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Onze samenleving zag er nooit zo divers uit.  Als Minister van Ambtenarenzaken wil ik deze diversiteit weerspiege-
len in alle processen en diensten van de federale overheid. Omdat ik geloof in de kracht van inclusie en diversiteit 
op de werkvloer. Talenten en competenties van medewerkers primeren, ongeacht de individuele verschillen tussen 
medewerkers. Een verschillende achtergrond, jong, oud, een verschillend opleidingsniveau, man, vrouw, transgen-
der of een verschillende seksuele voorkeur, een handicap of niet, ...  Iedereen werkt samen. Ik ben ervan overtuigd 
dat de diverse samenstelling van onze teams niet alleen onze dienstverlening, maar ook onze organisatie beter 
maakt.

Na een succesvolle start in 2015, bouwde de stuurgroep diversiteit ook in 2016 actief verder aan het Federale diver-
siteitsbeleid.  Er werd verder gewerkt aan de strategische doelstellingen, die werden geformuleerd voor de periode 
2015-2018 en die resulteerden in een strategisch beleidsplan diversiteit.

Het vergroten van het draagvlak, en daaraan gekoppeld het werken aan een duurzame mentaliteitsverandering op 
de werkvloer, waren de belangrijkste speerpunten van 2016. Daarnaast werd ook volop geïnvesteerd in sensibiliser-
ende communicatie en centrale ondersteuning van de overheidsdiensten.  

De unieke combinatie van top down en bottom up processen, die ons federale diversiteitsbeleid kenmerkt, bleef 
ook in 2016 voor een bijzondere dialoog zorgen. Een dialoog die zijn vruchten afwerpt, met enkele mooie acties als 
resultaat.  Zo reikte ik in 2016 de eerste federale Diversity award uit, werd er een nieuwe editie van de Federale dag 
van de diversiteit georganiseerd en zag het SOGIE-netwerk ‘be proud’ het levenslicht. 

Ik laat u graag deze, en alle andere realisaties, zelf ontdekken in dit tweede jaarverslag diversiteit. 

Graag wil ik nog meegeven dat de Voorzitster van de Stuurgroep Diversiteit ook dit jaar weer aanbiedt om dit jaar- 
verslag en het actieplan 2017 persoonlijk of op uw directiecomité te komen toelichten. Ik ondersteun dit ten volle en 
wil u aanbevelen om op dit aanbod in te gaan en in dialoog te treden over het diversiteitsbeleid zodat de Stuurgroep 
ook uw input kan meenemen bij de verdere uitwerking van het federale diversiteitsbeleid.

Tot slot wens ik de leden van de stuurgroep en alle diversiteitsverantwoordelijken te bedanken voor hun inzet en 
engagement. Ik hoop dat we ook in 2017 samen nog meer mooie diversiteitsprojecten kunnen realiseren!

Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Steven Vandeput

Voorwoord
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Na de succesvolle start van het diversiteitsbeleid 2.0. in 2015, beloofde 2016 een uitdagend jaar te worden op het 
gebied van diversiteit.  

Gedreven door gezonde ambitie, wilden de stuurgroep diversiteit en het netwerk Federale Diversiteit ook in 2016 
het diversiteitsverschil kunnen maken. En met enige trots kunnen we je meegeven dat we daarin zijn geslaagd! 

Ook in 2016 werd bouwsteen na bouwsteen bijgedragen aan de fundamenten van een gedragen en inhoudelijk 
kwalitatief diversiteitsbeleid.
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Federale week van de diversiteit: focus leeftijdsbewust personeelsbeleid

Van 21 tot en met 25 november 2016 vond de vierde editie van de Federale week van de diversiteit plaats. Het thema van deze 
editie was leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

Traditiegetrouw opende de Federale week met een openingscongres op maandag 21 november. Dit trans-
versaal congres zoomde specifiek in op het aspect motivatie in een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Van 
dinsdag tot en met vrijdag organiseerden verschillende overheidsdiensten specifieke acties rond diversiteitsbrede thema’s.

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: alle federale ambtenaren
• Aantal deelnemers transversaal congres: 113
• 88 % van de deelnemers waren tevreden tot zeer tevreden over hun deelname
• Aantal organisatie-specifieke projecten georganiseerd in de Federale week van de diversiteit: 40

Oprichting van het SOGIE netwerk: .beproud!

In november 2016 zag het Federale SOGIE (sexuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie)-netwerk ‘.beproud!’ het leven.

.beproud! is een netwerk voor alle personeelsleden van de federale Overheid die zich als LGBT identificeren, maar ook voor 
alle andere personeelsleden die voeling hebben met de doelstellingen van het netwerk. 

Het netwerk  zal op regelmatige basis activiteiten organiseren. Het startevent vond plaats op 7 december 2016, in samen- 
werking met de Belgian Rainbow Cops (Federale Politie) & Belgian Defence Rainbow Community (Defensie).

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: alle LGBT personeelsleden & andere geïnteresseerde ambtenaren
• Aantal deelnemers startevent: 91
• Aantal leden .be Proud eind december 2016: 152
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Sensibilisering

Communicatie @ NewsDiversity

In 2016 zette het netwerk Federale diversiteit sterk in op communicatie over de acties van het netwerk en de stuurgroep. Zo 
werden enkele nieuwsbrieven gepubliceerd over de evoluties en de acties van het Federale diversiteitsbeleid. 

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: iedere ambtenaar
• 4 communicaties in 2017
• Publicatie: via mailing en Fedweb Light

Diversity on tour

In 2016 werd het eerste jaarverslag van de stuurgroep diversiteit digitaal verspreid via het kabinet van toenmalig staatssecreta- 
ris Elke Sleurs. Bij de verzending van dit jaarverslag werden federale overheidsdiensten aangemoedigd om een toelichting van 
het Federale diversiteitsbeleid in te plannen op een directiecomité. Het actieplan diversiteit 2016 werd ook toegelicht op het 
netwerk van P&O stafdirecteurs.

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: directiecomités Federale overheidsdiensten
• Aantal presentaties op directiecomités: 6 (FOD Financiën, FOD Mobiliteit en Vervoer, PMB OISZ, Hulpkas Voor Werkloos- 

heidsuitkeringen,  POD Maatschappelijke Integratie & FOD Sociale Zekerheid)
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Optimalisering diversiteitsinfo

Alle diversiteitsinformatie over het federale diversiteitsbeleid werd gebundeld en gecentraliseerd op Fedweb, met inbegrip 
van de relevante wetgeving. Daarnaast werd ook een samenvattende overzichtslijst gepubliceerd. Deze overzichtslijst bevat 
de contactgegevens van alle ambtenaren die een diversiteitsrol opnemen binnen een organisatie (bv. focal point handicap, 
gendercoördinator, armoedeambtenaar, diversiteitsverantwoordelijke, …). In aanvulling op deze lijst initieerde het netwerk 
samenwerkingsverbanden met de verschillende netwerken om informatie-uitwisseling en kruisbestuiving te stimuleren.

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: iedere geïnteresseerde ambtenaar of externe personen
• Plaats: Fedweb https://fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/geli-

jke_kansen_en_diversiteit 

Ondersteuning

Enquête sociale diensten

De werkgroep armoede en sociale inclusie organiseerde in 2016 een bevraging bij de sociale diensten. Doelstelling van deze 
bevraging was om meer zicht te krijgen op drempels en obstakels die personen in armoede ondervinden om gebruik te maken 
van de dienstverlening van sociale diensten. De resultaten van deze enquête werden voorgesteld op een toelichting op 22 no-
vember 2016. 

Op basis van deze resultaten zal in 2017 een sociale kaart van de sociale diensten worden opgemaakt, met als doel de zichtbaar-
heid van hun werking en aanbod te vergroten bij alle ambtenaren. Daarnaast zal de verworven input ook als basis dienen voor 
de opstart van een sensibiliseringscampagne gelinkt aan de Federale dag van de diversiteit 2017 (thema 2017: armoede op de 
werkvloer).

Feiten & cijfers

• Deelnemers enquête: 38 personen van verschillende sociale diensten (responsgraad 80 %)

Constructief samenwerkingsbeleid

Het optimaliseren en uitbouwen van een diversiteitsbeleid vraagt soms ook beleidsmatige beslissingen. De stuurgroep diver-
siteit is verheugd te kunnen meegeven dat ze ook in 2016 constructief met het beleid heeft kunnen samenwerken aan de re-
alisatie van enkele gezamenlijke doelstellingen zoals bv. de automatische telmethode voor personen met een handicap en de 
definiëring en monitoring van personen met een migratie achtergrond.

Samenwerking
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Support
Herlancering “All genders welcome”

De campagne “all genders welcome” werd einde 2015 gelanceerd, in samenwerking met het kabinet van toenmalig staatssec-
retaris Elke Sleurs. Deze campagne heeft als doel om thema’s zoals een andere seksuele geaardheid, transgender en gender-
identiteit en –expressie bespreekbaar te maken op de werkvloer.  In 2016 werd de campagne vervolgd met een opleiding voor 
de diversiteitsverantwoordelijken.

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: Federale diversiteitsverantwoordelijken
• Aantal deelnemers opleiding all genders welcome: 25  Fr & 20 NL

Promoten diversiteitsbeleid
Uitreiking eerste Diversity Award

Op 21 november 2016 reikte minister Steven Vandeput de eerste Diversity award uit aan het project ‘Diversiteitscode’ van de Ri-
jksdienst Voor Arbeidsvoorziening. Deze Diversity  award beloont een overheidsorganisatie voor zijn of haar diversiteitsproject. 
Elke overheidsorganisatie kan een of meerdere projecten indienen. De leden van het netwerk Federale diversiteit (50%) en de 
Stuurgroep diversiteit (50%) kiezen uit alle inzendingen het winnende project. 

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: alle overheidsdiensten met een lopend of afgerond diversiteitsproject
• Overheidsdiensten die een of meerdere projecten indienden: 10
• Ingezonden projecten: 14

FOD Mobiliteit & Vervoer 1. Campagne “Respect” van Beliris 
2. Project “Radicalisatie” 
3. Project “Passagiers met verminderde mobiliteit”

FOD Justitie 4. Vorming autisme spectrum stoornis

FOD Volksgezondheid 5. Project “Transgenderbeleid” 
6. Project “Vrouwen in de leiding”

Federale Politie 7. Vorming anti-discriminatie management

FAGG 8. Expo
FOD Buitenlandse Zaken 9. Project “De nieuwe stagiaire”
RVA 10. Project “Diversiteitscode”
FOD Werkgelegenheid 11. Diversiteitsblog
Defensie 12. Stripverhaal

FOD Financiën 13. Project “Treinabonnement personen met een handicap” 
14. Project “Iphones personen met een visuele handicap”
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

MIGRATIE

GENDER

HANDICAP



Migratie
Adviserende gids “Omgaan met diversiteit”

De werkgroep migratie werkte in 2016, in samenwerking met UNIA, aan een adviserende gids over het omgaan met culturele 
diversiteit op de werkvloer. Finalisatie van deze gids is voorzien voor begin 2016.

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: HR & management
• Doelstelling: informeren en sensibiliseren

Handicap
Beleidsnota handicap

De werkgroep handicap werkte in 2016 een beleidsnota handicap uit. In deze nota wordt een analyse gegeven van de verschil-
lende drempels en knelpunten in de rekrutering en selectie van personen met een handicap binnen de Federale overheid.  Naast 
een analyse van deze knelpunten worden ook een aantal concrete voorstellen van initiatieven geformuleerd die de instroom 
van personen met een handicap kunnen bevorderen vergezeld van hun impact op de regelgeving, zoals bv. een voorstel om 
stages voor personen met een handicap mogelijk te maken.

Feiten & cijfer

• Doelpubliek: beleid
• Doelstelling: beleidsvoorbereiding (bottom up)
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Evaluatie centraal budget arbeidspostaanpassingen

In 2016 werd een nieuwe projectoproep diversiteit focus handicap gelanceerd. Via deze projectoproep kunnen overheidsdien-
sten diversiteitsprojecten indien voor een co-subsidiëring van 60 %. 

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: alle overheidsdiensten die een diversiteitsproject willen laten co-subsidiëren
• Aantal overheidsdiensten die een of meerdere projecten indienden: 11
• Aantal ingediende projecten: 14
• Totaal subsidiebudget (60 %): 38.715,60 €

Infobeurzen bachelor- en masterstudenten met een handicap

Om de instroom van bachelor en masterstudenten bij de Federale overheid te bevorderen, organiseerde de werkgroep hand-
icap, in samenwerking met Selor, specifieke infosessies voor studenten met een handicap op universiteiten en hogescholen.

Feiten en cijfers

• Aantal infosessies georganiseerd in 2016: 6 (Luik, Namen(2), Brussel, Hasselt & Marcinelle)
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Gender
Brochure ouderschap

De werkgroep gender ontwikkelde in 2016, in samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een 
brochure die de Federale werknemers ondersteuning kan bieden bij het combineren van het ouderschap met het gezin, en dit 
in alle levensfasen. Finalisatie van deze brochure is voorzien voor begin 2017.

Feiten & cijfers

• Doelpubliek: alle federale ouders en mee-ouders



De stuurgroep diversiteit beschouwt 2016 globaal genomen als een succesvol jaar. De meeste doelstellingen uit het actieplan 
2016 werden bereikt. De andere doelstellingen worden voltooid in 2017.

Om het diversiteitsbeleid nog meer te onderbouwen en af te stemmen op de specifieke behoeften, wil de stuurgroep diversiteit 
in 2017 specifieke aandacht besteden aan:

• draagvlakverbreding en de rol van communicatie hierin. 
• de centrale ondersteuning van Federale diversiteitsverantwoordelijken bij het uitwerken van hun intern diversiteitsbeleid. 

Acties rond kennisdeling en informatie-uitwisseling zullen hierin centraal staan.
• het in interactie gaan met de verschillende directiecomités zodat het Federale diversiteitsbeleid is afgestemd en breed 

gedragen wordt.

De stuurgroep diversiteit is er sterk van overtuigd dat ook enkele beleidsmatige beslissingen een positieve impact kunnen ge-
nereren op de inhoud en de kracht van het Federale diversiteitsbeleid. In dit kader wenst de stuurgroep diversiteit volgende 
aanbevelingen aan het beleid te formuleren:

1. Ressources zijn kritische succesfactor voor een kwalitatief diversiteitsbeleid

De stuurgroep diversiteit wenst er op te wijzen dat het voorzien in middelen voor het diversiteitsbeleid een kritische succes-
factor vormt in het bereiken van een gedragen en kwalitatief diversiteitsbeleid. Momenteel drijft het diversiteitsbeleid - door 
het ontbreken van een wettelijk mandaat - hoofdzakelijk op individueel engagement en inzet. Dit brengt instabiliteit en onvol-
doende draagkracht met zich mee.  Het verankeren van de diversiteitsstructuur en de rol van diversiteitsverantwoordelijke, en 
hieraan gekoppeld het voorzien in financiële ressources, zijn noodzakelijke vereisten om het diversiteitsbeleid duurzaam vorm 
te geven. 

2. Nood aan centrale ondersteuning en begeleiding

De stuurgroep diversiteit wenst aan het beleid mee te geven dat er bij de meeste Federale overheidsorganisaties een sterke 
nood is aan centrale ondersteuning & begeleiding bij de uitwerking en implementatie van hun intern diversiteitsbeleid. Hierop 
wordt vandaag nog onvoldoende ingespeeld.

Aanbevelingen

Ook in 2016 werden verschillende kleine en grote bouwstenen gecreëerd om de fundamenten van het Federale diversiteitsbe-
leid verder vorm te geven en te verstevigen. De frisse wind die sinds 2015 in het Federale diversiteitslandschap waait, vormt een 
zuurstofrijke voedingsbodem voor innovatie,  interorganisationele samenwerking en creativiteit. Dankzij de enorme gedreven-
heid en de onvoorwaardelijke inzet van een heel aantal diversiteitsverantwoordelijken, die met weinig ressources alle grenzen 
van hun creativiteit opzoeken, kan de stuurgroep diversiteit deze mooie resultaten voorleggen. 

In aanvulling hierop wenst de stuurgroep diversiteit ook een specifiek dankwoordje te richten aan alle federale overheidsman-
agers die geloven in de kracht van een inclusieve en diverse werkomgeving en hier ook naar handelen. De stuurgroep diversiteit 
hoopt dat in 2017 nog meer overheidsorganisaties  tijd, ruimte en middelen zullen inzetten om zo samen te bouwen aan een 
inclusieve en diverse werkomgeving. Want werken aan diversiteit, is werken aan openheid en respect. En dat loont, voor iedere 
werknemer!

Slotwoord

Els Daems
Voorzitster stuurgroep diversiteit
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Leden stuurgroep Diversiteit 2016
Myrthe Batenburg (netwerk Federale Diversiteit); Julie Barozzini (federatie Wallonie - Bruxelles); Didier Boone (Unia);  Tine 
Claus (Cel gelijke kansen FOD WASO); Christine Daems (Selor); Els Daems (Selor); Elke De fauw (Gewestelijke overheidsdienst 
Brussel); Giovanni Ferrari (kabinet staatssecretaris Zuhal Demir); Annie Hondeghem (Instituut voor de overheid); Jocelyne 
Julémont (RJV, vertegenwoordigster college OISZ), Ben Smeets (FOD P&O); Michiel Trippas  (Vlaamse overheid); Freddy Van 
Eeckhout (netwerk Federale Diversiteit) & Sophie Veugelen (kabinet minister Steven Vandeput)


