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STUURGROEP FEDERALE DIVERSITEIT

DG a.i. Rekrutering en Ontwikkeling FOD Bosa

VOORWOORD
SANDRA SCHILLEMANS

S A N D R A  S C H I L L E M A N S

DG a.i. Rekrutering en Ontwikkeling FOD Bosa

Diversiteit valoriseren en een inclusieve aanpak ter harte nemen vormen de leidraad van  
onze acties. Als Directeur-Generaal a.i. Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Bosa 
wil ik deze principes doen leven en in alle aspecten van de federale employee lifecycle 
integreren, gaande van de rekruteringscampagnes tot de selectieprocessen, als binnen 
het opleidingsaanbod of het heroriënteren van carrières. Deze twee principes moeten 
verankerd worden in elk aspect van het federaal HR beleid. Dit is niet enkel bepalend 
om maatschappelijk verantwoord te werken, het gaat ook om een cruciaal element om 
individuele talenten tot bloei te laten komen. Onze organisaties hebben gemotiveerde 
en gewaardeerde medewerkers nodig, ten behoeve van burgers die een kwalitatieve 
dienstverlening verwachten van een overheid die de huidige maatschappij weerspiegelt. 

De stuurgroep werd in 2015 opgericht en heeft de strategische doelstellingen vastgelegd 
voor de periode 2015-2018, in 2017 verder tot uitvoering gebracht. De reorganisatie van 
mijn DG heeft de inzet van mijn teams niet veranderd, noch de continuïteit van de uitvoering 
van het actieplan in samenwerking met het federaal diversiteitsnetwerk. Zo gaf het jaar 
2017 de gelegenheid om een nieuwe impuls aan de werkgroepen te geven. We konden 
ook mooie acties verwezenlijken, zoals het nieuwe concept van ‘plat divers’, gezellige 
sensibiliseringsacties voor alle geïnteresseerde ambtenaren, of de Federale Diversiteitsdag 
die de schijnwerper op armoede richtte en de uitreiking van de tweede Diversity Award die 
een project m.b.t. gendergelijkheid bekroonde. Dit derde jaarverslag is bedoeld om u een 
overzicht te geven van alle verwezenlijkingen. 

We zetten het werk in 2018 voort! Daarom wil ik alle leden van de stuurgroep, 
diversiteitsverantwoordelijken en de teams van het directoraat-generaal Rekrutering en 
Ontwikkeling bedanken voor hun gedrevenheid en hun inzet. Ik wil bij deze ook vermelden dat 
Christine Daems voortaan het voorzitterschap van de stuurgroep op zich neemt. 

Ik reken op u, collega’s stafdirecteurs P&O en leden van de directiecomités, om met ons 
allen de ontwikkeling van het federaal diversiteitsbeleid verder te ondersteunen en voort te 
bouwen! 

Veel leesplezier!

Diversiteit valoriseren en een inclusieve aanpak ter harte nemen vormen de leidraad van onze acties. Als 
Directeur-Generaal a.i. Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Bosa wil ik deze principes doen leven.

Voorwoord
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Na 2 succesvolle opstartjaren beloofde 2017 een uitdagend jaar te worden. En dat werd het 
ook! 2017 was enerzijds een jaar van mooie hoogtepunten. Zo werden in 2017 enkele mooie 
diversiteitsprojecten gerealiseerd. Projecten die integraal bijdragen aan een gedragen en 
duurzaam federaal diversiteitsbeleid. Daarnaast heeft de stuurgroep diversiteit in 2017 ook 
haar rol als adviesorgaan verder kunnen uitbouwen. 

2017 is een uitdagend jaar geweest, namelijk wat de resources en de erkenning van de rol 
van diversiteitsverantwoordelijke betreft, die aan bod komen in de aanbevelingen van de 
stuurgroep. 

Hierin investeren en de middelen centraliseren is bepalend om de efficiëntie van het federaal 
diversiteitsbeleid te kunnen verbeteren en om Diversiteit te verankeren als integraal onderdeel 
van het federaal HR-beleid. 
Zoals je in de aanbevelingen in dit jaarverslag zal kunnen lezen, is het verder erkennen en 
valoriseren van de rol van diversiteitsverantwoordelijke een kritische succesfactor voor het 
federale diversiteitsbeleid. 
In afwachting van deze beslissing, besliste de stuurgroep diversiteit eind december 2017 
om de werkgroepenstructuur Fig. 1 te hervormen. Deze aanpassing focust op een efficiënte 
aanpak die participatie haalbaarder maakt, en inzet op het genereren van meer directe return 
voor de eigen overheidsdienst. 
We hopen met deze nieuwe aanpak het netwerk voldoende zuurstof, motivatie en energie te 
geven.

Inleiding

2017, EEN UITDAGEND JAAR

Federale diversiteit in 2017

FEDERALE DIVERSITEIT
INLEIDING
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Inleiding

Fig. 1DE NIEUWE FEDERALE DIVERSITEITSSTRUCTUUR
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Op 17 oktober 2017 vond de federale dag van de diversiteit 
plaats. Het thema van deze vijfde editie was armoede. Alle 42 
overheidsdiensten die lid zijn van het netwerk, hebben op deze 
dag specifieke aandacht besteed aan het thema. Om deze 
communicatie te ondersteunen, ontwikkelde de stuurgroep 
diversiteit 5 sensibiliserende cartoons die ieder een ander 
deelfacet van armoede belichtten. 

Traditiegetrouw opende de federale dag op 17 oktober – 
eveneens de Internationale dag van het verzet tegen armoede 
– met een transversaal congres, waarin werd ingezoomd op 
het aspect ‘armoede op de werkvloer’. Theoretische inzichten 
werden tijdens dit congres afgewisseld met interactieve 
workshops. Tijdens de afsluitende lunch konden de deelnemers 
via een infomarkt kennismaken met belangrijke actoren in het 
veld van armoedebestrijding.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle federale ambtenaren
• Aantal deelnemers transversaal congres: 132
• 3 plenaire sprekers, 3 interactieve workshops & 7 actoren 

op de infomarkt

Realisaties 2017

FEDERALE DAG VAN DE DIVERSITEIT – FOCUS 
ARMOEDE OP DE WERKVLOER

Sensibilisering, ondersteuning, samenwerking

BREED DRAAGVLAK VOOR 
DIVERSITEITSBELEID 
INITIËREN EN UITVOEREN

SENSIBILISERING

STRATEGISCHE
DOELSTELLING 1
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Realisaties 2017

 ‘.beproud!’  - opgericht in 2016 - is een netwerk voor alle 
personeelsleden van de federale overheid die zich als LGBT 
(Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) identificeren, maar 
ook voor alle andere personeelsleden die voeling hebben met 
de doelstellingen van het netwerk. 
Ook in 2017 heeft ‘.beproud!‘ op regelmatige basis acties 
en events georganiseerd. Zo was ‘.beproud!‘ aanwezig met 
de Federal Truck op de Pride in mei en nam ze deel aan 
verschillende open@work events.  

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle LGBT personeelsleden & andere 

geïnteresseerde ambtenaren
• Aantal leden .beproud! eind december 2017: 122 
• Aantal open@work events waaraan .beproud! deelnam: 2
• Aantal events georganiseerd in 2017: 3 ‘.beproud!’

In 2017 werd een nieuw concept geïntroduceerd: de Plat Divers. 
Plat Divers zijn trimestriële diversiteitsevents die op de middag 
worden georganiseerd. Hierbij wordt steeds geopteerd voor 
een laagdrempelig thema dat een zo groot mogelijk publiek 
aanspreekt. In 2017 werden 2 Plat Divers georganiseerd: eentje over 
diversiteitswaarden en eentje waarin de winnaar van de Diversity 
award 2016 haar project ‘diversiteitscode’ voorstelde. 

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle geïnteresseerde federale ambtenaren
• Aantal deelnemers Plat Divers ‘winnaar Diversity Award’: 32
• Aantal deelnemers Plat Divers ‘diversiteitstheater’: 38

PLAT DIVERS

NETWERK .BEPROUD!

Belgian Federal Sogie Network
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Het optimaliseren en uitbouwen van een diversiteitsbeleid 
vraagt ook beleidsmatige beslissingen. Ook in 2017 
heeft de stuurgroep diversiteit actief ingezet op haar 
beleidsvoorbereidende en ondersteunende rol, en heeft ze op 
een constructieve manier met de beleidscellen samengewerkt. 

Zo heeft de stuurgroep bijvoorbeeld bijgedragen tot de pistes 
inzake automatische monitoring van personen met een 
handicap via de kruispuntbank, tot de definiëring en monitoring 
van personen met een migratieachtergrond, … 

Daarnaast heeft de stuurgroep ook haar rol als adviesorgaan 
verder uitgebouwd. In 2017 werkte de stuurgroep diversiteit op 
vraag van het beleid 2 concrete adviezen uit: een advies over 
proactieve communicatie over het neutraliteitsprincipe en een 
advies over genderneutrale toiletten.

Feiten & cijfers
• Doelstelling: beleidsondersteuning en voorbereiding
• Aantal adviezen stuurgroep diversiteit: 2

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

CONSTRUCTIEVE SAMENWERKING 
BELEIDSCELLEN

OPTIMALISERING DIVERSITEITSINFO

SAMENWERKINGONDERSTEUNING

Realisaties 2017



De jaarlijkse 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 (goed voor 50% van de stemmen) 
en de stuurgroep diversiteit (ook 50%) kiezen uit alle 
inzendingen het winnende project. 

Op 17 oktober 2017 reikte Staatssecretaris voor Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding, mevrouw Zuhal Demir, de 
tweede federale Diversity Award uit aan de winnaar: het project 
‘evenwicht man-vrouw’ van de FOD Financiën. Dit project heeft 
als doel om zowel interne drempels bij vrouwen & mannen als 
externe remmingen (bv. organisatiecultuur) weg te werken. 
Meer concreet bestaat het project uit twee luiken: het project 
‘Boost Her’ en de communicatiecampagne ‘Verschil volgens 
geslacht? Hier niet, mijn gedacht!’.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle overheidsdiensten met een lopend of 

afgerond diversiteitsproject
• Aantal overheidsdiensten die een of meerdere projecten 

indienden: 9
• Aantal ingezonden projecten: 9 inzendingen

UITREIKING 2E DIVERSITY AWARD

PROMOTEN 
DIVERSITEITSBELEID

Organisatie Kandidatuur Diversity Award

1/ RSZ Solidariteit in diversiteit

2/ FOD Buitenlandse zaken Teken mij respect!

3/ RVA Vormingstraject armoede

4/ Federale pensioensdienst Project m.b.t. 
toegankelijkheid

5/ FOD Financiën Projet evenwicht man-vrouw

6/ Defensie Waarden-diversiteitstheater

7/.beproud! Together out and proud

8/FAVV Diversiteitdsag@FAVV

9/ FOD Justitie Project Autisme op de 
werkvloer
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Promoten diversiteitsbeleid

DIVERSITEITSBELEID ALS 
ONDERDEEL VAN EEN 
BREED EN INCLUSIEF 
HR-BELEID

STRATEGISCHE
DOELSTELLING 2

Realisaties 2017



DG R&O van de FOD BOSA lanceerde eind december 2016 
op www.selor.be een campagne om meer personen met een 
migratieachtergrond warm te maken voor een job bij de federale 
overheid. In deze campagne getuigen een 18-tal federale 
ambtenaren met een migratieachtergrond over hun job bij de 
federale overheid en hun weg ernaartoe. Daarnaast werd ook 1 
uitgebreide getuigenis voorzien, waarin ook de werkgever en de 
familie van de persoon aan bod komen.

In het voorjaar van 2017 werd deze campagne breed verspreid 
via samenwerkingsverbanden met organisaties in het 
middenveld, en via een facebookcampagne waarin 4 filmpjes 
specifiek in de kijker werden gezet.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle potentiële kandidaten met een migratie-

achtergrond en andere geïnteresseerde personen
• Aantal getuigenissen: 18 korte getuigenissen, en 1 

uitgebreide getuigenis 
• In totaal ontving Selor meer dan 100 kandidaturen van 

federale ambtenaren met een migratieachtergrond op haar 
interne oproep

• Facebookcampagne met 4 getuigenissen met een 
gemiddeld aantal videoviews van 115 702

• Plaats
• facebook.com: voorbeeldvideo NL, voorbeeldvideo FR 
• selor.be: alle films

GETUIGENISSEN VAN PERSONEN MET EEN 
MIGRATIEACHTERGROND

MIGRATIE
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Migratie, handicap, gender

DOELGROEPGERICHTE 
ACTIES VOEREN

STRATEGISCHE
DOELSTELLING 3

Realisaties 2017
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diversiteitsprojecten indienen voor een projectsubsidiëring. 
In 2016 bedroeg de projectsubsidie 60%. Na een positieve 
evaluatie werd de subsidie in 2017 opgetrokken tot 70 %.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle overheidsdiensten die een 

diversiteitsproject willen laten subsidiëren
• Aantal overheidsdiensten die een of meerdere projecten 

indienden: 13
• Aantal ingediende projecten: 18
• Totaal subsidiebudget (70 %): € 86.709,38 

ter herinnering: in 2016 werd € 38.715,60 aan 
projectsubsidie via 60-40 % verdeling uitbetaald

In 2017 werd opnieuw een nieuwe projectoproep diversiteit 
gelanceerd. Via deze projectoproep kunnen overheidsdiensten 

Om de instroom van bachelor en masterstudenten bij de 
federale overheid te bevorderen en op voorstel van de 
werkgroep handicap organiseerde DG R&O van de FOD BOSA 
specifieke infosessies voor studenten met een handicap op 
universiteiten en hogescholen.

Feiten & cijfers
• Aantal infosessies georganiseerd in 2017: 3

In 2017 heeft de stuurgroep de beleidsnota van de werkgroep 
handicap over de federale definitie van handicap goedgekeurd. 
Deze nota zoomt in op een mogelijke evolutie van de huidige, 
medisch georiënteerde definitie van handicap naar een sociaal 
georiënteerde definitie van handicap die in lijn ligt met het VN-
verdrag dat België in 2009 ratificeerde. In deze nota wordt een 
analyse van de voordelen besproken, vergezeld van hun impact 
op de wetgeving.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: beleid
• Doelstelling: beleidsvoorbereiding

De werkgroep gender finaliseerde in 2017, in samenwerking met 
het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, een 
brochure die de federale personeelsleden ondersteuning kan 
bieden bij het combineren van het ouderschap met hun carrière, 
en dit in alle levensfasen. Communicatie over deze brochure is 
voorzien voor 2018.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: alle federale personeelsleden die ouders of 

meeouders zijn 
• Doelstelling: informeren en sensibiliseren

In 2017 werd een adviserende leidraad voor HR & management 
uitgewerkt om te bepalen of een functie de noodzakelijkheid 
van de Belgische nationaliteitsvoorwaarde vereist. Doelstelling 
van deze leidraad, onder de vorm van een beslissingsboom 
is om een uniforme toepassing binnen de federale overheid 
mogelijk te maken. 
Om te komen tot deze adviserende leidraad werd een enquête 
afgenomen via het netwerk van P&O stafdirecteurs. Deze 
enquête werd gecombineerd met enkele diepte-interviews, een 
juridische analyse en een beperkte benchmark. In 2018 zal dit 
kader met het beleid verder besproken worden.

Feiten & cijfers
• Doelpubliek: HR & Management
• Doelstelling: beleidsvoorbereiding en ondersteuning

EVALUATIE CENTRAAL BUDGET 
ARBEIDSPOSTAANPASSINGEN

INFOBEURZEN BACHELOR- EN 
MASTERSTUDENTEN MET EEN HANDICAP

BELEIDSNOTA FEDERALE DEFINITIE HANDICAP

BROCHURE OUDERSCHAP

ADVISEREND KADER TOEPASSING NATIONALITEITS -
VOORWAARDE BIJ AANWERVING

HANDICAP

GENDER

Realisaties 2017



Een investering in de omkadering van de diversiteitsstructuur en 
de rol van een diversiteitsverantwoordelijke is een noodzakelijke 
vereiste om het federale diversiteitsbeleid meer slagkracht en 
stabiliteit te geven. 

Bij de federale overheidsdiensten heerst er een sterke nood 
aan centrale sturing en ondersteuning bij de uitwerking van hun 
organisatiespecifieke diversiteitsbeleid. 

De stuurgroep diversiteit wil aan het beleid vragen om te 
investeren in de verdere uitbouw van centrale ressources  en 
ondersteuning.

Om het federale diversiteitsbeleid kwalitatief en gedragen vorm 
te geven, is het belangrijk dat er een dialoog ontstaat tussen 
de stuurgroep diversiteit en het management/HR. Op deze 
manier kan het federale diversiteitsbeleid beter afgestemd 
worden en kan de stuurgroep als een vertaalbrug tussen beleid 
en overheidsdiensten fungeren. Daarnaast kan de stuurgroep 
federale overheidsdiensten ook adviseren en ondersteunen. 

Om deze betrokkenheid en dialoog te stimuleren, zal de 
stuurgroep diversiteit in 2018 specifieke aandacht besteden 
aan communicatiemomenten en updates over de federale 
diversiteitsevoluties.

Door diversiteitsprojecten transversaal vorm te geven, 
kunnen belangrijke efficiëntiewinsten worden gerealiseerd. 
Daarnaast stimuleert een transversale aanpak ook uniformiteit, 
organisatieoverschrijdende samenwerkingsverbanden en 
kennisdeling en -uitwisseling. 
Om een beter antwoord te kunnen bieden op de return voor 
de eigen overheidsdienst - en om op een efficiëntere manier 
concrete resultaten te bereiken - zal het netwerk federale 
diversiteit vanaf januari 2018 haar structuur en aanpak 
anders vorm geven. Hierdoor zal er in 2018 sterk ingezet 
kunnen worden op concrete projecten die een directe impact/
ondersteuning genereren voor de eigen organisatie.

De stuurgroep diversiteit wil aan het management van de 
federale overheidsdiensten vragen om zich te blijven engageren 
voor deze transversale projecten.

BELEID

MANAGEMENT & 
HR-DIENSTEN

Meer concreet zou de stuurgroep diversiteit graag volgende 
aanbevelingen aan het beleid formuleren.

Naast aanbevelingen aan het beleid wenst de stuurgroep diversiteit 
ook enkele aanbevelingen aan het management/ de HR-diensten 
van de verschillende overheidsdiensten te formuleren.
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AANBEVELINGEN

De individuele inzet van de diversiteitsverantwoordelijken 
en het engagement van de organisaties, o.a. in het federaal 
diversiteitsnetwerk zijn een sterkte en een succesfactor. De 
stuurgroep verheugt zich over het werk verricht door al deze 
personen en dat van de werkgroepen van het federaal netwerk. 
Ze is ook bijzonder attent op de moeilijkheid die er bestaat om 
de rol van diversiteitsverantwoordelijke te combineren met de 
andere rollen eigen aan elke functie. De stuurgroep diversiteit 
wenst te benadrukken dat de beleidsbeslissingen kritische 
succesfactoren vormen om impact te genereren en om het 
federale diversiteitsbeleid kracht bij te zetten.

1. GEEF PRIORITEIT AAN DE OMKADERING VAN 
DE FEDERALE DIVERSITEITSSTRUCTUUR EN/
OF AAN DE ERKENNING VAN DE ROL VAN EEN 
DIVERSITEITSVERANTWOORDELIJKE 

2. INVESTEER IN DE UITBOUW VAN CENTRALE 
RESSOURCES EN ONDERSTEUNING 

1. GA IN DIALOOG MET DE STUURGROEP 
DIVERSITEIT EN HET NETWERK FEDERALE 
DIVERSITEITRESSOURCES EN ONDERSTEUNING 

2. BLIJF INVESTEREN IN TRANSVERSALE 
DIVERSITEITSPROJECTEN EN CREËER ER 
ZICHTBAARHEID VOOR

Aanbevelingen
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Slotwoord

STUURGROEP FEDERALE DIVERSITEIT

SLOTWOORD

Tot slot wenst de stuurgroep diversiteit iedereen die in 2017 meewerkte aan het federale 
diversiteitsbeleid van harte te bedanken: de federale diversiteitsverantwoordelijken, het 
beleid maar ook alle federale overheidsmanagers en HR-directeurs die geloven in de kracht 
van een diverse en inclusieve werkomgeving. De stuurgroep hoopt dat ook in 2018 federale 
overheidsdiensten hieraan verder blijven bouwen!

Christine Daems
Voorzitster stuurgroep diversiteit



LEDEN STUURGROEP DIVERSITEIT 2017
Myrthe Batenburg (kabinet staatssecretaris Zuhal Demir); Julie Barozzini (federatie Wallonië - Bruxelles); Michel Vanderkam (Unia);  Tine 
Claus (Cel gelijke kansen FOD WASO); Christine Daems (FOD BOSA); Els Daems (FOD BOSA); Annie Hondeghem (Instituut voor de overheid); 
Jocelyne Julémont (RJV, vertegenwoordigster college OISZ), Michiel Trippas (Vlaamse overheid); Freddy Van Eeckhout (netwerk Federale 
Diversiteit) & Sophie Veugelen (kabinet minister Steven Vandeput)


