
Samenvattend jaarrapport van de dienSt emancipatiezaken

Gelijkekansen- en

Diversiteitsplan 
2010

vlaamSe overheid



2

Voor u ligt het samenvattend rapport van het gelijkekansen- en diversiteitsplan 2010 van de 
Vlaamse overheid, opgesteld door de dienst Emancipatiezaken. 
We blikken hierin terug op de acties die in 2009 werden uitgevoerd voor meer gelijke kansen en 
diversiteit bij de personeelsleden van de Vlaamse overheid en we overlopen wat er voor 2010 op 
het programma staat.
Er is alvast goed nieuws: we merken dat er binnen de Vlaamse overheid een steeds groter draagvlak 
is voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid. Tegelijk pakken zich ook donkere wolken samen. 
Door de crisis krimpen immers ook bij de Vlaamse overheid de personeelsbudgetten, waardoor 
er minder vacatures zijn en een aantal tijdelijke functies dreigen te verdwijnen. Het feit dat heel 
wat mensen uit de kansengroepen in dergelijke functies zitten, maakt hen bijzonder kwetsbaar.
De kansengroepen mogen niet extra getroffen worden. Ik roep het management dus op om ook in 
moeilijke tijden te blijven investeren in gelijke kansen voor allen bij de Vlaamse overheid.

Ingrid Pelssers, Vlaams Emancipatieambtenaar
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Primeur: een gelijkekansen- en  
diversiteitsplan in alle entiteiten

Om door te gaan op het goede nieuws: in 2009 
hebben alle entiteiten – voor het eerst! – een 
gelijkekansen- en diversiteitsplan ingediend. Het 
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid is dus struc-
tureel verankerd binnen de Vlaamse overheid 
– een sleutelvoorwaarde voor een duurzaam beleid. 
Bovendien hebben steeds meer entiteiten een 
emancipatieambtenaar aangesteld en komen de 
thema’s gelijke kansen en diversiteit ook in steeds 
meer overlegorganen aan bod.

Acties: investeren in doorstroom

Sommige entiteiten kozen in 2009 voor een hele 
reeks nieuwe acties, bij andere bleef het bij een 
beperkt aantal gerichte, diepgaande acties. De 
tendens om vooral acties uit te voeren voor wer-
ving, selectie, instroom en sensibilisering 
zet zich overal door.
Daarnaast valt toch ook op dat heel wat acties 
inzetten op de doorstroom van kansengroepen. 
Dat heeft veel te maken met het nieuwe actie-

thema ‘loopbaanbeleid, vorming en opleiding’: we 
beschouwen diversiteit als een onderdeel van een 
integraal HR-beleid, waarbij het om meer dan 
instroom alleen gaat.
De meeste acties van de entiteiten in 2009 waren 
gericht op één specifieke kansengroep. Er waren 
aanzienlijk minder acties met een focus op ver-
schillende kansengroepen tegelijk.

Gelijkekansen- en Diversiteitsplan 2010: 
groter draagvlak, kleinere arbeidsmarkt

Ingrid Pelssers, Vlaams Emancipatieambtenaar: 

“De Vlaamse overheid uitbouwen tot een referentiemodel voor 
alle burgers en organisaties op het vlak van een duurzaam 
en geïntegreerd gelijkekansen- en diversiteitsbeleid: dát is 
onze ambitie.”

Opgemerkt 
Strategisch beleidsplan

Dit jaar loopt het strategisch beleidsplan 
ten einde. De dienst Emancipatiezaken zal 
in 2010 denksessies houden voor een nieuw 
vijfjarig strategisch plan. Dat plan zal de 
werking rond het interne gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid doorlichten en vernieuwen, 
zowel inhoudelijk als procesmatig.
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Hoeveel mensen uit de kansengroepen werken bij de Vlaamse overheid? Alle 
personeelssystemen beschikken over gegevens met betrekking tot nationaliteit, 
leeftijd en geslacht. Of iemand van allochtone afkomst is of een arbeidshandicap 
heeft, wordt extra nagevraagd bij de personeelsleden.

Monitoring bij meerderheid van  
de entiteiten

De voorbije 3 jaar hebben al 2/3 van de entiteiten 
hun aantal personeelsleden uit de kansengroepen 
in kaart gebracht. De meeste entiteiten kregen 
daarbij ondersteuning door de dienst Emancipatie-
zaken.
Bij deze monitoring wordt het principe van vrijwillige 
registratie gehanteerd, waarbij personeelsleden 
zelf aangeven of ze tot een kansengroep behoren 
of niet. De monitoring levert een nulmeting op: 
de entiteit komt te weten hoeveel mensen uit de 
kansen groep er werken.
De meeste entiteiten die nog geen nulmeting 
deden, hebben die gepland voor 2010.

Hoe correct zijn de cijfers?

De dienst Emancipatiezaken beseft dat vrijwillige 
registratie soms een vertekend beeld geeft. Zeker 
de cijfers voor allochtonen en – in mindere mate – 
personen met een arbeidshandicap zijn in nogal wat 
entiteiten een onderschatting van de reële situatie. 
Heel wat van die medewerkers laten zich liever niet 
registreren als behorend tot een kansengroep.

Opgemerkt
Alternatieve meetsystemen

Zijn er andere en betere manieren mogelijk 
om mensen uit de kansengroepen te tellen 
dan met vrijwillige registratie? Waarom 
willen sommige mensen uit de kansengroepen 
zich liever niet laten registreren? De dienst 
Emancipatiezaken buigt zich in 2010 over 
die vragen en gaat experimenteren met een 
alternatief meetsysteem.

1. De kansengroepen:  
 hoe brengen we ze in kaart?
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Pagina met 4 campagnebeelden
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Pagina met 4 campagnebeelden

Om het diversiteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid vorm te geven, legde de Vlaamse 
regering enkele jaren geleden concrete streefcijfers vast voor de aanwezigheid van 
kansengroepen in het overheidspersoneel. Is de Vlaamse overheid op weg om die 
streefcijfers te halen? 

Voor allochtonen en vrouwen in topfuncties wellicht wel, voor vrouwen in het 
middenkader wellicht niet. Voor personen met een arbeidshandicap wordt het streef-
cijfer (4,5 %) verlegd naar 2015 omdat het voor 2010 zeker niet meer haalbaar is.

De Vlaamse overheid steekt in 2010 een tandje bij: de diversiteitsdoelstellingen worden 
verankerd in de jaarlijkse persoonlijke doelstellingen van de topambtenaren. Het 
topmanagement vervult een voorbeeldfunctie en zal dan ook jaarlijks geëvalueerd 
worden op zijn inzet voor gelijke kansen en diversiteit.

Geslacht: vrouwen  
ondervertegenwoordigd in kader

Het aandeel van vrouwen in het totale personeels-
bestand evolueert al enkele jaren in de richting van 
1 op de 2 (ongeveer 48 %). Dat aantal blijft elk jaar 
(beperkt) stijgen. Opvallend is echter dat vrouwen 
ondervertegenwoordigd blijven in topfuncties.
In het topkader is 1 op de 5 vrouw. Het aantal vrou-
wen blijft licht stijgen (tot 21 %), maar er is geen 
doorbraak. De dienst Emancipatiezaken wijst erop 
dat er extra inspanningen nodig zijn om het streef-
cijfer van 33 % in 2015 te kunnen bereiken.

In het middenkader is 1 op de 4 vrouw. Ook voor 
het middenkader is er een lichte stijging (tot  
26,8 %). Het is mogelijk dat de vrouwen die 
geslaagd waren voor het assessment van begin 
2007 nu beginnen in te stromen in het midden-
management. Hoe dan ook: we blijven ver weg 
van de doelstelling van 33 % vrouwen in het 
midden kader in 2010. 

2. De kansengroepen: 
 een stand van zaken
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Allochtonen: reële instroom

Al drie jaar op rij stijgt het aantal medewerkers 
van allochtone afkomst in het personeelsbestand 
(tot 1,82 %). Die stijging is het gevolg van een 
betere registratie, maar zeker ook van de reële 
instroom van deze kansengroep bij de entiteiten. 
Opvallend is dat al 6 entiteiten het streefcijfer 
van 4 % haalden.
We stellen ook vast dat in deze kansengroep de 
vervrouwelijking van de voorbije jaren is omge-
bogen: het percentage mannen nam sterk toe 
(tot 38 %). 90 % van de allochtonen is nog steeds 
jonger dan 45 jaar. Opvallend is ook dat 90 % van 
de allochtonen in contractueel dienstverband 
werkt; 29 % van de allochtone personeelsleden 
werkt op niveau C, maar liefst 42 % op niveau D.
Uit verschillende analyses blijkt dat allochtone 
personeelsleden vaak onder hun kwalificatie-
niveau werken, onder andere door de strakke 
diplomavoor waarden. De niveaugelijkwaardig-
heid (zie verder) is daarom een zeer belangrijke 
stap om die verkwisting van talent tegen te gaan.

Personen met arbeidshandicap: 
cijfer ronduit teleurstellend

Het aantal medewerkers met een arbeidshandicap  
blijft veel te laag. Er was een lichte stijging van 
0,78 % naar 0,93 %. Die vooruitgang is vooral te 
danken aan een betere manier van registreren, 
niet aan nieuwe aanwervingen in deze kansen-
groep. In de entiteiten waar het cijfer steeg, vond 
er een nul meting plaats of werd de registratie 
verbeterd.
Met rendementsondersteuning en voorbehouden  
betrekkingen zijn er voldoende instrumenten  
beschik baar om personen met een arbeids-
handicap aan te werven, maar ze worden nog te 
weinig ingezet.
Heel wat mensen met een arbeidshandicap 
zijn kortgeschoold: 44 % werkt op niveau D. Tot 
slot merken we op dat deze kansengroep heel 
onevenwichtig verdeeld is binnen de Vlaamse 
overheid. Het merendeel van de personen met 
een arbeidshandicap is aan de slag bij de VDAB.

Ervaren werknemers: status-quo

Het percentage ervaren werknemers blijft 
schommelen rond 45 %. 62 % van de ervaren 
personeelsleden is statutair in dienst. Deze kan-
sengroep is dus relatief oververtegenwoordigd  
bij de statutaire personeelsleden.

Kortgeschoolden: vrees voor nog 
meer verlies

De upgrading zet zich onverminderd voort. In een 
jaar tijd gingen op niveau D ruim 200 functies  
verloren. Het aantal kortgeschoolde medewerkers  
bedraagt nog 19,3 %. Wellicht zullen er ook in de 
toekomst nog veel functies voor kortgeschool-
den verdwijnen, tenzij er specifieke maatregelen 
worden genomen.

Opgemerkt 
“Alleen jammer …”

‘Maak werk van diversiteit’: met die boodschap 
sensibiliseerde de dienst Emancipatiezaken 
ook in 2009 alle medewerkers van de Vlaamse 
overheid over het belang van diversiteit op de 
werkvloer. Affiches met uitdagende slogans 
weekten het debat los over vooroordelen ten 
aanzien van collega’s uit de kansengroepen. 
Daarnaast informeerden postkaarten de 
leidinggevenden over het actieplan Wervend 
Werven.
De dienst Emancipatiezaken kreeg heel 
wat positieve reacties op de opmerkelijke 
campagne. Daarom komt er in 2010 een vervolg.
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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer 
allochtonen en personen met een arbeids
handicap bij de Vlaamse overheid komen werken? 
Dat is het uitgangspunt van het actieplan Wervend 
Werven. Verspreid over heel de Vlaamse overheid 
vonden daarvoor in de voorbije drie jaar dertig 
acties plaats. Op de volgende pagina’s vindt u 
enkele resultaten.

3. Werken aan  
 de instroom:  
 Wervend Werven



10

Kansengroepen aantrekken

Het aandeel van de kansengroepen in de start-
banen is licht gestegen: 19,9 % van de startbanen 
werd ingevuld door allochtone collega’s, 7,8 % 
door collega’s met een arbeidshandicap. Start-
banen zijn een belangrijk instrument om jonge 
mensen uit de kansengroepen aan te trekken.  
De dienst Emancipatiezaken roept op om toch 
zeker ook oog te hebben voor mensen uit de  
kansengroepen die ouder zijn dan 26 jaar.
Vervangingscontracten tonen een dubbel beeld: 
er worden door de selectiekantoren weinig 
mensen uit de kansengroepen voorgesteld. 
Allochtonen die worden voorgesteld, maken wel 
veel kans om te worden aangeworven.
Het aantal jobstudenten van allochtone afkomst 
daalt (tot 4 %) en het aantal jobstudenten met 
een arbeidshandicap blijft bijzonder laag. Om 
deze laatste groep te bereiken, heeft de dienst 
Emancipatiezaken in 2009 BuSo-scholen aange-
schreven met een oproep voor vakantiewerkers.

Selectie en werving

Diploma’s en Elders Verworven Competenties 
(EVC): voor de meeste overheidsbanen zijn er 
strenge selectie- en/of diplomavereisten. Iemand 
met jarenlange relevante ervaring, maar zonder 
het juiste diploma, komt toch niet in aanmerking. 
Onder impuls van de dienst Emancipatiezaken 
werd in het VPS (Vlaams Personeelsstatuut) een 
passage opgenomen die aanwerving op basis van 
niveaugelijkwaardigheid mogelijk maakt.

Wervingskanalen: er zijn initiatieven genomen 
om vacatures sneller en efficiënter onder de 
aandacht van de kansengroepen te brengen:
•	 Kif	 Kif	 Jobbeurs:	 de	 dienst	 Emancipatie- 

zaken riep de entiteiten op om deel te nemen 
aan deze interculturele jobbeurs. Daar waren 
onder	andere	Jobpunt	Vlaanderen,	VDAB,	De	
Lijn, departement MOW en Waterwegen en 
Zeekanaal	 aanwezig.	 Jobpunt	 Vlaanderen	
verzamelde er spontane sollicitaties en gaf 
die door aan de personeelsdiensten van de 
Vlaamse overheid;

•	 externe	campagne	‘Stel	je	eens	voor	…	een	job	
bij de Vlaamse overheid’: met deze campagne 
riep de dienst Emancipatiezaken allochtone 
werkzoekenden en werkzoekenden met een 
handicap op om bij de Vlaamse overheid te 
solliciteren;

•	 advertenties	in	publicaties	van	kansengroepen:	
Ekip, Handiscoop en het vormingstijdschrift 
van VIBEG; 

•	 spontane	 sollicitaties:	 209	werkzoekenden	 uit	
de kansengroepen meldden zich als spontane 
sollicitant voor een baan bij de Vlaamse over-
heid – een gevolg van de campagne ‘Stel je eens 
voor’. De dienst Emancipatiezaken plaatste hun 
cv’s op een webpagina die alleen toegankelijk 
is voor emancipatieambtenaren en personeels-
werkers van de Vlaamse overheid.

Werken aan de instroom: 
Wervend Werven

Opgemerkt 
Stageplaatsen voor kansengroepen

Tijdens een stage maken mensen uit de 
kansengroepen kennis met de Vlaamse 
overheid en maken ze kans om vlotter in te 
stromen in reguliere functies. In het school-
jaar 2008-2009 hadden 57 jongeren uit de 
kansengroepen, allemaal kortgeschoold, een 
onbezoldigde stageplaats. 15 stagiairs hadden 
een arbeidshandicap, 25 waren van alloch tone 
afkomst. Ook voor het schooljaar 2009-2010 
zijn er heel wat aanvragen.
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Opgemerkt 
Niveaugelijkwaardigheid

Door de strikte diplomavoorwaarden bij de 
Vlaamse overheid blijft veel talent onbenut. 
Veel mensen van allochtone afkomst die hun 
diploma in het buitenland behaalden, komen 
niet in aanmerking voor functies waarvoor ze 
mogelijk wel competent zijn. 
Door de procedure van niveaugelijkwaar digheid 
wordt hun diploma gelijkwaardig verklaard 
met een graad (bachelor, master, doctor), zij 
het niet 1 op 1 met een Vlaams diploma. Dankzij 
deze procedure krijgen ze wel gemakkelijker 
toegang tot de Vlaamse overheid omdat zelden 
een specifiek diploma vereist is. 

Acties gericht op personen met  
een arbeidshandicap

De Vlaamse overheid zet in op enkele maatrege-
len die stilaan op kruissnelheid komen.
•	 Rendementsondersteuning: de aanwerving 

van een persoon met een arbeidshandicap 
gaat gepaard met een loonsubsidie en een 
inhoudelijke ondersteuning. Het aantal mede-
werkers dat met deze ondersteuning werkt, 
steeg van 32 naar 57.

•	 Voorbehouden betrekkingen: maximaal 1 %
van de betrekkingen per beleidsdomein wordt 
voorbehouden voor personen met een han-
dicap die recht hebben op een langdurige 
loonsubsidie. Zij hoeven geen vergelijkend 
wervingsexamen af te leggen met mensen 
zonder handicap, maar komen meteen in aan-
merking voor een contract van onbepaalde 
duur of een statutaire aanstelling. De maat-
regel werd operationeel in april 2009. De 
eerste aanwerving vond plaats in mei.

•	 Re-integratiebeleid: de opvang- en terugkeer-
procedures zijn niet optimaal. Daarom zal de 
dienst Emancipatiezaken een verbeterproject 
opzetten voor de re-integratie van mensen 
met gezondheidsproblemen.

Samenwerking met VDAB

Met een communicatiecampagne promootte 
de dienst Emancipatiezaken in 2009 onder 
meer de instrumenten van de VDAB: kansen-
groepensites, subdatabank, actieve bemiddeling 
en jobcoaching.

Samenwerking met Jobpunt Vlaanderen

Jobpunt	 Vlaanderen	 heeft	 zich	 in	 2009	 meer	
geprofileerd als belangrijke speler op het vlak 
van wervingen en selecties van kansengroepen. 
Jobpunt	 Vlaanderen	 krijgt	 de	 opdracht	 om	 via	
zijn arbeidsmarktcommunicatie nog gerichter 
de kansengroepen aan te spreken bij werving  
en selectie van overheidspersoneel.

Ondersteuning van entiteiten

De dienst Emancipatiezaken gaf in 2009 onder-
steuning aan personeelsleden, leidinggevenden 
en personeelsdiensten. De entiteiten vragen voor-
al ondersteuning voor:
•	 kwantitatieve resultaten: registratie van kansen -

groepen, nulmeting, bepaling van streef cijfers;
•	 sensibiliseringsacties, zoals inleefsessies rond 

handicap en ‘Maatwerk voor diversiteit’;
•	 samenwerking met organisaties van kansen-

groepen en zoeken naar kanalen voor het 
bereiken van kansengroepen, onder meer 
hooggeschoolden;

•	 kennisverspreiding met betrekking tot ar beids-
  handicap, voorbehouden betrekkingen, onder- 
steuning bij individuele dossiers van medewerkers 
met een arbeidshandicap;

•	 opleiding en netwerking voor emancipatie-
ambtenaren.
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Werken aan instroom is één zaak, werken aan doorstroom een andere. Een duurzame 
vertegenwoordiging van de kansengroepen kan niet zonder duurzame tewerkstelling 
en voldoende doorstroomkansen.

Doorstroom van vrouwen

Vlechtwerk: voor het vijfde jaar op rij hield de dienst 
Emancipatiezaken netwerksessies voor vrouwen – 
en mannen – met managementambitie. Een van de 
doelstellingen is om (voornamelijk) vrouwen met 
leidinggevend potentieel zichtbaar te maken en te 
ondersteunen.
Interne coaching: de opleiding ‘coachend leiding-
geven’ speelde in op de vraag van medewerkers 
naar ondersteuning bij de uitbouw van hun loop-
baan.
Overleg vrouwen in technische functies: welke 
entiteiten hebben ervaring met specifieke acties 
voor het werven van vrouwen in technische beroe-
pen? De dienst Emancipatiezaken bracht hierrond 
een tiental vrouwelijke experts bij mekaar.
Onderzoek naar de doorstroom van vrouwen naar  
N-1 functies: vrouwen blijven ondervertegen-
woordigd in het middenmanagement. De dienst 
Emancipatie zaken zal in 2010 een onderzoek 
voeren naar de redenen van deze trage doorstroom. 
Participatie in advies- en bestuursorganen: het 
vernieuwde quotadecreet regelt sinds juli 2007 de 
evenwichtige participatie van vrouwen en mannen 
in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse 
overheid. Sinds 1 januari 2009 moeten alle advies- 
en bestuursorganen conform het quotadecreet zijn 
samengesteld.

Inzetbaarheid van kortgeschoolden

Voor alle niveaus houdt de Vlaamse overheid een 
generiek examen. De proeven voor de niveaus C 
en D peilen vooral naar algemene competenties, 
eerder dan naar kennis. De dienst Emancipatie-
zaken riep personen van allochtone afkomst en 
personen met een arbeidshandicap op om zich 
voor deze examens in te schrijven.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

De dienst Emancipatiezaken streeft naar een 
meer geïntegreerde samenwerking van de 
actoren die bezig zijn met personeelsbeleid en 
leeftijdsdiversiteit.

4. Werken aan de doorstroom: 
 duurzame tewerkstelling
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Forumdag ‘Gelijke kansen opent 
deuren’

Op 7 mei 2009 hield de dienst Emancipatiezaken 
in Mechelen zijn Forumdag ‘Gelijke kansen opent 
deuren’. In toespraken, debatten en verschillende 
werkwinkels kwamen de goede instroompraktij-
ken van zowel de publieke sector als de private 
sector	aan	bod.	Het	Agentschap	Jongerenwelzijn	
kreeg voor zijn startbanenproject de “Wervend 
Werven”-prijs van beste praktijk.

Succesvol Vlechtwerken

Het succesvolle project Vlechtwerk zet in op een 
mentaliteits- en cultuurverandering om vrouwen 
gemakkelijker te laten doorstromen naar lei-
dinggevende niveaus. De deelnemers krijgen de 
kans om hun professioneel netwerk verder uit te 
bouwen en hun leidinggevende competenties te 
versterken. Daarbij gaat er veel aandacht naar 
genderaspecten.
De voorbije vijf jaar vonden al acht Vlechtwerk-
reeksen plaats, waaraan 427 mensen deelnamen. 
In 2009 was de vraag weer groter dan het aanbod, 
waardoor er heel wat geïnteresseerden op een 
wachtlijst terechtkwamen.

Inleefweek ‘In De Kijker’

Het departement Landbouw en Visserij en de 
dienst Emancipatiezaken organiseerden samen 
‘In	 de	 Kijker’,	 een	 inleefweek	 rond	 visuele	 han-
dicap op de werkvloer. Vijf werkwinkels gaven 
de deelnemers een beter zicht op de wereld van 
hun blinde en slechtziende collega’s. Het was een 
laagdrempelig project dat heel wat enthousiaste 
reacties kreeg.

Toegankelijk Web

De Vlaamse regering stelt dat alle websites van 
de Vlaamse overheid voor iedereen toegankelijk 
moeten zijn. Alle nieuwe websites van na 1 januari 
2006 moeten beantwoorden aan de AnySurfer-
basisnormen. Midden 2009 zijn de resultaten 
ondermaats, met slechts 70 AnySurfer-labels  
op 487 websites (14,4 %). Als het beleid niet  
verandert, blijven we ver van de doelstelling.  

5. Samen aan de slag  
 voor meer diversiteit

Opgemerkt 
Beleid rond seksuele geaardheid

Diversiteit draait om zichtbare en niet-
zichtbare verschillen. Vandaar dat de dienst 
Emancipatiezaken ook een beleid opstart 
rond het kansenthema ‘seksuele geaardheid’. 
Wie op de werkvloer open wil zijn over zijn 
of haar geaardheid, moet dat kunnen. Het 
thema moet bespreekbaar zijn.
Emancipatiezaken richt in 2010 een “regen-
boognetwerk” op, een personeels netwerk 
van holebi’s, transgenders én hetero’s die 
samen werk willen maken van meer weder-
zijds respect en verdraagzaamheid op de 
werkvloer bij de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid heeft in 2009 trouwens al 
een sterk positief signaal gegeven: lesbische 
personeelsleden die meemoeder worden, 
hebben recht op 10 dagen omstandigheids-
verlof na de bevalling van hun partner.



16 Dialoogdag voor personeelsleden met een arbeidshandicap
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Besparingen in de Vlaamse overheid

Door de economische situatie is de Vlaamse 
overheid terechtgekomen in een periode van 
besparingen. De dienst Emancipatiezaken wil met 
klem de boodschap geven dat de kansengroepen 
niet extra getroffen mogen worden.
Door het kleinere budget voor personeelsbeleid 
zal er minder aangeworven worden en sneuvelen 
er wellicht heel wat tijdelijke contractuele banen. 
Veel medewerkers uit de kansengroepen zitten in 
dergelijke kwetsbare functies. Daarnaast zouden 
leidinggevenden geneigd kunnen zijn om (nog) 
minder ‘risico’ te nemen en minder kansen te 
geven aan werkzoekenden uit de kansengroepen.

Meer vrouwen aan de top

Het aantal vrouwen die doorgroeien, blijft onder-
maats. Emancipatiezaken laat in 2010 onder- 
zoeken welke blokkades vrouwen ondervinden 
op hun weg naar een leidinggevende functie. 
Er komen nieuwe acties om de doorstroom van 
vrouwen naar leidinggevende functies te bevor-
deren. Die zullen zich richten op het empoweren 
van vrouwen, maar ook op het beïnvloeden van  
de structuur en de cultuur van de organisatie.

Maatregelen voor mensen met een 
arbeidshandicap op kruissnelheid

Ondanks de inspanningen om de instroom van 
mensen met een arbeidshandicap te bevorderen, 
neemt hun aantal nauwelijks toe. 
Toch hebben een aantal acties al resultaat 
opgeleverd: interne affichecampagnes die het 
debat aanzwengelen, een generieke test waar-
bij vaardigheid primeert op algemene kennis, de  
dialoogdag voor personeelsleden met een  
handicap, voorbehouden betrekkingen en rende-
ments ondersteuning. Het komt erop aan om op de 
ingeslagen weg voort te gaan en vol te houden.

6. Grote uitdagingen voor 2010

Opgemerkt 
Dialoogdag voor personeelsleden met 
een arbeidshandicap

De vierde dialoogdag voor personeelsleden 
met een handicap van de Vlaamse overheid, 
P&O-medewerkers en leidinggevenden vond 
plaats op 30 januari 2009 in het Provinciehuis 
in Leuven. Personeelsleden met een handicap 
kregen er een forum, wisselden ervaringen 
uit en versterkten zo elkaar. De volgende 
dialoogdag vindt plaats eind 2010.

De Vlaamse overheid staat in 2010 voor een aantal essentiële uitdagingen die belangrijk 
zijn voor de toekomst van de kansengroepen.
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De dienst Emancipatiezaken …

•	 maakt	een	nieuw	strategisch	plan	2010-2015	op.
•	 organiseert	op	geregelde	basis	(ongeveer	om	de	

2 maanden) bijeenkomsten van de Commissie 
Emancipatiezaken.

•	 organiseert	 ondersteuning	 op	 maat	 van	 enti-
teiten, met een terugkomdag of vervolgsessies 
voor de emancipatieambtenaren.

•	 werkt	een	onthaalpakket	uit	voor	nieuwe	eman-
cipatieambtenaren.

•	 organiseert	 bijeenkomsten	 van	 het	 strategisch	
bureau gericht op inhoudelijke en strategische 
discussies.

•	 biedt	 ondersteuning	 aan	 entiteiten/beleids-		 
domeinen bij de opmaak van hun gelijkekansen- 
en diversiteitsplan. Elke entiteit ontvangt van 
de dienst Emancipatie zaken feedback over het 
gelijkekansen- en diversiteitsplan.

 

Monitoring

•	 Verdere	ondersteuning	van	entiteiten	die	een	vrij-
willige registratie opzetten

•	 Uitbouw	van	de	website	van	de	dienst	Emancipa-
tie zaken met aanbod van voorbeelddocumenten 
over de vrijwillige registratie

•	 Verdere	 opvolging	 van	 de	 integratie	 van	 de	
vrijwillige registratie in de upgrade van het perso-
neelssysteem Vlimpers

•	 Onderzoek	naar	alternatieve	meetmethodes	voor	
het monitoren van allochtonen

•	 Proefproject	met	één	of	meerdere	entiteiten	voor	
een alternatief meetsysteem

•	 Het	bereiken	van	de	streefdoelen	wordt	opgeno-
men in de evaluatie van de jaardoelstellingen van 
de topambtenaren

Stageplaatsen

•	 AgO	 (Agentschap	 voor	 Overheidspersoneel)	
blijft bemiddelen om personen uit de kansen-
groepen te laten instromen in stageplaatsen. 
Een speciale inspanning wordt geleverd om 
studenten uit de kansengroepen van het hoger 
en universitair onderwijs een stageplaats te 
bezorgen.

•	 De	dienst	Emancipatiezaken	streeft	ernaar	om	
stagemogelijkheden en opleiding te organise-
ren op de werkvloer bij de Vlaamse overheid. 
Daarvoor werkt de dienst samen met de 
gespecialiseerde diensten voor personen met 
een arbeidshandicap: GTB (gespecialiseerde 
trajectbegeleiding) en GOB (gespecialiseerde 
opleiding en bemiddeling).

Jobstudenten

•	 De	dienst	Emancipatiezaken	roept	de	verschil-
lende	entiteiten	en	Jobpunt	Vlaanderen	op	om	
blijvend inspanningen te leveren voor het aan-
trekken (en in dienst nemen) van jongeren uit de 
kansengroepen als jobstudenten.

7. Actiepunten voor 2010

Welke maatregelen zullen in 2010 op het terrein zichtbaar zijn? Waarvan zal de 
dienst Emancipatiezaken zeker werk maken? Hier een overzicht.
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Taalbeleid
•	 De	 dienst	 Emancipatiezaken	 voert	 een	 ver-

kennend onderzoek rond taalbeleid.

Maatwerk voor diversiteit
•	 Opzetten	van	minstens	één	regionale	bijeen	komst	
door	Jobpunt	Vlaanderen,	in	samenwerking	met	
de dienst Emancipatiezaken

•	 Diversiteitsdoelstellingen	 verankeren	 in	 de	
opdracht	van	Jobpunt	Vlaanderen

•	 Ook	 Jobpunt	 Vlaanderen	maakt	 jaarlijks	 een	
gelijkekansen- en diversiteitsplan op.

Selectie en werving
•	 De	 dienst	 Emancipatiezaken	 plaatst	 de	 cv’s	

van spontane sollicitanten op zijn website 
en verspreidt ze bij de personeelsdiensten 
(in	 afwachting	 dat	 Jobpunt	 Vlaanderen	 dat	
overneemt).

•	 De	campagne	‘Stel	je	eens	voor	…	een	job	bij	
de Vlaamse overheid’ wordt verder verspreid.

Acties gericht op personen met een 
arbeidshandicap
•	 De	maatregel	 van	 de	 rendementsondersteu-

ning een plaats geven in reguliere diensten
•	 Na	evaluatie	van	de	Vlaamse	Ondersteunings-

premie, onderzoeken of een afstemming met 
de rendementsondersteuning een meer-
waarde biedt

•	 In	de	 tussentijd:	administratieve	en	 inhoude-
lijke uitvoering van de individuele dossiers die 
in aanmerking komen voor een rendements-
ondersteuning

•	 Evaluatie	 en	 zo	 nodig	 bijsturing	 van	 de	
maatregel van de voorbehouden betrekkingen

•	 Opmaken	 van	 integratieprotocols	 voor	 alle	
aanwervingen bij voorbehouden betrekkingen

•	 Opmaken	van	een	rapport	over	het	potentieel	
van enclavewerking en andere instrumenten 
uit de sociale economie

•	 Uitwerken	 van	 een	 re-integratiehandboek	
waarop entiteiten van de Vlaamse overheid 
zich kunnen inspireren voor de eigen aanpak

•	 Formuleren	 van	 beleidsaanbevelingen	 voor	
een beter re-integratiebeleid van mensen met 
gezondheidsproblemen

Samenwerking met Jobpunt Vlaanderen
•	 Samenwerking	 versterken	 tussen	 de	 dienst	
Emancipatiezaken	en	Jobpunt	Vlaanderen

•	 Nieuwe	 website	 van	 Jobpunt	 Vlaanderen	 met	
meer aandacht voor gelijke kansen en diversiteit

•	 Verder	aanbieden	van	kosteloze	dienstverlening	
bij het invullen van voorbehouden betrekkingen

Doorstroom van vrouwen
•	 Een	negende	reeks	van	Vlechtwerk	organiseren
•	 Onderzoek	naar	 de	 blokkades	 van	 doorstroom	

van vrouwen naar het middenmanagement en 
het formuleren van een hedendaagse beleidsvisie

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
•	 Een	 meer	 geïntegreerde	 samenwerking	 van	

de verschillende actoren die bezig zijn met 
personeelsbeleid in het algemeen en leeftijds-
diversiteit in het bijzonder: personeelsdiensten, 
dienst Emancipatiezaken, (loopbaan)ontwikke-
ling, prestatiemanagement, personeels peilingen, 
eindeloopbaanwerking	van	de	Sociale	Dienst,	…

Sensibilisering en cultuurverandering op de 
werkvloer
•	 De	 dienst	 Emancipatiezaken	 breit	 een	 vervolg	

aan de interne affichecampagne.

Actiepunten voor 2010
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Dialoogdag voor personeelsleden met een 
arbeidshandicap
•	 Voorbereiding	 van	 een	 vijfde	 dialoogdag	 voor	

personen met een arbeidshandicap en hun 
collega’s (eind 2010)

Beleid rond seksuele geaardheid op de 
werkvloer
•	 Oprichting	 van	 een	 netwerk	 van	 holebi-

personeelsleden
•	 Uitwerking	van	sensibiliseringsacties	rond	sek-

su ele geaardheid

Toegankelijkheid van de overheid
•	 Rapportering	aan	de	minister	van	Bestuurszaken	

met voorstel tot bijsturing van de aanpak van het 
project Toegankelijk Web

•	 In	de	tussentijd:	operationele	uitvoering	van	het	
lopende project Toegankelijk Web

•	 Aanpak	van	de	 toegankelijkheid	van	gebouwen	
uitbreiden en samenbrengen in een actieplan 
toegankelijkheid

•	 Aantrekken	van	een	externe	partner

Arbeidspostaanpassingen
•	 Een	nieuwe	uitvoerder	zoeken	voor	het	realiseren	

van arbeidspostaanpassingen in de ministeries
•	 In	de	tussentijd:	uitvoeren	van	de	dienstverlening	

rond arbeidspostaanpassingen door de dienst 
Emancipatiezaken
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Colofon:

Vlaamse overheid
departement Bestuurszaken
DIENST EMANCIPATIEZAKEN
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

Depotnr. D/2010/3241/045

Contactgegevens

Ingrid Pelssers
Vlaams Emancipatieambtenaar
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 diversiteitsbeleid
telefoon: 02 553 48 03
e-mail: kaat.matthys@bz.vlaanderen.be

Peter Bruyninckx
stafmedewerker communicatie en holebi’s
telefoon: 02 553 49 57
e-mail: peter.bruyninckx@bz.vlaanderen.be

Joke Renneboog
stafmedewerker gender en diversiteit
telefoon: 02 553 49 38
e-mail: joke.renneboog@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
administratief medewerker
telefoon: 02 553 48 64
e-mail: recep.bas@bz.vlaanderen.be

Paul Huys
medewerker toegankelijk web
e-mail: paul.huys@bz.vlaanderen.be
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