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1 Inleiding 

 

1.1 Diversiteit : waar gaat het over? 

Als de overheid een afspiegeling wil zijn van de arbeidsmarkt en het profiel van de burger, moet haar 
personeel diverser worden. 

De definitie van “diversiteitmanagement” luidt als volgt : de implementatie van een human resources 
managementbeleid dat iedereen werk- en carrièremogelijkheden biedt die aansluiten op hun 
competenties en ambities, met de inachtneming van gelijke kansen en de gelijke behandeling van alle 
medewerkers en de bestrijding van elke vorm van discriminatie. 

Diversiteitmanagement, dat is ook een organisatiecultuur: 

• die respect heeft voor de verschillen in waarden, attitudes, gedrag en levensstijl, voor zover die 
overeenstemmen met de democratische grondslagen en het gelijkheidsbeginsel van onze samenleving 
• die naast respect voor de anderen ook interactie en communicatie met hen zoekt en zich verrijkt met 
de verschillen en elke vorm van uitsluiting veroordeelt. 

De bevordering van diversiteit bij de overheid draait in dit document voornamelijk rond drie pijlers: 

• de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen 
• de tewerkstelling bij de overheid van mensen met een handicap 
• de integratie van personen van vreemde afkomst. 

De strijd tegen discriminatie kan echter ook op andere doelgroepen gericht zijn, zoals: 

• personen die wegens hun leeftijd gediscrimineerd worden 
• homoseksuelen 
• personen die wegens hun uiterlijk gediscrimineerd worden (o.a. lengte en gewicht). 

In dat opzicht wil de wet van 10 mei 2007 (BS 30/5/2007)1 de strijd aanbinden tegen elke vorm van 
onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeurbehandeling op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, fortuin, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of 
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. 

 

1.2 Diversiteit managen: waarom? 

Diversiteitmanagement moet de overheidsactoren helpen de uitdagingen aan te gaan waarmee ze 
geconfronteerd worden. Die uitdagingen zijn: 

• enerzijds de groeiende diversiteit in kenmerken, behoeften en verwachtingen van klanten 
• anderzijds de bestaande en/of gewenste diversiteit van de medewerkers, zowel op statutair als op 
contractueel niveau 

Diversiteitmanagement komt tegemoet aan sociale en economische bekommernissen. Het samenbrengen 
van die sociale en economische bekommernissen is essentieel voor een succesvol beleid inzake 
diversiteitmanagement.  

 

                                                 
1 Actuele gegevens over de verschillende wettelijke aspecten vindt u op de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen 

(http://www.diversiteit.be) en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (www.igvm.fgov.be) 
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1.2.1 Sociale redenen 

• Een betere representativiteit van de bevolking: het gaat erom dat de overheidsdiensten de diversiteit 
binnen de bevolking beter weerspiegelen en haar zo een betere dienstverlening kunnen bieden. 

• De naleving van de wetten en nationale en Europese richtlijnen 

o Wetten van 10 mei 2007 (BS 30 mei 2007): 

- wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 
- wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of 
xenofobie ingegeven daden 
- wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 
- wet tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van 
discriminatie en tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden 

• Gelijke behandeling en strijd tegen directe en indirecte discriminatie. 

De overheid is het aan zichzelf verschuldigd het voorbeeld te geven in de bevordering van 
sociale rechtvaardigheid en in de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid. 

• De wet bepaalt nauwkeurig wat verstaan wordt onder directe en indirecte discriminatie: 

o "Er is sprake van directe discriminatie als er een verschil is in behandeling (minder gunstige 
behandeling), dat niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd” (Belgische 
antidiscriminatiewet van 10 mei 2007). “Discriminatie is mogelijk als het kenmerk een essentiële 
en bepalende beroepsvereiste vormt, die van geval tot geval wordt onderzocht vanwege de aard 
van de activiteit of de context waarin deze wordt uitgevoerd. In het domein werkgelegenheid 
moet er een legitiem doel zijn, en moeten de middelen voor het bereiken van dat doel passend 
en noodzakelijk zijn." 

o "Er is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf 
of handelwijze personen benadeelt waarop een door de wet bepaalde grond tot discriminatie van 
toepassing is, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief en redelijk wordt 
gerechtvaardigd." 

• Maatschappelijke verantwoording en duurzame ontwikkeling (verbintenis t.o.v. toekomstige generaties) 

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemerschap) heeft betrekking op de vrijwillige stappen die een 
bedrijf onderneemt, die in de lijn liggen van duurzame ontwikkeling, sociale cohesie en competitiviteit en 
de sociale (people), maatschappelijke, milieugerelateerde (planet) en economische activiteiten van de 
bedrijven (profit) dekken. Daarvoor hebben ze een waaier aan tools - normen, standaarden, labels – 
waarmee de realiteit van de praktijken en hun meerwaarde kunnen worden gemeten en een maximaal 
effect kan worden behaald, zowel voor het bedrijf als voor de maatschappij. 

In België hebben de federale en de gewestelijke overheden een referentiekader opgesteld voor MVO en 
duurzame ontwikkeling. Volgens dat kader is MVO “een continu verbeteringsproces waarbij 
ondernemingen - vrijwillig en systematisch - economische, milieu- en sociale overwegingen op een 
geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of 
belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”. 

• Goed bestuur 

De principes van goed bestuur omvatten meer transparantie in de politieke besluitvormingsprocessen 
(criteria, actoren, prioriteiten,...) en in hun impact. Zo kunnen de beleidsmakers geconfronteerd worden 
met de verbintenissen die ze aangaan en met hun verantwoordelijkheden, met het oog op een meer ega-
litaire maatschappij. Goed bestuur houdt ook een grotere betrokkenheid in van de burgermaatschappij 
bij het staatsbestuur: beleidsmakers, maar ook ambtenaren en belangengroepen (verenigingssector,...). 

 

1.2.2 Economische redenen 

• Een grotere effectiviteit met betrekking tot de taken van de overheidsdiensten, en dus een betere 
dienstverlening aan de gebruikers. 

• Een betere gebruik van de middelen en competenties om de tevredenheid en de efficiëntie van het 
personeel te verhogen. Het doel is om een arbeidsomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd 
voelt om zijn verdiensten en zijn competenties. Men streeft ook naar wederzijdse verrijking en meer 
creativiteit, door die nieuwe competenties en andere referentiekaders zo goed mogelijk aan te wenden. 

• De modernisering van het openbaar ambt met managementprocessen die gericht zijn op competenties 
en resultaten. 

• Certificatieprocessen inzake kwaliteit die voldoen aan de criteria voor de strijd tegen discriminatie en 
de opleiding van het personeel. 
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Die wetten zijn van toepassing op alle arbeidsrelaties die omschreven zijn zoals werkgelegenheid, de 
voorwaarden voor toegang tot arbeid, de arbeidsvoorwaarden en de ontslagregelingen, en dit: 

o zowel in de openbare als in de private sector 
o zowel voor arbeid in loondienst, als voor onbetaalde arbeid, arbeid verricht in het kader van 

stageovereenkomsten, leerovereenkomsten, beroepsinlevingsovereenkomsten en startbaanover-
eenkomsten of arbeid als zelfstandige  

o voor alle niveaus van de beroepshiërarchie en voor alle activiteitstakken  
o ongeacht de statutaire of contractuele regeling van de persoon die arbeid verricht. 

Die wetten worden aangevuld met Europese richtlijnen, gewestelijke decreten en collectieve 
arbeidsovereenkomsten, het koninklijk besluit tot organisatie van de werving van personen met een 
handicap in het federaal administratief openbaar ambt en specifieke wetten inzake de gelijkheid van 
vrouwen en mannen. 

 

1.3 Impact van een diversiteitbeleid op de overheid 

Diversiteitmanagement houdt in dat men zich vragen stelt bij de strategische koers, humanresources-
management (HRM), de manier waarop het werk is georganiseerd, de organisatiecultuur en de 
benadering van de klanten en gebruikers, zoals in onderstaand schema wordt weergegeven:  

 
Diversiteitmanagement midden in een organisatietransformatie 
 

In een diversiteitbeleid moet men zich ook vragen stellen bij het beleid rond de interne en de externe 
communicatie. Men moet stereotypes vermijden en de nadruk leggen op de diversiteit van het personeel 
en de gebruikers, door uit te leggen hoe belangrijk het is om te leven in een organisatie waarin elke 
vorm van discriminatie wordt verworpen. 

Een diversiteitbeleid veronderstelt ook een openheid van de organisatie naar buiten toe: partnerships 
met verenigingen, begeleiding door bekwame experts en instellingen. 

Diversiteit managen impliceert ten slotte dat men zich vragen stelt over de geldende normen in de 
organisatie. Men is zich pas bewust van diversiteit vanaf het ogenblik dat men in een homogeen geheel 
een element als “anders” ervaart en aan een bewuste of onbewuste norm gaat toetsen. Het werk van de 
diversiteitverantwoordelijke bestaat erin de norm te identificeren, in vraag te stellen en om te zetten. 

 

1.4 Diversiteitplannen 

Het invoeren van diversiteitplannen betekent dat de overheid meer diversifieert, op vrijwillige en 
proactieve basis, om de representativiteit van de doelgroepen in de overheid te vergroten, maar ook om 
hun gelijke kansen te geven inzake carrière en bevordering. 

 

1.4.1 Attitudes ten opzichte van diversiteit 

Er bestaan drie actiestrategieën: 

• Een strategie waarbij het probleem ontkend wordt, wat we de “struisvogelstrategie” noemen. Die 
bestaat erin te denken dat de organisatie niet moet optreden in dat actieveld. Voorstanders van die 
benadering zijn van mening dat diversiteit op een natuurlijke wijze haar plaats inneemt in de 
organisaties en dat de individuen zich gemakkelijk in de organisatie integreren. De talrijke klachten 
wegens discriminatie en de problemen die werknemers van buitenlandse oorsprong, gehandicapten en 
oudere werknemers ondervinden om werk te vinden en te houden, tonen aan dat dat optimisme niet 
strookt met de werkelijkheid. 
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• Reactieve actiestrategieën om de concrete problemen bij de overheid en de disfuncties die te maken 
hebben met een alsmaar heterogener personeel op te lossen, en de spanningen die hun oorzaak vinden 
in die heterogeniteit (conflicten, pesterijen, uitsluiting,…) weg te werken. 

• Proactieve actiestrategieën waarmee men sociale doelstellingen wil bereiken (sociale verantwoor-
delijkheid en strijd tegen discriminatie) maar ook een interne en externe meerwaarde rond diversiteit wil 
creëren: beter tegemoet komen aan de behoeften van de gebruikers en de klanten, het tekort aan 
personeel aanpakken, een grotere mix en diversiteit brengen in bepaalde beroepen en in bepaalde 
functies, meer creativiteit en innovatie opwekken. 

 

1.4.2 Stappen van een actieplan 

Allereerst moet er met diversiteit rekening worden gehouden in het strategisch beleid van de organisatie, 
via de ondertekening van charters, een labelproces, interne en externe communicatieacties. 
Vervolgens wordt warm aanbevolen om een actieplan op te stellen (diversiteitmanagementplan) dat de 
verschillende aspecten van bovenstaand schema dekt. 

1. Het diagnosticeren van de interne en externe diversiteit, met de identificatie van de punten die 
moeten worden bijgestuurd, is een belangrijke maar ook moeilijke fase. Met die diagnose moet 
immers vastgesteld kunnen worden waar er een onder- of oververtegenwoordiging van de 
gediscrimineerde categorieën is. Het betreft ook het identificeren van de mechanismen (directe en 
indirecte discriminatie) die de ondervertegenwoordiging van de doelgroepen kunnen verklaren. Dat 
gebeurt via een analyse van het managementproces. 

De diagnose moet een analyse bevatten van de organisatorische positionering van de personen die 
tot de doelgroepen behoren, met de bedoeling de gevolgen van de segregatie per beroep en 
functies, de specifieke problemen die verbonden zijn aan hun carrièreopbouw (verticale segregatie), 
de verschillen in behandeling en statuut die hun kunnen benadelen, op te sporen. 

2. De diagnose moet leiden tot het uitwerken van een actieplan dat het volgende moet bevatten: 

o De doelstellingen die behaald moeten worden. Er moet niet over quota worden gepraat. Het kan 
echter nuttig zijn om streefcijfers vast te leggen om de impact van de acties te evalueren. Die 
doelstellingen moeten dienen om een kwantitatieve en kwalitatieve boordtabel uit te werken, 
waarmee de vorderingen kunnen worden gemeten. 
- bv. de vertegenwoordiging van vrouwen in verantwoordelijke functies met 10% verhogen 
- bv. 5% van de functies openstellen voor gehandicapten. 

o de identificatie van acties die moeten worden ondernomen, met een stappenplan en iemand die 
verantwoordelijk is voor de acties 

o de identificatie van menselijke, financiële en logistieke middelen die voor de acties kunnen 
worden vrijgemaakt. 

3. Een belangrijke pijler van elk diversiteitbeleid is de interne en externe communicatie. Het is van 
essentieel belang om: 

o duidelijk te maken waarom men een diversiteitbeleid voert en wat het belang is van de acties 
ten opzichte van de opdrachten van de dienst en de organisatie 

o de inhoud van de acties inzake interne en externe communicatie te evalueren, om de 
stereotypes in taalgebruik, beeldspraak, cases en voorbeelden op te sporen, en ook om plaatsen 
te identificeren waar de diversiteit van het personeel bij de overheid weerspiegeld kan worden 

o zich profileren als een werkgever die in zijn aanwervingsproces, en over het algemeen in zijn 
personeelsbeleid, iedereen gelijke kansen garandeert 

o de communicatiekanalen uit te breiden om de ondervertegenwoordigde doelgroepen te bereiken. 

4. De actiepistes kunnen één of meerdere HRM-thema’s aanbelangen: 

o praktijken inzake de rekrutering en selectie van het personeel, met inbegrip van de 
functiebeschrijvingen en de beslissingen inzake het toekennen van jobs en statuten, om 
gettovorming in bepaalde jobs te vermijden. Dat thema houdt het eerste contact met de 
overheid in en betreft de studentenstages, vakantiejobs en het vrijwilligerswerk 

o onthaal en integratie 
o de arbeidsvoorwaarden (inrichting van de werkplek, arbeidstijdregeling,...) en lonen (loon maar 

ook diverse voordelen) 
o evaluatie van het personeel, loopbaanbeheer en mobiliteit, ontwikkelingsmogelijkheden 
o beheer van het werkklimaat en de organisatiecultuur (waarden, normen, attitudes en gedrag die 

gevaloriseerd maar ook gesanctioneerd worden). De centrale waarden van een organisatie die de 
diversiteit bevorderen zijn respect, tolerantie en aanvaarding van het anders zijn 

o betrokkenheid van werknemers- en vakbondsvertegenwoordigers. 
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1.4.3 Preventieve of corrigerende acties? 

De acties kunnen gericht zijn op: 

o individuen (gedrag, kennis, competentie, waarden, stereotypes en beeldvorming) 
o arbeidsprocedures van de organisatie en de manier waarop het werk georganiseerd is 
o de omgeving. 

Het beginsel van gelijke rechten moet worden ingevoerd en men moet zich er dus van vergewissen dat 
iedereen gelijk wordt behandeld. 

In een tweede fase kunnen bepaalde maatregelen worden ingevoerd om de gelijke kansen te 
waarborgen. Dat kan tot gevolg hebben dat bepaalde maatregelen voor positieve acties moeten worden 
genomen, opdat iedereen op gelijke voet kan deelnemen (bv.: de modaliteiten voor een selectieproef 
aanpassen, zodat gehandicapten kunnen deelnemen). Er kunnen ook maatregelen worden genomen voor 
een positieve discriminatie (bv. quota), om het evenwicht te herstellen in een groep die bij de overheid 
ondervertegenwoordigd is. 

De wet van 10 mei 2007 voorziet in specifieke voorwaarden, opdat een positieve actie geldig is: 
o er is een kennelijke ongelijkheid 
o met de maatregel kan de ongelijkheid worden gecorrigeerd 
o de maatregel is tijdelijk. 

In overleg met de Nationale Arbeidsraad (NAR) worden Koninklijke besluiten genomen om de concrete 
modaliteiten van de maatregelen te bepalen. 
 

1.5 De actoren van het diversiteitmanagement 

Diversiteitmanagement houdt in dat er via consultatie en sensibilisering zoveel mogelijk actoren bij de 
aanpak worden betrokken. 

Er moeten dus acties worden gevoerd om de volgende personen erbij te betrekken en te sensibiliseren: 
o de werknemers van elke dienst en entiteit 
o de hiërarchische lijn, vooral de verantwoordelijken die het dichtst bij de medewerkers staan 

(functionele chefs) 
o vakbondsafgevaardigden en verantwoordelijken van het preventiecomité veiligheid en hygiëne 
o vertrouwenspersonen voor pesterijen 
o sociaal assistenten en arbeidsgeneesheren. 

Bij de volgende partners moeten ook sensibiliseringsacties worden gevoerd om te strijden tegen directe 
en indirecte discriminaties en om stereotypes over de doelgroepen aan de kaak te stellen: 

o consultants 
o leveranciers 
o verenigingen, partners inzake strafvordering 
o lokale en regionale overheden. 

Er kunnen partnerships worden gesloten met instellingen die gespecialiseerd zijn in een of andere 
doelgroep: 

o Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en provinciale coördinatoren 
o Centrum voor gelijkheid van kansen en regionale integratiecentra 
o verenigingen die actief zijn in de hulpverlening aan gehandicapten of zieken 
o verenigingen op het terrein die actief zijn op het vlak van sociale en professionele inschakeling. 

Het kan nuttig en interessant zijn om experts uit te nodigen die de leden van een werkgroep uitleg 
kunnen geven bij een of ander thema. 

 

1.6 Diversiteitmanagement bij de overheid i n verschillende landen 

Het is geenszins de bedoeling hier een exhaustieve lijst te bezorgen van het diversiteitbeleid in andere 
landen, maar we hebben enkele landen geselecteerd om de verschillende manieren waarop dit thema 
kan worden aangepakt te illustreren. 

1.6.1 België 

Voor België is diversiteit in de werkgelegenheid prioritair, zowel op federaal als op gewestelijk niveau. 

o Op federaal niveau worden zowel in de privé- als in de overheidssector verschillende acties 
gevoerd bij de werkgevers door het Centrum voor gelijkheid van kansen, het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg (vooral de multiculturele cel, maar ook via de collectieve 
arbeidsovereenkomsten) en de FOD Personeel en Organisatie. 
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Op federaal niveau is er ook het Gelijkheids- en Diversiteitslabel dat in 2007 aan 15 organisaties 
werd toegekend. De federale autoriteiten hebben de taak op zich genomen om in de overheids-
sector te verwezenlijken wat men in de privésector heeft gedaan op het vlak van ouderschaps-
verlof en een beter moederschapsverlof. Met een nieuw statuut voor telewerk draagt de federale 
overheid bovendien bij tot een beter evenwicht tussen beroepsleven en privéleven. Dat statuut 
zal nog verbeterd worden door een aanpassing van de wet over het welzijn op het werk aan die 
bijzondere arbeidsregel.  

Op regionaal niveau worden diverse acties gevoerd. 

o Het Vlaams Gewest heeft de uitvoering van diversiteitplannen ondersteund, door een financiering 
toe te kennen aan de werkgevers en bijstand te bieden via erkende consultants. De doelgroepen 
zijn oudere werknemers, allochtonen en gehandicapten. De werkgevers wordt gevraagd in hun 
diversiteitplannen streefcijfers vast te leggen die in overeenstemming zijn met hun sector. Er 
zijn ook premies voor werkgevers die personen uit de doelgroepen in dienst nemen, bijvoorbeeld 
een tewerkstellingspremie voor de indienstneming van personen ouder dan 50. De vakbonden 
zijn daarbij hun partners; zij hebben immers interne consultants diversiteit. Er werden vele 
seminaries en opleidingsdagen georganiseerd. 

o Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft verschillende acties ondernomen, zoals de organisatie 
van sensibiliseringsseminaries in de bedrijven, de ondertekening door meerdere werkgevers van 
een Handvest Diversiteit, specifieke financieringen voor de uitvoering van diversiteitsplannen en 
de financiering van gespecialiseerde consultants. Er werden vele seminaries en opleidingsdagen 
georganiseerd. 

o Het Waals Gewest heeft een diversiteitprijs gelanceerd om de praktijken van de bedrijven inzake 
diversiteit te belonen. Sinds kort is het ook mogelijk om financieringen aan te vragen voor de 
uitvoering van een diversiteitplan, dat de bijstand van erkende consultants omvat. Het Waals 
Gewest werkt in het kader van zijn transversaal strategisch plan voor maatschappelijke 
integratie ook meerdere specifieke maatregelen uit voor de gelijkheid van kansen: intensievere 
jobcoaching bij de regionale afvaardigingen voor tewerkstelling, intensivering van de 
prekwalificatie in de "Entreprises de Formation par le Travail" (EFT) en de "Organismes 
d'Insertion Socioprofessionelle" (OISP), intensivering van de integratie van gehandicapten in 
bedrijven, acties voor een betere socioprofessionele integratie van laaggeschoolden. Er werd een 
handvest aan het advies van de sociale partners (patronaat en vakbonden) voorgelegd en er is 
een ander handvest voor de Waalse werkgevers. Er werden vele seminaries en opleidingsdagen 
georganiseerd. 

 

1.6.2 Frankrijk2 

In Frankrijk ging het debat lange tijd over de basisprincipes van de Franse natie, in dit geval over de 
gelijke behandeling, waarbij vooral werd geaarzeld om de ongelijke behandeling van bepaalde groepen 
te erkennen, ook al was vastgesteld dat die groepen op het vlak van werkgelegenheid gediscrimineerd 
worden. 

De meeste initiatieven, zowel van de overheid als van de privésector, zijn gebaseerd op de invoering van 
een gelijkheidsbeleid voor bepaalde doelgroepen (professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen) of 
beschouwingen over de strijd tegen uitsluiting (actieplannen voor de integratie van gehandicapten en 
personen van vreemde oorsprong in de arbeidsmarkt). De gelijkheidscultuur staat haaks op iedere 
differentiatie3. Het begrip positieve discriminatie vindt dan ook moeilijk ingang in een dergelijk recht. 

In Frankrijk is het principe van de scheiding van kerk en staat gebaseerd op het model “geen 
gedifferentieerdheid, noch ongedifferentieerdheid”. Dat model van laïcisme, met alle gevolgen inzake de 
erkenning van diversiteit, zou dus een getuigenis kunnen zijn van een nieuwe Franse uitzondering in 
Europa. 

Om iedere vorm van discriminatie te bestrijden heeft Frankrijk in 2005 de Halde (Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et pour l’Egalité4) opgericht, met een opdracht gelijkaardig aan die van het 
Centrum voor gelijkheid van kansen. 

Op het niveau van de overheidsdiensten klinkt één argument heel luid, namelijk het feit dat de Staat het 
voorbeeld moet geven in de strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen, en de Franse bevolking in 
al haar diversiteit moet vertegenwoordigen. Net zoals België wordt Frankrijk echter geconfronteerd met 

                                                 
2 Diversité : un enjeu de performance dans les services publics, Perspectives- Gestion Publique, IGPDE, n°22- février 2007. 

http://www.institut.minefi.gouv.fr/ 

3 Rivero J., Rapport sur la notion d'égalité et de discrimination en droit public français, Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées du 

Luxembourg, 31.5-4.6.1951, p. 360. 

4 www.halde.fr 
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het probleem van de omvang van die diversiteit5. De "Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés" (CNIL), dat de bescherming van persoonsgegevens garandeert, heeft in 2005 een advies 
uitgebracht dat het verzamelen van gegevens over de etnische en raciale oorsprong verbiedt, want er is 
geen nationale referentie op dat vlak en bijgevolg zouden die gegevens niet gebruikt kunnen worden. Op 
dit ogenblik laat de CNIL twee maatregelen toe, enerzijds het beheer van personeelsbestanden over de 
nationaliteit en de geboorteplaats van de werknemers (op voorwaarde dat de bestanden bij de CNIL zijn 
aangegeven en de werknemers er van op de hoogte zijn) en anderzijds anonieme vragenlijsten die niet 
onder de wet Informatiques et Libertés (informatica en rechten) vallen. 

Onlangs werd ook een wetgeving ontwikkeld voor gehandicapten, van wie zowel de hoedanigheid van 
gehandicapte werknemer als de bekwaamheid om de gesolliciteerde functies uit te oefenen door de 
"Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel" (COTOREP) erkend werden. Die 
personen kunnen dus bijzondere voorwaarden bekomen m.b.t. de inrichting van het examen (installatie, 
bijstand, meer tijd om het examen af te leggen). Die voorwaarden worden bepaald door een door de 
overheid erkende geneesheer en zijn mogelijk bij examens (alleen voor de middelste en lagere 
categorieën van het openbaar ambt B en C) of bij de indienstneming bij arbeidsovereenkomst (in alle 
categorieën, ook de hiërarchisch hoogste categorie A). 

 

1.6.3 Noord-Amerika (USA, Canada, Québec) 

Sinds de jaren ’60 moeten werkgevers uit de overheids- en de privésector de volgende praktijken in acht 
nemen: 

o Equal Employment Opportunities: ter preventie van discriminerende praktijken, door “neutrale” 
managementprocedures in te voeren 

o Affirmative Action: garanderen dat de beslissingen die worden genomen leiden tot 
werkgelegenheid, bevordering en gehechtheid in de onderneming van leden van beschermde 
groepen (vrouwen, minderheden,...). 

In de jaren ’90 worden via twee kanalen beleidslijnen inzake diversiteitsmanagement ingevoerd: 
o enerzijds via marketing en de benadering van de klanten en de gebruikers. De kwestie was: hoe 

krijgen we interactie met een plaatselijke bevolking die op cultureel vlak alsmaar 
gediversifieerder wordt? 

o anderzijds via gelijkheid, met een betwist beleid van positieve discriminatie dat als 
stigmatiserend wordt ervaren en gelijkstelling vereist. 

Het diversiteitsmanagement ligt dus in de lijn van een liberale en individualistische ideologie die 
gebaseerd is op respect voor de verschillen, maar ook op meritocratie en de loutere erkenning van 
competenties. 

In Canada en Québec is het debat rond diversiteitmanagement uitgegroeid tot een debat rond de 
integratieproblematiek van nieuwe migranten6. Het evaluatieverslag van 2004 over het federaal 
openbaar ambt7 wees op de noodzaak om diversiteitacties te ondernemen. Het dispositief is sterk 
toegespitst op de wet betreffende billijke werkgelegenheid (L.C. 1995, H. 44)8 en het Charte canadienne 
des droits et libertés (Canadees handvest voor de rechten en vrijheden, 1982) en het Charte des droits 
et libertés de la personne au Québec9 (Québecs handvest voor de rechten en vrijheden van de mens) die 
de gelijke behandeling bevestigen, maar ook het recht van iedereen om erkend en aanvaard te worden, 
mét zijn verschillen. Dat leidt tot een beleid van een redelijke tegemoetkoming waarover momenteel 
druk gediscussieerd wordt. Dan is er in Québec en Canada ook nog de wet op de billijke beloning. 

 
1.6.4 United Kingdom 

Vanaf de jaren ’70 heeft de overheid in Groot-Brittannië acties ondernomen om te strijden tegen 
discriminaties in het openbaar ambt, die gericht waren op gelijke kansen en een gelijke behandeling. Er 
werden ook acties gevoerd voor een grotere vertegenwoordiging van verschillende doelgroepen, met 
becijferde doelstellingen die nauw bij quota aanleunden. 

De integratie van diversiteit sluit aan op het respect voor de verschillen. 

In 2004 heeft de regering een 10-punten-actieplan uitgewerkt  met als doel een sterkere 
vertegenwoordiging van doelgroepen (gehandicapten, personen van vreemde oorsprong en vrouwen) in 
de verschillende overheidsniveaus. Er werden becijferde doelstellingen vastgelegd. In het kader van dat 
actieplan moeten alle ministeries en agentschappen hun diversiteitkampioen aanwijzen. Er werd een 

                                                 
5 Zuber M., Une question de méthode. Bien utiliser les outils de la GRH,Cadres, La diversité en Actes, revue de la CFDT, 423, Janvier 2007. 
6 Wet over het Canadese multiculturalisme van 1998 

7 www.psagency-agencefp.gc.ca/ 

8 http://www.rhdsc.gc.ca/fr/travail/egalite/index.shtml 

9 www.cdpdj.qc.ca/fr/commun/docs/charte.pdf 
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netwerk opgericht. De leden daarvan komen elke trimester in plenaire vergadering samen. De 
diversiteitkampioenen zijn stuk voor stuk aangestelde leidinggevenden die tot het directiecomité van hun 
organisatie behoren. Het netwerk van diversiteitkampioenen heeft drie rollen: 

o de lessen die in elk ministerie of agentschap worden geleerd optimaliseren en verspreiden, door 
de onderlinge verdeling van goede praktijken, en zich ervan vergewissen dat ze zo efficiënt 
mogelijk worden uitgevoerd 

o de kampioenen begeleiden in hun rol van leader op het vlak van diversiteit in de administraties, 
door hen te helpen initiatieven te nemen of met ondersteuning van een andere kampioen van 
het netwerk 

o culturele en gedragsveranderingen ten voordele van diversiteit in de organisaties ondersteunen. 

 

1.6.5 Zweden 

In Zweden is men sterk geneigd om programma’s uit te werken om gelijkheid in te voeren voor de 
groepen die bij de overheid ondervertegenwoordigd zijn, instellingen op te richten en wetten en positieve 
discriminatie in te voeren om discriminatie te bestrijden. 

Zweden heeft in 1986 een orgaan opgericht dat speciaal belast is met kwesties inzake 
rassendiscriminatie, het betreft de “ombudsman tegen etnische discriminatie”, een bemiddelaar-jurist. 
Hij heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid: zijn taak is vooral particulieren adviseren (te beginnen bij 
slachtoffers van discriminatie), en de autoriteiten of de sociale partners, bij alles wat te maken heeft met 
de strijd tegen racisme. Om die onderzoeken tot een goed einde te brengen, ongeacht of ze op eigen 
initiatief of op verzoek plaatsvinden, kan hij een werkgever verhoren en hem om inlichtingen vragen, in 
sommige gevallen op straffe van het betalen van dwangsommen. 

Wat het programma inzake gendergelijkheid betreft voorziet Zweden in deeltijds werk en in jobzekerheid 
na een zwangerschapsverlof. 

 

1 .7 Succesfactoren 

Een centraal element is dat het management aanvaardt dat er bij de overheid, ondanks alle 
inspanningen, nog geen sprake is van gelijke kansen, dat er directe en indirecte discriminatie is en dat 
die zaken moeten worden aangepakt. 

Een diversiteitbeleid is het resultaat van twee complementaire krachten: 
o enerzijds van projecten die door het managementteam worden opgestart en gestuurd, die 

gestructureerd zijn rond diagnose en actieplannen waarvoor voldoende financiële en menselijke 
middelen worden vrijgemaakt 

o anderzijds van de ondersteuning aan initiatieven en projecten die door leden van de 
administratie, aanvankelijk soms op informele wijze, worden opgestart. De opvolging van 
diversiteitprojecten heeft immers aangetoond dat veel projecten uitgaan van personen die op het 
terrein werken, die actiepistes hebben gelanceerd om tegemoet te komen aan hun concrete 
problemen. Die projecten zijn vaak heel innovatief. Daarom is het essentieel om er de nodige 
aandacht aan te schenken, ze bekendheid te geven, ze te valoriseren, hun lessen te verspreiden 
en na te denken over de relevantie en een manier om ze over te dragen aan andere 
personeelsleden die met dezelfde problemen geconfronteerd worden. 

Men mag niet uit het oog verliezen dat de invoering van een diversiteitbeleid via acties gebeurt, die 
gericht zijn op: 

o de individuen (doelgroepen, ambtenaren, gebruikers van overheidsdiensten,...) 
o de procedures en de organisatie van het werk. 

Beide actiepijlers zijn noodzakelijk en complementair. De kans dat een actieplan dat alleen het gedrag 
van individuen wil veranderen, zonder de procedures en de organisatie van het werk te hervormen, 
bevredigende resultaten oplevert, is klein. Het omgekeerde geldt ook. 

Ten slotte betekent de invoering van een diversiteitbeleid dat men projectmatig werkt en 
veranderingsprojectfasen gaat begeleiden. Sommige succesfactoren zijn dus sterk verbonden met de 
competenties van de actoren om dergelijke projecten te kunnen opstarten, sturen en superviseren. 

Wat de succesfactoren betreft maken we een onderscheid in succesfactoren die rond de individuen 
draaien, succesfactoren die verbonden zijn aan het onderzoek van de procedures en de organisatie van 
het werk en ten slotte succesfactoren die het proces zelf beïnvloeden. 
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1.7.1 Succesfactoren van de acties in verband met individuen 

1.7.1.1 Acties die op de doelgroepen gericht zijn 

Uit de in België en in het buitenland gevoerde acties werden meerdere elementen gehaald: 
o opleidingsprogramma’s hebben, zodat de doelgroepen de nodige competenties kunnen 

verwerven: taalkundige, technische, indien nodig een fysieke voorbereiding,... (intern of in 
partnership met andere actoren van de overheids- of verenigingssector) 

o de mogelijkheid bieden om de selectieproeven/selectieplek aan te passen, zodat een persoon 
met een handicap zich kan inschrijven en kan deelnemen 

o tools aanschaffen om de competenties op te sporen van de personen die tot de doelgroepen 
behoren en die voor de organisatie nuttig en interessant kunnen zijn, en die competenties intern 
en extern valoriseren 

o partnerships sluiten, om de procedures inzake werkvergunning, de erkenning van diploma’s en 
de validatie van ervaring te versnellen 

o nieuwe rekruteringsnetwerken activeren om een nieuw doelpubliek te bereiken en een eerste 
contact met de overheid via stages, studentenjobs, vrijwilligerswerk te valoriseren 

o interne onthaal- en ondersteuningsstructuren oprichten (referentiepersonen, mentoring, 
steungroepen,...) 

o zorgen voor een follow-up van de integratie in de werkomgeving (via de ontwikkelcirkels en het 
functioneringsgesprek). 

Er moet worden nagedacht over actiepunten die de aandacht van de doelgroepen trekken, waar nodig 
via positieve acties, maar daarbij moet wel vermeden worden dat de leden van de doelgroepen 
gestigmatiseerd worden of puur als instrument worden beschouwd. Een persoon die tot een doelgroep 
behoort, kan al dan niet een beroep doen op een of andere programmapijler. Die persoon is zelf het best 
geplaatst om te beoordelen of die ondersteuning nuttig is voor hem. Men mag er dus niet zomaar van 
uitgaan dat iedere persoon die tot een doelgroep behoort specifieke steun of ondersteuning nodig heeft. 
Omgekeerd zijn de acties bij voorkeur gunstig voor alle personeelsleden, ambtenaren, gebruikers. 
Iemand die niet tot een doelgroep behoort, moet er ook gebruik van kunnen maken als hij daarom 
vraagt. 

Ten slotte mag men het cumulatieve effect van de verschillende, individueel beschouwde kenmerken niet 
uit het oog verliezen. We weten dat dit een belangrijke impact kan hebben op de positie van de 
individuen op de arbeidsmarkt en in de organisaties en kan leiden, ofwel tot een toename van de 
discriminatie, ofwel integendeel tot zwakkere gevolgen van die classificatie. Bij een persoon van vreemde 
oorsprong bijvoorbeeld heeft het feit dat hij al dan niet een hoog diploma of een handicap heeft, een 
man of een vrouw is of wel of geen eenoudergezin vormt een sterke invloed op zijn positie t.o.v. 
werkgelegenheid en actiemaatregelen rond “diversiteitmanagement”. 

 

1.7.1.2 Acties die gericht zijn op het personeel, de interne en externe partners, de klanten en de burger 

Verandering gebeurt via een evolutie in het gedrag, maar ook in de waarden, beeldvorming, stereotypes 
en attitudes van het overheidspersoneel en de hiërarchisch verantwoordelijken, interne en externe 
partners, klanten en gebruikers. 

Elementen die de veranderingen faciliteren zijn: 
o aandacht schenken aan en valoriseren van successen, maar ook  
o aandacht schenken aan de problemen en angsten, in een erkenningsproces van de op het terrein 

verworven expertise en de relevantie van de ervaring van de personeelsleden 
o de beoogde veranderingen zien als een feitelijk leerproces (bv. wetten) maar ook als een 

scholing via ervaring en praktijk op het terrein 
o de successen, acties en de tijd die wordt besteed aan het veranderen van de beeldvorming, 

attitudes en stereotypes valoriseren. 

 

1.7.2 Succesfactoren die verband houden met de organisatie van het werk 

De mensen veranderen zonder de structuren en de werkprocedures te veranderen zal niet volstaan en 
contraproductief zijn. Men moet dus ook: 

o over indicatoren beschikken om discriminatie te meten 
o Indirecte en systeemdiscriminatie identificeren, door de hulp in te roepen van experts die de 

systematische fouten in de beheerstools kunnen opsporen, zoals de rekruteringstests, 
evaluatieroosters en evaluatieprocedures,... 

o de verdeling van de doelgroepen per beroep, functie en departement analyseren, om de 
horizontale segregatie en het fenomeen van de “glazen muur” op te sporen 

o zichzelf vragen stellen bij de loopbaanmogelijkheden en de verticale segregatie en acties 
ondernemen om de vertegenwoordiging van de doelgroepen in verantwoordelijke functies te 
verhogen, met het oog op gelijke kansen als voorbeeldfunctie 
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o het HR-beleid bijsturen, om taken in verband met diversiteitacties op te nemen in de 
functiebeschrijving en het functiegesprek, in de vastlegging van doelstellingen en in het 
functioneringsgesprek 

o rekening houden met de initiatieven op dat vlak en die initiatieven en de tijd die in de acties 
wordt gestoken valoriseren, met het oog op meer diversiteit in de (jaarlijkse) evaluaties en het 
loopbaanbeheer. 

 

1.7.3 Succesfactoren die verband houden met het verloop van het proces 

Het succes zal ook afhangen van bepaalde elementen van het proces: actieplannen, ondersteuning van 
lokale initiatieven, projectmanagement, veranderingsmanagement. 

We kunnen de volgende tips geven: 
o het management duidelijk ondersteunen in het bereiken van de doelstellingen. Dat vertaalt zich 

in een toelichting bij de redenen die tot handelen aanzetten, door het ter beschikking stellen van 
financiële en menselijke middelen om acties te kunnen ondernemen, door te luisteren naar de 
werkelijkheid op het terrein, door een valorisatie van de ondernomen acties 

o ondersteuning en opvolging door de directe hiërarchische lijn 
o de nodige tijd uittrekken om een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose te stellen en 

daaromtrent gegevens uitwisselen met de verschillende lokale actoren en met personen uit de 
doelgroepen en vertegenwoordigers van de werknemers 

o een proactief beleid voeren dat meer is dan een proces dat de indruk moet wekken dat men de 
belangen behartigt. Daarvoor moet men een actieplan opstellen, en lokale initiatieven die binnen 
het kader van een diversiteitbeleid vallen aanmoedigen en valoriseren 

o voldoende en adequate middelen ter beschikking stellenl op financieel en op menselijk vlak. Dat 
houdt in dat tijdens het functie- en planningsgesprek rekening wordt gehouden met de taken 
van de personen die rond dergelijke projecten werken, en dat hun betrokkenheid tijdens het 
functionerings- en het evaluatiegesprek (ontwikkelcirkels) geëvalueerd en gevaloriseerd wordt 

o bepalen wie de doelgroepen zijn en een lijst met prioriteiten opstellen 
o een participatieve structuur invoeren die de doelgroepen recht van spreken geeft en hen bij de 

besluitvormingsprocessen betrekt, anders is de kans groot dat er paternalistische acties worden 
ontwikkeld, die veraf staan van de verwachtingen en de behoeften van de leden van de 
doelgroepen 

o een intern en extern communicatiebeleid uitwerken, om komaf te maken met stereotypes en een 
positief imago van diversiteit te verspreiden, om de concrete voordelen en winst voor de 
overheid van een dergelijk beleid zichtbaar te maken, alsook de ondersteuning van de directie 
aan dergelijke projecten. Om te sensibiliseren moet gebruik gemaakt kunnen worden van 
verschillende soorten hulpmiddelen. Een combinatie van ludieke hulpmiddelen (bv.: actietheater, 
feest, cartoons,...) en meer gestructureerde informatie lijkt een goede formule te zijn. 

o zorgen voor een ontwikkelingsprogramma om de competenties te verwerven die noodzakelijk 
zijn om dergelijke projecten te leiden, maar ook om meer inzicht te krijgen in de wettelijke 
verplichtingen en de valkuilen waar men bij de uitwerking van dergelijke projecten op moet 
letten. De opleiding moet de personen er ook toe brengen zichzelf vragen te stellen over hun 
beeldvorming, hun stereotypes en attitudes, hun gedrag tegenover collega’s en gebruikers 

o de projecten regelmatig opvolgen en aandacht schenken aan de problemen die men ondervindt, 
en aan de acties en de extra middelen om daaraan te verhelpen, aan de manier waarop men 
ervaring en verworvenheden kan benutten en andere overheidsactoren er mee kan helpen 
(knowledge management) 

o flexibel zijn om het actieplan te kunnen bijsturen en te kunnen aanpassen aan de realiteit op het 
terrein, maar ook om de projectleiders de mogelijkheid te bieden om kansen, die zich zowel 
intern als extern voordoen, te benutten 

o een echt partnership oprichten met de vakbondsorganisaties en hen betrekken bij de diagnose 
(indicatoren, analyse van problemen en oorzaken), de identificatie van prioritaire actiepistes, de 
samenstelling van opvolgingsindicatoren en de evaluatie van de ondernomen acties 

o een persoon of dienst aanwijzen die intern belast is met het diversiteitmanagementbeleid, die 
acties moet opstarten maar ook – en vooral – die acties moet coördineren en zichtbaar maken. 
Men moet echter oppassen dat dit er niet toe leidt dat de andere personeelsleden en de 
hiërarchische lijn hun verantwoordelijkheid niet meer nemen, met het idee dat iemand er mee 
bezig is en “het mij niet aanbelangt”! Dat risico werd duidelijk vastgesteld in meerdere 
initiatieven om aandachtspunten inzake gender10 te integreren. Er moet in elk geval worden 
vermeden dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt 

o de doelstellingen en de diversiteitgerelateerde acties laten aansluiten op de strategische koers, 
om te vermijden dat de acties worden beschouwd als zijnde bijkomstig en ondergeschikt. 

 
10 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, directie Gelijke Kansen (2003). Eindverslag van de cel "gendermainstreaming" die in de federale regering werd opgericht – 

Verwezenlijking van strategische doelstellingen in het kader van de follow-up van de oprichting van het actieplatform van de wereldvrouwenconferentie in Peking. Brussel, 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, directie Gelijke Kansen. 
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2.1. Sensibiliseringsacties - Ministerie van Defensie  

 
HR-PROCES 

 
Communicatie. 

 
 BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

1. Organisatie van de fotowedstrijd “Diversiteit in beeld bij Defensie”. 
2. Affiche campagne m.b.t. de “Internationale dagen”. 
3. Kalender Religieuze feestdagen. 
4. Diversiteitdag 2010. 

 
 

 DOELSTEL-
LINGEN 

 

1-2-3. Sensibilisering van het personeel en stereotypes bestrijden. 

4. De verbintenis en steun van het topmanagement m.b.t. het 
diversiteitbeleid zichtbaar maken voor de personeelsleden van 
Defensie. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 

1. Organisatie van de fotowedstrijd “Diversiteit in beeld bij Defensie” 
Er wordt een fotowedstrijd georganiseerd voor al de 
personeelsleden van Defensie met de vraag de diversiteit van de 
organisatie in beeld te brengen. De winnaar kan dingen naar de 
Diversity Award of naar de geldprijs. De beste foto’s zullen worden 
gebruikt voor de diversiteitkalender 2012. 

2. Affiche campagne m.b.t. de “Internationale dagen” die werd 
gespreid over vier jaar: 
8 maart Internationale Vrouwendag 
21 maart Internationale Dag tegen Racisme 
15 mei Internationale dag van het Gezin 
17 mei Internationale dag tegen de homofobie 
17 oktober Werelddag tegen de armoede 
20 november Werelddag van de rechten van het kind 
3 december  Internationale dag van de personen met een handicap 
1 december  Wereldaidsdag 
10 december Dag voor de rechten van de mens 

3. Kalender Religieuze feestdagen (katholieke, joodse & islamitische 
feestdagen) 
Sensibilisering van het personeel via de website Diversiteit, waar 
de achtergrondinformatie over het ontstaan van deze religieuze 
feestdag. kan gevonden worden. 
Poeriem/Lotenfeest 
Pesach/Joods Paasfeest 
Pasen 
Hemelvaartdag 
Sjavoeot (Wekenfeest) 
Pinksteren 
Maria Tenhemelopneming 
Rosj ha Sjana/Joods _ieuwjaar 
Ied al-Fitr (Suikerfeest-Einde Ramadan) 
Jom Kippoer/Grote verzoendag 
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vandezande_steven




 

 Soekhot/Loofhuttenfeest 
Chemini Atsereth/Slotfeest 
Allerheiligen 
Ied-al-Adha (Groot Offerfeest) 
Kerstmis 

4. Diversiteitdag/Conferentie Diversiteitbeleid Defensie 2010 

Organisatie van de 1ste diversiteitstag/conferentie Diversiteitbeleid 
Defensie voor het personeel van Defensie; 

Voorstelling van de historiek van het diversiteitbeleid sinds 2003, 
stand van zaken en toekomstvisie; 

Presentatie van een aan diversiteit gerelateerd thema door een 
externe spreker en daaropvolgend een vragenronde; 

Ondertekening van het handvest Diversiteit door de Chef Defensie 
en de Stafdepartementen en de Algemene Directies. 

 
 

HOE 
(Methodologie) 
 

1. Oproep voor de wedstrijd via de volgende informatiekanalen: 
 een affiche 
 een artikel in het personeelsblad Dbriefing 
 de website Diversiteit waar de informatie m.b.t de wedstrijd 

kan gevonden worden. 

2. Sensibilisering van het personeel via de volgende 
informatiekanalen: 

 een affiche 
 een artikel in het personeelsblad Dbriefing 
 de website Diversiteit waar de achtergrondinformatie over het 

ontstaan van deze internationale feestdag, achterliggende 
gedachte,... kan gevonden worden. 

3. Sensibilisering van het personeel via de website Diversiteit, waar 
de achtergrondinformatie over het ontstaan van deze religieuze 
feestdag. kan gevonden worden. 

4. Aankondiging van de diversiteitstag/conferentie Diversiteitbeleid 
Defensie via de volgende informatiekanalen: 

 een omzendbrief 
 een affiche 
 een artikel in het personeelsblad Dbriefing 
 de website Diversiteit waar de informatie m.b.t de wedstrijd 

kan gevonden worden. 

 
 

DOELGROEP 
 

Al de medewerkers van Defensie. 
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DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

1. Begin 15 september 2010 - Einde 31 januari 2011. 

2. Begin 2007 - Einde 2010. 

3. Doorlopend, de data van de feestdagen worden jaarlijks 
aangepast. 

4. Diversiteitdag/Conferentie Diversiteitbeleid Defensie 2010 gepland 
voor november 2010. 

Periodiciteit: Jaarlijks. 

 
 

CONTACT-
PERSOON 

 

Defensie 
Algemene Directie Human Resources (DGHR) 
Sectie Motivatiebeleid (HRP-M) 
Ondersectie Organisatiecultuur (HRP-M/OC) 
Bruynstraat 1 
1120 – Brussel 
Tel.: +32 (0)2 224 57 35 
Fax: +32 (0)2 264 57 74 
diversity@mil.be 
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2.2 Communicatieacties rond rekrutering - Ministerie van Defensie 

 
HR-PROCES 

 
Rekrutering en selectie. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

1. Project “Diversifiëren van de overheidsdiensten”. 

2. Project “Ambassadeurs”. 

3. Screening van de selectietesten Geautomatiseerde Cognitieve 
TestBatterij (GCTB) op gender- en culturele neutraliteit. 

 
 

DOELSTEL-
LINGEN 

 

1. Het personeelsbestand van Defensie tot een representatieve 
afspiegeling van de samenleving brengen. 

2. De carrièremogelijkheden bij Defensie tonen aan allochtone 
jongeren, hun ouders, werkgevers en leerkrachten. 

3. Screening van de selectietesten Geautomatiseerde Cognitieve 
TestBatterij (GCTB) op gender- en culturele neutraliteit. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 

1. Het project is vernieuwend daar het naast promotie ook 
evaluatietesten en vooropleidingen organiseert. 
Partners: Gevangeniswezen, Brandweer, Politie, Federale diensten 
Gouverneur, CEFIG, VDAB, VSPW/BALANS, RESOC/SERR en 
Integratiedienst Stad Gent. 

2. Allochtone vrijwilligers van Defensie worden als ‘ambassadeur’ 
ingeschakeld om het verhaal te brengen van hun scholing en 
zoektocht naar werk. Focus in hun verhaal ligt op de drempels die 
zij hierbij hebben overwonnen en waarom zij voor Defensie 
hebben gekozen. 

Enerzijds brengen zij hun getuigenis naar allochtone jongeren en 
hun ouders om te wijzen op het belang van een diploma. 
Anderzijds brengen zij hun verhaal naar werkgevers om te werken 
aan positieve beeldvorming. 

3. De screening van de selectietesten Geautomatiseerde Cognitieve 
TestBatterij (GCTB) op gender- en culturele neutraliteit gebeurt in 
vier fases: 

 opstellen test – 1ste fase 
 testing – 2de fase 
 opstart van de evaluatie van de resultaten door een 

aangeduide universiteit – 3de fase 
 evaluatieverslag en eventueel aanpassing van de 

Geautomatiseerde Cognitieve Testbatterij (GCTB) – 4de fase. 
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HOE 
(Methodologie) 

 

 

 

1. Affiches, folder & flyer “Een job in uniform? Ook voor jou !” 

2. Op vraag van een school, werkgeversorganisatie of vereniging uit 
het Gentse kan een ambassadeur van Defensie worden 
uitgenodigd. 

3. Er wordt in de Dienst Onthaal en Oriëntatie (DOO) bij de 
rekruteringstesten aan vrouwen en allochtonen gevraagd of zij op 
vrijwillige basis wensen mee te werken aan het onderzoek. 

 
 

DOELGROEP 
 

1. Het project staat open voor iedereen, maar focust vooral op 
allochtonen, laaggeschoolden en vrouwen, want deze zijn vaak 
ondervertegenwoordigd bij bovenstaande veiligheidsdiensten. Dit 
project mikt in eerste instantie op beroepen in deze vier 
overheidsdiensten met geen of een lage diplomavereiste die een 
aantrekkelijk statuut hebben (zoals werkzekerheid) en heel 
herkenbaar zijn door het dragen van een uniform: brandweerman 
- vrouw, penitentiair beambte (gevangenisbewaker), soldaat, 
matroos en politieagent. Ook blijft er ruimte voor personen met 
een A2-diploma zoals politie-inspecteur en onderofficier. 

2. Het project richt zich naar allochtone jongeren, hun ouders, 
werkgevers en leerkrachten. 

3. Alle vrouwelijke sollicitanten en allochtonen die op vrijwillige 
wijzen wensen deel te nemen aan het onderzoek. 

 
 

DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

1. Begin 17 september 2009 en het project wordt verlengd tot 31 
december 2011. 

2. Begin 2010 – Doorlopend. 
3. Begin januari 2008, testing tot 31 december 2010, evaluatie vanaf 

01 januari 2011. 
 

 
REFERENTIES 

(url, publicatie...) 
 

www4.gent.be/gsiw/gsiw/Subsites.aspx?subsiteID=35  

 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

Defensie 
Algemene Directie Human Resources (DGHR) 
Sectie Motivatiebeleid (HRP-M) 
Ondersectie Organisatiecultuur (HRP-M/OC) 
Bruynstraat 1 
1120 – Brussel 
Tel.: +32 (0)2 264 57 35 
Fax: +32 (0)2 264 57 74 
diversity@mil.be 
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2.3 Vorming van het personeel inzake diversiteit –  
Ministerie van Defensie 

 
HR-PROCES 

 
Opleiding en ontwikkeling. 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

1. Interactief diversiteittheater “Klein Barnum” in de 
opleidingsscholen van Defensie. 

2. Vorming “Interculturele communicatie” voor de personeelsleden 
van de Informatiecentra. 

3. Vorming “Interculturele communicatie” voor de personeelsleden 
van de personeelsleden van de Dienst Onthaal en Oriëntatie 
(DOO). 

4. Proefproject: Vorming “Diversiteit op de werkvloer in de 
basisvorming”: 

 kandidaat onderofficieren - Campus Saffraanberg (CaSa) – St-
Truiden. 

5. Vorming “Diversiteit op de werkvloer in de basisvorming”: 
 kandidaat vrijwilligers - Centra voor Basisopleiding en Scholing 

(CBOS) Leopoldsburg & Aarlen 
 kandidaat-officieren  - Campus Renaissance (CaRe)  - Brussel. 

 
 

DOELSTEL-
LINGEN 

 

1. Diversiteittheater: nieuwe personeelsleden van bij het begin 
vertrouwd maken met het diversiteitbeleid van de organisatie. 

2. De personeelsleden van de informatiecentra vertrouwd maken met 
de diversiteit van potentiële sollicitanten en hen de juiste tools 
geven voor een goede ‘interculturele’communicatie. 

3. De personeelsleden van de Dienst Onthaal en Oriëntatie (DOO) 
vertrouwd maken met de diversiteit van de potentiële kandidaat-
militairen en hen de juiste tools geven voor een goede 
‘interculturele’ communicatie. 

4. Het personeel (begeleiding en onderrichters) dat tijdens de 
basisvorming met de kandidaat-onderofficieren in contact komt, 
vertrouwd maken met de diversiteit van de kandidaten en hen de 
juiste tools geven voor een goede ‘interculturele’communicatie’. 

5. Het personeel (begeleiding en onderrichters) dat tijdens de 
basisvorming met de kandidaat vrijwilligers en kandidaat-officieren 
in contact komt, vertrouwd maken met de diversiteit van de 
kandidaten en hen de juiste tools geven voor een goede 
‘interculturele’communicatie’. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 

1. Interactief diversiteittheater “Klein Barnum” in de 
opleidingsscholen van Defensie (Campus Renaissance (CaRe) - 
Brussel, Campus Saffraanberg (CaSa) – St-Truiden en de Centra 
voor Basisopleiding en Scholing (CBOS) in Leopoldsburg en Aarlen. 
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 2. Vorming “Interculturele communicatie” voor de personeelsleden 
van de Informatiecentra in samenwerking met het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (3 NL vormingen 
en 2 FR vormingen van 3 dagen). 

3. Vorming “Interculturele communicatie”’ voor de personeelsleden 
van de personeelsleden van de Dienst Onthaal en Oriëntatie in 
samenwerking met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
voor Racismebestrijding (1 NL vorming en 1 FR vorming van 3 
dagen). 

4. Proefproject: Vorming “Diversiteit op de werkvloer in de 
basisvorming”:  

 kandidaat onderofficieren - Campus Saffraanberg (CaSa) – St-
Truiden. 

1ste fase Ontwikkeling van de vorming “Diversiteit op de 
werkvloer in de basisvorming – Kandidaat onderofficieren ” 
in samenwerking met het Centrum voor Intercultureel 
Management en Internationale Communicatie (CIMIC). 

2de fase  Organiseren van de vorming “Diversiteit op de werkvloer 
in de basisvorming – Kandidaat onderofficieren” voor de 
onderrichters van de Campus Saffraanberg (CaSa) in 
samenwerking met CIMIC (6 NL vormingen en 5 FR 
vormingen van 2 dagen). 

5. Vorming “Diversiteit op de werkvloer in de basisvorming”:  
 kandidaat vrijwilligers - Centra voor Basisopleiding en Scholing 

(CBOS) Leopoldsburg en Aarlen 
 kandidaat officieren - Campus Renaissance (CaRe)  - Brussel. 

1ste fase Ontwikkeling van de vorming “Diversiteit op de 
werkvloer in de basisvorming – Kandidaat vrijwilligers & 
kandidaat officieren ” in samenwerking met het Centrum 
voor Intercultureel Management en Internationale 
Communicatie (CIMIC). 

2de fase  Organiseren van de vorming “Diversiteit op de werkvloer 
in de basisvorming – Kandidaat vrijwilligers & kandidaat-
officieren” voor de onderrichters van de Centra voor 
Basisopleiding en Scholing (CBOS) en de Campus 
Renaissance (CaRe) in samenwerking met CIMIC (16 NL 
vormingen en 14 FR vormingen van 2 dagen). 
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HOE 
(Methodologie) 

 

 

 

1. Interactief diversiteittheater (duur van de voorstelling: 2 u). 

2. Vorming van drie dagen. 

3. Vorming van drie dagen. 

4. Vorming van twee dagen. 

5. Vorming van twee dagen. 

 
 

DOELGROEP 
 

1. Alle kandidaat-militairen in de basisvorming in de 
opleidingsscholen (vrijwilligers, onderofficieren en officieren). 

2. Al de personeelsleden van de informatiecentra van Defensie die in 
contact komen met potentiële sollicitanten. 

3. Al de personeelsleden van de Dienst Onthaal en Oriëntatie die in 
contact komen met potentiële kandidaat-militairen. 

4. Het personeel (begeleiding en onderrichters) dat met de 
kandidaat-onderofficieren in contact komt tijdens de basisvorming. 

5. Het personeel (begeleiding en onderrichters) dat met de kandidaat 
vrijwilligers en de kandidaat-officieren in contact komt tijdens de 
basisvorming. 

 
 

DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

1. Begin 3 maart 2006 - Einde december 2012. 

2. Looptijd van september 2008 tot december 2008. 

3. Looptijd september 2008. 

4. Proefproject - Begin januari 2010 – Einde december 2010. 

5. Begin januari 2011 – Einde december 2011. 

 
 

CONTACT-
PERSOON 

 

Defensie 
Algemene Directie Human Resources (DGHR) 
Sectie Motivatiebeleid (HRP-M) 
Ondersectie Organisatiecultuur (HRP-M/OC) 
Bruynstraat 1 
1120 – Brussel 
Tel.: +32 (0)2 264 57 35 
Fax: +32 (0)2 264 57 74 
diversity@mil.be 
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2.4 Beleid m.b.t. non-discriminatie en diversiteit - Ministerie  
van Defensie 

 
HR-PROCES 

 
Diversiteitmanagementplan en organisatiecultuur. 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

1. Nieuwe editie van de Algemene Politiek (APG) “Het beleid met 
betrekking tot non-discriminatie en diversiteit“ wordt “Het 
diversiteitbeleid”. 

2. Aanpassing van de Specifieke Procedure (SPS) “Best Practice 
Diversiteit – Diversity Award”. 

3. Publicatie van de Specifieke Procedure (SPS) “Mandaat van de 
Stuurgroep Diversiteit”. 

4. Publicatie van de Specifieke Procedure (SPS) “ Diversiteitbeleid - 
Thema Gender”. 

5. Publicatie van de Specifieke Procedure (SPS) “ Diversiteitbeleid - 
Thema Culturele Identiteit”. 

6. Publicatie van de Specifieke Procedure (SPS) “ Diversiteitbeleid - 
Thema Seksuele geaardheid”. 

7. Charter Diversiteit. 

8. Netwerk Diversiteit op de werkvloer. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Door het voeren van een diversiteitbeleid respecteert en waardeert 
Defensie de unieke bijdrage van elk individu. 
Ze wordt een organisatie: 

 waarin de personeelsleden over gelijke kansen beschikken en 
over dezelfde aanmoediging om zich ten volle te ontplooien 
met een maximum aan beroepstevredenheid 

 ontdaan van elke vorm van geweld, pesten, ongewenst 
seksueel gedrag, intimidatie en discriminatie. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 

1. Deze nieuwe editie was nodig om conform te zijn met nieuwe 
wetten van 10 mei 2007 en de nieuwe beleidsvisie van de 
organisatie.  
Dit document beoogt in eerste instantie het begrip diversiteit te 
verduidelijken en het te onderscheiden van andere verwante 
concepten om een einde te maken aan eventuele onduidelijkheden. 
Het zet nadien de inzet van Defensie uiteen met betrekking tot 
diversiteit, antidiscriminatie en gelijke kansen en werkt het beleid 
van het Departement ter zake verder uit. Het verduidelijkt ten 
slotte de voordelen en de meerwaarde van dergelijk beleid voor 
Defensie en elk van haar leden. 
Het diversiteitbeleid bestaat uit 5 actiedomeinen: het leiderschap 
en bevoegdheden, de werving, de vorming en training, de 
operaties, alsook de communicatie.  
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 2. Deze specifieke procedure behandelt de procedure voor het 
opsporen, in de kijker zetten en belonen van goede praktijken 
aangaande diversiteit voor het bekomen van de Diversity Award. 
Met deze aanpassing krijgt de Stuurgroep Diversiteit de 
mogelijkheid om zelf diversiteitprojecten te initiëren (bv. de 
organisatie van de Fotowedstrijd “Diversiteit in beeld” bij 
Defensie). Voor deze aanpassing waren het enkel de eenheden die 
een diversiteitproject konden indienen en die daarvoor werden 
beloond. 

3. Deze specifieke procedure beschrijft de opdracht, de structuur en 
de verantwoordelijkheden van de Stuurgroep Diversiteit. 
Door de publicatie van deze specifieke procedure is het nu de 
Directeur-generaal van de algemene directie human resources 
(DGHR) die verantwoordelijk wordt voor de formulering  aan de 
chef defensie van aanbevelingen over de toepassing van de in 
België van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen 
inzake diversiteit en verzekert de integratie van het 
diversiteitbeleid binnen Defensie.  
Dit in tegenstelling tot vroeger waar het de verantwoordelijkheid 
was van de Inspecteur-Generaal Bemiddelaar van Defensie, die 
voorzitter was van de Stuurgroep en rechtstreeks verantwoording 
gaf van de Minister van Defensie.  
Sinds 21 november 2008 zetelen in de Stuurgroep Diversiteit leden 
van alle Stafdepartementen en Algemene Directies. 

4. Deze specifieke procedure behandelt één van de drie thema’s met 
betrekking tot het diversiteitbeleid van Defensie, met name 
gender. In eerste instantie beoogt dit document het begrip gender 
te verduidelijken en het te onderscheiden van andere verwante 
concepten om elke mogelijke verwarring te vermijden. Vervolgens 
zet het document het standpunt van Defensie uiteen met 
betrekking tot “gender mainstreaming” en ontvouwt het meer in 
detail het beleid van het departement ter zake. 

5. Deze specifieke procedure behandelt één van de drie thema’s met 
betrekking tot het diversiteitbeleid van Defensie: de culturele 
identiteit. In eerste instantie beoogt dit document het begrip 
culturele identiteit te verduidelijken en het te onderscheiden van 
andere verwante concepten om elke mogelijke verwarring te 
vermijden. Vervolgens zet het document het standpunt van 
Defensie uiteen m.b.t. het thema culturele identiteit en ontwikkelt 
meer in detail het beleid van het departement ter zake. 

6. Deze specifieke procedure behandelt één van de drie thema’s met 
betrekking tot het diversiteitbeleid van Defensie: de seksuele 
geaardheid. Eerst zullen enkele begrippen waaronder seksuele 
geaardheid kort worden toegelicht. Aanvullend wordt het 
standpunt van Defensie m.b.t. seksuele geaardheid belicht met 
een gedetailleerde uitleg over het beleid op dit gebied. 
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 7. Met de ondertekening van dit Handvest Diversiteit verbindt 
Defensie zich ertoe diversiteit actief te promoten. Diversiteit op de 
werkvloer draagt immers niet enkel bij tot het welzijn van het 
personeel maar het versterkt ook de operationaliteit en de goede 
werking van Defensie 

8. Er zal bij Defensie een netwerk “Diversiteit op de werkvloer”(in 
eerste instantie: een dertigtal leden) worden gecreëerd met de 
bedoeling geïnformeerd te worden over te behoeften/problemen op 
de werkvloer. Het netwerk zal personeelsleden bevatten die 
dagelijks niet enkel in contact komen met diversiteitissues maar 
ook met andere aspecten die raken aan het welzijn van de 
personeelsleden op de werkvloer. 

 
 

HOE 
(Methodologie) 

 

1-2-3-4-5-6. Publicatie en verspreiding van deze Algemene Politiek 
(APG) en zijn Specifieke Procedures (SPS). 

7. Na de handtekening van het Handvest zal het worden verspreid en 
opgehangen in alle eenheden van Defensie. 

8. De leden van het netwerk “Diversiteit op de werkvloer” zullen zich 
kunnen melden/zetelen na een oproep via de geijkte 
informatiekanalen. 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Alle personeelsleden van Defensie. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

1. Eerste publicatie: 17 oktober 2005 – Nieuwe editie: 29 juni 2010. 

2. Eerste publicatie: 28 april 2006 – Aanpassing: 09 juli 2010. 

3. Publicatie: 06 januari 2010. 

4. Publicatie: 09 juli 2010. 

5. Publicatie: 09 juli 2010. 

6. Publicatie: 09 juli 2010. 

7. Handtekening van het Charter Diversiteit door de Chef Defensie, 
de Onderstafchefs van de verschillende Stafdepartementen en de 
Directeurs-generaal van de verschillende Algemene Directies 
gepland voor november 2010. 

8. Oproep voor een dertigtal leden: september 2010 - Eerste 
vergadering van het netwerk gepland: januari 2011. 
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CONTACT-
PERSOON 

 

Defensie 
Algemene Directie Human Resources (DGHR) 
Sectie Motivatiebeleid (HRP-M) 
Ondersectie Organisatiecultuur (HRP-M/OC) 
Bruynstraat 1 
1120 – Brussel 
Tel.: +32 (0)2 264 57 35 
Fax: +32 (0)2 264 57 74 
diversity@mil.be 
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2.5 Mobilisatiecampagne voor het personeel en de gebruikers -  
Regionaal Ziekenhuiscentrum van Luik

 
HR-PROCES

 
Communicatie, rekrutering en selectie en organisatiecultuur

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Citadelle au Pluriel is een campagne om het personeel en de 
gebruikers te mobiliseren rond het thema van respect voor diversiteit. 
Deze campagne bestaat uit:  

 sensibiliseringsacties (animaties, opleidingen, conferenties, …)  
 communicatieacties (affichering, verspreiding van brochures). 

 
Daarnaast is de wervingsprocedure herzien en is een 
ondersteuningsgroep opgericht. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De filosofie van dit institutionele project, uniek in de regio, is rekening 
houden met de diversiteit van de personeelsleden en van de 
gebruikers zodat deze verschillen uitgroeien tot een rijkdom door te 
zorgen voor een spiegeleffect. 
De humanresourcesdirectie wil uit het multiculturele en 
gediversifieerde karakter van haar personeelsbestand de nodige 
rijkdom putten om de dialoog en het welzijn in stand te houden. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het regionaal ziekenhuiscentrum la Citadelle wil een institutioneel 
beleid voeren dat is gericht op respect voor een diversiteit die rekening 
houdt met haar omgeving. 
Dit beleid maakt deel uit van het strategisch plan en wordt 
geconcretiseerd door de oprichting van een ondersteuningsgroep 
(Citadelle au pluriel) die bestaat uit vrijwillige partners 
(personeelsleden). Het doel van deze reflectie- en actiegroep is de 
oprichting van ondersteunende initiatieven voor gezondheidswerkers 
die worden geconfronteerd met een gevoel van onveiligheid en 
onbegrip als gevolg van culturele en/of filosofische verschillen. 
De groep organiseert manifestaties gericht op de sensibilisering voor 
en de valorisatie van de verschillen door de nadruk te leggen op de 
rijkdom van ieder individu. 
De groep Citadelle au pluriel stelt verschillende oriëntaties voor, zoals: 

 de kennisoverdracht stimuleren tussen nieuwe werknemers en 
zij die op pensioen gaan; 

 de managers sensibiliseren; 
 de aandacht van de nieuwkomers van bij hun aankomst vestigen 

op het respect voor de diversiteit en hen informeren over het 
engagement van het ziekenhuiscentrum in dit opzicht; 

 aandacht hebben voor de “verschillende bedrijfsculturen” in 
verband met de uitgeoefende beroepen; 

 de personeelsleden en de patiënten op geregelde tijdstippen een 
venster op het verenigingsleven voorhouden zodat ze hun 
reflectie kunnen uitbreiden. 
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HOE 

     
(Methodologie) 
 

Hoofdzakelijk door sensibiliseringsacties (themaweek rond het respect 
voor verschillen, wereldkeuken, vertoning van kortfilms, organisatie 
van een forum voor verenigingen). 
Dit initiatief werd gedragen door vrijwilligers die in subgroepen hebben 
gewerkt volgens de gekozen thema's (animatie, communicatie, 
decoratie, conferentie). Op die manier hebben personen van 
verschillende afdelingen kunnen kennismaken met het werk van 
anderen en de anderen kunnen valoriseren. 
 

 
DOELGROEP 

 
Iedereen (personeelsleden en gebruikers), maar meer bepaald mensen 
die “anders” zijn omwille van hun afkomst, leeftijd, handicap, seksuele 
geaardheid. 
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

Maart 2009 tot … 
De campagne “Tous égaux dans nos différences” van de groep 
Citadelle au pluriel 2010-2012 is meer gericht op "handicaps". 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.chrcitadelle.be 

 
CONTACT-
PERSOON

Christiane Tomat 
christiane.tomat@chrcitadelle.be 
Tel.: +32 (0)4 225 64 20
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2.6 Netwerk diversiteit van de geïntegreerde politie – Federale politie

 
HR-PROCES

 
Organisatiecultuur

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 
 

 
Het netwerk diversiteit bestaat uit ongeveer 75 personeelsleden van 
de geïntegreerde politie wier taak erin bestaat actief deel te nemen 
aan de werkvergaderingen die door de DPID worden georganiseerd. 
De vergaderingen zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, nieuwe 
kennis te vergaren, kritisch na te denken over praktijkvoorbeelden, 
goede praktijken te verwerven en informatie onder het voltallige 
personeel te verspreiden. Deze personen zorgen voor diversiteit in 
hun eigen werkkader en dragen bij tot het sensibiliseren van hun 
collega's voor diversiteit. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Het project past in het diversiteitsbeleid van de geïntegreerde politie 
en streeft meer bepaald naar een verandering van de bedrijfscultuur 
op het vlak van de omgang met diversiteit.  Dit beleid beoogt een 
betere integratie van het personeel in de politiediensten en een 
betere dienstverlening aan de bevolking. Dit netwerk wil de 
betrokken personeelsleden helpen bij het beheer van de diversiteit in 
hun zoektocht naar informatie, nieuwe kennis en analyse-
instrumenten ter zake. Het stimuleert dus de wederzijdse scholing en 
de ontwikkeling van solidariteitsrelaties tussen de leden van het 
netwerk. Het resultaat van de werkzaamheden van het netwerk moet 
onder het voltallige personeel worden verspreid. Het netwerk biedt 
informatieve en pedagogische steun aan de geïntegreerde politie. Het 
is van start gegaan in 2005 op initiatief van de dienst Gelijkheid en 
Diversiteit (DPID) van de federale politie, waar het deel uitmaakt van 
de Algemene directie van de ondersteuning en het beheer; Directie 
van de interne relaties. DPID beheert en coördineert het netwerk. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De leden van het netwerk zijn zowel politiemensen als burgers van 
het administratieve en logistieke kader van alle niveaus en graden. 
Ze vertegenwoordigen de lokale politiezones en de diensten van de 
federale politie. Deze personen zijn allemaal vrijwilligers en hebben 
ervaring met of belangstelling voor de verschillende thema’s van de 
diversiteit. De vragen worden aangevoerd door de leden en hebben 
betrekking op de interne relaties en de relaties met de bevolking. Ze 
krijgen regelmatig opleidingen om hun kennis te verbeteren en meer 
vaardigheden te verwerven.  Ze zijn zelf hulpbronnen in hun eigen 
werkkader. 
Het netwerk kan een of andere werkgroep oprichten om dieper in te 
gaan op een thema of om eventueel een bepaalde situatie te 
veranderen of op te lossen of om een didactisch instrument te 
ontwerpen en te realiseren enz. De subwerkgroepen zijn autonoom 
en brengen verslag uit over het resultaat van hun werk tijdens de   
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plenaire vergaderingen. De dienst Gelijkheid en Diversiteit van de 
federale politie (DPID) staat garant voor de relevantie en de 
verspreiding van hun resultaten. Tussen de vergaderingen houden de 
leden van het netwerk contact via e-mail. Het netwerk wordt 
gecoördineerd door de DPID.

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Het netwerk bestaat uit een groep Franstalige en een groep 
Nederlandstalige personen. Het zijn vrijwilligers en ze hebben de 
toelating van hun korpschef gekregen om aan de vergaderingen deel 
te nemen.  Deze vergaderingen worden vijfmaal per jaar 
georganiseerd en duren telkens één dag. Ze vinden ofwel in Brussel 
ofwel elders in het land plaats. De coördinatoren van de twee 
groepen nemen aan alle vergaderingen deel. Daarna wordt een 
verslag opgemaakt en verzonden naar elke deelnemer en hun chef.  
De twee groepen vergaderen regelmatig samen. Naargelang de 
actualiteit worden thematische subgroepen opgericht. Het resultaat 
van de werkzaamheden van het netwerk en van de thematische 
subgroepen wordt aan het voltallige personeel meegedeeld via een 
informatiedatabase die voor iedereen toegankelijk is (via intranet en 
internet), genaamd "MOSAIC". Sinds 2010 wordt het netwerk 
aangevuld door een reeks contactpersonen rond diversiteit wier taak 
erin bestaat de informatie in hun dienst te verspreiden.  
 

 
DOELGROEP 

 
Alle personeelsleden.

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

Begin: november 2005. Deze praktijk blijft lopen.

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.polsupport.be 
(personeel/human resources/dienst gelijkheid en diversiteit/mosaic) 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Federale politie – Directie van de interne relaties – Dienst Gelijkheid 
en Diversiteit 
Fritz Toussaintstraat 8 – 1050 BRUSSEL 
Marie-Hélène Verkaeren  
Tel.: +32 (0)2 642 70 41 
Lutgarde Vanderwaeren 
Tel.: +32 (0)2 642 66 54 
Fax: +32 (0)2 642 60 97 
dgs.dsi.diversity@police.be 
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2.7 Acties voor de promotie van gendergelijkheid – Europees Vakverbond 
(EVV) 

 
HR-PROCES

 
Vakbonden

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 
 

Acties en activiteiten van het EVV voor de promotie van gelijke 
rechten, respect en waardigheid van werknemers, ongeacht 
hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. 
De laatste jaren is gelijkheid op grond van seksuele geaardheid en 
genderidentiteit uitgegroeid tot een prioriteit voor heel wat 
vakbonden. Omdat ze vaak samenwerken met ngo's, hebben 
vakbonds- en gemeenschapsactivisten die ijveren voor de rechten 
van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transseksuele (HLBT) 
personen benadrukt hoe belangrijk het is om problemen rond de 
gelijkheid van HLBT’s te behandelen op de werkvloer. Tussen 2007 en 
2008 heeft het EVV gewerkt aan het Europese project "Extending 
equality: Trade union actions to organise and promote equal rights, 
respect and dignity for workers regardless of their sexual orientation 
or gender identity”, in samenwerking met de ngo ILGA-Europe. In dit 
kader werd in januari 2008 een tweedaagse conferentie 
georganiseerd met 80 deelnemers (vertegenwoordigers van de 
vakbonden en de samenleving) die actief zijn betrokken in de strijd 
tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid en 
genderidentiteit.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De resultaten van een enquête bij alle EVV-confederaties en Europese 
industriefederaties werden voorgesteld en besproken op de 
conferentie, die was bedoeld om een duidelijker beeld te schetsen 
van wat er op nationaal vlak gebeurt om diversiteit en 
antidiscriminatie op de werkvloer te promoten, om de uitwisseling 
van ervaringen en praktijken te stimuleren, voorbeelden te 
verzamelen van collectieve arbeidsovereenkomsten die diversiteit en 
antidiscriminatie op de werkvloer promoten, de oprichting van 
netwerken te vergemakkelijken tussen vakbonden en met ngo’s in 
heel Europa die met de HLBT-problematiek begaan zijn. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 

Dit was de eerste Europese vakbondsconferentie over HLBT-rechten. 
Het was een uitstekende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen 
tussen vakbondsmensen, deskundigen van ngo's en beleidsmakers en 
om manieren te bespreken om de aantrekkelijkheid en prestaties van 
de vakbonden op dit domein te verbeteren. Aan het einde van dit 
evenement werden enkele belangrijke mededelingen bekrachtigd: 
HLBT-rechten zijn mensenrechten en deze staan centraal in de 
activiteiten van de vakbonden. Vakbonden kunnen deze problemen 
vandaag de dag niet ontkennen. HLBT's zijn vaak onzichtbaar op de 
werkvloer en hun rechten worden vaak niet erkend of worden hen  
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ontzegd; de discriminatie van HLBT's verschilt niet van de 
discriminatie van andere groepen; alle werknemers hebben recht op 
bescherming tegen discriminatie; aangezien werknemers die worden 
gediscrimineerd zich vaak in een kwetsbare positie bevinden, is het 
belangrijk dat zij ondersteund worden door een vakbond en dat hun 
gevallen worden besproken, naargelang de situatie, als individuele 
gevallen of in het kader van een globale aanpak; de aanwerving en 
organisatie van HLBT-werknemers helpen vakbonden sterk te staan 
en op te treden als vertegenwoordigers van al hun leden en van de 
werknemers in het algemeen. Het verslag van de conferentie en de 
resultaten van de EVV-enquête werden gepubliceerd in een rapport 
met als titel “Extending equality, trade union actions to organise and 
promote equal rights, respect and dignity for workers regardless of 
their sexual orientation and gender identity”, dat naar alle leden van 
het EVV werd verstuurd. Daarnaast werd een folder gedrukt in 22 
verschillende EU-talen.

 

 
 

HOE 
(Methodologie) 

 
 

 
Volgend op het besluit van het Extending Equality-project 
presenteerde en besprak het EVV de resultaten van dit initiatief met 
zijn leden. In december 2008 nam het uitvoerend comité van het EVV 
een resolutie aan met beleidsaanbevelingen over acties en activiteiten 
voor de promotie van gelijke rechten, respect en waardigheid van 
HLBT-werknemers.  
Bovendien heeft het EVV een informeel netwerk van vakbondsmensen 
opgericht die nieuws en informatie willen delen over HLBT-
beleidslijnen en –activiteiten. Het EVV blijft werken aan de promotie 
van de rechten van HLBT-werknemers op Europees en nationaal vlak. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Vakbondsvertegenwoordigers.

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE

 
 
November 2007 – december 2008.

 
 

REFERENTIES  
(url-link, 

publicatie, …) 
 

 

 Webpagina van het EVV, gewijd aan de rechten van 
homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen 
http:www.etuc.org/r/1355.  

 EVV-folder: “Extending equality – Vakbonden in actie!” 
http://www.etuc.org/a/5611 

 Verslag van de EVV-conferentie: “Extending equality: trade 
union actions to organize and promote equal rights, respect 
and dignity for workers regardless of their sexual orientation 
and gender identity” http://www.etuc.org/a/5244 

 www.etuc.org 
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CONTACT-
PERSOON

 
 
Cinzia Sechi, adviseur 
Europees Vakverbond 
Koning Albert II-laan 5, B-1210 Brussel 
Tel.: + 32 (0)2 224 05 68 
Fax: + 32 (0)2 224 04 54/55 
csechi@etuc.org 
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2.8 VEGA, Valoriseren van Experten en Aandacht voor Gender -  
Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen   

2.8 VEGA, Valoriseren van Experten en Aandacht voor Gender - Instituut voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen   

 

HR-PROCES
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Een database waarin zijn opgenomen: vrouwen en mannen met 
expertise in het domein van de gendergelijkheid  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Het gebrek aan zichtbaarheid van vrouwen in de media, of hun lage 
aanwezigheid in adviesorganen, begeleidingscomités of als interveniënt 
tijdens colloquia of panels in het openbaar ambt blijft een probleem, 
ondanks hun expertise en bekwaamheid in tal van domeinen. 
De oprichting van een repertorium van “vrouwen met expertise” 
beoogt dus: 

 het probleem van het gebrek aan zichtbaarheid van vrouwen en 
van hun expertise in de samenleving, ongeacht de 
activiteitensector, aan te pakken; 

 de aanwezigheid van vrouwen te benadrukken in 
beroepssectoren waar men niet verwacht vrouwen aan te 
treffen;  

 vrouwen met expertise aan te moedigen om zich als dusdanig te 
laten erkennen en hun vaardigheden naar waarde te laten 
waarderen; 

 de aanwezigheid en de vertegenwoordiging van vrouwen in de 
media, colloquia, debatten, adviesorganen, ... te stimuleren. 

 
De expertise inzake gendergelijkheid wordt overigens vaak niet erkend 
binnen de administraties die nochtans wetten moeten uitvoeren 
betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen of betreffende de 
gender mainstreaming. Daarom bevat het repertorium van VEGA, 
naast het luik "vrouwen met expertise”, dat ervoor moet zorgen dat 
openbare instellingen op zoek naar specifieke profielen bekwame en 
deskundige vrouwen vinden, ook specialisten (mannen en vrouwen) 
inzake het recht op gelijkheid, het beheer van diversiteit of gender 
mainstreaming. De andere beoogde actoren zijn de media, de ngo's 
enz. die vaak op zoek zijn naar interveniënten - en waarom zouden dat 
geen vrouwen mogen zijn! 
In de lijn van “Zeg niet te gauw, er is geen vrouw”, gepubliceerd op 
vraag van de minister van Werk en Gelijke Kansen en heruitgegeven in 
1998, en op vraag van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen, heeft het resourcecentrum Amazone een onlinerepertorium 
opgericht dat enerzijds bestaat uit “vrouwen met expertise" op politiek, 
economisch, wetenschappelijk, maatschappelijk en cultureel vlak, en 
anderzijds uit mannen en vrouwen met expertise inzake 
gendergelijkheid. 
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GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

 
Dit repertorium bevat een aantal profielen (+ 470) afkomstig uit 
verschillende milieus: academische wereld, onderzoek, politiek, 
administratie, ondernemingswereld, burgermaatschappij, 
verenigingsleven, sociale gesprekspartners, … gekwalificeerde 
personen met expertise in een of meer domeinen. 
 

 
HOE     

(Methodologie) 
 

 

Deze aanpak past in de uitvoering van de gender mainstreaming. 
 

 
DOELGROEP 

 

 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
Het project werd opgestart in maart 2008 en de database is sinds 
maart 2009 online. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

http://www.vegastar.be/ 
Het resourcecentrum Amazone, op vraag van het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/ 
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2.9 Integratie van gelijke kansen mannen/vrouwen in overheids- 
opdrachten - Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen  

 
HR-PROCES 

 
Al de processen. 

  
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

Brochure ‘Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 
overheidsopdrachten – Enkele aanbevelingen’ 
 

DOELSTEL-
LIGEN 

 

De brochure geeft aan op welke manier gelijke kansen voor vrouwen 
en mannen geïntegreerd kunnen worden in de verschillende 
onderdelen van overheidsopdrachten. Dit gebeurt door middel van 
aandachtspunten, tips en praktische voorbeelden. 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 

De brochure bespreekt de manieren waarop men bij 
overheidsopdrachten rekening kan houden met gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen. 
 
Op het niveau van de uitsluitinggronden kunnen kandidaten of 
inschrijvers die de sociale wetgeving (waaronder gelijke behandeling) 
hebben overtreden, uitgesloten worden indien deze overtreding wordt 
aanzien als één of andere ernstige fout bij de beroepsuitoefening. Wel 
moet in de aankondiging van de opdracht of het bestek duidelijk 
vermeld worden dat dergelijke overtreding beschouwd zal worden als 
een ernstige fout bij de beroepsuitoefening. Bovendien berust de 
bewijslast op de aanbestedende overheid. 
 
Ook op het niveau van de gunningcriteria kan het principe van 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen een rol spelen, al is het niet 
erkend als een apart gunningcriterium. Men kan echter in sommige 
gevallen een subcriterium gelijke kansen invoegen onder het criterium 
kwaliteit. Zo kan een evenwichtige samenstelling van het team 
beschouwd worden als een element dat de kwaliteit bevordert. 
Belangrijk is wel dat het criterium in verband staat met het voorwerp 
van de opdracht, toelaat te evalueren of het een economisch voordeel 
oplevert en aangekondigd is in de opdracht of het bestek. 
 
Daarnaast kunnen gelijke kansen als voorwaarde gesteld worden in de 
uitvoeringsmodaliteiten. In art. 40 van de nieuwe wet op over-
heidsopdrachten van 15 juni 2006 staat vermeld dat de aanbesteden-
de overheid contractuele voorwaarden kan bepalen om sociale doel-
stellingen na te streven bij de uitvoering van de opdracht. Ook hier 
moeten dergelijke voorwaarden duidelijk vermeld worden in de aan-
kondiging van de opdracht of bestek en kan er best een marktonder-
zoek verricht worden naar de haalbaarheid van die voorwaarden. 
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Tot slot dient de aanbestedende overheid ook na te gaan of er een 
mogelijkheid bestaat om het genderaspect te verbinden aan het 
voorwerp van de opdracht. In navolging van de wet gender 
mainstreaming moet elke overheid immers bij elke actie, en dus ook 
bij het uitschrijven van overheidsopdrachten, nagaan of het 
genderaspect in aanmerking genomen kan worden. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

 
Deze aanpak kadert in de strategie van gender mainstreaming en is 
een verplichting voor alle federale overheidsdiensten (Art. 3, 3° van 
de wet strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van 
de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft 
plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van 
de federale beleidslijnen (B.S. van 13 februari 2007). 

 
DOELGROEP 

 

 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

 
De brochure is gepubliceerd in 2008. 

 

 
REFERENTIES 

(url-link, 
publicatie,…) 

 

 
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen http://igvm-
iefh.belgium.be  
De brochure is terug te vinden in de sectie ‘Publicaties’ in het 
onderdeel ‘Gender mainstreaming’. 
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2.10 Kennisoverdracht – DG COM-KM van de Federale Overheidsdienst 
Personeel & Organisatie 

 
HR-PROCES Opleiding en ontwikkeling.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Toolbox SENIORS-JUNIORS (juni 2010).

 
DOELSTELLING 
 

Seniors en juniors praktische hulp bieden bij het delen van hun 
kennis.

 
GEDETAILLEER

DE INHOUD 
 

 
 

De Toolbox SENIORS-JUNIORS bevat drie tools: 
 de takenkaart, die de senior helpt bij het identificeren van de 

taken waarvoor kennisoverdracht noodzakelijk is 
 het kennisoverdrachtsplan, dat de senior en de junior(s) 

helpt bij het opstellen van een doeltreffend actieplan 
 de survivalkit, die de senior van wie de opvolger nog niet in 

dienst is, helpt bij het neerschrijven van zijn essentiële kennis. 
 
De toolbox bevat ook voorbeelden, templates (voorgestructureerde 
documenten) en gebruiksaanwijzingen. 
Het is een aanvulling op de Methodologische gids SENIORS-JUNIORS 
(FOD P&O, juni 2006) zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
 

Methodologische 
gids SENIORS-

JUNIORS

Toolbox SENIORS-
JUNIORS

Doelstelli
ng

De essentiële kennis (belangrijk en 
zeldzaam) bewaren

Uitgangs
punt

De hele organisatie
De seniors met 
essentiële kennis

Benaderi
ng

Collectief Individueel

Doelgroe
p

KM-
verantwoordelijken

Seniors en juniors
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Seniors en juniors kunnen de Toolbox SENIORS-JUNIORS zelfstandig 
gebruiken.  
De Toolbox kan ook als aanvulling op de Methodologische gids 
SENIORS-JUNIORS worden gebruikt in het kader van een collectieve 
en begeleide aanpak in de organisatie. 
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DOELGROEP 

 
De Toolbox SENIORS-JUNIORS is in de eerste plaats bestemd voor: 

 seniors die hun kennis willen delen met een of meerdere 
juniors, in het bijzonder seniors die sleutelfuncties bekleden en 
die op middellange termijn hun vertrek plannen; 

 juniors die van hun meer ervaren collega’s willen leren. 
 
De Toolbox richt zich ook tot de andere actoren van de 
kennisoverdracht, namelijk: 

 leidinggevenden die in hun entiteit kennisoverdracht willen 
organiseren; 

 KM-verantwoordelijken die hun diensthoofden advies geven 
voor de organisatie van kennisdeling en de seniors en juniors in 
hun kennisoverdrachttraject begeleiden. 

 
 

DATUM VAN 
BEGIN 

 EN EINDE 
 

De tools voor SENIORS-JUNIORS zijn van 2008 tot 2010 ontwikkeld 
en uitgetest in verschillende federale organisaties  
Al deze tools zijn nu verzameld in de Toolbox en worden met name 
gebruikt in de FOD Economie, de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse 
Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de RVA en de RVP. Ook de 
Federale Politie, de MIVB, het Ministerie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de afdeling “Bestuurszaken” van de Vlaamse 
Gemeenschap hebben deze tools overgenomen. 
Federale organisaties die hun kennisoverdracht willen uitvoeren met 
behulp van de Toolbox SENIORS-JUNIORS kunnen rekenen op de 
steun van de FOD P&O. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.fedweb.belgium.be 
Rubriek Kennismanagement -> Kennisoverdracht SENIORS-JUNIORS

 
CONTACT-
PERSOON

FOD Personeel & Organisatie 
Directoraat-generaal Interne Communicatie en Kennismanagement 
KM@p-o.belgium.be 
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2.11 Objectivering van de evaluatieprocedure: de ontwikkelcirkels –  
Federale overheidsdienst Personeel & Organisatie  

 
HR-PROCES 

 
Evaluatie, mobiliteit en loopbaanbegeleiding. 
 

 
BESCHRIJVING/ 

OVERZICHT 
 

Een ontwikkelcirkel is een procedure om ambtenaren te evalueren, 
die door de FOD P&O is ontwikkeld en uit vier gesprekken bestaat: 

 functiegesprek 
 planningsgesprek 
 functioneringsgesprek 
 evaluatiegesprek. 

 
 

DOELSTEL-
LINGEN 

 

 De motivatie verhogen door een persoonlijke follow-up van de 
persoon. 

 De behoeften en verwachtingen van de personeelsleden t.o.v. 
hun loopbaan identificeren. 

 De beschikbare en de noodzakelijke competenties identificeren 
en opleidingsdoelstellingen vastleggen. 

 Het gerealiseerde werk evalueren. 
 
De invoering van procedures voor een objectief en gestandaardiseerd 
HR-beleid is altijd bevorderlijk voor een correctere en billijkere 
behandeling (gelijke kansen). De spelregels zijn transparanter. Men 
moet echter letten op seksistische en culturele aspecten die de tools 
kunnen bevatten, en dus op de subjectiviteit van de beeldvorming en 
de stereotypes die bij de implementatie naar boven kunnen komen. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 

Functiegesprek – Dat gesprek vindt plaats aan het begin van de 
loopbaan of als de inhoud van de functie wijzigt. Het dient om de 
functiebeschrijving te preciseren en de generieke en technieke 
competentieprofiel. 
 
Planningsgesprek – Dat gesprek vindt plaats tussen de functionele 
chef en zijn medewerker of zijn team. Bij die gelegenheid worden de 
prestatiedoelstellingen (resultaten die bereikt moet worden die 
verbonden zijn aan de doelstellingen van de organisatie) en de 
ontwikkelingsdoelstellingen (specifieke competenties die ontwikkeld 
moeten worden om de prestatiedoelstellingen te bereiken) toegelicht. 
Tijdens dat gesprek kunnen ook de prestatie-indicatoren, de 
termijnen en de middelen die moeten worden ingezet om de 
doelstellingen te bereiken worden vastgelegd. 
 
Functioneringsgesprek – Het is een tussenliggend punt waarop de 
chef en zijn medewerker controleren hoever ze staan in de realisatie 
van de doelstellingen. Ze bespreken eventuele aanpassingen van de 
doelstellingen, termijnen of gebruikte middelen. Tijdens dat gesprek 
kunnen ook de ontwikkeling van de medewerker of zijn loopbaan 
besproken worden. Zowel de functionele chef als de medewerker  
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 kunnen een functioneringsgesprek aanvragen. Het gesprek kan ook 
gebruikt worden om te praten over de samenwerking met collega’s, 
het dagelijkse functioneren,… 
 
Evaluatiegesprek – Tijdens dat gesprek wordt de balans opgemaakt 
en gaat de functionele chef na of de medewerker zijn verplichtingen 
van het planningsgesprek is nagekomen. Het is ook de gelegenheid 
om de medewerker feedback te geven over de manier waarop hij zijn 
werk uitvoert. De conclusies van het evaluatiegesprek worden 
gebruikt in het planningsgesprek van de volgende cirkel. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Het management van de organisatie is verantwoordelijk voor de 
implementatie van de ontwikkelcirkel. 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Alle medewerkers. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

Voor de FOD’s in 2002, voor de andere federale overheidsinstellingen 
in 2004, voor de wettenschappelijke instellingen in 2009. 

 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie,…) 

 

www.fedweb.belgium.be 
 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

FOD Personeel en Organisatie 
DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling 
Tel. +32 (0)2 790 58 00 
info@p-o.belgium.be 
laurence.mortier@p-o.belgium.be 
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)  
Tel. +32 (0)2 229 73 11 
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2.12 Actieplan diversiteit 2009-2010 van het federaal bestuur – DG OPO, 
Cel Diversiteit van de FOD Personeel & Organisatie 

 
HR-PROCES

 
Sensibilisering, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, 
opleiding en ontwikkeling en begeleiding. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Actieplan diversiteit 2009-2010 van het federaal openbaar bestuur.

 
DOELSTELLING 
 

De gelijkheid van kansen waarborgen en de diversiteit binnen het 
federaal bestuur promoten. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Dit plan bevat de acties die in de verschillende humanresourcesdomeinen 
zullen worden gevoerd. 

 
Sensibilisering 

 Strategische doelstellingen in verband met diversiteit opnemen 
in de bestuursovereenkomst van de FOD P&O; 

 Het netwerk diversiteitsverantwoordelijken leiden om een 
beleid op dit gebied te stimuleren binnen de federale 
organisaties; 

 Het handvest Diversiteit ter ondertekening voorleggen aan de 
huidige leidinggevenden van de federale overheidsdiensten. 

 
Rekrutering en selectie 

 De culturele neutraliteit van de selectietests nagaan ("Testing 
the tests"); 

 Een Etnotour van België organiseren in samenwerking met 
verenigingen die personen van vreemde afkomst 
vertegenwoordigen om die groep te informeren over de 
toegangsmogelijkheden tot het openbaar ambt; 

 Redelijke aanpassingen en individuele begeleiding aanbieden 
aan personen met een handicap tijdens de selectieprocedures; 

 De diversiteitscommunicatiekanalen intensiever gebruiken en 
een communicatienetwerk oprichten met zowel de werkgevers 
als de kandidaten die tot de doelgroepen behoren, zoals 
personen met een handicap, personen van vreemde 
afkomst,... 

 De toegang tot de selectieprocedures uitbreiden tot kandidaten 
die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma maar die 
dankzij eerder verworven competenties en ervaring een 
competentiecertificaat behalen dat wordt afgeleverd door 
Selor. 

 
Onthaal en integratie 

 Een brochure over het onthaal van medewerkers met een 
handicap verspreiden en de diensthoofden en hun team een 
begeleiding op maat aanbieden; 
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  Een sensibiliseringssessie organiseren voor de 
verantwoordelijken van het onthaal, de stafdiensten P&O en de 
diversiteitsverantwoordelijken, om een kwaliteitsvolle 
integratie te waarborgen; 

 Het diversiteitsconcept integreren in de HR-opleidingen van 
het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) en 
sensibiliseringsacties organiseren voor alle opleiders.   

 
Opleiding en ontwikkeling 

 De organisaties stimuleren om diversiteitsopleidingen op maat 
aan te vragen in functie van de specifieke behoeften van de 
organisatie en de deelnemers (diversiteitsverantwoordelijken, 
vertrouwenspersonen, onthaalpersoneel, HR-beheerders,...) en 
de deelname aan de diversiteitsopleidingen van het OFO 
bevorderen; 

 De selectieverantwoordelijken van Selor en de juryleden een 
diversiteitsopleiding aanbieden en die opleiding integreren in 
een certificeringsproces dat door Selor wordt geleid; 

 De activiteiten van Felink, een netwerk dat vrouwen 
ondersteunt bij het uitbouwen van hun eigen netwerk en hun 
professionele ontplooiing, ondersteunen en er actief aan 
deelnemen; 

 Een overzicht van de managementcompetenties voorstellen 
zodat vrouwen zich bewust worden van hun werkelijke 
competentieniveau (Top Skills); 

 In samenwerking met verenigingen en experts een procedure 
ontwikkelen om de kennis van gebarentaal te evalueren en het 
toekennen van certificaten. 

 
Begeleiding 

 Een geïndividualiseerde begeleiding aanbieden; 
 Een jaarlijkse oproep voor diversiteitsprojecten lanceren; 
 Een methodologie voor het opstellen en implementeren van 

een diversiteitsactieplan verspreiden. 
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Actieplan uitgevoerd door de cel Diversiteit van de FOD P&O, het 
team Diversiteit van Selor, het selectiebureau van de federale 
overheid, het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid.  
 

 
DOELGROEP 

 

Het richt zich zowel tot de leden van het bestuur, leidinggevenden of 
medewerkers, als tot kandidaten voor een baan in het openbaar 
ambt.   
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE

 
2009-2010 
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SUCCES-

FACTOREN 
 

 Oprichting van een interne cel Diversiteit, verantwoordelijk 
voor de implementering van het gelijkekansenbeleid en voor 
de uitvoering van de acties van het plan. 

 Samenwerking met het netwerk van de 
diversiteitsverantwoordelijken. 

 Nauwe samenwerking met het OFO en Selor. 
 Samenwerking met het Centrum voor de Gelijkheid van 

Kansen en Racismebestrijding en het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 

 De diversiteitsverantwoordelijken hebben andere taken en 
leggen zich niet voltijds toe op diversiteit. 

 Structuur en organisatie van de federale overheid (85.000 
federale ambtenaren – hiërarchie). 

 Een mentaliteitsverandering kost heel wat tijd. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
www.diversiteit.belgium.be 
www.selor.be 
www.ofoifa.be 
 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie  
Directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling – Cel 
Diversiteit 
hafida.othmani@p-o.belgium.be 
anne.schmidt@p-o.belgium.be 
 
Team Diversiteit van Selor 
silvia.akif@selor.be 
vincent.vanmalderen@selor.be 
 
OFO 
claudia.hereman@ofoifa.fgov.be 
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2.13 Hulpgids voor het onthaal en de integratie van een medewerker met 
een handicap of een chronische ziekte – DG OPO, Cel Diversiteit van de 
Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie 

 
HR-PROCES

 
Onthaal en integratie. 
 

BESCHRIJVING/
OVERZICHT 

 

Hulpgids voor het onthaal en de integratie van medewerkers met een 
handicap of een chronische ziekte.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 Praktische raad en nuttige contacten leveren om het onthaal en 
de integratie van een nieuwe medewerker met een handicap of 
een chronische ziekte optimaal te organiseren.  

 De handicap uit de taboesfeer halen. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

De adviezen en informatie in dit document geven een antwoord op de 
verschillende praktische vragen die men zich moet stellen bij het 
onthaal van een medewerker met een handicap: 

 hoe een nieuwe medewerker met een handicap op uw dienst 
onthalen?  

 moet het team op de hoogte worden gebracht van de handicap 
van de medewerker?  

 waarop moet men letten?  
 aan wie kan men hulp vragen? 

 
Structuur van de gids: 
 
Federale context: 
Herhaling van de bestaande maatregelen inzake de integratie van 
personen met een handicap binnen de federale overheid. 
 
De handicap op de werkplek - Algemeen 
Onthaal en integratie  
Het proces voor onthaal en integratie 
Welke actoren zijn betrokken bij het onthaal van de nieuwe 
medewerker met een handicap?  
Wat is hun rol? 
 
Enkele adviezen per soort handicap 
Onthaal van een medewerker met een visuele handicap 
Onthaal van een medewerker met beperkte mobiliteit 
Onthaal van een medewerker met een auditieve handicap 
Onthaal van een medewerker met een mentale handicap 
Onthaal van een medewerker met een chronische ziekte  
Nuttige informatie 
Hulp bij de tewerkstelling 
Nuttige contacten diversiteit 
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DOELGROEP 

 

Deze gids is voornamelijk bedoeld voor de actoren die zijn betrokken 
bij het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers: de 
directeurs-generaal, de directeurs, de rechtstreekse oversten, de 
medewerkers, de mentors, de omkaderingsdiensten van P&O of de 
personeelsdienst die instaan voor het onthaal, de preventieadviseurs 
en de diversiteitsverantwoordelijken. 
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
De gids is in december 2010 gepubliceerd.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Antwoord op een vraag tot ondersteuning vanwege de HR-
verantwoordelijken inzake het onthaal en de integratie van 
medewerkers met een handicap. 

 Samenwerking met het netwerk van 
diversiteitsverantwoordelijken van de federale overheid om de 
informatie te verspreiden. 

 Nauwe samenwerking met deskundigen op het vlak van 
handicaps op het werk. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 

 Toepassing van de adviezen op het terrein, nood aan 
begeleiding van de diensten. 

 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
www.diversiteit.belgium.be 

 
CONTACT-
PERSOON

Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie  
Directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling – Cel 
Diversiteit 
hafida.othmani@p-o.belgium.be 
anne.schmidt@p-o.belgium.be 
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2.14 Communicatiecampagne “Diversiteit” – DG OPO, Cel Diversiteit van 
de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie 

HR-PROCES Communicatie.
 

BESCHRIJVING
/ 

OVERZICHT 
 

Communicatiecampagne om het imago van de overheid bij de 
verschillende doelgroepen (personen van vreemde oorsprong, 
vrouwen, personen met een handicap, jongeren en 50-plussers) op 
te poetsen.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 Informeren over het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid dat de 
federale overheid voert. 

 Het imago valoriseren van een federale overheid die de 
weerspiegeling wil zijn van de samenleving en die er zich als 
werkgever toe verbindt iedereen dezelfde kansen te bieden om 
toegang te krijgen tot een betrekking en carrière te maken 
binnen de federale overheid. 

 Personen op wie het diversiteitsbeleid meer specifiek is gericht 
stimuleren om zich kandidaat te stellen voor een betrekking.

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

 Massacommunicatie: A2-affiches, leaflets, internetbanners en 
minisite, affiches in metro's, stations en zijkanten van 
tram/bus, in postkantoren. 

 Communicatie op kleine schaal via verenigingen om personen 
met een handicap en personen van vreemde oorsprong te 
bereiken. 

 Verspreiding van folders en affiches via verenigingen. 
 Een pedagogische map voor de actoren uit het 

verenigingsleven die in rechtstreeks contact staan met de 
doelgroepen. Dit informatieve instrument bevat alle nuttige 
informatie over werken bij de overheid, zoals: statuten, 
niveaus, nationaliteitsvoorwaarden, mogelijke loopbanen.

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Partnership met: 
 verenigingen waarvan de leden behoren tot een van de 

doelgroepen (wijkcoördinatoren, contactpersonen, …) 
 instellingen die als taak hebben de integratie van de 

doelgroepen in het arbeidsmilieu te bevorderen, via opleiding, 
hulp bij het zoeken naar een job 

 lokale en regionale missies en de centra voor de integratie van 
personen van vreemde origine.

 
DOELGROEP 

 
De campagne is gericht op personen die deel uitmaken van de 
actieve bevolking (en dus bij de overheid kunnen werken). In het 
bijzonder de groepen die door het diversiteitsbeleid worden 
geviseerd, namelijk: 

 personen met een handicap 
 vreemdelingen of personen van vreemde origine 
 vrouwen in functies waarin ze ondervertegenwoordigd zijn 
 jong afgestudeerden en 50-plussers.
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DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

De nationale communicatiecampagne: “Diversiteit is een verrijking” 
werd een eerste keer in februari 2006 gelanceerd en een tweede 
keer in februari 2007. 
 

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 De impact van de campagne op de doelgroepen evalueren. 
 De boodschap duidelijk definiëren in functie van de 

doelgroepen. 
 Een doeltreffende en efficiënte verspreiding waarborgen. 
 Massacommunicatie combineren met een meer gerichte 

communicatie. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

De personen voor wie de boodschap is bedoeld, de doelgroepen 
dus, voelden zich niet altijd aangesproken door de 
communicatiecampagne. 

 
 

REFERENTIES  
(url-link, 

publicatie, …) 
 

www.diversiteit.belgium.be 
 
 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie  
Directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling – Cel 
Diversiteit 
diversite@p-o.belgium.be 
hafida.othmani@p-o.belgium.be 
anne.schmidt@p-o.belgium.be 
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2.15 Communicatiecampagne om vrouwen te stimuleren om hun 
kandidatuur in te dienen voor managementfuncties – DG OPO, Cel 
Diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie

 
HR-PROCES Evaluatie, mobiliteit en loopbaanbegeleiding. 

 
 

BESCHRIJVING
/ 

OVERZICHT 
 

Communicatiecampagnes om vrouwen aan te moedigen om zich 
kandidaat te stellen voor managementfuncties.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Vrouwen aanmoedigen om zich kandidaat te stellen voor 
managementfuncties.

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

In 2010 is meer dan 45 % van de federale ambtenaren een vrouw en 
slechts 14 % van hen bekleedt een managementfunctie. Een 
telefonische enquête over de redenen waarom sommige kandidaten, 
zowel mannen als vrouwen, hun cv niet indienen. Het typeprofiel van 
de persoon die zijn cv niet indient, is “een vrouw, meestal Franstalig, 
jonger dan 30 jaar met een universitair diploma". 
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

De FOD P&O heeft specifieke maatregelen genomen: 
 een gerichte communicatie voor potentiële kandidaten en voor 

de vrouwelijke leden van de selectiecommissies  
 de sponsoring van evenementen die te maken hebben met het 

thema 
 aanpassing van het standaard-cv voor managementfuncties: 

deeltijdse ervaring wordt gelijkgesteld met voltijdse ervaring. 
 

 
DOELGROEP 

 
Potentiële vrouwelijke kandidaten voor een managementfunctie.

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

Campagne werd gevoerd in 2006. 

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Interne samenwerking en samenwerking met het netwerk van 
de diversiteitsverantwoordelijken voor de verspreiding van de 
affiches, ... 

 Aanpassing van het standaard-cv. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

 Identificatie van de kanalen om de doelgroepen te bereiken. 
 Definitie van het concept van de campagne.
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REFERENTIES  
(url-link, 

publicatie, …) 
 

 

 

www.diversiteit.belgium.be 
 
 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie  
Directoraat-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling – Cel 
Diversiteit 
diversite@p-o.belgium.be 
hafida.othmani@p-o.belgium.be 
anne.schmidt@p-o.belgium.be 
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2.16 Opleidingen rond gender en diversiteit– Opleidingsinstituut van de 
Federale Overheid (OFO)

 
HR-PROCES

 
Opleiding en ontwikkeling. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) biedt 
verschillende opleidingen aan inzake gender en diversiteit, die 
bestemd zijn voor de federale ambtenaren (statutaire en 
contractuele). 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De federale ambtenaren opleiden inzake diversiteit en gender. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Opleidingen om zich bewust te worden van de voordelen van 
diversiteit en multiculturaliteit bij persoonlijke en professionele 
contacten: 
 

1. “Sleutels om goed te functioneren binnen een diverse 
professionele omgeving"  
 

Aan het einde van de opleiding kunnen de deelnemers de talrijke 
factoren die een invloed hebben op hun eigen identiteit en op die van 
hun collega's identificeren. Ze leren de gevaren van onbegrip, te 
wijten aan culturele verschillen, genderverschillen, seksuele 
geaardheid, leeftijd en gezondheid onderscheiden, om hun relaties op 
het werk te verbeteren.  
De opleiding wordt ook aangeboden in het kader van de stage voor 
statutaire medewerkers van niveau A. 
 

2. “Werk en gezin beter combineren”  
 

De deelnemers leren beter omgaan met problemen die een dubbele 
dagtaak met zich meebrengt. Ze ontwikkelen hun vaardigheden, 
onder andere communiceren, om zowel binnen het gezin als op het 
werk te kunnen onderhandelen over taakverdeling en 
werktijdregeling. Ze bepalen een nieuw professioneel en/of 
privélevensproject.  
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

 

 
DOELGROEP 

 

1. De opleiding richt zich tot federale ambtenaren die hun 
omgang met collega’s en/of publiek willen verbeteren en actief 
willen bijdragen tot ieders ontplooiing op de werkvloer (duur: 3 
dagen).  

2. Deze opleiding richt zich tot alle federale ambtenaren, mannen 
en vrouwen, van alle niveaus, met een gezin (duur: 4 dagen).  
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DATUM VAN 
BEGIN 

 EN EINDE 
 

Continu proces.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
 
 www.ofoifa.be
 
 

 
CONTACT-
PERSOON

 
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) - Brussel 
Tel.: +32 (0)2 229 73 11 
info@ofoifa.fgov.be 
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2.17 Transversale integratie van diversiteit in het OFO-opleidingsaanbod

 
HR-PROCES

 
Opleiding en ontwikkeling. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Integratie van diversiteitsgerelateerde begrippen in alle OFO-
opleidingen. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Nood aan een systematische sensibilisering voor diversiteit. 
Om de modaliteiten duurzaam te wijzigen moet elke opleider en elke 
opleidingsinhoud rekening houden met de diversiteitsproblematiek. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Het project loopt in twee fasen: 
 
Fase 1: aanpassing van de opleidingsfiches van de OFO-
catalogus 
Alle opleidingsfiches van de catalogus 2006-2007 werden herzien om 
diversiteitsgerelateerde begrippen (vooroordelen, stereotypes, …) te 
integreren in elke opleiding die zich daartoe leent. De aanpassingen 
hadden zowel betrekking op de opleidingsdoelstellingen als op de 
inhoud zelf. Zo wordt herinnerd aan het belang van subjectiviteit in 
de opleidingen rond selectie, aan de invloed van vooroordelen in 
communicatiegerichte opleidingen, aan het belang van het beheer 
van de verschillen in een team in de managementopleidingen, ... 
 
Fase 2: het diversiteitsconcept integreren in de HR-
opleidingen van het OFO en sensibiliseringsacties organiseren 
voor alle opleiders 
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Om betere resultaten te behalen en meer ambtenaren te bereiken 
heeft de FOD P&O voor een transversale benadering van de integratie 
van diversiteit in de OFO-opleidingen geopteerd.  
In een eerste fase werden alle fiches voor een HR- en 
communicatieopleiding van de catalogus 2007-2008 herzien om 
diversiteitsgerelateerde begrippen (vooroordelen, stereotypes, …) te 
integreren in elke opleiding die zich daartoe leent.  
 
De aanpassingen hadden zowel betrekking op de 
opleidingsdoelstellingen als op de inhoud zelf. Zo wordt herinnerd aan 
het belangrijke risico van subjectiviteit in de opleidingen rond 
selectie, aan de invloed van vooroordelen in communicatiegerichte 
opleidingen, aan het belang van het beheer van de verschillen in een 
team in de managementopleidingen, ...  
 

 De Cel Diversiteit van de FOD P&O heeft een nota opgesteld met 
bepaalde sleutelbegrippen, voorbeelden en rollenspelen en die aan de 
opleiders bezorgd. In een tweede fase werden bilaterale contacten 
gelegd met de opleiders van de beoogde opleidingen. 
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DOELGROEP 
 

 
 
 
 
Alle opleiders.

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
De integratie van diversiteit in de programma’s en de opleidingen is 
begonnen in 2007. De integratie van diversiteit in de opleidingen en 
de sensibilisering van de opleiders zijn nog steeds aan de gang.  
 

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Via een transversale aanpak kan een breder publiek worden 
bereikt. 

 Een nauwe samenwerking met het OFO en de opleiders. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

 
De effectieve integratie van de tijdens de opleidingen geciteerde 
begrippen moet worden opgevolgd. 

 
 

REFERENTIES  
(url-link, 

publicatie, …) 
 

 
 
 
 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Directoraat-
generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling - Cel Diversiteit.  
diversite@p-o.belgium.be 
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) 
Tel.: +32 (0)2 229 73 11 
info@ofoifa.fgov.be 
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2.18 Methodologische handleiding om een diversiteitsbeleid uit te werken 
- DG OPO, Cel Diversiteit van de Federale Overheidsdienst Personeel & 
Organisatie 

 
HR-PROCES

 
Alle processen van het humanresourcesmanagement. 

 

BESCHRIJVING 
/ 

OVERZICHT 
 

 

De handleiding “Een diversiteitsbeleid uitwerken” reikt een methodologie 
met 6 opeenvolgende fasen en 10 praktische tools aan om binnen hun 
organisatie een diversiteitsbeleid uit te weken.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De diversiteitsverantwoordelijken en de HR-diensten helpen met het 
implementeren van een diversiteitsbeleid en een 
humanresourcesbeleid dat iedereen respectvol behandelt.  
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Het eerste deel van deze gids herneemt op synthetische wijze enkele 
theoretische benaderingen inzake diversiteit en stelt een 
methodologisch model voor om acties te structureren die gericht zijn 
op het bevorderen van diversiteit en het waarborgen van gelijkheid 
van kansen binnen de organisatie. 
 
Het tweede deel stelt de stappen voor die nodig zijn om een 
diversiteitsbeleid te implementeren, en dit vanaf de uitwerking van een 
visie op diversiteit tot de evaluatie ervan. Deze stappen omvatten de 
analysefase, het uitstippelen van een actieplan en de uitvoering ervan. 
 
Bij elke stap worden tools voorgesteld om de lezer te helpen bij de 
concrete uitvoering ervan. De gids omvat een methodologie met 6 
opeenvolgende fasen. Elke fase omvat een of meer stappen. 
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

De gids overloopt verschillende stappen. In de praktijk is het mogelijk 
dat de overgang naar de volgende stap niet chronologisch verloopt. Bij 
iedere stap wordt de werkgroep geïnformeerd teneinde zijn akkoord en 
de nodige steun te bekomen. 
 
Een diversiteitsbeleid concretiseren is maatwerk. Er moet rekening 
gehouden worden met het niveau van engagement van het 
management, met de cultuur van de organisatie, met de financiële en 
menselijke middelen, ... 
 
Deze gids stelt enkele pistes en tools voor en heeft niet de intentie om 
exhaustief te zijn. 
 

 
DOELGROEP 

 

Deze gids is bedoeld voor de diversiteitsverantwoordelijken belast met 
het implementeren van een diversiteitsbeleid binnen hun organisatie, 
evenals voor de P&O-stafdiensten of de personeelsdiensten. 
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DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
Gepubliceerd in september 2010.

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
 
www.diversiteit.belgium.be > publicaties 
 
 

 
CONTACT-
PERSONEN

Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Directoraat-
generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling - Cel Diversiteit.  
diversite@p-o.belgium.be 
hafida.othmani@p-o.belgium.be 
anne.schmidt@p-o.belgium.be 
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2.19 Diversity channels - Selor (Selectiebureau van de Overheid) 

 
HR-PROCES

 
Communicatie. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Het betreft alternatieve communicatiekanalen rond “diversiteit” 
waardoor een ruimer publiek kan worden aangesproken voor 
vacatures, projecten, diversiteitsacties, … Dankzij deze specifieke 
communicatiekanalen kan op een meer rechtstreekse manier 
toenadering worden gezocht tot de volgende groepen: 

 personen met een handicap 
 personen van buitenlandse origine 
 ambitieuze vrouwen die willen doorgroeien naar 

managementfuncties 
 en weldra ook personen die het slachtoffer zijn van sociale 

uitsluiting en armoede. 
 
Selor heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een steeds uitgebreidere 
diversiteitsfilosofie, en wil ter zake uitgroeien tot een 
expertisecentrum. Opdat de federale overheid een betere 
weerspiegeling zou zijn van diversiteit als rijkdom voor de 
samenleving, moet Selor een belangrijke rol vervullen om deze 
diversiteit steeds optimaal te promoten en te stimuleren.  
 
Het is dus wat dit betreft van het allergrootste belang om te 
beschikken over een betere kennis van de communicatienetwerken 
die zich richten tot bepaalde doelgroepen zoals personen van 
buitenlandse origine of personen met een handicap, die moeilijk te 
bereiken zijn via de normale communicatiekanalen zoals de website 
of de dagbladen.  
 
Selor wil een beter inzicht krijgen in de netwerken via dewelke deze 
groepen communiceren en zich informeren om hen kennis te laten 
maken met Selor, zijn vacatures en zijn diversiteitsbeleid.  
 
Deze alternatieve communicatiekanalen voor diversiteit beogen een 
stijging van het aantal personen van buitenlandse origine, personen 
met een handicap, vrouwen voor managementfuncties, …die aan de 
selectieproeven deelnemen door zich rechtstreeks te richten tot de 
doelgroepen en door toenadering tot hen te zoeken. Het gaat erom 
samenwerkingsverbanden op te bouwen met verenigingen en 
organisaties die deze doelgroepen vertegenwoordigen teneinde onze 
vacatures rechtstreeks onder hen te verspreiden en hen ertoe aan te 
zetten om massaler te solliciteren. Op die manier worden zij ook 
beter vertegenwoordigd in de Belgische overheid.  
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DOELSTELLING 

 
 

Deze alternatieve communicatiekanalen voor diversiteit beogen een 
stijging van het aantal personen van buitenlandse origine, personen 
met een handicap, vrouwen voor managementfuncties, …die aan de 
selectieproeven deelnemen door zich rechtstreeks te richten tot de 
doelgroepen en door toenadering tot hen te zoeken. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

1000 adressen voor 3 diversiteitskanalen (vrouwen, mensen met een 
handicap, personen van vreemde origine). 
Deze alternatieve communicatiekanalen voor diversiteit beogen een 
stijging van het aantal personen van buitenlandse origine, personen 
met een handicap, vrouwen voor managementfuncties, …die aan de 
selectieproeven deelnemen door zich rechtstreeks te richten tot de 
doelgroepen en door toenadering tot hen te zoeken. Het gaat erom 
samenwerkingsverbanden op te bouwen met verenigingen en 
organisaties die deze doelgroepen vertegenwoordigen teneinde onze 
vacatures rechtstreeks onder hen te verspreiden en hen ertoe aan te 
zetten om massaler bij de fe te solliciteren. Op die manier worden zij 
ook beter vertegenwoordigd in de Belgische overheid.  
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

 Database met adressen van verenigingen en organisaties die 
de doelgroepen vertegenwoordigen. 

 Het resultaat kan worden bekeken per doelgroep naargelang 
de audit en de cijfers binnen de organisatie. 

 Te combineren met een audit en screening van de vacatures en 
van de functiebeschrijvingen om na te gaan of ze geen 
discriminerende elementen bevatten tegenover bepaalde 
doelgroepen die zich opzijgezet en niet aangesproken zouden 
kunnen voelen door de vacatures. 

 Samenwerkingsverbanden met de verenigingen opstarten 
naargelang de doelgroepen. Samenwerkingsverbanden 
voorstellen en informatievergaderingen organiseren. 
"Opleidingen" rond de selectieprocedures organiseren voor de 
verenigingen die in contact staan met de doelgroep zodat zij op 
hun beurt de belangrijke informatie en de antwoorden op 
vaakgestelde vragen aan de kandidaten kunnen overmaken. 

 Verklarende brochures voorstellen en met de doelgroepen 
communiceren via de verenigingen en de diversiteitskanalen. 

 Werkgroepen opstarten met de verenigingen om te komen tot 
samenwerkingsverbanden met Selor. 

 De communicatie aanpassen naargelang de doelgroep.   
 Samenwerkingsverbanden met de verenigingen met het oog op 

de coaching van achtergestelde kandidaten en meer te weten 
komen over de doelgroepen (bv.: sommige verenigingen zijn 
deskundigen in hun domein en kunnen Selor helpen met de 
kennis over bepaalde handicaps om de selectietests nog beter 
aan te passen).  
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DOELGROEP 
 

 
 
 
 
 Werkgevers die de diversiteit in het land willen 

weerspiegelen, die het aantal kandidaturen van de 
ondervertegenwoordigde doelgroepen en bijgevolg de kans 
om hen beter te vertegenwoordigen binnen de organisatie 
willen verhogen. 

 Kandidaten van de doelgroepen om hen te stimuleren te 
solliciteren bij de overheid door hen transparante informatie 
te bezorgen en de selectieprocedures uit de taboesfeer 
halen: Wat is de overheid? Wat heeft ze te bieden? Wat zijn 
de voorwaarden om aan de selecties van Selor deel te 
nemen?, … 
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
In voortdurende ontwikkeling sinds 2005.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 + 1000 verenigingen: unieke database. 
 Betere kennis van de communicatienetwerken.  
 Betere communicatiemiddelen. 
 Werken met deskundigen op het vlak van communicatie die 

zich richt tot de diversiteitsdoelgroepen (origine, handicap, 
vrouwen, ...) 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 

 De acties structureren. 
 Linken tussen de websites van de verenigingen en de 

vacatures van Selor 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
www.selor.be 

 
CONTACT-
PERSOON

Selor  
valentine.theys@selor.be 
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2.20 Aanpassing van de selectieprocedures voor personen met een 
handicap – Selor (Selectiebureau van de Overheid)

 
 HR-PROCES 

 

Rekrutering en selectie, onthaal en integratie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 Selor beschikt over expertise voor redelijke aanpassingen van 
testen voor personen met een handicap. Er zijn ongeveer 3000 
selectieprocedures aangepast. Er bestaat een database met 
alle aanpassingen naargelang het type handicap, de 
moeilijkheden van de kandidaten, de aard van de selectietests, 
... 

 Het gaat om een kwalificatieve aanpak die zich baseert op de 
individuele moeilijkheden van de kandidaten tijdens tests. 
Selor kan de werkgevers helpen de tests aan te passen aan de 
kandidaten met een handicap en de integratie van werknemers 
met een handicap te bevorderen door de aanpassing van de 
werkpost te verbeteren. 

 Selor beschikt over een computertool voor een doeltreffend 
beheer van de redelijke aanpassingen. 

 Selor organiseert de aangepaste selecties bij de klant of bij 
Selor dat beschikt over een zaal die is aangepast aan 
verschillende handicaps.  

 
 

DOEL-
STELLINGEN 

 
 

 De gelijkheid van kansen, van behandeling en van toegang 
voor personen met een handicap garanderen. 

 De wetgeving respecteren die redelijke aanpassingen (RA) 
verplicht maakt. Het weigeren van de RA’s wordt beschouwd 
als directe discriminatie en kan dus door de wet worden 
bestraft. 

 Een beter beheer van diversiteit binnen zijn organisatie. 
 Mensen met een handicap kunnen ontvangen en bereid zijn 

hen te selecteren, aan te werven en op te nemen. 
 Beschikken over concrete middelen voor zijn personeel. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Selor organiseert opleidingen over redelijke aanpassingen voor 
klanten die dit wensen:   

 ongeveer 3000 aangepaste procedures 
 aangepaste tests  
 beheersing van de software en de compensatiemiddelen  
 kandidaten met een handicap geven de aanpassing een 

tevredenheidsscore van 8,7/10 
 een database met duizenden aanpassingen naargelang de 

handicap 
 gekwalificeerd personeel (psychologen) dat een opleiding heeft 

gevolgd over de handicap en diversiteit (bv.: individuele 
begeleiding voor elke kandidaat naargelang de bijzonderheden 
van zijn handicap)  

 een specifieke opleiding per type handicap en type test 
 een zaal die is uitgerust voor elk type handicap (ook dyslexie 

en mentale handicap). 
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HOE 

     
(Methodologie) 
 

Selor beschikt over een database met meer dan 3000 aanpassingen 
van selectietests, taalproeven, ... 
Selor beschikt over opgeleid personeel dat is gekwalificeerd op het 
vlak van de handicap en over een zaal die is uitgerust met 
compensatiesoftware voor verschillende soorten handicaps, 
met:  

 8 pc’s met grote schermen  
 2 brailletoetsenborden (ALVA Satellite 5584 Pro – 80 cellen) 
 2 x JAWS (stemsynthesesoftware) 
 8 x Zoomtext 9.0 (software voor uitvergroting) 
 2 x Kurzweil 3000 (compensatiesoftware voor taalproblemen). 

 
 

DOELGROEP 
 

Personen met een handicap of klanten die een aangepaste selectie 
via Selor willen organiseren.

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
Voortdurend naargelang de selecties en de vraag sinds eind 2003.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Een database met 3000 aanpassingen. 
 Gekwalificeerd personeel. 
 Een aangepaste en uitgeruste zaal. 
 Een netwerk van deskundigen in geval van moeilijkheden. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 

 
 Niet alle tests kunnen worden aangepast. 
 Het redelijke karakter van de aanpassing. 

 
 

CONTACT-
PERSOON

 
Selor  
silvia.akif@selor.be 
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2.21 Diversiteitsopleiding voor rekruteringsactoren en jury’s – Selor 
(Selectiebureau van de Overheid)

 
HR-PROCES 

 

Rekrutering en selectie, opleiding en ontwikkeling.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

De veranderende Europese demografie, de vergrijzing van de 
bevolking en de opening van de wereldwijde grenzen gaan gepaard 
met een grote diversificatie van de arbeidskrachten. Daarnaast 
koesteren werknemers de laatste jaren nieuwe verwachtingen met 
betrekking tot de werkomgeving, waardoor het ethische en sociale 
aspect belangrijker worden, wat zich vertaalt in een rechtvaardige en 
gelijke behandeling.  
Om competitief te blijven in de markteconomie van de 21e eeuw 
moeten werknemers vaak zeer goed opgeleid en gespecialiseerd zijn 
en moeten ze in verschillende teams en processen werken om hun 
kennis te delen en zo economisch mogelijk te zijn. Het is dus de taak 
van de managers om een doeltreffend diversiteitsbeleid in te voeren, 
gaande van het begrijpen van het concept tot de kennis van zijn 
personeel alvorens ingewikkelde beleidslijnen in te voeren. Het is 
echter van primordiaal belang dat stroomopwaarts tegenover het HR-
proces diversiteit eerst wordt begrepen, aanvaard en beheerd op het 
vlak van rekrutering. 
Op die manier is diversiteitsbeheer vandaag voor elke manager een 
vereiste geworden, een vereiste van de nieuwe wereldwijde markt. 
Diversiteit kan bijdragen tot meer kennis, meer expertise, een betere 
werkkwaliteit en een doeltreffendere besluitvorming. In een 
gediversifieerde omgeving is meer ruimte voor uitwisselingen en 
constructieve gesprekken, motivatie, innovatie, … 
Om de gelijkheid van kansen en behandeling te garanderen, is het 
van primordiaal belang dat iedereen die vaardigheden moet 
evalueren een diversiteitsopleiding krijgt. 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

 De standaardisatie, de objectiviteit van de selectieprocedures 
en de neutraliteit van de selectiecommissies garanderen 

 Het personeel sensibiliseren voor diversiteit en discriminatie 
vermijden bij de aanwerving en tijdens de hele HR-cyclus.  

 Praktische middelen en tools aanreiken aan personen die niet 
zijn betrokken bij het diversiteitsbeheer (bv.: hoe zich 
gedragen tegenover een kandidaat die blind, doof, van 
buitenlandse origine, ... is en de verboden vragen tijdens 
wervingsgesprekken, ...). 

 De kennis van de wet inzake niet-discriminatie garanderen en 
de toepassing ervan tijdens de selecties.  

 Zich het diversiteitsconcept eigen maken. 
 Middelen/modellen voor het diversiteitsbeheer voorstellen met 

praktische voorbeelden om te voldoen aan de vereisten van 
het Charter.  
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  Middelen om zich te ontdoen van vooroordelen en stereotypes 
waardoor mensen hun functie van aanwerver/HR-medewerker 
niet in alle objectiviteit kunnen uitoefenen.  

 Praktische middelen aanbieden om subjectiviteit tijdens de 
evaluatie te vermijden naargelang de doelgroep (personen met 
een handicap, van buitenlandse origine, vrouwen, ouderen, 
personen met een andere seksuele geaardheid, …). 

 Een diversiteitsscreening van de selectieprocedure uitvoeren 
(stap voor stap) en praktische raad geven om zo objectief 
mogelijk en met respect voor diversiteit te selecteren en te 
rekruteren (illustratie van een zogenoemde objectieve 
procedure en middelen). 

 Gesprekstechnieken die objectief en prodiversiteit zijn. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Deze opleiding bevat verschillende modules: 
1. Algemene diversiteit: 
A. Wat is diversiteit? 
B. Diversiteitsmanagement: Wat? Waarom? Hoe? Risico’s en 

obstakels? 
C.  Diversiteitsbeheermodel? Illustratie van best practices.  
D. Wettelijk kader (antidiscriminatiewetten). 
E. Subjectiviteit en selectie van het personeel: hoe subjectiviteit 

terugdringen door middel van diversiteit? Hoe de neutraliteit 
en objectiviteit van de selectieprocedures garanderen? 

F. Middelen van het expertisecentrum “Diversiteit” 
(wervingstechnieken naargelang de doelgroep, 
communicatiemiddelen, ...). 
 

2. Redelijke aanpassingen van de tests: 
A. Concept “handicap”: soorten handicaps en moeilijkheden in 

testsituaties. 
B. Concept "redelijke aanpassingen”. 
C. Hoe de selectietests aanpassen aan kandidaten met een 

handicap/aandoeningen/ziekten, …? 
- Volgens type test (met de computer, schriftelijk, 

mondeling). 
- Volgens aard van de vragen en de antwoorden erop 

(meerkeuzevragen/op voorhand ingegeven antwoorden, 
open vragen/redactionele antwoorden, …). 

- Volgens handicap (visueel, auditief, motorisch, mentaal, 
leer- en taalproblemen, …). 

- Richtlijnen om de gesprekken met kandidaten met een 
handicap beter te beheren (hoe een dove, blinde, ... 
persoon ondervragen). 

 
 Mogelijkheid van een “lightversie” (één dag) of een “fullversie” 

(anderhalve dag of twee dagen met een postbakoefening). 
 Mogelijkheid om zijn modules te kiezen en/of om ze op maat 

te ontwikkelen.  
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 Te combineren met opleidingen over de selectie- en 

wervingstools.  
 Te combineren na een diversiteitsscreening en –audit waarvoor 

opleidingen nodig zijn.  

 
HOE     

(Methodologie) 
 

Om de doelstellingen van de opleiding te behalen worden de 
volgende methodes en ondersteuningen gebruikt:  

 informatieve uiteenzetting en illustraties aan de hand van 
praktische voorbeelden (PowerPoint-ondersteuning) 

 individuele en groepsoefeningen (analyse, rollenspel, 
gesprekken, postbakoefening, ...)  

 projectieve oefening om zijn eigen onbewuste mechanismen 
naar boven te laten komen (oordeel, stereotypes, 
vooroordelen, referentiekader, filters, percepties, visies, …) 

 audiovisueel materiaal  
 materiële ondersteuning voor de deelnemers: een handleiding 

over diversiteitsbeheer, slides, oefeningen. 
 
 

 
DOELGROEP 

 

 Iedereen die met verschillen wordt geconfronteerd binnen zijn 
organisatie (modules ontwikkelen naargelang de behoeften en 
de samenstelling van de geïnteresseerde groepen). 

 HR-personeel (aanwervers, opleiders, …). 
 Managers. 

 
 

DATUM VAN 
BEGIN 

 EN EINDE 
 

 
Op aanvraag sinds 2006.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Opleiding op maat met gespecialiseerde opleiders, aangepast 
aan de context van de selectie en de werving, maar ook aan 
andere HR-processen. 

 Reflectietools en praktische tools. 
 Precieze thema’s op maat. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 

 Ontwikkeling van de opleiding op maat naargelang de talrijke 
aanvragen. 

 Noodzaak om de opleiding opnieuw aan te passen volgens de 
evoluties in het domein en binnen Selor. 

 Tweedaagse opleiding. 
 

 
CONTACT-
PERSOON

 
Selor  
silvia.akif@selor.be
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2.22 Eerder verworven competenties (EVC) - Selor (Selectiebureau van 
de Overheid)

 
HR-PROCES 

 

Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Dit project wil de toegang tot de selecties uitbreiden tot kandidaten 
die niet beschikken over het vereiste diploma, de nadruk meer 
leggen op het talent, de vaardigheden en de ervaring van de 
kandidaten en minder op het diploma als selectiecriterium voor een 
baan bij de overheid. 
 
Het komt erop neer dat de kandidaten een toegangsticket krijgen 
(een competentiecertificaat) voor een bepaalde selectie door middel 
van tests die door Selor worden georganiseerd. Hierdoor zullen meer 
ondergekwalificeerde maar competente personen deelnemen. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

 Competente kandidaten (dankzij hun ervaring) zonder (het 
juiste) diploma laten deelnemen aan een selectie waartoe ze 
geen toegang hadden kunnen krijgen. 

 De toegangsvoorwaarden voor de selecties uitbreiden.  
 De natuurlijke trends van de arbeidsmarkt volgen waarbij de 

voorkeur wordt gegeven aan ervaring en competenties en 
waarbij de nadruk niet langer uitsluitend op het diploma ligt. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Wat is een toegangskaart? 
 
Het gaat erom kandidaten die niet over het juiste diploma maar wel 
over de vereiste competenties beschikken, de mogelijkheid te bieden 
om aan de selectieprocedures van Selor deel te nemen. 
 
Kandidaten die niet over het juiste diploma beschikken (vereist als 
voorwaarde om deel te nemen aan een specifieke selectie), moeten 
de mogelijkheid hebben om een "toegangskaart" (door Selor 
gecertificeerd attest) te krijgen die hen toegang verleent tot de 
selectie in kwestie. 
 
Deze toegangskaart kan worden verkregen door te slagen voor een 
testsessie die door Selor wordt georganiseerd. Met die testprocedure 
kunnen de generieke vaardigheden worden gemeten die een raming 
van het potentieel van iemand geven en waarmee kan worden 
achterhaald of die persoon op een bepaald niveau kan werken. 
Dankzij een dergelijke toegangskaart kan de persoon in kwestie 
deelnemen aan selecties op dat niveau.  
 
De toegangskaart kan uitsluitend worden verkregen in een bepaalde 
selectie. Niet alle selecties staan open voor toegangskaarten 
aangezien sommige beroepen gereglementeerd of beschermd zijn. 
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Met de EVC’s kunnen meer competente laureaten worden 
gevonden die de gevraagde competenties reeds hebben verworven 
dankzij hun ervaring, los van hun diploma. De procedure sluit op die 
manier nauwer aan bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt 
(ontwikkeling van competenties door ervaring).
 
Zonder de EVC's zou Selor tijdens de IT-campagne van 2009 geen 
competente laureaten hebben gevonden voor minstens twee moeilijk 
in te vullen vacatures. 
 

De EVC’s zijn dus niet bedoeld om het diploma te vervangen maar om 
een idee te krijgen van het potentieel van een persoon en om te 
weten of die persoon op een bepaald niveau kan functioneren. De 
EVC’s bieden een oplossing voor het probleem van de 
ondergekwalificeerde kandidaten en laten toe te reageren op de 
strikte diplomavereiste zoals we die voorheen kenden, die geen 
enkele ruimte liet voor de omzetting van niet-schoolse verworven 
vaardigheden. 
 
De toegangskaart is geïntegreerd in twee soorten selecties:  

1. de selecties waarbij een algemeen diploma wordt gevraagd, op 
een bepaald niveau, maar waar geen specialisatie wordt 
gevraagd (bijvoorbeeld toegang tot alle bachelortypes);  

2. de selecties waarbij een specifiek diploma wordt gevraagd, op 
een bepaald niveau (bv.: toegang tot de wetenschappelijke 
bachelors). 

 
Als een kandidaat die niet over het juiste diploma beschikt of die 
geen diploma heeft, zich kandidaat stelt voor een selectie waarbij een 
algemeen diploma wordt gevraagd, moet hij in een eerste fase slagen 
voor de toegangskaartproef. Als een kandidaat die niet over het juiste 
diploma beschikt of die geen diploma heeft, zich kandidaat stelt voor 
een selectie waarbij een specifiek diploma wordt gevraagd, moet de 
kandidaat slagen voor de toegangskaartproef en aantonen dat hij 
twee jaar ervaring heeft op een bepaald vlak dat is beschreven en 
opgenomen in de functiebeschrijving. De mogelijkheid van de 
toegangskaart staat vermeld in de functiebeschrijving van de 
selecties die openstaan voor deze procedure. 

 

 
HOE     

(Methodologie) 
 

 2 tests voor de toegangskaart: 1 pc in basket en een test 
abstract denken per niveau (A, B, C); 

 4 vaardigheden per niveau die als essentieel worden 
beschouwd om te kunnen functioneren op een bepaald niveau 
en abstract denkvermogen per niveau. 
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Er bestaan twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot de selectie, 
ofwel is de selectie specifiek en moet de kandidaat twee jaar ervaring 
hebben in een vooraf bepaald specifiek domein en slagen voor de 
toegangskaartproef om aan de selectie te kunnen deelnemen. Ofwel 
is de selectie algemeen en moet de kandidaat geen specifieke 
ervaring aantonen. Voorbeeld: selectie van een administratief 
assistent of een penitentiair bewakingsassistent.

 

 
DOELGROEP 

 

Ondergekwalificeerde personen, personen in armoede die de kans 
niet hebben gekregen om te studeren, personen die hun diploma in 
het buitenland hebben behaald zonder in België erkend equivalent, 
personen van buitenlandse origine en/of met een buitenlandse 
nationaliteit, …  
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 Voor toegangskaarten van niveau C: 1 x per jaar 
georganiseerd. 

 Voor de specifieke selecties is de toegangskaart opgenomen in 
de selectie en wordt een specifieke ervaring gevraagd. 

 
 

SUCCES-
FACTOREN 

 

 Noodzaak om rekening te houden met ervaring en niet meer 
uitsluitend met het diploma. 

 Als gevolg van de markttrend, oplossing voor het tekort aan 
talent. 

 Knelpuntberoepen: meer kandidaten en dus meer laureaten. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

 De toegangskaart is niet evenwaardig aan een diploma. 
 Bepaling van de ervaring. 
 Link met de VVE-aspecten (validering van de verworvenheden 

door ervaring, maatregel die buiten Selor om is ingevoerd door 
een consortium: regering van de Franse Gemeenschap, het 
Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie). 

 Beschermde beroepen. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.selor.be 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Selor  
vincent.vanmalderen@selor.be 
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2.23 Ronde van België - Selor (Selectiebureau van de Overheid)

 
HR-PROCES 

 

Rekrutering en selectie, communicatie.

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Selor organiseert een ronde van België met informatievergaderingen 
over Selor. 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

Personen van vreemde origine beter vertegenwoordigen binnen de 
federale overheid door hen meer aan de selecties te laten 
deelnemen. Hoe? Door personen van buitenlandse origine aan te 
sporen om deel te nemen aan de selecties, door de 
selectieprocedures (en Selor in het algemeen) uit de taboesfeer te 
halen en door concrete voorstellen. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Selor stelt vast dat het aantal kandidaten van buitenlandse origine 
dat aan de selecties en de projecten die zich tot dit publiek richten 
deelneemt zeer laag blijft. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de 
moeilijkheid om deze doelgroep te bereiken door het gebruik van 
gewone communicatiekanalen (internet, pers, ...). Daarom wil Selor 
meer diversiteitskanalen ontwikkelen om de doelgroep te bereiken. 
Zo organiseert Selor, met de hulp van verenigingen die personen van 
buitenlandse origine vertegenwoordigen, een ronde van België en 
houdt het informatievergaderingen over Selor, over de manier om 
toegang te krijgen tot het openbaar ambt, over de testvergaderingen 
om de culturele neutraliteit van de tests te garanderen ("Testing the 
tests") en over de tests om het toegangsticket te krijgen in het kader 
van het “EVC”-project (Eerder Verworven Competenties). Er worden 
ook praktische workshops voor de kandidaten georganiseerd om de 
obstakels bij het solliciteren uit de taboesfeer te halen en te 
identificeren. Selor zal concreet de grote Belgische steden aandoen 
en ter plaatse testings bij het doelpubliek organiseren.   
 
Beoogde doelstellingen: 
Voor de verenigingen en de kandidaten: 

 betere kennis van de openbare sector en de overheid 
 op de hoogte zijn van de tewerkstellingsmogelijkheden en 

uitgroeien tot mogelijke kandidaten 
 kennismaking met de selectieprocedures en de vereisten 

dankzij de mogelijkheid om tests af te leggen, advies over hoe 
te solliciteren, hoe zichzelf te verkopen tijdens een 
sollicitatiegesprek, … 

 informatie verkrijgen over de gelijkheid van kansen, de 
behandeling en de toegang, ongeacht de verschillen (leeftijd, 
geslacht, origine, cultuur, handicap, ...) 

 de publieke sector helpen om de mensen van buitenlandse 
origine en de obstakels bij het solliciteren naar een job bij de 
overheid beter te leren kennen. 
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 Voor Selor: 
 meer personen van buitenlandse origine laten deelnemen aan 

de selecties die door Selor worden georganiseerd en er op die 
manier voor zorgen dat ze beter vertegenwoordigd zijn binnen 
de federale overheid, zodat die een weerspiegeling van de zeer 
gediversifieerde samenleving wordt. 

 
 

HOE     
(Methodologie) 
 

 Informatiesessies Selor/federale 
overheid/tewerkstelling/selectieprocedure/taaltesten. 

 Praktische testworkshops -> testing the test/obstakels bij 
sollicitaties/hoe een cv invullen? Hoe zichzelf verkopen tijdens 
een sollicitatiegesprek? Focusgroepen: werken bij de federale 
overheid?  

 Programma uitgewerkt met de steun van de verenigingen. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Personen van buitenlandse origine en verenigingen die in dit domein 
actief zijn.

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

 
 
Lopende.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Organisatie. 
 Steun van de verenigingen. 
 Identificatie van de behoeften: obstakels. 
 Ontwikkelde communicatiemiddelen. 
 Agentschap voor etnocommunicatie. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 

 
 Inschrijvingssysteem. 
 Impact moet worden geëvalueerd – monitoring tool. 
 Acties gericht op een diversiteitsdoelgroep. 

 
 

REFERENTIES  
(url-link, 

publicatie, …) 
 

www.selor.be 
www.diversiteit.selor.be 
 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

 
Selor 
silvia.akif@selor.be 
 

 
67

http://www.selor.be/
http://www.diversiteit.selor.be/
mailto:silvia.akif@selor.be


2.24 Top Skills - Selor (Selectiebureau van de Overheid) 
 

 
HR-PROCES 

 

 
Diversiteitsmanagementplan.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 Een uniek programma ontwikkeld door het Diversiteitsproces 
om evenwicht te brengen in de ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen op het vlak van selecties/rekrutering en in 
Directiecomités.  

 Inhoud van het Development Centre: simulatie van de 
topmanagementselectieprocedure. Een balans van de 
managementcompetenties via een managementvoorbeeld, 
studie over de persoonlijke en psychologische remmingen voor 
vrouwelijke kandidaturen, het uit de taboesfeer halen van de 
vereisten van een managerprofiel, van de selectieprocedure 
voor managers, … 

 
 

DOEL-
STELLINGEN 

 
 

 Vrouwen met managementambities helpen om zich bewust te 
worden van hun daadwerkelijke competenties. 

 Meer vrouwen laten deelnemen aan selecties voor 
managementfuncties. 

 Ervoor zorgen dat vrouwen beter vertegenwoordigd zijn in 
managementfuncties. 

 De remmingen voor de kandidaturen bepalen zoals ze worden 
ervaren door de deelneemsters en hen wapenen om ze te 
overwinnen. 

 Uit de taboesfeer halen: de selectieprocedure voor 
managementfuncties transparanter maken door concrete 
informatie hieromtrent en informatie over het statuut van een 
mandataris (van een topmanager) aan te bieden.  

 Het diversiteitsbeleid en de aandacht voor de gelijkheid van 
kansen en behandeling voorstellen. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

 Een bestaande of te ontwikkelen selectieprocedure 
(management). 

 Een managementvoorbeeld.  
 Een competentiewoordenboek (of een profiel van 

managementcompetenties). 
 
In het kader van dit project evalueert Selor 5 managementcompetenties van jonge 
kandidates via een competentiebalans: 

 flexibel en vernieuwend denken 
 beschikken over visie- en integratiecapaciteiten 
 verantwoordelijkheidszin en initiatief nemen 
 kunnen overtuigen en onderhandelen 
 samenwerken en netwerken uitbouwen. 

 
Dit resultaat kan in zijn geheel of per module worden 
geïmplementeerd: 
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 diversiteitsaudit (gendercijfers) 
 diversiteitsscreening (algemeen of gendergericht) van de 

bestaande selectieprocedures met voorstellen om de “gender 
equal”-procedure te verbeteren en te garanderen.  

 onderzoek naar het gevoel van 
rechtvaardigheid/onrechtvaardigheid op het vlak van 
loopbaanontwikkeling (glazen plafond, structurele en 
organisatorische obstakels), persoonlijke en psychologische 
remmingen (gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan 
dynamisme, te lage zelfkennis, zelfvertrouwen, stereotypes en 
vooroordelen in verband met geslacht/gender, …) 

 development centre: simulatie van een deel van de of van 
de volledige selectieprocedure via een managementoefening 
met een balans van de managementcompetenties 
(middelen en advies voor ontwikkeling geven: opleiding, 
coaching, …) 

 studie naar de impact van de balans en het programma op 
de obstakels voor de kandidaturen, de intentie en/of de 
beslissing om te solliciteren, … 

 longitudinale studie/coaching: opvolging van de 
deelneemsters om de gevolgen voor hun loopbaan op lange 
termijn te evalueren. 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Development centre: de vijf competenties (die in het werkelijke 
kader als de moeilijkste worden beschouwd) worden gemeten tijdens 
een simulatie van een managementselectie met behulp van 
een managementoefening in de vorm van een analyse- en 
presentatieoefening. Aan het einde van deze proef krijgt de 
kandidate de nodige feedback over haar sterke punten en haar 
werkpunten. Ze krijgt eveneens informatie om de procedures, 
vereisten en het managementstatuut uit de taboesfeer te 
halen om zo veel mogelijk obstakels voor haar kandidatuur weg te 
werken. Het hele ontwikkelingsprogramma tot slot, dat er ook op 
gericht is de taboesfeer op te helderen gaat gepaard met een studie 
via vragenlijsten over persoonlijke en psychologische remmingen. 
Deze studie wordt longitudinaal opgevolgd.  
 

 
DOELGROEP 

 

Ambitieuze vrouwen die hun loopbaan willen zien evolueren in de 
richting van managementfuncties (zowel vrouwen die reeds 
tewerkgesteld zijn in de organisatie als mogelijke kandidates van 
buitenaf). 
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 
Voortdurend sinds eind 2008.
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Er bestaan twee mogelijkheden om toegang te krijgen tot de selectie, 
ofwel is de selectie specifiek en moet de kandidaat twee jaar ervaring 
hebben in een vooraf bepaald specifiek domein en slagen voor de 
toegangskaartproef om aan de selectie te kunnen deelnemen. Ofwel 
is de selectie algemeen en moet de kandidaat geen specifieke 
ervaring aantonen. Voorbeeld: selectie van een administratief 
assistent of een penitentiair bewakingsassistent.

 

 
DOELGROEP 

 

Ondergekwalificeerde personen, personen in armoede die de kans 
niet hebben gekregen om te studeren, personen die hun diploma in 
het buitenland hebben behaald zonder in België erkend equivalent, 
personen van buitenlandse origine en/of met een buitenlandse 
nationaliteit, …  
 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 Voor toegangskaarten van niveau C: 1 x per jaar 
georganiseerd. 

 Voor de specifieke selecties is de toegangskaart opgenomen in 
de selectie en wordt een specifieke ervaring gevraagd. 

 
 

SUCCES-
FACTOREN 

 

 Noodzaak om rekening te houden met ervaring en niet meer 
uitsluitend met het diploma. 

 Als gevolg van de markttrend, oplossing voor het tekort aan 
talent. 

 Knelpuntberoepen: meer kandidaten en dus meer laureaten. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

 De toegangskaart is niet evenwaardig aan een diploma. 
 Bepaling van de ervaring. 
 Link met de VVE-aspecten (validering van de verworvenheden 

door ervaring, maatregel die buiten Selor om is ingevoerd door 
een consortium: regering van de Franse Gemeenschap, het 
Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie). 

 Beschermde beroepen 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.selor.be 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Selor  
vincent.vanmalderen@selor.be 
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2.25 Expertisecentrum - Selor (Selectiebureau van de Overheid) 

 
HR-PROCES

Diagnose, diversiteitsmanagementplan, communicatie, rekrutering en 
selectie, onthaal en integratie. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Het expertisecentrum Diversiteit biedt HR-advies aan om te 
garanderen dat de gelijkheid van kansen, behandeling en toegang tot 
de verschillende diensten, en meer bepaald tot de selectie en 
rekrutering, in acht wordt genomen. Dat advies kan betrekking 
hebben op: 
de neutraliteit van de selectieprocedures (tests, tools, 
methodologieën) die kunnen worden onderworpen aan een 
diversiteitsscreening, een audit; de houdingen via opleidingen inzake 
diversiteit, communicatie, ... 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

 Zijn ervaring en advies overbrengen op de organisaties die 
problemen hebben met discriminatie, diversiteit, een gebrek 
aan neutraliteit, … 

 Regelmatig optreden om praktische oplossingen aan te reiken: 
hoe een test aanpassen voor een kandidaat met een handicap, 
hoe de werkplek inrichten, hoe vrouwen stimuleren en 
aanmoedigen om meer te solliciteren naar 
managementfuncties, hoe het aantal personeelsleden van 
buitenlandse origine, met een handicap, … verhogen? 

 Transparantie vanwege de klant die zijn situatie en de context 
toelicht om oplossingen aan te reiken die zijn aangepast en 
tegemoetkomen aan een werkelijkheid.  
Methodologie: 

 De klant raadpleegt het expertisecentrum Diversiteit via 
diversity@selor.be en formuleert zijn vraag, probleem, … 

 Selor organiseert een audit en een screening naargelang het 
probleem en stelt prodiversiteitsoplossingen voor. 

 Dit resultaat mondt doorgaans uit in een ander resultaat als 
oplossing: diversiteitsscreening of opleiding.  

 Een objectieve en competentiegerichte 
prodiversiteitsorganisatie garanderen. 

 Een mening van een deskundige en een externe mening over 
de processen bekomen (kritische analyse). 

 Een gerichte analyse bekomen tegenover de wetgeving over de 
niet-discriminatie, en dus ook in overeenstemming zijn met de 
wetgeving. 

 Gekwalificeerd en opgeleid personeel. 
 Praktische middelen. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

 Naargelang het probleem een rechtstreeks en doelgericht 
antwoord van de deskundigen inzake toegepaste diversiteit 
binnen HR.  

 Praktische middelen en advies op lange termijn. 
 6 jaar ervaring op het vlak van het beheer van toegepaste 

diversiteit. 
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  Ongeveer 3000 tests aangepast aan personen met een 

handicap – aanpassingen in/out house. 
 Ad-hocopleidingen naargelang de behoeften. 
 Zeer positieve resultaten voor alle acties en projecten. 
 Diversiteitsaudit en screening van de diversiteit in de 

procedures. 
 Diversiteitsopleiding. 
 Opleiding voor de redelijke aanpassingen. 
 Top skills op maat. 

 
 

HOE 
     
(Methodologie) 
 

 Methode moet geval per geval worden bepaald.  
 Screening van de procedures naargelang de werkelijkheid van 

de organisatie.  
 Kwalitatieve aanpak met het oog op een analyse die is gericht 

op diversiteitscriteria in de verschillende processen (naargelang 
de vraag). 

 Dit resultaat mondt vaak uit in een opleiding of consultancy-
interventie. 

 De organisatie moet kunnen toegeven dat er discriminerende 
praktijken bestaan. 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Elke organisatie, elke sector, elk land.

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
 
Op aanvraag.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Unieke diversiteitsexpertise. 
 Kwalitatieve aanpak met precieze criteria. 
 Opleiding op maat.

 
CONTACT-
PERSOON 

 

Selor 
silvia.akif@selor.be 
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2.26 Controle van de neutraliteit van de selectietests – Selor 
(Selectiebureau van de Overheid)

 
HR-PROCES 

 

 
Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Controle van de neutraliteit van de selectietests vanuit het standpunt 
van de culturele origine en het geslacht.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

Selor werkt mee aan het wetenschappelijk onderzoek inzake de 
neutraliteit van de tests voor de doelgroepen. In dat kader worden de 
nieuwe tests gescreend om te zien of ze niet discriminerend werken 
voor personen van vreemde oorsprong of volgens het geslacht. Ze 
moeten ook kunnen worden aangepast aan personen met een 
handicap. 
 

 
GEDETAILLEER

DE INHOUD 
 

 
Controle van de neutraliteit van de selectietests in samenwerking met 
de wetenschappelijke middens, de ontwerpers van de tests en de 
doelgroepen.

 
 

HOE 
     
(Methodologie) 
 

 

De neutraliteit van de tests die door Selor worden gebruikt kan op 
verschillende manieren worden onderzocht. 

 Bij de aankoop van de tests (de openbare aanbesteding) bij de 
externe leveranciers worden de diversiteitscriteria steeds 
vermeld als wegingscriterium bij de keuze voor de beste 
offerte (bv.: de culturele en de genderneutraliteit aantonen, 
aanpassingen voor kandidaten met een handicap voorzien, ...). 

 Bij de ontwikkeling van zijn eigen tests wordt Diversity@Selor 
steeds geïntegreerd als ondersteunend proces om erover te 
waken dat de neutraliteit in al haar facetten wordt gehanteerd.  

 Bovendien worden de gebruikte tests voortdurend geëvalueerd 
op hun culturele neutraliteit via het “Testing the tests”-project. 
Na de test wordt de kandidaten die aan de selecties van Selor 
deelnemen gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarin 
onder andere wordt gepeild naar de origine, de acculturatie, de 
socio-economische variabelen, ... Aan de hand van de analyses 
die door een externe wetenschappelijke partner worden 
uitgevoerd, kan nadien worden toegezien op de culturele 
neutraliteit en kunnen de nodige aanpassingen aan de tests 
worden uitgevoerd.  
 

 
DOELGROEP 

 

 
Alle potentiële kandidaten.
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DATUM VAN 
BEGIN 

 EN EINDE 
 

 
 
 
De eerste testscreenings zijn in 2006 begonnen. De eerste resultaten 
zijn eind 2007 bekendgemaakt. Continu proces in de 
selectieprocedures. 
 

  

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 Kwaliteit van de contacten met de wetenschappelijke wereld. 
 Kwaliteit van de samenwerkingsverbanden en duidelijk 

gestelde eisen aan het adres van de leveranciers. 
 Continu proces met de mogelijkheid om de evoluties waar te 

nemen en indien nodig te verbeteren.  
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
 

 Nood aan veel kandidaten per test en per niveau om 
betrouwbare statistieken te kunnen opstellen.

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.selor.be 
 

 
CONTACT-
PERSOON

 
diversity@selor.be 
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2.27 Methodologisch instrument - Flora

 
HR-PROCES 

 

 
Onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Het methodologisch instrument Van Ik naar Wij – Du Je au Nous is 
een ondersteuning voor iedere groep (begeleid door een animator 
(animatrice) die een collectief project wil realiseren met een 
rechtstreekse of onrechtstreekse impact op de burgermaatschappij 
(burgerparticipatie). 
Het parcours wordt gemoduleerd door de groep, die beslist over een 
initiatief dat door alle deelnemers (m/v) wordt gedragen en dat hen 
in staat stelt om, op hun niveau, deel te nemen aan de samenleving. 
Dit initiatief wordt, op methodologisch vlak, ondersteund door de 
animator (animatrice) en door het instituut (organisatie voor 
socioprofessionele opleiding, onderneming, vereniging, school, ...). 
Het participatieve proces is gedurende het hele parcours aanwezig en 
heeft een impact op de deelnemers (m/v), op de groep, op de 
animator (animatrice), op het instituut en op de burgermaatschappij.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

 Vrouwen (en mannen) sensibiliseren inzake burgerparticipatie. 
 Empowerment via een collectief project. 
 Ontwikkeling en valorisatie van de participatieve dynamiek 

binnen de groep, in de omkaderende structuur (vereniging, 
onderneming, …) en in de burgermaatschappij. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

Naargelang de groep en de samenhang ervan, evenals de context 
(werkgroep, opleidingsgroep, feitelijke vereniging, …) zal de 
verankering via een collectief project in de burgermaatschappij 
verschillende trajecten volgen en een variabele omvang hebben. De 
modules waarmee de (m/v) deelnemers en/of animatoren aan de slag 
zullen gaan, zijn de volgende:  

 kennismaking met zichzelf en de andere (door middel van 
individuele creaties en uitwisselingen) 

 benadrukken van de groepsidentiteit (wat men 
gemeenschappelijk heeft: fototaal en bespreking) 

 ideeën voor acties en thema’s voor de groep suggereren 
 keuze van een collectief initiatief 
 collectief werk en zoektocht naar duurzaamheid 
 resultaat, evaluatie en opname in het netwerk. 

  
Aangezien het project vrij wordt bepaald door de groep, kan het de 
belangrijkste doelstelling van wat de deelnemers samenbrengt, 
overstijgen (opleiding, tewerkstelling, vrije tijd, ...). Het past in de 
burgermaatschappij – het idee om het project zichtbaar te maken 
voor de burgermaatschappij via een reëel of virtueel forum - en, 
indien de animator (animatrice) de rol van "gids" in deze 
burgerparticipatie vervult, is het de groep die de beslissingen neemt 
en de richting van het project bepaalt, met zijn motivaties en definitie 
van de participatie (die kan gaan van informeren tot handelen).  
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HOE 

     
(Methodologie) 
 

De methodologie die in het instrument is ontwikkeld, is de 
gezamenlijke opbouw, met de ontwikkeling van relaties tussen 
gelijken binnen de groep en met de animator (animatrice) en de 
instelling.  
 
Ze valoriseert de zelfexpressie, het luisteren naar anderen, werken in 
groep en de participatieve dynamiek. 
 
Vanaf januari 2011 komen er een opleiding en intervisies ter 
ondersteuning van de animatoren en opleiders afkomstig uit het 
domein van de maatschappelijke integratie en inschakeling. 
 
 

 
DOELGROEP 

 

Iedere groep van mensen die werken rond een gemeenschappelijk 
thema (tewerkstelling, opleiding, activiteit, vrije tijd, buurtwerk, …) 
en in het bijzonder groepen van vrouwen (en mannen), al dan niet 
van vreemde origine, in een socioprofessioneel inschakelingsproces.  
  

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
Project ontwikkeld sinds 2008. 
Methodologisch instrument verspreid vanaf november 2010.

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.florainfo.be 
 

 
CONTACT-
PERSOON

isabelledevriendt@florainfo.be (FR) 
sofie@florainfo.be (NL) 
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2.28 Non-discriminatieclausule in overheidsopdrachten - Stad Gent 

 
HR-PROCES 

 
Opleiding en ontwikkeling.  
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 
Non-discriminatieclausule in overheidsopdrachten. 

 
DOELSTEL-

LINGEN 
 

De non-discriminatieclausule in overheidsopdrachten is in de eerste 
plaats een sterk communicatiemiddel waarmee Stad Gent haar 
beleidskeuze inzake gelijke kansen en diversiteit bekendmaakt en 
bovendien een middel om aannemers, leveranciers en dienstverleners 
te sensibiliseren en zelf tot dergelijk niet-discriminatoir gedrag te 
stimuleren.  
 
Door het ondertekenen van de offerte of van het contract, 
onderschrijft de aannemer, leverancier of dienstverlener een aantal 
basisprincipes rond non-discriminatie.  
 
Hij erkent dat de Stad Gent de naleving van de non-
discriminatieclausule als een uitvoeringsvoorwaarde van de 
overheidsopdracht beschouwt en dat de miskenning ervan aanleiding 
kan geven tot de toepassing van middelen van optreden van de 
aanbestedende overheid in de zin van art. 20 van de algemene 
aannemingsvoorwaarden. 
 
Tenslotte is de generieke toepassing van de non-discriminatieclausule 
een mooi signaal aan alle Gentenaars, van welke origine, welk 
geslacht, welke seksuele geaardheid,... ook dat de Stad Gent geen 
werk- of contractuele relaties wenst te onderhouden met derden die 
discrimineren en dat zij niet duldt dat belastingsgeld in die richting 
vloeit. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 

In alle bestekken uitgaande van de organisatie dient de non-
discriminatieclausule opgenomen te worden als bijzondere 
uitvoeringsvoorwaarde, in te voegen op het einde van de 
administratieve bepalingen van het bestek, vlak na de algemene 
aannemingsvoorwaarden. Ook de bepalingen omtrent de middelen 
van optreden van de aanbestedende overheid worden ter zake 
aangevuld. 
Clausule wordt als volgt geformuleerd: De dienstverlener ‘duldt geen 
enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 
afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat,  
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 geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke 
overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, 
handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. 
Verbindt er zich toe toegankelijk te zijn voor iedereen, verbindt zich 
ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en 
indien nodig te bestrijden en te bestraffen, leeft de wetten en 
reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke 
kansen bevorderen en verdedigen na, verbindt er zich toe 
onderhavige code eveneens ter kennis te brengen aan zijn 
onderaannemers en ervoor te zorgen dat ook zij die naleven in de 
bijdrage die zij leveren in de uitvoering van deze opdracht van 
werken.  
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

 
Deze actie is een samenwerking tussen het programmateam 
diversiteit en gelijke kansen (departement Stafdiensten-ABIS) en de 
juridische dienst en kennisbeheer. 
 
Alle personeelsleden, die belast zijn met het uitschrijven van 
overheidsopdrachten, de redactie of het nazicht van bestekken, 
worden geacht de non-discriminatieclausule bij het uitschrijven van 
bestekken op te nemen. 
 
De juridische dienst en kennisbeheer volgt de toepassing van deze 
clausule op en zal indien nodig hiervoor de nodige ondersteuning 
geven. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Derden die samenwerken met de stad in het kader van 
overheidsopdrachten en contracten. 
 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 
 

 
Onbepaalde duur, dit vanaf 2010. 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

 
Nico Vandeputte 
Tel.: +32 (0)9 268 21 65 
gelijke.kansen@gent.be 
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2.29 Netwerk ter bevordering van de aanwezigheid van vrouwen in het 
openbaar ambt – Federale overheid

 

HR-PROCES Loopbaanontwikkeling en organisatiecultuur. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 
Felink, het eerste netwerk bij de federale overheid dat op vrouwen 
focust. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

 
De doelstellingen van Felink zijn: 

 alle vrouwen binnen de federale overheid ondersteunen bij het 
uitbouwen van hun netwerk en bij hun professionele 
ontplooiing 

 de aandacht vestigen op de gelijkheid man/vrouw binnen de 
professioneel context en het management sensibiliseren 

 vrouwelijke ambtenaren een netwerk aanbieden om elkaar te 
ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

 
Er zijn verschillende activiteiten gepland: 

 een website 
 verschillende activiteitensessies rond thema's zoals 

mentorship, gendermainstreaming, netwerken, ... 
 netwerklunches 
 interactieve workshops. 

 
 

HOE     
(Methodologie) 
 

 
Felink richt zich niet exclusief tot vrouwen, maar wil hen toch helpen 
met de combinatie van professionele verantwoordelijkheden en 
gezin.

 
DOELGROEP 

 

 
Alle medewerkers van de federale overheid.

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
 
Het netwerk werd in 2007 gelanceerd. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …)

www.felink.be 
 
 

 
CONTACT-
PERSOON

info@felink.be 
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2.30 Diversiteitslabel – Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest – Lokale overheden

 
HR-PROCES

 
Diversiteitsmanagementplan. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Toekenning van een diversiteitslabel aan ondernemingen of 
verenigingen.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 

 
 Discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden. 
 De privéstructuren die een diversiteitsplan invoeren en naleven 

belonen.  
 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 

 

 De ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd 
tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van 
tewerkstelling en het besluit van 7 mei 1999 betreffende de 
diversiteitsplannen en het diversiteitslabel. 

 Gratis en facultatieve begeleiding door een consulent voor het 
uitvoeren van een diagnose en het opstellen van een 
diversiteitsplan.  

 Oprichting van een interne dragende structuur binnen de 
eenheid. 

 
Realisatie van een eerste plan dat nadien wordt gesubsidieerd: 

 goedkeuring van de interne overlegorganen 
 aanbeveling door het Diversiteitscomité van het Territoriale 

Pact 
 goedkeuring door het beheercomité van Actiris (gewestelijke 

openbare tewerkstellingsdienst) en betaling van 50 % van de 
subsidie (variabele bedragen, maar maximaal 10.000 euro) 

 halftijdse evaluatie (na één jaar), eventuele verbeteringen 
 eindevaluatie na twee jaar (zelfde parcours als voorheen) 
 in voorkomend geval betaling van het saldo van de subsidie 
 op basis van de positieve evaluatie kan een “Diversiteitslabel” 

voor een periode van twee jaar worden gevraagd 
 het label kan worden verlengd wanneer een consolidatieplan 

wordt aangenomen dat dezelfde procedure volgt, maar zonder 
subsidiëring 
 

 
HOE     

(Methodologie) 
 

 
 Fase voor de diagnose van leeftijd, origine, handicap, gender 

en scholing.  
 Interne en externe begeleiding. 
 Subsidiëring. 
 Publiciteit (label). 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Ondernemingen en ngo’s.
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DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
2009 (goedkeuring van het besluit), geen einde voorzien.

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/entreprises/maison/personnel_et_f
ormation/cultiver_diversite/label_diversite.shtml 
 
http://www.diversiteit.irisnet.be/-Klaar-voor-ondernemende-.html 
 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

 
Gratia Pungu  
Tel.: +32 (0)2 204 13 56 
gpungu@mrbc.irisnet.be 
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2.31 Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een 
handicap – Federale overheid 

HR-PROCES Rekrutering en selectie, onthaal en integratie, organisatiecultuur, 
vakbonden.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een 
handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH).

 
DOELSTELLING 
 

Deze Commissie heeft als taak aan de regering verslag uit te brengen 
over de situatie van de tewerkstelling van personen met een 
handicap in het federaal openbaar ambt en de regering te adviseren 
over het beleid ter zake. Ze zal eveneens de inspanningen moeten 
evalueren die de departementen leveren om het streefcijfer van 3% 
te halen.  
 
Hiertoe zal ze meer bepaald de kenmerken van de gezochte functies, 
de situatie op de arbeidsmarkt en de stand van de wervingsreserves 
in aanmerking nemen. Slechts indien de organisatie duidelijk geen 
inspanningen heeft geleverd, zal de Commissie aan de autoriteit die 
als taak heeft toe te zien op de naleving van de verplichtingen 
kunnen vragen het sanctioneringsmechanisme in werking te stellen. 
Indien de Commissie oordeelt dat de inspanningen van de organisatie 
duidelijk onvoldoende zijn, kunnen de overheden belast met de 
controle van de personeelsplannen beslissen om de voorziene 
rekruteringen te weigeren. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 

 
 

Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 5 maart 2007 bepaalt dat de 
overheidsdiensten personen met een handicap moeten tewerkstellen 
ten belope van 3 % van hun personeelsbestand. Artikel 4 van 
datzelfde besluit richt de Begeleidingscommissie op.  
 
Om haar opdracht zo goed mogelijk uit te voeren heeft de 
Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een 
handicap zich als prioriteit gesteld in 2009 een ‘foto’ (een 
plaatsbeschrijving) te maken van de huidige situatie die een 
nauwkeurig idee geeft van het aantal personen met een handicap die 
in het federaal openbaar ambt werken.  

Via haar werkzaamheden wil de Commissie werken aan de 
totstandkoming van een dynamisch beleid van aanwerving van 
personen met een handicap in het federaal openbaar ambt. 
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HOE 

      

(Methodologie) 

 

De Commissie heeft een enquête uitgevoerd door middel van een 
vragenlijst die tot doel had de gegevens te verzamelen betreffende de 
handicap van de ambtenaren in dienst van de organisaties van het 
federaal openbaar ambt. De enquête vond plaats van september tot 
december 2009 en richtte zich tot de voorzitters van de federale en 
de programmatorische overheidsdiensten, tot de administrateurs-
generaal van de wetenschappelijke instellingen, van de instellingen 
van openbaar nut en van de openbare instellingen van de sociale 
zekerheid.  
 
Dit is een eerste werk waarvan de gegevens elk jaar opnieuw zullen 
worden geëvalueerd. Op dit ogenblik kan de Commissie bij de 
minister van Ambtenarenzaken reeds aanbevelingen indienen met het 
oog op het halen van het streefcijfer van 3 % van het 
personeelsbestand van personen met een handicap in 
overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 maart 2007. 
 

 
DOELGROEP 

 

Medewerkers met een handicap. 

 
DATUM VAN 

BEGIN 
 EN EINDE 

 

 
Sinds begin 2009. Loopt nog steeds.

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.fedweb.belgium.be < Publicaties > BCAPH: Evaluatieverslag 
2009 

 
CONTACT-
PERSOON

Secretariaat BCAPH  
Wetstraat 51 
BE - 1040 Brussel 
Tel.: +32(0)2 790 51 36 
anne.schmidt@p-o.belgium.be 
hafida.othmani@p-o.belgium.be 
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2.32 Aanbod vorming voor diversiteitsmanagement - Stad Antwerpen 

 
 

HR-PROCES Opleiding en ontwikkeling. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

Aanbod vorming vanuit het bureau voor diversiteitmanagement. 

 
DOELSTEL-

LINGEN 

 

Het personeel van de groep stad Antwerpen en de organisatie als 
geheel kunnen omgaan met diversiteit zowel t.a.v. de klant als op de 
werkvloer. 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 

 

 

 Begeleiding bij behoefteanalyse/adviesverlening. 
 Basispakket “omgaan met diversiteit”op maat. 
 Specifieke vorming rond diversiteitsthema’s. 
 Doorgeven van marktkennis. 
 Nazorg en verdere begeleiding. 

 
Wordt nu uitgewerkt: 

 train the trainer om het basispakket door te geven aan 
derden. 

 
HOE 

(Methodologie) 

 

 
DOELGROEP Werknemers van de groep stad Antwerpen. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

September 2008. 

 
CONTACT-
PERSOON 

Els de Wacker, Diversiteitsconsulente 
els.dewacker@stad.antwerpen.be 
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2.33 Training voor mensen die in een interne jury zitten -  

Stad Antwerpen 
 

HR-PROCES Rekrutering en selectie, opleiding en ontwikkeling. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

Het is een training voor mensen die in een interne jury zitten. Hoe 
kan je de competentie “diversiteit en integriteit” meten?  
 

 
DOELSTEL-

LINGEN 

Hoe diversiteit en integriteit integreren en meetbaar maken in een 
selectieprocedure. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 

 
Opleiding van een dag, waarin via theorie en oefeningen gewerkt 
wordt aan het meten van de competenties “omgaan met diversiteit” 
en integriteit bij kandidaten. 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Een dag opleiding als aanvulling op de algemene 
assessorenopleiding. 

 
DOELGROEP Leidinggevenden en mensen uit HR-cellen die deel kunnen uitmaken 

van selectiejury’s. 
 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

2008- heden. 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

 
Els de Wacker, Diversiteitsconsulente 
els.dewacker@stad.antwerpen.be 

 
85

mailto:els.dewacker@stad.antwerpen.be


2.34 Checklist voor het schrijven van een duidelijk en verstaanbare  
vacaturetekst voor iedereen - Stad Antwerpen 

 
HR-PROCES Rekrutering en selectie, opleiding en ontwikkeling. 

 
 

BESCHRIJVING
/ 

OVERZICHT 

Checklist voor het schrijven van een duidelijk en verstaanbare 
vacaturetekst voor iedereen. 

 
DOELSTEL-

LINGEN 

Klantvriendelijke en duidelijke communicatie naar de kandidaten. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 

De checklist “screening wervingscommunicatie” is een instrument om 
de wervingscommunicatie op zo’n manier te presenteren dat  iedere 
geïnteresseerde kandidaat de communicatie kan ontvangen en 
begrijpen. 
 
De communicatie wordt laagdrempelig gemaakt en via verschillende 
media en kanalen verspreid. 
 
Het instrument is een hulpmiddel om de vorm, schrijfstijl, inhoud en 
gebruik van diverse kanalen door te lichten.  
De tips kunnen ook worden gebruikt bij de opmaak van de 
communicatie. 
 

 
HOE 

     
(Methodologie) 
 

Checklist in Word voor alle HR-medewekers. De checklist is tijdens 
het invoeren van een nieuwe vacature standaard raadpleegbaar. 

 
DOELGROEP Iedereen die een vacature moet kunnen omschrijven. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

Juni 2009 tot heden. 

 
CONTACT-
PERSOON 

 

Nele Carpentier, Verantwoordelijke wervingscommunicatie 
nele.carpentier@stad.antwerpen.be 
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2.35 Voorbehouden selectie personen met een arbeidshandicap - Stad 
Antwerpen 

 
 

HR-PROCES Rekrutering en selectie, opleiding en ontwikkeling. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

In deze actie worden binnen twee stedelijke bedrijven telkens één 
vacature op A-niveau en één vacature op C-niveau voorbehouden 
voor een aparte selectie voor personen met een arbeidshandicap. Het 
gaat om volwaardige selecties waaraan enkel kandidaten met een 
attest van arbeidshandicap kunnen deelnemen.  
 

 
DOELSTEL-

LINGEN 

De doelstelling is tweeledig. Enerzijds het aanwerven van personen 
met een arbeidshandicap. Anderzijds onderzoeken welke nood aan 
ondersteuning en aanpassingen van HR-processen er nodig zijn om 
deze werknemers te kunnen behouden en gelijke kansen op 
doorstroom in de organisatie te realiseren. De doelstelling werd deels 
behaald. Twee functies voorbehouden door Districts- en 
loketwerking, maar slechts één werd weerhouden. De andere 
vacature werd regulier opengesteld omdat de toekomstige werkplek 
niet voldoende toegankelijk is. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 

 

 
HOE 

     
(Methodologie) 

 

Stap 1: een visienota rond tewerkstelling personen met een 
arbeidshandicap werd opgemaakt en goedgekeurd. 
 
Stap 2: Een aanzet tot een draaiboek werd gegeven, om maximaal 
de kennis uit het project te waarborgen. 
 
Stap 3: DL stelde zich kandidaat als pilootbedrijf en geschikte 
functies werden bepaald. 
 
Stap 4: De HR-processen werving en selectie werden aangepast op 
maat van kandidaten met een arbeidshandicap. 
 
Nog uit te voeren: 

 overleg over en aanpassing van onthaal, opleiding-op-maat 
van nieuwe medewerker, eventuele vorming voor 
leidinggevende en collega’s, coaching voor leidinggevende, 
communicatie op de werkvloer 

 verdere ontwikkeling van draaiboek. 
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DOELGROEP 

 
 
 
 
 

Personen met een attest van arbeidshandicap. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 

 

CONTACT-
PERSOON 

 

Sophie de Wintere, Diversiteitsconsulent personeelsmanagement 
sophie.dewintere@stad.antwerpen.be 
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3.1 Oostenrijk – Bundessache.at – Het Oostenrijkse openbaar ambt

 
HR-PROCES

 
Rekrutering en integratie van personen met een handicap.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Bundessache.at wil de rekrutering en integratie van personen bij het 
Oostenrijkse openbaar ambt coördineren. Het project verstrekt advies 
en begeleiding aan de overheid en ondersteuning aan werkzoekenden 
met een handicap en werkt samen met diensten voor de integratie 
van personen met een handicap (�“Integrationsfachdienste�”).  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De doelstellingen zijn: 
 ervoor zorgen dat meer mensen met een handicap bij het 

Oostenrijke openbaar ambt worden aangeworven 
 voorkomen dat overheidsambtenaren hun baan verliezen 

omwille van een handicap of een chronische ziekte 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Om de tewerkstelling van personen met een handicap in het 
Oostenrijkse openbaar ambt te bevorderen, lanceerden de 
Oostenrijkse Federale Kanselarij en de Federale Dienst voor Sociale 
Zekerheid (Bundessozialamt) in november 2006 bundessache.at.  
Bewustmaking: 

 bundessache.at biedt informatie over alle aspecten van de 
tewerkstelling en leercontracten voor mensen met een 
handicap of een chronische ziekte.  
 

Diensten voor de overheid, bundessache.at: 
 helpt bij het identificeren van mogelijke werkterreinen voor 

personen met een handicap 
 verschaft algemene informatie en concrete oplossingen voor 

individuele gevallen  
 helpt de juiste dienst organiseren uit een uiteenlopend aanbod 

aan hulp- en bijstandsdiensten bv. aanpassing van de 
werkplek, jobcoaching, persoonlijke bijstand. 
 

Diensten voor mensen met een handicap: 
 bundessache.at verschaft up-to-date informatie over 

jobaanbiedingen bij het federale openbaar ambt 
 werkzoekenden krijgen begeleiding en ondersteuning 

gedurende het hele wervingsproces. 
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HOE 
(Methodologie)

 
 
 
 
Persoonlijk advies. 

 
DOELGROEP 

 
 

 
Personen met een handicap. 
Overheidsdiensten.

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM 

 
Begin: november 2006. 

 
REFERENTIES  

(url, publicatie, 
…) 

 

http://bundessache.at 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Susanna Rihs 
Oostenrijkse Federale Kanselarij 
Afdeling III/4 �– Personeelsontwikkeling en Mobiliteit 
susanna.rihs@bka.gv.at 
 
Ulrike Votypka, 
ulrike.votypka@wienwork.at  
Tel. +43 664 817 40 34
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3.2 Cyprus – Speciale wet voor de rekrutering van geschoolde telefoon-
operatoren met een visuele handicap – Het Cypriotische openbaar ambt 

 
HR-PROCES Rekrutering en selectie.

 
 

BESCHRIJVING
/ 

OVERZICHT 
 

 
 
Een speciale wet voor de aanwerving van geschoolde 
telefoonoperatoren met een visuele handicap in de openbare sector in 
ruime zin (bijzondere bepalingen)

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 
Het is de bedoeling om personen met een visuele handicap de 
mogelijkheid te bieden een job te vinden bij de overheid en andere 
regeringsorganisaties.  
 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ongeacht de bepalingen van elke andere wet betreffende de selectie 
en aanwerving van kandidaten bij de overheid voor de functie van 
telefoonoperator, moet de voorkeur worden gegeven aan personen 
met een visuele handicap die geschoolde telefoonoperatoren zijn en 
tevens voldoen aan alle vereisten van het dienstenschema van de 
postkwalificaties. De plichten, verantwoordelijkheden en vereiste 
kwalificaties van elke openbare functie worden beschreven in de 
dienstenschema�’s in de vorm van Reglementeringen, aangezien ze 
zijn goedgekeurd door de Ministerraad en door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.  
Indien er geen kandidaten met een visuele handicap zijn, gaat de 
voorkeur uit naar personen met een andere handicap. 
 
 

 
HOE 

(Methodologie)

Telefoonoperatoren zijn vrijgesteld van selectietests. Kandidaten met 
een visuele handicap krijgen voorrang bij de selectie. Volgens een 
specifieke wet voor de evaluatie van kandidaten voor een startbaan, 
moeten kandidaten die geïnteresseerd zijn in een dergelijke functie 
deelnemen aan een algemene selectietest, die elk jaar wordt 
georganiseerd. Geslaagde deelnemers krijgen een certificaat, een 
voorvereiste om te solliciteren voor een overheidsfunctie. De functie 
van telefoonoperator is vrijgesteld van deze vereiste.  
 

 
DOELGROEP 

 

 
Personen met visuele problemen. 
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 
De speciale wet is van kracht gegaan in 1988.
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SUCCES-
FACTOREN

 
 
 
 
 De voorrang die wordt gegeven aan personen met een visuele 

handicap. 
 De vrijstelling van de vereiste om aan selectietests deel te 

nemen. 
 

 
CONTACT-
PERSOON

 
Christakis Nikolaides 
cnikolaides@papd.mof.gov.cy
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3.3 Cyprus – Voorrang aan kandidaten met een handicap voor aanstelling 
bij het openbaar ambt – Het Cypriotische openbaar ambt

 
HR-PROCES

 
Rekrutering en selectie. 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 
 

Artikel 44 van de Wet op de Overheidsdiensten van 1990-2005 
bepaalt dat een persoon met een handicap die zich kandidaat stelt 
voor een functie en beschikt over de in de functiebeschrijving vereiste 
kwalificaties, voorrang krijgt, voor zover de overheid die bevoegd is 
voor de selectie van de kandidaten overtuigd is dat hij/zij over de 
vaardigheden beschikt om de vereiste taken uit te voeren en hij/zij 
niet over minder verdiensten en kwalificaties beschikt dan andere 
kandidaten. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Voorrang verlenen aan personen met een handicap voor een baan bij 
de overheid.

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Kandidaten met een handicap kunnen voor elke functie solliciteren 
zoals andere kandidaten en bij gelijke kandidaten moet de 
selecterende overheid de persoon met een handicap kiezen, op 
voorwaarde dat diens handicap hem/haar niet belet om de taken van 
de functie te vervullen. 

 
DOELGROEP 

 

Iedere persoon die is geboren met of die lijdt aan een gedeeltelijke of 
volledige lichamelijke handicap ten gevolge van een ongeval en wiens 
handicap veroorzaakt is door een ernstige misvorming of verminking 
van de bovenste of onderste ledematen of door myopathie, 
paraplegie, quadriplegie, of door een verlies van het zicht in beide 
ogen, of door het verlies van het gehoor in beide oren, of door elke 
andere ernstige oorzaak die resulteert in een aanzienlijke 
vermindering van de lichamelijke geschiktheid en waardoor hij/zij 
slechts een bepaald aantal betaalde banen kan uitoefenen.  
 

 
REFERENTIES  

(url, publicatie, 
…) 

 

 
Wet op de Overheidsdiensten, L. 1/1990

CONTACT-
PERSOON

Maria Cleanthous, Openbaar Bestuur en Personeelszaken  
mcleanthous@papd.mof.gov.cy 
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3.4 Cyprus – Rekrutering van personen met een handicap in de openbare 
sector in de ruime zin – Het Cypriotische openbaar ambt

 
HR-PROCES

 
Rekrutering en selectie. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 
 

 
Wet betreffende de aanwerving van personen met een handicap in de 
openbare sector in de ruime zin (Speciale bepalingen), L. 146(I)/2009 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Via bovengenoemde wet wil de Republiek Cyprus gelijke kansen 
bieden aan alle burgers met het oog op de toegang tot een belangrijk 
recht van de mens zoals de toegang tot tewerkstelling. 
 
De wet betreffende de aanwerving van personen met een handicap in 
 de openbare sector in de ruime zin (Speciale bepalingen), L. 
146(I)/2009 wil het lage aantal tewerkstellingskansen voor personen 
met een handicap vergroten door overheidsinstellingen wettelijk te 
verplichten om 10 % van hun vacatures voor te behouden voor 
personen met een handicap die voldoen aan een aantal objectieve 
criteria.

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

De speciale bepalingen van de wet stellen dat tot 10 % van de 
vacatures voor elke functiecategorie moet worden ingenomen door 
personen met een handicap, aangezien het totale aantal werknemers 
met een handicap in de specifieke afdeling/dienst niet meer dan 7 % 
van het totale aantal dienstdoende werknemers bedraagt. 
 
Daarnaast moet aan de drie volgende basisvereisten worden voldaan: 
 de kandidaat moet beschikken over de voor de specifieke vacature 

vereiste kwalificaties 
 

 de kandidaat moet slagen voor de nodige schriftelijke of 
mondelinge examens 

 
 de kandidaat moet worden geëvalueerd door de overheidsinstelling 

die de aanwerving organiseert en geschikt worden bevonden voor 
de taken van de functies; de aanwervende instantie moet rekening 
houden met het desbetreffende verslag van het speciale 
multidisciplinaire comité. 

 
Het Departement voor de Maatschappelijke Integratie van Personen 
met een Handicap, een departement van het Ministerie van Arbeid en  
Sociale Zekerheid, is verantwoordelijk voor de werking van het  
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comité moeten minstens twee gezondheidswerkers, die 
gespecialiseerd zijn in de specifieke handicap, en een ambtenaar van 
het Departement zetelen. Indien nodig kunnen nog bijkomende 
specialisten in de gezondheidszorg of de tewerkstelling deelnemen. 
 
De gedetailleerde werking van het speciale multidisciplinaire comité 
wordt bepaald door de interne reglementering van het Departement 
en goedgekeurd door de minister van Arbeid en Sociale Zekerheid. Zij 
stellen een lijst op van artsen en andere gezondheidswerkers 
(psychologen, fysiotherapeuten, arbeidstherapeuten, 
spraaktherapeuten en anderen), in samenwerking met hun 
beroepsverenigingen.   
 

 
DOELGROEP 

 

Voor de specifieke wet is een persoon met een handicap een persoon 
voor wie een speciaal multidisciplinair comité (zoals hierboven 
toegelicht) evalueert en documenteert dat hij/zij aan een gebrek lijdt 
dat blijvend of voor onbepaalde duur een fysieke, intellectuele of 
geestelijke beperking veroorzaakt waardoor zijn/haar kansen om een 
baan te vinden en te behouden aanzienlijk worden beperkt of volledig 
uitgesloten zijn. 
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM 

 
Begindatum 23/12/2009.

 
SUCCES-

FACTOREN

 
 Het quotum van 10 % van de vacatures die door personen met 

een handicap moeten worden ingevuld. 
 De doeltreffende werking van het speciale multidisciplinaire 

comité. 
 

MOEILIJK-
HEDEN

 De definitie van het begrip �“persoon met een handicap�”, om te 
verwijzen naar personen wier kansen om een job te vinden en 
te behouden omwille van hun handicap daadwerkelijk zijn 
geslonken. 

 Het kan moeilijk zijn om te beoordelen of een persoon met een 
handicap geschikt is om de taken van elke functie te vervullen. 

 
 

REFERENTIES  
(url, publicatie, 

…) 
 

 
Wet betreffende de aanwerving van personen met een handicap in de 
openbare sector in de ruime zin (Speciale bepalingen), L. 
146(I)/2009. 
 

CONTACT-
PERSOON

Mevr. Christina Flourentzou, hoofd van het Departement 
Maatschappelijke Integratie van Personen met een Handicap. 
cflourentzou@dsid.mlsi.gov.cy 
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3.5 Cyprus – Hulp aan werknemers met een visuele handicap bij het 
uitvoeren van hun taken – Het Cypriotische openbaar ambt

 
HR-PROCES

 
Onthaal en integratie �– Arbeidsvoorwaarden. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 
Hulp aan werknemers met een visuele handicap bij het uitvoeren van 
hun taken.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Het is de bedoeling om personen met een visuele handicap aan te 
werven voor administratieve functies waarvoor zicht een vereiste is 
en om hen hun dagelijkse taken te vergemakkelijken teneinde 
productiever en doeltreffender te zijn, zodat ze zich gelijkwaardig en 
door anderen aanvaard voelen, ondanks de fysieke verschillen. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Op basis van een beslissing van de Ministerraad kunnen werknemers 
in een administratieve functie met een visuele handicap permanent 
een persoonlijke assistent krijgen die hen helpt bij de uitvoering van 
hun taken. Deze persoonlijke assistenten hebben het statuut van 
permanent overheidspersoneel (dat per uur betaald wordt) en hun 
kwalificaties moeten tevens relevant zijn voor de taken van de 
werknemer die zij bijstaan. Als de werknemer bijvoorbeeld een leraar 
in een vreemde taal is, moet de assistent over een behoorlijke kennis 
van de taal beschikken om een doeltreffendere dienstverlening te 
kunnen bieden.  
Bovendien betaalt de overheid ook voor de nodige technische 
uitrusting om toegang te krijgen tot informatie, zoals een 
braillescherm, en betaalt ze een onkostenvergoeding voor 
verplaatsingen van en naar de werkplek. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Personen met visuele problemen.

CONTACT-
PERSOON

Christakis Nikolaides 
cnikolaides@papd.mof.gov.cy 
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3.6 Europese Commissie – Erkenning van het ongehuwde partnerschap 

 

HR-PROCES
 

Diversiteitsmanagementplan �– Arbeidsvoorwaarden. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Erkenning van het ongehuwde partnerschap.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Om de discriminatie van koppels van hetzelfde geslacht die niet 
kunnen huwen in hun lidstaat omwille van hun seksuele geaardheid 
ongedaan te maken door hen op dezelfde manier te behandelen als 
degenen die wel gehuwd zijn.   
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het Statuut dat sinds 1 mei 2004 van kracht is, biedt ambtenaren, 
andere bedienden en gepensioneerden die niet gehuwd zijn maar die 
wel een heteroseksueel of homoseksueel geregistreerd partnerschap 
hebben afgesloten dat erkend is door de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat, bepaalde rechten.  
De ambtenaren, andere bedienden en gepensioneerden in kwestie 
kunnen, op aanvraag, hun geregistreerd partnerschap door de 
Administratie laten erkennen. Hoewel een geregistreerd partnerschap 
verschilt van een huwelijk, zorgt dergelijke erkenning ervoor dat de 
personen in kwestie sommige (gedeeltelijke gelijkstelling tussen 
partners�—echtgenoten) of alle (volledige gelijkstelling tussen part-
ners-echtgenoten) rechten krijgen die gehuwde ambtenaren hebben. 
Het koppel mag geen toegang hebben tot het wettelijk huwelijk in 
een lidstaat hebben.  
De erkenning zorgt ervoor dat de partner als volledig gelijkwaardig 
aan een echtgeno(o)t(e) wordt beschouwd, zodat de ambtenaar 
krachtens het partnerschap aanspraak kan maken op alle rechten die 
gelden voor gehuwde mensen. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Het koppel moet een rechtsgeldig document voorleggen, dat als 
dusdanig erkend is door een lidstaat of door een bevoegde autoriteit 
van een lidstaat, waarin hun status als niet-gehuwde partners wordt 
erkend.  
 Dit geldt enkel voor partnerschappen die zijn gesloten in 

overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat, 
geregistreerd door de overheid van die lidstaat en  
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 gecertificeerd door een rechtsgeldig document. Bijgevolg komen 
enkel private akten en contracten tussen een ambtenaar en een 
andere persoon in aanmerking onder de strikte voorwaarde dat zij 
zijn gesloten in overeenstemming met de nationale wetgeving, die 
specifiek het partnerschap erkent, en officieel zijn geregistreerd in 
overeenstemming met die wetgeving.  

 De Commissie heeft niet de bevoegdheid om documenten van de 
burgerlijke stand op te stellen, aangezien dit uitsluitend de 
bevoegdheid van de nationale overheden is. Bijgevolg zijn 
binnenlandse partnerschapscertificaten, uitgegeven door de 
Commissie om het samenwonen te erkennen, interne documenten 
die niet worden beschouwd als een certificaat voor het bestaan 
van een geregistreerd partnerschap.  

 Over het algemeen verkeren ambtenaren en andere bedienden die 
in een heteroseksuele of homoseksuele relatie samenwonen maar 
geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten in een feitelijke 
situatie waarop het nieuwe Statuut geen wettelijke uitwerking 
heeft. De personen in kwestie hebben geen enkele specifieke 
verdienste of geen enkel recht krachtens dit samenwonen.  
 

Beide partners mogen niet in een huwelijksrelatie of in een ander 
niet-huwelijkspartnerschap verkeren.  
 
De partners mogen niet een van de volgende vormen van 
verwantschap hebben: ouder, kind, grootouder, kleinkind, broer, zus, 
tante, oom, neef, nicht, schoonzoon, schoondochter.  
 
Het koppel mag geen toegang hebben tot een wettelijk huwelijk in 
een lidstaat; een koppel wordt geacht uitsluitend toegang te hebben 
tot een wettelijk huwelijk wanneer de leden van het koppel voldoen 
aan alle voorwaarden zoals bepaald in de wetgeving van een lidstaat 
die een huwelijk van een dergelijk koppel toelaten.  
 Aangezien het heteroseksuele huwelijk in alle lidstaten bestaat, is 

het sluiten van een heteroseksueel geregistreerd partnerschap 
nooit ingegeven door de onmogelijkheid om een wettelijk huwelijk 
te sluiten: het is een bewuste keuze die vrij wordt gemaakt door 
twee mensen die, om welke reden dan ook, niet wensen te huwen. 
Aangezien heteroseksuele koppels altijd kunnen huwen in een 
lidstaat, kan hun partnerschap niet tot een volledige gelijkstelling 
van partner en echtgeno(o)t(e) leiden. Bijgevolg resulteert uit de 
tekst van het Statuut zelf dat een volledige gelijkstelling van 
partner en echtgeno(o)t(e) enkel kan worden toegestaan in het 
geval van een homoseksueel geregistreerd partnerschap.  

 De Belgische wetgeving verleent toegang tot het huwelijk aan alle 
inwoners van het land, ongeacht hun staatsburgerschap. 
Ambtenaren en andere bedienden die in België leven of werken, 
zullen dus worden beschouwd als altijd toegang hebbende tot het 
huwelijk.  
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  Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht bestaat 
momenteel slechts in enkele landen. In de Europese Unie is het 
enkel toegelaten in België, Nederland en Spanje. Alle koppels die 
kunnen huwen volgens de bevoegde wetgeving van de lidstaat die 
het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht erkent, 
worden beschouwd als toegang hebbende tot het huwelijk, en 
derhalve is volledige gelijkstelling met een echtgeno(o)t(e) niet 
mogelijk.  

 
 

DOELGROEP 
 

 
Koppels van hetzelfde geslacht

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM 

 
01/05/2004. 

 
SUCCES-

FACTOREN

 Rekening houden met speciale behoeften. 
 Burgers die, omwille van hun seksuele geaardheid, 

verschillende rechten in verschillende lidstaten hebben, op 
gelijke voet behandelen. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN

 Overeenstemming met de nationale wetgevingen betreffende 
het huwelijk en partnerschappen, meer bepaald wanneer 
meerdere lidstaten betrokken zijn. 

 Soms is het nodig om individuele gevallen te analyseren.  
 

 
REFERENTIES  

(url, publicatie, 
…) 

 

Statuut:  
Art 1 d 
Art 1 (2) C Bijlage 7 
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf 
  

 
CONTACT-
PERSOON

 
Silvia Mandelli 
Tel. +32 2 2960120 
silvia.mandelli@ec.europa.eu 
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3.7 Europese Commissie – Arbeidsvoorwaarden (verlof, deeltijds, 
flextime en telewerken)

 
HR-PROCES

 
Diversiteitsmanagementplan �– Arbeidsvoorwaarden. 
 

 
BESCHRIJVING
/OVERZICHT 

 

 
Arbeidsvoorwaarden (verlof, deeltijds, flextime en telewerken).

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Het personeel de mogelijkheid bieden om variatie te brengen in de 
tijd/plaats waar ze willen werken om zo hun beroeps- en 
privébehoeften beter op elkaar af te stemmen. Het personeel de 
mogelijkheid bieden om minder uren/dagen te werken of om hun 
loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken om te 
zorgen voor hun kinderen/ouders, met behoud van hun statutaire 
rechten. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het Statuut dat sinds 1 mei 2004 van kracht is en de volgende 
administratieve beslissingen bieden bepaalde verlof-
/arbeidsvoorwaarden.  
 
Ouderschapsverlof voor elk kind, te nemen gedurende de eerste 
twaalf jaar na de geboorte of adoptie van het kind. 
 
Familiaal verlof om te zorgen voor een ernstig zieke of 
gehandicapte echtgeno(o)t(e), een verwante in opgaande lijn, in 
dalende lijn, een broer of zus. 
 
Borstvoedingsverlof: een ambtenaar die terugkeert uit 
bevallingsverlof en borstvoeding wil geven kan hiervoor twee uur per 
dag vrijstelling van werk krijgen. 
 
Flextime: (sinds december 2007). Bestaat in alle diensten van de 
Commissie en voor het voltallige personeel. Toegang tot flextime kan 
worden geweigerd in zeldzame, goed gerechtvaardigde gevallen.  
 
Deeltijds werken: Personeelsleden hebben in bepaalde gevallen 
recht op deeltijds werk, zoals:  

 om te zorgen voor een kind tot 9 jaar of een kind tussen 9 en 
12 jaar (deeltijds werk van 4/5 of meer van de normale 
werktijd) 

 om te zorgen voor een ernstig zieke of gehandicapte 
echtgeno(o)t(e), een verwante in opgaande lijn, in dalende lijn, 
een broer of zus  

 om deel te nemen aan een voortgezette opleiding 
 vanaf 55 jaar (gedurende de laatste vijf jaar voor het 

pensioen). 
 
Telewerken: (sinds 2007) ongeveer 1500 mensen mogen tot 50 % 
van hun werktijd telewerken. Dit schema wordt uitgebreid.  
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HOE 

(Methodologie) 
 

Ouderschapsverlof: voltijds ouderschapsverlof: maximaal 6 
maanden per kind. Deeltijds ouderschapsverlof: maximaal 12 
maanden per kind. De maximumperiode wordt verdubbeld voor 
alleenstaande ouders. Minimum: één maand. 
 

  
Familiaal verlof: maximaal 9 maanden (voltijds ouderschapsverlof) 
en 18 maanden (deeltijds ouderschapsverlof) over de hele loopbaan. 
Tijdens het ouderschapsverlof is bezoldigde arbeid niet toegelaten. 
Ambtenaren die ouderschapsverlof op halftijdse basis nemen, werken 
standaard halftijds, waarbij hun wekelijkse werkuren 50 % van de 
normale werkweek bedragen. 
 
Borstvoedingsverlof: de toelating kan worden verleend tot aan het 
einde van de zesde maand na de geboorte op voorlegging van een 
medisch getuigschrift dat borstvoeding bevestigt. Na die periode kan 
uitzonderlijk toestemming worden verleend als de ambtenaar een 
medisch getuigschrift voorlegt waarin staat dat borstvoeding om 
medische redenen voor de baby noodzakelijk is. Na de twaalfde 
maand na de geboorte mag geen toelating worden verleend. De 
toelating moet resulteren in tijd die rond de middagpauze wordt 
opgenomen. 
 
Deeltijds werken: de arbeidsduur kan tot 50, 60, 710, 80 of 90 % 
worden verminderd.  Aanvragen kunnen uitsluitend in uitzonderlijke 
gevallen worden geweigerd of uitgesteld in het belang van de dienst. 
Dit kan in de vorm van proportionele arbeidsduurvermindering van de 
dagelijkse uren of variabele uren gedurende de werkweek.  
 
Flextime: Iedereen kan, maar niemand is verplicht, aan flextime te 
doen. De totale tijdspanne, dit is de periode gedurende welke het 
werk kan worden uitgevoerd, loopt van maandag tot vrijdag, van 7 
tot 20 uur. Binnen deze tijdspanne moet het voltallige personeel 
aanwezig zijn tijdens hetgeen de kerntijd wordt genoemde, namelijk 
van 9.30 tot 12 uur en van 15 tot 16.30 uur (16 uur op vrijdag). 
 
Telewerken: (sinds 2007) ongeveer 1500 ambtenaren telewerken. 
De belangrijkste kenmerken van deze werkregelingen zijn:  

 de ondertekening van een overeenkomst tussen de telewerker 
en zijn verantwoordelijke 

 telewerk is een strikt vrijwillige werkregeling  
 niet meer dan 50 % van de arbeidsuren komt hiervoor in 

aanmerking 
 ook managers kunnen telewerken 
 om een keuze te maken tussen kandidaten voor telewerk 

kunnen bepaalde prioriteitscriteria in acht worden genomen 
(handicap, familiale verplichtingen, enz.). 
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DOELGROEP 

 

Alle ambtenaren op zoek naar een beter evenwicht tussen hun privé- 
en beroepsleven. Vrouwen vormen de meerderheid van de gebruikers 
van deze werkschema's.  
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 
Vanaf 01/05/2004.

 
SUCCES-

FACTOREN

Talentmanagement:  
 de beste talenten aanwerven en houden, waaronder voorheen 

�“onaangeroerde�” talentenpools �– met name moeders die weer 
gaan werken, oudere werknemers, �… door een werkomgeving 
te creëren waar diversiteit (aan behoeften, profielen, groepen 
en situaties) voorhanden is. 

 
Inclusieve werkomgeving: 

 een praktisch en werkbaar evenwicht tussen leven en werken 
niet alleen aanmoedigen maar ook opleggen, dat profiteert van 
en tegemoet komt aan de behoeften van zowel de organisatie 
als van haar werknemers 

 het voltallige personeel het gevoel geven dat het een plaats 
binnen de organisatie heeft.  

 
Een factor om personeel te behouden: 

 een aantrekkelijkere werkgever zijn. 
 
Productieve werkomgeving: 

 grotere personeelstevredenheid en toewijding voor de 
organisatie  

 betere prestaties door zich op de doelstellingen en resultaten te 
richten in plaats van de tijd die men op kantoor doorbrengt. 

 

 

 
MOEILIJK-

HEDEN

 Toegespitst op de verschillende schema's. 
 Procedures voor teambeheer en om het personeel te 

vervangen. 
 Een organisatiecultuur koesteren die het gebruik van de 

beschikbare beleidslijnen ondersteunt, is ook een uitdaging. 
 

 
REFERENTIES  

(url, publicatie, 
…) 

 

Statuut:  
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf 
 

 
CONTACT-
PERSOON

Silvia Mandelli 
Tel. +32 2 296 01 20 
silvia.mandelli@ec.europa.eu 
 

102

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
vandezande_steven


mailto:silvia.mandelli@ec.europa.eu


3.8 Frankrijk - Uitkering voor Diversiteit - Directoraat-generaal 
administratie en ambtenarenzaken 

 
HR-PROCES

 
Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

De uitkeringen voor diversiteit in het openbaar ambt zijn bestemd voor 
de financiële ondersteuning van de meest verdienstelijke kandidaten 
met het oog op de voorbereiding van de selecties voor categorie A 
(baccalaureaat +3) en categorie B (baccalaureaat) van het openbaar 
ambt.  
 
Deze uitkeringen zijn cumuleerbaar met de beurzen die worden 
toegekend volgens maatschappelijke criteria voor het hoger onderwijs. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Werkzoekenden en studenten helpen om te slagen voor de 
selectierondes voor functies van categorie A en B en mentoraatsacties 
organiseren voor de personen die de selecties voorbereiden. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Toekenningsvoorwaarden: de uitkeringen worden toegekend 
naargelang: de financiële middelen van de kandidaten of hun families 
(die niet meer dan 32.440 euro mogen bedragen voor 2010) en de 
resultaten van hun vroegere studies. 
De uitkeringen worden toegekend voor een maximumduur van 1 jaar. 
Uitzonderlijk kunnen ze eenmaal worden verlengd, rekening houdend 
met de resultaten van de begunstigde tijdens het afgelopen 
academisch jaar. 
Het bedrag van de uitkering bedraagt �€ 2000 voor het jaar 2010-2011. 
Op die manier worden jaarlijks ongeveer 1000 uitkeringen toegekend. 
 
Sinds september 2007 zijn iets meer dan 4000 uitkeringen toegekend, 
waarvan respectievelijk 30 en 70 % voor werkzoekenden en studenten 
in 2009. Het aandeel werkzoekenden blijft toenemen sinds de 
invoering van de maatregel. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Aanvraag en beslissing tot toekenning: de aanvragen moeten worden 
gericht aan of worden ingediend bij de prefectuur van de regio of het 
departement waar de persoon woont. De dossiers worden onderzocht 
door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de 
overheidsdienst voor werkgelegenheid, opleidingsorganisaties, de 
prefectuur, ...  
 

 
DOELGROEP 

 

 Studenten die zich voorbereiden op een of meer selecties voor 
een job in het openbaar ambt van categorie A of B, met name 
diegenen die zijn ingeschreven bij de instituts de préparation à 
l'administration générale en de centres de préparation à 
l'administration (IPAG en CPAG, opleidingsinstituten en -centra 
voor het openbaar ambt), of diegenen die een opleiding volgen 
georganiseerd door een school van een overheidsdienst of 
werkgevers uit de openbare sector. 
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  Werklozen, mensen met een diploma waarmee ze aan selecties 
voor categorie A of B kunnen deelnemen, opgevolgd door een 
mentor, die een of meerdere selecties in het openbaar ambt 
voorbereiden. 

 Leerlingen van de classes préparatoires intégrées (CPI - 
Voorbereidingsscholen). 
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 
Begindatum: academisch jaar 2007-2008  
De maatregel wordt elk jaar toegepast. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
http://vosdroits.service-public.fr/F17482.xhtml  
 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambt – volume 2 

                            beleid en praktijken 2009-2010

 
CONTACT-
PERSOON

 
Laurent Gravelaine �– onderdirecteur interministerieel beleid. 
Véronique Poinssot �– DGAFP Bureau voor het aanwervings- en 
opleidingsbeleid. 
veronique.poinssot@fp.pm.gouv.fr 
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3.9 Frankrijk - Fonds voor de inschakeling van personen met een 
handicap in het openbaar ambt - DG administratie en ambtenarenzaken

 
HR-PROCES

 
Diversiteitsmanagementplan.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Sinds 2006 stimuleert het FIPHFP, waarvan de oprichting het gevolg 
is van de wet van 11 februari 2005 voor de gelijkheid van rechten en 
kansen, de participatie en het burgerschap van personen met een 
handicap, de aanwerving van personen met een handicap bij de drie 
openbare ambten en de Post en helpt het hen hun baan behouden. 
 
Sinds een wet van 10 juli 1987 moeten alle werkgevers voldoen aan 
de verplichting om 6 % werknemers met een handicap in dienst te 
nemen. Sinds de wet van 2005 moeten de openbare werkgevers die 
niet aan deze verplichting voldoen een financiële bijdrage aan het 
FIPHFP storten. De werkgevers van de privésector storten hun 
bijdrage aan de Agefiph (Association de gestion du fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées - Beheersvereniging van het 
fonds voor de inschakeling van personen met een handicap), dat 
werd opgericht door de wet van 1987. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 
De aanwerving, de inschakeling en het behoud van personen met een 
handicap in de tewerkstelling ondersteunen en duurzaam maken. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Het aantal personen met een handicap dat tewerkgesteld is bij de 
drie overheden is tussen 01/01/2005 en 01/01/2008 gestegen van 
163.500 naar 195.000. De tewerkstellingsgraad is op die manier 
gestegen van 3,7 % naar bijna 4,4 %. 
 
Op 31 december 2009 zijn 150 werkgevers (waarvan 25 ministeries, 
staatsdiensten en openbare instellingen, 6 regionale raden, 18 
algemene raden, 30 steden, 50 beheercentra voor het territoriaal 
openbaar ambt, 19 ziekenhuizen), goed voor bijna 60 % van het 
overheidspersoneel met het FIPHFP overeengekomen (2007: 7 
overeenkomsten ondertekend (M�€ 25 verbintenissen); 2008: 56 
overeenkomsten ondertekend (M�€ 49,3 verbintenissen); 2009: 87 
overeenkomsten ondertekend (M�€ 75,2 verbintenissen). Al deze 
overeenkomsten hebben betrekking op de doelstellingen van 15.500 
aanwervingen van personen met een handicap en 13.500 
werknemers met een handicap die hun baan behouden. 
 
De openbare aanwervers die geen overeenkomst met het fonds 
hebben gesloten krijgen financieringen van het FIPHFP via een 
gedematerialiseerd platform: 

 zo konden in 2008 365 werkgevers een beroep doen op 608 
tussenkomsten voor een bedrag van M�€ 1,2. 

 zo konden in 2009 656 werkgevers een beroep doen op 1371 
tussenkomsten voor een bedrag van M�€ 3. 
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 De uitgaven van de openbare werkgevers onderworpen aan het 
FIPHFP aangegaan door middel van contracten voor leveringen, 
onderaannemingscontracten of dienstverleningscontracten bij 
ondernemingen uit de beschermde sector (ESAT �–etablissements et 
services d�’aide par le travail - en aangepaste ondernemingen) stegen 
tussen 2006 en 2009 met 40 %, van M�€ 83 naar M�€ 116. 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Om de gevolgen van het ingevoerde beleid aan te vullen en uit te 
breiden, heeft het FIPHFP een programma met nieuwe acties 
aangenomen voor de periode 2009-2012. Deze acties hebben met 
name betrekking op: 

 de opleiding van personen met een handicap: de ontwikkeling 
van de leercontracten en de Pacte-contracten voor 
werkzoekenden met een handicap in het openbaar ambt: 
budget van 2009 M�€ 11 (M�€ 29,6 in 2011 en 2012); de 
pedagogische toegankelijkheid van de scholen van de 
overheidsdienst: jaarlijks budget van M�€ 5; het openstellen 
van de hulp van het FIPHFP voor leerlingen en studenten met 
een handicap die een stage volgen in het openbaar ambt: 
jaarlijks budget van M�€ 3. 

 de toegang van personen met een handicap tot een baan in het 
openbaar ambt: de oprichting van een webportaal dat dienst 
doet als �“openbare jobbeurs voor personen met een handicap�”: 
budget van k�€ 200 in 2009. 

 
Tot slot, ter begeleiding van het beleid van de Regering op het vlak 
van de toegankelijkheid, voorziet het FIPHFP in 2010 een uitzonderlijk 
programma voor de financiering van de toegankelijkheidswerken voor 
een bedrag van M�€ 50. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Het openbaar ambt.

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM 
 

 
2006. 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambt – volume 2 beleid 
en praktijken 2009-2010.

 
CONTACT-
PERSOON

 
Bruno Deboges  
Bureau des politiques sociales DGAFP. 
bruno.deboges@fp.pm.gouv.fr 
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3.10 Frankrijk – Diversiteitslabel - Directoraat-generaal administratie en 
ambtenarenzaken

 
HR-PROCES

 
Diversiteitsmanagementplan.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 
Het "Diversiteitslabel�” of het label voor de preventie van discriminatie, 
voor de gelijkheid van kansen en de promotie van de diversiteit in het 
kader van het humanresourcesbeheer. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Het is de bedoeling om de goede praktijken inzake aanwerving, 
professionele evolutie en humanresourcesbeheer van de 
ondernemingen en openbare werkgevers te promoten om 
discriminatie te voorkomen en om de kansengelijkheid te waarborgen 
en de diversiteit te promoten. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Het beoogt de alle door de wet erkende vormen van discriminatie te 
voorkomen, in het bijzonder discriminatie omwille van de herkomst, 
de leeftijd, de handicap, de seksuele geaardheid, de 
geloofsovertuiging, �… met uitzondering van het geslacht, waarvoor 
reeds een specifiek label, het �“gelijkheidslabel�”, bestaat. 
 
Dit document spitst zich toe op vijf grote criteria: 

 het eerste heeft betrekking op de stand van zaken van de 
diversiteit binnen de organisatie,  

 het tweede is gericht op het diversiteitsbeleid,  
 het derde heeft betrekking op interne communicatie, 

sensibilisatie en opleiding,  
 het vierde verwijst naar diversiteit in de activiteiten van de 

organisatie,  
 en het vijfde betreft de evaluatie en de pijlers voor 

verbetering van de �“diversiteitsmaatregel�”.  
 
Eind 2009 is een bestek voor de overheden uitgewerkt en momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan een handleiding. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Het label wordt toegekend door het AFNOR (Agence Française de 
normalisation - het Franse instituut voor normalisatie) voor een 
periode van drie jaar (met een tussentijdse evaluatie na 18 maanden) 
op basis van een bestek, onder voorbehoud dat wordt voldaan aan 
een aantal objectieve criteria betreffende de aanwerving en het 
loopbaanbeheer van de werknemers of de ambtenaren. 
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Het label wordt toegekend door een commissie die is opgericht door 
de Staat en die momenteel wordt voorgezeten door de minister die 
belast is met integratie: de commissie telt twintig leden en bestaat uit 
vier colleges die respectievelijk de sociale partners 
(vakbondsorganisaties van werknemers en 
werkgeversvertegenwoordigers), de personen aangesteld door de 
ANDRH (Association nationale des directeurs des resources humaines 
�– Nationale vereniging van humanresourcesdirecteuren) en 
vertegenwoordigers van de staat (integratie, tewerkstelling, overheid, 
stedenbeleid) vertegenwoordigen. 
 
Momenteel zijn 90 labels uitgereikt aan organisaties met 
uiteenlopende juridische statuten (grote ondernemingen, 
verenigingen, ...); voor het openbaar ambt van de staat hebben de 
ministers van Economie en Financiën zich ertoe verbonden om in 
2010 het label te bekomen. 

 
DOELGROEP 

 

 
Ondernemingen en openbare werkgevers van de drie overheden.  
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 
Het "Diversiteitslabel�” of het label voor de preventie van discriminatie, 
voor de gelijkheid van kansen en de promotie van de diversiteit in het 
kader van het humanresourcesbeheer. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.afnor.org/certification/lbh004 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambt – volume 2 
beleid en praktijken 2009-2010

 
 

CONTACT-
PERSOON

 
 
Laurent Gravelaine �– onderdirecteur interministerieel beleid. 
Véronique Poinssot �– DGAFP Bureau voor het aanwervings- en 
opleidingsbeleid. 
veronique.poinssot@fp.pm.gouv.fr 
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3.11 Frankrijk - Toegang tot een loopbaan bij het territoriale openbaar 
ambt, ziekenhuizen en de Staat - DG administratie en ambtenarenzaken

 
HR-PROCES

 
Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 
Maatregel die jongeren tussen 16 en 25 zonder 
baccalaureaatsdiploma, maar mogelijk houder van een diploma 
beroepsonderwijs of een certificaat voor vakbekwaamheid, de 
mogelijkheid biedt om een opleiding van één tot twee jaar te volgen 
voor een baan als statutair ambtenaar van categorie C in het 
openbaar ambt.  
 
Tijdens de opleidingsperiode worden deze jongeren aangeworven met 
een overeenkomst van publiek recht en worden ze begeleid door een 
mentor.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 
Niet- of laaggeschoolde jongeren evenveel kans geven op een baan in 
het openbaar ambt.

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

 
Sinds 2005 zijn de Pacte-contracten voor het openbaar ambt bij de 
staat, afhankelijk van het jaar, goed voor 12 tot 20 % van het 
jaarlijkse aanwervingsaanbod, via externe weg, in categorie C, goed 
voor jaarlijks 550 tot 650 banen.  
Waar in de loop van het eerste jaar vooral veel technische vacatures 
waren, in vergelijking met de administratieve vacatures (61 % 
tegenover 39 %), is deze verdeling de twee volgende jaren over het 
algemeen meer in evenwicht gebleven: (58 % tegenover 42 % in 
2007, 54 % tegenover 46 % in 2008 en 73 % tegenover 27 % in 
2009). 
 
De gemiddelde leeftijd van de laureaten ligt rond 22 jaar en vooral 
vrouwen profiteren van de maatregel, meer bepaald in de 
administratieve functies. 
 
De verhouding benoemden/aangeworven personen bedraagt 
ongeveer 75 % buiten het nationale onderwijs (68 % inclusief 
nationaal onderwijs). Het bedraagt meer bepaald 90 % bij het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europa, 85 % bij het Ministerie 
voor Ecologie, 70 tot 100 % voor de Ministeries van Economie en 
Financiën (volgens de onthaaldirecties). 
 
In kwalitatief opzicht erkennen de ministeries het sociale aspect van 
deze nieuwe manier van aanwerving evenals, voor sommige 
beroepen, de mogelijkheid om kandidaten aan te werven met een 
profiel dat beter is geschikt voor de geplande posten. Ze erkennen de 
doeltreffendheid van de alternerende opleiding, die een goede 
aanpassing aan de functie na de benoeming en een daadwerkelijke 
operabiliteit waarborgt. 
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HOE 

(Methodologie) 
 

De kandidaten moeten hun kandidatuur indienen, samen met een 
overzicht van hun vroegere opleidingen en, in voorkomend geval, van 
hun ervaring, bij het plaatselijke kantoor van de ANPE (Franse 
nationale tewerkstellingsdienst) van hun woonplaats. Het kantoor kan 
de ontvangst van de kandidaturen toevertrouwen aan een plaatsings- 
of inschakelingsorganisatie, vooral voor plaatselijke opdrachten. De 
dossiers van de jonge aanvragers worden daarna overgemaakt aan 
een selectiecomité dat hen zal ondervragen. De weerhouden 
kandidaturen worden overgemaakt aan de administratieve overheid 
die aanwerft. De eindbeslissing om de jongere aan te werven ligt bij 
deze laatste. 
 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Jongeren tussen 16 en 25 zonder baccalaureaatsdiploma, maar 
mogelijk houder van een diploma beroepsonderwijs of een certificaat 
voor vakbekwaamheid.  
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM 
 

 
Begindatum: Eind 2005.  
Sindsdien wordt de maatregel elk jaar toegepast. 
 

 
 

REFERENTIES  
(url-link, 

publicatie, …)    www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
                          pratiques,91/formation-professionnelle,118/pacte-parcours-d-acces-
                           aux,2733.html  

 

 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambt – volume 2 
beleid en praktijken 2009-2010

 
 

 
CONTACT-
PERSOON

 
Laurent Gravelaine �– onderdirecteur interministerieel beleid. 
Véronique Poinssot �– DGAFP Bureau voor het aanwervings- en 
opleidingsbeleid.  
veronique.poinssot@fp.pm.gouv.fr 
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3.12 Frankrijk - Charter voor de promotie van de gelijkheid in het 
openbaar ambt - DG administratie en ambtenarenzaken 
 

 
HR-PROCES

Diversiteitsmanagementplan �– Rekrutering en Selectie �– Onthaal en 
Integratie �– Evaluatie, mobiliteit en loopbaanbegeleiding.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

De minister belast met ambtenarenzaken heeft samen met de 
voorzitter van de Haute autorité de lutte contre les discriminations et 
pour l�’égalité (Halde - de hoge raad voor de strijd tegen discriminatie 
en voor de gelijkheid) op 2 december 2008 het Charter voor de 
promotie van de gelijkheid bij de overheid ondertekend.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De gelijkheid bij de overheid promoten en elke vorm van discriminatie 
voorkomen inzake de toegang tot het openbaar ambt in zijn 
verschillende modaliteiten, loopbaanontwikkeling en het uitoefenen 
van het recht op opleiding of het definitief stopzetten van functies of 
activiteiten. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Het Charter voor de promotie van de gelijkheid in het openbaar ambt 
is van toepassing in de drie afdelingen van het Franse openbaar 
ambt. Het vormt tevens een krachtige morele verbintenis voor de 
waarden die de werking van de administraties en van de ambtenaren 
die er werken moeten begeleiden. 
Zo gaat het openbaar ambt zes grote verbintenissen aan. Het Charter 
voor de promotie van de gelijkheid in het openbaar ambt formuleert 
voor iedereen verbintenissen die concrete omzettingen inhoudt, 
waarvan sommige overeenstemmen met oriëntaties die reeds zijn 
bepaald of begonnen, of die momenteel worden gerealiseerd:  

 stroomopwaarts van de aanwerving optreden om de gelijke 
toegang voor iedereen tot een baan bij de overheid te 
promoten  

 toezien op de aanwervingsvoorwaarden om tegemoet te komen 
aan de behoeften zonder te discrimineren  

 het professionele parcours van de ambtenaren vernieuwen en 
de gelijkheid in behandeling in alle beheerdaden garanderen  

 de ambtenaren van de administratie sensibiliseren en opleiden  
 de administraties informeren om de goede praktijken inzake de 

preventie van discriminatie te verspreiden  
 het Charter voor de promotie van de gelijkheid in het openbaar 

ambt in de praktijk brengen en opvolgen. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Een opvolging van dichtbij van het Charter voor de promotie van de 
gelijkheid in het openbaar ambt wordt gewaarborgd door de 
Directoraat-generaal administratie en ambtenarenzaken , binnen de 
Hoge Raad voor het openbaar ambt aan de Staat, in het kader van de 
regelmatige leiding van het netwerk van HRD's van de ministeries, en 
tijdens het stuurcomité, dat eraan is gewijd, in samenwerking met 
Halde.

 
DOELGROEP 

 

 
De administraties van de Staat (ministeries).
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BEGIN- EN 
EINDDATUM

 
 
 
 
Begindatum: 2009. 
Maatregel in ontwikkeling. 
 

 
REFERENTIES  

(url-link, 
publicatie, …) 

 

www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/Charte_egalite_20081202.pdf 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambt – volume 2 beleid
en praktijken 2009-2010
 

 
CONTACT-
PERSOON

 
Laurent Gravelaine �– onderdirecteur interministerieel beleid. 
Véronique Poinssot �– DGAFP Bureau voor het aanwervings- en 
opleidingsbeleid. 
veronique.poinssot@fp.pm.gouv.fr 
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3.13 Frankrijk - Geïntegreerde voorbereidende opleidingen – 
Directoraat-generaal administratie en ambtenarenzaken

HR-PROCES Rekrutering en selectie.

BESCHRIJVING 
/

SAMENVATTING

In zijn toespraak van 17 december 2008 over kansengelijkheid, in de 
Ecole Polytechnique, heeft de Franse president erop gewezen dat het 
openbaar ambt het voorbeeld moet geven. Om die reden heeft hij elk 
ministerie dat over een eigen ambtenarenschool (of scholen) 
beschikt, verzocht om in 2009 één of meerdere �“classes 
préparatoires�” (CPI) te organiseren, waarvan het aantal deelnemers 
moet overeenstemmen met minstens 30% van de betrekkingen die 
bij de examens worden aangeboden en die een succesdoelstelling 
vooropstellen. De begunstigden zullen financiële steun genieten (zie 
de fiche diversiteitsuitkering) en kunnen in sommige gevallen een 
logeerplaats krijgen. 

Eerdere voorbeelden hiervan bestaan bij de politie (de ENSP voor 
politiecommissarissen en de ENSOP voor politieofficieren) en bij het 
Ministerie van Justitie (de ENM voor de magistratuur, de ENAP voor 
het gevangenisbestuur, de ENG voor griffiers en de ENPJJ voor de 
gerechtelijke bescherming van de jeugd).  

DOEL-
STELLINGEN 

Studenten en werkzoekenden met bescheiden middelen helpen zich 
voor te bereiden voor de externe toegangsexamens tot het openbaar 
ambt, door middel van een aangescherpte pedagogische 
ondersteuning, een financiële tegemoetkoming, de competentie van 
een mentor en, wanneer mogelijk, logeerfaciliteiten.  
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
1. Oprichting van CPI’s voor de scholen die onder het toezicht 
staan van het DGAFP 
 
Voor de toegang tot de Ecole Nationale d’Administration: in 
oktober 2009 werd in Parijs een CPI opgericht die 15 jongeren met 
bescheiden middelen begeleidt. Selectie van de kandidaten door een 
commissie op basis van sociale, verdienstelijkheids- en 
motiveringscriteria. 
  
De follow-up van het pedagogisch project wordt verzorgd door een 
coördinatorenduo bestaande uit een rapporteur en een auditeur bij de 
Raad van State.  
 
De opleiding bestaat uit diverse fasen: voorbereiding op de 
examenproeven (scholing, praktijkvoorbeelden, schriftelijke en 
mondelinge testen), kennismaking met de wetgevende en 
bestuurlijke wereld (bezoeken aan vergaderingen, ministeries, 
gedecentraliseerde diensten, territoriale overheden, enz.) en 
deelname aan sociale en culturele evenementen.  
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De studenten van de CPI worden begeleid door twee mentoren, 
studenten en jonge oud-studenten van de school. Ze kunnen logeren 
in een universitair studentenhuis, hebben toegang tot het 
universiteitsrestaurant en komen in aanmerking voor de 
diversiteitsuitkering.  De opleiding loopt van oktober tot juni en 
hervat half september om de mondelinge examens voor te bereiden. 

 

Voor de toegang tot de Instituts Régionaux d’Administration –
IRA: in september 2009 werd in elk IRA een CPI opgericht die per 
IRA voor 25 jongeren toegankelijk is (of in totaal 125).  

 
De pedagogische opleiding wordt verstrekt door de IRA�’s en de 
Instituts de préparation à l�’administration générale (IPAG)/ Centres 
de préparation à l�’administration générale (CPAG) voor een totaal 
volume van ongeveer 400 tot 700 uur afhankelijk van de instelling. 
De opleiding vindt plaats op 2 of 3 sites (IRA, IPAG/CPAG, 
universiteiten).  De opleiding omvat cursussen die de examenproeven 
bestrijken (overheidsfinanciën, algemene cultuur, economie, publiek 
recht, Europees recht, vreemde talen, enz.), schriftelijke en 
mondelinge proefexamens, toegang tot het hulpmiddel Pack concours 
aangeboden door La Documentation française, alsook tot het 
documentatiecentrum en de computerzaal van de IRA�’s.  
 
Het mentoraat wordt op groeps- of op individueel niveau vervuld, 
onder meer dankzij de deelneming van studenten tijdens hun 
opleiding, van oud-studenten van de IRA�’s, van personeelsleden van 
categorie A van het openbaar ambt of van gepensioneerden. Een of 
meer kaderleden van elke school of een hiertoe aangestelde referent, 
zijn eveneens belast met de regelmatige follow-up van het verloop 
van de opleiding en kunnen in sommige gevallen de begunstigden 
individueel begeleiden. 
 
De CPI-studenten trekken de uitkering voor diversiteit in het 
openbaar ambt en krijgen logeerfaciliteiten aangeboden. De opleiding 
loopt van september tot april.  
 
2. De classes préparatoires intégrées (CPI) van de scholen 
van de Ministeries van Economie en Financiën 
In de loop van 2009, werd het CPI-systeem in de scholen van Bercy 
ingevoerd. Dit initiatief komt ter aanvulling en uitbreiding van de 
lokale initiatieven genomen door het DGFiP (Direction générale des 
finances publiques) en door sommige opleidingsinstellingen (Direction 
générale des douanes et droits indirects, Direction générale de la 
comptabilité publique, Direction générale de concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) om jongeren uit 
kansarme milieus te helpen zich voor de examens tot het openbaar 
ambt voor te bereiden. 
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Dit systeem, gecombineerd met de praktijkscholen, vervolledigt het 
opleidingenaanbod en breidt de territoriale dekking ervan uit. De 
CPI�’s bieden voorbereidingen voor alle examens in de categorieën A 
en B van alle directoraten van de Ministeries van Economie en 
Financiën, ongeacht het directoraat waaraan de opleidingsinstelling 
verbonden is.  De CPI�’s begeleiden jongeren die het vereiste diploma 
hebben en die op basis van sociale en motiveringscriteria, beoordeeld 
tijdens een onderhoud, worden geselecteerd. De belanghebbenden 
kunnen eventueel,

mits ze aan de toekenningscriteria voldoen, de uitkering diversiteit in 
het openbaar ambt genieten (�€ 2 000). 
 
De CPI�’s beschikken over de website �“Réussite finances�”, een 
gecentraliseerd communicatieplatform dat algemene en praktische 
informatie over de CPI�’s verstrekt (inschrijvingskalender, 
beschrijvende fiches over de organisatiewijze van elke CPI).  
Diverse CPI-formules worden aangeboden: 

 een intensieve cyclus, aangeboden door het DGCCRF en het 
DGDDI, die een opleidingsperiode van ongeveer 150 uur 
omvat, van september tot december 2009, met verlengingen 
voor toegelaten kandidaten (voorbereiding van de examens 
2010) 

 een meer in de tijd gespreide cyclus, aangeboden door het 
DGFiP, die over 2010 is gespreid met een volume van 
ongeveer 200 uur en voorbereidt op de examens van categorie 
A georganiseerd in 2011. 

 een intermediaire cyclus, eveneens aangeboden door het 
DGFiP, die voorbereidt op de examens 2010 in de categorieën 
A en B en loopt van de lente tot de herfst 2009. 

 
3. Andere goede voorbeelden: 

 de CPI�’s van het Ministerie van Justitie 
 de CPI van de Ecole des hautes études en santé publique 

(EHESP) 
 de CPI die voorbereidt voor het examen van arbeidsinspecteur 

(INTEFP). 
 

HOE 
(Methodologie)

Beoordeling van het systeem: Tot nu toe werden zowat 1300 
aanvraagdossiers ingediend voor meer dan 400 aangeboden 
betrekkingen (22 scholen, alle scholen samen beschouwd), of een 
selectiegraad van ongeveer 30% tussen het aantal ontvankelijke 
dossiers en het aantal toegelaten dossiers (dit cijfer loopt op tot 51% 
voor de ratio aantal tot de CPI toegelaten/aantal tot het examen 
toegelaten). In september 2010, hebben twee nieuwe CPI�’s hun 
deuren geopend, bij het Institut national du patrimoine (Ministerie 
van Cultuur) en bij de rijkspolitie.  
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DOELGROEP 
Jonge afgestudeerden met bescheiden middelen die aan 
sociaaleconomische, verdienstelijkheids- en motiveringscriteria 
voldoen.    
 

BEGIN- EN 
EINDDATUM 

Begindatum: 2005/2006 voor de politie 
2008 voor justitie  
2009 voor de overige scholen  
Maatregel in ontwikkeling.

 
VERWIJZINGEN  

(URL, 
publicatie, 

enz.) 
 

 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambt
volume 2 beleid en praktijken 2009-2010
 

                             

 
CONTACT-
PERSOON 

Laurent Gravelaine �– adjunct-directeur interministerieel beleid 
Véronique Poinssot �– DGAFP Bureau aanwervings- en 
opleidingsbeleid. 
veronique.poinssot@fp.pm.gouv.fr 
 

 

116

mailto:veronique.poinssot@fp.pm.gouv.fr


3.14 Frankrijk – Meerjarenplannen met becijferde doelstellingen voor de 
aanwerving van personen met een handicap - Directoraat-generaal 
administratie en ambtenarenzaken

 
HR-PROCES

 
Beheerplan diversiteit.

 
BESCHRIJVING 

/ 
SAMENVATTING 
 

 
De plannen detailleren elk jaar de verwachte vooruitgang van de 
werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap in het 
openbaar ambt.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 
Een werkgelegenheidsgraad van 6% van personen met een handicap.

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Per omzendbrief van 23 november 2007, heeft de Eerste minister de 
ministeries verzocht meerjarenplannen op te stellen tot 31 december 
2012 met becijferde doelstellingen voor de aanwerving van personen 
met een handicap. Deze maatregel werd eind 2010 per omzendbrief 
van de Eerste minister tot 31 december 2013 verlengd. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

De balans van deze plannen, uitgevoerd aan het eind van het 
verslagjaar 2008 en 2009, wijst op een sterke betrokkenheid van het 
openbaar staatsambt: in de periode 2008-2009, overtreffen de 
samengevoegde aanwervingen van de ministeries de doelstellingen 
(aanwervingen: 2697 / doelstellingen: 2584) en sommige ministeries 
hebben nu al de doelstelling bereikt van een werkgelegenheidsgraad 
van 6% van personen met een handicap. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Personen met een handicap

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 
2007 
2012 / 2013. 
 

 
VERWIJZINGEN  

(URL, 
publicatie, 

enz.) 
 

 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambtvolume 2 beleid en
praktijken 2009-2010

 
CONTACT-
PERSOON

 
Bruno Deboges Bureau sociaal beleid DGAFP. 
bruno.deboges@fp.pm.gouv.fr 
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3.15 Frankrijk – Contractuele aanwerving met recht op vaste benoeming 
– Directoraat-generaal administratie en ambtenarenzaken 
 

HR-PROCES Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING/ 
SAMENVATTING 
 

 
Contractuele aanwerving van personen met een handicap met recht 
op vaste benoeming.

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 
De vaste benoeming van personen met een handicap.

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Dit soort aanwerving vertegenwoordigt 93,2% van alle aanwervingen 
in 2009 (89,5% in 2008). De aanwervingen via examens en via 
contractuele aanwerving volgens het gemeen recht, 
vertegenwoordigen respectievelijk 5,2% en 1,6% van het totaal 
aantal aanwervingen. Overigens hebben de ministeries hun 
aanwervingsinspanning in de categorieën A en B voortgezet ten 
belope van respectievelijk 38% en 25% (19% en 33% exclusief 
nationale opvoeding en hoger onderwijs). 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

 
Aanwerving zonder examens met recht op vaste benoeming na een 
stage- en opleidingsperiode. 

 
DOELGROEP 

 

 
Personen met een handicap

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 

 
VERWIJZINGEN  

(URL, 
publicatie, 

enz.) 
 

 
Jaarverslag over de toestand van het openbaar ambtvolume 2 beleid
en praktijken 2009-2010 

 
CONTACT-
PERSOON

 
Bruno Deboges Bureau sociaal beleid DGAFP.  
bruno.deboges@fp.pm.gouv.fr 
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3.16 Duitsland – Certificatie onder de “berufundfamilie®-audit” - Duitse 
Bondsregering 

 
HR-PROCES

 
Arbeidsvoorwaarden.

 
BESCHRIJVING/ 
SAMENVATTING 
 

 
Certificatie onder de “berufundfamilie®-audit�”. 
 

DOEL-
STELLINGEN 

 

De bevordering van een gezinsvriendelijke werkplek is een prioriteit 
van het gezinsbeleid op lange termijn van de Bondsregering.  

Gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden zijn een noodzakelijke 
voorwaarde voor werknemers met kinderen of zorgbehoevende 
gezinsleden, voor een betere verzoening van hun familiale en 
beroepsverplichtingen. Dergelijke voorwaarden moedigen ook meer 
jonge mensen aan om kinderen te hebben. In dit kader, bij besluit 
van het Bondskabinet, werd de “berufundfamilie®-audit�” uitgevoerd 
bij de Bondskanselarij en het Pers- en Informatiebureau van de 
Bondsregering, die beide als gezinsvriendelijke werkgevers werden 
gecertificeerd. Door deze audit op eigen initiatief te laten uitvoeren, 
draagt de Bondsregering een politieke boodschap uit die beoogt 
zoveel mogelijke instellingen en bedrijven ertoe aan te zetten om een 
gezinsvriendelijk hr-beleid in te voeren. 

De “berufundfamilie®-audit�” is een beheerinstrument voor de 
continue verbetering van een gezinsvriendelijk hr-beleid en beoogt 
een haalbaar evenwicht te bewerkstelligen tussen de behoeften van 
de werknemers en de belangen van het bedrijf.  
 
De doelstellingen van de audit:  
 een evenwicht bereiken tussen gezin en werk als een continu 

verbeteringsproces  
 het bestrijden van bestaande discriminatie verbonden aan de 

deelname van mannen en vrouwen aan het arbeidsproces  
 een grotere bewustmaking van het toezichthoudend personeel  
 de bevordering van motivatie, prestaties en kwaliteit van de 

resultaten  
 de beperking van absenteïsme 

 
De audit beoogt een proces op gang te brengen voor de continue 
verbetering van gezinsgerichte bewustmaking alsook van 
gezinsbewuste structuren en processen. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

De “berufundfamilie®-audit�” werd ontwikkeld op initiatief en in 
opdracht van de liefdadigheidsinstelling Hertie-Stiftung. De audit 
beoogt niet alleen de maatregelen te beoordelen die al worden 
toegepast, maar ook op individuele werkplekken verbeterpunten te 
identificeren en extra doelstellingen te bepalen. De 
“berufundfamilie®-audit�” omvat een systematisch onderzoek van de 
bestaande gezinsvriendelijke maatregelen en een continue 
verbetering van een gezinsbewust hr-beleid. 
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 De audit staat onder het toezicht van de Berufundfamilie 
gGMBH (non-profit vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid). 
 
De audit, waarop alle sectoren en bedrijven van alle grootte een 
beroep kunnen doen, maakt de inventaris op van de bestaande 
maatregelen ter bevordering van het evenwicht tussen het beroeps- 
en het gezinsleven. Op basis van acht actiegebieden, identificeert de 
audit systematisch de mogelijke verbeterpunten en ontwikkelt 
gecoördineerde maatregelen in het kader van een alomvattende en 
doeltreffende globale strategie voor het betrokken agentschap of 
bedrijf.  Dit proces beoogt doelgerichte maatoplossingen uit te 
werken en ten uitvoer te leggen, eerder dan eenvoudigweg zoveel 
mogelijk oplossingen voor te stellen. 
 
De acht actiegebieden omvatten: 

1. de werktijden 
2. de werkorganisatie 
3. de werkplek 
4. het informatie- en communicatiebeleid  
5. managementcompetenties 
6. hr-ontwikkeling 
7. de looncomponenten en voordelen in natura 
8. gezinsgerichte diensten 

 
 

HOE 
(Methodologie)

In het kader van de audit, nemen de Bondsministeries onder meer de 
hierna vermelde maatregelen en toetsen hun doeltreffendheid in het 
auditproces:  
 
 soepele werktijdregelingen 
 deeltijdse arbeid met toepassing van diverse werktijdmodellen 
 een groter aantal telewerkfuncties 
 het uitproberen van andere mogelijkheden voor mobiel werken en 

tegelijkertijd flexibelere werkplekregelingen 
 faciliteiten voor kinderopvang, bv. een kinderdagverblijf 
 ouder-kindkantoren en/of �“noodouderslijsten�”  
 inhouse kinderopvang 
 de informatie van de werknemers over het bestaan van 

gezinsvriendelijke maatregelen 
 bij de tenuitvoerlegging van individuele maatregelen van het hr-

beleid erop toezien dat genderverschillen in aanmerking worden 
genomen en onvrijwillige discriminerende gevolgen voor mannen 
en vrouwen worden vermeden, waardoor een onbevooroordeelde 
en gelijke ondersteuning van alle werknemers mogelijk is 

 de invoering van een niet-discriminerend systeem voor 
prestatiebeoordeling waarbij deeltijdse werknemers niet worden 
benadeeld noch genderstereotiepen worden toegepast. 
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  de bevordering van toezichthoudende competenties en de 
bewustmaking van het toezichthoudend personeel m.b.t. het 
evenwicht tussen werk en gezin 

 gevorderde opleidingen voor toezichthoudend personeel  
 deelneming aan gevorderde opleidingen tijdens deeltijds werk en 

ouderschapsverlof  
 re-integratiebegeleiding na ouderschapsverlof (bv. opleidingen 

voor werknemers die het werk hervatten, gevorderde opleidingen) 
 de mogelijkheid om tijdens het verlof contact met de werkplek te 

onderhouden (bv. door vóór het zwangerschaps- of 
ouderschapsverlof een individueel �“tijdschema voor 
werkhervatting�” op te stellen) 

 kinderopvangfaciliteiten tijdens gevorderde opleidingen. 
 andere diensten voor de werknemers onderzoeken, bv. door een 

overeenkomst te sluiten met een dienstverlener (informatie, 
advies, zorgen voor nodige diensten) om hulp te bieden bij de 
opvang van kinderen en/of zorgbehoevende familieleden. 

 
 

DOELGROEP 
 

Volgens het besluit van het Bondskabinet, omvat de doelgroep de 
werknemers van alle Bondsministeries, de Bondskanselarij en het 
Pers- en Informatiebureau van de Bondsregering. 
 
De doelgroep van de “berufundfamilie®-audit�” omvat alle bedrijven, 
overheidsagentschappen en hoger onderwijsinstellingen.   
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM 
 

 
Het implementatieproces loopt drie jaar en kan in het kader van een 
nieuwe audit voor een extra drie jaar worden verlengd.

 
SUCCES-

FACTOREN 
 

 
Berufundfamilie gGMBH voert jaarlijks een beoordeling uit van de 
tenuitvoerlegging van de overeengekomen maatregelen en het 
behalen van de gestelde doelstellingen.

 
VERWIJZINGEN  

(URL, 
publicatie, 

enz.) 
 

www.beruf-und-familie.de 

 
CONTACT-
PERSOON

Referat 102 (Personalentwicklung, Personalservice, Ausbildung) 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Rochusstraße 8 - 10 , 53 123 Bonn 
Referat102@bmfsfj.bund.de 
www.bmfsfj.de 
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3.17 Duitsland – De verplichting tot het opstellen van een gelijkekansenplan 
overeenkomstig paragraaf 11 van de Bondswet inzake gelijke kansen “Gesetz 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den 
Gerichten des Bundes” (BGleiG) – Duitse Bondsregering

 
HR-PROCES

 
Hr-planning. 

 
 

BESCHRIJVING/
SAMENVATTING 
 

 
De verplichting tot de opstelling van een gelijkekansenplan 
overeenkomstig paragraaf 11 van de Bondswet inzake gelijke kansen 
�“Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Bundesverwaltung und in den Gerichten des Bundes�” (BGleiG). 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

De Bondswet inzake Gelijke kansen beoogt gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, de opheffing van bestaande genderdiscriminatie 
en de preventie van dergelijke discriminatie in de toekomst. De wet is 
van toepassing op alle werknemers die rechtstreeks of onrechtstreeks 
in de Bondsadministratie en de Bondsgerechten tewerkgesteld zijn.  
De wet ondersteunt vrouwen om bestaande discriminatie te 
overwinnen. De wet beoogt eveneens het evenwicht tussen werk en 
gezin voor mannen en vrouwen gemakkelijker te maken. Voorts 
vestigt de wet de aandacht op de specifieke bezorgdheid van vrouwen 
met een handicap of die bedreigd worden door een handicap. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Het gelijkekansenplan is een belangrijk instrument in hr-planning, 
vooral in hr-ontwikkeling en beoogt gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen. Het plan neemt de hoofddoelstellingen in aanmerking 
(paritaire gendervertegenwoordiging in managementfuncties, de 
invoering van arbeidsvoorwaarden ter bevordering van het evenwicht 
tussen werk en gezin), analyseert de huidige situatie, en formuleert 
actiedoelstellingen en concrete maatregelen om die doelstellingen te 
bereiken.  
 
Op die manier biedt het gelijkekansenplan de criteria voor het beheer 
van gelijke kansen. 
 

 
HOE 

(Methodologie)

Omvang 
Overeenkomstig paragraaf 11 (1)van de Bondswet inzake gelijke 
kansen, is het gelijkekansenplan een belangrijk instrument in hr-
planning, vooral in hr-ontwikkeling, en beoogt gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen.  Hr-management en elke werknemer met 
toezichthoudende en managementverantwoordelijkheden, zijn in het 
bijzonder belast met de tenuitvoerlegging van het plan.  
 
Inhoud en doelstellingen 
Overeenkomstig paragraaf 11 (2)van de wet, moet het 
gelijkekansenplan de situatie van de vrouwelijke werknemers in 
vergelijking met de situatie van de mannelijke werknemers 
beschrijven en de tot dusver genomen maatregelen ter bevordering 
van vrouwen in specifieke beroepen beoordelen. In het bijzonder 
moeten in het kader van concrete doelstellingen, met het oog op een 
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 grotere deelname van vrouwen in specifieke beroepen, maatregelen 
en een tijdslijn worden uitgewerkt voor de tenuitvoerlegging van de 
nodige personeels- en organisatorische verbeteringen. Elk 
gelijkekansenplan moet, in beroepen waarin vrouwen 
ondervertegenwoordigd zijn, voor minstens de helft van de vacatures 
in de aanwerving van vrouwen voorzien.  In de onmogelijkheid 
voldoende vrouwen met  de vereiste competenties aan te werven om 
het evenwicht te herstellen, mag het plan erin voorzien minder 
vrouwen aan te werven om de vacatures te vullen. Het 
gelijkekansenplan mag geen persoonlijke gegevens bevatten. 
 
Indien hr-maatregelen een personeelsinkrimping of personeelsstop 
plannen, moet het gelijkekansenplan, overeenkomstig paragraaf 
11(3) van de wet, eisen dat het aandeel vrouwen in beroepen waar 
vrouwen ondervertegenwoordigd zijn, niet vermindert. 

 Duur 
Overeenkomstig paragraaf 11(4) van de wet, moet de werkgever het 
gelijkekansenplan samen met de gelijkekansenverantwoordelijke in 
een vroeg stadium en voor een periode van vier jaar opstellen. Het 
plan moet na twee jaar worden herzien. Deze herziening moet in het 
bijzonder de redenen vermelden en extra maatregelen opnemen, 
mocht blijken dat zonder deze extra maatregelen de doelstellingen 
van het plan helemaal niet of niet binnen de gestelde termijn kunnen 
worden bereikt. 
 
Publicatie 
Overeenkomstig paragraaf 11(5) van de wet, moet het 
gelijkekansenplan en de herzieningen op de werkplek worden 
bekendgemaakt.  Het gelijkekansenplan moet voor het 
toezichthoudend personeel beschikbaar zijn. 
 
Tenuitvoerlegging van het plan 
Indien de doelstellingen van het gelijkekansenplan niet worden 
bereikt, moeten overeenkomstig paragraaf 11(6) van de wet, de 
redenen hiervan in het volgende plan worden uitgelegd en aan de 
toezichthoudende autoriteit worden gemeld. 
 

 
DOELGROEP 

 

De directe en indirecte Bondsadministratie, de Bondsgerechten en 
hun werknemers

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

Het gelijkekansenplan wordt voor een periode van vier jaar 
opgesteld. Na twee jaar wordt het plan herzien om nieuwe 
ontwikkelingen in aanmerking te nemen. 
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SUCCES-
FACTOREN

Het gelijkekansenplan wordt voor een periode van vier jaar 
opgesteld. Om te verzekeren dat zoveel mogelijke doelstellingen 
worden bereikt, wordt het plan na twee jaar herzien om nieuwe 
ontwikkelingen in aanmerking te nemen. De doelstellingen van het 
plan die niet binnen de gestelde termijn werden bereikt, worden 
overeenkomstig de nieuwe ontwikkelingen herzien en aan nieuwe 
maatregelen gekoppeld.  
 

 
VERWIJZINGEN  
(URL, publicatie, 

enz.) 
 
 
 
 

 
www.gesetze-im-internet.de/bgleig 

 
CONTACT-
PERSOON

Referat 102 (Personalentwicklung, Personalservice, Ausbildung)  
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Rochusstraße 8 - 10 , 53 123 Bonn  
Referat102@bmfsfj.bund.de 
www.bmfsfj.de 
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3.18 Hongarije – Indiensttreding van afgestudeerde Roma’s in het 
openbaar ambt in Hongarije – Hongaars openbaar ambt

 
HR-PROCES

 
Rekrutering en Selectie.

 
BESCHRIJVING/ 
SAMENVATTING 
 
 

In het kader van het programma �“Roma graduates enter the public 
service in Hungary�”, krijgen afgestudeerde Roma�’s de mogelijkheid in 
verschillende domeinen van het openbaar bestuur te worden 
tewerkgesteld.  
Het programma wordt door de Europese fondsen gefinancierd en 
beoogt de juiste voorwaarden te scheppen voor de tewerkstelling van 
Roma�’s in de publieke sector. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Het programma beoogt afgestudeerde Roma�’s te helpen in de 
publieke sector in dienst te treden en hen aan het begin van hun 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde / bepaalde duur (in het 
openbaar ambt) ondersteuning te bieden.  
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Het programma was toegankelijk voor 250 afgestudeerde Roma�’s. De 
inschrijvingsperiode liep van 1 oktober tot 15 oktober 2009 en kende 
een groot succes, want bijna 500 Roma�’s met een 
universiteitsdiploma dienden een aanvraag in. De ingeschreven 
sollicitanten namen deel aan een gratis cursus van ongeveer 4 weken 
ter voorbereiding van het �“open examen�”. 
  
De kandidaten die voor het open examen slaagden, werden 
vervolgens geselecteerd via een meerfasige selectieprocedure voor 
functies in het openbaar bestuur vanaf 1 januari 2010. Deze functies 
worden voor één jaar door EU-fondsen gefinancierd. Bij besluit van 
31 maart 2010, heeft de regering het bereik van het programma tot 
de lokale overheden uitgebreid en de oorspronkelijke deadline voor 
de werkaanbiedingen verlengd (tot 31 mei 2010).  
  

 
HOE 

(Methodologie)

Rekening houdend met het groot aantal sollicitanten, werden voor de 
selectieprocedure in de eerste plaats de hierna vermelde criteria 
gehanteerd: ervaring in de publieke sector, aantal diploma�’s, 
kwalificatieniveau van het/de diploma�’s, universitaire graad, 
taalexamens, enz. 
 
Het programma wordt ten uitvoer gelegd door het Rijkscentrum voor 
Openbaar bestuur en hr-diensten.  
 

 
DOELGROEP 

 

 
Afgestudeerde Roma�’s 
 

 
BEGIN- EN 

EINDDATUM

 
Begindatum: 1 oktober 2009 
Einddatum: in de loop van 2010 �– indiensttreding in het openbaar 
ambt. 
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SUCCES-

FACTOREN

 Gunstige voorwaarden.
 Motivatie �– vanwege de hoge werkloosheid onder de Roma-

bevolking. 
 Actieve campagne. 

 
 

CONTACT-
PERSOON

Dr. Zsanett Sipos-Szabó  
Ministry of Public Administration and Justice 
Department of Public Administration 
Telefoon: +36 1 7956453 
zsanett.szabo.sipos@meh.gov.hu 
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3.19 Ierland – Het Willing, Able Mentoring-programma –Iers openbaar ambt 

HR-PROCES Rekrutering en selectie - Intake. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 
 

De eenheid Gelijke Kansen van het openbaar ambt heeft, in opdracht 
van ministeries en overheidsdiensten in Ierland, samengewerkt met 
een vrijwilligersorganisatie, de Association for Higher Education 
Access and Disability (AHEAD), om een werkervaringsprogramma, het
Willing, Able Mentoring-programma (WAM), in te voeren. Het 
programma is bestemd voor afgestudeerden met een handicap die op 
zoek zijn naar een betaalde stageplaats tot een maximumperiode van 
zes maanden. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

    Het beleid van het openbaar ambt inzake de tewerkstelling van 
personen met een handicap uitvoeren. 

    De uitdagingen vaststellen en aanpakken waarmee 
afgestudeerden bij het zoeken naar werk te maken krijgen. 

    Een groter bewustzijn creëren van de kwalificaties van 
personen met een handicap en van de bijdrage die zij kunnen 
leveren aan de personeelsformatie. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het Ierse openbaar ambt 

Het Ierse openbaar ambt telt meer dan dertig verschillende 
organisaties die diensten verstrekken voor en in opdracht van de 
overheid. Hoewel het Ierse openbaar ambt actief is op vele terreinen, 
is zijn primaire doel diensten te verlenen aan het publiek. Dit houdt in 
dat het samenwerkt met de overheid, beleidsregels en diensten 
implementeert en helpt bij het opstellen van nieuwe beleidslijnen.
 
Eenheid Gelijke Kansen van het openbaar ambt 

De eenheid Gelijke Kansen van het openbaar ambt is verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen en monitoren van het beleid inzake gelijke 
kansen en voor de bevordering van de 'best practices' op het gebied 
van gelijke kansen bij het openbaar ambt.  
 
Het Ministerie van Financiën stelt richtlijnen en gedragscodes op om 
de ministeries en overheidsdiensten advies te verstrekken en te 
ondersteunen bij het bevorderen van gelijke kansen. In deze 
richtlijnen en gedragscodes wordt het gelijkekansenbeleid van het 
openbaar ambt uiteengezet, dat een essentieel onderdeel is van het 
humanresourcesmanagement bij het openbaar ambt. 
Dit houdt in dat, in het kader van een tewerkstelling, niemand een 
minder gunstige behandeling zal krijgen dan iemand anders omwille 
van zijn/haar geslacht, echtelijke staat of gezinssituatie, seksuele 
geaardheid, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap, ras of 
lidmaatschap van de Travellergemeenschap.
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Het openbaar ambt verbindt zich tot gelijkheid van kansen in al zijn 
beroepspraktijken. Verder zet het openbaar ambt zich in voor de 
ontwikkeling en de invoering van betere maatregelen ter bevordering 
en ondersteuning van de  tewerkstelling van personen met een 
handicap.  

  
Werkervaring 
 
Over het algemeen kunnen stageplaatsen ter beschikking gesteld 
worden aan personen met een handicap: 
 

 als onderdeel van een academische opleiding 
 als een interim (tijdelijke) vervanging 
 wanneer specifieke projecten beschikbaar worden. 

 
Werkervaringsprogramma's, zoals Willing, Able Mentoring (WAM), 
kunnen afgestudeerden met een handicap de kans bieden om, 
gedurende een bepaalde tijd, georganiseerde taken uit te voeren, 
waardoor zij praktische werkervaring opdoen bij een overheidsdienst. 
 
Elk jaar stellen ministeries en overheidsdiensten voor afgestudeerden 
met een handicap stageplaatsen ter beschikking voor een 
maximumperiode van zes maanden.  
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Het WAM-proces  
 

 Afgestudeerden met een handicap kunnen een aanvraag 
indienen voor een WAM-stage door een kopie van hun cv over 
te leggen.  

 Kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een 
competentiegesprek; ook dienen ze een behoeftevragenlijst in 
te vullen, zodat, binnen de grenzen van het redelijke, in 
bepaalde accommodaties voorzien kan worden tijdens het 
gesprek. 

 Stages worden meestal aangeboden aan kandidaten die slagen 
voor het gesprek en over de kwalificaties beschikken die 
gevraagd worden door het ministerie of de overheidsdienst die 
de stage aanbiedt. 

 Bij hun aanstelling krijgen de kandidaten of mentees een 
manager en een mentor toegewezen. De manager zal het uit te 
voeren project plannen en de voortgang opvolgen. De mentor 
zal de mentee tijdens het werk begeleiden. Ook fungeert hij als 
aanspreekpunt voor alle vragen die de mentee heeft.  

 Een onafhankelijke behoefteassessor voert samen met de 
mentee een behoeftebeoordeling uit om na te gaan of er, 
binnen de grenzen van het redelijke, aanpassingen nodig zijn 
op de werkplek. 
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 De stages worden aangeboden voor een periode van maximaal 
zes maanden en worden vergoed. 

 Aan het einde van een stage voeren de mentee, mentor en 
manager samen een evaluatie uit. 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Afgestudeerden met een handicap. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 
2005 - tot op heden (jaarlijks programma). 

 
SUCCES-

FACTOREN 

    Grote belangstelling van afgestudeerden. 
    Grote belangstelling van het personeel van 

ministeries/overheidsdiensten. 
 productieve ervaring van 6 maanden voor alle betrokkenen. 
 Uitvoering van het gehandicaptenbeleid van het openbaar ambt. 
    De feedback uit de evaluaties die samen met de mentees, 

mentoren en managers worden uitgevoerd is zeer positief. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 

Geen problemen ondervonden. Factoren die bijdragen tot een 
succesvol resultaat zijn onder andere: 
 

 uitgewerkt beleid en een verantwoordelijke die de uitvoering 
van het beleid in goede banen leidt 

 gecentraliseerd rekruterings- en selectieproces. 
 het programma evolueert op basis van de evaluaties van de 

deelnemers 
 partner met een organisatie die directe toegang heeft tot een 

pool van afgestudeerden. 
 

 
REFERENTIES  

(url, 
publicatie, ...) 

 

Website van de overheid 
www.disability.gov.ie  
 
Website van de vrijwilligersorganisatie 
www.ahead.ie  
 
Overheidspublicatie 
Gedragscode voor de tewerkstelling van personen met een handicap 
bij het Ierse openbaar ambt [2007]. 
 

 
CONTACT-
PERSOON 

Lorna Mulvihill 
Ministerie van Financiën 
7 �– 9 Merrion Row  
Dublin 2 
Ierland 
 

 
 
 
 
Telefoon: +353 1 604 5443 
lorna.mulvihill@finance.gov.ie 
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3.20 Ierland – Het programma van het Ierse openbaar ambt voor leden 
van de Travellergemeenschap – Het Ierse openbaar ambt 

 
HR-PROCES 

 
Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 
 

 
De eenheid Gelijke Kansen van het openbaar ambt heeft, in opdracht 
van ministeries en van de vrijwilligersorganisatie Pavee Point, een 
werkervaringsprogramma van 6 maanden georganiseerd voor leden 
van de Travellergemeenschap, die vergelijkbaar is met de 
Romagemeenschap in Europa. Het Civil Service Traveller 
Internship Programme liep van november 2006 tot april 2007 en 
was bedoeld om leden van de Travellergemeenschap inzicht te 
verschaffen in de werkplek. 
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

 het beleid van het openbaar ambt inzake de tewerkstelling van 
leden van de Travellergemeenschap uitvoeren 

 de uitdagingen vaststellen en aanpakken waarmee leden van de 
Travellergemeenschap bij het zoeken naar werk te maken krijgen 

 een groter bewustzijn creëren van de competenties en 
capaciteiten van de leden van de Travellergemeenschap en van de 
bijdrage die zij kunnen leveren aan de personeelsformatie. 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het Civil Service Traveller Internship Programme had tot doel de 
leden van de Travellergemeenschap een tijdelijke betrekking van 
goede kwaliteit aan te bieden bij het openbaar ambt, de toegang 
voor leden van de Travellergemeenschap tot het openbaar ambt te 
vergemakkelijken en de vaardigheden van de deelnemers aan het 
programma te verhogen. 
 
Er namen 20 Travellervrouwen en 3 Travellermannen deel aan het 
programma. De vrouwen werden als administratief bedienden 
(wervingsrang) tewerkgesteld bij verschillende ministeries waar zij 
kantoortaken moesten uitvoeren. De mannen werden tewerkgesteld 
bij de dienst Openbare Werken als handarbeiders (wervingsrang 
arbeider) voor de restauratie van een historisch gebouw 
Naast 6 maanden werkervaring, een normaal weekloon en de kans 
om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen kregen de deelnemers een 
opleiding over hoe zij, via de open competitieprocedure voor de 
werving van alle vaste functies bij het openbaar ambt, toegang 
kunnen krijgen tot het Ierse openbaar ambt. Ook kregen zij een 
opleiding in sollicitatievaardigheden. Daarnaast kregen de 
deelnemers aan het einde van hun stage een getuigschrift met het 
oog op een toekomstige tewerkstelling.  
 
Een van de voordelen voor de leden van de Travellergemeenschap 
was dat zij blootgesteld werden aan een werkomgeving die hen de 
kans bood meer te leren over jobvereisten en over de verwachtingen 
van de werkgever. De sollicitanten werden ook in de gelegenheid 
gesteld te evalueren hoe zij de reeds geleerde vaardigheden kunnen 
gebruiken op de werkvloer, iets wat hen goed van pas kan komen om 
doordachte beslissingen te nemen voor een toekomstige loopbaan.  
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HOE 

(Methodologie) 
 

    Oprichting van een werkgroep en ontmoeting met 
belangenorganisaties. 

    Onsite overleg met mogelijke kandidaten. 
    Ontvangen aanvragen en cv�’s. 
    Gesprek met alle sollicitanten. 
   Tewerkstelling bij ministeries van succesvolle sollicitanten. 
    Tijdens de stages voortdurende beoordeling samen met 

sollicitanten en de managers bij de ministeries. 
   Follow-up bij voltooiing. 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Leden van de Travellergemeenschap. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 
November 2006 tot april 2007. 
 

 
SUCCES-

FACTOREN 

    Grote belangstelling van mensen uit de Travellergemeenschap. 
    Grote belangstelling van ministeries/overheidsdiensten. 
    Uitvoering van het beleid van het openbaar ambt. 
    Feedback van programma-evaluaties zeer positief. 
    Verslag - Beoordeling van een Civil Service Traveller Internship 

pilootprogramma - Niet zoals gebruikelijk - zeer positieve 
feedback. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

Geen problemen ondervonden. Factoren die bijdragen tot een 
succesvol resultaat zijn onder andere: 
 

 uitgewerkt beleid en verantwoordelijke die de uitvoering van 
het beleid in goede banen leidt 

 gecentraliseerd benoemings- en inductieproces 
 ontwikkelen van het programma op basis van evaluaties 
 partner met een centrale organisatie waartoe leden van de 

Travellergemeenschap behoren. 
 

 
REFERENTIES  

(url, 
publicatie, ...) 

 

 
Overheidspublicatie 
Verslag - Beoordeling van een Civil Service Traveller Internship 
pilootprogramma - Niet zoals gebruikelijk [2007] 

 
CONTACT-
PERSOON 

Gerry Quinlan 
Ministerie van Financiën 
7 �– 9 Merrion Row  
Dublin 2 
Ierland 
Telefoon: +353 1 604 5462 
gerry.quinlan@finance.gov.ie 
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3.21 Ierland - Het nationale “Job Shadow”-initiatief – Het Ierse openbaar ambt

 
HR-PROCES Rekrutering en selectie.

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 
 

De eenheid Gelijke Kansen van het openbaar ambt heeft, in opdracht 
van ministeries en overheidsdiensten in Ierland, samengewerkt met 
een vrijwilligersorganisatie, de Irish Association of Supported 
Employment (IASE), om het National Job Shadow Initiative uit te 
voeren. Het project is bestemd voor personen met een handicap die 
inzicht willen krijgen in de werkplek.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

    Het beleid van het openbaar ambt inzake de tewerkstelling van 
personen met een handicap uitvoeren 

   De uitdagingen vaststellen en aanpakken waarmee personen 
met een handicap te maken krijgen bij het zoeken naar werk 

   Een groter bewustzijn creëren van de competenties en 
capaciteiten die personen met een handicap hebben en van de 
bijdrage die zij kunnen leveren aan de personeelsformatie. 

 
 

GEDETAIL-
LEERDE 
INHOUD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het openbaar ambt zet zich sterk in voor de ontwikkeling en invoering 
van betere maatregelen ter bevordering en ondersteuning van de 
tewerkstelling van personen met een handicap. Door middel van zijn 
beleid wil het ervoor zorgen dat personen met een handicap 
tewerkgesteld worden in functies die aansluiten bij hun vaardigheden 
en capaciteiten. 
  
Eén keer per jaar, op een vastgestelde dag, meestal eind april, neemt 
het personeel van de ministeries en de overheidsdiensten deel aan het 
Nationale Job Shadow Initiative. 
 
Het initiatief is bedoeld om werkzoekenden met een handicap naar de 
werkvloer te brengen, waar ze kunnen leren over de verschillende 
carrièremogelijkheden. Tijdens die dag wordt de nadruk gelegd op de 
talenten en vaardigheden van personen met een handicap en op de 
bijdrage die ze kunnen leveren aan de nationale personeelsformatie.  
 
Een van de voordelen voor de werkzoekenden is dat zij blootgesteld 
worden aan een werkomgeving die hen de kans biedt meer te leren 
over jobvereisten en over de verwachtingen van de werkgever. 
Werkzoekenden worden ook in de gelegenheid gesteld om te evalueren 
hoe zij de reeds geleerde vaardigheden kunnen gebruiken op de 
werkvloer, iets wat hen kan helpen om doordachte beslissingen te 
nemen voor een toekomstige loopbaan. 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Met inachtneming van de basisprincipes (verstrekt door de 
vrijwilligersorganisatie, IASE) van begeleide tewerkstelling krijgen 
deelnemers aan het Job Shadow Initiative (JSI) een begeleiding in de 
vorm van vier hoofdaspecten: 
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1. Beoordeling van vaardigheden 
 
Een jobcoach van een lokaal ondersteund uitzendbureau werkt, 
voorafgaand aan het Job Shadow Initiative, samen met de betrokkene 
om te achterhalen wat zijn vaardigheden, competenties en interesses 
zijn. 
 
2. Jobmatching 
 
Na overleg met de betrokkene en met het personeel van de 
overheidsdienst zal de jobcoach de betrokkene en de werkgever 
begeleiden bij het identificeren van een geschikte Job Shadow-stage. 
 
3. Werk zoeken 
 
Na overleg met de betrokkene en de werkgever begeleidt de jobcoach 
de betrokkene bij het �‘vastkrijgen�’ van een geschikte JSI-stage. 
 
4. Andere ondersteuning 
 
In verband met de betrekking of andere aspecten wordt de nodige Job 
Shadow-ondersteuning geboden om de werkzoekende en de 
werkgever aan te moedigen om deel te nemen aan het JSI. 
 

 
DOELGROEP 

 

 
Personen met een handicap. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 
Jaarlijks project. 

 
 

SUCCES-
FACTOREN 

 
 

    Grote belangstelling van personen met een handicap. 
    Grote belangstelling van personeel bij ministeries/overheidsdiensten. 
    Uitvoering van het gehandicaptenbeleid van het openbaar ambt .
   Feedback van projectevaluaties is zeer positief. 
    Bevordert en stimuleert een alomvattende werkplek. 

 
MOEILIJK-

HEDEN 
Geen problemen ondervonden. Factoren die bijdragen tot een 
succesvol resultaat zijn onder andere: 
 
 uitgewerkt beleid en verantwoordelijke die de uitvoering van het 

beleid in goede banen leidt 
 gecentraliseerd rekruterings- en selectieproces. 
 programma evolueert op basis van evaluaties van de deelnemers 
 partner met een organisatie waarvan ondersteunde 

tewerkstellingsorganisaties deel uitmaken. 
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REFERENTIES  

(url, 
publicatie, ...) 

 

Website van de overheid 
www.disability.gov.ie  
 
Website van de vrijwilligersorganisatie 
www.iase.ie  
 
Overheidspublicatie 
Gedragscode voor de tewerkstelling van personen met een handicap 
bij het Ierse openbaar ambt [2007] 
 
 

CONTACT-
PERSOON 

Lorna Mulvihill 
Ministerie van Financiën 
7 �– 9 Merrion Row  
Dublin 2 
Ierland 
 
Telefoon: +353 1 604 5443 
lorna.mulvihill@finance.gov.ie  
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3.22 Polen -Toename van het aantal personen met een handicap in dienst 
bij het Ministerie van Economische Zaken - Ministerie van Economische 
Zaken 
 

 
HR-PROCES 

Rekrutering en selectie. 
Ondanks de onbeperkte toegang voor personen met een handicap tot 
het openbaar ambt is er weinig belangstelling voor vacatures die 
uitgaan van het Ministerie van Economische Zaken.  
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Ondanks de onbeperkte toegang voor personen met een handicap tot 
overheidsinstanties, wekken de vacatures die gepubliceerd worden 
door het Ministerie van Economische Zaken weinig interesse bij 
personen met een handicap die graag bij het Ministerie van 
Economische Zaken aan de slag willen. 
 

 
DOELSTELLING 
 

6 % personen met een handicap tewerkstellen bij het Ministerie van 
Economische Zaken (als percentage van de hele personeelsformatie 
bij het Ministerie). 
 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Om de interesse van personen met een handicap in een betrekking 
bij het Ministerie te verhogen en om een groter percentage personen 
met een handicap aan het werk te zetten, werden in juli 2010 
workshops georganiseerd, met de medewerking van het Ministerie 
van Economische Zaken, dat betrokken is bij de rekrutering. De 
medewerkers van het Ministerie stelden de procedure voor die van 
kracht is voor personen die willen solliciteren naar een betrekking bij 
het openbaar ambt. Ze beantwoordden vragen over cv's en 
sollicitatiebrieven en lieten zien hoe de sollicitatiedocumenten 
opgesteld en ingevuld moeten worden. 
  
Tijdens de ontmoeting konden mensen die geïnteresseerd waren in 
een job bij het Ministerie de thans beschikbare vacatures bij het 
Ministerie raadplegen.  
Deze ontmoeting was het eerste dergelijke initiatief van de Poolse 
overheid. We hopen dat dit concept grotere bekendheid verwerft bij 
instellingen en dat regelmatig bijeenkomsten gehouden worden voor 
werkzoekenden met een handicap. Op die manier kunnen wij nieuwe 
medewerkers rekruteren voor het openbaar ambt. 
 
Namen onder andere deel aan de bijeenkomst: de 
vertegenwoordigers van de Kanselarij van de Eerste Minister, het 
Bureau van de regeringsgevolmachtigde voor personen met een 
handicap, alsmede stichtingen en verenigingen die de belangen 
behartigen van personen met een handicap. 
Toekomstige activiteiten die het Ministerie van Economische Zaken 
momenteel voorbereidt, zijn: 
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 leidinggevenden minder terughoudend maken om personen 
met een handicap in dienst te nemen - een ontmoeting met 
een loopbaanadviseur voor personen met een handicap 

 humanresourcespersoneel opleiden over de regels die gelden 
voor de tewerkstelling van personen met een handicap 

 tweemaal per jaar bijeenkomsten zoals de hierboven vermelde 
organiseren voor werkzoekenden met een handicap 

 samenwerken met organisaties die zich inzetten voor personen 
met een handicap. 

 
 

DOELGROEP 
 

 
Personen met een handicap op zoek naar een baan. 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 
Startdatum: juli 2010. 
Einddatum: juli 2015. 

 
SUCCES-

FACTOREN 

 
6 % personen met een handicap tewerkstellen bij het Ministerie van 
Economische Zaken. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 

 
 De wetgeving met betrekking tot tewerkstelling veranderen. 
 Mogelijk personeelsinkrimping bij het openbaar ambt in 2011. 

 
 

CONTACT-
PERSOON 

Agnieszka Wo niak, Kantoor Algemeen Directeur, Ministerie van 
Economische Zaken 
Telefoon: +48 22 693 54 88 
Fax: +48 22 693 40 95 
agnieszka.wozniak@mg.gov.pl 
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3.23 Roemenië - Modernisering van het humanresourcesmanagement - 
Roemeens openbaar ambt  

 
HR-PROCES 

Communicatie - Rekrutering en selectie - Evaluatie, mobiliteit en 
loopbaanbeheer. 
 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

Het Nationaal Agentschap van ambtenaren (NACS) heeft uit de 
centrale en lokale overheden en instellingen een netwerk van HR-
vertegenwoordigers samengesteld in het kader van het project
Modernisering van het humanresourcesmanagement binnen 
het Roemeense openbaar ambt, dat gefinancierd werd via PHARE 
2005.  
Aangezien er geen formeel netwerk van HR-vertegenwoordigers van 
Roemeense overheidsinstanties bestond, was het doel van het NACS-
project om zulke communicatietool tot stand te brengen, enerzijds 
rekening houdend met de behoeften van de potentiële leden en 
anderzijds met de punten die, naar het oordeel van het NACS, 
gedeeld dienden te worden met het netwerk.  
 

 
DOEL-

STELLINGEN 
 

Voor het openbaar bestuur  
 de coördinatie tussen het NACS en de HR-afdelingen van de 

lokale administratie verbeteren 
 voor een efficiënte kennisoverdracht op lokaal niveau zorgen. 

 
Voor het NACS:  

 de vaardigheden van het NACS-personeel inzake het beheer 
van de human resources bij het openbaar ambt verbeteren, in 
het licht van hun verantwoordelijkheden vastgesteld in de wet 
betreffende het ambtenarenstatuut. 

 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Het HR-netwerk werd tot stand gebracht in het kader van de
ontwikkeling en uitvoering van het overheidsbeleid voor HR-
management bij de Roemeense overheid. Ook was het de 
bedoeling een monitoring- en coördinatiesysteem te ontwerpen en 
te monitoren als onderdeel van het hierboven genoemde project. Het 
doel van dit onderdeel was het netwerk van HR-vertegenwoordigers 
van de centrale en lokale overheden en instellingen te creëren en uit 
te bouwen en een plan op middellange tot lange termijn uit te werken 
voor de consolidatie van het netwerk van HR-vertegenwoordigers. 
Op de website van het NACS werd een eenvoudige database geplaatst 
om de uitwisseling van informatie tussen de HR-vertegenwoordigers 
en het NACS en tussen de HR-vertegenwoordigers onderling te 
vergemakkelijken, met behulp van het NACS als facilitator. Dit 
nationale netwerk bevat gewone contactgegevens over de mensen die 
door de hoofden van hun overheden/instellingen gedelegeerd worden 
als vertegenwoordigers voor dit netwerk in verband met HR-
problemen. De database - die momenteel toegankelijk is via een  
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speciaal voor de leden van het HR-netwerk ontworpen website - telt 
reeds ongeveer 1500 trefwoorden (tegenover 600 wanneer het 
netwerk net was opgestart). 
 

 
HOE 

(Methodologie) 
 

Om de NACS-website te verbeteren werd een speciale website 
ontworpen voor de leden van het HR-netwerk. De webpagina is een 
efficiënte manier om relevante informatie uit te wisselen tussen het 
NACS en de leden van het netwerk en tussen de netwerkleden 
onderling. De informatie op de website kan van uiteenlopende aard 
zijn. Het kan gaan om wetgevingen/wijzigingen & amendementen, 
contactgegevens, �‘good practices�’ op het vlak van HRM, moeilijke 
situaties en oplossingen voor onduidelijke aspecten in verband met 
de toepassing van de HRM-wetgeving binnen het openbaar ambt, ... 
Bovendien zal de website ook interactieve rubrieken bevatten zoals 
een forum, FAQ's en feedbacksecties om de real time uitwisseling van 
informatie te vergemakkelijken en het mogelijk te maken de 
structuur van de webpagina aan te passen aan de veranderende 
behoeften/eisen van de leden van het netwerk.  
 

DOELGROEP 
 

Ambtenaren van HR-afdelingen in het Roemeense centrale en lokale 
overheidssysteem. 
 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 
De uitbouw van het netwerk nam 12 maanden in beslag: november 
2007 - november 2008 maar het netwerk is nog steeds functioneel. 
 
 

 
SUCCES-

FACTOREN 

    Uitwisseling van ideeën, 'good practices' voor het verbeteren 
van HRM. 

    Oplossen van problemen en moeilijkheden. 
   Een aantal face-to-face HR-opleidingsseminaries (tot nu toe 

een tiental) ontwikkelen op voorstel van de netgebruikers. 
    Een handleiding op het vlak van humanresourcesmanagement 

uitwerken, namelijk een handboek voor �‘good practices�’ op het 
vlak van HRM binnen de Roemeense overheid met speciale 
aandacht voor de lokale administratie. 
 

 
MOEILIJK-

HEDEN 

 Het enige probleem waren de technische moeilijkheden 
waarmee de gebruikers geconfronteerd werden. Om de 
problemen op te lossen werd aan de hand van het European 
Computer Driving License (ECDL �– Europese Computer 
Rijbewijs) een opleidingsprogramma uitgewerkt voor de 
ambtenaren van het HR-netwerk. 
 
 
 

138



 
 
 
 

 
REFERENTIES  

(url, 
publicatie, ...) 

 

www.anfp.gov.ro  
Sectie Echipa - Reteaua de Resurse Umane 
of  
www.anfp.gov.ro:81 
 

 
CONTACT-
PERSOON 

Monica Dimitriu 
monica.dimitriu@anfp.gov.ro 
Telefoon: +40 730 011 135 
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3.24 Spanje - Ontwikkeling van regelgevingen en de praktische toepassing 
ervan in verband met het aanvaarden en verstrekken van functies voor 
personen met een handicap bij het centrale bestuur - centrale overheid 

 
HR-PROCES 

 
Rekrutering en selectie. 

 
BESCHRIJVING

/ 
OVERZICHT 

 

 
Ontwikkeling van regelgevingen en de praktische toepassing ervan in 
verband met het aanvaarden en verstrekken van functies voor 
personen met een handicap bij het centrale bestuur. 

 
DOELSTELLING 
 

 
Een effectieve en reële integratie van personen met een handicap in 
het centrale bestuur bewerkstelligen. 

 
GEDETAIL-

LEERDE 
INHOUD 

 
 
 

Naast de bepalingen van de Spaanse Grondwet van 1978 worden de 
wetgevende maatregelen voor de integratie van personen met een 
handicap in het Spaanse overheidsstelsel vastgesteld in een aantal 
wettelijke bepalingen van verschillende niveaus. Deze zijn:  

 Grondwet van 1978 in artikel 9.2 ("echte en daadwerkelijke 
gelijkheid") en, bovenal, artikel 49 dat voorziet in de integratie 
van mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, 
opdat zij dezelfde fundamentele rechten zouden genieten als 
andere burgers. Een van deze redenen, zoals beschreven in 
artikel 23, is de gelijkheid van toegang tot 
overheidsbetrekkingen en -functies, met de voorwaarden die 
bij wet zijn vastgelegd. 

 wet 13/1982 van 7 april, inzake de sociale integratie van 
personen met een handicap.  

 Koninklijk Besluit 2271/2004 van 3 december, dat de toegang 
regelt tot overheidsbetrekkingen en in functies voorziet voor 
personen met een handicap.  

 de negentiende aanvullende bepaling van de wet 30/1984 van 
2 augustus, inzake maatregelen voor de hervorming van het 
openbaar ambt, bepaalt dat minstens drie procent van de 
overheidsvacatures voorbehouden moet zijn aan personen met 
een handicapgraad gelijk aan of groter dan 33 procent, op 
voorwaarde dat ze slagen voor de selectietests en de vereiste 
handicapgraad kunnen aantonen en kunnen bewijzen dat ze 
geschikt zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende taken 
en functies.  

 Koninklijk Besluit 364/1995, van 10 maart, dat de algemene 
regelgevingen inzake de benoeming van personeel bij het 
centraal bestuur goedkeurt en voorziet in functies en 
bevordering voor ambtenaren bij het centraal bestuur. 

    Wet 53/2003 van 10 december, inzake de tewerkstelling van 
personen met een handicap bij de overheid. 

    Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
arbeid en beroep. 
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     Order PRE/1822/2006 van 9 juni, tot vaststelling van algemene 
criteria voor het verstrekken van extra tijd bij 
selectieprocedures zodat personen met een handicap toegang 
hebben tot overheidsbetrekkingen. 

    Wet 7/2007 van 12 april ter goedkeuring van het elementaire 
ambtenarenstatuut. 

De onderstaande tabellen tonen de evolutie van de integratie van 
personen met een handicap in het centraal bestuur via de 
OVERHEIDSVACATURES van 2003 tot 2008 voor EXTERNE 
KANDIDATEN: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Bekend-
gemaakte 
functies 

113 205 244 284 318 323 

Sollicitanten  1,424 1,949 2,109 2,262 2,239 2,475 

Sollicitanten 
met een 
handicap  

699 1,103 1,183 1,219 1,360 1,491 

Goedge-
keurde 
sollicitanten 
met een 
handicap  

46 95 122 160 168 179 

% 
bekendge-
maakte en 
goedgekeur
-de functies  

40.70 46.34 50 56.34 52.83 55.42 
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 De onderstaande tabellen tonen de evolutie van de integratie van 
personen met een handicap in het centraal bestuur via de 
OVERHEIDSVACATURES van 2003 tot 2008 voor INTERNE 
KANDIDATEN: 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bekendgemaak
-te functies 

97 187 198 219 245 232 

Sollicitanten 639 545 580 577 481 651 

Sollicitanten 
met een 
handicap  

382 309 347 318 277 364 

Goedgekeurde 
sollicitanten 
met een 
handicap  

34 49 77 78 64 90 

% bekendge-
maakte en 
goedgekeurde 
functies  

35.05 26.20 38.88 36.61 26.12 3879 

 
 

HOE 
(Methodologie) 

De goedgekeurde en gepubliceerde wetgeving werd ten uitvoer 
gebracht door de verschillende Koninklijke Besluiten inzake 
overheidsvacatures tussen 2003 tot 2008 en, bijgevolg, in alle 
selectieprocedures die sindsdien gehouden werden. 
 

 
DOELGROEP 

 

De maatregelen zijn bedoeld voor personen met een verstandelijke of 
lichamelijke handicap van ten minste 33 %, op voorwaarde dat zij 
slagen voor de selectietests en zij de vereiste handicapgraad kunnen 
aantonen en kunnen aantonen dat zij geschikt zijn voor het uitvoeren 
van de taken en functies in kwestie. 
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1

 
 
 
 

 

 
DATUM VAN 
BEGIN EN 

EINDE 

 
2004-aan de gang. 
Dit proces duurt nog steeds voort. De eerste wettelijke bepalingen 
hierover verschenen in 1982, maar de recentste maatregelen werden 
gepubliceerd in 2007 en volgende jaren. 
 

 
SUCCES-

FACTOREN 

 Thans stelt het merendeel van de organen en niveaus binnen 
het centraal bestuur een bepaald percentage personen met 
een handicap tewerk. 

 Er werden recent maatregelen goedgekeurd voor de integratie 
van personen met een verstandelijke handicap. 

 
 

MOEILIJK-
HEDEN 

 De selectieprocedures, het vacaturesysteem en de 
arbeidsomstandigheden zelf moesten worden aangepast. 

 In vele gevallen is er nood aan organisaties die gespecialiseerd 
zijn in de integratie van personen met een handicap om deel 
te nemen aan deze initiatieven en aan specialisten om de 
selectieprocedures te begeleiden. 

 Alle doorgevoerde wijzigingen moeten samengevoegd worden 
om personen met een handicap succesvol te integreren en de 
principes van gelijkheid, verdienste en talent die van 
toepassing zijn op de benoeming van personen in 
overheidsfuncties te eerbiedigen. 

 
REFERENTIES  

(url, 
publicatie, ...) 

 

Verslag inzake de benoeming van personen met een handicap bij het 
centraal bestuur (2009), wordt momenteel geactualiseerd. 

 
CONTACT-
PERSOON 

Emilio Viciana Duro 
Hoofd van het subdirectoraat-generaal voor betrekkingen met andere 
overheidsdiensten. 
Directoraat-generaal van het openbaar ambt. Ministerie van het 
voorzitterschap. 
Telefoon: +34 912732064 
emilio.viciana1@mpr.es 
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