 • De organisatie van een sollicitantenbank voor contractuele functies waarin de doelgroepen  
  herkenbaar zijn, is gewenst om hun kansen bij wervingen te bevorderen. (h + a)
 • Een inschakelingspremie (rendementssubsidie) is nodig voor de nieuwe personeelsleden  
  met een arbeidshandicap. Dit vraagt echter een extra beslissing en annex middelen van de  
  Vlaamse Regering. (h)
 • Voor elk nieuw personeelslid met een handicap wordt de nodige ondersteuning voorzien.  
  Deze maatregelen worden opgenomen in een inschakelingsprotocol, om opvolging te waar- 
  borgen. (h)
 • De dienstverlening met betrekking tot arbeidspostaanpassingen zal verder uitgebreid worden  
  als ze hiervoor de nodige middelen krijgen. (h)
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 • De wervingstechnieken om doelgroepneutrale wervingen te garanderen, worden bijgestuurd.  
  (h + a)
 • In uitzonderlijke situaties zal men rechtstreeks onder de doelgroepen aanwerven, bijvoorbeeld  
  wanneer een blinde telefonist van een aangepaste centrale moet vervangen worden, of  
  wanneer ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld. (h + a)
 • Voor personen met een handicap bepaalde men voor heel de Vlaamse overheid een alge- 
  meen streefcijfer van 4,5% tegen 2010. Het college is van oordeel dat een realistisch en haalbaar  
  streefcijfer voor allochtonen slechts kan bepaald worden zodra de uitgangssituatie helder in  
  kaart is gebracht. (a)
 • Men wil het draagvlak binnen de organisatie vergroot zien via gelijkekansen- en diversiteits- 
  plannen en door communicatie. (h + a)
 • Na de inwerkingtreding van het systeem van gegevensverzameling, kunnen per doelgroep  
  relatieve streefcijfers voor de instroom bepaald worden. Het college stelt voor om voor heel het  
  ministerie globale streefcijfers te hanteren en deze niet verder te verfijnen per niveau en per  
  departement. Uiteraard is dit verfijnen met tussentijdse stappen nog nodig. Het college wijst  
  er verder op dat de budgettaire ruimte voor wervingen in de departementen zodanig klein is dat  
  het bepalen van een relatief aantal wervingen uit de doelgroepen geen zichtbare resultaten  
  zal opleveren. (h + a)

3. Zijn wErVingstEstEn nEutraal?

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. In dit onderzoek werd onderzocht of algemene intelligentietesten die gebruikt 
worden voor personeelsselectie even neutraal zijn voor de kansengroepen mannen/vrouwen, per-
sonen met een handicap en personen van allochtone afkomst. Het deelrapport werd in mei 2005 
afgeleverd.

Het betreffende onderzoek gaat dieper in op het selectiemoment. Discriminatie treedt op als personen 
die in feite evengoed voldoen aan de functierelevante criteria, door de selectieprocedure toch sys- 
tematisch negatiever geëvalueerd worden. Het achteruitstellen of discrimineren van een bepaalde 
groep mensen kan in geen geval gerechtvaardigd worden.  

Voor de opmaak van de voorstellen voor een groei-
pad werd eerst gekeken of er zich een voldoende 
potentieel aan werkzoekenden uit deze kansen-
groepen op de arbeidsmarkt bevindt. 

Het aandeel personen van allochtone afkomst en 
personen met een arbeidshandicap in de werk- 
zoekendenpopulatie december 2004 ten aanzien 
van de niveaus in het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (bron: bewerking VDAB gegevens)

Totaal aantal werkzoekenden:

A + B C D ? Totaal

35.936 78.083 114.398 8.800 237.217

% personen van allochtone afkomst 
A + B C D ? Totaal

11,1% 16% 18,4% 38.613 (16,3%)

% personen met een handicap

A + B C D ? Totaal

2,5% 6% 19,9% 28.222 (11,9%)
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Hebben mannen en vrouwen evenveel kansen binnen de wervingstesten? 
Er werd voor zeven verschillende types van vaak gebruikte intelligentietesten onderzocht of ze dis-
criminerend zijn voor vrouwen versus mannen. De resultaten uit het onderzoek zijn gebaseerd op 
SELOR-testen en testen die gebruikt worden binnen het Belgische leger. 

De belangrijkste aanbevelingen die voortvloeien uit het deelonderzoek 
mannen/vrouwen:
 • Testen die niet even moeilijk zijn voor mannen en vrouwen zouden alleen mogen gebruikt  
  worden als aangetoond is dat de vaardigheden die ze meten, cruciaal zijn voor de succesvolle  
  uitoefening van de functie.
 • Sterk discriminerende items moeten verwijderd worden uit de onderzochte testen.
 • Omdat de onzekerheid over de testscores soms erg groot is, zou het een standaardpraktijk  
  moeten zijn om naast de testscore de onzekerheid te rapporteren, zodat onbelangrijke verschil- 
  len tussen testscores niet kunnen doorwegen op de besluitvorming. Het huidige systeem,  
  waarbij geslaagde kandidaten een rangorde krijgen, wordt beter vervangen door een systeem  
  van categorische ordening.
 • Testen die een beroep doen op visuele intelligentie, mogen enkel gebruikt worden als ze effectief  
  de bedoeling hebben om deze visuele intelligentie te meten, bijvoorbeeld omdat ze cruciaal is voor  
  het uitoefenen van de functie. Vrouwen scoren namelijk slechter in deze testen.
 • Het systematisch bewaken van de kwaliteit van de testen moet voorkomen dat kansengroepen  
  ten onrechte gediscrimineerd worden op basis van testen. Dit kan gebeuren door het ontwik- 
  kelen van een kwaliteitscontrole.
 • Extra persoonsgegevens van de kandidaten moeten in kaart worden gebracht om na te gaan  
  of een specifiek diploma van een kandidaat tot een gemiddeld betere score leidt en of er hier  
  een gendereffect speelt (bijvoorbeeld ingenieurs die systematisch een betere score halen bij  
  A1–examens voor de algemene werving van ‘adjuncten van de directeur’; er zijn echter weinig  
  vrouwen die een diploma van ingenieur hebben).
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Personen van allochtone afkomst. 
Volgens het onderzoek scoren personen van allochtone afkomst gemiddeld slechter op algemene 
intelligentietesten. Men meet impliciet ook de taalkennis en niet alleen de beoogde vaardigheid, wat 
kan leiden tot discriminatie. Als er geen duidelijk verband is tussen het niveau van kennis van het 
Nederlands en het functioneren in de job, dan ontstaat discriminatie. In het kader van algemene wer-
vingen (waar een duidelijk functieprofiel ontbreekt) worden deze testen beter niet gebruikt of minstens 
in combinatie met andere testen.

Indien voor de uitoefening van de functie taal belangrijk is, moet taal gemeten worden. Voor vele 
functies is een absolute kennis echter niet noodzakelijk. Dan moet in de test worden vermeden dat er 
sterk op taal wordt geselecteerd. Voor kandidaten die het Nederlands onvoldoende beheersen en nog 
niet zo lang in het land zijn, moet bij de beoordeling gebruik worden gemaakt van een vergelijkbare 
allochtone referentiegroep. 
Om te voorkomen dat de ene kandidaat beter scoort dan de andere omdat hij/zij meer ervaring heeft 
met testen en testslimmer is, is het voldoende om alle kandidaten voor te bereiden op de test. Men 
kan op voorhand uitleg geven over mogelijke antwoordstrategieën bij het oplossen van meerkeuze- 
vragen, oefenopgaven aanbieden en uitleggen hoe definitieve testscores berekend worden (onder 
andere of er een correctie voor gissen van de antwoorden wordt toegepast).

Bij het ordenen van kandidaten op basis van testscores mogen onbelangrijke verschillen in testscores 
niet doorwegen op de besluitvorming. Een rangorde op basis van meerdere testen en/of op basis 
van een classificatiesysteem waarbij personen in een bepaald scorebereik worden toegewezen aan 
eenzelfde rang, verkleint de foutenmarge. 

De onderzoekers bevelen verder nog het systematisch bewaken van de kwaliteit van testen aan. Wan-
neer een nieuwe test op de markt komt, kan men deze een kwaliteitslabel toekennen. Om de kwaliteit 
van testen bij de overheid te bewaken en te optimaliseren moeten ruwe testgegevens en relevante 
achtergrondvariabelen na de selectie worden geïnventariseerd. Analyse van deze gegevens laat toe 
de kwaliteit van de testen te optimaliseren. Bij een dergelijke aanpak is het registreren van achter-
grondvariabelen zoals leeftijd, geslacht, afkomst of handicap vereist.
 

Testen meten soms ook taal, niet alleen algemene 
intelligentie. 

Dat allochtonen en autochtonen met gelijke vaardig-
heid op verschillende onderdelen van verbale tes-
ten toch verschillend scoren, wil zeggen dat deze 
testen naast algemene intelligentie ook een andere 
dimensie meten, zoals kennis van het Nederlands. 
De scores op de verbale testen kunnen dus niet 
gebruikt worden om autochtonen en allochtonen 
op vlak van algemene intelligentie te vergelijken.

Bij de testen Woordrelaties en Woordanalogieën 
toont het onderzoek aan dat er zich problemen 
voordoen. Bij gelijke vaardigheid hebben alloch-
tonen en autochtonen toch niet evenveel kans op  
succes. Items zijn bijvoorbeeld relatief moeilijker voor 
allochtonen als ze woorden bevatten die minder 
vaak voorkomen in het dagelijks taalgebruik, of als 
de woorden typisch zijn voor het Nederlands (de 
betekenis van de woorden kan minder gemakkelijk 
afgeleid worden op basis van een vreemde taal). 

Het onderzoek kan geraadpleegd worden op:
http://www.emancipatiezaken.be: “Hebben alloch-
tonen en autochtonen gelijke kansen bij selectie-
proeven met intelligentietesten ?”
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Personen met een handicap. 
Het deelrapport ‘Personen met een handicap in het onderzoek naar wervingstesten’ kwam door een 
geheel andere aanpak tot stand. De diversiteit onder personen met een handicap is zo groot dat 
het screenen van testresultaten niet mogelijk was. Daarom koos men ervoor om via een kwalitatief  
onderzoek (lectuur en bevraging van ervaringsdeskundigen en instanties) een manier te vinden om bij 
wervingstesten redelijke aanpassingen te maken. 
Op basis van dit onderzoek kwam een werkgroep tweemaal samen om de aanbevelingen te concre-
tiseren in een praktische aanpak. Deze werkgroep is samengesteld uit de administratie Werkgelegen-
heid, de dienst Emancipatiezaken, de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen, de selectors 
Selor en Jobpunt Vlaanderen, de federatie van selectiebureaus (Federgon), de federatie van con-
sultatiebureaus voor personen met een handicap en de overheidsvakbonden. De richting waarin de 
werkgroep wil werken is duidelijk. Bedoeling is dat de leden van de werkgroep dit met hun achterban 
bespreken en dat er voor eind 2005 een aantal werkafspraken worden gemaakt. Er wordt vooral  
nagedacht over het oprichten van een kennisdatabank en een netwerk van deskundigen, met het oog 
op het realiseren van redelijke aanpassingen in wervingssituaties.

Om redelijke aanpassingen te realiseren, moeten de volgende zes vragen worden beantwoord:
 1. Wie heeft er nood aan redelijke aanpassingen?
 2. Welke aanpassingen zijn nodig ?
 3. Hoe worden die aanpassingen vormgegeven?
 4. Hoe worden de testen uitgevoerd?
 5. Hoe wordt beslist welke ranking de kandidaat krijgt?
 6. Hoe verloopt de nazorg?

Bevordering instroom van de kansengroepen: 
project ‘Wervend werven’. 

De dienst Emancipatiezaken zal de aanbevelingen uit het onderzoek overmaken aan de wervings- 
organisaties. Maar om de instroom van de kansengroepen te optimaliseren, moet men niet alleen 
de wervingstesten aanpassen. Ook de beeldvorming en toeleidingskanalen moeten worden aange-
pakt. De dienst Emancipatiezaken zal een forum organiseren om de bevindingen uit het onderzoek  
publiek te maken.

Actiepunt in �00� 
• Organisatie van een overlegronde met de  
 betrokken actoren om te komen tot concrete  
 engagementen
• Organisatie van een publiek forummoment om  
 de bevindingen uit het onderzoek te communi- 
 ceren
• Voorleggen van de engagementen aan de  
 Vlaamse Regering

A

��



Om de testen effectief aan te passen, is het essentieel dat er over de aanbevelingen overleg is met de 
betrokken actoren (SELOR, Jobpunt Vlaanderen, afdeling Wervingen en Personeelsbeweging, externe 
actoren...). De dienst Emancipatiezaken zal alles in het werk stellen zodat concrete engagementen 
door het Vlaamse beleid worden ingenomen om de knelpunten in de wervingspraktijk aan te pakken.

4. wEEt dE kansEngroEpEn ZittEn: monitoring

Om arbeidsdeelname te kunnen meten en een gericht beleid te voeren, moet men de aanwezigheid 
van de kansengroepen kunnen monitoren. Voor het voeren van acties is het goed dat men de kansen-
groepen in de organisatie weet zitten. 

Aanzet tot monitoring. 
In 2004 werd voor het elektronische personeelssysteem Vlimpers van het ministerie de mogelijkheid 
uitgewerkt om personeelsleden zelf hun gegevens over handicap en afkomst vrijwillig te laten ingeven 
en later aanpassen als ze dat wensen. De invoering van het systeem moet een nulmeting opleveren. 
Dit geeft de mogelijkheid niet alleen aantallen te tellen, maar ook de correlatie te maken met andere 
relevante P&O-indicatoren (zoals opleidingsniveau, leeftijd, geslacht, enzovoort).
Het college van secretarissen-generaal formuleerde een aantal bedenkingen over de volledigheid van 
de op deze manier verkregen gegevens. Het eenmalig toetsen van de gegevens uit Vlimpers aan 
andere gegevensbronnen moet toelaten uitspraken te doen over de volledigheid ervan. Voor deze 
oefening werd midden 2005 overleg met de privacycommissie opgestart.

Het overleg met de privacycommissie zal het mogelijk maken om in het najaar van 2005 in een proef-
departement een eerste nulmeting te realiseren. Hieruit kunnen dan conclusies worden getrokken 
voor toepassing bij andere entiteiten van de Vlaamse overheid. Parallel met de ervaringen in het minis- 
terie worden de ervaringen uit de Vlaamse openbare instellingen verzameld. Op basis hiervan kan de 
dienst Emancipatiezaken ondersteuning bieden aan de verschillende entiteiten, die elk verplicht een 
systeem van vrijwillige registratie moeten invoeren. Hierbij zullen zij inzicht krijgen in de manier van 
gegevensverzameling en over onderwerpen als privacy, communicatie, volledigheid, draagvlak en 
resultaten.

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

Actiepunten in �00� 
• Nulmeting in een proefdepartement via het per- 
 soneelssysteem Vlimpers
• Geldigheidsevaluatie van de resultaten
• Ondersteuning aan verschillende entiteiten door  
 uitwisseling van inzicht en ervaringen 

A

Meer informatie bij:
Johan Vermeiren 
telefoon: 02-553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be 
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 5. anoniEm sollicitErEn kan positiEVE actiE 
  in dE wEg staan?

Hoe doet de federale overheid het? 
De federale overheid maakte de keuze om de aanpak van wervingen nog anoniemer te maken, zowel 
voor de statutaire als de contractuele functies. Selor beheert een databank van CV’s voor selecties 
van contractuele aard én voor de interne markt. Wanneer een overheidsdienst deze database wil 
gebruiken, wordt in eerste instantie een matching gemaakt op basis van criteria opgegeven door die 
dienst. Dit gebeurt volledig anoniem. Pas na een kwaliteitscontrole van Selor geeft men de persoons-
gegevens door. Met andere woorden: de wervende entiteit krijgt in eerste instantie anonieme CV’s.

Een andere aanpak bij de Vlaamse overheid. 
De dienst Emancipatiezaken wil de wervingen echter niet verder anoniem maken. Statutaire wer- 
vingen zijn al volledig anoniem, tot en met het moment dat men in de wervingslijst van de geslaagden 
terechtkomt. Contractuele wervingen gebeuren niet anoniem. Aanpak van discriminatie moet volgens 
de dienst Emancipatiezaken preventief gebeuren, van bij de functieomschrijving tot op de werkvloer.  
Preventie heeft te maken met het sensibiliseren van personen, het detecteren en aanpakken van struc-
turele verborgen discriminaties en het ter beschikking hebben van de juiste wervingsinstrumenten. 

Het lijnmanagement en de dienst Emancipatiezaken willen er zoveel mogelijk voor zorgen dat kandi-
daten uit de kansengroepen in een wervingsprocedure laten zien wat ze waard zijn. Daarom stuurt het 
er eerder op aan dat kandidaten zich al van bij de preselectie kenbaar maken. Zo kunnen kandidaten 
van de kansengroepen tijdens de testen en interviews hun competenties in de verf te zetten, zonder 
dat ze evenwel bij de uiteindelijke keuze bevoordeeld worden.

De vraag naar anonieme sollicitaties zal meegenomen worden in het project ‘Wervend werven’, dat 
voor het najaar van 2005 gepland is. In dit proces zullen afspraken gemaakt worden over wat er in 
het wervingsproces kan gebeuren om de instroom van de ondervertegenwoordigde kansengroepen 
te verhogen.

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

De dienst Emancipatiezaken voorzag in 2005 een campagne over correctere beeldvorming van perso-
nen met een handicap, allochtonen en mannen en vrouwen. Vooroordelen over deze kansengroepen 
kunnen verdwijnen wanneer men hen beter leert kennen. 

Communicatie kanaliseren. 
De nieuwe opdrachthouder Emancipatiezaken wil echter eerst nagaan welke waarden over gelijke 
kansen en diversiteit men precies wil uitdragen. Daarbij kunnen interessante linken worden gevonden 
naar het integriteitsbeleid dat eind 2004 startte, evenals naar beleidsacties rond duurzaam organisa-
tiebeleid. Pas daarna start de dienst Emancipatiezaken met een campagne.

 7. Zij wEtEn Er allEs Van: lijst Van ExpErts

De dienst Emancipatiezaken heeft in 2005 een lijst opgesteld van experts op het terrein van de  
kansengroepen mannen en vrouwen, personen met een arbeidshandicap en personen van allochtone 
afkomst. Dergelijke informatie moet de personeelsleden die rond gender en diversiteit werken onder-
steunen.

8. niEuwE wEbsitE in dE maak

Er is nog geen nieuwe website voor de dienst Emancipatiezaken. Door de reorganisatie in de Vlaamse 
overheid was het nog onduidelijk onder welke overkoepelende site de nieuwe website van de dienst 
Emancipatiezaken zou vallen. Intussen kan men nog steeds terecht op de website: 
www.emancipatiezaken.be.

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

De lijst met experts is aan te vragen bij:
Hans De Smedt 
telefoon: 02-533 49 38
e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be
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 9. dE VisiE Van dE niEuwE opdrachthoudEr 
 EmancipatiEZakEn

Kort na haar aanstelling ging de nieuwe opdrachthouder voor Emancipatiezaken met haar ontwerp 
van het beleidsplan voor de periode 2005-2010 de boer op. Ze bezocht de zeven directieraden van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het managementcomité van de Vlaamse openbare  
instellingen (MOVI), de commissie diversiteit van de SERV, de vakbonden, academische experts en 
een aantal zelforganisaties. De uitkomst van deze verkennende ronde verwerkte ze in haar definitief 
beleidsplan. Midden 2005 werd het voorgesteld aan de organisatie en de media. Dit plan loopt gelijk 
met de duur van de mandaatperiode voor de opdrachthouder. 

10. diVErsitEit moEt doorstromEn Via actiEplannEn

In 2006 zal de indeling in beleidsdomeinen een feit zijn. Vanaf dan moet ieder beleidsdomein een ge-
coördineerd gelijkekansen- en diversiteitsplan indienen bij de dienst Emancipatiezaken.

Begeleiding. 
In 2005 werd het aangeboden stramien van de dienst Emancipatiezaken voor de eerste keer op grote 
schaal gebruikt. Verschillende entiteiten, vaak opnieuw samengesteld in het kader van BBB, zullen in 
2006 behoefte hebben aan ondersteuning bij de opmaak van hun gelijkekansen- en diversiteitsplan.  
Die ondersteuning kan bestaan uit hulp bij het opstarten van een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid, 
ondersteuning bij het oprichten van een werkgroep diversiteit, ondersteuning bij het maken van een  
probleemanalyse en het uitwerken van een actieplan. 

Andere aanpak. 
De dienst Emancipatiezaken zal het bestaande stramien waar nodig aanpassen en verfijnen. Het on-
derdeel over cijfergegevens zal eenvormig en concreter worden gemaakt. De dienst zal de betrokken 
beleidsdomeinen blijven ondersteunen bij de opmaak van hun gelijkekansen- en diversiteitsplannen 
en bij de uitvoering van het beleid. Ook kunnen de entiteiten bij Emancipatiezaken terecht voor onder-
steuning tijdens de diversiteitsaudit (DIVA).

Het integrale beleidsplan kan u aanvragen bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 65
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
of op de website: www.emancipatiezaken.be

Actiepunt in �00� 
• Een aangepast stramien aanbieden voor de  
 opmaak van de jaarplannen 
• Ondersteuning bij de opmaak van de jaar- 
 plannen

A
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Tijdswissel. 
De timing van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen wordt in samenspraak met de entiteiten bij- 
gesteld. In plaats van een evaluatie en planning, lopend van 1 juni tot 31 mei van het volgende jaar, 
wordt vanaf 2006 volgende timing gehanteerd: op 1 juni 2006 worden de gelijkekansen- en diversiteits-
plannen verwacht, met cijfergegevens daterend van 31 december 2005. De evaluatie bestrijkt de 
periode 1 januari 2005 tot 31 december 2005. De planning van nieuwe actiepunten loopt van 1 januari 
2006 tot 31 december 2006.

11. wE kunnEn VEEl Van Elkaar lErEn: 
contact mEt dE lokalE oVErhEdEn

In Vlaanderen zijn heel wat mensen actief op het domein van gelijke kansen en diversiteit. Mensen 
die werken bij openbare besturen en die allemaal een positieve bijdrage willen leveren aan de positie 
van mannen/vrouwen, allochtonen, personen met een handicap en andere kansengroepen. De dienst 
Emancipatiezaken wil deze experts samen brengen om ervaringen uit te wisselen. 
In 2006 zal dus overleg worden gepleegd met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en 
de Vereniging van de Vlaamse Provincies. Er komt een ontmoetingsmoment met de gelijkekansen-
ambtenaren uit de gemeenten, steden, provincies en Vlaamse administratie.

12. afsprakEn mEt trainErs 

Afdeling Vorming

Bij het herwerken van een opleiding of het opzetten van een nieuwe opleiding wordt aandacht besteed 
aan het genderaspect en het aspect diversiteit. De afdeling Vorming denkt hierbij aan voorbeelden, 
cases of visuele ondersteuning. Hiervoor gebruiken zij een eenvoudige checklist voor inhoudelijke 
verantwoordelijken en trainers. In de brochure ‘Afspraken met trainers’ wordt aandacht voor gender 
en diversiteit een punt.

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

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij:
Veerle Deconinck, afdeling Vorming
telefoon: 02-553 49 85
e-mail: veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be

Actiepunt in �00� 
• Overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden  
 en Gemeenten en de Vereniging van de Vlaamse  
 Provincies
• Ontmoetingsmoment met de gelijkekansen- 
 ambtenaren uit de gemeenten, steden, provin- 
 cies en Vlaamse administratie

A

Actiepunt in �00� 
• Aandacht voor gender en diversiteit bij 
 opleidingen

A
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13. bijsturing Van hEt startbanEnprogramma

Afdeling HRM

In 2005 was het programma ‘Startbanen’ een speerpuntprogramma in de bevordering van diversiteit. 
Belangrijkste aandachtspunten daarbij waren de sturing van de kwaliteit van de projecten aan de hand 
van selectiecriteria en de specifieke aandacht voor de tewerkstelling van mensen uit de kansengroe-
pen. Mensen met een startbaan werden om hun mening gevraagd. Daaruit bleek dat ze over het alge-
meen zeer tevreden waren over de inhoud van de functie, de leermogelijkheden en de begeleiding. 

Extra aandacht voor personen met een handicap (= A+-projecten). 
Omdat de voorbije jaren, in verhouding tot de kansengroepen kortgeschoolden en allochtonen, opval-
lend weinig mensen met een handicap een startbaan kregen, besloot de minister van Bestuurszaken 
in 2005 extra aandacht voor hen te vragen. 
De cijfers van de aanwervingen in het kader van de goedgekeurde A+-projecten van de eerste ronde 
van 2005 tonen echter dat dit engagement blijkbaar niet veel effect had: slechts drie van de veertien 
specifiek op personen met handicap gerichte betrekkingen werden door een persoon met een han-
dicap ingevuld.

Herziening van het systeem. 
Er werd begonnen met een volledige herziening van het systeem van de beoordeling van de projecten 
en de verdeling van het startbanenbudget. Redenen:
• het gebruikte systeem is zeer arbeidsintensief en administratief zwaar belastend;
• het gebruikte systeem is inhoudelijk zeer kwetsbaar, omdat het gebaseerd is op neergeschreven  
 intenties en niet op werkelijk gedane inspanningen of behaalde resultaten.
Indien de tewerkstelling in startbanen in 2006 verder zal gebruikt worden als instrument van het doel-
groepenbeleid van de minister zullen een aantal bijsturingen nodig zijn, aangezien de huidige werk-
wijze enerzijds administratief zwaar belastend is en anderzijds nogal kwetsbaar. 

Bestaande beoordelingscriteria startbaanprojecten:
Criterium �: gerichtheid op doelgroepen en 
 diversiteit bij werving 
Criterium �: gerichtheid op doelgroepen en 
 diversiteit tijdens de tewerkstelling
Criterium �: leerwaarde voor mensen met een  
 startbaan
Criterium �: relevantie voor de doelgroepen in  
 de maatschappij
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Er wordt gewerkt aan een nieuw systeem, met volgende principes:
• post factum beoordeling van de kwaliteit van de projecten;
• verdeling van het budget over de beleidsdomeinen;
• gelijke kansen en diversiteit als constante.
Hoe het systeem er concreet zal uitzien zal blijken, nadat al de inhoudelijke aspecten én de budget-
verdeling met alle betrokkenen besproken is. 

Op 31 mei 2005 waren er bij de Vlaamse overheid 377 startbanen ingevuld. Uitgesplitst is dat:

 

Het aandeel mannen en vrouwen met een startbaan is helemaal evenredig in 2005. Er is een kleine 
verhoging van het aandeel allochtonen en ook van het aantal startbaners met een handicap. Het aan-
deel kortgeschoolden met een startbaan is er op achteruit gegaan. Toch blijft het aandeel startbaners 
met een handicap opvallend laag in verhouding tot het aandeel kortgeschoolden of allochtonen.

Tijdens de eerste goedkeuringsronde van 2005 werden vijftien zogenaamde A+-projecten goedge-
keurd. Deze stonden in principe enkel open voor personen met een handicap. Dit werd in de praktijk 
echter niet gerealiseerd.

 23 juli 2004 31 mei 2005
 AC % AC %

Geslacht Mannen 177 57,65% 186 49,34%
 Vrouwen 130 42,35% 191 50,66%

Afkomst Autochtoon 251 81,76% 293 77,71%
 Allochtoon 56 18,24% 84 22,29%

Handicap Personen met een handicap 12 3,91% 22 5,83%
 Personen zonder handicap 295 96,09% 355 94,17%

Scholingsgraad Kortgeschoold 87 28,34% 98 26%
 Niet-kortgeschoold 211 68,73% 279 74%
 Onbekend 9 2,93% 0 0%

Totaal   307 100% 377 100%

Actiepunt in �00� 
• Uitwerking van een andere werkwijze
• Uitwerking van een instrument

A
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De drie personen met een handicap betreffen een verlenging van een startbaan die al was ingevuld, 
een indiensttreding van iemand die eerder stage had gelopen in de betrokken afdeling, en een volledig 
nieuwe werving.

De vier andere mensen die tot een kansengroep behoren waren drie allochtonen (waarvan een kort-
geschoolde) en een autochtone kortgeschoolde.

Vanaf het budgetjaar 2006 (samenvallend met de nieuwe organisatiestructuur van Beter Bestuurlijk 
Beleid) zal een andere werkwijze worden gezocht, waarvan de krachtlijnen de volgende zijn:
 • Verschillende onderdelen van de Vlaamse overheid (wellicht op niveau beleidsdomein) krijgen  
  een deel van het budget toebedeeld, op basis van een vorm van ‘trekkingsrechten’.
 • Entiteiten die een goede praktijk neerzetten qua diversiteit en doelgroepenbeleid bij het toeken- 
  nen van startbanen, krijgen een groter deel van het totaalbudget.

Essentieel in deze werkwijze is de uitwerking van een instrument (door de dienst Emancipatiezaken, in 
samenwerking met de andere entiteiten van de administratie Personeelsontwikkeling en in overleg met 
de departementen en openbare instellingen) waarin voldoende objectief vastgesteld wordt welke de 
kwaliteit is van de praktijken inzake diversiteit en doelgroepen. Het engagement van de afdeling HRM 
bestaat erin om de dienst Emancipatiezaken hierbij te ondersteunen. 
Anderzijds zal de afdeling HRM – binnen de ruimte die geboden wordt door de budgetherzieningen 
die vasthangen aan de invoering van BBB – erop toezien dat er een zo werkbaar mogelijke oplossing 
gevonden wordt voor het budgetbeheer.

Een “kortgeschoolde”: iemand die geen diploma 
van hoger secundair onderwijs heeft behaald.

A+-projecten voor personen met een handicap - eerste goedkeuringsronde 2005:

Aantal A+-projecten 15
Aangeworven op 1 juli 2005 14
Personen met een handicap 3
Andere kansengroepen 4
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14. pErsonEElsbEVraging

Afdeling HRM

Het personeelsbeleid in de hele Vlaamse overheid moet continu geëvalueerd, bijgestuurd en ver-
nieuwd worden. Voor deze evaluatie zijn er, naast de harde en ’objectieve’ prestatie-indicatoren, ook 
‘subjectieve’ perceptie-indicatoren nodig.

Daarom werd, naar analogie van 2001, in het voorjaar van 2004 aan de personeelsleden en aan het 
lijnmanagement gevraagd wat men over het gevoerde personeelsbeleid dacht, en hoe werk en privé-
leven werden gecombineerd.

Personeelsleden kregen onder meer volgende stellingen voorgelegd:
 • ik werk in een positieve werksfeer;
 • ik word aanvaard zoals ik ben;
 • ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen;
 • binnen de Vlaamse overheid zijn er voor mij voldoende mogelijkheden voor promotie.

Met de stelling ’Mijn professionele verantwoordelijkheden laten voldoende ruimte voor mijn privé- 
leven’ was een derde van de ondervraagde leidinggevenden akkoord (34%). Dit in tegenstelling tot de 
overige personeelsleden binnen de Vlaamse overheid, die hierop een score behaalden van 81%. Meer 
cijfergegevens over deze personeelsbevraging zijn terug te vinden in de bijlage van dit actieplan.

In het tweejaarlijkse personeelsonderzoek van de Vlaamse overheid zullen in 2006 terug dezelfde  
(perceptie-)indicatoren van ‘evenwicht werk/privéleven’ en arbeidsklimaat worden opgenomen. De 
rapporteringen zullen zo worden opgevat dat relevante genderverschillen kunnen worden gedetec-
teerd. In 2004 was er geen enkel significant genderverschil.

Meer informatie over het onderzoek naar de 
tevredenheid van het personeel is te vinden op:
http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/
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15. Zo doE jE ErVaring op: stagE- En wErkErVaringsplaatsEn

Directoraat-generaal van de administratie Personeelsontwikkeling

Het directoraat-generaal van de administratie Personeelsontwikkeling zette in 2005 de schoolstage-
bemiddeling voort. Het systeem van werkervaringsplaatsen werd toegevoegd. 

Hoeveel stagiairs uit de kansengroepen? 
Tijdens het schooljaar 2004-2005 vond de administratie Personeelsontwikkeling voor 54 stagiairs een 
stageplaats. Van deze 54 stagiairs waren er 52 kortgeschoold, 25 allochtoon en 7 gehandicapt. Eén 
gehandicapte deed een volledig jaar werkervaring op in het kader van deeltijds beroepsonderwijs.

Goedkeuring actieplan. 
Het zoeken van een plaats voor mensen uit de kansengroepen verloopt niet altijd even makkelijk. 
Vooral voor leerlingen en studenten met een handicap is het vinden van een stageplaats problema-
tisch. Op 1 juli 2005 keurde de Vlaamse Regering, onder impuls van de administratie Personeelsont-
wikkeling, een actieplan goed waarin bijzondere aandacht gaat naar bemiddeling voor leerlingen uit 
de kansengroepen (kortgeschoolden, personen met een handicap, personen van allochtone afkomst) 
die stage willen lopen.

De verschillende bestuursniveaus (Vlaamse overheid, regionale en lokale besturen) werken samen om 
de problematiek uniform en globaal aan te pakken. De komende twee schooljaren wordt gestreefd 
naar volgende aantallen werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs: 20 in 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare en wetenschappelijke instel-
lingen en 80 bij de lokale en provinciale besturen. Voor de onbezoldigde stages voorziet het actieplan 
geen streefcijfer.

Wat de 20 bezoldigde werkervaringsplaatsen binnen de Vlaamse overheid betreft, deze zullen bekos-
tigd worden vanuit het budget van de startbanen. Het is nog niet duidelijk of hiervoor het startbanen-
budget vanaf januari 2006 zal worden verhoogd. De dienst Emancipatiezaken pleit in elk geval voor 
deze verhoging, om te voorkomen dat er minder jongeren via een startbaan aan de slag kunnen. 
 

Actiepunt in �00� 
• Intensieve voortzetting van 
 schoolstagebemiddeling

A

Meer informatie over stage- 
en werkervaringsplaatsen is te vinden op:
http://www2.vlaanderen.be/personeelsbeleid/stages

of bij: Karin Behaegel, 
administratie Personeelsontwikkeling
telefoon: 02-553 59 38
e-mail: karin.behaegel@azf.vlaanderen.be
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16. profiEl Van dE VlaamsE oVErhEid als wErkgEVEr

Afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen

Het was de bedoeling de campagne rond arbeidsmarktcommunicatie van 2003 voor allochtonen en 
personen met een handicap in 2004 een nieuwe bekendheid te geven via advertenties in enkele door 
deze kansengroepen gelezen tijdschriften. Ook werd overwogen de arbeidsmarktcampagne van 2003 
te herhalen. Door de aankondiging van de wervingsstop eind 2004 werd dit idee echter bevroren.

17. VlimpErs gaat ExtErn

Afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen

Er werd gewerkt aan de ontsluiting van het personeelssysteem Vlimpers op het internet. Dit zou 
externe sollicitanten de mogelijkheid bieden om hun gegevens in dit systeem in te geven. De dienst 
Emancipatiezaken bezorgde in het najaar van 2004 de afdeling Wervingen en Personeelsbewegin-
gen de nodige elementen om bij de openstelling van Vlimpers en de bijhorende campagne optimaal 
rekening te houden met diversiteit. Het systeem van online solliciteren voor externe sollicitanten zal 
evenwel pas in 2006 van start gaan. 

Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht of men allochtonen en personen met een handicap die 
naar aanleiding van de communicatiecampagne al gesolliciteerd hebben, kan laten weten dat ze ook  
spontaan kunnen solliciteren. Ze zullen echter na registratie zelf hun cv moeten inbrengen.

Bij de verdere uitwerking van het systeem van online solliciteren, moet men zoveel mogelijk rekening 
houden met gelijke kansen en diversiteit. Dit heeft invloed op het taalgebruik, de verstrekte informatie 
en de opname van vragen naar afkomst of handicap, om monitoring mogelijk te maken. Ook bij de 
communicatie rond het online solliciteren zal aandacht geschonken worden aan diversiteit. De afdeling 
Wervingen en Personeelsbewegingen engageert zich ertoe dat de online toepassing ‘vacaturemarkt’ 
toegankelijk zal zijn voor personen met een handicap. De toepassing zal draaien binnen de portaal-
site van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waardoor de basis al toegankelijk is. Ook de 

Actiepunt in �00� 
• Openstelling van Vlimpers voor externe 
 sollicitanten, met aandacht voor diversiteit
• Communicatie rond solliciteren via Vlimpers, 
 met aandacht voor diversiteit

A

Meer informatie bij:
Myriam Dierickx, afdeling Wervingen en 
Personeelsbewegingen
telefoon: 02-553 52 03
e-mail: myriam.dierickx@azf.vlaanderen.be
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onderdelen die niet automatisch aan de toegankelijkheidsvoorwaarden voldoen, zullen toegankelijk 
worden gemaakt.

18. VakantiEwErkErs in dE schijnwErpErs

Afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen

De sollicitanten voor vakantiewerk worden opgedeeld in vijf groepen. De hoogste prioriteit gaat naar 
kinderen van personeelsleden die recht hebben op een studiebeurs. De tweede keuze gaat naar  
kinderen van personeelsleden die geen recht hebben op een studiebeurs. In principe kunnen kan-
didaten die geen personeelslid als ouder hebben, pas aan bod komen als de twee eerste groepen 
uitgeput zijn.

In 2006 zal de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen het sollicitatieformulier voor vakantie-
werkers voor 2006 aanvullen met vragen naar afkomst en handicap. Hierdoor zal het mogelijk worden 
op te volgen hoeveel kandidaten van allochtone afkomst of met een handicap zich aanbieden voor 
vakantiewerk. Dit maakt het ook mogelijk om die kandidaten extra kansen te geven (principe van  
positieve actie bij gelijke kwalificatie). Opgave van handicap maakt het mogelijk aandacht te hebben 
voor het realiseren van redelijke aanpassingen.

De vragen zullen als proef worden opgenomen in het formulier van 2006. Als de effecten positief zijn, 
zullen ze standaard worden opgenomen.

Naast de wervingen van vakantiewerkers die ge-
coördineerd worden door de afdeling Wervingen 
en Personeelsbewegingen, zijn er ook bepaalde 
administraties die zelf de wervingen van hun  
vakantiewerkers regelen. Er bestaat geen alge-
meen overzicht van het aantal vakantiewerkers, 
de selectievoorwaarden of de wijze waarop deze  
wervingen gebeuren.

Meer informatie bij:
Myriam Dierickx, afdeling Wervingen en 
Personeelsbewegingen
telefoon: 02-553 52 03
e-mail: myriam.dierickx@azf.vlaanderen.be

Actiepunt in �00� 
• Aanpassing van het sollicitatieformulier voor 
 vakantiewerkers

A
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1. Zijn dE niEuwE oVErhEidsmanagErs ook VrouwEn? 

Het aantal vrouwen in het midden- en topkader van de Vlaamse administratie blijft op hetzelfde peil. De 
herplaatsing van de zittende topambtenaren is een slechte zaak voor de doorstroming van vrouwen, 
want de zittende topambtenaren krijgen voorrang bij de toekenning van de functies. Na de tweede 
ronde, wanneer nog een aantal functies vacant zijn, kunnen andere kandidaten meedoen. 

Vrouwen aan de top in de derde ronde. 
In cijfers uitgedrukt, blijven vrouwen in het management van de Vlaamse overheid erg laag vertegen-
woordigd: 20% in midden- en topmanagement, 10%  in het topmanagement (tabel 1). Tussen 1995 
en 2001 (tabel 2) werd er in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een sterke vooruitgang 
geboekt: een verdubbeling van het aantal vrouwen op midden- en topniveau. Maar sinds 2001 is er 
een kentering in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het percentage vrouwen is er zelfs een 
beetje gezakt: van 21% naar 20%.

Tabel 1: Aandeel vrouwen in het midden- en topmanagement van de Vlaamse overheid (juli 2005)

Tabel 2: Evolutie van het aandeel vrouwen in het management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

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

Top 7,89% (3/38) 13,88% (5/36) 10,81% (8/74)
Middenkader 23,48% (31/132) 22,22% (16/72) 23,03% (47/204)
Totaal 20% (34/170) 19,44% (21/105) 20% (55/275)

* De Vlaamse openbare instellingen die onder het Stambesluit vallen

 1995 2001 2005 

Top 5,88% (2/34) 9,37% (3/32) 7,89% (3/38)
Middenkader 12,8% (14/109) 24,60% (31/126) 23,48% (31/132)
Totaal 11,18% (16/143) 21,51% (34/158) 20% (34/170)

* De Vlaamse openbare instellingen die onder het Stambesluit vallen
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Zelfde cijfers op kabinetten? 
Op het einde van de vorige legislatuur vormden de Vlaamse kabinetten nog een spiegel van de top-
functies in de administratie: in de functie van kabinetschef en adjunct-kabinetschef waren er 10% 
vrouwen terug te vinden. Eind juli 2005 deed de regering Leterme het beter dan de vorige regering: 
16% vrouwen op het niveau van kabinetschef en adjunct-kabinetschef. Toch blijft ook hier de weg naar 
de pariteit nog erg lang. 

Binnen de Vlaamse administratie zijn vrouwen dus duidelijk zwakker vertegen- 
woordigd (10%) tegenover de Vlaamse kabinetten (16%). 
Ook is de administratie nog een eind verwijderd van de vertegenwoordiging van een derde vrouwen, 
zoals we die momenteel aantreffen in de Vlaamse Regering en het Parlement. 

Vrouwen in topmanagement

De dienst Emancipatiezaken wil dat de Vlaamse Regering initiatieven neemt opdat het aantal vrouwen 
aan de top toeneemt:
 
Voorrang bij gelijke kwalificatie. 
Het Europees Hof van Justitie heeft daarover al meerdere uitspraken gedaan. Het gaat dus niet om 
het voortrekken van slechtere kandidaten, omdat ze nu eenmaal vrouw zijn. Het gaat om kandidaten 
die op het einde van de selectie als gelijkwaardig uit de procedure komen. 

Meer dan verklaringen. 
Anno 2005 aanvaardt de publieke opinie het moeilijk dat het Vlaamse ambtelijke beleid bijna uitsluitend 
een zaak van mannen is. Dit past niet bij een moderne Vlaamse overheid, die wil aansluiten bij de  

Aandeel vrouwen aan de top (kabinetschef + adjunct-kabinetschef) van de Vlaamse kabinetten, december 2003  
tegenover juli 2005.

 M M% V V% Totaal

Regering Somers - december 2003 34 89,47% 4 10,53% 38
Regering Leterme - juli 2005 36 83,72% 7 16,27% 43

Actiepunt in �00� 
• Engagementsverklaring van de Vlaamse  
 Regering bij de vacantverklaring van de top- 
 functies in de derde ronde: bij gelijke kwalifi- 
 catie in de eindselectie gaat de voorkeur uit naar  
 de vrouwelijke kandidaat (= positieve actie ten  
 aanzien van het ondervertegenwoordigde ge- 
 slacht).
• Goedkeuring van een streefcijfer van 33%  
 vrouwen in het topmanagement. De positieve  
 actie bij de toekenning van topfuncties duurt tot  
 dit streefcijfer is bereikt. De streefdatum is 2015. 
• Persoonlijke oproep door de minister van  
 Bestuurszaken naar alle vrouwen die kunnen  
 kandideren voor deze topfuncties. Ook de  
 vacatures dienen in woord en beeld uitnodigend  
 te zijn voor vrouwen.

A
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diverse behoeften in de samenleving. Op het vlak van het aantal vrouwelijke ministers is er een  
positieve evolutie, ook wat betreft de vrouwelijke vertegenwoordiging in het Vlaamse Parlement. De 
ambtelijke top moet volgen. De dienst Emancipatiezaken stelt vast dat de wens om meer vrouwen 
aan de top te krijgen doorgaans kan rekenen op instemming van de ambtelijke en politieke top. De 
huidige minister van Bestuurszaken nam dit principe van positieve actie bij benoemingen in concrete 
bewoordingen op in zijn Beleidsnota voor Bestuurszaken 2004-2009. Deze intenties om er iets aan 
te veranderen moeten nu concreet worden. Dat zal aan de kant van de administratie een cultuurver- 
andering vereisen, namelijk om niet één kandidaat voor te stellen, maar systematisch te werken met 
een rangschikking van gelijkwaardige kandidaten en deze lijst aan de functioneel bevoegde minister 
over te maken. Ook de Vlaamse Regering zal in de concrete dossiers van aanstellingen moeten be- 
wijzen dat ze het principe van positieve actie effectief toepast. 

 2. groEipad Voor mannEn En VrouwEn in managEmEnt

Op dit ogenblik is er bijna een evenredige vertegenwoordiging van het aantal vrouwen en mannen 
binnen de hele Vlaamse overheid, vergeleken met het aandeel van vrouwen en mannen binnen de  
beroepsbevolking (41% tegenover 43%). Uiteindelijk is pariteit het streefdoel. Maar binnen de  
managementfuncties blijft er een ondervertegenwoordiging van leidinggevende vrouwen. Hier is het 
relevant om streefcijfers op te stellen en een groeipad uit te tekenen, zodat een passend beleid kan 
worden gevoerd. De dienst Emancipatiezaken zal hiervoor een voorstel overmaken aan de administra-
tieve en beleidstop van de Vlaamse overheid.

3. kiEZEn ZondEr VooroordElEn

In het kader van de acties rond genderneutrale selecties zal de dienst Emancipatiezaken een brochure 
rond genderneutrale selecties en wervingen van nieuwe personeelsleden uitbrengen. 

Publicatie van brochure. 
Deze brochure geeft tips en aandachtspunten voor personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor 
de aanwerving van personeel, om de genderneutraliteit te bevorderen binnen het selectiebeleid. De 

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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dienst Emancipatiezaken wil deze brochure breder zien en ook gegevens integreren die van toepas-
sing zijn voor personen met een arbeidshandicap en personen van allochtone afkomst. De publicatie 
kadert in het groter geheel van het project ‘Wervend werven’.

4. VErVlEchtEn Van mannElijkhEid En VrouwElijkhEid:
 VlEchtwErk

In februari 2005 ging het project Vlechtwerk van start. 
Vijftig personeelsleden met managementambitie uit de hele Vlaamse overheid ontmoetten elkaar  
tijdens vier middagen van 12u tot 14u in het Ferrarisgebouw te Brussel. Daar netwerkten en discus-
sieerden zij over leiderschap, loopbaan en gender in de Vlaamse administratie. 

Waarom nog een extra netwerk erbij? 
Vlechtwerk heeft een unieke positie. Het slaat een brug tussen personeelsleden die nog niet leiding-
gevend zijn en anderen die wel tot het lijnmanagement behoren. Discussie, netwerken en persoonlijke 
reflectie staan centraal. En de thema’s vertrekken telkens vanuit de eigenheid van de Vlaamse over-
heid. 
Het stimuleert een evenwicht tussen mens- en taakgericht werken, tussen mannelijkheid en vrouwe-
lijkheid (vandaar ook de naam Vlechtwerk, het vervlechten van deze elementen).

Wat wil dit project eigenlijk bereiken? 
Het Vlechtwerk laat zich inspireren door volgende doelstellingen:
 • Vrouwen en mannen zichtbaar maken die ambitie hebben om in de organisatie door te groeien  
  als leidinggevende.
 • Hen informatie aanreiken en uitnodigen tot (zelf)reflectie en verwerven van nieuwe inzichten.
 • Mogelijkheden creëren om formele en informele netwerken uit te bouwen.
 • Aandacht vragen voor en meewerken aan een meer mensvriendelijke bedrijfscultuur.

De deelnemers reageerden erg enthousiast op deze vorm van netwerking, inhoudelijke discussie en 
persoonlijke reflectie. 

Actiepunt in �00� 
• Opstart van een tweede Vlechtwerk in Brussel
• Vlechtwerken in buitendiensten van de Vlaamse  
 overheid in de provincies
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Wat staat op het menu? 
De eerste sessie, die plaatsvond op 24 februari 2005, draaide rond het thema ‘leiderschapsstijlen’. De 
trainer ging er dieper in op vragen als ‘Welke stijlen bestaan er? Hoe ga ik met de verschillende stijlen 
om? Is er een stijl die bij mij past? ...’ Deze eerste sessie van Vlechtwerk was een schot in de roos. De 
tweede sessie van 19 mei 2005 ging over het belang van zichtbaarheid in een organisatie en van de 
juiste omgang met de eigen communicatie. In het najaar van 2005 zijn er nog twee sessies gepland, 
waarbij de thema’s “evenwicht privé-werk” en “loopbaanontwikkeling” de revue passeren.

Veel meer kandidaten dan plaatsen.
Dat er nood is aan bijeenkomsten zoals deze, blijkt uit het aantal geïnteresseerde kandidaten. Van de 
meer dan 300 aanmeldingen konden er slechts 50 worden geselecteerd. Dat het netwerk ook wordt 
gedragen door de organisatie, blijkt uit het feit dat minister Geert Bourgeois en directeur-generaal 
Mieke Stappaerts zich hebben opgeworpen als ambassadeurs. In 2006 wil de dienst Emancipatie-
zaken nieuwe Vlechtwerken opstarten, zowel in Brussel als in de provincies.

5. contractuElEn: EVEnVEEl plichtEn, mindEr rEchtEn

Aangezien de contractuele personeelsleden een minder gunstig personeelsstatuut genieten dan 
statutaire personeelsleden, wilde de dienst Emancipatiezaken in 2005 de gendereffecten van de  
dubbele rechtspositieregeling in de Vlaamse overheid in kaart brengen, en dit bekijken vanuit een 
genderperspectief.

Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd in de contractuele functies. 
In de praktijk genieten deze functies minder gunstige voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van  
pensioen, terwijl de personen die tewerkgesteld zijn in een contract van onbepaalde duur in de praktijk 
aan net dezelfde rechten en plichten zijn onderworpen en dezelfde takenpakketten hebben als hun 
collega’s die als vastbenoemde ambtenaren in een statutair kader zijn tewerkgesteld.

Door een personeelswissel in de dienst Emancipatiezaken werd dit actiepunt, dat voor 2005 op de 
agenda stond, niet uitgevoerd. 

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
website: www.vlaanderen.be/vlechtwerk

logo van Vlechtwerk
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6. kindErEn goEd blijVEn opVangEn

De dienst Emancipatiezaken plande voor 2005 een onderzoek naar de tevredenheid over de kinder-
opvang en een plan van aanpak voor opvang van kinderen met een handicap. In eerste instantie was 
het de bedoeling om in 2005 een onderzoek te doen naar de tevredenheid van de ouders die gebruik 
maken van de kinderopvang binnen de Vlaamse overheid. Met BBB in het vooruitzicht bleek het  
echter niet zinvol deze enquête nu te houden. 

Kinderopvang toegankelijk maken voor kinderen die bijzondere zorgen vragen. 
De voorbereiding voor het toegankelijk maken van de kinderopvang binnen de Vlaamse overheid is 
grotendeels uitgevoerd. De dienst Emancipatiezaken heeft gesprekken gevoerd met organisaties die 
vertrouwd zijn met kinderen die bijzondere zorgen vragen. Er werden speelpleinen bezocht die werken 
volgens het principe van inclusieve kinderopvang en er werden een aantal onderzoeken bekeken. In 
het najaar van 2005 zal Emancipatiezaken het plan van aanpak verder uittekenen.

Uitbreiding kinderopvang tijdens de zomervakantie. 
Sinds de zomervakantie van 2005 werd de kinderopvang in de buitendiensten van de Vlaamse over-
heid uitgebreid van vier naar zes weken (Gent, Hasselt, Brugge en Antwerpen). Deze uitbreiding komt 
er op verzoek van een aantal ouders en na een succesvol proefproject in Gent, in de zomervakantie 
van 2004. In totaal bedraagt het aantal daginschrijvingen in de zomervakantie van 2005, met de voor-
ziene uitbreiding in de vier buitendiensten, 3.463. 

Steeds meer ambtenaren maken gebruik van de kinderopvang. In 2002 werden 6.875 kinddagen 
(som van alle daginschrijvingen van alle kinderen) geteld, in 2003 waren dat er 7.341 en vorig jaar 
8.293. Het aantal monitordagen steeg navenant: van 806 in 2002 tot 1.141 in 2004. Daarmee is er 
gemiddeld ongeveer één monitor voor elke 7 kinderen. 

Stand van zaken in de lokaties van kinderopvang. 
In samenwerking met de afdeling Gebouwen heeft de dienst Emancipatiezaken de lokaties van de 
kinderopvang beter aangepast aan de noden. De lokaties in Brussel (Boudewijngebouw en Markies-
gebouw) en Gent zijn kindvriendelijker en veiliger gemaakt. In Brugge renoveert men een lokaal, aan-
gepast aan de noden van de kinderopvang. In Hasselt is de kinderopvang verhuisd naar het nieuwe 

Inclusieve kinderopvang: kinderopvang die open-
staat voor al dan niet gehandicapte kinderen die al 
dan niet bijzondere zorgen vragen. 

Kinderen die bijzondere zorgen vragen: houdt 
meer in dan kinderen met een al dan niet zichtbare 
handicap. Dit zijn alle kinderen die extra aandacht 
nodig hebben en een meer gerichte aanpak. Dit 
vergt een bredere kijk op kinderen en kinderop-
vang.

De dienst Emancipatiezaken organiseert tijdens de 
schoolvakanties opvang voor kinderen van per-
soneelsleden 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 schoolvakan-
ties terecht om onder begeleiding van ervaren en 
gekwalificeerde monitoren te spelen, uitstapjes te 
maken en andere leuke dingen te doen.

De opvang gebeurt op volgende lokaties: 
Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Brussel (drie 
locaties: Markies-, Boudewijn- en Conscience- 
gebouw). De opvang kost 2,5 euro per dag per 

Actiepunt in �00� 
• Kinderopvang integreren in een reguliere dienst
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VAC-gebouw, waar nu ook een kleine buitenruimte is. Enkel in Antwerpen is de lokatie niet geschikt 
voor de steeds groter wordende groep kinderen. De dienst wil zo snel mogelijk met de verschillende 
betrokken partijen rond de tafel zitten: afdeling Gebouwen, leidinggevenden ter plaatse en leidingge-
venden binnen de nieuwe structuur, om hiervoor een oplossing te vinden. 

Kinderopvang integreren in reguliere diensten. 
De dienst Emancipatiezaken heeft, om de combinatie van werk en privéleven te vergemakkelijken, 
de kinderopvang professioneel uitgebouwd. In het kader van mainstreaming is deze faciliteit nu rijp 
om naar een reguliere dienst over te gaan. Met BBB is er de mogelijkheid gekomen om dit ook uit te 
voeren. De dienst Emancipatiezaken voerde gesprekken om deze faciliteit op een vlotte manier over 
te dragen, zodanig dat de kwaliteit gegarandeerd blijft voor de ouders en hun kinderen. 

7. ongEwEnst sEksuEEl gEdrag op hEt wErk

Sinds 1996 is er binnen de Vlaamse overheid officieel een beleid tegen ongewenst seksueel gedrag 
op het werk (OSGW). De dienst Emancipatiezaken volgt dit beleid op, aangezien OSGW vooral te 
maken heeft met ongelijke kansen tussen mannen en vrouwen op het werk. In 2005 heeft de dienst 
deze klachtenbehandeling zowel praktisch als financieel laten integreren in het centraal meldpunt van 
het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

Meldingen. 
Tijdens de periode 1 januari 2004 tot en met 31 december 2004 zijn er binnen het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap zeven meldingen van OSGW/stalking geregistreerd. Vijf klagers, waarvan één 
man, contacteerden zelf het meldpunt. Eén keer vroeg de departementale vertrouwenspersoon om 
advies en één keer gebeurde dit door een leidinggevende. Zes aangeklaagden waren mannen. In één 
situatie werden twee externe vrouwen aangeklaagd. Vier meldingen hadden betrekking op een col-
lega, één op een hiërarchische meerdere. In één situatie werd men lastiggevallen door een derde. Bij 
de aard van de meldingen wordt stalking het meest gemeld. Het gaat hierbij om verregaande vormen 
van grensoverschrijdend gedrag: er is de verschuiving van de werkplek naar de privésfeer en er is 
sprake van agressie.

kind. Daarin zijn twee drankjes per dag, uitstapjes 
en alle activiteiten inbegrepen. 
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.emancipatiezaken.be

Meer informatie bij: 
Ingrid Verschueren
telefoon: 02-553 59 55
e-mail: ingrid.verschueren@azf.vlaanderen.be of
Marie-Rose Den Haese
telefoon: 02-553 58 97
e-mail: marierose.denhaese@azf.vlaanderen.be

Actiepunt in �00� 
• Organisatie van een infomoment op 21 april  
 2006 rond 10 jaar OSGW-beleid in de Vlaamse  
 overheid
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Bevinding. 
Het meldpunt stelt vast dat relaties aangaan met collega’s tot grensoverschrijdend gedrag kan leiden. 
Dit kan gaan van ongewenst en hardnekkig toenadering zoeken tot stalking, in combinatie met ma-
terieel geweld en allerlei vormen van pestgedrag. Afgesprongen relaties kunnen leiden tot psychische 
problemen of tot extreme agressie, met gevolgen voor de werksituatie. 

Wat staat er in het uitvoeringsbesluit? 
Bij de strikte interpretatie van het uitvoeringsbesluit van 24 december 2004 stelt de dienst Emancipatie-
zaken vast dat het besluit de dienst geen individuele bevoegdheid meer geeft voor klachtenbehande-
ling. De nieuwe opdrachthouder is van plan om dit te laten aanpassen, zodat de opdrachthouder ook 
in de formele betekenis als vertrouwenspersoon kan optreden.

Infomoment over tien jaar OSGW-beleid.

Op 21 april 2006 is het tien jaar geleden sinds het beleid tegen ongewenst seksueel gedrag op het 
werk in het ministerie werd vastgelegd. Aangezien de Vlaamse overheid een voortrekkersrol heeft 
vervuld, is een ontmoetingsdag een goede gelegenheid om de voorbeeldfunctie van de Vlaamse 
overheidsadministratie in de verf te zetten. In het voorjaar 2006 verschijnt een brochure met een over-
zicht en cijfers over het OSGW-beleid in de voorbije jaren. Op 21 april 2006 wordt een infomoment 
georganiseerd voor personeelsleden die bezig zijn met deze materie binnen de Vlaamse overheid en 
in andere overheden en grote organisaties.

8. managErs VindEn hEt moEilijk om wErk En priVélEVEn 
 tE combinErEn

Het zit niet goed met de combinatie van werk en privéleven bij het midden- en topkader van de 
Vlaamse overheid. Dat blijkt uit onderzoek dat in 2004 naar de personeelstevredenheid peilde.  
Leidinggeven in deeltijd, ook duobanen, moet voor het management in de praktijk mogelijk worden. 
In het voorjaar van 2006 levert de dienst Emancipatiezaken aan de minister van Bestuurszaken een  
rapport af met aanbevelingen om in de praktijk leidinggeven met een deeltijdse baan te vergemak-
kelijken. Ook de duobanen komen daarbij aan bod. 

Meer informatie bij:
Fatima Tigra
telefoon: 02-553 49 70
e-mail: fatima.tigra@azf.vlaanderen.be

Actiepunt in �00� 
• Rapport voor de minister van Bestuurszaken  
 met aanbevelingen om leidinggeven in deeltijd  
 te faciliteren. Ook de duobanen komen daarbij  
 aan bod.
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Consensus over combinatiebeleid. 
De P&O-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid zijn akkoord over het nut van een combinatie-
beleid, waardoor men werk en vrije tijd optimaal kan combineren. Uit het personeelsonderzoek 2004 
blijkt echter dat het combineren van werk en privéleven bij leidinggevenden moeilijk loopt: slechts 
34% zegt hierin te slagen (dit tegenover 81% bij de niet-leidinggevenden). Hier is dus overduidelijk een 
probleem. Dat uit zich ook in het feit dat er gemiddeld weinig kandidaten zijn voor de functies in het 
middenmanagement. 

Mythe van de onmisbaarheid. 
Mogelijke oorzaak van deze situatie is het feit dat leidinggevenden het dragen van verantwoordelijk-
heid voor een team als zeer belastend ervaren. Dit vraagt heel wat flexibiliteit en tijdsinvestering. Zo 
blijkt tele-werken voor leidinggevenden nog niet ten volle aanvaard door de organisatie: men wordt 
verwacht steeds beschikbaar te zijn. In dit kader kende het proefproject rond leidinggeven in een deel-
tijdse baan, dat van start ging in 2001, weinig succes (het project kreeg maar twee kandidaten).

Beleidsnota minister van Bestuurszaken. 
De Vlaamse Regering en de administratieve top hebben zich geëngageerd om afgesproken plan- 
ningen en takenpakketten maximaal te respecteren en om een gezonde vergadercultuur te hanteren 
(cf. Beleidsnota voor Bestuurszaken 2004-2009). Wanneer men praat met leidinggevenden die werk 
en privéleven wél gecombineerd krijgen, blijkt immers dat hun werkgever zich aangepast heeft en dat 
binnen het team expertfuncties werden gestimuleerd. De huidige vergadercultuur, waarbij nog teveel 
vergaderingen op gezinsonvriendelijke uren worden gepland, heeft als gevolg dat men leidinggevende 
functies als een zware belasting ervaart. 

In het licht van deze problematiek kan men ook zien dat de Vlaamse overheid in haar midden- en 
topkader weinig vrouwen telt. Ook dit kan te wijten zijn aan de werkdruk, de moeilijke combinatie van 
werk met zorgtaken en vrije tijd, en daarnaast wellicht ook een managementcultuur die onvoldoende 
openstaat voor vrouwen. Kiezen voor het gezin wordt nog te vaak gezien als het niet kiezen voor een 
carrière binnen de organisatie. Positief in het nieuwe besluit voor de N-functies (= de topfuncties) 
is dat de topambtenaar deeltijds kan leidinggeven als hij/zij het met de hiërarchische overste eens 
kan worden. Ook is de mogelijkheid voorzien van bevallingsverlof, loopbaanonderbreking, en verlof  
wegens ziekte of arbeidsongeval. 

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
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9. VadErschapsVErlof Voor mEEmoEdErs

Afdeling Statutaire Aangelegenheden

De afdeling Statutaire Aangelegenheden wil in 2006 werk maken van een verlofregeling voor contrac-
tuele meemoeders (= vrouwelijke partners van een vrouw die bevalt).

Noch het Burgerlijk Wetboek, noch de wetgeving inzake het homohuwelijk en de federale adoptiewet 
regelen de afstamming voor de partners of echtgenoten in holebi-relaties die zelf niet de juridische  
ouder zijn. Daardoor kunnen deze partners niet genieten van de meeste verlofregelingen inzake ge-
boorte en adoptie, die telkens een juridische band tussen de aanvrager en het kind veronderstellen. 
Enkel de regeling voor omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of 
samenwonende partner valt niet nadelig uit voor holebi-paren. Het zijn echter enkel de statutaire werk-
nemers die hiervan kunnen genieten.

In het raamstatuut zal een regeling voorzien worden waarbij ook meemoeders die contractueel  
tewerkgesteld zijn kunnen genieten van het equivalent van tien dagen omstandigheids- of vader-
schapsverlof. Hiermee wordt een ongelijkheid weggewerkt, niet alleen tussen holebi- en heteroparen, 
maar ook tussen contractuele en statutaire werknemers. 

Bij elk ontwerpbesluit om een van de personeelsstatuten te wijzigen en bij het ontwerp van het raam-
statuut zal de afdeling Statutaire Aangelegenheden stelselmatig in de nota aan de Vlaamse Regering 
vermelden of het aan de regering voorgelegde ontwerpbesluit een gendereffect heeft.

Actiepunt in �00� 
• Regeling voorzien voor meemoeders 
 (=vrouwelijke partners van een vrouw die bevalt)
• Aandacht voor gendereffect in ontwerp- 
 besluiten tot wijziging

A

Meer informatie bij:
Martine Van Sande, 
afdeling Statutaire Aangelegenheden
telefoon: 02-553 50 25
e-mail: martine.vansande@azf.vlaanderen.be
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In het positieve-actieplan 2005 waren geen acties opgenomen die specifiek gericht waren op perso-
nen van allochtone afkomst. De acties voor deze kansengroep waren telkens geïntegreerd in alge-
mene acties, zoals:
 • Opvolging van het groeipad voor personen met een handicap en allochtonen: opmaak van  
  streefcijfers per jaar. Voor allochtonen werd vooralsnog geen groeipad uitgetekend. Er werd ook  
  nog geen algemeen streefcijfer bepaald.
 • Test de test: onderzoek naar de neutraliteit van de selectietesten. Het onderzoek Test de test  
  toonde aan dat er ongelijkheden bestaan in de huidige testen, die allochtonen benadelen ten  
  opzichte van autochtonen.
 • Monitoring van het aantal allochtonen en personen met een handicap. De monitoring van  
  afkomst zal worden ingevoerd, samen met die van handicap.
 • Beeldvorming kansengroepen. Er werden in 2005 geen specifieke communicatieacties opge- 
  start om de beeldvorming over allochtonen onder de personeelsleden te verbeteren.
 • Startbanen. Binnen de startbanen was er een lichte stijging van het aandeel allochtonen. 
 • Coaching allochtonen en personen met een handicap 
 • Schoolstagebemiddeling. Ook de schoolstagebemiddeling behoudt als een van de doel- 
  groepen stagiairs van allochtone afkomst.

Besluit. 
In 2005 werden voor allochtonen enkel acties ondernomen geïntegreerd in doelgroepoverschrijdende 
acties. Deze acties hebben wel effect, maar zijn enkel zichtbaar op langere termijn. Een actie als 
het voorzien van monitoring van afkomst is dan weer noodzakelijk om het beleid te kunnen opvol-
gen, maar biedt op zich niet direct extra kansen aan allochtonen. Daarom wil de dienst Emancipatie- 
zaken in de toekomst, naast het voortzetten van geïntegreerde acties, bewust meer categoriaal gaan 
werken. Hierdoor moet er op kortere termijn meer zichtbaar resultaat zijn ten gunste van personen 
van allochtone afkomst.

1. strEEfcijfEr Voor pErsonEn Van allochtonE afkomst 

Voor personen met een arbeidshandicap is er een globaal streefcijfer van 4,5% aanwezigheid in 2010. 
Voor personen van allochtone afkomst dient voor heel de Vlaamse overheid nog een globaal streef-
cijfer te worden bepaald. 

Actiepunt in �00� 
• Voorstel van een globaal streefcijfer/maatstaf  
 van evenredige vertegenwoordiging voor per- 
 sonen van allochtone afkomst, voor de hele  
 Vlaamse overheid
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De dienst Emancipatiezaken doet een onderbouwd voorstel van een globaal streefcijfer voor de hele 
Vlaamse overheid, als maatstaf van evenredige vertegenwoordiging voor personen van allochtone 
afkomst. 

Het formuleren van globale streefcijfers betekent niet dat elke entiteit op zich het streefcijfer voor per-
sonen met een handicap en voor personen van allochtone afkomst moet halen. Het globale resultaat 
van de verschillende entiteiten samen moet echter wel aan de algemene streefcijfers beantwoorden. 

Algemene streefcijfers geven hierdoor richting aan de ambities en vragen verfijningen per entiteit 
in functie van de concrete personeelssamenstelling en evolutie. Gedifferentieerde bijdragen vanuit  
verschillende entiteiten voor het behalen van een globaal streefcijfer nopen tot een gecoördineerde 
aanpak binnen een beleidsdomein en zelfs over beleidsdomeinen heen. 

2. proEfprojEct ondErstEuning pErsonEElsdiEnstEn 

In 2006 wil de dienst Emancipatiezaken bij wijze van proefproject enkele personeelsdiensten concreet 
ondersteunen bij het werven van personen van allochtone afkomst. Gezien de beperkte aanwezigheid 
van personen van allochtone afkomst, is het belangrijk acties te ondernemen die op korte termijn de 
instroom verhogen.

Binnen de Vlaamse overheid wordt door verschillende personeelsdiensten al langere tijd bewust  
inspanningen gedaan om meer allochtonen te bereiken, maar vaak hebben deze inspanningen niet 
het gewenste effect. De oorzaken daarvan zijn niet altijd duidelijk. Naast de beleidsmatige acties in 
het kader van het project ‘Wervend werven’, wil de dienst Emancipatiezaken daarom in 2006 ook 
concrete ondersteuning bieden aan een drietal personeelsdiensten binnen de Vlaamse overheid, die 
actief mensen van allochtone afkomst voor concrete vacatures willen aannemen.

Bedoeling is de krachten te bundelen en afspraken te maken tussen de personeelsdiensten, de dienst 
Emancipatiezaken, het allochtone middenveld en eventueel toeleidingsorganisaties, om in het kader 
van een proefproject op zoek te gaan naar geschikte allochtone kandidaten voor concrete vacatures. 
Hiermee hoopt de dienst Emancipatiezaken een grotere instroom van mensen van allochtone afkomst 
te krijgen. De ervaringen uit deze proefprojecten worden meegenomen in het verdere beleid.

Op de Belgische arbeidsmarkt zijn er onge-
veer 350.000 arbeidskrachten met een vreemde  
nationaliteit actief (werkend of werkzoekend). Zij 
vertegenwoordigen 8% van de totale beroepsbe-
volking. Wanneer ook rekening wordt gehouden 
met genaturaliseerde vreemdelingen, stijgt het aan-
deel personen van allochtone afkomst tot 13%. 
Hoeveel mensen van deze groep beantwoorden 
aan de definitie allochtone afkomst die de Vlaamse 
overheid heeft opgesteld, vraagt een onderzoek. 
Op basis hiervan kan dan een cijfer bepaald worden 
dat overeenkomt met een evenredige vertegen-
woordiging.
Bron: Statistische studiën nr. 111: Hoe vreemd is 
vreemd op de arbeidsmarkt? Over de allochtone 
arbeidskrachten in België. 
http://statbel.fgov.be/studies/study111_nl.asp

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

Actiepunt in �00� 
• Ondersteuning van de personeelsdiensten van  
 de verschillende entiteiten
• Concrete ondersteuning bieden tijdens het  
 wervingsproces
• Afspraken maken met de betrokken per- 
 soneelsdiensten en het middenveld in verband  
 met concrete wervingen
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 3. pErsonEn Van allochtonE afkomst aan hEt woord

De dienst Emancipatiezaken wil meer contact met de personeelsleden van allochtone afkomst. Dit 
zowel om een vorm van netwerking mogelijk te maken als om hen als ervaringsdeskundigen feedback 
te kunnen vragen over het gevoerde beleid.

De dienst Emancipatiezaken heeft contact met slechts enkele personeelsleden van allochtone  
afkomst. Uit deze contacten blijkt nochtans regelmatig dat er heel wat leeft onder de oppervlakte, en 
daarenboven is het nuttig het gevoerde beleid ook eens vanuit het oogpunt van de allochtone perso-
neelsleden te bekijken. 

Er zal een oproep aan allochtone personeelsleden worden gericht om zich aan te melden bij de dienst 
Emancipatiezaken.

Mogelijke onderwerpen van de lunchgesprekken:
 • Hoe de instroom verhogen van personen van allochtone afkomst?
 • Hoe omgaan met monitoring van afkomst?
 • Het dragen van een hoofddoek op het werk.

Tegelijkertijd bieden deze lunchgesprekken de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen en zo een 
netwerk te vormen.

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

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

Actiepunt in �00� 
• Oproep aan geïnteresseerde allochtone  
 personeelsleden om zich aan te melden bij de  
 dienst Emancipatiezaken
• Organisatie van lunchgesprekken
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4. standpunt oVEr uitingEn Van rEligiEuZE En 
 lEVEnsbEschouwElijkE oVErtuigingEn

Het al dan niet uiten van religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen (in het bijzonder vooral 
het dragen van een hoofddoek) is een veel besproken maatschappelijke kwestie. Ook de dienst  
Emancipatiezaken krijgt hier vragen over. Binnen de Vlaamse overheid bestaan hierover geen richt-
lijnen en dus ook geen duidelijkheid.

In april 2005 publiceerde de Commissie voor Interculturele Dialoog het eindrapport van haar werking 
rond de ‘Interculturele Dialoog’. Dit rapport raadt aan om het dragen van de hoofddoek (en bij uit-
breiding alle religieuze en levensbeschouwelijke symbolen) op het werk binnen de organisatie zelf te 
bespreken. 

De dienst Emancipatiezaken werkt daarom een inhoudelijke nota uit voor de beleidsraad Bestuurs-
zaken. Op basis daarvan kan de beleidsraad beslissen hoe verder zal omgegaan worden met deze 
thematiek binnen de Vlaamse overheid.

De Commissie voor Interculturele Dialoog spreekt zich niet uit over de te volgen keuze inzake het  
dragen van de hoofddoek door ambtenaren. Wel voedt ze het debat met drie mogelijke standpunten, 
die alle drie gebaseerd zijn op de idee van de neutraliteit van de staat:

Standpunt �: geen beperkingen
Dit standpunt erkent het verschil tussen de openbare dienst als dusdanig en de personen die er  
tewerkgesteld zijn. Men gaat er van uit dat de noodzakelijke neutraliteit van ambtenaren, in een inter-
culturele samenleving als de onze, geen verband houdt met hun voorkomen, maar met de daden die 
ze als ambtenaar stellen. Dit standpunt ondersteunt trouwens de gedachte dat meer zichtbaarheid 
van de culturele en religieuze diversiteit in het openbaar ambt symbolisch en educatief een gunstig 
effect zou hebben.

Standpunt �: verbod voor ambtenaren van de eerste lijn, die in een gezagsrelatie staan ten opzichte 
van het publiek of op een andere manier macht kunnen uitoefenen over datzelfde publiek.
Dit standpunt is gebaseerd op de opvatting dat de neutraliteit van de staat een terughoudendheid van 

Actiepunt in �00� 
• Nota over uitingen van religieuze en levensbe- 
 schouwelijke overtuigingen op het werk binnen  
 de Vlaamse overheid aan de beleidsraad  
 Bestuurszaken ter bespreking voorleggen.
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de ambtenaren vereist. Kiezen voor dit standpunt impliceert dat men moet uitklaren welke de functies 
zijn waarin deze terughoudendheid zou gelden. 
Daarenboven moeten ook de (sterk gendergebonden) gevolgen voor de betrokken werknemers in 
kaart gebracht worden (mogelijkheden en beperkingen inzake instroom, mobiliteit, doorstroom naar 
leidinggevende functies).

Standpunt �: afwezigheid van alle religieuze tekenen voor alle overheidsambtenaren
Dit standpunt stelt het belang van de openbare neutraliteit boven dit van de individuele godsdienst-
vrijheid.

5. coaching 

Afdeling HRM

Het coachingsaanbod houdt in dat er wordt ingegaan op vragen van coaching van een allochtoon of 
een personeelslid met een handicap of van hun leidinggevende, als die zich voordoen. 

In 2005 was er geen aanvraag voor coaching van een persoon van allochtone afkomst. Ook in 2006 
blijft coaching mogelijk.

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

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

Op 1 februari 2005 organiseerde de dienst Emancipatiezaken een dialoogdag voor personeelsleden 
met een handicap, hun leidinggevenden en andere personeelsverantwoordelijken uit het ministerie en 
de openbare instellingen.

De dialoogdag was tweeledig. In de voormiddag waren zowel de personeelsleden met een handicap 
als hun leidinggevenden en andere P&O-verantwoordelijken welkom. In totaal waren er 86 deelnemers, 
onder wie 45 personen met een handicap. Eerst werd uitleg gegeven over initiatieven die genomen 
werden of gepland zijn om de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Vlaamse overheid 
te verbeteren. Nadien werd tijdens een panelgesprek op een aantal van deze punten dieper ingegaan, 
waarbij ook een debat met het publiek werd aangegaan. Na de middag volgden de deelnemers met 
een handicap twee werkgroepen: over functioneringsvraagstukken (planning en evaluatie, omgang 
met collega’s en gepast werk) en over de behoefte aan informatie.

En wat vond men ervan? 
Over het algemeen vond men het panelgesprek en de werkgroepen het meest interessant. Vooral het 
feit dat men de mening van anderen kon horen en zelf de kans kreeg zijn of haar mening te geven, 
werd positief onthaald. Mensen voelen zich ook gesteund door het besef dat er andere personeels-
leden zijn, die in gelijkaardige situaties werken. Tijdens de voormiddag werd informatie verstrekt die 
verschillende mensen nog niet kenden, hoewel die hen van pas kan komen in hun werksituatie. Het 
werd personeelsverantwoordelijken en leidinggevenden duidelijk dat personeelsleden met een handi-
cap zelf ervaringsdeskundigen zijn als het over tewerkstelling met een handicap gaat.
Voor de dienst Emancipatiezaken betekende de dag een toets- en inspiratiemoment voor het  
gevoerde beleid. 28 deelnemers stelden zich kandidaat als meedenker om in de toekomst feedback 
te geven over het beleid betreffende personen met een handicap. De opmerkingen uit de werkgroep 
over informatiebehoefte zullen gebruikt worden voor de brochure die de dienst Emancipatiezaken gaat 
opmaken voor personeelsleden met een handicap. 

Actiepunt in �00� 
• Organiseren van een tweede dialoogdag
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Organiseren van een tweede ontmoetingsdag voor personen met een 
handicap

Er zal rekening worden gehouden met de evaluatie van de dialoogdag in 2005. Zo wordt de moge-
lijkheid nagegaan om ook een werkgroep voor de leidinggevenden te organiseren. Ook zal de dienst 
Emancipatiezaken proberen het theoretische gedeelte wat lichter te maken of anders in te kleden. 
De doelgroepen van de dialoogdag blijven de personeelsleden met een handicap, hun leidinggeven-
den en de personeelsverantwoordelijken. De doelstellingen - kennismaking, netwerking en informatie- 
uitwisseling - blijven behouden. 

2. praktischE informatiEbrochurE 

In 2005 wilde de dienst Emancipatiezaken een brochure opmaken voor (nieuwe) personeelsleden met 
een handicap. Deze brochure zal worden verspreid op de tweede dialoogdag.

Informatie is verzameld. 
Tijdens de dialoogdag van 2005 werd een voorstel voor een brochure besproken in de werkgroep 
voor informatiebehoefte. Belangrijk is vooral dat de brochure zeer praktische informatie bevat en een 
duidelijk beeld schept van waar men met welke vraag terecht kan. Het uitgewerkte voorstel van de 
brochure zal worden voorgelegd aan de kandidaat-meedenkers, om feedback te geven. De publicatie 
zal voor het eerst worden uitgedeeld tijdens de dialoogdag in 2006.

3. rEdElijkE aanpassingEn in tEstsituatiEs

Wanneer zich in het verleden bij selecties mensen met een handicap aanboden die behoefte hadden 
aan hulpmiddelen of bepaalde aanpassingen, werd hier ad hoc een oplossing aan gegeven. In 2005 
was een werkgroep actief om een meer gesystematiseerde oplossing uit te werken. Maar intussen 
dienden er zich mensen aan met vragen. 

Meer informatie bij:
Fatima Tigra
telefoon: 02-553 49 70
e-mail: fatima.tigra@azf.vlaanderen.be

Meer informatie bij:
Joke Van Dyck
telefoon: 02-553 50 79
e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be
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Het loopbaanexamen redelijk aangepast. 
Eind 2004 startte een loopbaanexamen van niveau D naar C. In de groep van 350 kandidaten dienden 
zich tien kandidaten met een handicap aan die een of andere aanpassing vroegen. Dit betekent dat de 
mogelijkheid om een redelijke aanpassing te vragen, bekend wordt bij deze kansengroep.

De afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen, de afdeling Vorming en de dienst Emancipatie-
zaken werkten een aanpak uit. Na aanmelding nam de dienst Emancipatiezaken met elke kandidaat 
individueel contact op, om de vraag naar een aanpassing omwille van een handicap uit te klaren: over 
welke handicap gaat het, welke zijn de praktische gevolgen, wat betekent dit voor de gehanteerde 
testen en opleidingsmodules?

Leren uit ervaring. 
Op basis van de informatie en na overleg met een aantal handicapspecifieke competentiecentra en 
de diversiteitcel van Selor, formuleerde de dienst Emancipatiezaken een advies, wat vertaald werd in 
haalbare praktische oplossingen. Belangrijk criterium was ‘het scheppen van gelijke kansen’ waarbij 
aan het gelijkheidsbeginsel niet geraakt wordt. De concrete aanpassingen worden in bijgevoegd kader 
omschreven.
Deze praktijksituatie heeft veel informatie opgeleverd over hoe men testen aanpast. Het heeft ook 
een aantal aanpassingen opgeleverd die later nog kunnen worden gebruikt. Deze ervaringen worden 
tevens ingebracht in de werkgroep die de systematische aanpak uittekent en die breder gaat dan de 
overheid. 

Ter begeleiding van blinde en dove sollicitanten en personen met een fysieke handicap die deelnemen 
aan wervingsexamens, werd in het verleden aangepaste ondersteuning geboden door de perso-
neelsleden van de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen, bijvoorbeeld het voorzien van een 
brailleleesregel, vergrote exemplaren, aparte ruimtes met aangepast materiaal voor personen met een 
fysieke handicap, voorlezen van vragen, noteren van antwoorden, enzovoort.

Hier volgt een overzicht van de ondernomen acties van de afdeling Wervingen en Personeels- 
bewegingen:
 • De gewone testduur wordt voor blinde en slechtziende personen verdubbeld; voor doven,  
  slechthorenden en personen met een motorische handicap wordt de tijdsduur van de test ver- 
  menigvuldigd met anderhalf;

Concrete aanpassingen bij het loopbaan- 
examen voor mensen met een handicap.
De eerste ronde bestond uit een test van Word-
kennis, administratieve nauwkeurigheid en orga-
nisatievermogen. Aan de Word-test en de test  
administratieve nauwkeurigheid werden door de 
afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen 
technische aanpassingen aangebracht, zodat ze 
bruikbaar werden voor mensen met een visuele 
handicap. De tijdslimieten werden  aangepast aan 
de gevolgen van diverse handicaps. 
Voor de organisatietest deed men beroep op een  
alternatieve test die dezelfde competenties meet 
en door Selor al toegankelijk gemaakt was. Voor  
mensen die gebarentaal gebruiken, schakelde 
men een gebarentolk in, zodat het zeker was dat 
de kandidaten de introductie begrepen.
Ook de voorbereidende opleidingen werden 
aangepast aan mensen die met aanpassingen  
werken omwille van een visuele handicap, of voor  
wie klassikale auditieve communicatie problemen 
oplevert.
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 • Voor de personen met een handicap wordt in alle gevallen gezorgd voor een afzonderlijke  
  examenruimte én begeleiding, zodat zij de proeven kunnen afleggen in alle rust en ongestoord  
  door omgevingsfactoren;
 • Aanpassing van bestaande testen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te  
  vergroten of mogelijk te maken, zonder daarom (te veel) af te wijken van de oorspronkelijk test- 
  vragen, zodat het vergelijkend karakter van het examen niet in het gedrang wordt gebracht;
 • Begeleiding van de kandidaten bij het afleggen van het examen, namelijk mondelinge onder- 
  vraging (voorlezen) van de persoonlijkheidsvragenlijst van Selor voor blinde of slechtziende  
  kandidaten, voorlezen van de vragenlijsten en aanduiden van de antwoorden;
 • Omzetten van een verslag in braille (voor het maken van een samenvatting en kritische  
  commentaar) + voorzien van een computer met brailleleesregel; 
 • Gebruik van het spraaktechnologieprogramma JAWS;
 • Installatie van de toepassing “Zoomtekst” (uitvergrote lettertekens) op PC voor slechtziende  
  kandidaat;
 • Bijstand door doventolk voor dove kandidaten;
 • Voorzien van een bijzondere werkplaats, te weten een verhoogde tafel en speciale stoel voor kan- 
  didaat met zware rugproblemen;
 • Opmaken van de examenopgave en het examenschrift op geel papier voor kandidaat met  
  dyslexie.

Opvolging van opleidingsaanvragen met redelijke aanpassingen

Afdeling Vorming
De opvolging van opleidingsaanvragen gebeurt door het opstellen van procedures, eerst voor de 
meest voorkomende aanpassingen (aanvraag doventolk, vergrotingssysteem in informaticalesloka-
len,...), daarna voor vragen die minder voorkomen. Het briefen van de trainer, het meegeven van tips 
en checklists maakt integraal deel uit van de procedure.
Als de budgettaire en personele middelen het toelaten, zal de afdeling Vorming een redelijke aanpas-
sing realiseren bij alle aanvragen voor de ontwikkelactiviteiten die de afdeling organiseert .

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

Actiepunt in �00� 
• Betere opvolging van opleidingsaanvragen met  
 redelijke aanpassingen voor personen met een  
 handicap 
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Meer informatie bij:
Veerle Deconinck, afdeling Vorming
telefoon: 02-553 49 85
e-mail: veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be
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4. rEndEmEntsondErstEuning

In 2005 was het de bedoeling dat de dienst Emancipatiezaken een voorstel zou formuleren voor een 
loonsubsidie voor personeelsleden met een handicap die tot rendementsverlies leidt. Het college van 
secretarissen-generaal formuleerde een aantal voorstellen om in het personeelsbestand tegen 2010 
tot 4,5% personen met een arbeidshandicap op te nemen. Bij het uittekenen van een groeipad bena-
drukte het college opnieuw dat de voorstellen pas uitgevoerd worden als er een rendementssubsidie 
is. 

Afstemmen is nodig. 
De invoering van een rendementssubsidie zal moeten afgestemd worden op de personeelsplannen, 
de financiële afspraken, boekhoudsystemen en dergelijke, in het kader van de hervormingen van 
Beter Bestuurlijk Beleid. Ook het toekomstige beloningsbeleid moet dit aspect meenemen. Voor de 
consistentie van het tewerkstellingsbeleid in Vlaanderen is een afstemming met de maatregelen voor 
de privésector relevant, ook al omdat het lijnmanagement hier telkens naar verwijst. Ook voor de 
werkzoekende met een handicap geeft het meer duidelijkheid.

Het onderzoek van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap  
(VFSIPH) naar de effectiviteit van loonsubsidies voor personen met een handicap geeft een aantal 
aandachtspunten waarmee men zeker rekening moet houden bij een rendementssubsidie bij de over-
heid (zie bijgevoegd kader).

De onderzoekers stellen: ‘... een globale uitbreiding van het bestaande systeem in de privé-sector naar 
de publieke sector zal echter niet noodzakelijk de huidige situatie verbeteren.’ Daarom moet worden 
gezocht naar modaliteiten die de tewerkstellingssituatie wel degelijk verbeteren: bijvoorbeeld subsidie 
voor aanwervingen bovenop een bepaald quotum, bij nieuwe aanwervingen, alleen voor mensen met 
een zware handicap, ...’
Dit betekent dat een invoering van een systeem van rendementssubsidie niet voorbij kan gaan aan 
hervormingen op dit terrein in de privésector. De tewerkstellingswinst moet aantoonbaar zijn en afge-
wogen worden ten aanzien van de kosten. 

Het HIVA ging in opdracht van de dienst Emancipatiezaken na in welke landen de overheid een vorm 

Actiepunt in �00� 
• Formulering van een beleidsvoorstel ter in- 
 voering van een rendementsondersteuning voor  
 personen met een  handicap 

A
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van rendementssubsidie toepast. Er werd geen enkel land gevonden dat dergelijk systeem voor een 
centrale overheid toepast. Alleen vanuit de centrale overheid naar lagere overheden komt dit in enkele 
landen voor. Meer uitleg in het kader hieronder.

Leerpunten uit de zoektocht van het HIVA naar rendementssubsidies bij overheden in andere 
landen.
In de meeste Europese landen zien we een verschuiving naar inclusieve maatregelen voor het werk-
gelegenheidsbeleid voor personen met een handicap. Toch behoudt de helft van de landen een quota-
regeling voor personen met een handicap, variërend van 2 tot 7%. In bijna alle landen is er een anti-
discriminatieregeling. Dit antidiscriminatiedenken houdt in dat het afwijzen van redelijke aanpassingen 
een vorm van discriminatie is. De meeste landen kiezen het spoor van sensibiliserende maatregelen.
Vlaanderen schafte met het eerste ontwerp van het nieuwe personeelsstatuut (het raamstatuut) de 
quotaregeling af. In een latere versie duikt wel weer een nog nader te bepalen aandeel voorbehouden 
betrekkingen op. Of er nu uiteindelijk een reële quotaregeling komt, is nog niet 100% gegarandeerd. 
Op alle andere terreinen is Vlaanderen echter wel mee.
Sinds jaren wordt er een beleid van positieve actie gevoerd. Werken aan de toegankelijkheid, aan-
passingen in wervingstesten, sensibiliseren, wegnemen van obstakels in de regelgeving, de centrale 
dienstverlening, arbeidspostaanpassingen, ...

Het onderzoek biedt ideeën om naar een hogere versnelling over te schakelen en te putten uit het 
(nog) niet aangesproken arsenaal maatregelen dat we in andere landen wel vinden: 
 • Programma’s van supported employment. Mensen die anders in beschutte werkplaatsen terecht- 
  komen, worden mits doorgedreven ondersteuning opgenomen in het gewone arbeidscircuit. 
 • Startbanen tot drie jaar, waarbinnen men voorbereid wordt op de reguliere examens.
 • Voorrang bij personeelsherschikkingen. 
 • Naast de gewone wervingen ook specifieke wervingen.
 • Subsidies per aangeworven persoon met een handicap, als men boven een minimum quotum  
  komt.
 • Ondersteuning van de loopbaan door extra vorming.
 • Loonsubsidies, maar die vinden we alleen bij lokale overheden.
De volledige studie kan geraadpleegd worden op:
http://www.emancipatiezaken.be

Leerpunten uit het onderzoek loonsubsidies in 
opdracht van het VFSIPH
De groep personen met een handicap is heel he-
terogeen. Dit betekent dat de financiële ondersteu-
ning moet kunnen gebruikt worden voor de invul-
ling van heel diverse noden.
De maatregel is effectief: uit het onderzoek blijkt 
dat heel wat respondenten die werken met een van 
beide maatregelen (Vlaamse Inschakelingspremie 
= VIP en CAO 26), wellicht niet zouden werken, 
althans niet in de huidige baan, zonder deze maat-
regelen.
De onderzoekers bevelen aan dat in de toekomst 
aan de werkgever meer duidelijkheid wordt ge-
vraagd wat betreft de concrete aanwending van 
de verkregen subsidies. Hiertoe is het nodig dat 
de werkgever op zijn beurt kan kiezen uit een vol-
doende ruime korf van aanwendingsmogelijkheden 
(rendementsondersteuning, inschakeling, diverse 
vormen van persoonlijke assistentie op de werk-
plek, of combinaties, ...). 
Ook uit dit onderzoek blijkt dat werkende perso-
nen met een handicap een meer dan gemiddelde 
werkbetrokkenheid hebben en ook meer dan ge-
middeld gemotiveerd zijn om te werken.
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Rendementsondersteuning: geen kwestie van centen alleen! 

In tegenstelling tot de privésector kunnen personen met een handicap en hun (potentiële) werkgever, 
de Vlaamse overheid, geen gebruik maken van een ondersteunende rendementssubsidie. De CAO 26 
en de Vlaamse Inschakelingspremie (VIP) zijn namelijk beperkt tot de privésector. Het uitwerken van 
ondersteunende maatregelen voor rendementsverlies voor bepaalde personen met een handicap is 
nodig om hun tewerkstellingskansen te vergroten.
 
In 2006 zal de dienst Emancipatiezaken een beleidsvoorstel formuleren ter invoering van een rende-
mentsondersteuning voor personen met een handicap.

Zonder ondersteunende maatregelen kan een groep mensen met een arbeidshandicap in een wer-
vingssituatie niet concurreren met valide kandidaten. Het lijnmanagement geeft dit heel sterk aan als 
knelpunt. Mensen met een arbeidshandicap moeten de nodige ondersteuning krijgen op de werk-
vloer, zonder dat dit het team waarin men werkt bezwaart. Subsidies kunnen de werkgever misschien 
overtuigen, maar betekenen niet altijd automatisch een verbetering van de situatie op de werkvloer. 
De financiële ondersteuning van een tewerkstelling moet dan ook zo soepel aangewend worden dat 
rendementsverlies effectief wordt ondervangen. 

De loonsubsidiesystemen dienen aangepast te 
worden opdat ze betere loopbaanperspectieven 
zouden bieden, onder andere:
• Flexibel inspelen op personen die een handicap  
 hebben met een wisselend verloop (cf. lager of  
 hoger rendementsverlies).
• Mee evolueren met de loopbaan (cf. rekening  
 houden met anciënniteit, promotie, jobrotatie,  
 enz.).
• Overdraagbaar zijn naar andere werkgevers. 
De onderzoekers bevelen een hervormd systeem 
aan, waarbij een uitdovende subsidie de regel is en 
een blijvende subsidie een met een zekere perio-
diciteit te motiveren uitzondering.  Zo kan men met 
eenzelfde budget veel meer mensen helpen. 

Het onderzoek stuurt sterk aan op de vervanging 
van beide maatregelen (CAO 26 en VIP) door een 
enkele maatregel die de voordelen van beide sys-
temen tracht te combineren.

Zie voor het gehele onderzoek:
www.vlafo.be (rubriek studies en onderzoeken 
onder het thema arbeid)

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

De Vlaamse Regering stelde in juni 2004 dat het gehele internet van de Vlaamse overheid einde 2007 
toegankelijk moet zijn voor personen met een handicap. Voor het intranet wordt einde 2010 voorop-
gesteld. Het Contactpunt Vlaamse Infolijn en de dienst Emancipatiezaken kregen de opdracht het 
project uit te werken.

Informeren is leren. 
Op 10 november 2004 werd het project gelanceerd met een infomoment. 180 webmasters,  
communicatieverantwoordelijken en leidinggevenden namen hieraan deel. Voornamelijk het “Waarom 
werken aan toegankelijkheid?” werd toegelicht. De ondersteunende website www.vlaanderen.be/ 
toegankelijkweb ging dezelfde dag online. De maanden nadien volgden 130 webbeheerders een tech-
nische opleiding.

Toegang is breder geworden. 
Ondertussen werd met de afdeling Vorming de nodige afspraken gemaakt om de criteria over 
webtoegankelijkheid te integreren in de gewone vormingen in verband met internet. Er werd een  
deskundigenpool van webtechnici opgezet die een antwoord zoekt op technische vragen van web-
beheerders. Ter ondersteuning van het werken aan toegankelijkheid kan men een audit laten uitvoeren 
van de al gerealiseerde toegankelijkheidswerken. Een toegankelijke website krijgt na screening een 
toegankelijkheidslabel. Voor de technische ondersteuning werd met de vzw Blindsurfer een raam- 
contract voor een jaar afgesloten. In juni 2005 werd via een rondvraag een stand van zaken opge-
maakt van de behaalde resultaten, de structurele knelpunten en de vooruitzichten. Op basis hiervan 
zal bepaald worden hoe het project wordt voortgezet.

Verbreden van het project Toegankelijk Web 

Het initiatief Toegankelijk Web wordt door het Contactpunt Vlaamse Infolijn en de dienst Emancipatie-
zaken verder uitgewerkt. Er komt een tussentijds evaluatierapport en een voorstel aan de Vlaamse 
Regering om verder te werken. In functie van de gesignaleerde behoeften van de webmasters en de 
ontwikkelingen in de internationale richtlijnen (WAI) zullen de richtlijnen worden bijgesteld. Men zal de 
websites die nog niet in het project betrokken zijn, proberen in te schakelen.

Actiepunt in �00� 
• Verder uitwerken van het initiatief Toegankelijk  
 Web, samen met het Contactpunt Vlaamse  
 Infolijn 
• Tussentijds evaluatierapport en voorstel aan de  
 Vlaamse Regering voor de verderzetting
• Bijstellen van de richtlijnen in functie van de  
 gesignaleerde behoeften vanuit de webmasters  
 en ontwikkelingen in de internationale richtlijnen  
 (WAI) 
• Actief proberen websites te betrekken die nog  
 niet in het project betrokken zijn
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Niet alle webbeheerders, lijnmanagement en communicatieverantwoordelijken zijn overtuigd van het 
belang van webtoegankelijkheid. Gebrek aan financiële middelen en tijd worden vaak als knelpunten 
gesignaleerd. De toegankelijkheidscriteria verdienen verdere verfijning in functie van de realiteit van de 
Vlaamse overheid (bijvoorbeeld het veelvuldig publiceren van rapporten en studies) en de ontwikkeling 
van de internationale normen. De behoeftes op het vlak van toegankelijkheid horen thuis in de alge-
mene aanpak ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het internet van de Vlaamse overheid. 
Ook mensen met een verstandelijke handicap willen op het internet en hebben recht op informatie van 
de Vlaamse overheid.

Integratie van Toegankelijk Web in de opleidingen

Afdeling Vorming
130 webbeheerders volgden de technische opleiding over de toegankelijkheidsvereisten voor een 
toegankelijk web. Intussen streefde men verder naar aandacht voor toegankelijkheid in de andere 
opleidingen over websites.
De bestaande cursus Dreamweaver en Frontpage werd in nauwe samenwerking met het initiatief 
Toegankelijk Web doorgelicht en aangepast, opdat toegankelijkheid een integraal onderdeel wordt 
van de syllabus en een actief aandachtspunt is in de cursus zelf. Voor het aantrekken en opzetten van 
nieuwe opleidingen zal webtoegankelijkheid automatisch worden meegenomen bij de conceptuele 
uittekening van de cursus en het aantrekken van lesgevers. 

Intranetstijlgids uitwerken 

Afdeling Communicatie en Ontvangst
De afdeling Communicatie en Ontvangst wil meewerken aan het toegankelijk maken van websites en 
werkte een intranetstijlgids uit.

In het voorjaar 2005 werd een werkgroep (OpenTemplates) opgericht, met vertegenwoordigers uit 
alle departementen. De werkzaamheden schoten goed op en tegen eind juni stoomde de werk-
groep een stijlgids en templates klaar voor het maken van intra- en internetsites. Bij het ontwerp werd  
rekening gehouden met de normen van Toegankelijk Web. Deze templates werden tijdens de zomer 
voorgelegd aan Blindsurfer, via Contactpunt Vlaamse Infolijn. Belangrijke opmerking: deze templates 

In juli 2005 blijkt na een rondvraag volgende stand 
van zaken.
Voor 263 intranet- en internetsites die op de  
enquête reageerden:
 • 18% zal geen actie ondernemen
 • 68,8% is aan de toegankelijkheid aan het  
  werken
 • 8,4% zal in 2005 nog een screening 
  aanvragen
 • 4,6% voldoet aan de normen
Volgende redenen worden opgegeven om niet aan 
de toegankelijkheid te werken: te grote werklast, 
mensen met een handicap zijn geen doelgroep 
van de website, geen prioriteit, geen financiële  
middelen, onvoldoende kennis.

Voor meer informatie:
www.vlaanderen.be/toegankelijkweb
Tonia In den Kleef, toeweb@vlaanderen.be
telefoon: 02-553 53 95
e-mail: tonia.indenkleef@azf.vlaanderen.be 

Actiepunt in �00� 
• Aandacht voor toegankelijkheid bij hervorming  
 van het intranet
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krijgen het Blindsurferlabel, maar dit garandeert niet dat een website gemaakt met deze templates ook 
automatisch de Blindsurfernorm haalt. De webmaster draagt de verantwoordelijkheid om tijdens het 
bouwen van zijn of haar site de zestien normen te blijven respecteren. 

6. cursus VlaamsE gEbarEntaal

De dienst Emancipatiezaken organiseerde van september 2004 tot en met juni 2005 tijdens de  
middagpauze een eerste jaar opleiding Vlaamse gebarentaal. 

Grote interesse voor de middagcursus. 
De dienst Emancipatiezaken nam in 2004 het initiatief om een proefproject op te starten dat de 
communicatie tussen doven en horenden moet verbeteren. De cursus was vooral bedoeld voor per- 
soneelsleden die op het werk in contact komen met dove mensen. Voor de cursus Vlaamse gebaren-
taal, die tijdens de middagpauze werd georganiseerd, was er grote interesse. In september 2004 ging 
de cursus van start, met 24 deelnemers.

De cursus beantwoordde aan de verwachtingen van de deelnemers. De deelnemers zijn zeer tevreden 
over de lessen, de lesgeefster en het tijdstip. Algemene opmerkingen zijn:
 • ik leer veel meer dan verwacht
 • er is voldoende afwisseling, zowel qua inhoud, theorie en praktijk
 • ik heb een goede basiskennis
 • ik kan korte gesprekken voeren of volgen
 • ik zou graag een tweede jaar volgen

En verder? 
Oorspronkelijk was de cursus tijdens de middag een proefproject, met de bedoeling haar later in het 
algemeen vormingsaanbod te integreren, maar de meeste mensen bleken vooral geïnteresseerd te 
zijn omdat de cursus tijdens de middagpauze werd gegeven (onder andere omdat ze geen goed- 
keuring van hun chef krijgen of geen dove collega’s hebben). Op basis van de eerste evaluatie is het 
voor de dienst Emancipatiezaken nog niet duidelijk of de lessen voor de deelnemers een meerwaarde 
zijn op het werk. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste deelnemers de cursus volgen om privéredenen. 

Meer informatie bij:
Vincent Sennesael, 
Afdeling Communicatie en Ontvangst
telefoon: 02-553 51 54
e-mail: vincent.sennesael@coo.vlaanderen.be
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Emancipatiezaken heeft daarom besloten om in 2005 geen tweede reeks op te starten. Aangezien 
de cursus Vlaamse gebarentaal in principe over twee jaar is gespreid, organiseert de dienst in 2005 
wel een tweede jaar voor de deelnemers die in 2005 een getuigschrift voor het eerste jaar hebben 
behaald. Het inschrijvingsgeld wordt opnieuw ten laste genomen door de dienst Emancipatiezaken 
en de Sociale Dienst vzw. Volgend jaar zal ten gronde worden onderzocht of de volledige cursus een 
meerwaarde vormt op het werk.

Cursus tijdens de werkuren. 
Naast de cursus die de dienst Emancipatiezaken tijdens de middag organiseerde, heeft de afdeling 
Vorming van september 2004 tot en met april 2005 tijdens de werkuren een cursus Vlaamse gebaren-
taal georganiseerd. De cursus vond wekelijks plaats in de namiddag en was bedoeld voor personeels-
leden die op de werkvloer geregeld in contact komen met dove mensen.

Dertien personeelsleden hebben aan deze cursus deelgenomen. Over het algemeen beantwoordde 
de cursus aan de verwachtingen van alle deelnemers. Vier deelnemers hebben een dove collega en 
konden het geleerde dus dagelijks toepassen . De opleiding werd opnieuw aangeboden in september 
2005, maar wegens gebrek aan deelnemers (slechts één) werd de reeks geannuleerd. De afdeling 
Vorming voorziet een nieuwe reeks in het voorjaar 2006.

7. EEn aangEpastE wErkomgEVing crEërEn

Om personeelsleden met een handicap optimaal te laten functioneren, is er eind 2002 een centraal 
budget voor arbeidspostaanpassingen vrijgemaakt. De dienst Emancipatiezaken zorgt voor de prak-
tische en financiële uitvoering van aangevraagde arbeidspostaanpassingen. Het centrale budget was 
in 2005 aan zijn derde werkingsjaar toe. 

Met hulp van middelen. 
Van 1 januari tot en met 31 december 2004 behandelde de dienst Emancipatiezaken 26 dossiers over 
arbeidspostaanpassingen. Voor achttien dossiers was een financiële tussenkomst via het centrale  
budget nodig. Er werden elf informatica-aanpassingen gerealiseerd, één mobiliteitsaanpassing en zes 
maal werd er aangepast kantoormateriaal verstrekt. Een doventolk werd zeven maal aangevraagd. 

Actiepunt in �00� 
• Uittekenen van een aanpak voor ondersteunen- 
 de dienstverlening in de realisatie van arbeids- 
 postaanpassingen voor personeelsleden van  
 de hele  Vlaamse overheid

A
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De dienst heeft hulpmiddelen aangeboden aan acht personeelsleden met een visuele, vier met een 
motorische en drie met een auditieve handicap. Er zijn drie aanpassingen gebeurd voor een groep 
personeelsleden met een visuele handicap.
Acht dossiers hadden geen financiële weerslag op het centrale budget. De aanvragen hadden vooral 
betrekking op standaardmateriaal of op aanpassing van taken en werksituatie. 

Bijsturing. 
Emancipatiezaken stelt vast dat de oorspronkelijk gecommuniceerde procedure voor arbeidspostaan- 
passingen niet meer overeenkomt met de praktijk. De procedure moet  worden bijgestuurd. De dienst 
heeft in 2005 een evaluatie gemaakt van de dossiers die de voorbije jaren zijn behandeld. De resultaten 
van deze evaluatie worden geïntegreerd in een nota met de toekomstige beleidsvisie 

Het budget voor arbeidspostaanpassingen is momenteel beperkt tot het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. Dit betekent dat de personeelsleden van de Vlaamse openbare instellingen er  
momenteel geen aanspraak op kunnen maken. Bij de uitvoering van BBB zal het ministerie niet meer 
bestaan. De Vlaamse openbare instellingen worden geïntegreerd in 13 beleidsdomeinen. Hoe zal dit 
opgelost worden? Ook in de Vlaamse openbare instellingen groeit de aandacht voor personen met 
een arbeidshandicap. Steeds meer entiteiten, zoals bijvoorbeeld de VDAB, geraken overtuigd van het 
concept redelijke aanpassingen en zoeken naar een systematiek voor de realisatie ervan. 

De dienst Emancipatiezaken zal in overleg met diverse betrokkenen een voorstel formuleren aan de 
Vlaamse Regering hoe er verder werk kan gemaakt worden in het voorzien van de juiste hulpmiddelen 
en aanpassingen op het werk. Ondertussen zal de huidige praktijk worden ingepast in de overgangs-
situatie van BBB.

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

Meer informatie over het budget arbeidspostaan-
passingen bij:
Johan Vermeiren of Fatima Tigra
telefoon: 02-553 49 70
e-mail: johan.vermeiren@azf.vlaanderen.be of 
fatima.tigra@azf.vlaanderen.be
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Er was geen financiële tussenkomst voor:
• aangepaste werkschoenen: was reeds door het  
 departement betaald (LIN)
• gehoorapparaat: ten laste van de ziekteverze- 
 kering (LIN)
• ergonomische aanpassingen omwille van RSI  
 (muisarm): voor IDPB (WVC)
• ergonomische aanpassingen: gewone budget- 
 ten + afdeling gebouwen (OND)
• organisatie huis-werkverplaatsingen: inscha- 
 keling van een vervoerdienst: betaling via  
 clausule VPS en VFSIPH (EWBL)
• testsituatie te duur (interdepartementaal)
• aanpassing pc voor blinde: geen aangepast  
 werk op de dienst (WVC)
• speciale loep: via ziekteverzekering (LIN)

Aantal dossiers per departement, 1 januari t/m 31 december 

Departement Aantal dossiers Aard financiële tussenkomsten �00�
 �00� 

EWBL  7 Groot scherm en toetsenbord voor motorische 
   handicap.
   Grafische kaart in pc omwille van visuele handicap.
   Doventolken.
   Geluidsversterking.
   Groot tft-scherm visuele handicap.

LIN  4 Spraakherkenning voor pc voor motorische
   beperking.

AZF  1 Doventolken.

WVC  6 Aangepaste laptop met audio voor visuele 
   handicap + sprekende agenda.
   Onderhoud aangepaste rolstoel op het werk.

COO  1 

WIM  1 Scanner omwille van visuele handicap.

OND  2 Scanner en audio op pc voor visuele handicap.

Interdepartementaal  4 Syllabus in braille.
   Upgradevergrotingssoftware, vormingslokalen.
   Ergonomische documenthouders.

Totaal  26 18 dossiers met financiële tussenkomst
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8. loopbaanbEgElEiding Van pErsonEn mEt EEn handicap

Bij de uitvoering van de acties in 2005 werd de dienst Emancipatiezaken geconfronteerd met volgende 
vragen en knelpunten:
• Bij vragen naar arbeidspostaanpassingen blijkt er regelmatig ook een vraag te zijn naar oplossingen  
 van functioneringsproblemen of taakverruiming. In een samenwerking tussen HRM, dienst  
 Emancipatiezaken en het Loopbaanontwikkelingscentrum (LOC) wordt dan een oplossingsproces  
 uitgewerkt.
• Veel mensen met een handicap deden mee aan het loopbaanexamen van niveau D naar C. De  
 dienst Emancipatiezaken ondersteunde de afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen en de 
 afdeling Vorming voor het realiseren van de redelijke aanpassingen.
• Het onderzoek bij personeelsleden met een handicap in het departement WVC bracht bij ver- 
 schillende mensen wensen maar ook drempels in verband met de loopbaan aan het licht. Het  
 LOC en de dienst Emancipatiezaken werkten met de personeelsleden een ontwikkelingsplan uit en  
 de vraag naar hulpmiddelen werd opgepakt in het kader van het centrale budget arbeidspostaan- 
 passingen.  
• De Vlaamse openbare instelling Gemeenschapsonderwijs voerde in 2005 een personeelsher- 
 schikking door van 300 naar 200 mensen. Mensen met een handicap blijken in dergelijke operaties  
 een kwetsbare positie in te nemen. Het LOC en de dienst Emancipatiezaken gingen een aantal  
 mensen met een handicap  begeleiden.

Loopbaanbeleid. 
Naar aanleiding van de Rondetafelconferentie van 2 december 2003 wil de Vlaamse overheid als werk-
gever in het loopbaanbeleid bijzondere aandacht besteden aan personen met een arbeidshandicap. In 
samenwerking met de dienst Emancipatiezaken werd aan volgende punten al aandacht besteed:
• Het evaluatie-instrument PLOEG helpt omgaan met arbeidshandicaps.
• Het loopbaanontwikkelingscentrum nam een functionele analyse voor mensen met een arbeids- 
 handicap op in haar werking en vraagt hiervoor regelmatig advies aan de dienst Emancipatie- 
 zaken.
• Wanneer een kandidaat met een arbeidshandicap aanpassingen nodig heeft, wordt er met de  
 afdeling Wervingen en Personeelsbewegingen een protocol van aanpassingen uitgetekend.

Actiepunt in �00� 
• Ervaringsoverdracht aan het herplaatsings- 
 bureau Werkwijzer met bijzondere aandacht  
 voor de situatie van personen met een arbeids- 
 handicap en het concept redelijke aanpas- 
 singen

A

Loopbaanontwikkelingscentrum: 
Een dienstverlening van de afdeling Vorming waar-
op personeelsleden beroep kunnen doen om hun 
loopbaan voor zichzelf uit te klaren en hiervoor een 
individueel ontwikkelingsplan op te stellen.

Herplaatsingsbureau Werkwijzer:
Hier kunnen leidinggevende personeelsleden  
melden waarvoor op de huidige plek van tewerk-
stelling geen (geschikt) werk meer is. Het herplaat-
singsbureau ondersteunt hen dan in het zoeken 
van een andere, wel gepaste betrekking.
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• Als er zich een cursist aanmeldt die aanpassingen nodig heeft, hanteert de afdeling Vorming een  
 interne procedure van aanpassingen.

In het medio 2005 opgerichte herplaatsingsbureau Werkwijzer blijken mensen met een arbeids- 
handicap of een medisch probleem een aantoonbare en moeilijker bemiddelbare groep te zijn. Eman-
cipatiezaken stond Werkwijzer bij met haar expertise in verband met arbeidshandicaps. Voorafgaand 
aan de herplaatsing dienen alle andere mogelijkheden bij de tewerkstellende entiteit zelf uitgeput te 
zijn. Met andere woorden: eerst werd in overleg met HR-verantwoordelijken en andere deskundigen 
naar uitvoerbare oplossingen gezocht. Daarna pas kan de lijnmanager de betrokkene aanmelden bij 
Werkwijzer. Deze situaties grondig uitspitten, in overleg met de arbeidsarts en andere deskundigen, is 
daarom een belangrijke voorwaarde om voor deze mensen alsnog een passende oplossing te vinden. 
Dit vraagt tijd, ruimte en expertise van de trajectbegeleiders van Werkwijzer.

9. dringEnd gEVraagd: doVEntolkEn

Vlaanderen kampt met een tekort aan doventolken. Ook de Vlaamse overheid werd hier al meermaals 
mee geconfronteerd. De dienst Emancipatiezaken zal in 2006 aan de minister van Bestuurszaken een 
aantal opties aanreiken om het probleem van de beperkte beschikbaarheid van doventolken op te 
lossen. 

De aanwezigheid van een doventolk is essentieel om op bepaalde momenten in de loopbaan en op 
studiedagen en andere bijeenkomsten de communicatie vlot te laten verlopen.

Het schrijnend tekort aan doventolken heeft onder meer te maken met het precaire statuut waarin  
doventolken zich bevinden. Hierdoor is het al verschillende keren voorgevallen dat, ondanks een  
tijdige aanvraag, geen doventolk aanwezig kon zijn op gesprekken en studiedagen. 

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

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

Actiepunt in �00� 
• Opties aanreiken aan de minister van Bestuurs- 
 zaken voor het gebrek aan doventolken

A
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10. lErEn wErkEn mEt pErsonEn mEt EEn arbEidshandicap`

Afdeling Vorming

In samenwerking en in overleg met de dienst Emancipatiezaken wordt de bestaande opleiding  
“Werken met personen met een arbeidshandicap” aangepast zodat deelnemers kunnen kennismaken 
met bijvoorbeeld de website van Emancipatiezaken, met mogelijkheden tot redelijke aanpassing van 
opleidingen, met het interdepartementaal budget redelijke aanpassingen, enzovoort.

11. coaching 

Afdeling HRM

Het coachingaanbod houdt in dat er wordt ingegaan op vragen voor coaching van een allochtoon of 
een personeelslid met een handicap of van hun leidinggevende, als die zich voordoen.

In 2005 was er één aanvraag voor coaching van een persoon met een evoluerende handicap, werk-
zaam in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Een extern bureau werd om advies gevraagd. De uitvoering hiervan loopt over een aantal jaren. Dit 
wordt verder opgevolgd door de departementale HRM-verantwoordelijke en de dienst Emancipatie-
zaken.

In 2006 wordt het coachingaanbod verder gezet.

12. mEnsVriEndElijkE gEbouwEn

Afdeling Gebouwen

De afdeling Gebouwen wil de toegankelijkheid van de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap voor 
personen met een handicap verbeteren. Dit is geen engagement dat beperkt kan worden tot een 

Meer informatie bij:
Veerle Deconinck, afdeling Vorming
telefoon: 02-553 49 91
e-mail: veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be

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

Actiepunt in �00� 
• Integratie van instrumenten en diensten van het  
 ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  
 binnen de opleiding “werken met personen met  
 een arbeidshandicap”

A

Actiepunt in �00� 
• Verder werk maken van integrale toeganke- 
 lijkheid

A
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bepaald werkingsjaar. Integrale toegankelijkheid is iets waaraan elke keer weer de nodige aandacht 
moet worden besteed.

Het eerste streefdoel van de afdeling Gebouwen was om bij elke nieuwbouw, nieuwe huur en reno-
vatie altijd vooraf een advies te vragen aan een toegankelijkheidsbureau. Er kan dan van bij het begin 
rekening worden gehouden met de geformuleerde aanbevelingen, zodat aanpassingen achteraf niet 
meer nodig zijn.

In het vorige werkjaar werden meer dan 30 screenings aangevraagd. De rapporten werden geanaly-
seerd door de leidend ambtenaar en in overleg met het diensthoofd werd vervolgens besloten welke 
aanpassingswerken voorgesteld en uitgevoerd zouden worden. In bestaande gebouwen is het echter 
niet altijd mogelijk om rekening te houden met alle opmerkingen van het toegankelijkheidsbureau. De 
aard en de structuur van het gebouw laten bepaalde aanpassingen soms niet toe, zoals het geval is 
in bijvoorbeeld het kasteel van Ham.   

De aandacht die de afdeling heeft voor toegankelijkheid van gebouwen resulteert ook in communicatie 
met de buitenwereld. Zo werd aan de afdeling Gebouwen gevraagd om op 17 mei 2005 een voor-
dracht te houden op een studiedag ‘Toegankelijkheid in de bebouwde omgeving’, georganiseerd door 
de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging. De presentatie had als titel ‘Toegankelijkheid: de aanpak 
van de afdeling Gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap’.

Aanpassingen in bestaande gebouwen 

Afdeling Gebouwen
Een tweede streefdoel van de afdeling Gebouwen was om ook in bestaande gebouwen, waar op dat 
moment geen renovaties gepland waren, aandacht te besteden aan de toegankelijkheid. De scree-
nings die deel uitmaakten van de eerste fase van het project werden onder de loep genomen. Er werd 
in de mate van het mogelijke rekening gehouden met opmerkingen gemaakt door gebruikers van 
het gebouw. Suggesties werden onderzocht en aanpassingen werden indien mogelijk uitgevoerd. Zo 
werden aanpassingen uitgevoerd aan onder andere het Copernicusgebouw, het Boudewijngebouw, 
het Hendrik van Veldekegebouw.

Er gebeurden bijvoorbeeld screenings van onder 
andere volgende gebouwen:
• VAC Leuven (nieuwbouw);
• Arenberggebouw (nieuwe huur);
• Agnetenklooster (restauratie).
Op deze manier werden enkele pijnpunten aan het 
licht gebracht en kon actie worden ondernomen.

Vaak gaan de aanpassingen om eenvoudig te  
verhelpen zaken, zoals het aanpassen van de 
weerstand van de deuren, zodat deze gemakkelijk 
te openen zijn door personen met een motorische 
handicap.
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In 2006 zal verder werk gemaakt worden van integrale toegankelijkheid. Integrale toegankelijkheid is 
onlosmakelijk verbonden met gebouwenbeheer en is bij vele personeelsleden al een reflex geworden. 
Ook zal verdere aandacht besteed worden aan bestaande gebouwen waarin niet meteen werken 
uitgevoerd worden, maar waar de toegankelijkheid nog wel verbeterd kan worden.

Meer informatie bij:
Nancy Herwegh, afdeling Gebouwen
telefoon: 02-553 74 84
e-mail: nancy.herwegh@azf.vlaanderen.be
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kortgEschooldEn

Er bestaan binnen de Vlaamse overheid een aantal projecten ter verbetering van de positie van kortge-
schoolden. Voor een groot deel kan de werking voor kortgeschoolden hier verder op geënt worden.
Deze projecten zijn:
• Het startbanenprogramma
• Het aanbieden van stageplaatsen aan kortgeschoolden
• Aandacht voor kortgeschoolden bij herplaatsing

De gelijkekansen- en diversiteitsplannen van de entiteiten tonen aan dat er een stijgende aandacht is 
voor kortgeschoolden (een aantal voorbeelden: aanwerven van ervaringsdeskundigen, organiseren 
van workshop rond assertiviteit, publiceren van vacatures via kanalen die voor deze kansengroep 
meer vertrouwd zijn, in de selectie rekening houden met schriftelijke beperkingen, participatie aan  
gemeentelijke projecten, knelpuntenonderzoek, opzetten van een PLOEG-proeftuin voor personeels- 
leden van niveau D, de personeelsenquête PRO op maat maken, mogelijkheid tot het opmaken van 
een individueel ontwikkelingsplan, ... Ook bij herplaatsing komt de problematiek van kortgeschoold-
heid naar boven. Het gaat daarbij vooral om het blijvend voorzien in een passende en nuttige tewerk-
stelling voor reeds aanwezige kortgeschoolde personeelsleden.

Personeelsleden zonder een diploma of met een diploma van hoogstens lager secundair onderwijs 
maken 30% uit van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (cijfers 31 december 2004). Het gaat 
om een groep die het niet altijd gemakkelijk heeft bij de huidige trend van digitalisering en upgrading. 
Toch wil de Vlaamse overheid een waardevolle tewerkstelling blijven garanderen voor deze personeels-
categorie.
• Erkenning van Verworven Competenties.
 Zeker naar de groep van kortgeschoolden zou deze maatregel een belangrijk effect hebben. 
• Bij de interne campagne gericht op oudere collega’s, wordt ook het respect voor kortgeschool- 
 den meegenomen.
• Opleidingsplannen op maat. Vanuit een wederzijds engagement van het betrokken personeelslid  
 en de organisatie, kan een individueel ontwikkelingsplan zich richten op het verder ontwikkelen van  
 competenties. Maatwerk is hierbij bijzonder belangrijk.
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• Startbanen, stages en werkplaatsen. Bij het toekennen van deze funties gaat bijzondere aan- 
 dacht naar kortgeschoolde kandidaten. Binnen het startbanenprogramma zijn de kortgeschoolden  
 een prioritaire doelgroep, naast allochtonen en personen met een handicap. Vaak overlappen deze  
 doelgroepen elkaar. De werking rond het aanbieden van stageplaatsen binnen de Vlaamse overheid  
 houdt in dat men extra plaatsen wil bieden aan jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs, mensen  
 uit het tweedekansonderwijs en andere opleidingen, vaak voor kortgeschoolden. Hierdoor worden  
 hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
• Binnen dezelfde functie een andere rol opnemen. Vooral in functies op niveau D komen heel  
 wat fysiek belastende functies voor. Wanneer deze personeelsleden ouder worden, kunnen ze  
 soms niet meer alle taken uitvoeren. Daarom stelt dit project voor dat deze personeelsleden ook een  
 andere rol kunnen opnemen in hun functie, b.v. mentor, coach, peter, ... 
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ErVarEn wErknEmErs

Sinds enkele jaren tekent er zich bij de Vlaamse bevolking een duidelijke vergrijzing af. Ook de Vlaamse 
overheid moet werk maken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, dat voor alle medewerkers in 
elke loopbaanfase naar een functie-invulling streeft die het belang van organisatie en individu maxi-
maal combineert met een flexibele dienstverlening aan de burger. 

In het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is één op de drie personeelsleden ouder dan 50 jaar. 
Daarom nam de Vlaamse overheid het initiatief om een leeftijdsbewust personeelsbeleid uit te werken, 
dat zich evenwel niet alleen zal richten op het functioneren van / omgaan met oudere werknemers. Het 
leeftijdsbewust personeelsbeleid zal alle werknemers en hun functioneren op de werkvloer omvatten. 
Dit gebeurt momenteel in overleg met de vakbonden in het kader van de voorbereiding van het secto-
raal akkoord 2005-2006. Onder andere volgende thema’s worden tijdens dit overleg besproken:
• Erkenning van Verworven Competenties. 
• Loopbaanbegeleiding met perspectiefgesprekken. 
 Het voorstel betreft gesprekken over de ontwikkeling van de loopbaan en een self-assessment om  
 te bepalen welke richting men wil/kan uitgaan. En hoe verdere ontwikkeling/vorming in functie van  
 deze wensen moet worden ingevuld.
• Binnen dezelfde functie een andere rol opnemen. 
 Uit onderzoek blijkt dat 50-plussers vooral “respect” verwachten. Bepaalde rollen expliciteren waar- 
 dering voor wat ze zijn, kennen en kunnen: ervaren werknemers kunnen binnen dezelfde functie  
 een rol opnemen van mentor, coach, coördinatierol, ...
• Vervangingspool. 
 Voor de Vlaamse overheid als werkgever is het erg belangrijk om tegemoet te kunnen komen aan  
 wensen van personeelsleden rond de combinatie van werk en privé. Deze wens kan extra optreden  
 bij oudere personeelsleden. Om te vermijden dat de druk wordt verschoven naar collega’s door de  
 afwezigheid van personeelsleden, houdt dit voorstel in dat een pool van personeelsleden tijdelijk  
 kan bijspringen en zo de continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen. 
• Interne campagne gericht op respect voor oudere collega’s. 
 Ervaren personeelsleden hebben belangrijke troeven, zoals ervaring, inzicht, goede adviezen, ...  
 Deze sterke punten mogen meer in de verf komen, als gewicht tegen de algemene idee dat oud  
 vaak out is. De dienst Emancipatiezaken biedt aan om de komende jaren een informatie- en  
 sensibiliseringscampagne te voeren om het respect voor ervaren werknemers te vergroten. 

Actiepunt in �00� voor de dienst 
Emancipatiezaken
• Deelname aan de werkgroep leeftijdsbewust  
 personeelsbeleid
• Uitwerken van een inhoudelijk concept met het  
 oog op een interne sensibiliseringscampagne  
 gericht naar alle ambtenaren in de Vlaamse  
 administratie
• Goedkeuring van dit sensibiliseringsproject in  
 het kader van het Sectoraal Akkoord 2005- 
 2006
• Voorbereiding van de meerjarencampagne die  
 start in de tweede helft van 2006

A
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Aantrekkelijke werkgever. 
De Vlaamse overheid zal zich in de nabije toekomst aantrekkelijk moeten maken op de arbeidsmarkt 
om jonge werkkrachten aan te trekken en om ouderen langer aan de slag te houden. Een geheel van 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat werknemers in alle leeftijdsgroepen inzetbaar en gemotiveerd 
blijven. Alleen zo kan men verwachten dat zij tot de pensioenleeftijd actief blijven. Een leven lang blijven 
leren en professioneel blijven evolueren vormen daarbij de rode draad.

Nood aan een diversiteitsbeleid. 
Een loopbaan- en personeelsbeleid moet ook een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid omvatten dat 
ook de onaangeboorde reserves van arbeidskrachten aanspreekt. Het gaat daarbij om reserves van 
personen met een handicap, allochtonen, herintreders op de arbeidsmarkt, korter geschoolden,  
oudere werklozen. 

Combinatiebeleid. 
Ook het combinatiebeleid, dat een evenwicht tussen het werk en het privéleven beoogt, zal in het licht 
van een leeftijdsbewust personeelsbeleid belangrijk blijven. Dit zijn thema’s waar de dienst Emancipa-
tiezaken al jaren aan werkt. 

Het imago van oudere werknemers moet dringend worden bijgesteld. 
In een omgeving waar dynamisme en flexibiliteit steeds hoger op de agenda staan, hebben oudere 
werknemers al snel een imagoprobleem. Vooroordelen en stereotypering over oudere werknemers zijn 
legio: ze zouden minder productief zijn, meer gezondheidsproblemen hebben en een lagere fysieke 
capaciteit. Tenslotte zouden ze niet flexibel zijn en geen opleiding willen volgen. Anderzijds beschouwt 
men ervaren werknemers als betrouwbaar, ervaren en efficiënt. 

Campagne gericht op een interne cultuurverandering. 
Leidinggevenden, collega’s en personeelsdiensten moeten een realistischer beeld krijgen van de  
oudere werknemer. De dienst Emancipatiezaken wil daarbij helpen. Ze wil alle ambtenaren en in het 
bijzonder de personeelsverantwoordelijken en leidinggevenden sensibiliseren door de komende jaren 
een geïntegreerde campagne te voeren, waarbij het respect voor elkaar centraal staat. Daarbij wil 
ze de positieve eigenschappen van oudere werknemers in de kijker plaatsen. Ook het respect voor  
andere kansengroepen wordt in deze aanpak geïntegreerd: allochtonen, vrouwen in leidinggevende of 

Arbeidsmarkt veroudert. 
In 2010 bestaat bijna de helft van de beroeps- 
bevolking uit 45-plussers, terwijl zij in 1990 slechts 
een derde uitmaakten van de actieve beroeps- 
bevolking. Vanaf 2007 komt tevens een andere 
generatie van werknemers op de arbeidsmarkt: 
de Dotcom-generatie (1984-2002). Deze gene- 
ratie en de generatie X (1965-1983) zullen dan de 
aanbodzijde van de arbeidsmarkt domineren. Uit  
onderzoek blijkt dat deze twee generaties meer  
gericht zijn op intrinsieke dan op extrinsieke  
waarden en/of waardering. Ze zijn op zoek naar  
inhoudelijk interessante, uitdagende jobs, met toe-
komstperspectieven, met mogelijkheden om door 
te groeien en bij te leren. Werkgevers die dit niet  
kunnen bieden zullen uit de boot vallen als deze 
werknemers hun job kiezen.
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technische functies, personen met een handicap, kortgeschoolden. De klemtoon ligt evenwel op de 
ervaren werknemers. 

Om deze meerjarencampagne te realiseren, werkt de dienst Emancipatiezaken samen met de werk-
groep Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Het voorstel om een interne sensibiliseringscampagne te 
voeren, moet midden 2006 eerst op het Sectoraal Overleg worden goedgekeurd.

Meer informatie bij:
Ingrid Pelssers
telefoon: 02-553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be

Meer informatie over leeftijdsbewust 
personeelsbeleid is te vinden op de volgende 
website: http://www2.vlaanderen.be/
personeelsbeleid/_lbpb/
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Vanaf 2005 moet elk beleidsdomein een eigen gelijkekansen- en diversiteitsplan opmaken. Aangezien 
de beleidsdomeinen nog niet bestaan, werd aan alle entiteiten gevraagd om een actieplan te maken. 
De dienst Emancipatiezaken bood een stramien aan en gaf ondersteuning bij de opmaak. De dienst 
ontving 34 reacties, waaronder 24 volwaardige gelijkekansen- en diversiteitsplannen. 

1. opmaak Van gElijkEkansEn- En diVErsitEitsplannEn

Stramien. 
In 2004 werd binnen vijf entiteiten al een diversiteitsplan opgemaakt in het kader van pilootprojecten. 
Op basis van de ervaringen uit de pilootprojecten paste de dienst Emancipatiezaken het stramien voor 
de opmaak van een gelijkekansen- en diversiteitsplan verder aan. Het stramien werd samen met een 
toelichting aangeboden aan de verschillende entiteiten. 

Wie diende een plan in? 
Het besluit van de Vlaamse Regering over maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het  
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie stelt dat elk beleidsdomein jaarlijks een 
evaluatie en actieplan voor het diversiteitsbeleid moet indienen. Omdat anno 2005 de opsplitsing in 
beleidsdomeinen nog geen feit was, vroeg de dienst Emancipatiezaken alle departementen, Vlaamse 
openbare instellingen (VOI’s) en Vlaamse wetenschappelijke instellingen (VWI’s) - in totaal 46 entiteiten 
- tegen 1 juni een gelijkekansen- en diversiteitsplan in te dienen.

In praktijk kon niet worden verwacht dat elk van deze entiteiten een echt gelijkekansen- en diversiteits-
plan zou opmaken. Redenen hiertoe zijn:
• de onbekendheid met de gelijkekansenmaterie in sommige entiteiten;
• het korte tijdsbestek (het stramien werd in mei 2005 bezorgd);
• de situatie van transitie in afwachting van BBB: verschillende entiteiten zullen ophouden te bestaan  
 en/of opgenomen worden in andere entiteiten;
• de zeer beperkte schaal van sommige entiteiten, die het voeren van een gelijkekansen- en diver- 
 siteitsbeleid bemoeilijkt.

75% van alle entiteiten dienden een gelijkekansen- 
en diversiteitsplan en/of cijfergegevens in. Niet alle 
entiteiten moesten een gelijkekansen- en diversi-
teitsplan indienen. Van de entiteiten die wel een 
plan moesten indienen, hebben 63% dit effectief 
gedaan.
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De dienst Emancipatiezaken vroeg aan al deze entiteiten minstens een cijfermatig overzicht van hun 
personeelssamenstelling te bezorgen. Acht organisaties hebben dergelijk cijfermatig overzicht inge-
diend, zonder een uitgewerkt gelijkekansen- en diversiteitsplan voor 2005. 

Op 6 juli 2005 had de dienst Emancipatiezaken 26 gelijkekansen- en diversiteitsplannen ontvan-
gen. WVC diende één geïntegreerd plan in voor het departement WVC, de VOI KMSKA en de VWI 
CBGS. SCICT en Interne Audit dienden aparte plannen in omdat ze enkel wat betreft hun personeels- 
administratie onder de personeelsdienst van het departement COO vallen. De VWI’s Instituut voor 
Bosbouw en Wildbeheer, Instituut voor het Archeologisch Patrimonium en Instituut voor Natuur- 
behoud dienden geen apart plan in, maar vallen onder het plan van het departement LIN.

 
2. EValuatiE Van dE gElijkEkansEn- En diVErsitEitsplannEn

Algemeen. 
Bijna alle plannen werden opgemaakt volgens het stramien aangeboden door de dienst Emancipatie-
zaken. Dat heeft ook tot gevolg dat de plannen de vier-stappenaanpak volgen: 
 1. beschrijving van het probleem waar men aan wil werken;
 2. beschrijving van de oorzaken van deze situatie;
 3. de gekozen oplossingsstrategie;
 4. het uitvoeringsplan.

Hierdoor zijn de plannen meestal gebaseerd op een heldere analyse van de situatie, wat de inzichtelijk-
heid vergroot. Verschillende plannen geven ook concrete objectieven aan.

Audits. 
In verschillende organisaties werd een audit uitgevoerd betreffende diversiteit. Deze audits fungeerden 
vaak als insteek voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en dus ook voor de huidige of toekom-
stige plannen.

Binnen drie organisaties werd de Family & Business Audit (FBA) uitgevoerd. Deze heeft betrekking op 
gender en geeft vooral inzicht over de combinatie tussen werk en privé.

Lijst van de entiteiten die een plan en/of cijfer-
analyse indienden:
AZF: departement Algemene Zaken en 
 Financiën
BLOSO: Commissariaat-generaal voor de 
 Bevordering van de Lichamelijke 
 Ontwikkeling, de Sport en de 
 Openluchtrecreatie 
CBGS: Centrum voor Bevolkings- en Gezins-
 studie
CLE: Centrum voor Landbouweconomie
COO: departement Coördinatie De Lijn
DIGO: Dienst voor Infrastructuurwerken van het 
 Gesubsidieerd Onderwijs 
DS N.V.: De Scheepvaart N.V.
EWBL: departement Economie, Werkgelegen-
 heid, Binnenlandse Aangelegenheden 
 en Landbouw
EXPORT Vlaanderen
GOM: Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
 schappijen 
Interne Audit
IWT: Instituut voor de Aanmoediging van 
 Innovatie door Wetenschap en 
 Technologie in Vlaanderen 
K&G: Kind en Gezin
KMSKA: Koninklijk Museum voor Schone   
 Kunsten Antwerpen
LIN: departement Leefmilieu en 
 Infrastructuur
OND: departement Onderwijs
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Nog eens drie organisaties maakten gebruik van de diversiteitsaudit (DIVA), die suggesties geeft over 
de stand van zaken betreffende diversiteit binnen de organisatie.
Bij OPZ Rekem gebeurde een audit door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Deze 
had betrekking op startbanen voor laaggeschoolden en op gender.
Binnen de VDAB gebeurde een interne audit over diversiteit in het personeelsbeleid. Deze audit was 
ontwikkeld op basis van een vragenlijst van de dienst Emancipatiezaken. De resultaten van de interne 
audit werden meegenomen in hun gelijkekansen- en diversiteitsplan.

Inhoudelijke clusters. 
De actiepunten in de gelijkekansen- en diversiteitsplannen kunnen grosso modo worden ingedeeld in 
acht inhoudelijke clusters.

2.1.  Monitoring

In twaalf gelijkekansen- en diversiteitsplannen komen actiepunten voor met betrekking tot monitoring. 
Daarbij is het meest voorkomende actiepunt het invoeren van een systeem van vrijwillige registratie 
van afkomst en handicap. Dit vinden we terug in acht plannen. Het organiseren van een nulmeting en 
de daarmee gepaard gaande communicatie en sensibilisatie, is een actiepunt in acht plannen. 

Naast monitoring van personeelsleden die al in dienst zijn, kiezen drie organisaties ook actief voor het 
bijhouden van kengetallen over het aantal mensen uit de kansengroepen die solliciteren en deelnemen 
aan de selecties. 

Eveneens vijf organisaties gaan op een of andere manier werken rond streefcijfers: zoals het uit- 
tekenen van een groeipad voor de tewerkstelling van personen met een handicap, het uitwerken van 
een actieplan met doelen en streefcijfers voor verschillende kansengroepen of het bepalen van een 
streefcijfer voor een bepaalde kansengroep.

OPZ Rekem: Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis  
 Rekem
OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij 
 voor het Vlaamse Gewest
SCICT: Sturing en Controle Informatie- en 
 Communicatietechnologie
SERV: Sociaal-Economische Raad van 
 Vlaanderen
VDAB*: Vlaamse Dienst voor Arbeids-
 bemiddeling en Beroepsopleiding
VFSIPH*: Vlaams Fonds voor de Sociale 
 Integratie van Personen met een 
 Handicap
VHM: Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
VITO: Vlaamse Instelling voor 
 Technologisch Onderzoek 
VIZO: Vlaams Instituut voor het Zelfstandig  
 Ondernemen
VLM: Vlaamse Landmaatschappij
VLOR: Vlaamse Onderwijsraad
VMM: Vlaamse Milieumaatschappij
VMW: Vlaamse Maatschappij voor 
 Watervoorziening
VREG: Vlaamse Reguleringsinstantie voor 
 de Elektriciteits- en Gasmarkt
VRT: Vlaamse Radio- en Televisieomroep
WIM: departement Wetenschap, 
 Innovatie en Media
WVC: departement Welzijn, 
 Volksgezondheid en Cultuur
* de acties bij de VDAB en het VFSIPH gaan over 
intern personeelsbeleid.
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2.2.  Instroom

Een meerderheid van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen bevatten acties om de instroom van 
mensen uit de verschillende kansengroepen te bevorderen en het onthaal van nieuwe personeels- 
leden te verbeteren. Deze acties zijn zeer uiteenlopend.

Binnen LIN (administratie Wegen en Verkeer) wil men de technische functiebeschrijvingen neutraal 
herschrijven om meer vrouwen aan te trekken.
Eén plan vermeldt expliciet een standaardclausule over diversiteit op te zullen nemen in de vacature-
berichten om mensen uit de kansengroepen aan te moedigen te solliciteren. Er zijn echter nog vele 
andere organisaties die dit al langer doen. Twee plannen vermelden expliciet hun vacatures bekend 
te zullen maken aan allochtonen en personen met een handicap, iets wat ook in andere organisaties 
al gebeurt. De VDAB is van plan een infodag te organiseren met verenigingen voor personen met een 
handicap en allochtonen om meer uitleg te geven over werken bij de VDAB. Nog binnen de VDAB wil 
men het aantal kandidaten uit de kansengroepen verhogen door aan de hand van hun werkzoekenden- 
bestand gericht mensen uit de kansengroepen uit te nodigen voor betrekkingen.

Zes plannen geven aan de startbanen te zullen gebruiken als instrument om de instroom van alloch-
tonen, personen met een handicap en kortgeschoolden te bevorderen. In drie plannen wordt ook het 
aanbieden van stageplaatsen aan mensen uit deze kansengroepen aangewezen als middel om deze 
instroom te bevorderen.

Verder wil de VDAB ook cultuurneutrale en genderneutrale testen uitwerken en redelijke aanpassingen 
voor personen met een handicap voorzien tijdens de selecties.

Acties om het onthaal te verbeteren voor alle personeelsleden, en in het bijzonder voor mensen uit de 
kansengroepen, zijn het toetsen van het onthaal aan diversiteit (twee plannen) en het voorzien van een 
introductietraject voor nieuwe medewerkers (één plan). Een ander plan wil de zichtbaarheid van het 
gelijkekansenbeleid meer in de verf zetten tijdens de onthaaldag voor nieuwe personeelsleden.
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2.3.  Loopbaan en doorstroom

Veel actieplannen bevatten acties om de loopbaanmogelijkheden en kansen op doorstroom te  
verbeteren. Deze zijn op te splitsen in twee hoofdgroepen: enerzijds de verbetering van de loopbaan-
perspectieven van mensen uit de verschillende kansengroepen en anderzijds het bevorderen van 
doorstroom van in het bijzonder vrouwen naar hogere functies.

Net als bij werving en selectie willen verscheidene organisaties aandacht hebben voor diversiteit en 
gelijke kansen bij loopbaanexamens, bevorderingen en herplaatsing. Zo wil men bij De Scheepvaart 
blijven zorgen voor een nuttige jobinvulling voor kortgeschoolde personeelsleden, door de compe-
tenties van personeelsleden in herplaatsing te screenen en een eventuele competentiekloof met de 
vacatures van het personeelsplan op te vangen door gerichte begeleiding en opleiding. Ook binnen 
VIZO wil men creatiever omgaan met het bestaande potentieel en de personeelsleden klaarmaken 
voor een andere functie.

Binnen OPZ Rekem zal men aandacht hebben voor diversiteit bij de hersamenstelling van de teams.

Binnen de VDAB zal men vrouwen aanmoedigen deel te nemen aan loopbaanexamens. Binnen de VRT 
wil men netwerkbijeenkomsten organiseren voor vrouwen met leidinggevend potentieel. Bij BLOSO 
zal men Vlechtwerken organiseren voor mannen en vrouwen met ambitie. Binnen IWT wil men de  
capaciteiten van vrouwen om te participeren in besluitvorming en leiding vergroten. 

2.4.  Arbeidsomstandigheden

De meeste organisaties nemen acties op die bedoeld zijn om de arbeidsomstandigheden te ver- 
beteren. Hierin zijn twee grote groepen acties te onderscheiden: acties voor de algemene verbetering 
van de werkomstandigheden (vooral ten gunste van kortgeschoolde of ouder wordende personeels-
leden) en acties om de combinatie werk/privéleven te vergemakkelijken (vaak met gendergevolgen).

Verschillende organisaties willen meer rekening houden met de behoeften van ouderen en kortge-
schoolde personeelsleden. Binnen LIN wil men een knelpuntenonderzoek doen rond niveau D in het 
kader van de PLOEG-proeftuin en een personeelsresultatenonderzoek (PRO) op maat maken met 
aandacht voor mensen op niveau D. 
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Binnen VMM wil men exitgesprekken houden met alle personeelsleden die vrijwillig de organisatie 
verlaten. Doel daarvan is inzicht te krijgen in de redenen waarom personeelsleden VMM verlaten en dit 
als input te gebruiken om te bouwen aan een beter personeelsbeleid. Bij DIGO wil men contractuele 
werknemers zo goed mogelijk voorbereiden en ondersteunen om te kunnen slagen in de proeven of 
examens die hen de mogelijkheid bieden over te gaan naar een statutaire betrekking. Dit is relevant, 
gezien het grote aandeel vrouwen onder de contractuele werknemers (76%).

In het kader van de optimale combinatie van werk en privéleven wil men binnen de VDAB werken aan 
een afstemming van de vergadercultuur op de noden inzake de combinatie werk/privéleven. Binnen 
drie organisaties wil men mogelijkheden creëren voor tele- en thuiswerk en binnen OVAM bekijkt men 
de ervaringen met de 4,5-dagenwerkweek. Binnen VMM wil men zorgen voor genderneutraliteit van 
alternatieve werkvormen. En binnen BLOSO wil men een positiever arbeidsklimaat creëren voor het 
midden- en topkader.

Vijf organisaties hebben acties rond kinderopvang. Veelal gaat het daarbij om de voortzetting of uit-
breiding van de bestaande mogelijkheden. Binnen IWT wil men kinderopvangmogelijkheden voorzien 
voor zieke kinderen.

2.5.  Verankering van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid

Om het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid beter te verankeren in de organisatie en meer draagvlak te  
creëren, worden zeer uiteenlopende acties gepland. Deze zijn erg afhankelijk van de situatie binnen 
de betreffende organisatie.

Vijf organisaties hebben als actiepunt de oprichting van een werkgroep diversiteit. Binnen 11 andere 
organisaties is al een werkgroep gender en diversiteit of een Interne Begeleidingscommissie actief. 
Na afloop van dit plan zal dus een meerderheid van de organisaties die een plan indienden, een 
werkgroep diversiteit hebben. Ook de verankering van het beleid in overleg met de directieraad is 
van belang. Vier organisaties willen daarnaast ook meer met het personeel communiceren over het  
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.
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Andere acties zijn het screenen van de beheersovereenkomst op gender en diversiteit (DIGO),  
opname van een non-discriminatieclausule in de deontologische code (LIN), uitwerken van een charter 
inzake klachtenbehandeling (IWT) en opstellen van een gedragscode met betrekking tot discriminatie 
(Kind en Gezin).

Binnen de VDAB vindt men het belangrijk dat alle personeelsleden doordrongen zijn van de idee van 
diversiteit. Daarom wordt er een bevragingstechniek uitgewerkt om tijdens het sollicitatiegesprek de 
houding van de sollicitant ten opzichte van diversiteit te toetsen. Dit zal worden geïntegreerd in de 
opleiding voor juryleden. Daarnaast zal de VDAB met de personeelsleden praten over het evaluatie-
criterium ‘diversiteit’ en wordt het nut onderzocht van een audit over het omgaan met dit evaluatie-
criterium.

2.6.  Beeldvorming

Sommige organisaties ondernemen acties om de beeldvorming over bepaalde kansengroepen onder 
de personeelsleden positief te beïnvloeden.
De VRT organiseert bijvoorbeeld middagconferenties over diversiteit en houdt in haar restaurant thema-
weken over verschillende landen.

Binnen het departement LIN wordt gewerkt met sensibiliserende affiches en wil men bijvoorbeeld in 
AMINAL een groter engagement promoten ten opzichte van doven en blinden. In AWV organiseert 
men een diversiteitsdag voor de leidinggevenden en de personeelsverantwoordelijken. 

2.7.  Toegankelijkheid

Vier organisaties nemen actiepunten op om de toegankelijkheid van hun gebouwen voor personen 
met een handicap te verbeteren. Dit heeft positieve effecten zowel voor het personeel dat er werkt als 
voor bezoekers.

Twee organisaties geven expliciet aan werk te zullen maken van de toegankelijkheid van websites, 
in het kader van Toegankelijk Web. Dit is zowel voor personeelsleden als voor externen van belang. 
Verschillende andere organisaties werken al langer rond Toegankelijk Web. Een ondervraging van  
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webmasters geeft een veel grotere verspreiding van dit actiepunt. Wellicht omdat websites niet tot het 
domein van een personeelsdienst behoren, worden ze minder in de actieplannen vermeld.

Binnen de VDAB wil men naar analogie van de dienst Emancipatiezaken een procedure uitwerken om 
tot een uniforme aanpak te komen van de redelijke aanpassingen van de werkomgeving voor perso-
neelsleden met een handicap.

2.8.  Extern gelijkekansen- en diversiteitsbeleid

Naast een divers personeelsbeleid, hebben verschillende organisaties ook acties opgenomen voor 
hun externe werking. Binnen het departement LIN wil men bijvoorbeeld een aantal publicaties toetsen 
op genderneutraliteit en diversiteit. Daarnaast wil men aandacht hebben voor de toegankelijkheid van 
bos- en natuurgebieden voor personen met een handicap.

De VRT organiseert bedrijfsbezoeken en ontmoetingsdagen voor verenigingen van allochtonen en 
personen met een handicap. Daarnaast zijn er workshops rond diversiteit in de beeldvorming voor 
programmamakers en journalisten.

Het departement WVC maakt een actieplan over culturele diversiteit in het cultuur-, jeugd- en sport-
beleid. En binnen het departement EWBL plant men opleidingen over de omgang met klanten met een 
andere cultuur of taal. De VDAB stelt ook een apart extern gelijkekansen- en diversiteitsplan op.

De verbetering van de toegankelijkheid van internetsites voor personen met een handicap is natuurlijk 
ook een belangrijke actie naar de burger/klant toe.

3. conclusiE

De dienst Emancipatiezaken is tevreden over de respons op de vraag naar indiening van een gender- 
en diversiteitsplan. Ondanks het overgangsjaar 2005, zijn er toch degelijke en onderbouwde plannen 
opgemaakt. Daarbij werden vaak verschillende geledingen van de organisaties betrokken. Meestal 
werd planmatig te werk gegaan en werden duidelijke actiepunten gepland.
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Aandacht voor de kansengroepen. 
Er is duidelijk een groter wordende aandacht voor de kansengroepen allochtonen en personen met 
een handicap. Niet alle plannen nemen voor deze groepen acties op, maar het aantal is toch toege-
nomen. Er blijft veel aandacht voor gender. In mindere mate is er aandacht voor kortgeschoolden en 
ervaren werknemers. Zeer veel plannen nemen echter acties op die de diversiteit en arbeidsomstan-
digheden in het algemeen positief beïnvloeden, zonder dat daarbij expliciet vermeld wordt over welke 
kansengroepen het gaat. Het is echter bekend dat acties die de algemene omstandigheden verbete-
ren, ook een positieve invloed hebben op kortgeschoolde en ervaren personeelsleden.

Formulering van actiepunten. 
De dienst Emancipatiezaken merkt op dat er voor volgend jaar nog meer aandacht kan gegeven worden 
aan de formulering van de actiepunten. Niet altijd is het geheel duidelijk voor welke kansengroep(en) 
een actiepunt nu juist bedoeld is. In sommige plannen werden de actiepunten ook niet echt SMART 
geformuleerd. Door het ontbreken van duidelijke meetfactoren zal het moeilijk zijn volgend jaar de 
gedane acties te evalueren.

Overlegorganen. 
Binnen verschillende organisaties is al een werkgroep gender en diversiteit werkzaam. In enkele orga-
nisaties bestond deze werkgroep al sinds langere tijd. Meerdere organisaties richtten een dergelijke 
werkgroep op in het kader van de opmaak van dit gelijkekansen- en diversiteitsplan. Er zijn ook vijf 
organisaties die de oprichting van een werkgroep gender en diversiteit opnemen als actiepunt in het 
voorliggende gelijkekansen- en diversiteitsplan.

Daarnaast worden de gelijkekansen- en diversiteitsplannen vaak besproken op de directieraad. Soms 
is dit eenmalig (bespreking van het plan zelf), maar vaak gebeurt dit ook op regelmatige basis (bijvoor-
beeld een maandelijkse rapportering over de stand van zaken van het gelijkekansen- en diversiteits-
beleid op de directieraad).

De oprichting van werkgroepen gender en diversiteit en het betrekken van de directieraden is een  
teken van de groter wordende betrokkenheid van alle geledingen van de organisaties bij het gelijke-
kansen- en diversiteitsbeleid en kan alleen maar worden aangemoedigd.
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Toekomst. 
In 2006 gaat de dienst Emancipatiezaken voor een 100% respons van alle beleidsdomeinen wat 
betreft de indiening van de gelijkekansen- en diversiteitsplannen. Er zal gevraagd worden duidelijker 
aan te geven welke kansengroepen beoogd worden met de actiepunten. Ook zal het belang van de 
formulering van meetbare en concrete actiepunten verder worden aangemoedigd.

4. cijfEranalysE Van dE EntitEitEn

De onderstaande analyse is gebaseerd op cijfergegevens van 34 entiteiten die de dienst Emancipatie-
zaken op 6 juli 2005 had ontvangen. (zie ook in de cijferbijlage) 

Aandeel vrouwen binnen de entiteiten. 
In de meeste entiteiten is er een redelijk evenwicht tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke per-
soneelsleden. In de 34 entiteiten zijn 37.741 personeelsleden tewerkgesteld. Hiervan zijn er 15.724 
vrouwen (41,5%), wat een evenredige vertegenwoordiging betekent met het aandeel van vrouwen in 
de beroepsbevolking (42%) maar geen pariteit. Bij 18 entiteiten ligt het aandeel van vrouwen tussen 
de 40% en 60%. Toch zijn er een aantal “uitschieters”: bij de NV De Scheepvaart (7%), De Lijn (16%) 
en de VMW (19%) zijn er geen 20% van het totaal aantal personeelsleden vrouwen. Wel kunnen er 
binnen deze organisaties zelf verschillen zijn naargelang de functies: bijvoorbeeld, bij De Lijn zijn er 
13% vrouwelijke arbeiders en 32% vrouwelijke bedienden. Entiteiten met  minder dan 1/3 vrouwen 
zijn het departement LIN (27%), Sturing en Controle Informatie- en Communicatietechnologie (29%) 
en Interne Audit (32%). 
Kind en Gezin (91%) is een uitschieter wat het aantal vrouwen betreft. Andere entiteiten met meer 
dan 2/3 vrouwelijke personeelsleden zijn OPZ Rekem (69%), het VIZO (69%) en de Gewestelijke Ont-
wikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (66,5%). Het hoge aantal aanwezige vrouwen binnen deze 
organisaties komt niet tot uiting in de managementfuncties, behalve bij Kind en Gezin.

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

De gelijkekansen- en diversiteitsplannen zijn ook te  
vinden op de website: www.emancipatiezaken.be

De dienst Emancipatiezaken kreeg van 32 VOI’s, 
VWI’s en departementen een cijferanalyse. Het  
departement Coördinatie splitste haar cijfergege-
vens op in een cijferanalyse van het departement 
zelf, een analyse voor de entiteit Sturing en Controle 
Informatie- en Communicatietechnologie (SCICT) 
en één voor de entiteit Interne Audit. Daarom is 
deze evaluatie gebaseerd op gegevens uit 34  
analyses.
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Aandeel personen met een arbeidshandicap binnen de entiteiten. 
Deze gegevens zijn gebaseerd op personen die genoteerd zijn binnen de entiteit als zijnde persoon 
met een handicap en zijn dus nog niet geregistreerd conform de definitie in het uitvoeringsbesluit van 
24 december 2004.
Uit de beschikbare plannen blijkt dat er 269 geregistreerde personeelsleden met een handicap werken 
binnen de 34 entiteiten die een plan hebben ingediend. Dit is 0,71% binnen het personeelsbestand. 
Elf entiteiten gaven geen gegevens door over deze kansengroep, zodat men slechts een beperkt zicht 
heeft op de huidige situatie.

In 7 entiteiten heeft niemand zich kenbaar gemaakt als persoon met een handicap. Het gaat hier voor-
namelijk over kleinere entiteiten. De openbare instellingen NV De Scheepvaart (5,65%) en het VFSIPH 
(5,28%), de wetenschappelijke instelling CLE (3,23%) en het departement WIM (2,24%) hebben meer 
dan 2% personen met een arbeidshandicap in dienst.

Aandeel niet-Belgen binnen de entiteiten. 
Ook hier zijn de gegevens niet conform met de definitie in het uitvoeringsbesluit van 24 december 
2004, maar zijn gebaseerd op de nationaliteit (nationaliteit van buiten de Europese Unie) van deze 
personeelsleden.

Uit de plannen blijkt dat er 174 personeelsleden tewerkgesteld zijn met een nationaliteit van buiten 
de Europese Unie, wat neerkomt op 0,46% van het personeelsbestand. Vijftien entiteiten gaven geen 
gegevens door over deze kansengroep en 7 entiteiten gaven aan dat er geen personeelsleden werken 
met een nationaliteit van buiten de Europese Unie.
De openbare instellingen Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs (3,8%), 
de VDAB (2,67%) en het VIZO (2,23%) zijn de enige entiteiten waar meer dan 2% personen van  
allochtone afkomst zijn genoteerd.

Aandeel ervaren werknemers binnen de entiteiten. 
Er zijn 24 entiteiten die gegevens over ervaren werknemers (werknemers ouder dan 45 jaar) integreer-
den in hun plan. In 14 entiteiten zijn er meer dan 40% ervaren werknemers tewerkgesteld. Bij de VREG 
(5%), Interne Audit (12%), VMM (18%), OPZ Rekem (21,5%), VLM (22,5%), OVAM (22,5%), IWT (23%) 
en het VIZO (25%) werken minder dan 30% ervaren werknemers.
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Aandeel kortgeschoolden binnen de entiteiten. 
31 entiteiten gaven cijfergegevens over kortgeschoolden (personen zonder diploma of getuigschrift 
van het hoger secundair onderwijs). Buiten de departementen AZF (50%) en LIN (38%), zijn er bij de 
departementen relatief weinig kortgeschoolden tewerkgesteld (minder dan 20%). Ook bij de Vlaamse 
openbare instellingen zijn er relatief weinig kortgeschoolden tewerkgesteld. Enkel NV Dienst Scheep-
vaart (86%), OPZ Rekem (31,5%) en VMW (60%) hebben meer dan 30% kortgeschoolden in dienst.
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Een aantal relevante gegevens uit het beleidsrapport Personeel & Organisatie �00�, een ver-
gelijking met de � vorige jaren. Gegevens zijn van toepassing op het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen.

1. Gegevens over personeelssterkte en evolutie1

1 Vanaf dit jaar worden in het personeelsaantal ook de personeelsleden met een startbaanovereenkomst, de jobstudenten en de personen die gebruik maakten van de uitstapregeling meegeteld.
2 Deze gegevens zijn voor 2004 exclusief de personeelsleden die gebruik maakten van de uitstapregeling; in de vorige jaren werden deze personeelsleden wél bij de cijfergegevens geteld. 
3 In- en uitstroom werden berekend tussen 31 januari 2004 en 31 december 2004 (11 maanden), omdat de gegevens met betrekking tot het Lambermont-personeel vóór 1 januari 2004 niet in COGNOS zijn opgenomen.
4 Idem (3)

Kengetal Omschrijving �00�  �00�  �00�  �00�

Man-vrouwverhouding Het aantal mannen t.o.v.  M: 7.524 (61,2%) M: 7.979 (60,5%) M: 7.656 (59,7%) M: 8.143 (58,8%)
in personen het aantal vrouwen in V: 4.763 (38, 8%) V: 5.192 (39,5%) V: 5.174 (40,3%) V: 5.694 (41,2%)
 het personeelsbestand
 op 31/12/xx

Statuutratio volgens % statutaire personeels- 74%  75,25%  74,3%  75,6%
geslacht leden op 31/12/xx (M: 82,3% V: 62,7%) (M: 82% V: 64,5%) (M: 81,4% V: 65,17%) (M: 82,2% V: 66,3%)

Vergrijzing volgens   % personeelsleden ouder  12,1%  13,04%  11,8%  16,3%
geslacht2 dan 55 jaar t.o.v. het (M: 16% V: 6%) (M: 17,3% V: 6,4%) (M: 16,4% V: 5%) (M: 21,9% V: 8,4%)
 totaal personeelsbestand
 op 31/12/xx

Hoge-kwalificatieratio  % personeelsleden 36%  38,4%  41,1%  42,2%
volgens geslacht met een opleiding hoger (M: 38,4% V: 32,2%) (M: 40,3% V: 35,4%) (M: 43,1% V: 38,1%) (M: 43,9% V: 39,8%)
 onderwijs (niveau A en B)
 t.o.v. het totale personeels-
 bestand op 31/12/xx  

Instroom op jaarbasis  Aantal mannelijke en vrouwelijke 669/573  910/772  764/769  434/3983

volgens geslacht personeelsleden op 31/12/xx (53,87%/46,13%) (54,1%/45,9%) (49,8%/50,2%) (52,2%/47,8%) 
 die nog niet in dienst waren
 op 31/12/xx-1 

Uitstroom op jaarbasis  Aantal mannelijke en vrouwelijke 392/231  411/251  917/681  393/2244

volgens geslacht personeelsleden op 31/12/xx-1 (64,8%/35,2%) (62%/38%)  (57,3%/42,7%) (63,9%/36,1)
 die niet meer in dienst zijn op
 31/12/xx  
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De evolutie in de verdeling volgens geslacht, niveau en statuut van het personeel van het MVG (�00� – �00�)� 
 �� DECEMBER �00� �� DECEMBER �00� EVOLUTIE

  VAST CONTR TOTAAL VAST CONTR TOTAAL VAST CONTR TOTAAL

MANNEN A 2.235 391 2.626 2.295 369 2.664 60 -22 38
 B 649 186 835 767 146 913 118 -40 78
 C 1.816 256 2.072 1.831 251 2.082 15 -5 10
 D 1.921 635 2.556 1.801 693 2.494 -120 58 -62

Totaal  6621 1.468 8.089 6.694 1.459 8.153 73 -9 64

VROUWEN A 872 378 1.250 1.003 365 1.368 131 -13 118
 B 582 222 804 696 204 900 114 -18 96
 C 1.163 461 1.624 1.195 455 1.650 32 -6 26
 D 929 872 1.801 882 904 1.786 -47 32 -15

Totaal  3.546 1.933 5.479 3.776 1.928 5.704 230 -5 225

 • De aangroei van personeelsleden situeert zich vooral bij het statutair personeel van de hogere  
  niveaus (A en B).
 • Op niveau D neemt het statutair personeel af. Binnen dit niveau stijgt wel de contractuele  
  tewerkstelling.
 • Bij de vrouwen neemt het aantal statutaire personeelsleden sterk toe in vergelijking met de  
  mannen.
 • Het aandeel vrouwen in het personeelsbestand is licht toegenomen.
 • Het aandeel hoogopgeleide personeelsleden, vooral bij vrouwen, blijft stijgen (+ 2,4% tegenover  
  1,6% globaal).
 • In 2004 hebben 267 personeelsleden de organisatie vrijwillig verlaten. Het gaat voornamelijk  
  over mannelijke statutaire personeelsleden (37%) en vrouwelijke contractuelen (30%). Bij de  
  mannen weegt de uitstapregeling zwaarder door in het totaalbeeld dan bij vrouwen. 

5 Personeelsleden met een startbaanovereenkomst, de jobstudenten en de personen die gebruik maakten van de uitstapregeling worden hierin meegeteld. De cijfergegevens van 2003 werden aangepast.
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2. Startbanen 
Personeelsleden met een startbaanovereenkomst binnen het MVG in �00�
 Mannen  Vrouwen  Totaal

Algemeen totaal  120 102 222
Kortgeschoolden 74 42 116
Niet-Belgen 7 8 15
Personen met een handicap 1 2 3

Totaal uit de kansengroepen 82 52 134 
Percentage 68,3% 51% 60,4%

Sommige mensen met een startbaan behoren tot 
meerdere kansengroepen tegelijkertijd. Hierdoor 
kunnen zich in de tabel hiernaast overlappingen 
voordoen.

• In de loop van 2004 waren er in het ministerie  
 222 werknemers met een startbaanovereen- 
 komst tewerkgesteld, waarvan 134 (of ongeveer  
 60%) tot één van de kansengroepen behoren;
• Ongeveer 1 op 4 mensen met een startbaan  
 heeft kans op tewerkstelling binnen het MVG na  
 de startbaan. Hoe lager het niveau, hoe kleiner  
 de kans op voortgezette tewerkstelling (voor  
 niveau A is dit 1 op 2, voor niveau D is die kans  
 nog geen 1 op 5).

Startbanen, situatie op �� mei �00�: 
zie “Bijsturing van het startbanenprogramma”

Evolutie van het aantal personeelsleden (in het MVG) met een startbaanovereenkomst 
volgens niveau
Niveau �� december �00� �� december �00� �� december �00�

A 10 10 0
B 4 11 6
C 29 34 53
D 34 46 81

Totaal 77 101 140

�0�

Personeelsleden die na een startbaanovereenkomst (vanaf �00�) op ��/��/�00� nog tewerkgesteld waren in een andere functie binnen het MVG
 Totale doorstroom naar een andere betrekking Doorstroom %

Niveau Vaste betrekking Contr. betrekking Totaal  Mannen  Vrouwen Totaal

A 6 9 15 51,1% 53,8% 55,6%
B 3 6 9 30% 35,5% 33,3%
C 12 24 36 23,7% 27,8% 26,1%
D 3 37 40 16,4% 21,7% 18,4%

totaal 24 76 100 21,8% 28,0% 24,7%



6 Het aantal kandidaten voor extern door jobpunt aangeboden vacatures voor contractuele functies, heeft slechts betrekking op 120,5 van de 122,5 ingevulde betrekkingen.
7 Het aantal kandidaten voor extern door de departementen aangeboden vacatures voor contractuele functies, heeft slechts betrekking op 139,5 van de 408,5 ingevulde betrekkingen.
8 Het aantal kandidaten voor departementale vacatures, heeft slechts betrekking op 247 van de 267 ingevulde betrekkingen. Bovendien is van 637 kandidaten het geslacht niet gekend.

3. Rekrutering en selectie 

Kerncijfers voor rekrutering en selectie per rekruteringskanaal
 Externe aanwerving Interne aanwerving
 SELOR Jobpunt departementaal Interne arb. markt departementaal Interdep. Buiten de interne arb. markt

Aantal aangeboden 
vacatures 
Statutaire functies 379 - - 39 345,5 34
Contr. functies - 143 417 5 - -

Totaal  379 143 417 44 345,5 34

Aantal ingevulde 
vacatures 
Statutaire functies 
mannen 300 - - 10 160 18
vrouwen 289 - - 12 107 12

Totaal 589 - - 22 267 30

Contr. Functies 
mannen - 63 191 1 - -
vrouwen - 59,5 217,5 0 - -

Totaal  - 122,5 408,5 1 - -

Aantal kandidaten 
(voor in �00� ingevulde 
betrekkingen) 
mannen 5.886 2.845 1.784 44 225 74
vrouwen 4.119 3.316 2.473 46 174 35

Totaal 10.005 6.1616  4.2577  90 1.0368 109
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• De man/vrouw-verhouding bij de 21.021 kandidaten (voor de departementale vacatures is van  
 637 kandidaten het geslacht niet gekend) is vrij evenwichtig: het aandeel mannen lag iets hoger  
 dan dat van de vrouwen (respectievelijk 51,6% en 48,4%). Voor vacatures die intern worden aan- 
 geboden, is het verschil meer uitgesproken: de mannen vertegenwoordigen daar 57% van de  
 kandidaten.
• Voor de externe statutaire vacatures en de vacatures op de interne arbeidsmarkt (IAM) solliciteren  
 meer mannen dan vrouwen (respectievelijk 59% en 41%). De verhoudingen zijn verschillend voor  
 het extern en het intern vacature-aanbod: extern overwegen de mannelijke kandidaten (59%),  
 terwijl intern de vrouwen licht de bovenhand nemen (51%).
• Voor de vacatures van SELOR zijn de mannelijke kandidaten sterk oververtegenwoordigd, terwijl  
 de verdeling voor de IAM veel evenwichtiger is.
• Voor de ingevulde vacatures in 2004 globaal beschouwd (d.w.z. over alle wervingskanalen heen) is  
 de “slaagkans” (dit is het aantal aangeworven kandidaten gedeeld door het totaal aantal kandi- 
 daten) voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk (resp. 5,41% en 5,53%). Als men een onderscheid  
 maakt tussen het extern en intern vacature-aanbod, dan blijkt dat vrouwen zowel op de externe  
 (4,36% tegenover 3,97%) als op de IAM (51% tegenover 46,6%) een iets grotere kans op aan- 
 werving hadden dan mannen.

4. Interne mobiliteit en promotie

• Uit de man/vrouw-verdeling van de kandidaten leiden we af dat de participatie van vrouwen aan de  
 horizontale mobiliteit (in verhouding tot hun aandeel in het totale personeelsbestand) iets hoger ligt  
 dat die van mannen (1,18% ten opzichte van 0,74%).
• Voor de 346 bevorderingsfuncties hebben zich in totaal 1.210 kandidaten aangemeld, wat over- 
 eenstemt met een gemiddelde wervingsratio van 3,5 kandidaten per vacature. Als we naar de  
 man/vrouw-verdeling van de kandidaten kijken (van 637 kandidaten is het geslacht niet gekend),  
 dan stellen we vast dat de participatie van mannen aan bevorderingsprocedures (in verhouding tot  
 hun aandeel in het totale personeelsbestand) een stuk hoger ligt dan die van vrouwen (resp. 4,43%  
 en 3,72%). 
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5. Prestatiemanagement 

6. Personeelsontwikkeling 

• Bijna de helft van de vrouwelijke personeelsleden heeft in 2004 minimum een vormingsactiviteit  
 gevolgd, bij mannelijke personeelsleden is dit bijna 1 op 3;
• Vrouwen blijven meer aan het formele vormingsgebeuren participeren 
 (14,75% meer dan mannen);
• Naarmate de leeftijd stijgt, daalt de vormingsparticipatie;
• Vrouwen volgen meer uren vorming, maar de kloof verkleint met mannen 
 (+ 5,02 uren in 2004 tegenover 6,27 uren in 2003);
• Er is een dalende tendens van de niveaus B, C en D.

Kengetal Omschrijving �00� �00� �00� �00�

Aantal mannelijke t.o.v.  Aantal mannelijke t.o.v. aantal  M: 77,7% M: 75,6% M: 76,4% M: 75,2%
aantal vrouwelijke  vrouwelijke eerste evaluatoren V: 22,3% V: 24,4% V: 23,6% V: 24,8%  
evaluatoren (in %) t.o.v. totaal aantal eerste Totaal: 1620 Totaal: 1472 Totaal: 68 Totaal: 1756
 evaluatoren (in %)

Geslacht van de eerste Aantal mannelijke t.o.v. aantal  1.258/362 1.113/359 1.421/439 1.321/435
evaluatoren vrouwelijke evaluatoren (20%/12%) (17,9%/11,4%) (22,7%/13,2%) (19,7%/11,5%)
  (% statutair per geslacht)

Evolutie van de vormingsparticipatie 
(MVG �00�-�00�)

 �00� �00� �00�

Mannen 47,69% 38,19% 32,6%
Vrouwen 60,87% 58,38% 47,35%
Niveau D 46,18% 27,43% 18,5%
45-54 jaar 60,02% 36,81% 31,53%
55-65 jaar 40,21% 24,64% 15,57% 
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7. Arbeidsflexibiliteit in het MVG 

Kengetal Omschrijving �00� �00� �00� �00�

Deeltijds werken % van de mannelijke en vrouwelijke  M: 5,4%  M: 6,6% M: 3,9%
naar geslacht personeelsleden die gebruik   (432/7.951) (548/8.285) (301/7.734)
 maakten van het verlof voor   V: 37,3% V: 44,6% V: 27,2%
 deeltijdse prestaties of halftijdse  (1.916/5.132) (2.485/5.566) (1.491/5.477)
 loopbaanonderbreking of die een 
 deeltijdse arbeidsovereenkomst 
 hadden.   

• Doordat de berekening van de cijfers voor deeltijdse prestaties verschillen van de vorige jaren, is  
 het moeilijk om een vergelijking te maken met de voorgaande jaren. 
• Zowel het gebruik van zorgverloven als de gewone loopbaanonderbrekingen zijn gestegen. Enkel  
 het gebruik van palliatief verlof is licht gedaald, maar het gaat hier om zo kleine aantallen dat er niet  
 van een trendbreuk kan worden gesproken.
• Halftijdse loopbaanonderbreking en verlof voor deeltijdse prestaties zijn het meest in trek bij  
 vrouwen van niveau C en D. Bij mannen kent men in niveau C het hoogste percentage volledige  
 loopbaanonderbrekers en personeelsleden met verlof voor deeltijdse prestaties.
• Vooral vrouwen blijken geïnteresseerd te zijn in systemen van telewerken en office sharing (men  
 heeft flexibele werkplaatsen, beperkte individuele opslagruimte en functionele acitviteitsgebonden  
 werkplekken). 247 vrouwen doen aan office sharing tegenover 162 mannen (60,4% t.o.v. 39,6%).  
 Iets meer mannen hebben infrastructurele voorzieningen om thuis te werken dan vrouwen (245 t.o.v.  
 209 of 54% t.o.v. 46%).

8. Veiligheid en Gezondheid in het MVG

• De afwezigheid wegens ziekte blijft bij vrouwen (6,46%) hoger liggen dan bij mannen (4,98%).  
 De afwezigheid wegens ziekte bij mannen duurt echter langer dan bij vrouwen.
• Vrouwen zijn vaker afwezig dan mannen, maar hun afwezigheid is korter (vaker één dag afwezig).
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9. Gelijkekansenbeleid in het MVG 

Kengetal Omschrijving �00� �00� �00� �00�

Vertegenwoordiging  Aantal vrouwelijke personeelsleden  38,8% 39,5% 40,3% 41,2%
vrouwen t.o.v. de  t.o.v. de totale personeelssterkte (4.763/12.287) (5.192/13.141) (5174/12.830) (5.964/13.837)  
maatschappelijke norm (in % en in absolute cijfers)    
 op 31/12/xx t.o.v. het maatschappelijke ... 42,9% 42,9% 42,9%
 normpercentage

In- en uitstroom van  Het aantal ingestroomde vrouwen  In: 46,1%  In: 45,9% In: 46,2% In: 47,8% 
vrouwen op jaarbasis t.o.v. de totale instroom versus (573/1.242) (772/1682) (532/1.152) (398/832)
 het aantal uitgestroomde vrouwen Uit: 35,2% Uit: 37,9% Uit: 34,2% Uit: 36,1%
 t.o.v. de totale uitstroom (213/605) (251/662) (227/663) (222/615)  

Vrouwen binnen niveau A % vrouwen binnen niveau A t.o.v.   A: 28,4% A: 30,1% A: 32,2% A: 33,9%
 % vrouwen binnen de andere (915/3.223) (1.020/3.385) (1.250/3.876) (1.367/4.029)
 niveaus op 31/12/xx overige: 42,5% Overige: 42,6% overige: 43,6% overige: 44,1%
  (3.848/9.064) (3.853/9.055) (4.229/9.692) (4.336/9.824)

Vrouwen in  % vrouwen in managementfuncties Managementfuncties: Managementfuncties: Managementfuncties: Managementfuncties:
managementfuncties   t.o.v. % statutaire vrouwen binnen   20,7% (35/169) 19,5% (33/169) 20,4% (34/167)  20,4% (34/167)
 niveau A op 31/12/xx  A-statutair: A-statutair: A-statutair: A-statutair:
  23% (580/2.523) 25,4% (680/2.677) 28% (829/2.956) 30,4% (1.003/3.298)

Vertegenwoordiging   Aantal personeelsleden Niet-Belgen     0,417% 0,469%
Niet-Belgen (EU en niet-EU) t.o.v. de totale   (54/12.944) (65/13.837)
 personeelssterkte (in % en absolute 
 cijfers) op 31/12/xx    

Vertegenwoordiging   Aantal personeelsleden met een    0,945% 1,070%
personen met een  handicap t.o.v. de totale   (128/13.549) (148/13.837)
handicap t.o.v. de  personeelssterkte  (in % en absolute    
maatschappelijke norm cijfers) op 31/12/xx t.o.v. het   4,5% 4,5%
  maatschappelijke normpercentage
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Kengetal Omschrijving �00� �00� �00� �00�

Vertegenwoordiging Aantal personeelsleden met maximaal    32,2% 30,9%
kort geschoolden t.o.v. de diploma lager secundair onderwijs   (4.357/13.549) (4.279/13.837)
maatschappelijke norm (niveau D) t.o.v. de totale     
 personeelssterkte (in % en absolute     
 cijfers) op 31/12/xx t.o.v. het   40% 40%
 maatschappelijke normpercentage

Vertegenwoordiging  Aantal personeelsleden ouder dan      51%
ervaren werknemers  45 jaar t.o.v. de totale personeelssterkte    (7.062/13.837)
 (in % en absolute cijfers)     
 op 31/12/xx    

• Wat de vertegenwoordiging van het aantal vrouwen betreft, blijft de stijgende trend aanhouden.  
 Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een lager uitstroompercentage: slechts 36% van de  
 personeelsleden die de organisatie in 2004 hebben verlaten, zijn vrouwen, terwijl die groep in de  
 instroom bijna 48% vertegenwoordigd.
• Slechts een vijfde van de managementfuncties wordt ingevuld door vrouwen. Dit is evenveel als  
 het jaar voordien, ook al zien we dat het aantal potentiële kandidaten (statutaire vrouwen op niveau)  
 stijgt.
• Bij de topfuncties (A3- en A4-functies) blijft de aanwezigheid van vrouwen hangen op ongeveer  
 10%.
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10. Personeelsonderzoek PRO 2004 in MVG 

Resultaten voor de personeelsleden in een niet-leidinggevende functie in de Vlaamse overheid: 
(5: akkoord, 4: eerder akkoord, 3: noch akkoord, noch niet-akkoord, 2: eerder niet akkoord, 1: niet akkoord)

1 In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk. 4,3

Uw werk 
2 Ik doe mijn werk graag (inhoud) 4,5
3 Ik weet welk steentje ik in deze organisatie bijdraag 4,4
4 Ik heb inspraak in de zaken die mij aanbelangen 3,7
5 Ik werk in een positieve werksfeer �,0
6 Ik word aanvaard zoals ik ben  �,�
7 Ik beschik over voldoende middelen (materialen, toestellen en andere)
 om mijn werk uit te voeren 4,0
8 In mijn job kan ik datgene doen wat ik goed kan 4,1
9 In mijn job leer ik regelmatig iets bij  4,1
10 Ik krijg kansen om zaken bij te leren die nuttig zijn voor mijn verdere loopbaan  3,9
11 Ik krijg loon naar werken 3,4
12 Ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen  �,�

Uw leiding 
13 Ik ben tevreden over mijn directe leidinggevende 3,9
14 Ik weet duidelijk wat van mij verwacht wordt 4,2
15 Ik word goed begeleid 3,6
16 Ik krijg waardering voor mijn werk  3,7
17 Ik word rechtvaardig geëvalueerd 4,1

Uw directe werkomgeving 
18 In mijn directe werkomgeving zijn we op de goede weg 3,7
19 Er wordt goed samengewerkt in mijn directe werkomgeving 3,9
20 In mijn directe werkomgeving worden afspraken en regels correct nageleefd  3,7
21 In mijn directe werkomgeving wordt er gezocht naar manieren om beter te werken   3,8
22 In mijn directe werkomgeving staat de klant centraal  4,1
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Uw organisatie (VOI of de administratie waarvoor u werkt) 
23 Ik werk graag voor mijn organisatie 4,4
24 Mijn organisatie levert waardevol werk voor de samenleving  4,4
25 In mijn organisatie worden de middelen (mensen en financiën) goed besteed  3,3
26 In mijn organisatie verlopen de interne selecties van personeel eerlijk  3,3

De Vlaamse Overheid 
27 Binnen de Vlaamse overheid zijn er voor mij voldoende mogelijkheden voor promotie 2,7
28 Ik heb voldoende mogelijkheden om binnen de Vlaamse overheid 
 van functie te veranderen 2,8
 
• De respons bij de steekproef bij de personeelsleden lag op 67%. Dit is statistisch representatief  
 voor de gehele Vlaamse overheid;
• De Vlaamse ambtenaar is in het algemeen een tevreden ambtenaar;
• De laagste scores zijn voor stellingen met betrekking tot verticale en horizontale mobiliteit (2,7 en  
 2,8), eerlijk verloop van interne selecties (3,3) en het loon naar werken (3,5);
• De hoogste scores zijn er voor de volgende stellingen:
 • “ik doe mijn werk graag” (4,5)
 • “ik weet welk steentje ik bijdraag binnen de organisatie” (4,4)
 • “ik werk graag voor mijn organisatie” (4,4)
 • “mijn organisatie levert waardevol werk voor de samenleving” (4,4)
 • “in het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk” (4,3)
 • “ik word aanvaard zoals ik ben” (4,3)
• Niveau D scoort over het algemeen hoger dan de andere niveaus;
• Op 6 items zijn er significante verschillen tussen mannen en vrouwen merkbaar. Waar er signi- 
 ficante verschillen zijn, zijn vrouwen over het algemeen meer tevreden:
 • “ik beschik over voldoende middelen” (v: 4,16  m: 3,84)
 • “ik kan mijn werk en privéleven goed op elkaar afstemmen” (v: 4,22  m: 4,12)
 • “ik word goed begeleid” (v: 3,62  m: 3,5)
 • “ik word rechtvaardig geëvalueerd” (v: 4,13  m: 4,05)
 • “binnen mijn directe werkomgeving zijn we op goede weg (v: 3,82  m: 3,7)
 • “in mijn directe werkomgeving staat de klant centraal” (v: 4,17  m: 4,09)
• mannen scoren slechts op 1 item (significant) hoger dan vrouwen: “ik heb voldoende mogelijk- 
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 heden om binnen de Vlaamse overheid van functie te veranderen” (m: 2,86  v: 2,66)
• 73% van de personeelsleden is akkoord (42%) of eerder akkoord (31%) met de stelling “ik werk in  
 een positieve werksfeer”
• 82% van de personeelsleden is akkoord (54%) of eerder akkoord (28%) met de stelling “ik word  
 aanvaard zoals ik ben”. Bij deze stelling scoren contractuelen hoger dan statutairen. Hoe ouder,  
 hoe lager de score.
• 81% van de personeelsleden is akkoord (47%) of eerder akkoord (34%) met de stelling “ik kan mijn  
 werk- en privéleven goed op elkaar afstemmen”. Niveau A is hierbij het minst tevreden, contrac- 
 tuelen en vrouwen scoren het hoogst.
• In verband met de mogelijkheid tot horizontale en verticale doorstroming, zijn personeelsleden van  
 niveau D en statutairen het minst ontevreden.

Resultaten voor het Management: 
(5: akkoord, 4: eerder akkoord, 3: noch akkoord, noch niet-akkoord, 2: eerder niet akkoord, 1: niet 
akkoord)

1 In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige functie. 4,4
2 Ik doe mijn werk graag (inhoud). 4,7
3 Mijn bevoegdheden volstaan om de algemene opdracht van mijn entiteit 
 volledig uit te voeren. 3,6
4 Mijn huidige beschikbare middelen (mensen en financiën) volstaan om 
 mijn opdrachten volledig uit te voeren. 2,9
5 Het door het algemeen personeelsbeleid (Vlaamse overheid) geboden kader 
 laat mij toe om geschikte medewerkers aan te trekken, te motiveren en te behouden. 3,0
6 Specifiek het beloningsbeleid (Vlaamse overheid) laat mij toe om 
 geschikte medewerkers aan te trekken, te motiveren en te behouden. 2,7
7 Mijn doelstellingen zijn duidelijk en meetbaar. 3,8
8 Mijn doelstellingen zijn uitdagend. 4,2
9 Ik word rechtvaardig geëvalueerd. 4,1
10 Ik krijg waardering voor mijn werk. 3,9
11 Ik word billijk betaald in vergelijking met anderen binnen de Vlaamse overheid.  3,9
12 Ik word competitief betaald in vergelijking met anderen buiten de Vlaamse overheid. 2,8
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13 In de Vlaamse overheid zijn er voor mij mogelijkheden om 
 een andere leidinggevende functie op te nemen. 2,9
14 Er zijn in de Vlaamse overheid mogelijkheden om mij voor te bereiden 
 op een volgende functie. 3,0
15 Ik heb in mijn functie de mogelijkheid (tijd, ruimte, ondersteuning) 
 om mij verder te ontplooien 3,5
16 Ik krijg de informatie die mij aanbelangt.  3,8
17 Ik heb voldoende inspraak in veranderingen bij de Vlaamse overheid. 2,5
18 Mijn professionele verantwoordelijkheden laten voldoende ruimte voor mijn privéleven.  3,2
19 In de Vlaamse overheid is er vandaag een duidelijke afbakening 
 verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het politieke en het ambtelijke niveau.  2,9
20 Er is vandaag een duidelijke bevoegdheidsverdeling tussen de entiteiten 
 van de Vlaamse overheid.  3,2
21 Alle leidinggevenden (binnen dezelfde managementlaag) in de Vlaamse overheid 
 hebben dezelfde mate van autonomie bij het aanwenden van de middelen.  2,3
22 De Vlaamse overheid presteert beter dan een jaar geleden.  2,7
23 Er worden inspanningen geleverd die uitzicht geven op een beter functioneren 
 van de Vlaamse overheid.  3,3
24 In de Vlaamse overheid staat de externe klant centraal.  3,6
25 In de ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid staat 
 de interne klant centraal.  3,3
26 Er wordt goed samengewerkt in de Vlaamse overheid.  3,1
27 De Vlaamse overheid functioneert op een betrouwbare en integere wijze. 3,7
28 In de Vlaamse overheid verlopen de externe aanwervingen van personeel integer.  4,2
29 In de Vlaamse overheid verlopen de interne selecties van personeel integer.  4,0
30 De Vlaamse overheid is een goede werkgever die ik zelf aan mijn vrienden 
 en kennissen zou aanraden.  4,0
31 Onder leidinggevenden in de Vlaamse overheid is er een positieve werksfeer.  3,7

• De respons bij het management was 49% (voor het MVG: 65,4%, voor de VOI’s: 35,7%). 
• Vrouwelijke managers scoren significant hoger op de stellingen:
 • “In de Vlaamse overheid zijn er voor mijn mogelijkheden om een andere leidinggevende functie 
  op te nemen”. (v: 3,23  m: 2,81)
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 • “In de Vlaamse overheid staat de externe klant centraal”. (v: 3,84  m: 3,51)
 • “In de ondersteunende diensten staat de interne klant centraal”. (v: 3,65  m: 3,17)

11. Cijfergegevens in het kader van de gelijkekansen- en diversiteits-
plannen van de VOI’s, VWI’s en departementen 2004

Organisatie Aantal pers.leden Aantal vrouwen Aantal mannen Pers. Hand. Allochtonen Ervaren werknemers kortgeschoolden 
DEPARTEMENTEN MVG 

AZF 1.362 866 (63,58%) 496 (36,42%) 19 (1,4%)  598 (43,91%) 679 (49,85%)
COO 320 166 (51,875%) 154 (48,125%) 4 (1,25%) 2 (0,625%) 121 (37,81%) 53 (16,56%)
Interne Audit 25 8 (32%) 17 (68%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (12%) 1 (4%)
SCICT 80 23 (28,75%) 57 (71,25%) 0 (0%) 1 (1,12%) 45 (56,25%) 35 (43,75%)
EWBL 1.802 911 (50,55%) 891 (49,45%) 32 (1,78%) 7 (0,38%) 791 (43,9%) 145 (8,05%)
WVC 2.040 1.129 (55,34%) 911 (44,66%) 24 (1,18%) 6 (0,29%) 870 (42,65%) 411 (20,15%)
OND 1.155 694 (60,09%) 461 (39,91%) 15 (1,3%)  586 (50,74%) 196 (16,97%)
LIN 7.214 1.985 (27,52%) 5.229 (72,48%) 48 (0,67%) 0 (0%)  2.746 (38,06%)
WIM 134 65 (48,51%) 69 (51,49%) 3 (2,24%) 1 (0,75%) 57 (42,54%) 20 (14,93%)
BLOSO 653 315 (48,24%) 338 (51,76%) 10 (1,53%) 4 (0,61%) 309 (47,32%) 188 (28,79%)
NV DS 531 38 (7,16%) 493 (92,84%) 30 (5,65%)   458 (86,25%)
DIGO 79 46 (58,23%) 33 (41,77%) 0 (0%) 3 (3,8%) 32 (40,51%) 14 (17,72%)
Export Vl. 169 92 (54,44%) 77 (45,56%)    47 (27,81%)
IWT 118 56 (47,46%) 62 (52,54%) 0 (0%) 2 (1,69%) 27 (22,88%) 13 (11,02%)
KIND & GEZIN 1.406 1.283 (91,25%) 123 (9,59%)    243 (17,28%)
NV Zeekanaal       
OPZ Geel       
OPZ REKEM 542 373 (68,82%) 169 (31,18%)   117 (21,59%) 171 (31,55%)
OVAM 393 224 (57%) 169 (43%)   89 (22,65%) 
Toerisme Vl.       
VFSIPH 379 239 (63,06%) 140 (36,94%) 20 (5,28%)   56 (15,04%)
VDAB 4.683 3.050 (65,13%) 1.633 (34,87%) 42 (0,9%) 125 (2,67%) 1.971 (42,09%) 491 (10,48%)
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Organisatie Aantal pers.leden Aantal vrouwen Aantal mannen Pers. Hand. Allochtonen Ervaren werknemers kortgeschoolden 
DEPARTEMENTEN MVG 

VHM 302 180 (59,6%) 122 (40,4%) 5 (1,66%) 2 (0,66%) 101 (33,44%) 68 (22,52%)
VIZO 179 124 (69,27%) 55 (30,73%) 0 (0%) 4 (2,23%) 45 (25,14%) 21 (11,73%)
VLM 798 377 (47,24%) 421 (52,76%)   181 (22,68%) 99 (12,41%)
VLOR 32 21 (65,625%) 11 (34,375%)    5 (15,625%)
VMM 770 354 (45,97%) 416 (54,03%) 9 (1,17%) 7 (0,91%) 18% 182 (28,26%)
VMW 1.494 282 (18,88%) 1.212 (81,12%) 4 (0,27%) 10 (0,67%) 778 (52,09%) 908 (60,78%)
VRT 2.804 1.003 (35,77%) 1.801 (64,23%)    1.434 (51,14%)
UZ GENT       
SERV 68 39 (57,35%) 29 (42,65%) 1 (1,47%) 0 (0%) 28 (41,18%) 7 (10,29%)
CLE  62 27 (43,55%) 35 (56,45%) 2 (3,23%) 0 (0%) 33 (53,23%) 2 (3,23%)
VITO 468 163 (34,83%) 305 (65,17%) 1 (0,21%) 0 (0%)  14 (2,99%)
VREG 19 8 (42,11%) 11 (57,89%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (5,26%) 
GOM Antwerpen       
GOM Limburg 29     17 (58,62%) 
GOM Vl.-Brabant 25 12 (48%) 13 (52%)   11 (44%) 3 (12%)
GOM Oost-Vl. 43 22 (51,16%) 21 (48,84%)    3 (6,97%)
GOM W-VL. 42 28 (66,67%) 14 (33,33%) 0 (0%) 0 (0%)  1 (2,38%)
DE LIJN 7.198 1.157 (16,07%) 6.041 (83,93%)    
Het Gem. onderw.       
Vlopera       
CLO       
IBW 112 32 (28,57%) 80 (71,43%) 0 (0%) 0 (0%)  17 (15,18%)
IAP 110 33 (30%) 77 (70%) 0 (0%) 0 (0%)  53 (48,18%)
INB 101 29 (28,71%) 72 (71,29%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%)
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12. Kinderopvang

Gemiddeld aantal kinderen per dag �00� - �00�

Jaar Aantal kinddagen* Gemiddeld aantal kinderen per dag

2001 8.279 25,7
2002 6.875 20,2
2003 7.341 20,4
2004 8.293 24,0

• Het aantal kinddagen was in 2001 uitzonderlijk hoog en vertoont na een dip in 2002 terug een  
 gestage groei. In dat jaar is de dienst Emancipatiezaken gestart met het nieuw factureersysteem  
 wat het dalen van het aantal kinddagen kan verklaren.
• Het aantal monitordagen is tevens gestegen sinds 2002.
• De kind/monitor-verhouding is echter gedaald sinds 2001. Dus het aantal monitordagen is  
 sneller gestegen t.o.v. het aantal kinddagen. Dit heeft te maken met verschillende factoren. Het  
 aantal monitoren per leeftijdsgroep is gestegen, er is dus meer nadruk gelegd op de veiligheid van  
 de kinderen en op de nood aan extra monitoren bij jongere kinderen.

*Kinddagen: ieder kind wordt gerekend naar het aantal dagen dat het tijdens de kinderopvang aan-
wezig is.

Globale cijfers

  �00� �00� �00� �00�

Kinddagen 8.279 6.875 7.341 8.293
Monitordagen 929 806 1.015 1.140
Loon in euro 63.566 68.802 91.590 88.199
Kinderen/monitor 8,91 8,53 7,23 7,27
Euro/monitordag 68 85 90 77
Euro/kinddag 8 10 12 11 
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13. Ongewenst seksueel gedrag op het werk 2004 
(Bron: Jaarrapport Spreekbuis Vlaanderen)

Aard van de meldingen

Soort OSGW Aantal

Verbale OSGW 2
Non-verbale OSGW 2
Fysieke OSGW 3
Stalking 7

Functieniveau van aangeklaagde

Functieniveau Aangeklaagde

Collega 4
Overste 1
Ondergeschikte 1
Externe persoon 1

Aantal en sekse van klager en aangeklaagde

Sekse Klaagster/klager Aangeklaagde

Vrouw 5 1
Man 1 6
Niet gedefinieerd 1 0
Totaal 7 7
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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

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

Joke Van Dyck
stafmedewerker Gelijkekansenbeleid - allochtonen en personen met een handicap
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A18
1000 Brussel
telefoon: 02-553 50 79 e-mail: joke.vandyck@azf.vlaanderen.be

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

Hans De Smedt
stafmedewerker Gelijkekansenbeleid - gender
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 49 38 e-mail: hans.desmedt@azf.vlaanderen.be
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Katrijn Vanderweyden
stafmedewerker Gelijkekansenbeleid - gender
Boudewijnlaan 30 - kamer 2A23
1000 Brussel
telefoon: 02-553 48 03 e-mail: katrijn.vanderweyden@azf.vlaanderen.be

Fatima Tigra
OSGW-beleid - 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
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

���



Dept. Naam Adres Telefoon Telefax E-mail

Voorzitter Ingrid Pelssers Boudewijnlaan 30- 2A25 02- 553 49 67 02- 553 50 52 ingrid.pelssers@azf.vlaanderen.be
Stafmedewerker Hans De Smedt 1000 Brussel 02- 553 49 38  hans.desmedt@azf.vlaanderen.be

Kabinet Wim Van Beeck E. Jacqmainlaan 20 02- 552 70 00 02-552 70 01 wim.vanbeek@vlaanderen.be
  7de verdieping
  1000 Brussel 

Leden departementen

COO Vicky Van den Berge Boudewijnlaan 30 02- 553 58 23 02- 553 58 40 vicky.vandenberge@coo.vlaanderen.be
  1000 Brussel 

AZF Katrien Callens Koning Albert II-laan 19 02- 553 20 90 02- 553 52 19 katrien.callens@azf.vlaanderen.be
 Lars Hegemann 1210 Brussel 02- 553 52 19                 lars.hegemann@azf.vlaanderen.be      
OND Annie Hofman Koning Albert II-laan 15 02- 553 87 88  02- 553 87 65 annie.hofman@ond.vlaanderen.be
  1210 Brussel

WVC Jord Vandenhoudt Markiesstraat 1 02- 553 32 31 02- 553 34 77 jord.vandenhoudt@wvc.vlaanderen.be
  1000 Brussel 

EWBL Eric Min Markiesstraat 1  02- 553 44 40 02- 553 37 24 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 

adrEssEnlijst commissiE EmancipatiEZakEn 
in dE VlaamsE oVErhEid
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Dept. Naam Adres Telefoon Telefax E-mail

Deskundigen

WVC/ICEM Annemie Degroote Markiesstraat 1 02- 553 32 53  annemie.degroote@wvc.vlaanderen.be
  1000 Brussel 

AZF/ASA Sophie Steyaert Boudewijnlaan 30  02- 553 50 33 02- 553 51 06 sophie.steyaert@azf.vlaanderen.be
  1000 Brussel 

AZF/Vorming Veerle Deconinck Boudewijnlaan 30  02- 553 49 85 02- 553 50 29 veerle.deconinck@azf.vlaanderen.be
  1000 Brussel 

COO/GK Heidi Vander Poorten Boudewijnlaan 30 02- 553 57 30  heidi.vanderpoorten@coo.vlaanderen.be
  1000 Brussel  

AZF/HRM Marina Vanwingh Boudewijnlaan 30 02- 553 61 78  marina.vanwingh@azf.vlaanderen.be
  1000 Brussel  

Leden Vlaamse openbare instellingen

Het Gemeenschapsonderwijs geen emancipatie- Emile Jacqmainlaan 20
 ambtenaar aangesteld 1000 Brussel   

BLOSO Ann Colpaert Zandstraat 3 02- 209 45 10 02- 209 45 85 ann.colpaert@bloso.be
  1000 Brussel 

De Scheepvaart N.V. Inge Kinnaer Havenstraat 44 011- 29 84 05 011- 22 12 77 i.kinnaer@descheepvaart.be
  3500 Hasselt 

DIGO Gerda Vaes Koningsstraat 94 02- 221 05 80 02- 221 05 36 gerda.vaes@digo.be
  1000 Brussel 

Flanders Investment & Trade Charlène Vanopbroeke Bollebergen 2B, bus 11 09-221 80 51  09-222 03 51 charlene.vanopbroeke@fitagency.be
  9052 Gent    

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 en Gezin Sigrid Cox Hallepoortlaan 27 02- 533 12 68 02- 537 29 58 sigrid.cox@kindengezin.be
  1060 Brussel
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Dept. Naam Adres Telefoon Telefax E-mail

Koninklijk Museum  Griet Claerhout Plaatsnijdersstraat 2 03- 238 78 09 03- 348 08 10 griet.claerhout@kmska.be
voor Schone Kunsten   2200 Antwerpen 0478-31 2422 

OPZ Geel geen emancipatie- Pas 200
 ambtenaar aangesteld 2440 Geel   

OPZ Rekem Rita Schaekers Daalbroekstraat 106 089- 71 70 14 089- 71 07 05 rita.schaekers@opzrekem.be
  3621 Rekem  
OVAM Karina De Beule Stationsstraat 110 015- 28 41 40 015- 28 41 07 karina.debeule@ovam.be
  2800 Mechelen 

Toerisme Vlaanderen Geen emancipatie- Grasmarkt 61
 ambtenaar aangesteld 1000 Brussel   

UZ-Gent Mario Naeye De Pintelaan 185–11  09- 240 21 11 09- 240 38 50 mario.naeye@uzgent.be
  K12 IE
  9000 Gent 

VFSIPH Chantal Masselus Sterrenkundelaan 30 02- 225 86 36  chantal.masselus@vlafo.be
  1210 Brussel 

VDAB Anne-Marie Vriends Hendrik Conscience- 015- 28 15 39 015- 28 15 40 anne-marie.vriends@vdab.be
  straat 5-7  
  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 49 26 02- 218 60 93 jessy.vandousselaere@vizo.be
  1000 Brussel 

VLM Anita Meesschaert Guldenvlieslaan 72 02- 543 72 39  02- 543 73 96 anita.meesschaert@vlm.be
  1060 Brussel 

VLOR Jo Gysen Leuvenseplein 4 02- 227 13 58  02- 219 81 18 jo.gysen@vlor.be
  1000 Brussel
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Dept. Naam Adres Telefoon Telefax E-mail

VMM Christ’l Van Iseghem A. Van de Maelestraat 96 053- 72 67 65 053- 77 71 68 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-Paule Provost A. Reyerslaan 52 02- 741 35 82 02- 741 45 08 marie-paule.provost@vrt.be
  1043 Brussel 

Waterwegen  Heidi Van Praet Oostdijk 110 03- 860 63 22 03- 860 63 01 heidi.vanpraet@zeekanaal.be
en Zeekanaal NV  2830 Willebroek 

adrEssEnlijst adViEsgroEp Voor pErsonEElsbElEid naar 
pErsonEn mEt EEn handicap En pErsonEn Van allochtonE 
afkomst

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

Joris Bouve departement Coördinatie afdelingshoofd afdeling Algemene   Boudewijnlaan 30
   Administratieve Diensten 1000 Brussel

Jan De Keye departement Economie,  afdelingshoofd afdeling Algemene Markiesstraat 1
 Werkgelegenheid,  Administratieve Diensten 1000 Brussel
 Binnenlandse Aangelegenheden
 en Landbouw

���



Naam Departement Functie Dienst Adres

Luc Lathouwers departement Leefmilieu   directeur-generaal administratie Algemene  Koning Albert II-laan 20
 en Infrastructuur  Administratieve Diensten 1000 Brussel

Jan Van Mulders departement Onderwijs afdelingshoofd afdeling Personeel, Logistiek  Koning Albert II-laan 15
   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

Ingrid Pelssers Vlaamse overheid opdrachthouder dienst Emancipatiezaken Boudewijnlaan 30
  Emancipatiezaken  1000 Brussel

Sonja Van Blaere departement Leefmilieu  afdelingshoofd  afdeling Personeel Koning Albert II-laan 20
 en Infrastructuur   1000 Brussel

Myriam Dierickx departement Algemene   adjunct van de directeur afdeling Wervingen en  Boudewijnlaan 30
 Zaken en Financiën  Personeelsbewegingen 1000 Brussel

Martine Van Sande departement Algemene Zaken   afdelingshoofd afdeling Statutaire  Boudewijnlaan 30
 en Financiën  Aangelegenheden 1000 Brussel

Roger Van den Troost departement Algemene Zaken  directeur-generaal administratie Ambtenarenzaken Boudewijnlaan 30 
 en Financiën   1000 Brussel

Herwig Van Nerum departement Algemene Zaken   afdelingshoofd afdeling Vorming Boudewijnlaan 30
 en Financiën   1000 Brussel

Frans Cornelis departement Algemene Zaken  directeur-generaal administratie  Boudewijnlaan 30
 en Financiën  Personeelsontwikkeling 1000 Brussel
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