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De opdrachthouder Emancipatiezaken, Ingrid Pelssers, legt hierbij haar Gelijkekansen- 
en diversiteitsplan 2009 voor – het vierde plan sinds haar aantreden. In dat plan maakt 
de dienst Emancipatiezaken elk jaar een stand van zaken op van het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid en van de acties die de diverse entiteiten van de Vlaamse overheid hebben 
gepland. 

Samenvattend rapport
Gelijkekansen- en 
diversiteitsplan 2009

Ingrid Pelssers - Opdrachthouder Emancipatiezaken
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95,7 % heeft gelijkekansen- en 
diversiteitsplan. 
Gelijkekansen- en diversiteitsplannen zijn een 
belangrijk beleidsinstrument. Ze helpen de orga-
nisatie om de geleverde inspanningen te evalueren 
en afspraken te maken voor nieuwe acties. Vol-
gens het besluit van 24 december 2004 moet elk 
van de 13 beleidsdomeinen jaarlijks tegen 1 juni 
een gelijkekansen- en diversiteitsplan indienen. 
In totaal moesten 70 entiteiten tegen 1 juni 2008 
ofwel een afzonderlijk gelijkekansen- en diversi-
teitsplan indienen, ofwel worden gevat door het 
gecoördineerd plan van hun beleidsdomein. Voor 
67 entiteiten (95,7 %) was dat inderdaad het geval. 
Dat is een succes: in 2007 was dat nog 93 % en in 
2006 slechts 78 %.

Acties: vooral instroom. 
Heel wat entiteiten plannen acties over de 
instroom van kansengroepen, en dan vooral van 
allochtonen en mensen met een arbeidshandi-
cap. Vaak betekenen die acties een voortzetting 
van de acties van het voorgaande jaar. Relatief 
weinig acties mikken op de doorstroom van vrou-
wen naar leidinggevende functies. Veel aandacht 
gaat ook naar sensibilisering en cultuurveran-
dering op de werkvloer. Acties voor de doelgroep 
van mensen met een arbeidshandicap zetten 
vooral in op toegankelijkheid van infrastruc-
tuur en informatie, en minder op instrumenten 
die het lage aandeel van die kansengroep willen 
opkrikken: redelijke aanpassingen, rendements-
ondersteuning, voorbehouden betrekkingen.

De dienst Emancipatiezaken heeft als missie de diversiteit van de Vlaamse samenleving te 
weerspiegelen in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Daarvoor krijgt hij de 
ruggensteun van de emancipatieambtenaren, die het beleid in de verschillende entiteiten 
uitwerken en opvolgen. Ze komen regelmatig samen in de Commissie Emancipatiezaken, 
een forum voor informatie- en ervaringsuitwisseling.

Het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid  
raakt stevig structureel verankerd
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Willem Vanvaerenbergh - Consulent Servicelijn VDAB
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Monitoring.
Elk jaar wordt het aandeel van de kansengroe-
pen in het personeelsbestand van de Vlaamse 
overheid gemeten. Voor die monitoring is een 
systeem van vrijwillige registratie opgezet. Om de 
entiteiten daarin te ondersteunen, heeft de dienst 
Emancipatiezaken een bevragingsinstrument 
uitgewerkt. Ongeveer de helft van de entiteiten 
heeft al een vrijwillige registratie georganiseerd.

Streefcijfers. 
De Vlaamse overheid wil in haar personeelsbe-
stand de diversiteit van de Vlaamse samenleving 
weerspiegeld zien. Daarom legt ze zichzelf streef-
cijfers op. Zo wil ze het aandeel allochtonen tegen 

2015 optrekken tot 4 %, het aandeel personen met 
een arbeidshandicap tegen 2010 optillen tot 4,5 %, 
en ook het percentage vrouwen in management-
functies verhogen: tegen 2010 zouden vrouwen 
33 % van het middenkader moeten uitmaken en 
tegen 2015 moeten ze 33 % van de topfuncties 
bekleden.
Die streefcijfers moeten bovendien worden opge-
nomen in de aansturingsdocumenten van de 
entiteiten: beheersovereenkomsten, plannings-
documenten, enzovoort. Bij de meeste entiteiten 
is dat intussen gebeurd. Bovendien worden de 
entiteiten gestimuleerd om eigen streefcijfers te 
formuleren.

Overzicht vertegenwoordiging kansengroepen in de Vlaamse overheid
 

Vlaamse overheid op   
31 december 2007 Streefcijfer

Vrouwen algemeen 47,18  % -

Vrouwen in topfuncties 20  % 33  % tegen 2015

Vrouwen in 
middenkaderfuncties 24,8  % 33  % tegen 2010

Arbeidshandicap 0,78  % 4,5  % tegen 2010

Allochtone afkomst 1,55  % 4,0  % tegen 2015

Ervaren werknemers (45+) 44,87  % -

Kortgeschoolden 20,06  % -

Hoe staat het met de kansengroepen?

Het globale personeelsbestand is in 2007 met 3,23 % gestegen. In principe zorgt die extra instroom 
voor extra kansen om personeelsleden uit de kansengroepen aan te trekken, en dan vooral allochtonen 
en mensen met een handicap. Is dat ook gebeurd?
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Allochtonen.  
Positief is alvast de stijging van het aandeel 
allochtonen: zij gaan gestaag vooruit, nu tot 
1,55 %. Deze kansengroep is goed op weg om 
in 2015 het streefcijfer van 4 % te bereiken. Hun 
instroom is recent: 90 % is jonger dan 45 jaar. 
Opmerkelijk is ook de stijging van het aandeel 
vrouwen in de groep allochtonen: van 70 % naar 
77 % in 1 jaar tijd. Doordat hun scholingsgraad 
gemiddeld lager ligt, werken ze vooral op niveaus 
C (29 %) en D (42 %). Opvallend is ook dat 90 % 
van hen in contractueel dienstverband werkt.
Een aandachtspunt blijft dat allochtonen 
vaak onder hun kwalificatieniveau blijken te 
werken. Hun competenties worden onvoldoende 
benut. Die tendens wordt versterkt doordat de 
Vlaamse overheid blijft vasthouden aan strakke 
diplomavoorwaarden. 

Mensen met arbeidshandicap.  
Minder goed gaat het met het aandeel personen 
met een arbeidshandicap. Dat bleef erg laag: 
0,78 %. De dienst Emancipatiezaken realiseerde 
een systeem van rendementsondersteuning 
(loonkostsubsidie) en werkte een systeem uit 
van voorbehouden betrekkingen voor personen 
met een arbeidshandicap. Ook kunnen 
mensen met een functiebeperking steeds 
terecht bij de dienst Emancipatiezaken voor 
arbeidspostaanpassingen.
Voor de leidinggevenden en personeelsdiensten 
zijn er dus steeds minder structurele barrières 
om mensen uit die kansengroep aan te trekken. 
Veel entiteiten maken daar ook werk van, 
maar geven tegelijk aan dat de streefcijfers 
erg ambitieus zijn. Dat neemt niet weg dat hun 

inspanningen een cultuurverandering kunnen 
helpen realiseren. Tijdelijke contracten in 
startbanen of stagecontracten komen slechts 
ten dele tot uiting in de cijfers op het einde van 
het jaar, maar blijven op middellange termijn 
erg zinvol. Stages, startbanen en studentenjobs 
kunnen door de entiteiten nog krachtiger worden 
ingezet om jongeren uit de kansengroepen met 
de Vlaamse overheid te laten kennismaken.

Kortgeschoolden.  
Het aandeel kortgeschoolden blijft licht dalen. Die 
evolutie past in de upgrading die we ook elders 
op de arbeidsmarkt vaststellen: het gemiddelde 
niveau van de functies stijgt. 

Ervaren werknemers.  
Het aandeel van de 45-plussers bij de Vlaamse 
overheid blijft ongeveer gelijk: bijna 45 %. Dat 
betekent dat een kleine helft van het Vlaamse 
overheidspersoneel in de volgende 20 jaar 
zal uitstromen. Doordat op die manier veel 
ervaring verloren gaat, zal het HR-beleid werk 
moeten maken van talentmanagement. Ook 
een behoorlijk eindeloopbaanbeleid is geen 
overbodige luxe. Binnen de Vlaamse overheid 
worden verschillende initiatieven genomen 
om de uitstroom te vertragen. Zo bevat het 
Sectoraal Akkoord 2005-2007 maatregelen om 
ouderen langer aan het werk te houden. De 
Vlaamse overheid past dergelijke maatregelen 
voor oudere werknemers in in een duurzaam en 
geïntegreerd personeelsbeleid. Daarin worden 
alle personeelsprocessen, van instroom tot 
uitstroom, op elkaar afgestemd.

Hoe staat het met de kansengroepen?



7

Vrouwen in topfuncties.   
Het aandeel vrouwen in topfuncties is gestegen 
tot 20 %, haast 2 keer meer dan 2,5 jaar geleden, 
toen het nog maar 11 % bedroeg. Toch blijven 
inspanningen nodig om het ambitieuze streefcijfer 
van 33 % vrouwelijke topambtenaren in 2015 te 
halen. 
In het voorjaar van 2006 werden een 30-tal 
topfuncties bij de Vlaamse overheid vacant 
verklaard. Uit de analyse van de selectieronde 
voor die functies blijkt dat 3 troeven cruciaal 
bleken voor succes: de leeftijd (ouder dan 40), 
kabinetservaring en werkervaring bij de Vlaamse 
overheid. Vrouwen bleken op die criteria veel 
minder sterk te scoren dan mannen: zo bleken de 
meeste vrouwen in de groep externe kandidaten 
te zitten. Ook bleken topbenoemingen vaak 
gepaard te gaan met lobbywerk en netwerking. 
De dienst Emancipatiezaken beveelt daarom 
aan om werk te maken van talentmanagement: 

topambtenaren moeten vrouwelijk talent 
opsporen en coachen. Als de Vlaamse overheid 
externe topambtenaren wil aantrekken, moet ze 
nagaan of de selectieprocedure hen voldoende 
kansen biedt. Ze moet ook de politieke factor 
terugdringen, omdat die gemotiveerde kandidaten 
doet afhaken.
Positief is alvast dat in de kabinetten – waaruit 
veel topmanagers worden gerekruteerd – het 
aantal vrouwen toeneemt. Bij de kabinetschefs 
en de adjunct-kabinetschefs steeg hun aandeel 
in 1 jaar tijd van 15 % naar 20,5 %.

Vrouwen in middenkader. 
Het aandeel vrouwen in het middenkader zakte 
van 26,3 % naar 24,8 % en viel daarmee terug naar 
het niveau van 2005. Dat is een kwalijke evolutie, 
omdat het topkader vooral wordt gerekruteerd 
uit het middenkader. 
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Nathalie De Busser – Administratief medewerker OVAM



9

7 grote thema’s. 
Die acties kunnen ruwweg worden ondergebracht 
onder 7 overkoepelende thema’s:

•	kansengroepen aantrekken: ook in start-
banen, voor stageplaatsen en als jobstudent,

•	selectie en werving: selectieverantwoordelij-
ken en jury’s sensibiliseren voor diversiteit, de 
diplomavoorwaarden versoepelen en Elders 
Verworven Competenties erkennen, vacatures 
beter bekendmaken,

•	acties gericht op personen met een arbeids- 
handicap: promoten van redelijke aanpassin-
gen, rendementsondersteuning, voorbehouden 
betrekkingen, 

•	samenwerking met VDAB: deeldatabanken met 
cv’s van werkzoekenden uit de kansengroepen, 
vacatures verspreiden via kansengroepgerichte 
websites, begeleiding van nieuwe personeels-
leden uit de kansengroepen door jobcoaches, 
en actieve bemiddeling van vacatures om kan-
sengroepen aan te sporen om te solliciteren,

•	samenwerking met Jobpunt Vlaanderen: 
aandacht voor diversiteit in arbeidsmarkt- 
communicatie, advies aan entiteiten die vaca-
tures hebben, toelichting voor sollicitanten bij 
het selectieproces, gratis dienstverlening aan 
de entiteiten die personen met een handicap 
aantrekken voor voorbehouden betrekkingen,

•	samenwerking met Selor: vacatures mailen 
naar diversiteitskanalen, acties rond etno-
communicatie opzetten in grote steden, het 
testinstrumentarium screenen op diversiteit,

•	ondersteuning van personeelsleden, leiding-
gevenden en personeelsdiensten: door de 
dienst Emancipatiezaken, door projectontwik-
kelaars evenredige arbeidsdeelname, door 
trainingssessies diversiteit, door bijeenkom-
sten en informatiefiches.

Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Wervend Werven goed. 
Dat plan bevat ongeveer 30 maatregelen die de instroom van allochtonen en mensen 
met een arbeidshandicap moeten vergroten. De maatregelen moeten het management 
ondersteunen om voor die kansengroepen de vooropgezette streefcijfers te halen. In 2007-
2008 kwamen de meeste acties van het actieplan op kruissnelheid.

Werken aan de instroom: wervend werven
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Op enkele blikvangers gaan we even dieper in.

Diplomavoorwaarden.  
De strikte diplomavoorwaarden voor functies bij 
de Vlaamse overheid belemmeren de instroom 
van kandidaten uit de kansengroepen. Voor heel 
wat functies beschikken geschikte kandidaten 
weliswaar niet over het gevraagde diploma, maar 
(door opleiding of ervaring op de werkvloer) wel 
over de nodige competenties. Momenteel wordt 
er gewerkt aan een lijst van knelpuntfuncties 
waarvoor een diploma geen absolute toelatings-
voorwaarde is. Ook wordt er onderzocht hoe 
Elders Verworven Competenties, competenties 
die buiten het reguliere onderwijs verworven 
zijn, voor een aantal specifieke functies binnen 
de Vlaamse overheid erkend kunnen worden. Dat 
volstaat echter niet: de dienst Emancipatiezaken 
heeft vastgesteld dat veel werkzoekenden in de 
allochtonen-subdatabank van de VDAB een bui-
tenlands hogeronderwijsdiploma hebben. Voor 
dergelijke kandidaten moet volgens de dienst 
Emancipatiezaken een niveaubepaling volstaan 
om in te stromen op (minstens) niveau B, zonder 
dat volledige formele gelijkwaardigheid van het 
diploma met een Vlaams diploma erkend is. 

Rendementsondersteuning.   
De rendementsondersteuning is een soort 
loonkostensubsidie voor nieuwe personeelsleden 
met een handicap. Die subsidie kan het 
rendementsverlies van een persoon met een 
handicap compenseren. Aan de financiële steun 
is ook inhoudelijke begeleiding op de werkvloer 
gekoppeld. De maatregel is sinds 2007 van kracht. 
Bij de aanwerving van nieuwe werknemers met 
rendementsondersteuning maakt de dienst 
Emancipatiezaken een integratieprotocol op. Dat 
gebeurt in samenspraak tussen de betrokken 
werknemer, de leidinggevende, een externe 
expert en de plaatselijke personeelswerker. Die 
personeelswerkers zetten zich in om het protocol 
uit te voeren, maar hebben daar niet altijd de 
middelen en de bevoegdheid voor. Ook van de 
dienst Emancipatiezaken vergt de ondersteuning 
van de integratieprotocols extra capaciteit. Voor 
die taaklast moet een oplossing worden gezocht.

Werken aan de instroom: wervend werven
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Rachid Boulajhaf - Bouwkundig tekenaar Waterwegen en Zeekanaal

Voorbehouden betrekkingen.   
Het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) bepaalt 
sinds 23 mei 2008 een aandeel voorbehouden 
betrekkingen voor personen met recht op 
langdurige loonkostsubsidies. Zij kunnen 
zonder vergelijkend wervingsexamen worden 
aangeworven met een contract van onbepaalde 
duur of in een statutaire aanstelling. Per 
beleidsdomein mag maximaal 1 % betrekkingen 
worden voorbehouden voor mensen met een 
arbeidshandicap die recht hebben op langdurige 
loonkostsubsidies (ongeveer één vijfde van de 
werkzoekenden met een arbeidshandicap). De 
kandidaten ondergaan een geschiktheidsbepaling 
die bepaalt in welke mate de competenties 
overeenkomen met het functieprofiel. De dienst 
Emancipatiezaken promoot de maatregel bij de 
entiteiten en adviseert bij de toepassing. Jobpunt 
doet een gratis aanbod voor de organisatie van 
de werving.

Deeldatabanken kansengroepen.  
Speciaal voor de Vlaamse administraties bouwde 
de VDAB een subdatabank met cv’s van zowel 
werkzoekenden met een arbeidshandicap als 
allochtone werkzoekenden. In september 2007 
ging de deeldatabank van start. Half maart 2008 
hadden 43 van de 81 entiteiten toegang tot de 
deeldatabanken, en 23 maakten er ook effectief 
gebruik van. De deeldatabank wordt vooral 
geraadpleegd voor ‘moeilijke’ vacatures of voor 
vacatures die snel ingevuld moeten worden. De 
databank bevat ongeveer 17.000 cv’s van mensen 
met een arbeidshandicap en 33.000 cv’s van 
allochtone kandidaten.
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Kristel Gevaert, administrateur-generaal  
van het Agentschap voor Facilitair Management
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Maatwerk voor diversiteit. 
Om de instroom van mensen met een arbeids-
handicap te vergroten, werkte de dienst 
Emancipatiezaken een concept uit waarover 
gesprekken worden gevoerd met Jobpunt Vlaan-
deren. Het concept omvat onder meer regionale 
evenementen, gespreid over de provincies, waar 
(vooral) buitendiensten van de Vlaamse overheid 
in contact worden gebracht met de eveneens 
regionaal gesitueerde toeleiders. Die toeleiders 
zijn gespecialiseerde diensten van de VDAB die 
mensen met een functiebeperking begeleiden 
naar werk, maar niet specifiek voor de Vlaamse 
overheid werken. Op de regionale ontmoetingen 
kan de dienst Emancipatiezaken de bestaande 
instrumenten voor de doelgroep toelichten, maar 
er is ook ruimte voor informele netwerking. Ook 
worden vraag en aanbod gedetailleerd in kaart 
gebracht: zowel de doelgroep van arbeids- 
gehandicapten als de functieprofielen en vaca-
tures binnen de overheid worden grondig 
geanalyseerd, met het oog op het vinden van de 
juiste ‘matching’. Ook is het de bedoeling om 
‘maatwerkers’ aan te wijzen – personeelsmede-
werkers die specifiek zijn aangeduid om de 
instroom van arbeidsgehandicapten binnen de 
Vlaamse overheid te stimuleren.

Forummoment instroom  
kansengroepen. 
Op 7 mei 2009 organiseert de dienst Emancipatie-
zaken een forumdag over innoverende praktijken 
rond de instroom van kansengroepen. Dit evene-
ment zal interne en externe actoren informeren 
over het project Wervend Werven, goede praktij-
ken voorstellen en ideeën formuleren rond een 
succesvolle instroom van kansengroepen.

De dienst Emancipatiezaken heeft ervoor geopteerd om de bestaande acties en  
instrumenten verder uit te bouwen en breder bekend te maken, maar hij neemt ook enkele 
nieuwe initiatieven.

Blikvangers voor het komende jaar
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Verschillende acties concentreren zich op de 
doorstroom van vrouwen naar top- en midden-
management. Zo blijven de Vlechtwerksessies 
– bedoeld voor vrouwen en mannen met manage-
mentambitie – een succes: de 6 sessies trokken 
325 deelnemers aan. In 2009 zal een 7de reeks 
van Vlechtwerk georganiseerd worden. Ook 
het vernieuwde ‘quotadecreet’, dat advies- en 
bestuursorganen van de Vlaamse overheid ertoe 
verplicht om tegen 1 januari 2009 een evenredige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te 
realiseren, moet bijdragen tot een betere zicht-
baarheid van vrouwen op sleutelposities.
Voor ervaren werknemers bevat het sectoraal 
akkoord 2007-2009 maatregelen die de uitstroom 
moeten vertragen. Die worden nu verder uitge-
werkt en ingevoerd. De Vlaamse overheid heeft 
besloten om die maatregelen in te passen in een 
duurzaam en geïntegreerd personeelsbeleid. Om 
dat duurzaam personeelsbeleid onder de aan-
dacht te brengen, is de communicatiecampagne 
‘Zin’ opgezet. ‘Zin’ verwijst naar de ‘zin om te 
werken’, maar ook naar ‘zinvol werk’. De meer-
jarencampagne werd eind 2007 gelanceerd.

Combinatiefaciliteiten. 
Streven naar gelijke kansen betekent ook dat 
zowel mannen als vrouwen kansen krijgen om 
werk- en privéverantwoordelijkheden evenwichtig 
op elkaar af te stemmen. De dienst Emancipatie-
zaken wil de discriminatie wegwerken waarmee 
contractuele meemoeders (de vrouwelijke partner 
van een pas bevallen vrouw) te maken krijgen.

Sensibilisering en cultuurverandering.
Om te kunnen slagen, moet het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid in de organisatie op een breed 
draagvlak kunnen steunen. Communicatie- 
acties dragen daartoe bij. Zo loopt van mei 2008 

tot mei 2009 de interne campagne ‘Maak werk 
van diversiteit’, die op een luchtige manier voor-
oordelen op losse schroeven zet en informeert 
over de diversiteitsinstrumenten van de dienst 
Emancipatiezaken. De dienst hield ook een 
externe affichecampagne bij de zelforganisaties 
van kansengroepen in het najaar van 2008 waar-
bij de Vlaamse overheid als diverse werkgever 
geprofileerd werd. Ook vond eind 2008 opnieuw 
een Dialoogdag plaats voor personeelsleden met 
een arbeidshandicap en hun leidinggevenden.

Toegankelijkheid.
 Opdat mensen met een arbeidshandicap zich bij 
de Vlaamse overheid zouden thuis voelen, moeten 
gebouwen toegankelijk worden gemaakt. Dat wil 
het Agentschap Facilitair Management voort-
aan structureler aanpakken. Daarvoor wordt een 
actieplan geformuleerd.
Maar toegankelijkheid heeft niet alleen te maken 
met infrastructuur: het betekent ook dat mensen 
vlot toegang krijgen tot informatie. In 2008 werd 
het project Toegankelijk Web, dat na evaluatie te 
ambitieus bleek, bijgestuurd. Alle nieuwe web-
sites moeten sinds 1 januari 2006 beantwoorden 
aan de AnySurfer-basisnormen. Om het project 
in een stroomversnelling te brengen, trok de 
Vlaamse Regering er een half miljoen euro extra 
voor uit.
Toegankelijkheid betekent ook dat allerlei drem-
pels en ‘vallen’ uit de weg worden geruimd die 
mensen met een handicap in de inactiviteit 
houden of duwen. Die hebben onder meer te 
maken met de complexiteit van sociale voorzie-
ningen, regelingen rond deeltijds werk en het 
woon-werkverkeer. De dienst Emancipatiezaken 
heeft ze opgelijst en formuleert voorstellen om 
ze op te ruimen.

Naast acties om de instroom te verhogen van verschillende kansengroepen, moeten we 
ook inzetten op acties die de doorstroommogelijkheden van personeelsleden verbeteren 
en voor een duurzame tewerkstelling zorgen. 

Duurzame tewerkstelling en doorstroom
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1. De krapte op de arbeidsmarkt: slaagt de 
Vlaamse overheid erin om zich als een aan-
trekkelijke werkgever te profileren, ook voor 
kansengroepen? Kan de overheid naast nieuw 
talent, ook veel krachtiger het al aanwezige 
talent aanspreken en zijn inzetbaarheid onder-
steunen, met bijzondere aandacht voor de 
oudere en kortgeschoolde personeelsleden?

2. Zullen in de discussie over het al dan niet 
te hoge personeelsbestand van de Vlaamse 
administratie de doelgroepen kortgeschoolden, 
allochtonen en personen met een arbeids-
handicap wel voldoende aandacht krijgen?

3. Maakt de Vlaamse overheid de komende 
jaren echt werk van een competentiegerichte 
en open organisatie met aandacht voor elk 
talent?

De uitkomst van deze drie uitdagingen zal voor 
een belangrijk deel mee bepalen of de Vlaamse 
overheid de weg opgaat van een echt diverse 
organisatie – een organisatie die een weerspie-
geling vormt van de samenleving en die optimaal 
dienst verleent aan deze samenleving.

Drie uitdagingen  
voor de toekomst
Voor de toekomst van kansengroepen bin-
nen onze organisatie zijn de volgende drie 
uitdagingen essentieel:

Oznur Erekin – Consulente VDAB
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Actiepunten voor 2009

1. Commissie Emancipatiezaken
•	De	enquêteresultaten	verwerken	en	aanbeve-

lingen formuleren voor een goed functioneren 
van de Commissie Emancipatiezaken.
•	De	werking	van	de	Commissie	Emancipatie-

zaken aanpassen vanaf januari 2009.
•	Opleidingsinitiatief	in	de	vorm	van	een	semi-

narie voor alle leden van de CE.

2. Overlegorganen
•	Entiteiten	 die	 nog	 door	 geen	 enkele	 werk-

groep gevat worden, oproepen om daar 
verandering in te brengen. 
•	Het	stramien	voor	de	opmaak	van	het	gelijke-

kansen- en diversiteitsplan aanpassen, zodat 
de dienst Emancipatiezaken een scherper 
beeld krijgt van de diverse werkgroepen en 
van de andere overlegfora waarop het diver-
siteitsbeleid ter sprake komt.

3. De gelijkekansen- en diversiteitsplannen
•	Ondersteuning	 bieden	 aan	 entiteiten/

beleidsdomeinen bij de opmaak van het gelij-
kekansen- en diversiteitsplan.
•	Elke	entiteit	ontvangt	feedback	van	de	dienst	

Emancipatiezaken.

4. Vrijwillige registratie
•	Verdere	ondersteuning	van	entiteiten	die	een	

systeem van vrijwillige registratie opzetten.
•	Als	 het	 systeem	 van	 socio-economische	

monitoring wordt voortgezet: nagaan of de 
Vlaamse overheid dat systeem als werkgever 
kan gebruiken.
•	Afwerken	 en	 verspreiden	 van	 de	 rondzend-

brief, de handleiding en het inlichtingenblad 
voor vraagstelling bij indiensttreding.
•	Integratie	van	de	vrijwillige	registratie	 in	de	

nieuwe versie van het personeelssysteem 
Vlimpers.

5. Aantrekken kandidaten kansengroepen
•	Verder	 opvolgen	 of	 de	 startbanen	 worden	

ingezet als gelijkekansen- en diversiteits-
instrument: startbaanfuncties op niveau D 
invullen, blijven focussen op aanwerving van 
allochtonen en personen met een handicap.

6. Stageplaatsen
•	AgO	 blijft	 bemiddelen	 om	 personen	 uit	 de	

kansengroepen te laten instromen in stage-
plaatsen.
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7. Jobstudenten
•	De	 dienst	 Emancipatiezaken	 roept	 de	

verschillende entiteiten en de centrale aan-
bieder van vacatures Jobpunt Vlaanderen op 
om blijvend inspanningen te leveren voor het 
aantrekken (en in dienst nemen) van jonge-
ren uit de kansengroepen als jobstudenten.

8. Diploma’s en Elders Verworven 
Competenties (EVC)
•	Selor	werkt	een	systeem	uit	 voor	de	uitrei-

king van instapkaarten.

9. Rendementsondersteuning
•	Een	 oplossing	 zoeken	 voor	 het	 stijgende	

aantal integratieprotocols en de administra-
tieve taaklast.
•	Het	 instrument	 integratieprotocol	 verder	

ontwikkelen.
•	Afwegen	 of	 afstemming	 met	 de	 Vlaamse	

Ondersteuningspremie mogelijk is.

10. Voorbehouden betrekkingen
•	De	maatregel	aanbevelen	bij	de	entiteiten	die	

onder het VPS vallen en hen adviseren bij de 
toepassing.

•	Bij	 elke	 aanwerving	 een	 integratieprotocol	
afsluiten, zoals dat bij rendementsonder-
steuning gebeurt.
•	De	entiteiten	buiten	het	VPS	aansporen	om	

een gelijkaardig instrument in hun perso-
neelsstatuut op te nemen.

11. Samenwerking VDAB
•	De	dienst	Emancipatiezaken	zal	meer	intern	

communiceren over het bestaan, de moge-
lijkheden en het gebruik van de verschillende 
instrumenten die de VDAB aanbiedt.
•	De	 dienst	 Emancipatiezaken	 onderzoekt	

welke instrumenten het doeltreffendst zijn 
om de vooropgestelde resultaten te realise-
ren.

12. Traject interculturalisering
•	De	 dienst	 Emancipatiezaken	 organiseert	 2	

lunchgesprekken voor personeelsleden van 
allochtone afkomst.

13. Forumdag instroom kansengroepen
•	De	dienst	Emancipatiezaken	organiseert	een	

Forumdag rond innoverende praktijken bij de 
instroom van kansengroepen.
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14. Doorstroom van vrouwen
•	Een	7de reeks van Vlechtwerk organiseren.
•	Genderanalyse	 van	 de	 kandidaatstellingen	

voor de N-1 functies in het middenkader van 
de Vlaamse overheid.

15. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
•	De	 website	 verder	 ontwikkelen;	 specifieke	

acties uitwerken en ondersteunen die passen 
in een duurzaam personeelsbeleid.

16.  Vaderschapsverlof voor meemoeders
•	Contractuele	meemoeders	 krijgen	 recht	 op	

het equivalent van 10 dagen omstandigheids- 
of vaderschapsverlof.

17.  ‘Maak werk van diversiteit’
•	De	 interne	 communicatiecampagne	 verder	

laten uitrollen en starten met het externe luik. 

18. Dialoogdag voor personeelsleden met een 
arbeidshandicap
•	Organisatie	van	een	dialoogdag	voor	perso-

nen met een handicap.

19. Adviesnota Holebi’s op de werkvloer
•	Het	 thema	 van	 ‘seksuele	 oriëntatie’	 wordt	

erkend als beleidsthema en wordt toege-
voegd aan het pakket bevoegdheden van de 
dienst Emancipatiezaken. De dienst krijgt de 
opdracht acties te ontwikkelen.

20.  Toegankelijk Web
•	Het	aantal	toegankelijke	websites	gelinkt	op	

de portaal (aangevuld met voor de doelgroep 
belangrijke websites) minstens verdubbelen.
•	Een	 macroscreening	 opstarten,	 zodat	 de	

globale vorderingen beter in kaart worden 
gebracht.
•	Een	werkstructuur	opzetten	waarin	contact-

personen in hun beleidsdomeinen aan de 
slag gaan en tegelijkertijd samenwerken in 
een projectgroep.

21.  Toegankelijkheid van gebouwen
•	De	 aanpak	 van	 toegankelijkheid	 uitbreiden	 en	

samenbrengen in een actieplan toegankelijkheid.
•	Aantrekken	van	een	externe	partner.

22.  Arbeidspostaanpassingen
•	De	 dienst	 Emancipatiezaken	 gaat	 op	 zoek	

naar een interne instantie die het realiseren 
van arbeidspostaanpassingen in de ministe-
ries op zich kan nemen.

Actiepunten voor 2009
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Colofon:

DiEnST EMAnCipATiEzAkEn
Boudewijnlaan 30 bus 33 – 1000 Brussel
T 02 553 49 65
F 02 553 51 06
emancipatiezaken@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/emancipatiezaken
Verantwoordelijke uitgever: Ingrid Pelssers
Lay-out: BBC
Wettelijk depotnummer: D/2009/3241/007

Contactgegevens

DiEnST EMAnCipATiEzAkEn
Departement Bestuurszaken
Vlaamse overheid
Boudewijnlaan 30 bus 33 – 1000 Brussel
telefoon: 02 553 49 65
telefax: 02 553 51 06
e-mail: emancipatiezaken@vlaanderen.be
website: www.vlaanderen.be/emancipatiezaken

ingrid pelssers
opdrachthouder Emancipatiezaken
telefoon: 02 553 49 67
e-mail: ingrid.pelssers@bz.vlaanderen.be

Johan Vermeiren
stafmedewerker gelijkekansenbeleid – personen 
met een arbeidshandicap en personen van 
allochtone afkomst
telefoon: 02 553 59 36
e-mail: johan.vermeiren@bz.vlaanderen.be

kaat Matthys
stafmedewerker gender- en diversiteitsbeleid
telefoon: 02 553 48 03
e-mail: kaat.matthys@bz.vlaanderen.be

nuray köse
stafmedewerker gelijke kansen en 
diversiteitsbeleid
telefoon: 02 553 49 38
e-mail: nuray.kose@bz.vlaanderen.be

Sophia Hoornaert
stafmedewerker gelijkekansenbeleid
telefoon: 02 553 50 79
e-mail: sophia.hoornaert@bz.vlaanderen.be

Mireille Brepoels
projectcoördinator gelijke kansen en diversiteit
telefoon: 02 553 49 70
e-mail: mireille.brepoels@bz.vlaanderen.be

nini Van de Velde
management assistent – secretariaat
telefoon: 02 553 49 65
e-mail: nini.vandevelde@bz.vlaanderen.be

Recep Bas
administratieve ondersteuning
telefoon: 02 553 48 64
e-mail: recep.bas@bz.vlaanderen.be
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