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De federale overheid richt zijn eigen SOGIE-netwerk 

op (network for sexual orientation, gender identity 

and expression): de geboorte van “.beproud!” 

Het idee om een federaal SOGIE netwerk op te 

richten is al enkele jaren de ambitie van het 

Netwerk Federale Diversiteit. 

De eerste stappen werden genomen met de 

organisatie van de 3
de

 succesvolle Federale dag van 

de Diversiteit “Focus Holebi” in november 2015, de 

toevoeging van de X aan de M/V in de federale 

vacatures en een "All Genders Welcome"-

campagne in december 2015. De oprichting van het 

netwerk wordt actief ondersteund door de kabinetten van Minister Vandeput en Staatsecretaris Sleurs. 

Waarom de oprichting van een Federaal SOGIE-netwerk? 

Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender (LGBT)-personeelsleden van de federale overheid ondervinden nog 

steeds problemen betreffende de aanvaarding van hun geaardheid binnen de federale overheid. Op de 

werkvloer voelen vele LGBT-personeelsleden zich nog steeds uitgesloten of benadeeld en durven niet ten 

volle deelnemen aan het groepsleven binnen hun dienst.  

.beproud! zal werken rond de thematieken van SOGIE en is een netwerk voor alle LGBT personeelsleden 

van de federale overheidsdiensten en voor alle andere geïnteresseerde personeelsleden. 

De naam ".beproud!" dekt volledig de lading van de ambitie van het netwerk. Wees fier op je eigenheid! 

Door die bewustmaking levert .beproud! meteen ook een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van het 

LGBT federale overheidspersoneel. 

Of een LGBT zijn of haar ‘coming-out’ op het werk doet of niet, is uiteraard een persoonlijke keuze. Maar 

het is goed dat je als LGBT weet dat je bij federale overheid jezelf (en fier) mag zijn. Dit draagt bij tot het 

gevoel van eigenwaarde en welzijn op het werk. 

Het “.beproud!”-netwerk wordt opgestart op 24 oktober 2016. Op 7 december 2016 plant .beproud! zijn 

eerste informele bijeenkomst voor alle geïnteresseerde personeelsleden van de Federale 

Overheidsdiensten. Ook de collega’s van het Belgian Defence Rainbow Community, de Rainbow Cops 

Belgium, Trainbow (NMBS) en het netwerk Open@work zijn uitgenodigd. 



 

In 2017 wil .beproud! aanwezig zijn op de Belgian Pride met de Federal Truck. De ambitie van  

be proud! is dat in dat jaar ook de regenboogvlaggen wapperen op alle Federale overheidsgebouwen van 

Brussel. 

Voor meer informatie: 

Coördinator Werkgroep SOGIE: Freddy VAN EECKHOUT – Tel: 02/441.89.22 

Website: www.federaldiversity.be  

E-mail: beproud@federaldiversity.be  


