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•  De vertrouwenspersoon 
– De psychosociale preventie adviseur 
De taak van de vertrouwenspersoon 
is het ondersteunen van de 
psychosociale preventie-adviseur in 
de strijd tegen geweld, morele en 
seksuele intimidatie op de werkvloer.
De vertrouwenspersoon ontvangt de 
mensen die menen slachtoffers te zijn 
van dergelijk gedrag en helpt hen om 
oplossingen te zoeken. 

Neem contact op met uw organisatie !

•       U voelt zich gediscrimineerd op grond van uw seksuele geaardheid ? 
Neem contact op met het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 
www.diversiteit.be

•  U voelt zich gediscrimineerd op basis van uw geslacht of genderidentiteit ?  
Contacteer dan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.                      
www.igvm-iefh.belgium.be

•   In geval van agressie en geweld, meldt dit bij de politie ! 
Meer info : Contacteer de Rainbowcops Belgium, de LGBTQI vereniging van de       
Belgische politie :  www.rainbow-cops-belgium.be - rainbow.cops.belgium@gmail.com.

Intern

U hebt het recht om een klacht in te dienen!

Extern

WWW.RAINBOWHOUSE.BE    WWW.FEDERALDIVERSITY.BE         ALLGENDERSWELCOME

Met de steun van mevr. Elke SLEURS, Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 
Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid.
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B I N N E N  D E  F E D E R A L E  O V E R H E I D



In 2003 was België het tweede land ter wereld dat het huwelijk openstelde voor iedereen. 
Sindsdien is de wetgeving voor de Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender gemeenschap 
sterk geëvolueerd. Ik denk daarbij aan het openstellen van adoptie voor homoseksuele 
koppels in 2006, de toevoeging van genderexpressie en -identiteit als discriminatiegronden 
in de genderwet in 2014 en het meemoederschap in 2015. We mogen terecht stellen dat we 
een voorbeeld zijn op het vlak van LGBT-rechten.

Respect voor onze federale LGBT-ambtenaren is essentieel. Als Staatssecretaris voor Gelijke 
kansen wil ik dat waarborgen. Ik ondersteun dan ook ten volle de sensibiliseringscampagne 
van het Netwerk Federale Diversiteit in samenwerking met het RainbowHouse Brussels.

Elke SLEURS
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen

Wat heb je dit weekend gedaan ? »  » 
Een doodgewone vraag op maandagochtend bij de koffie. Maar voor lesbische, homo-, 
biseksuele of transgender personen die niet uit de kast zijn op hun werk, is het antwoord niet 
zo evident. Toch blijft ons privéleven, gezien de tijd die we op het werk doorbrengen met 
onze collega’s, nooit helemaal buiten de werkomgeving.

En dus vertelt Laurent, net als 54% van de LGBT-personen, op zijn werk niet over zijn 
weekend op het platteland met man en kinderen. Ann wil niet dat haar collega’s weten dat 
ze de familie bezocht van haar vriendin.

Praten over je weekend met familie, over wat je graag doet, over je partner, over je 
uitgaansleven, of familiefoto’s  op je bureau zetten, het zijn momenten waarbij het altijd gaat 
over het privéleven, en dus ook over seksuele geaardheid en/of genderidentiteit.

Zwijgen, bepaalde aspecten van het leven verbergen, voor zichzelf een ander leven verzinnen 
op de werkplek, het zijn telkens weer onzichtbare pijnlijke gebeurtenissen voor degenen die 
zich hiertoe gedwongen voelen.

Met de campagne All Genders 
Welcome ! maken de 40 Belgische 
f e d e r a l e  o v e r h e i d s d i e n s t e n 
duidelijk dat respect voor alle 
medewerkers, met inbegrip van 
LGBT-personen, tot de waarden 
van de instellingen behoort. Omdat 
‘coming out’ op het werk iets 
vanzelfsprekends en alledaags moet 
zijn, net als overal elders, nodigen 
wij je uit om je fotolijst  –bij wijze 
van spreken of letterlijk– naar  voren 
te draaien en je trots en zonder 
taboes te tonen zoals je bent !

1  CLOSON Caroline, Les discriminations au travail dues à 
l’orientation sexuelle et les identités de genre, ULB, 2014

Vandaag de dag beschouwen veel mensen werk en privéleven nog als twee 
gescheiden zaken. Dit leidt vaak tot het idee dat seksuele geaardheid en 
genderidentiteit louter private aangelegenheden zijn.

Voorwoord


