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Gefocust
De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn 
op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In haar personeelsbestand wil ze 
de samenstelling van de Vlaamse samenleving weerspiegelen. Daarom stellen 
we in dit rapport ook letterlijk scherp op enkele van onze medewerkers uit de 
kansengroepen.

ik roep de entiteiten op om creatief te zijn, 
om nieuwe accenten te leggen. Ingrid Pelssers, 

Vlaams Emancipatieambtenaar



Door de besparingen kan de Vlaamse overheid 
minder aanwerven. Maar het diversiteitsbeleid 
mag daardoor niet stilvallen. Ik zie nog tal van 
mogelijkheden en roep de entiteiten graag op 
om creatief te zijn, nieuwe accenten te leggen.

Laten we meer inzetten op retentie en  investeren 
in een goede doorstroming. Zo kunnen we 
 vermijden dat collega’s uit de kansengroepen 
uit onze organisatie verdwijnen. Vooral zij zijn 
nu extra kwetsbaar. Want wie laatst binnen-
komt, gaat er vaak ook weer als eerste uit.

Nog meer dan anders zal goed leiderschap 
nu het verschil maken. Sinds 2010 moeten de 
 topmanagers diversiteitsdoelstellingen formu-
leren in hun persoonlijke jaardoelstellingen.  
Ik reken erop dat de Vlaamse ministers straks 
kritisch zullen kijken naar de inspanningen 
die de topmanagers voor diversiteit geleverd 
 hebben.

ingrid pelssers, Vlaams emancipatieambtenaar

Inzetten op retentie



De cijfers in dit rapport geven de situatie weer op 31 december 2009. 
Bij de publicatie van dit document waren dat de meest recente cijfers.
Op 31 december 2009 telde de Vlaamse overheid 44 208 personeelsleden.  
in 2009 kwamen er 815 collega’s bij, een stijging met 1,9 %.

in totaal werken er 48,15 % vrouwen 
bij de Vlaamse overheid.

Topkader: veel benoemingen
in 2009 steeg het aantal n-functies van 103 
naar 110. Bij de nieuwe benoemingen waren 
er veel vrouwen. Hun aandeel steeg naar 
25% (27 vrouwen op 110 medewerkers). Als 
die evolutie zich voortzet, haalt de Vlaamse 
overheid het streefcijfer van 33 % vrouwe-
lijke topmanagers in 2015.

Middenkader: verloren kans
82 van de 317 n-1-functies waren in 2009 
voor  vrouwen. Hun aantal daalde lichtjes 
tot 25,87 %. er waren niet minder vrouwen 
in het middenkader. Wel steeg het aantal 
mannen. er kwamen in 2009 22 functies 
op n-1-niveau bij, maar het totale aantal 
vrouwen steeg maar met 3. er is dus voor 
 vrouwen een kans verloren gegaan.
Het streefcijfer van 33 % eind 2010 wordt niet 
gehaald. Als de Vlaamse overheid genoeg 
vrouwen aan de top wil behouden, moet ze 
hen vlotter laten doorgroeien naar het mid-
denmanagement. Daar worden immers de 
toekomstige topmanagers gerekruteerd.

De dienst Emancipatiezaken zal 
beleidsaanbevelingen formuleren 
voor een vlottere doorstroming van 
vrouwen.

 

Vlechtwerk blijft succesvol
De dienst emancipatiezaken organiseerde 
in 2010 2 reeksen van Vlechtwerk, het suc-
cesvolle project voor personeelsleden met 
managementambitie. Vlechtwerk helpt hen 
hun netwerk te verbreden en hun compe-
tenties te versterken, en belicht daarbij 
telkens specifieke genderaspecten.
in 2010 namen 90 medewerkers deel (56 
vrouwen en 34 mannen), waardoor het 
totale aantal deelnemers over de voorbije  
6 jaar op 517 komt. 

In 2011 zal de dienst Emancipatie
zaken het project grondig evalueren.

Vlechtwerk heeft intussen een eigen blog 
en is aanwezig op Facebook, twitter en 
 linkedin. Zo kunnen de deelnemers ook 
na de bijeenkomsten van Vlechtwerk met 
elkaar in contact blijven.

DE CIJFERS: 
HOE DIVERS IS DE VLAAMSE OVERHEID?

Gender
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Streefcijfer: de helft is bereikt
Met 2 % medewerkers van allochtone 
afkomst is voor het eerst de helft van het 
streefcijfer voor deze kansengroep bereikt. 
De Vlaamse overheid telt nu 870 geregis-
treerde allochtone medewerkers, dat zijn er 
80 meer dan in 2008.
Deze cijfers zijn verkregen op basis van 
vrijwillige registratie, gecombineerd met 
de gegevens over nationaliteit uit de per-
soneelsdatabanken. een aantal allochtone 
werknemers laat zich liever niet registreren. 
Wellicht ligt het reële cijfer van allochtone 
personeelsleden bijgevolg hoger dan 870. 

De dienst Emancipatiezaken voert 
een onderzoek naar alternatieve 
telmethodes.

Profiel: jong en kortgeschoold
De meeste allochtone collega’s bij de 
Vlaamse overheid zijn vrouwen. 54 % van de 
allochtone collega’s is jonger dan 34 jaar. Bij 
de personeelsleden jonger dan 34 wordt het 
streefcijfer voor allochtonen bijna gehaald: 
3,7 % van hen is allochtoon. Slechts 28 
allochtone medewerkers zijn ouder dan 55.
Ook wat de scholingsgraad betreft, heeft 
de groep van allochtone medewerkers een 
heel specifiek profiel: 36 % van hen werkt 
op niveau D. Daarin zijn de kortgeschoolde 
personeelsleden van De lijn niet meegeteld, 
want De lijn rapporteert niet over niveaus. 
toch mag verondersteld worden dat veel 
allochtone bus- en tramchauffeurs kortge-
schoold zijn, aangezien er voor hun functie 
geen diplomavereisten zijn.
87 % van de allochtone personeelsleden is 
contractueel. ten opzichte van 2008 is het 
aantal allochtone collega’s in statutaire 
functies gestegen met 3 %.

Medewerkers 
van allochtone afkomst 

vrouwen in topfuncties

vrouwen in middenmanagement

allochtonen

2015 - 33%

2009 - 25%

2005 - 11%
2006 - 17%

2008 - 21%

2007 - 17%

2015 - 33%

2009 - 26%

2005 - 24%

2006 - 27%

2008 - 27%
2007 - 26%

2015 - 4,0%

2009 - 2,0%

2005 - 0,4%
2006 - 1,2%

2008 - 1,8%

2007 - 1,6%



Personen 
met een handicap of 
chronische ziekte

Streefcijfer nog veraf
De Vlaamse overheid heeft 467 perso-
neelsleden met een handicap of chronische 
ziekte, ofwel 1,1 % van het personeelsbe-
stand. in 2009 kwamen er 63 collega’s met 
een handicap of chronische ziekte bij, iets 
minder dan in 2008. Het streefcijfer van 4,5 
% wordt eind 2015 wellicht niet gehaald. 

Profiel: oververtegenwoordiging 
op niveau D
60 % van de medewerkers met een handicap 
of chronische ziekte zijn mannen. Bijna twee 
derde is statutair tewerkgesteld. Ze zijn licht-
jes oververtegenwoordigd op niveau D. Met   
2,4 % personeelsleden met een handicap of 
chronische ziekte op niveau D wordt echter 
ook op dat niveau het streefcijfer van 4,5 % 
nog lang niet gehaald.

Kortgeschoolde 
medewerkers

Groep blijft krimpen
De Vlaamse overheid heeft 8 047 kortge-
schoolde personeelsleden in dienst. Dat is 
18,2 % van het totale personeelsbestand. er 
zijn steeds minder functies op niveau D. in 
4 jaar tijd is de groep van kortgeschoolden 
met 8 % gekrompen: van 21,27 % in 2006 tot 
18,2 % in 2009. 
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2006 - 0,7%

2007 - 0,8%

2005 - 0,7%
2015 - 4,5%

2008 - 0,9%

2009 - 1,1%

personen met een handicap 
of chronische ziekte



Profiel: almaar minder jongeren
53 % van de kortgeschoolde medewerkers 
zijn mannen, 64 % is ouder dan 45. Bij de 
werknemers onder de 34 jaar zijn er almaar 
minder kortgeschoolden, nog 14,5 %. Van de 
grote groep kortgeschoolden die de laatste 
jaren met pensioen zijn gegaan, zijn er dus 
wellicht velen niet vervangen. 59 % van de 
kortgeschoolden is statutair tewerkgesteld.

Ervaren werknemers
Geen opvallende vergrijzing
Al voor het vierde jaar op rij telt de Vlaamse 
overheid 45 % ervaren werknemers. er 
is geen verjonging, maar zeker ook geen 
opvallende vergrijzing bij het personeel van 
de Vlaamse overheid. Mannen hebben door-
gaans een langere loopbaan dan vrouwen, 
wat maakt dat deze kansengroep aanzien-
lijk meer mannen (57,5 %) telt dan vrouwen. 
in 2009 was 62 % van de ervaren werkne-
mers statutair in dienst, evenveel als het 
jaar daarvoor.

ik ben opgegroeid tussen twee culturen. ik blijf voor  
velen een allochtoon. Maar dat stoort me niet. 
integendeel. ik vond het wel prettig dat mijn collega’s 
me in het begin veel vragen stelden over mijn cultuur 
en turkse afkomst. Cemal, OV



DE INSTRUMENTEN:  
HOE CREËREN WE EEN GROTERE INSTROOM
VAN kANSENGROEpEN?

2007 2008 2009

Aantal startbanen 333 282 203

Allochtone 
jongeren

19,20 % 19,90 % 19,70 %

Jongeren met een 
handicap of 
chronische ziekte

4,80 % 7,80 % 5,42 %
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Startbanen
Terugval in aanbod
in het verleden vond een grote groep jonge-
ren uit de kansengroepen via een startbaan 
de weg naar de Vlaamse overheid. Maar 
sinds in 2006 de financiële middelen voor 
startbanen geïntegreerd werden in de 
 personeelsenveloppen van de entiteiten viel 
het aantal startbanen terug.

Terugval in instroom
Het aantal jongeren van allochtone afkomst 
in startbanen wijzigde nauwelijks in 2009, 
Maar het aantal jongeren met een handicap 
of chronische ziekte halveerde: voor hen 
waren er nog 11 startbanen in 2009, waar-
van 5 bij de VDAB. 

Stageplaatsen
Bemiddeling
Het Agentschap voor Overheidspersoneel 
(AgO) bemiddelt om kansengroepen te laten 
instromen via stages. AgO legt contacten 
met scholen en maakt de koppeling tussen 
het aanbod van stagiairs en de stageplaat-
sen bij de Vlaamse overheid. 

Stijging
71 jongeren uit de kansengroepen kregen 
een onbezoldigde stageplaats: 40 allochtone 
stagiairs, 18 stagiairs met een handicap of 
chronische ziekte en 13 kortgeschoolde 
stagiairs. Het aantal  stagiairs dat via bemid-
deling van AgO bij de Vlaamse overheid aan 
de slag kon, is  gestegen van 57 (schooljaar 
2008-2009) naar 71 (schooljaar 2009-2010).

de dienst emancipatiezaken zal in 
2011 een communicatieactie voeren 
om bij personeelsverantwoordelij-
ken en leidinggevenden het gebruik 
van stages te promoten.



evolutie uitgaven 
RO

Reële cijfers

2007 2008 2009

Bedragen in euro 186 898 324 356 530 683

cumulatief aantal 
dossiers

32 56 79

toename per jaar 0 +24 +23

Aantal voorbehouden betrekkingen 
(01/04/2009-30/04/2010)

n i v e a u 
A

n i v e a u 
B

n i v e a u 
c

n i v e a u 
D

Totaal

7 4 9 4 24
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Voorbehouden betrekkingen
Het Vlaams personeelsstatuut bepaalt dat 
1 % van de betrekkingen wordt voorbehou-
den voor mensen met een handicap die 
in aanmerking komen voor een langdu-
rige loonkostsubsidie. Zij kunnen zonder 
vergelijkend wervingsexamen worden aan-
geworven met een contract van onbepaalde 
duur of in een statutaire aanstelling.
Van april 2009 tot april 2010 waren er 24 
vacatures voor voorbehouden betrekkingen 
(waarvan 19 externe vacatures). Dat is 1 % 
van de totale nieuwe instroom. 3 vacatures 
werden niet ingevuld.

Jobstudenten
Streefcijfers: wisselend beeld
Sinds mei 2007 gelden er ook streefcijfers 
voor diversiteit onder de jobstudenten: 8 % 
voor allochtone jobstudenten en 9 % voor 
jobstudenten met een handicap of chroni-
sche ziekte.
in 2009 was 4,71 % van de jobstudenten van 
allochtone afkomst (88 allochtone jongeren), 
tegenover 3,41 % (of 54 jongeren) in 2008. 
een mooie stijging: 16 entiteiten slaagden 
erin om het streefcijfer van 8 % allochtone 
jobstudenten te realiseren.
er waren in totaal maar 2 jobstudenten met 
een handicap of chronische ziekte (0,11 %).

Personen met een 
handicap of chronische 
ziekte
Efficiënte instrumenten
Met het systeem van voorbehouden betrek-
kingen en de rendementsondersteuning 
beschikt de Vlaamse overheid over effici-
ente instrumenten om medewerkers met 
een handicap of chronische ziekte aan te 
werven. 

de dienst emancipatiezaken spoort 
de entiteiten van de vlaamse over-
heid aan om er vaker gebruik van te 
maken.

Rendementsondersteuning
De rendementsondersteuning compenseert 
eventueel rendementsverlies wanneer een 
dienst een medewerker met een handicap 
of chronische ziekte tewerkstelt. Ze omvat 
zowel financiële als inhoudelijke ondersteu-
ning.
in 2009 zijn er ongeveer evenveel dossiers 
bijgekomen als in 2008. 



NIEUW IN 2010:  
HOE VERBREDEN WE ONS pERSpECTIEF?

10

MOW was initiatiefnemer voor de tweede 
maatwerkbijeenkomst.

Personeelswerkers en toeleiders bespreken 
hun noden.

Maatwerk
bijeenkomsten

Contact
Op maatwerkbijeenkomsten komen 
entiteiten van de Vlaamse overheid en 
 toeleiders organisaties met elkaar in contact. 
toeleiders zijn organisaties die werkzoeken-
den met een handicap of chronische ziekte 
of van allochtone afkomst begeleiden naar 
een betrekking.

Primeur
De eerste maatwerkbijeenkomst, een proef-
project, vond plaats op 18 februari 2010 
in het Anna Bijnsgebouw in Antwerpen. 
De focus lag op werving en selectie van 
 werkzoekenden met een handicap of chro-
nische ziekte uit de regio Antwerpen. 16 
entiteiten namen deel.
in maart 2010 organiseerde het beleids-
domein MOW een tweede editie van 
maatwerk. Die bracht in Mechelen organisa-
ties van allochtonen samen met toeleiders 
en entiteiten van MOW. 

de dienst emancipatiezaken en Job-
punt vlaanderen plannen voor het 
najaar van 2011 een nieuwe maat-
werkbijeenkomst over handicap.



Toegewezen VDAB
consulenten

Nieuwe aanpak
na 2 jaar de heeft VDAB zijn specifieke 
deeldatabanken van werkzoekenden uit de 
kansengroepen stopgezet en vervangen 
door het systeem van toegewezen consu-
lenten. tijdens een lanceringsevenement 
op 24 juni bij de VDAB in Mechelen werd de 
nieuwe aanpak voorgesteld.

Persoonlijk contact
De toegewezen consulenten gaan voor de 
Vlaamse overheid op zoek naar geschikte 
kandidaten met een handicap of chronische 
ziekte, of van allochtone afkomst. De con-
sulenten staan ter beschikking van zowel 
de werkzoekenden als de selectoren van 
de Vlaamse  overheid, namelijk Jobpunt 
Vlaanderen en de HR-selectieconsulenten 
van de personeelsdiensten van de Vlaamse 
overheidsdiensten. persoonlijk contact en 
maatwerk staan  centraal.

Wij oudere werknemers zijn een kansengroep. Dat  
voelt wat vreemd aan. Maar ik heb als 50-plusser  
natuurlijk wél een kans gekregen toen ik de overstap 
maakte naar de overheid. na jaren in de privé wil ik  
hier mijn carrière afsluiten. Dirk, LNE
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Op 7 mei 2010 werd Overuit officieel voorge-
steld.

130 geïnteresseerden beleefden de feestelijke 
start in de Brusselse Beursschouwburg.

Beleid rond 
seksuele geaardheid 
op de werkvloer
Geen vooroordelen
Ook personeelsleden die holebi of trans-
gender zijn, moeten bij de Vlaamse overheid 
goed in hun vel kunnen zitten. Met de oprich-
ting van een regenboognetwerk, met de 
naam Overuit, zet de Vlaamse overheid in op 
een respectvolle, holebivriendelijke werk-
sfeer, zonder vooroordelen of taboes.

Activiteiten
Overuit wil medewerkers van de Vlaamse 
overheid bijeenbrengen rond het thema 
seksuele geaardheid. Op de activiteiten van 
het regenboognetwerk kunnen holebi’s en 
transgenders ervaringen uitwisselen om 
zich als groep te empoweren, terwijl hole-
bi’s en hetero’s elkaar in een losse sfeer 
kunnen ontmoeten. Deze bijeenkomsten 
vinden plaats na de werkuren, op verschei-
dene plaatsen in Vlaanderen. 

Open brief
Ruim 230 leidinggevenden van de Vlaamse 
overheid ondertekenden een open brief 
waarin ze Overuit hun steun toezegden en 
zich engageerden voor een holebivriende-
lijke werksfeer op hun dienst(en). De open 
brief werd gepubliceerd op de website van 
de dienst emancipatiezaken.

Focus: Voelen holebi’s en transgen
ders zich goed op onze werkvloer?

Kris, FB: “ Mijn collega’s aanvaarden me 
zoals ik ben. Maar ik heb wel de indruk dat 
vrouwen er doorgaans gemakkelijker mee 
omgaan dan mannen.

catherine, MOW: ik heb de stap gezet om 
open te zijn over wie ik ben, maar zo heb 
ik het mezelf niet gemakkelijk gemaakt. 
 transgenders vormen een zeer kleine min-
derheid. Bijgevolg staat elk van ons er vaak 
helemaal alleen voor.



ik wou me eerst professioneel bewijzen en tonen 
wat ik in mijn mars had. ik wou niet meteen een etiket 
opgekleefd krijgen. Maar zwijgen over mijn geaardheid 
viel me zwaar. Tinneke, EWI



OP DE WERKVLOER: 
HOE SENSIBILISEREN EN TOT EEN 
CULTUURVERANDERING kOMEN?

een divers personeelsbestand maakt de Vlaamse overheid creatiever en rijker. 
Verschillen tussen collega’s zijn een troef én een uitdaging, want mensen voelen 
zich er soms ook wel eens onwennig bij. Met sensibiliserende en netwerkvor
mende acties bouwt de dienst Emanci patie   zaken aan een open, respectvolle 
werksfeer, waarin iedereen zich goed kan voelen.

De Vlaamse overheid kan haar vrouwelijke personeelsleden 
aanmoedigen om hun talenten meer uit te spelen en hen 
doen inzien dat ze meer in de kijker mogen lopen. De actie 
op Vrouwendag was een mooi voorbeeld. Kristien, BZ



Internationale 
Vrouwendag

naar aanleiding van de internationale 
Vrouwen dag organiseerde de dienst 
eman ci patiezaken op 8 en 9 maart 2010 
trainingssessies over presentatietechnie-
ken. Die vonden plaats op het middaguur in 
het auditorium van het Boudewijngebouw 
in Brussel. 200 vrouwelijke personeelsle-
den namen deel. Uit hun reacties bleek dat 
vrouwelijk talent nog meer zichtbaar moet 
worden bij de Vlaamse overheid.

caroline, WSe: “ Willen we de kwaliteiten 
van vrouwelijke medewerkers meer tot hun 
recht laten komen, dan moet de cultuur van 
heel onze organisatie veranderen.

Karima, lV: De werksfeer is doorgaans zeer 
mannelijk. Vrouwen die dat willen veran-
deren, moeten eerst meer zelfvertrouwen 
krijgen. Het is geen verspilling om te inves-
teren in empowerment van vrouwen.“

Sylvie, MOW: De Vlaamse overheid biedt 
vrouwen veel mogelijkheden, maar ze moet 
daar meer over communiceren. Zo kan 
ze meer vrouwen aanzetten om bij ons te 
komen werken.

Affichecampagne 
“Alleen jammer …”
tot eind 2011 voert de dienst eman-
cipatiezaken een nieuwe “Alleen 
jammer”-campagne. Op 7 affiches steken 
evenveel Vlaamse ambtenaren uit de 
kansengroepen hun nek uit voor meer 
diversiteit bij de Vlaamse overheid: 2 colle-
ga’s met een handicap of chronische ziekte, 
2 medewerkers van allochtone afkomst,  
1 ervaren (ouder) personeelslid en 2 holebi’s. 
De campagne is te zien in alle gebouwen van 
de Vlaamse overheid.

Collega Kristoff beet de spits af 
van de nieuwe campagne.

“Alleen jammer 
dat hij het been altijd stijf houdt”

Kristoff, 40 jaar, collega-jurist met een handicap 
bij het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Kristoff, ’t is de moeite om te zien hoe jij als jurist je mannetje staat. 
Jammer voor iedereen die denkt over meer dossierkennis dan jij te beschikken. 
Op zulke momenten hou je het been echt stijf ;-)
Je collega’s

Handicap of niet? Bij de Vlaamse overheid is er werk 
en plaats voor talent, want je wordt erkend om wie je bent. 
Ontdek het op www.vlaanderen.be/emancipatiezaken.

9878-V10-A3-affiches.indd   3 05/08/10   09:30
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OOG VOOR IEDEREEN:  
HOE TOEGANkELIJk IS DE VLAAMSE OVERHEID?

Arbeidspost
aanpassingen
Sommige medewerkers met een handicap 
of chronische ziekte komen in aanmerking 
voor aanpassingen aan de infrastructuur en 
het materiaal op hun werkplek. Zo kunnen 
ze beter hun werk doen. 

de dienst emancipatiezaken  
coördineert deze dienstverlening. 

Toegankelijk 
Web
Sinds 2006 moeten alle websites van de 
Vlaamse overheid beantwoorden aan de 
AnySurfernormen en dus voor alle gebrui-
kers toegankelijk zijn. intussen heeft 20 % 
van de websites het AnySurferlabel behaald.
De dienst emancipatiezaken betreurt 
dat het project toegankelijk Web niet 
structureel verankerd kan worden in de 
ict-gerelateerde processen bij de Vlaamse 
overheid. Voortaan zal de dienst alleen nog 
rapporteren over het aantal toegankelijke 
websites bij de Vlaamse overheid, want met 
zijn beperkte middelen kan hij niet langer 
instaan voor de technische ondersteuning 
en audits. De entiteiten zijn daarvoor nu zelf 
verantwoordelijk.

centrale dienstverlening arbeidspost-
aanpassingen in de ministeries

Jaar Aantal dossiers Besteed bedrag

2006 23 47 476 euro

2007 31 59 638 euro

2008 36 84 836 euro

2009 29 63 440 euro
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Databank spontane 
sollicitanten stopgezet
De dienst Emancipatiezaken zet zijn databank van spontane sollicitanten uit de 
kansengroepen stop. Hun cv’s worden niet meer systematisch doorgestuurd naar 
de personeelsdiensten van de Vlaamse overheid. De dienst Emancipatiezaken zal 
werkzoekenden uit de kansengroepen wel nog expliciet doorverwijzen naar de 
website van Jobpunt Vlaanderen. Op die website zullen zij zich kunnen registreren, 
een profiel aanmaken, aanduiden of zij al dan niet tot een kansengroep behoren 
en aangeven of ze in die hoedanigheid gecontacteerd willen worden. 



Het is vervelend als je handicap niet zichtbaar is. 
Mensen vergeten het dan vaak. Het is voor mij 
niet evident om mensen erop te wijzen, of om hen 
te vragen er rekening mee te houden. Kurt, WVG



Nieuw strategisch beleidsplan 
20112015
 eind 2010 dient de dienst emancipatieza-

ken een nieuw strategisch beleidsplan in 
voor de periode 2011-2015.

Netwerk Emancipatiezaken
 tweemaandelijks worden bijeenkomsten 

van de commissie emancipatiezaken 
gehouden. Daarin geeft de dienst eman-
cipatiezaken de emancipatieambtenaren 
professionele ondersteuning en input 
voor acties in hun beleidsdomein of enti-
teit.

 Het Strategisch Bureau houdt bijeen-
komsten om beleidskeuzes voldoende te 
kunnen onderbouwen.

Gelijkekansen en diversiteits
plannen
 entiteiten en beleidsdomeinen krijgen 

ondersteuning bij de opmaak van hun 
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

 De gelijkekansen- en diversiteitsplannen 
worden afgestemd op de management-
cyclus van de beheersovereenkomsten, 
de jaarlijkse ondernemingsplannen en 
uitvoeringsrapporten.

Cijferanalyse
 cijfers van de kansengroepen worden 

verzameld en geanalyseerd, en er wordt 
over gerapporteerd.

 De streefcijfers in de beheersovereenkom-
sten en de persoonlijke jaar  doel stellingen 
van de topambtenaren worden opgevolgd.

 Het streefdoel voor vrouwen in het mid-
denkader wordt herbekeken.

Monitoring: hoe de kansengroepen 
tellen?

 entiteiten die een systeem van vrijwillige 
registratie opzetten, krijgen ondersteu-
ning.

 Het onderzoek naar alternatieve telme-
thodes voor medewerkers van allochtone 
afkomst wordt opgevolgd. De resultaten 
ervan worden omgezet in beleidsaanbe-
velingen.

 De dienst emancipatiezaken volgt op hoe 
de socio-economische monitoring als 
alternatieve meetmethode voor personen 
van allochtone afkomst wordt uitgewerkt. 
De dienst blijft betrokken bij dit project.

Stageplaatsen
- AgO blijft bemiddelen om personen uit de 

kansengroepen te laten instromen in sta-
geplaatsen.

- Met een communicatieactie bij perso-
neelsdiensten en leidinggevenden wordt 
de inzet van stageplaatsen gepromoot als 
middel om werkzoekenden uit de kan-
sengroepen te laten kennismaken met de 
Vlaamse overheid als werkgever.

Jobstudenten
 Jobpunt Vlaanderen doet extra inspannin-

gen om de vakantiebanen, gepubliceerd 
op zijn website, bekend te maken bij jon-
geren met een handicap of chronische 
ziekte.

Onderzoek naar taalbeleid bij de 
Vlaamse overheid
 De dienst emancipatiezaken maakt een 

onderzoeksrapport over taalbeleid bij de 
Vlaamse overheid.
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Maatwerk voor diversiteit:  
regionale ontmoetingen
 De dienst emancipatiezaken en Jobpunt 

Vlaanderen bereiden een nieuwe regi-
onale maatwerkbijeenkomst voor over 
handicap en chronische ziekte. Die moet 
in het najaar van 2011 plaatsvinden in 
Vlaams-Brabant.

Diploma’s en Erkende Verworven 
Competenties (EVC)
 De werkgroep eVc brengt in kaart welke 

testcentra ervaringsbewijzen kunnen uit-
reiken.

 De werkgroep eVc maakt ook een 
ontwerp voor een omzendbrief met richt-
lijnen voor selectoren.

Spontane sollicitanten
 De dienst emancipatiezaken informeert 

de personeelsdiensten van de Vlaamse 
overheid en de toeleidersorganisaties van 
werkzoekenden uit de kansengroepen 
over zijn gewijzigde dienstverlening met 
betrekking tot spontaan solliciteren.

 Jobpunt Vlaanderen plaatst op zijn web-
site een module waarmee werkzoekenden 
vacatures op maat kunnen aanvragen. 
Werkzoekenden uit de kansengroepen 
kunnen zich als zodanig kenbaar maken.

Van deeldatabanken naar toege
wezen VDABconsulenten
 Het systeem van de toegewezen VDAB-

consulenten wordt voort uitgebouwen met 
het oog op meer instroom van werkzoe-
kenden uit de kansengroepen: verfijnen 
van de afspraken, communicatie over 
de aanpak, opvolging en bijsturing waar 
nodig.

Rendementsondersteuning
 De maatregel van rendementsondersteu-

ning moet een plaats krijgen in reguliere 
diensten.

 na evaluatie van de Vlaamse Ondersteu-
ningspremie (VOp) wordt onderzocht of 
een integratie van de rendementson-
dersteuning in de VOp een meerwaarde 
biedt.

 er komen beheersingsmaatregelen om 
het budget van 800 000 euro niet te over-
schrijden in 2011.

 Rendementsondersteuning wordt opera-
tioneel uitgevoerd door de administratieve 
en financiële afhandeling en de opmaak 
van de integratieprotocols.

Voorbehouden betrekkingen
 er wordt werk gemaakt van de verdere 

opmaak van integratieprotocols bij voor-
behouden betrekkingen.

 Het systeem van voorbehouden betrek-
kingen wordt grondig geëvalueerd.

 Jobpunt Vlaanderen blijft deze dienst-
verlening aanbieden bij het invullen van 
voorbehouden betrekkingen.

 Het instrument van voorbehouden betrek-
kingen wordt beter bekendgemaakt bij de 
doelgroep en de toeleidersorganisaties 
van werkzoekenden met een handicap of 
chronische ziekte (GtB’s en GOB’s).

 De entiteiten worden gesensibiliseerd 
over voorbehouden betrekkingen zodat 
ze er meer gebruik van maken.
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Reintegratiebeleid
 De handleiding met instrumenten voor 

re-integratie wordt afgewerkt en de lei-
draad ervan wordt voltooid. Beide worden 
ter beschikking gesteld van de entiteiten.

 De beleidsaanbevelingen met betrekking 
tot re-integratie worden op de relevante 
beleidsfora ter bespreking voorgelegd. Zo 
kan er een lijst worden opgesteld van de 
punten die de Vlaamse overheid met een 
generieke aanpak kan verbeteren.

Onderzoek naar de moeizame 
 doorstroming van vrouwen naar het 
middenmanagement
 De onderzoeksresultaten met betrek-

king tot de moeizame doorstroming van 
vrouwen naar het middenmanagement in 
de Vlaamse overheid worden bekendge-
maakt.

Vlechtwerk
 er komt een 11de reeks van Vlechtwerk. 

Het deelnemersnetwerk van Vlechtwerk 
wordt online onderhouden.

 er volgt een evaluatie van 6 jaar project 
Vlechtwerk.

Project mentoring: verkenning
 er wordt onderzocht of een project rond 

mentoring om vrouwen vlotter door te 
laten stromen naar het middenmanage-
ment haalbaar is.

Internationale Vrouwendag
 Op de internationale Vrouwendag (8 

maart) komt er een evenement met als 
thema de meerwaarde van een gender-
balans bij de Vlaamse overheid.

Dialoogdag voor personeelsleden 
met een handicap of chronische 
ziekte
 er komt een 5de editie van de Dialoogdag 

voor personeelsleden met een handicap 
of chronische ziekte en hun collega’s.

Affichecampagne “Alleen jammer…”
 De 7 “Alleen jammer”-affiches, met 

daarop foto’s van personeelsleden uit de 
kansengroepen, worden verspreid.

 Voor enkele affiches worden  bijkomende 
ondersteunende communicatie- initia tieven 
ontwikkeld, bijvoorbeeld: video filmpjes, 
portret op website,  presentatie op overleg 
of bijeenkomst, enz.

Beleid rond seksuele geaardheid op 
de werkvloer
 Het regenboognetwerk Overuit houdt net-

werkvormende activiteiten voor holebi’s, 
transgenders en hetero’s bij de Vlaamse 
overheid.

 er komt een sensibiliserende actie voor 
meer zichtbaarheid van holebi’s en trans-
genders op de werkvloer bij de Vlaamse 
overheid.

Communicatie: stem en gezicht van 
de kansengroepen
- permanent komen er nieuwe (sensibili-

serende) communicatie-initiatieven ter 
ondersteuning van het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid.
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Toegankelijk Web
 Over het project toegankelijk Web wordt 

gerapporteerd aan de Vlaamse Regering.

 De centrale werking van het project 
toegankelijk Web vanuit de dienst eman-
cipatiezaken wordt afgebouwd en beperkt 
tot de monitoring van de websites.

 er komt een rapporteringstool om het 
aantal websites van de Vlaamse overheid 
met het AnySurferlabel op te volgen.

  in het voorjaar van 2011 presenteert de 
dienst emancipatiezaken een nota aan 
de Vlaamse Regering in verband met 
de voortgang in het project toegankelijk 
Web.

Toegankelijkheid van gebouwen
- er wordt een grondig actieplan uitgewerkt 

met betrekking tot de toegankelijkheid 
van de Vlaamse overheidsgebouwen. Dat 
actieplan wordt ook opgevolgd.

- een externe partner moet de eigen exper-
tise met betrekking tot toegankelijkheid 
ontwikkelen en ondersteunen.

Arbeidspostaanpassingen
- er wordt een nieuwe uitvoerder gezocht 

om de arbeidspostaanpassingen in de 
ministeries te realiseren.

- intussen blijft de dienst emancipatieza-
ken instaan voor de dienstverlening rond 
arbeidspostaanpassingen.
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DIENST EMANCIPATIEZAKEN: 
Bij wie kan u terecht?

Contactgegevens

Vlaams Emancipatieambtenaar
Ingrid pelssers
02 553 49 67
ingrid.pelssers@bz.vlaanderen.be

Stafmedewerker handicap en  
chronische ziekte 
Johan Vermeiren
02 553 59 36
johan.vermeiren@bz.vlaanderen.be

Stafmedewerker communicatie en 
seksuele geaardheid
peter Bruyninckx 
02 553 49 57
peter.bruyninckx@bz.vlaanderen.be

Stafmedewerker gender
Joke Renneboog
02 553 49 38
joke.renneboog@bz.vlaanderen.be

Stafmedewerker instroom en  
netwerk Emancipatiezaken
Joke De Vet 
joke.devet@bz.vlaanderen.be
02 553 50 79
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Projectcoördinator gelijke kansen 
en diversiteit
Mireille Brepoels
02 553 49 70
mireille.brepoels@bz.vlaanderen.be

Management assistent –  
secretariaat
Nini Van de Velde
02 553 49 65
nini.vandevelde@bz.vlaanderen.be

Administratief medewerker
Recep Bas
02 553 48 64
recep.bas@bz.vlaanderen.be

Administratief medewerker
paul Huys
paul.huys@bz.vlaanderen.be

www.vlaanderen.be/emancipatiezaken
Lees er de blog van Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers over diversiteit 
en gelijke kansen bij de Vlaamse overheid.
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