Opdracht van het Netwerk Federale Diversiteit
Het Netwerk Federale Diversiteit geeft ondersteuning en vorm aan de projecten van de Stuurgroep
Diversiteitmanagement bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid zoals bepaald in het Federaal
Regeerakkoord van 2014 en het Strategische Plan Diversiteit 2015-2018 en waakt over de goede
uitvoering van dit beleid.
Het Federaal Regeerakkoord 2014 legt de focus op bepaalde doelgroepen zijnde:




personen met een handicap;
personen met een migratieachtergrond;
gender(gelijkwaardigheid).

Het Netwerk Federale Diversiteit werkt rond de volgende thema’s:




communicatie;
diversiteit;
Federale Dag van de Diversiteit.

Het Netwerk Federale Diversiteit kan ook werkgroepen initiëren rond andere beschermde criteria zoals:





leeftijd, burgerlijke staat, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing,
politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een
fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst;
de bestrijding van racisme, seksisme en xenofobie;
en andere.

De structuur van het Netwerk Federale Diversiteit
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Samenstelling van het Netwerk Federale Diversiteit
Het Netwerk Federale Diversiteit is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Federale organisaties (+
Federale Politie en Brandweer Brussel). Raadpleeg de lijst van de leden.

Werkgroepen
WGGT Diversiteit
Coördinatoren: Joëlle BERGHMANS – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Valerie COPPOLA - Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Joris VERHULST – FOD Financiën
De werkgroep Diversiteit werkt aan drie projecten:


de IT-toegankelijkheid: om de leesbaarheid en laagdrempeligheid van internet en ITontwikkelingen te vergroten. Dit alles in uitwerking van de EU-richtlijn van 22/12/2016 over de
toegankelijkheid van overheidswebsites;



een centrale bibliotheek: om via een FAQ goede praktijken en referentiedocumenten ter
beschikking te stellen van de diversiteitsverantwoordelijken;



een inclusieve werkomgeving: sensibiliseren voor, informeren over en ondersteunen van een
inclusieve werkomgeving.

WGGT Federale Dag van de Diversiteit 2018
Voorzitter/Coördinator: Freddy VAN EECKHOUT - Defensie
Het thema van de Federale Dag is “Genderbalance bij de Federale overheid”. De conferentie is gepland
op datum van donderdag 25 oktober 2018 en zal doorgaan in het Egmontpaleis.

Netwerk .beproud!
Voorzitter/Coördinator .beproud!: Freddy VAN EECKHOUT - Defensie
Het netwerk .beproud!, sinds december 2017 een apart netwerk, behandelt de thema’s seksuele
oriëntatie, genderidentiteit & expressie.

Diversity Award 2018
Wenst u mee te dingen naar de Diversity Award 2018 dan kan u uw diversiteitsproject indienen tot
03 september 2018. De Diversity Award zal, na de stemming door het Netwerk Federale Diversiteit en de
Stuurgroep Diversiteit, worden uitgereikt tijdens de conferentie van de Federale Dag van de Diversiteit
op 25 oktober 2018.
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Vicevoorzitterschap
Mevrouw Houda BEN AZZOUZ van de Federale Politie werd op 20 Mar 18 verkozen tot vicevoorzitster
van het Netwerk Federale Diversiteit.

Vorming
Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen organiseert een vorming “Gender
mainstreaming” aan. In eerste instantie is deze gepland voor de diversiteitsverantwoordelijken van het
Netwerk Federale Diversiteit. Deze opleiding zal plaatsvinden in het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen op donderdag 31 mei van 09:000 tot 12:15 in twee sessies, een in het Frans, een in
het Nederlands. De opleiding zal worden gegeven door de vzw Engender.
Alle praktische informatie vindt u op http://igvm-activiteiten.be/nl/event/24/5279.

Conferentie “Voor of tegen quota’s”
Op dinsdag 13 maart 2018 organiseerde Felink een debat over het thema "Voor of tegen quota’s" in de
North Galaxy Lounge van de FOD Financiën. Het evenement werd ingeleid met een overzicht van de
gendertoestand binnen de federale overheid (cijfers over mannen en vrouwen binnen de overheid). Dan
werd het woord gegeven aan Mevrouw Anne VANDERSTAPPEN, administrateur-generaal van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, die het standpunt "tegen quotas"
uiteenzette en Mevrouw Isabella Lenarduzzi van JUMP, die het standpunt "voor quotas" voorstelde.

Ter info
“Zie mij doen”: Klara Van Es maakte met “Zie Mij Doen” een aangrijpende documentaire over de
leefwereld van mensen met een verstandelijke handicap en de wijze waarop we met hen omgaan en
naar hen kijken. Te vinden op: https://ziemijdoen.be/

Contact
Website: www.federaldiversity.be - https://fedweb.belgium.be/federaldiversity
Hebt u vragen m.b.t. deze News@federaldiversity, slechts één adres: info@federaldiversity.be
Redactie door de WGGT Communicatie
Wenst u iets diversiteitsgerelateerd te melden of te laten publiceren in de volgende
News@federaldiversity, contacteer ons dan:
anna.verlinden@sfpd.be - Federale Pensioendienst of marc.coomans@rsz.fgov.be - Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid
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