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NETWERK FEDERALE DIVERSITEIT
Het Netwerk Federale Diversiteit, bestaat sinds 11 maart 2005 en werd des jds
opgericht door de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisa e (FOD P&O)
voormalig verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid op federaal vlak.
In het Netwerk Federale Diversiteit zetelen momenteel 42 diversiteitsverantwoordelijken van verschillende Federale Overheidsdiensten en ze
vertegenwoordigen zo’n + 165.000 ambtenaren. Op bladzijde 6 zijn ze allemaal
terug te vinden.
Anne SCHMIDT en Haﬁda OTHMANI van de FOD P&O waren al die jaren onze
steun en toeverlaat en samen hebben wij mooie projecten mogen realiseren: het
Handvest Diversiteit, het handboek “Diversiteit en HR: binnen- en buitenlandse
goede prak jken”, het Federaal Diversiteitslogo, de eerste en tweede Federale
dag van de Diversiteit en talrijke publica es. Wij wensen hen dan ook via deze
weg te bedanken voor hun jarenlange inzet.
In het najaar van 2014 werd de interfederale Stuurgroep Diversiteitmanagement
opgericht onder voorzi erschap van Selor. Deze stuurgroep werd bestendigd in
de Algemene Beleidsnota van 09 November 2015.
Het Netwerk Federale Diversiteit gee@ 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. Ze waakt ook over de goede uitvoering
van dit beleid.
Zowel het Strategisch Plan Diversiteit als het Federaal regeerakkoord leggen de
focus op bepaalde doelgroepen zijnde:
•

personen met een handicap;

•

personen met een migra eachtergrond;

•

gendergelijkwaardigheid.

Het Netwerk Federale Diversiteit kan ook werkgroepen ini ëren rond andere
beschermde criteria zoals:
•

lee@ijd, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, poli eke overtuiging, syndicale overtuiging, taal,
huidige of toekoms ge gezondheidstoestand, een fysieke of gene sche
eigenschap, sociale aEomst;
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MANDAAT VAN HET NETWERK FEDERALE DIVERSITEIT
De eerste taak van het Netwerk was het schrijven van het mandaat van het
Netwerk Federale Diversiteit, dat op 25 Jun 15 werd voorgelegd aan de
Stuurgroep Diversiteitsmanagement voor bekrach ging.
Het mandaat moet een kader scheppen voor het Netwerk Federale
Diversiteit. Dit mandaat beschrij@ de samenstelling, de opdracht, de structuur, de verantwoordelijkheden, de vergaderingen, de vormingen, de stemming en het budget van het Netwerk Federale Diversiteit.

Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoomkern.
Albert Einstein
Voorwoord
De Federale overheid werkt al vele jaren aan een diverse overheid. De voorbije jaren werden speciﬁeke en algemene beleidsplannen opgemaakt, doelgroepen en quota bepaald, wetgeving opgemaakt, enz. In het huidige regeerakkoord werd het diversiteitsaspect expliciet opgenomen. Een belangrijke
focus wordt voor de komende jaren gelegd op 3 doelgroepen: gender
(gelijkwaardigheid), personen met een handicap en personen met een
migra eachtergrond. Als minister van ambtenarenzaken wil ik, samen met
mijn collega Elke Sleurs, sterk inze en op deze thema’s.
Uit een analyse blijkt immers dat er anno 2015 nog steeds obstakels aanwezig
zijn. Doelgroepen blijven ondervertegenwoordigd, centrale aansturing is te
beperkt en er zijn te weinig ondersteuningsmaatregelen. Ook aan draagvlak
kan er nog gewonnen worden. Een nieuwe, frisse kijk is dan ook aangewezen
om het Federale diversiteitsmanagement te re-dynamiseren.
Steven VANDEPUT
Minister van Defensie, belast
met Ambtenarenzaken

Om dit proces in goede banen te leiden, werd begin 2015 de Stuurgroep
diversiteitsmanagement 2.0. opgericht. Deze stuurgroep is een orgaan dat
alle losse elementen en ini a even bundelt en er centrale sturing, opvolging
en coördina e aan gee@. De stuurgroep werd samengesteld uit zowel interne
als externe experten.
Lid van de stuurgroep diversiteit is het Netwerk Federale Diversiteit. Dit netwerk gee@ ondersteuning en vorm aan de projecten van de Stuurgroep
Diversiteit bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid zoals bepaald in het
Federaal Regeerakkoord van 2014 en het Strategische Plan Diversiteit 20152018 en waakt over de goede uitvoering van dit beleid.
Een van de eerste ac es van het Netwerk Federale Diversiteit in de nieuwe
structuur is de zichtbaarheid van het Netwerk verhogen. In dit kader wordt
vandaag de eerste trimestriële News@federaldiversity gepubliceerd waarin
de verschillende taken van de diversiteitsverantwoordelijken van het
Netwerk worden toegelicht.
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Ik wens via deze weg het Netwerk Federale Diversiteit succes te wensen met
hun eerste News@federaldiversity.

DE WERKGROEPEN VAN HET NETWERK
FEDERALE DIVERSITEIT
De Werkgroepen Diversiteit worden samengesteld met leden van het Netwerk
Federale Diversiteit waaruit ook een voorzit(s)ter wordt gekozen.
De werkgroepen hebben als doel:
•

het leveren van bo om-up informa e aan de projectgroep diversiteit over
behoe@es en noden. Op eigen ini a ef of op vraag van de Stuurgroep
Diversiteit.

•

het uitwerken van en vormgeven aan:

•

•

transversale projecten van de Stuurgroep Diversiteit (prioriteit);

•

eigen transversale of organisa e-speciﬁeke projecten;

terugkoppelen van de werkzaamheden van de werkgroep aan de leden van
het Netwerk Federale Diversiteit.

HET FEDERAAL DIVERSITEITSLOGO

Ter gelegenheid van de 1ste Federale Dag van de Diversiteit, werd op 03 Dec
13

het

federaal diversiteitslogo van Netwerk Federale Diversiteit

voorgesteld. Het logo werd door de vrouwelijke Luitenant-kolonel DUMALIN
gecreëerd in het kader van de wedstrijd “Creëer het federaal diversiteitslogo”
dat door Defensie werd georganiseerd. Het logo werd uit verschillende
inzendingen gekozen door de leden van het Netwerk Federale Diversiteit.
Daarvoor werd zij beloond met de Diversity Award 2012 van Defensie.
Het logo kreeg deze maand een nieuwe lay-out. U vindt het resultaat op de
laatste bladzijde.
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Het begrip “geslacht” duidt op de
biologische
mannen

verschillen
en

tussen

vrouwen.

Deze

verschillen zijn universeel en

jdloos.

WERKGROEP GENDER
Voorzitster: ARDIZZONE Sylvia—FOD Mobiliteit en Vervoer

Zij veranderen niet in de ruimte
(verschillende landen) noch in de jd
(verschillende periodes).
Het begrip “gender” omvat de sociale
en culturele structuren rond de biologische

verschillen

tussen

vrouwen en mannen en die een
invloed

uitoefenen

stereo epe

op

hun

voorstelling.

In

tegenstelling tot het geslacht worden
deze verschillen bepaald door de
omgeving (zij veranderen naargelang
van

het

land,

de

cultuur,

De werkgroep “gender” wil haalbare ac es implementeren op korte, middellange en lange termijn.
In 2015 werd besloten om te werken aan de wetgeving inzake verlof. In
samenwerking met de experten van de FOD P&O, werd een nota voorbereid
en opgenomen in het voorgestelde project tot wijziging van de reglementering ter a en e van het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken.
Deze nota bevat een vij@iental sugges es voor verbetering ten gunste van de
gelijkheid man/vrouw, de nadruk in deze materie werd gelegd in de ongelijke
behandeling tussen statutairen en contractuelen. Het document wordt
momenteel geanalyseerd op het kabinet van Minister VANDEPUT.

de

maatschappelijke omgeving, de religie,
de lee@ijd, enz.) en ze zijn jdelijk (zij
veranderen volgens de jdsperiodes in
func e

van

de

maatschappelijke

WERKGROEP PERSONEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND

evolu e).
Alle

culturen

en

maatschappijen

leggen op basis van de biologische
verschillen tussen mannen en vrouwen
mannelijke en vrouwelijke kenmerken
en rollen vast. Deze sociale structuren
gaan gepaard met stereo epe beelden
en voorstellingen van beide seksen
over

hun

respec evelijke

competen es, ac viteiten of rollen.
Over het algemeen zijn de maatschappijen opgebouwd rond een overwaardering

van

de

als

“mannelijk”

beschouwde kenmerken, wat concrete
gevolgen hee@ voor de situa e van
mannen en vrouwen.
Het begrip gender benadrukt het
maatschappelijke

karakter

van

de

verschillen tussen mannen en vrouwen

Voorzi er : ANTUNES Cris ano—Dienst voor de Bijzondere Sociale zekerheidsstelsels
De taak van de werkgroep « migra e » is om de vertegenwoordiging van de
personen met een migra eachtergrond binnen de federale administra e te
verzekeren. In 2015 werd door de Stuurgroep Diversiteitmanagement aan de
werkgroep gevraagd om een gemeenschappelijke deﬁni e van “persoon met
een migra eachtergrond” uit te werken. Deze deﬁni e zal dienen als basis
voor een federale monitoring. Voor de uitwerking van deze deﬁni e hebben
we al contacten gehad met de dienst van het diversiteitsbeleid van de
Vlaamse overheid en de FOD Werkgelegenheid.
De werkgroep zal ook het personeel van de Federale Overheidsdiensten
sensibiliseren rond deze thema ek. Zo hoopt de werkgroep op termijn elke
vorm van discrimina e weg te werken tegenover personen met een migra eachtergrond binnen de federale administra e. Om dit te bereiken werken we
momenteel aan de opstelling van richtlijnen die een gelijke behandeling
moeten verzekeren in situa es gelinkt aan culturele en religieuze diversiteit
in de verschillende federale departementen.

en de ongelijkheden die rond de
stereo epe

beelden

en

maatschappelijke rollen ontstaan.

WERKGROEP ARMOEDE

Rekening houden met het gender

Voorzitster: DAEMS Els—Selor

impliceert het zich bewust worden van
het jdelijke en culturele karakter van
de verdeling van de rollen. Dit impliceert

eveneens

het

zich

bewust

worden van het feit dat de mannelijke
norm momenteel domineert in onze
maatschappij.
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Deze werkgroep zal zowel werken rond armoede als lager geschoolde
ambtenaren. De eerste focus legt de werkgroep op armoede binnen de
Federale overheid. Armoede kan immers iedereen overkomen, ook werkende
personen. Je zou het niet verwachten, maar onder de Federale ambtenaren
zijn er heel wat personen die het moeilijker hebben. Personen van alle
niveaus.
Vaak zijn collega’s, leidinggevenden, …, hier niet van op de hoogte en gaat
het om een vorm van ‘verdoken armoede’ die gepaard gaat met heel wat
schaamte. De werkgroep wil hierrond enkele ini a even nemen. Zo hee@ de
werkgroep o.a. de ambi e om een centraal, globaal overzicht te maken van
alle sociale diensten en hun dienstverlening, best prac ces uit te wisselen en
een interne sensibiliseringscampagne te lanceren.

Begeleidingscommissie voor de aanwer-

WERKGROEP PERSONEN MET EEN HANDICAP

ving van personen met een handicap
(BCAPH)

Voorzi er : VERHULST Joris—FOD Financiën
Uit de gegevens van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van
personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) blijkt een
zeer sterke ondervertegenwoordiging van jongere bachelors en masters met
een handicap.

in

het

federaal

openbaar

ambt—Evalua4everslag

2014

In 2014 ging de Commissie verder met
haar analyses en follow-up van het
tewerkstellingspercentage van personen
met een

handicap bij de federale

Met de werkgroep hebben we daarom besloten om deze mensen te zoeken
waar ze zeker te vinden zullen zijn: op de schoolbanken. Er werd contact
gezocht met het ondersteunend netwerk voor studenten met een handicap
aan hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het is
de bedoeling dat deze doelgroep in de toekomst systema sch wordt bereikt
en gesensibiliseerd aan de hand van infosessies en workshops.

overheid.

Op 30 november vond in Gent een proefproject plaats. In samenwerking met
de Artevelde Hogeschool organiseerden we een infoavond voor studenten
met een handicap over werken bij de overheid. Dit ini a ef wordt nu
geëvalueerd en verdere ac es zullen zeker volgen.

organisa es op basis waarvan haar zesde

Om over recente informa e te beschikken
over de tewerkstelling van personen met
een handicap, verzamelde de BCAPH
nieuwe gegevens in bij 55 federale
evalua everslag wordt uitgewerkt.

Personen met een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen bele en volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te par ciperen in de samenleving.

FEDERALE DAG VAN DE DIVERSITEIT 2015
“FOCUS HOLEBI”
Voorzitster: BATENBURG Myrthe—FOD
Jus e
Op 19 november 2015 werd voor de derde
keer op rij– op ini a ef van het Netwerk
van diversiteitsverantwoordelijken – de
Federale Dag van de Diversiteit
georganiseerd. Dit keer stond de dag in het
teken staan van ‘holebi’s’.
Is onze federale werkvloer holebivriendelijk ?

Een courante uitspraak als het gaat over
het belang van een holebivriendelijke
werkvloer is dat je seksuele geaardheid
behoort tot de privésfeer.

De vaststellingen zijn onder andere de
volgende: een lichte daling van de
tewerkstellingsgraad
van
erkende
personen met een handicap: 1,45% in
2014 (1,39% met de Federale Poli e
inbegrepen) tegenover 1,57% in 2013
(1,51% met de Federale Poli e
inbegrepen), 2012 (1,54%), 2011 (1,37%),
2010 (1,28%) en 2009 (0,9%).
In totaal bereiken of overschrijden 7
federale organisa4es het quotum van 3%
tewerkstelling van personen met een
handicap (tegenover 9 in 2013).

•

Vrouwen en Mannen

•

Buiten de ac viteiten die reeds in de verschillende Federale Overheidsdiensten plaatsvonden, organiseerde het Netwerk Federale Diversiteit op die dag
ook hun allereerste conferen e “Uit de kast werkt beter. Over holebis op de
werkvloer” in het Auditorium van de FOD Jus e. Een groot succes als met
kijkt naar het grote aantal deelnemers.

De Federale Overheidsdienst Informa e– en Communica etechnologie

•

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Over-

“Een goed weekend gehad? Iets speciaals gedaan? Hoe gaat het met je man, je
vrouw, je kinderen?”

Het zijn vragen die je regelma g hoort onder collega’s. Praten over je
privéleven is heel normaal op het werk. Maar wat als jouw leven niet in overeenstemming is met de stereo epe verwach ngen?

Ins tuut voor de Gelijkheid van

leg

•

Het Koninklijk Ins tuut voor het
Kunstpatrimonium

•

Ministerie van Defensie

•

De Regie der Gebouwen

•

De Kruispuntbank voor Sociale
Zekerheid
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LEDEN VAN HET NETWERK FEDERALE DIVERSITEIT
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