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Een diversiteitsbeleid uitwerken
METHODOLOGISCHE HANDLEIDING

Inleiding

De federale overheid zorgt voor het respecteren van de gelijke kansen en het aanmoedigen van
diversiteit zowel in het human ressourcesbeleid als in de relaties met de burgers. In praktijk
wordt deze visie vertaald in de uitwerking van een diversiteitsbeleid in de organisaties. Door de
ondertekening van het handvest van diversiteit, verbinden de federale organisaties zich ertoe
concrete acties te voeren en iedere vorm van discriminatie uit te sluiten.
Via het diversiteitsbeleid wil de federale overheid voor elke man of vrouw een werkkader
aanbieden waar verschillen in waarden, geslacht, handicap, afkomst, levensstijlen,… worden
gerespecteerd.
Diversiteit waarderen houdt ook in dat er blijk wordt gegeven van openheid, dat de unieke
talenten en bekwaamheden van iedereen worden gerespecteerd en dat de verschillen als een
rijkdom en een troef voor de organisatie worden beschouwd en niet als een reden om iemand
uit te sluiten.
Diversiteit naar waarde schatten geeft blijk van openheid van geest en van waardering voor
ieders unieke talenten en competenties. Diversiteit houdt rekening met verschillen want zij zijn
een rijkdom en een troef voor de organisatie, geen voorwendsel voor uitsluiting.
Door te werken binnen het kader van respect voor de gelijkheid van kansen, van het uitsluiten
van elke vorm van discriminatie en van de neutraliteit van de HR-processen biedt de
administratie kansen voor tewerkstelling en het uitbouwen van een loopbaan.

Doelstelling
De FOD Personeel en Organisatie stimuleert het diversiteitsbeleid door tal van initiatieven zoals
het diversiteitsactieplan, het federaal netwerk diversiteit; ook via zijn diensten voor selectie,
certificering en oriëntatie (Selor) en voor opleiding (Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid).
Via de ondersteunende opdrachten van de organisaties stimuleert de cel diversiteit van de DG
Organisatie- en Personeelsontwikkeling het netwerk van de diversiteitsverantwoordelijken en
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begeleidt de organisaties bij de ontwikkeling van hun diversiteitsbeleid. In de organisaties zijn
een of meerdere diversiteitsverantwoordelijken belast met het implementeren van
diversiteitsprojecten.
Deze gids stelt een methodologie voor en reikt tools aan om het implementeren van een
diversiteitsbeleid gekoppeld aan een HR-beleid dat iedereen respectvol behandelt, te begeleiden.

Doelgroep
Deze gids is bedoeld voor de diversiteitsverantwoordelijken belast met het implementeren van
een diversiteitsbeleid binnen hun organisatie, evenals voor de P&O-stafdiensten of de
personeelsdiensten.

Benadering
Het eerste deel van deze gids herneemt op een systematische wijze enkele theoretische
benaderingen inzake diversiteit en stelt een methodologisch model voor om acties te
structureren die gericht zijn op het bevorderen van diversiteit en het waarborgen van gelijkheid
van kansen binnen de organisatie.
Het tweede deel stelt de stappen voor die nodig zijn om een diversiteitsbeleid te implementeren
en dit vanaf de uitwerking van een visie op diversiteit tot de evaluatie ervan. Deze stappen
omvatten de analysefase, de conceptie van een actieplan en de uitvoering ervan.
Bij elke stap worden er tools voorgesteld om de lezer te helpen bij de concrete uitvoering ervan.
De gids omvat een methodologie met 6 opeenvolgende fasen. Elke fase omvat één of meerdere
stappen.

Gebruiksaanwijzing
De gids overloopt verschillende stappen. In de praktijk is het mogelijk dat de overgang naar de
volgende stap niet chronologisch verloopt. Bij iedere stap wordt de werkgroep geïnformeerd
teneinde zijn akkoord en steun te bekomen.
Een diversiteitsbeleid concretiseren is maatwerk. Er moet rekening worden gehouden met het
niveau van engagement van het management, met de cultuur van de organisatie, en met de
financiële en menselijke middelen,…
Deze gids stelt enkele pistes en tools voor. Deze gids heeft niet de intentie exhaustief te zijn.

Interessant om weten
Deze gids is tevens beschikbaar in digitale versie op www.diversiteit.belgium.be en op het
eCommunity DIVnet. Daar vindt u :
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• de volledige versie in PDF
• de voorgestelde tools in Word-formaat om de lezer de mogelijkheid
te bieden ze aan te passen aan de noden en de specifieke kenmerken
van de organisatie
• een woordenlijst met de belangrijkste termen die te maken hebben met diversiteit.

Meer informatie
De cel diversiteit van de DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de FOD P&O en het
diversiteitsteam van Selor (rekrutering en selectie) blijven ter beschikking van de organisaties die
begeleiding en advies voor hun diversiteitsbeleid wensen (zie nuttige contacten p.106).

Wij danken...
het diversiteitsteam van Selor, OFO, de DG Interne communicatie en Kennismanagement van de
FOD P&O, het Steunpunt Personeel en Welzijn, het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding,... voor hun medewerking.
Deze gids werd opgesteld door de cel diversiteit van de DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling
van de FOD P&O.
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Een diversiteitsbeleid uitwerken
METHODOLOGISCHE HANDLEIDING

Deel 1
Het diversiteitsbeleid: theoretische standpunten
1. Wat verstaan we onder diversiteitsbeleid?
Er bestaan verschillende benaderingswijzen met betrekking tot het diversiteitsbeleid. De federale
overheid beschouwt het diversiteitsbeleid als een wisselwerking tussen een as met gelijke
kansen, waarbij voornamelijk een beroep wordt gedaan op positieve acties, en een as gelijke
behandeling, waarbij vooral wordt gestreden tegen de discriminatie en wordt geijverd voor
neutrale processen.
Het diversiteitsbeleid kadert binnen een politieke strategie. Dit beleid moet worden ondersteund
door het management en moet verband houden met de cultuur van de organisatie. Het
diversiteitsbeleid vertaalt zich dus in een geïntegreerde aanpak waarbij factoren uit verschillende
domeinen een rol spelen, zoals de interne en externe communicatie, rekrutering en selectie,
opleiding, loopbaanontwikkeling,… Schematisch kan de diversiteitsprocedure als volgt worden
voorgesteld:
Strategisch plan

Diversiteit
Management

Cultuur

Uit dit schema blijkt duidelijk het belang een realistische strategie te ontwikkelen die
ondersteund wordt door het management, waarover wordt gecommuniceerd en die ingebed is
in de cultuur van de organisatie.
Een beleid dat gelijke kansen en een gelijke behandeling combineert, laat toe om zowel te
handelen op korte termijn (positieve acties zijn gedefinieerd in de tijd) als op middellange en
lange termijn (met acties gericht op de mentaliteit en de processen). Het diversiteitsbeleid
beoogt de evolutie van sociale vertegenwoordigingen en houdt rekening met de competenties
van elk individu in zijn verscheidenheid.

9

Guide Politique diversité N - Intro

8/23/10

7:56 PM

Page 10

Dit diversiteitsbeleid is niet enkel gericht op bepaalde doelgroepen maar ook op de bestaande
verschillen : leeftijd, sociale afkomst, etnische afkomst, scholingsniveau, seksuele geaardheid,
gezondheidstoestand,…
Het implementeren van het diversiteitsbeleid wordt uitgewerkt in een actieplan voor de organisatie.

2. Waarom een actieplan ontwikkelen?
Een diversiteitsbeleid beoogt de verandering van processen en mentaliteit binnen een
organisatie. Dit is een werk van lange adem waarbij rekening moet worden gehouden met de
omgeving van de organisatie. Een gerichte actie heeft maar zin als deze kadert binnen een
globaal diversiteitsbeleid. Het actieplan werkt een kader uit en concretiseert het
diversiteitsbeleid.
Uiteraard de bestaande processen verbeteren, hun neutraliteit controleren en elk individu op
gelijke voet behandelen, komt niet enkel bepaalde groepen binnen de organisatie tengoede
maar ook elke medewerker en de organisatie zelf.
Concrete resultaten
Ingevolge de invoering van het diversiteitsbeleid zag TNT Oostenrijk z’n verlooppercentage
dalen. Het daalde van 25 % in 2000 tot 10 % in 20031 en er werd een vergelijkbare daling
van het absenteïsme vastgesteld.

3. Wat is een diversiteitsactieplan?
Het actieplan benadrukt de doelstellingen en de voordelen van diversiteit en geeft structuur aan
de diversiteitsacties van de organisatie. Dit geeft de medewerkers en de leidinggevenden de
mogelijkheid om het belang en de pertinentie van de gevoerde acties beter te omlijnen voor
zichzelf en voor de organisatie.
Het actieplan definieert de geplande acties voor een gegeven periode en ook hun uitvoering.
Het biedt een antwoord op de volgende vragen: waarom? wanneer? hoe? door wie en voor wie?

Het omvat
• De context
Hier worden de actoren van het diversiteitsbeleid binnen de organisatie opgesomd en de visie
en de meerwaarde van diversiteit verduidelijkt (het waarom van een diversiteitsbeleid, wat
diversiteit inhoudt voor de organisatie, de voordelen en eventueel de risico’s die eraan
verbonden zijn).

• De acties
Een diversiteitsactieplan biedt een antwoord op een aantal vragen en definieert de prioriteiten
van het diversiteitsbeleid. Het doel is het formaliseren van :

1. Marion Keil & al. Trainingshandleiding voor diversiteitsmanagement, 2007.
http://ec.europa.eu/social > veld « Snel zoeken »: « trainingshandleiding voor diversiteit ».
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- de acties en de vooropgestelde resultaten
- de actoren en de middelen die werden ingezet
- de einddata van de voorziene acties.

Het plan is gebaseerd op fundamentele elementen
• De aanvaarden van het personeel: een actieplan voor de organisatie
Het diversiteitsactieplan moet deel uitmaken van de globale strategie van de organisatie. Opdat
iedereen zich betrokken zou voelen, moet het actieplan stroken met de realiteit op het terrein.
Het is daarom belangrijk om erop toe te zien dat de acties overeenstemmen met de
problematiek en de bijzonderheden van de organisatie.

• De communicatie
Het communicatieplan maakt integraal deel uit van het diversiteitsbeleid. Een actieplan moet
voorzien in de uitvoering van een transparante en regelmatige communicatie op elk niveau van
de hiërarchie en de organisatie.

• De neutraliteit van de processen voor het humanresourcesbeleid
Rekening houden met gelijke kansen en diversiteit situeert zich voornamelijk op het niveau van
het humanresourcesbeleid. Een beleid gebaseerd op competenties biedt aan de organisatie de
mogelijkheid om zich te omringen met de beste talenten om zo de prestaties te verbeteren.
Bepaalde tools en processen leiden echter tot rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie.
Een analyse van de processen met het oog op gelijke kansen moet de discriminerende
elementen neutraliseren teneinde alle processen objectief te laten verlopen.

• De systematische strijd tegen elke vorm van discriminatie
• Een transversale en geïntegreerde aanpak (op alle niveaus van de organisatie)

4. Ontwikkeling van een actieplan gericht op het
MIA-model
Het Deense “MIA-model” van de organisatie “Mangfold i Arbeidslivet”2 biedt bedrijven en
overheidsorganisaties de mogelijkheid om diversiteitsprojecten te ontwikkelen en te
ondersteunen.
Dit model werd in Denemarken ontwikkeld na gezamenlijk Europees overleg tussen de
verschillende actoren en experten vanuit de wereld van het bedrijfsleven en van de NGO’s. Het
legt de nadruk op diversiteit en gelijke kansen binnen de arbeidsomgeving en stelt de
ontwikkeling van inclusieve organisaties voorop waarbij de verscheidenheid van de werknemers
als vertrekpunt èn als pluspunt wordt genomen.
Er zijn verschillende invalshoeken om diversiteit binnen een organisatie te implementeren. Het
kan gaan om een aanpak gebaseerd op de regelgeving of op de menselijke middelen. Een
organisatie kan bijvoorbeeld streven naar een sterkere vertegenwoordiging van de “diversiteit” bij
het personeel, zich concentreren op non-discriminatie of actief gelijke kansen bevorderen.

2. NOUR, Suzanne, NELLEMANN THISTED, Lars. Diversity in the workplace, when we are equal but not the same.
Børsens Forlag (Copenhagen), 2005. - http://www.mangfold.no/.
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Een globaal diversiteitsbeleid gebaseerd op de regelgeving3 en de menselijke
middelen.
Het MIA-model toont aan op welke manier het diversiteitsbeleid gestoeld op de regelgeving en
een management van de menselijke middelen een raakvlak vinden hoe in een dynamisch proces.

Non-discriminatie
garanderen

Verhogen van
diversiteit

Gelijke kansen
bevorderen

Talenten gebruiken

Het beheer van diversiteit
gebaseerd op de regelgeving

Het beheer van diversiteit gericht
op de menselijke middelen

Volgens dit model impliceert het diversiteitsbeleid een permanente herevaluatie van de
doelstellingen en de gebruikte methoden. Deze evaluatie gebeurt gelijktijdig met de aanzet om
diversiteit binnen de organisatie te verhogen en het bewustzijn inzake non-discriminatie aan te
scherpen.
Het diversiteitsbeheer dat gebaseerd is op de regelgeving, verzet zich tegen iedere vorm van
discriminatie en van pesterijen op de werkvloer. De inzet is het combineren van het afwijzen
van discriminaties en het actief promoten van gelijke kansen voor alle medewerkers. Het gaat
hier niet om het voeren van gerichte acties, maar om het opzetten van een permanent proces
dat zich baseert op het systematisch in vraag stellen van de praktijk en van de structuur van de
organisatie (zijn beiden discriminatoir of niet?).
Het beheer van diversiteit gericht op de menselijke middelen steunt op het optimale gebruik
van de diversiteit van de menselijke middelen, en op de waardering van de verschillende
competenties, ervaringen en achtergronden van de medewerkers.
Het doel is door het waarderen van de verscheidenheid aan medewerkers en competenties de
diversiteit zowel kwantitatief als kwalitatief te doen toenemen.

Deze twee types diversiteitsbeleid zijn onderling afhankelijk van elkaar
Van zodra de scheidingsmuren zijn weggewerkt zullen nieuwe profielen van medewerkers hun
plaats krijgen binnen de organisatie. Indien diversiteit wordt nageleefd en gevaloriseerd, zal zich
dat weerspiegelen in een zowel kwantitatieve als kwalitatieve toename van de diversiteit door
nieuwe perspectieven en nieuwe werkmethoden te bieden voor de organisatie.
Het MIA-model berust op vier krachtlijnen: non-discriminatie garanderen, gelijke kansen
bevorderen, verhogen van diversiteit en de talenten gebruiken.

3. Vertaald uit het Engels “Right based diversity management”.
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4.1. Non-discriminatie garanderen
Een beleid dat zich richt op de diversiteit van de effectieven gaat het gevecht tegen
discriminaties allerhande niet uit de weg. Een belangrijke vertegenwoordiging van bepaalde
groepen binnen een organisatie betekent niet altijd dat er geen discriminatie is. Er moet daarom
bijzondere aandacht worden besteed aan de processen van het personeelsbeleid en aan
discriminerend gedrag dat kan opduiken, bijvoorbeeld tijdens selectiegesprekken, in het kader
van promoties, toegankelijkheid van opleidingen, mobiliteit,…
Bij de administratie kan het niet-discrimineren zowel slaan op het personeelsbeleid als op
de dienstverlening die wordt geboden aan de burgers.
Non-discriminatie garanderen betekent concreet:
• Erkennen dat discriminatie mogelijk is: het bestaan van discriminaties binnen een dienst
niet negeren.
• Een non-discriminatiebeleid concretiseren: de praktijk analyseren en duidelijk de boodschap
overbrengen dat er voor pesterijen en discriminaties geen plaats is binnen een organisatie.
• De klachten behandelen: nagaan of er een systeem van klachtenmanagement bestaat en de
medewerkers over hun rechten informeren door hen door te verwijzen naar diensten bevoegd
voor de behandeling van discriminatieklachten.
• Het personeel opleiden: alle personeelsleden inlichten over het bestaan van de
antidiscriminatiewetten (10 mei 2007) en medewerkers opleiden om deze kennis te
gebruiken binnen het kader van hun functie (selectie-adviseurs, diensthoofden,…).

4.2. Gelijke kansen bevorderen
Een consequent inwerken op de organisatiecultuur is een noodzakelijke voorwaarde om de
nieuwe waarden te promoten. Een van de succesfactoren van een diversiteitsbeleid blijft de
betrokkenheid van het personeel bij de nieuwe gehanteerde waarden. Het creëren van een
gunstige context is cruciaal. Om die betrokkenheid te bekomen moeten diversiteit en gelijke
kansen met verschillende middelen worden gestimuleerd. Er moet worden nagegaan of
de geldende procedures binnen de organisatie voor iedereen gelijke kansen waarborgen.
Diversiteit stimuleren houdt ook in dat er moet worden uitgelegd waarom diversiteit belangrijk
is voor de organisatie en hoe dit zich concreet vertaalt op het terrein. Er zijn uiteraard
theoretische uiteenzettingen over de voordelen van diversiteit, maar voorbeelden van concrete
acties, getuigenissen van personeelsleden en succesverhalen zeggen voor het personeel zoveel
meer. Een goede communicatie en diverse sensibiliseringsacties blijven essentieel.

4.3. Verhogen van diversiteit
Naast het rekruteren van “gediversifieerd” personeel gaat het er vooral om erop toe te zien dat
het personeel zich goed voelt binnen de organisatie door verschillende maatregelen in te voeren,
zoals het mentoraat, coaching, sensibiliseringsopleidingen in het kader van de diversiteit,
tevredenheidsenquêtes,…
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De diversiteit doen toenemen impliceert ook dat men zich moet profileren als een open
werkgever en dat men die openheid moet delen met de burgers, met bepaalde doelgroepen
binnen een organisatie, het verenigingsleven,…
Wat het inzetten van mensen met een handicap betreft, wil de federale overheid het aantal
medewerkers met een handicap4 binnen elke organisatie zien toenemen. Om die doelstelling te
bereiken zijn er sensibiliseringsacties vereist om de bestaande ideeën over een handicap bij te
sturen.

4.4. Talenten gebruiken
Op dit ogenblik is er heel wat talent dat onderbenut wordt. We zien onder andere ook dat er
nog veel te weinig vrouwen zijn die managementfuncties bekleden. Daarom moedigt de federale
overheid vrouwen aan om zich kandidaat te stellen voor die functies. De diversiteit van een
dienst bevorderen betekent die diversiteit aan competenties en knowhow inzetten als een
opportuniteit voor de organisatie. De komst van een medewerker met een handicap op een
dienst kan de dienst ertoe aanzetten om de organisatiewijze van het werk te herbekijken en om
verbeteringen aan te brengen die zowel de gehandicapte medewerkers als de hele dienst ten
goede komen.
Illustratie van het model: enkele acties van het DG OPO van de FOD P&O, van het OFO en van
Selor (Diversity@selor) gespreid overeenkomstig het MIA-model.
1. Non-discriminatie garanderen
• Selectietesten screenen: analyse van de selectietesten om te garanderen dat zij geen
kandidaten discrimineren op basis van hun afkomst of hun geslacht.
• Vereiste van het “diversiteitscriterium” voor de aankoop en de ontwikkeling van nieuwe
testen.
• Opleiding met het oog op de verplichte diversiteit voor alle personeelsleden van Selor om
niet-discriminerende selectieprocedures te garanderen.
• Redelijke voorzieningen voor kandidaten met een handicap gedurende alle selecties.
• Monitoring op het vlak van rekrutering om te beschikken over cijfers over de kandidaturen
van mannen en vrouwen, personen met een handicap, personen van vreemde afkomst,…
Die cijfers zullen geanalyseerd moeten worden om projecten te concretiseren en de eventuele
onevenwichten te herstellen.
2. Gelijke kansen bevorderen
• Handvest van de diversiteit van de federale overheid ondertekend door de leiders en
gecommuniceerd in de organisaties.
• Diversiteitsopleiding teneinde zich te familiariseren met het diversiteitsconcept voorgesteld in
de catalogus met de standaardopleidingen van het OFO.
• Aanwezigheid en promotie van de diversiteit tijdens salons, werkbeurzen,…
• Diversiteitskanalen om bepaalde doelgroepen te bereiken (personen van vreemde afkomst,
personen met een handicap, vrouwen,…)
• Etnotoer van België: er zullen gedecentraliseerde etnocommunicatieacties georganiseerd
worden. De bedoeling zal erin bestaan om bepaalde doelgroepen te bereiken in verschillende
steden en wijken om Selor, de arbeidsmogelijkheden, de diversiteitsprojecten voor te stellen
en om de selectieprocedures neutraal te maken.
• Communicatie: informatie over gelijke kansen en acties/projecten van de FOD in het kader
daarvan, gebruik van een diversiteitslogo in de jobaanbiedingen, hoofdstuk over gelijke
kansen en een handicap in functiebeschrijvingen voor kandidaten,…
4. Het KB van 5 maart 2007 voorziet dat elke openbare dienst personen met een handicap aanwerft, ten belope van
3% van zijn personeelsbestand voor 2010.
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3. Verhogen van diversiteit
• Redelijke voorzieningen tijdens selectieprocedures voor kandidaten met een handicap en
specifieke lijst van laureaten met een handicap.
• EVC-project (eerder verworven competenties): de bedoeling bestaat erin om de mensen die
niet over het vereiste diploma beschikken maar wel over de competenties en de ervaring,
een toegangsticket te verlenen (een competentiecertificaat) voor de selecties.
• Project TOP SKILLS: aan vrouwen een overzicht geven van hun managementcompetenties
waardoor ze zich kunnen bewust worden van hun reëel competentieniveau teneinde ervoor
te zorgen dat zij meer deelnemen aan selectieprocedures voor managementfuncties en zodat
zij sterker vertegenwoordigd worden binnen de Directiecomités.
• Brochure over het onthaal en de integratie van medewerkers met een handicap om concrete
tips te geven en om nuttige contactgegevens door te geven aan de organisaties.
4. Talenten gebruiken
• Netwerk FELINK: ondersteuning van vrouwen bij de ontwikkeling van hun netwerk en bij
hun persoonlijke ontwikkeling.
• Getuigenissen van medewerkers (op websites/intranet, in het jaarverslag,…)
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Een diversiteitsbeleid uitwerken
METHODOLOGISCHE HANDLEIDING

Deel 2
Het diversiteitsbeleid in praktijk
Fase 1

Fase 2
Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Een visie
ontwikkelen

Stap 1

Fase 3

Fase 4
Het
actieplan
uitwerken
en laten
valideren

Een
diagnose
opmaken

Stap 2

De steun van
het management
verkrijgen

De actoren
verzamelen en
middelen
zoeken

Het
communicatieplan
uitwerken

Fase 6
De acties
evalueren

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Een aanpak
kiezen

De acties
uitwerken

Het actieplan
laten valideren

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Gegevens
verzamelen

Een zelfevaluatie
uitvoeren van de
HR-processen

De gegevens
analyseren
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De fasen van een diversiteitsbeleid: SYNTHESE
Fase

Streefdoel

Fase 1: Een visie ontwikkelen • Bepalen van de algemene
doelstellingen van het
diversiteitsbeleid van de
organisatie
• Definitie van diversiteit voor
de eigen organisatie

Tools
• Voorbeelden van visies
pp. 23-24.

Fase 2: Een werkkader
creëren en middelen
zoeken

• Betrokkenheid van het
management en van de
desbetreffende diensten
• Werkgroep met opdracht
• Participatieve werking

• Projectfiche (tool 1)

Fase 3: Een diagnose
opmaken

• Stand van zaken inzake
diversiteit
• Overzicht van de
ondernomen acties
• Overlopen van de sterke
punten en de te verbeteren
punten
• Overlopen van de prioritaire
actiepistes
• Diversiteitsbeleid aangepast
aan de bijzonderheden van
de organisatie (noden,
uitdagingen,…)

• Methoden om gegevens te
verzamelen (tool 10)
• DIVERSImeter:
auditvragenlijst gericht op
de strategie, het leadership
en de organisatiecultuur
(tool 3)
• Tevredenheidsenquête van
medewerkers met een
handicap (tool 4)
• De antidiscriminatiewetten
in de praktijk (tool 5)
• Vragenlijst zelfevaluatie
kwaliteit en diversiteit (tool
6)
• Gids voor een
diversiteitsaudit gericht op
de organisatie en de
HR-praktijken (tool 7)
• Analyse van de
HR-processen met het oog
op de diversiteit – checklist
(tool 8)
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Fase 4: Het actieplan
uitwerken en laten
valideren

• Het definiëren van een
aanpak inzake
diversiteitsbeleid
• Te realiseren acties
uitwerken
• Validering en engagement
van het management
• De acties meedelen aan het
personeel

Fase 5: Het
communicatieplan
uitwerken

• Communiceren over het
• Communicatieplanmodel en
engagement dat zowel intern
mogelijke kanalen (tool 2)
als extern diversiteit beoogt
• Sensibiliseren
• De diversiteit stimuleren
• Invloed op de bedrijfscultuur

Fase 6: De acties evalueren

• Zoeken van succes- en
risicofactoren
• Bijsturen van toekomstige
acties
• Meedelen aan de betrokken
partijen

• Voorbeelden van
diversiteitsacties per
HR- domein (tool 9)
• Diversiteitsactieplan, FOD
P&O, 2009
• Handleiding “Diversiteit en
HR: binnen- en
buitenlandse best practices,
FOD P&O, 2008

Het engagement van het management is heel belangrijk
gedurende al deze fasen
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[ EEN VISIE ONTWIKKELEN ]

Fase 1
Een visie
ontwikkelen

Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Een diagnose
opmaken

Waarom?
Deze initiële fase biedt de mogelijkheid om de
richtlijnen te definiëren van het diversiteitsbeleid
binnen de organisatie.
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Het actieplan
uitwerken en
laten
valideren

Het
communicatieplan
uitwerken

De acties
evalueren
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[ EEN VISIE ONTWIKKELEN ]

Context
De visie is gericht op de toekomst en wordt voorgesteld aan de hand van algemene
doelstellingen. De visie is het resultaat van het denkwerk van de diversiteitsverantwoordelijke(n)
met betrekking tot het diversiteitsbeleid van de organisatie.

Werkwijze
De diversiteitsverantwoordelijke kan deze reflectie rond de visie voeren tezamen met een
werkgroep. Zodra de visie gedefinieerd is, zal ze worden voorgelegd aan het management (zie
volgende stap). Ze moet worden aanvaard en ondersteund door het Directiecomité.

Voorbeelden
RBC Canadese financiële groep5
Onze diversiteitsvisie: Een gediversifieerd personeelsbestand hebben in een integrerende
werkomgeving die de talenten van alle werkgevers vrijmaakt, zodat er extra waarde wordt
gegenereerd, voor meer klantervaring wordt gezorgd, vernieuwende oplossingen worden
uitgewerkt voor markten en gemeenschappen die wij bedienen, en waarde wordt gecreëerd
voor onze aandeelhouders. Door zijn werknemers, klanten en gemeenschappen te helpen om
succes te boeken via de diversiteit, moet RBC bijdragen tot het creëren van een betere
toekomst.
Wij zijn ervan overtuigd dat vruchtbare en aanhoudende inspanningen inzake diversiteit
overeenstemmen met drie domeinen die onderling afhankelijk zijn: het talent en het
werkmilieu, de markt en de gemeenschappen. Onze prioriteiten inzake diversiteit stemmen
overeen met deze drie luiken:
Talent en werkomgeving: De diversiteit en de integratie van onze arbeidskrachten doen
toenemen en ervoor zorgen dat er meer vrouwen en minderheden vertegenwoordigd worden in
leidinggevende functies.
Markt: Aangepaste producten en diensten aanbieden die toegankelijk zijn voor gediversifieerde
markten en efficiënte diversiteitsprogramma’s installeren van de leveranciers in Noord-Amerika.
Gemeenschappen: De economische en maatschappelijke ontwikkeling van onze
gemeenschappen ondersteunen door te getuigen van leiderschap bij het opzoekwerk, de
strategische samenwerkingsverbanden, de giften en de sponsoring.

Hewlett-Packard6
Wij bij HP zijn ervan overtuigd dat diversiteit en integratie belangrijke factoren zijn voor
creativiteit, innovatie en vindingrijkheid. Wereldwijd zetten wij onze verscheidenheid in om
iedereen te laten delen in de kracht van de technologie, op de markt, op de werkplaats en
binnen de gemeenschap.
5. www.rbc.com > à propos de RBC > nos valeurs > diversité.
6. www.hp.com > info over HP > bedrijfsinformatie > diversiteit.
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Het creëren van een gevarieerde omgeving die openstaat voor integratie is al jarenlang een
permanent proces – een traject op basis van sterk verankerde waarden. Onze diversiteitsvisie is
vandaag globaal. Zij vereist vandaag de wereldwijde concretisering van moedige acties. Wij
zijn fier op datgene wat we reeds hebben bereikt en op onze huidige doelstellingen.

Actieplan 2005-2007 om de diversiteit bij de federale overheidsdienst te
bevorderen7
De diversiteit binnen de administratie beoogt …
“beter de samenstelling van de maatschappij weerspiegelen en op deze manier beter de hele
bevolking dienen; een voorbeeldrol vervullen bij het stimuleren van de maatschappelijke
rechtvaardigheid en de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid …”

7. FOD P&O, Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de diversiteit Brussel, 2005, p. 7.
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[ EEN WERKKADER CREËREN EN MIDDELEN ZOEKEN ]

Fase 2
Een visie
ontwikkelen

Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Stap 1

Een diagnose
opmaken

Het actieplan
uitwerken en
laten
valideren

Het
communicatieplan
uitwerken

Stap 2

De steun van
het
management
verkrijgen

De actoren
verzamelen en
middelen
zoeken

Waarom?
Een van de succesfactoren van een diversiteitsbeleid is
de betrokkenheid van de verschillende actoren van de
organisatie. Het diversiteitsbeleid heeft betrekking op
elk niveau van de organisatie; men moet kunnen
rekenen op het engagement van het management en de
actieve medewerking van de betrokken partijen.
Vooraleer een diversiteitsbeleid kan worden gelanceerd,
moet het management worden overtuigd, moeten de
beschikbare menselijke en financiële middelen worden
gezocht, moet er met de verschillende actoren worden
samengewerkt en moeten de rol en de
verantwoordelijkheid van iedereen worden bepaald.
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[ EEN WERKKADER CREËREN EN MIDDELEN ZOEKEN ]
STAP 1: DE STEUN VAN HET MANAGEMENT
VERKRIJGEN

Context
Door het Handvest van de diversiteit van de federale overheid te ondertekenen8, hebben de
leidinggevende personen van de federale overheidsdiensten zich geëngageerd om de diversiteit
te stimuleren en om concrete acties te realiseren binnen hun organisatie. Om de werkgroep te
kunnen vormen (stap 2) is het van essentieel belang om het formele engagement van het
management van de organisatie te bekomen om een diversiteitsbeleid uit te werken.

Werkwijze
Het gaat er in deze fase nog niet om een actieplan voor te leggen aan de hiërarchie, maar om
informatie te bieden over het “waarom” (zie ook fase 1 “Een visie ontwikkelen”), het “wat” en
het “hoe”. Maar ook om voor de organisatie de meerwaarde te benadrukken, eventueel een
overzicht te maken van de reeds ondernomen acties, hun resultaten en de bestaande
problematiek. Het kan ook nuttig zijn om de reglementering inzake diversiteit en nondiscriminatie te overlopen.
Zodra het engagement is verkregen, moeten de leidinggevende personen geïnformeerd worden
over de evolutie van het diversiteitsbeleid en moeten zij in staat zijn om de doelstellingen die
met dit beleid te maken hebben in de organisatiestrategie te integreren. Zij moeten de nodige
menselijke en financiële middelen vrijmaken9 om de doelstellingen te bereiken.

Tips
 De bereidheid en de motivatie om een diversiteitsbeleid uit te werken, sterk benadrukken.
 De steun van het management delen met alle personeelsleden.

8. Het handvest downloaden via de website www.diversiteit.belgium.be > diversiteitsbeleid van de federale
overheid.
9. Sinds 2006 biedt de FOD P&O aan organisaties een cofinanciering aan van de diversiteitsprojecten door
projectoproepen te lanceren. Meer info op www.diversiteit.belgium.be > projecten.
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[ EEN WERKKADER CREËREN EN MIDDELEN ZOEKEN ]
STAP 2: DE ACTOREN VERZAMELEN EN
MIDDELEN ZOEKEN

Context
Zodra de ondersteuning en het engagement van het management een feit zijn, bestaat de
volgende stap erin om personen en middelen te zoeken om in te zetten bij de ontwikkeling en
de concretisering van het diversiteitsbeleid.

Werkwijze
Enkele vragen die moeten worden gesteld bij het op zoek gaan naar middelen:
• Op wie kan het diversiteitsbeleid steunen? Welke partijen werken eraan mee (stakeholders) en
wat is hun rol?
• Welke zijn de te betrekken actoren in het diversiteitsproces (hiërarchie? collega’s? vakbonden?
externe deskundigen?10…). Op welk ogenblik zullen zij erbij betrokken worden?
• Welke mogelijke acties kunnen zij ondernemen?

Om een dergelijk project tot een goed einde te brengen moet de organisatie
minstens beschikken over
•
•
•
•

een
een
een
een

diversiteitsverantwoordelijke
werkgroep
stuurgroep
sponsor.

1.De diversiteitsverantwoordelijke(n)
De diversiteitsverantwoordelijke is de projectleider. Hij moet het diversiteitsbeleid coördineren.
Hij kan alleen werken of bij voorkeur een projectteam vormen dat belast is met het coördineren
en het concretiseren van de acties inzake diversiteit.

2. Een werkgroep
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende diensten van de
organisatie blijkt nuttig om verschillende diensten te betrekken bij het diversiteitsbeleid en om
de globale reflectie te leiden inzake de te ondernemen acties en de manier om ze te
concretiseren. De werkgroep is verantwoordelijk voor de concretisering van het diversiteitsbeleid,
de groep is de drijvende kracht daarachter.

Lijst met potentiële leden van de werkgroep
•
•
•
•
•
•

de diversiteitsverantwoordelijke
afgevaardigde van de stafdienst P&O of van de personeelsdienst
afgevaardigde van de communicatiedienst
afgevaardigde van de opleidingsdienst
afgevaardigde van de dienst logistiek
afgevaardigde van de interne/externe dienst en/of de gemeenschappelijke dienst voor de
preventie en de bescherming op het werk
•…
10. Bekijk de lijst met de bevoegde instanties inzake handicaps op DIVnet https://ecommunities.belgium.be.
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2.1. Structuur van de werkgroep
De rol van de diversiteitsverantwoordelijke bestaat erin deze groep te coördineren en de
werkwijze te bepalen in overleg met de leden. Bovendien is het verkiesbaar om de
doelstellingen van de werkgroep, de frequentie van de vergaderingen, hun duur, hun rollen en
de taken van iedereen, het verslag en de eventuele communicatie te bepalen. Nadat een
consensus over deze verschillende punten is bereikt, zullen deze worden vermeld in het verslag
van de vergadering of op een projectfiche.
Indien bepaalde groepsleden niet kunnen deelnemen aan elke werkvergadering, dan moeten zij
regelmatig op de hoogte worden gehouden van de vooruitgang van de projecten en dan moet
hun goedkeuring worden gevraagd voor bepaalde acties die rechtstreeks op hen betrekking
hebben.

Tips
 Een diversiteitsopleiding organiseren voor de leden van de werkgroep en de stuurgroep, hen
ertoe brengen om hun eigen optreden in vraag te stellen en hen leren omgaan met het
beheren van de diversiteit binnen een organisatie.
 De personeelsleden betrekken bij het diversiteitsbeleid door te evolueren naar een bottomup aanpak, hetgeen de mogelijkheid moet bieden om beter het verleden en de noden van
de organisatie te kennen.

2.2. Missies van de werkgroep
Een overzicht maken van de ondernomen acties
Na de werkstructuur te hebben vastgelegd en alvorens nieuwe acties te ontwikkelen bestaat
een van de belangrijkste missies van de werkgroep erin om zich te informeren over de acties die
reeds konden ondernomen worden:
• werden er reeds acties ondernomen inzake de diversiteit en gelijke kansen binnen de
organisatie?
• indien ja, door wie?
• wat waren de streefdoelen?
• tot wie waren deze acties gericht?
• werden ze geëvalueerd? hoe?
• wat zijn de resultaten?

De succesfactoren en de risicofactoren zoeken
De bedoeling bestaat er vervolgens in om de succes- en risicofactoren te zoeken van de
ondernomen acties:
• Wat waren de succes- en risicofactoren?
Voorbeelden van succesfactoren: gemotiveerde werkgroep, financiële middelen,…
Voorbeelden van risicofactoren: gebrek aan steun van de hiërarchie, gebrek aan menselijke
middelen,…
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[ EEN WERKKADER CREËREN EN MIDDELEN ZOEKEN ]

Een projectfiche opmaken
De projectfiche11 omvat informatie over de context en de projectdoelstellingen, de draagwijdte,
de actoren en hun rol, de timing, en de belangrijkste risico’s en succesfactoren van het
diversiteitsbeleid.

3. Een stuurgroep
Tijdens de eerste jaren van het diversiteitsbeleid kan een stuurgroep zeer nuttig zijn. De
stuurgroep is een opvolgingsorgaan. De rol van de diversiteitsverantwoordelijke bestaat erin om
als coördinator van de werkgroep verslag uit te brengen aan deze groep over de vooruitgang van
de projecten en om de acties te laten valideren. Ook hier moeten in overleg met het
management, dat deel zal uitmaken van het comité, de inhoud, de frequentie en de duur van de
vergaderingen worden bepaald.

Lijst met potentiële leden van de stuurgroep
•
•
•
•
•
•

de hoogste hiërarchische verantwoordelijke
de verantwoordelijke van de stafdienst P&O of de personeelsverantwoordelijke
de verantwoordelijke van de communicatiedienst
de opleidingsverantwoordelijke
een vakbondsverantwoordelijke
externe deskundigen (vertegenwoordigers van verenigingen, experten in diversiteit …) die hun
deskundigheid kunnen aanbieden.

De mogelijke opdrachten van de stuurgroep
•
•
•
•

de acties valideren
deskundig advies verlenen
beslissingen nemen
indien nodig de doelstellingen bijsturen.

4. De sponsor(s)
De sponsor zal het diversiteitsbeleid binnen de organisatie ondersteunen. Idealiter neemt de
hoogste hiërarchische verantwoordelijke de taak van sponsor van het diversiteitsbeleid op zich,
teneinde de boodschap aan het personeel kracht bij te zetten. Het sensibiliseren van de
leidinggevende personen is hierbij heel belangrijk. Het is belangrijk dat de openheid ten aanzien
van de diversiteit gedragen wordt door de hiërarchie.

TOOLS GEBRUIKT IN FASE 2
STAP 2. DE ACTOREN VERZAMELEN EN MIDDELEN ZOEKEN
Tool 1 is een voorbeeld van een projectfiche die nodig is om het project
“diversiteitsbeleid” te lanceren
Zie ook pagina 106: nuttige contacten
11. Tool 1: Voorbeeld van projectfiche.
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[ EEN DIAGNOSE OPMAKEN ]

Fase 3
Een visie
ontwikkelen

Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Stap 1

Een actieplan
uitwerken en
laten
valideren

Een diagnose
opmaken

Stap 2

Gegevens
verzamelen

Het
communicatieplan
uitwerken

Stap 3

Een zelfevaluatie uitvoeren
van de HRprocessen

De gegevens
analyseren

Waarom?
Om diversiteitsacties te ontwikkelen is het nodig om de
omgeving en het klimaat van de organisatie te kennen.
Het gaat erom om beter zijn organisatie te kennen om
een actieplan in te voeren dat voldoet aan de realiteit
op het terrein. Een diagnose zal de mogelijkheid bieden
om prioriteiten op te stellen en de sterke en zwakke
punten van de organisatie bloot te leggen.
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De diversiteitsdiagnose biedt de mogelijkheid om
concreet de volgende zaken te evalueren12 :
• de vertegenwoordiging van de verschillende doelgroepen in de organisatie
• fenomenen van horizontale segregatie (verdeling van bepaalde doelgroepen in bepaalde
functies)
• verticale segregatie (vertegenwoordiging van verschillende doelgroepen in de hiërarchie en in
functies met verantwoordelijkheid)
• de meningen en vertegenwoordigingen van het personeel inzake het geconcretiseerde
diversiteitsbeleid
• specifieke problemen waarmee doelgroepen geconfronteerd worden binnen de onderneming
(op basis van een opiniepeiling of discussiegroepen geleid door de
diversiteitsverantwoordelijken).
De diagnose zal leiden tot het uitwerken van concrete actiepistes om de procedures of de
vertegenwoordiging van bepaalde personeelscategorieën te corrigeren, te verbeteren of aan te
passen.
Voorbeelden: toezien op het evenwicht mannen/vrouwen in de managementfuncties, 3%
personen met een handicap en zorgen voor een gelijke verdeling per niveau en per functie,…

12. Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, Diversiteit en HR, binnen- en buitenlandse
best practices, Brussel, 2008, p.19.
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[ EEN DIAGNOSE OPMAKEN ]
STAP 1: GEGEVENS VERZAMELEN

Waarom?
Het is niet altijd nodig om bijkomende enquêtes te doen, vaak bestaan de gegevens
al. Het gaat erom deze gegevens te verzamelen en ze te analyseren met het oog op
de diversiteit. Het kan gaan over kwantitatieve gegevens (statistische gegevens
beschikbaar via de verwerking van gegevens van het personeel,…) en/of kwalitatieve
gegevens (resultaten van de tevredenheidsenquête, van de kwaliteitsenquête over de
Ontwikkelcirkels, exitgesprekken,…)

Een coherent diversiteitsbeleid vereist zowel een kwantitatieve als kwalitatieve aanpak.

Tip
 Het vastleggen van de becijferde doelstellingen moet gebeuren in combinatie met
kwalitatieve metingen om de afwezigheid te garanderen van elke vorm van horizontale
segregatie (vermijden dat bepaalde categorieën mensen systematisch bepaalde functies
bekleden) of verticale segregatie (bepaalde mensen hebben geen toegang tot functies met
verantwoordelijkheid) van de beoogde groepen.

Werkwijze
Verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens
De kwantitatieve analyse is bijvoorbeeld gebaseerd op statistische gegevens die beschikbaar zijn
bij personeelsdiensten of op nog te verzamelen gegevens.
Op basis van de personeelsgegevens moet de samenstelling van de organisatie kunnen worden
achterhaald: wie zijn de ambtenaren van de organisatie (percentage mannen en vrouwen,
verdeling per niveau, per leeftijd, percentage mensen met een handicap,…) ? Zijn er
minderheidsgroepen? Indien ja, welke?
Het is nodig om als vertrekpunt over statistieken betreffende het personeel van de organisatie
(binnenkomende en uitgaande stroom) te beschikken.
De kwantitatieve gegevens zijn relevant maar vertonen grenzen. Het is zeker interessant om te
beschikken over de kwalitatieve gegevens om de diagnose te verrijken.
Een kwalitatieve analyse moet bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om de houding van de
organisatie ten aanzien van de diversiteit te bepalen. Het gaat erom belangstelling te tonen voor
wat het personeel als geheel heeft meegemaakt, maar ook voor de mening van het
leidinggevende personeel: wat is de houding van de directie en de medewerkers ten aanzien
van de diversiteit? Wat is de cultuur van de organisatie?
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Welke vragen moeten worden gesteld tijdens een
kwalitatieve analyse:
• hoe beschrijven het management en de verschillende actoren de huidige situatie?
• wat zijn de bedreigingen en de eventuele weerstand binnen de organisatie inzake de
diversiteit?
• wat zijn de opportuniteiten en de eventuele mogelijkheden binnen de organisatie om een
diversiteitsbeleid te ontwikkelen?
• delen de verschillende actoren van de organisatie dezelfde visie inzake de diversiteit?
• wat is het standpunt van het personeel inzake discriminerende fenomenen?
• werden de personeelsleden reeds geconfronteerd met discriminerende fenomenen?
• hoe reageren zij indien zij geconfronteerd worden met discriminerende fenomenen?
• heeft het personeel het gevoel te evolueren binnen een organisatie die aandacht heeft voor
gelijke kansen en non-discriminatie?
• deelt de organisatie met de gebruikers het engagement inzake gelijke kansen en nondiscriminatie?
•…
Er kunnen verschillende stereotypen, gevestigde meningen, vooroordelen, weerstand,
vraagstellingen … met betrekking tot diversiteit bestaan. Het is nodig om een realistisch
actieplan op te stellen, om het maatschappelijke klimaat van de organisatie te kennen, om de
verschillende meningen, de eventuele vooroordelen en de weerstand die er leeft binnen een
organisatie te kennen. Dit leidt tot een beter begrip van de omgeving en tot het invoeren van
sensibiliseringsacties, informatiemomenten of van pertinente opleidingen voor de organisatie.

Er bestaan verschillende methoden om de analyse uit te voeren :
• Tool 10 Methoden om gegevens te verzamelen
1.
2.
3.
4.

Het onderzoeken van documenten
De vragenlijst
De discussiegroepen
Individuele gesprekken met “bronnen”

• Tool 4 Tevredenheidsenquête van medewerkers met een handicap
• Tool 7 Gids voor een diversiteitsaudit gericht op de organisatie en de HR-praktijken.
De resultaten verkregen tijdens deze fase kunnen dienen als “vertrekpunt” of “vertrekjaar” voor
de lancering van het diversiteitsbeleid.

Tip
 Door na de lancering van het diversiteitsbeleid regelmatig opnieuw onderzoek te doen, kan
de vooruitgang van de organisatie over het implementatieproces van het diversiteitsbeleid
worden gemeten.
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[ EEN DIAGNOSE OPMAKEN ]
STAP 2: EEN ZELFEVALUATIE UITVOEREN VAN
DE HR-PROCESSEN

Waarom?

Concreet biedt zelfevaluatie13 de mogelijkheid:
• om de processen te onderzoeken en zich vragen te stellen over de eventuele
problemen en discriminerende elementen.
• om de oorzaken en de aard van de discriminatie te onderzoeken die een procedure
kan teweegbrengen: rechtstreekse discriminatie, systeemdiscriminatie of
onrechtstreekse discriminatie?
• om de processen bij te sturen die als discriminerend worden ervaren.

Context
Het beleid, de procedures en de praktijk van de organisatie kunnen de oorzak zijn van
rechtstreekse of onrechtstreekse discriminaties of van een systeemdiscriminatie. Door
zelfevaluatie van de HR-processen kan de discriminatie14 die eventueel binnen de organisatie
aanwezig is, worden blootgelegd. De bedoeling is te komen tot neutrale processen om een
gelijke behandeling te garanderen van elke ambtenaar en gebruiker.

Soorten discriminatie
Rechtstreekse discriminatie
De situatie waarbij op basis van één van de beschermde criteria een persoon op een minder
gunstige wijze wordt behandeld dan een andere persoon wordt behandeld, werd behandeld of
zou behandeld worden in een vergelijkbare situatie.
Onrechtstreekse discriminatie
De situatie die zich voordoet wanneer een bepaling, een criterium of een schijnbare neutrale
praktijk een bijzonder nadeel oplevert voor mensen met een van de beschermde criteria als
kenmerken.
Systeemdiscriminatie
Systeemdiscriminatie is een vorm van discriminatie die uitgaat van een systeem, een gevestigde
orde, afkomstig van al dan niet opzettelijke praktijken binnen een organisatie, die er schijnbaar
neutraal uitzien, maar die bijvoorbeeld aanleiding geven tot loonsverschillen tussen jobs die
traditioneel door mannen worden gedaan en jobs die traditioneel door vrouwen worden gedaan.

Werkwijze
Het gaat erom om het beleid en de praktijken binnen de organisatie te evalueren met het oog
op de diversiteit en de non-discriminatie, teneinde de nodige correcties te kunnen aanbrengen.
De belangrijkste te evalueren processen15 zijn namelijk: rekrutering en selectie, onthaal en
integratie, interne mobiliteit, beroepsrelaties, opleiding en ontwikkeling, communicatie ten
aanzien van medewerkers en het grote publiek,...

13. Tool 6: Vragenlijst zelfevaluatie kwaliteit en diversiteit.
14. Tool 5: De antidiscriminatiewetten in de praktijk.
15. De analyse kan gebeuren met behulp van tools:.
Tool 8: Analyse van de HR-processen met het oog op de diversiteit – checklist.
Tool 3: DIVERSImeter: vragenlijst over strategie, leiderschap en organisatiecultuur.
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Rekrutering en selectie
Bepaalde kandidaten kunnen meermaals slachtoffer geweest van discriminatie bij een
aanwerving. Hun zelfvertrouwen kan hierdoor sterk aangetast zijn.

Tip
 Het ijs breken van bij het begin van het gesprek en getuigen van een oprechte interesse
voor elke kandidaat.

Onthaal en integratie
Ongeacht de maatregelen die werden genomen om de integratie van een medewerker met een
handicap te bevorderen, blijft de beste raadgever nog steeds de gehandicapte persoon zelf.

De interne mobiliteit
Er wordt vaak over het glazen plafond gesproken, maar er zijn ook glazen-wandsituaties.
Bepaalde medewerkers worden uitgesloten voor bepaalde jobs omwille van kenmerken die
worden geassocieerd met hun geslacht, hun afkomst,… Een glazen plafond ontstaat door
discriminatie en dit geldt nog veel meer voor glazen wanden, ze leiden tot een fenomeen van
gettovorming van bepaalde jobs.

De professionele relaties
De medewerkers moeten weten welke cruciale rol de
vertrouwenspersonen, diversiteitsverantwoordelijken,… binnen de
organisaties spelen. Bij hen kunnen ze terecht voor een luisterend oor en
hulp in geval van discriminatie, pesterijen,…
Klachten over onze
dienstverlening?

Wat de relaties met de gebruikers betreft, biedt de FOD P&O een methode
aan om een procedure voor het klachtenbeheer van de gebruikers te
implementeren.

Meer info op www.fedweb.belgium.be > Over de organisatie > Ontwikkeling en ondersteuning
> Klanten > Klachtenmanagement.
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[ EEN DIAGNOSE OPMAKEN ]

Opleiding en ontwikkeling
De opleiding, een belangrijk aspect van een diversiteitsbeleid, is
geschikt voor de verschillende doelgroepen (diversiteitsverantwoordelijken, HR-verantwoordelijken, onthaalmedewerkers,
diensthoofden,…). Via opleidingen kunnen de medewerkers bijvoorbeeld
kennis verwerven over de wetgeving inzake diversiteit, leren omgaan
met tools om een diversiteitsbeleid uit te werken, technieken aanleren
om beter te communiceren in een gediversifieerde omgeving,…
Naast de organisatie van diversiteitsopleidingen moet er ook worden gezorgd voor een gelijke
toegang tot alle opleidingen voor elke medewerker, zodat hij zich in zijn organisatie kan
ontwikkelen.
Door zich te baseren op de functiebeschrijvingen, het competentieprofiel en het behalen van de
doelstellingen (inzake presteren en ontwikkeling) vastgelegd tijdens het planningsgesprek, wordt
een zekere objectiviteit verzekerd.
Zie ook: de fiche “Beoordelingsfouten”, uittreksel uit de leidraad voor de functionele chef
beschikbaar op www.fedweb.belgium.be > Evaluatie > Ontwikkelcirkels voor ambtenaren.

De werkomstandigheden
De werkomgeving moet aangepast zijn voor een medewerker met een handicap. De afwezigheid
van redelijke voorzieningen voor een medewerker met een handicap is een vorm van
discriminatie (Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007).
Het kan gaan om materiële of immateriële aanpassingen. In functie van de verschillende
leeftijdsfasen kunnen bijvoorbeeld ook aanpassingen aan de arbeidstijden van de medewerkers
worden overwogen.

De vakbondsvertegenwoordiging
Als actoren op het terrein en als verdedigers van gelijke kansen blijven de vakbonden
geprivilegieerde voorvechters van een diversiteitsbeleid. Het is belangrijk om ze erbij te
betrekken en om ze op de hoogte te houden van de ondernomen acties.
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[ EEN DIAGNOSE OPMAKEN ]
STAP 3: DE GEGEVENS ANALYSEREN

Waarom?
De analyse van de gegevens zal de mogelijkheid bieden om de huidige situatie in
kaart te brengen en om er conclusies uit te trekken voor de toekomst.

Context
Zodra de kwalitatieve en/of kwantitatieve gegevens verzameld zijn, moeten zij geanalyseerd
worden om een stand van zaken te kunnen opmaken.

Werkwijze
Tijdens de analyse is het indien mogelijk interessant om verschillende variabelen te combineren,
bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en handicap; leeftijd, geslacht en nationaliteit; geslacht en
functie,…
De conclusies van deze kwantitatieve en kwalitatieve analyses kunnen worden besproken binnen
de werkgroep en moeten leiden tot concrete actiepistes. De resultaten van de diagnose kunnen
worden voorgelegd aan de stuurgroep.

TOOLS GEBRUIKT IN FASE 3
STAP 1: Gegevens verzamelen
Tool 4 is een tevredenheidsenquête voor medewerkers met een handicap
Tool 7 is een gids om een diversiteitsaudit uit te voeren, gericht op de organisatie en de HRTool

praktijken
10 biedt enkele methoden om gegevens te verzamelen

STAP 2: Een zelfevaluatie uitvoeren van de HR-processen
Tool 3 is een DIVERSImeter in de vorm van een auditvragenlijst over strategie, leiderschap
Tool 5
Tool 6
Tool 8

en organisatiecultuur
overloopt de antidiscriminatiewetten en geeft voorbeelden
is een zelfevaluatievragenlijst inzake kwaliteit en diversiteit die moet toelaten om de
diversiteit te analyseren met het oog op het integraal kwaliteitsbeheer
is een checklist die toelaat om de HR-processen te analyseren met het oog op de
diversiteit
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[ HET ACTIEPLAN UITWERKEN EN LATEN VALIDEREN ]

Fase 4
Een visie
ontwikkelen

Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Een diagnose
opmaken

Stap 1

Het actieplan
uitwerken en
laten
valideren

Stap 2

Een aanpak
kiezen

De acties
uitwerken

Het
communicatie
- plan
uitwerken

Stap 3
Het actieplan
laten valideren

Waarom?
Na de analysefase die de mogelijkheid bood om de
moeilijkheden, de succesfactoren en de voorbereiding
van de organisatie op de diversiteit in kaart te brengen,
beschikt de diversiteitsverantwoordelijke over de nodige
elementen om een actieplan uit te werken. Dit plan is
meer dan zomaar een opsomming van acties. Het is
het referentiepunt van het diversiteitsbeleid. De
geplande acties moeten kaderen in een geïntegreerde
aanpak die betrekking heeft op alle HR-domeinen.
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[ HET ACTIEPLAN UITWERKEN EN LATEN VALIDEREN ]
STAP 1: EEN AANPAK KIEZEN

Context
Deze fase is gebaseerd op de visie die werd ontwikkeld tijdens fase 1 “Een visie ontwikkelen”
en op de resultaten verkregen tijdens de diagnose.
In deze stap wordt, samen met de werkgroep, nagedacht over de definitie die binnen een
organisatie aan diversiteit wordt gegeven, over de context, de doelstellingen,… Het is een soort
inleiding die nodig is om de context te situeren en om aan de medewerkers de filosofie van de
organisatie inzake diversiteit uit te leggen.

Werkwijze
Enkele vragen die moeten worden gesteld:
• wat is de visie van de organisatie met betrekking tot het diversiteitsbeleid?
• wat is de meerwaarde voor de FOD of de instelling?
• wat zijn de doelstellingen die worden nagestreefd inzake diversiteit? Waarvoor engageert de
organisatie zich?
• wat zijn de noden van de organisatie?
• wat zijn de prioriteiten van de organisatie?

Er wordt ook nagedacht over de richting die met het diversiteitsbeleid zal worden uitgegaan en
over de manier waarop de acties gestructureerd kunnen worden. Verschillende aanpakken zijn
mogelijk en kunnen worden gecombineerd. Bijvoorbeeld:
• per HR-domein16: geïntegreerde aanpak gericht op de processen voor het personeelsbeleid
teneinde eventuele discriminerende aspecten weg te werken en gelijke kansen te garanderen
(zie ook stap 2 “Een zelfevaluatie uitvoeren van de HR-processen” van fase 3 “Een diagnose
opmaken”).
• per doelgroep: beleid gebaseerd op acties die gericht zijn op specifieke groepen17.
• op basis van het MIA-model: beleid gebaseerd op een diversiteitsbeheermodel opgesplitst in 4
deelaspecten (de non-discriminatie garanderen, gelijke kansen stimuleren, diversiteit verhogen
en de talenten gebruiken) (zie p.11).

16. Tool 9: Niet-exhaustieve lijst van voorbeelden van diversiteitsacties per HR-domein.
17. FOD Personeel en Organisatie, Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van diversiteit, Brussel, 2005.
Beschikbaar op www.diversiteit.belgium.be > publicaties.
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[ HET ACTIEPLAN UITWERKEN EN LATEN VALIDEREN ]
STAP 2: DE ACTIES UITWERKEN

Context
Indien er een volledige analyse werd gedaan (kwalitatief en kwantitatief), dan heeft de
diversiteitsverantwoordelijke een betere kennis van de noden van de organisatie en van de
voorbereiding op het diversiteitsbeleid. Hij kan zo beter de prioriteiten stellen die moeten
worden omgezet in concrete acties.

Werkwijze
Zich inspireren op de diagnose en prioriteiten stellen
In functie van de verkregen resultaten tijdens de diagnose- en reflectiefase met betrekking tot de
aanpak is het van primordiaal belang om strategische keuzes te maken en prioriteiten te stellen
met betrekking tot de acties die worden overwogen om de diversiteit te stimuleren. Vervolgens
moeten specifieke doelstellingen worden opgesteld (SMART-doelstelling: specifiek, meetbaar,
aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden) die in concrete acties moeten worden omgezet.
De acties zijn opgebouwd rond de diagnose (fase 3 “Een diagnose opmaken”), maar kunnen ook
geïnspireerd zijn op onderzoeksvaststellingen18 of goede praktijkvoorbeelden19.

De indicatoren definiëren
Om de acties op te stellen is het nodig om indicatoren te definiëren en te gebruiken om de
effecten van de acties te evalueren en om discriminerende fenomenen in kaart te brengen. Deze
indicatoren zullen later van pas komen tijdens de evaluatiefase van de acties20. Het is belangrijk
om vanaf het begin na te denken over het definiëren van deze indicatoren, gezien ze in zekere
mate gericht zijn op het verloop van de acties. Deze indicatoren moeten niet noodzakelijk
worden vermeld in het actieplan dat zal worden meegedeeld aan het personeel, maar ze moeten
wel vermeld staan op een projectfiche.

Dit plan moet een antwoord bieden op een reeks vragen:
•
•
•
•
•

wat is de visie en de aanpak inzake diversiteit?
wat is de meerwaarde van de diversiteit voor mijn organisatie?
welk doelpubliek?
wie zijn de actoren?
welke acties moeten er worden ontwikkeld? Door wie? Met welke doelstellingen en welke
timing?
• welke middelen worden er ingezet?
• wat zijn de doelgroepen voor elke actie?
• in welke mate kadert het actieplan in een geïntegreerde aanpak?

Tip
 Het MIA-model gebruiken om erop toe te zien dat de acties betrekking hebben op de
verschillende deelaspecten. Voorbeelden op pp. 14-15.
18. Zie bijvoorbeeld de onderzoeken over diversiteit gevoerd binnen de federale overheid beschikbaar op
www.diversiteit.belgium.be > onderzoeken.
19. FOD Personeel en Organisatie, “Diversiteit en HR: binnen- en buitenlandse best practices”, Brussel, 2008.
20. Zie Fase 6 “De acties evalueren” p.55.
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[ HET ACTIEPLAN UITWERKEN EN LATEN VALIDEREN ]
STAP 3: HET ACTIEPLAN LATEN VALIDEREN

Waarom?

Om de ondersteuning van de belangrijkste actoren te garanderen, moet het actieplan
worden meegedeeld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de stuurgroep, of
indien er geen stuurgroep is, aan de hiërarchische overste.

Context
Indien deze stap wordt weggelaten, zou het kunnen dat het project niet de nodige ondersteuning
en de vereiste middelen krijgt. Indien het management er daarenboven ook niet bij betrokken
wordt – wat als een teken van ongeïnteresseerdheid wordt ervaren –, kan dit ook een invloed
hebben op de mensen die meewerken aan het project.

Werkwijze
Om er zeker van te zijn dat het plan door de medewerkers wordt begrepen, is het nuttig om het
ontwerp van dit plan door verschillende medewerkers te laten herlezen. Zodra het plan is
afgewerkt, zal dit ter goedkeuring aan het management worden voorgelegd.

Voorbeelden
Actieplannen van de federale overheid
• Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van diversiteit
www.diversiteit.belgium.be > Publicaties
• Diversiteitsactieplan, 2009-2010 (folder)
www.diversiteit.belgium.be > Publicaties
De volledige versie van het diversiteitsactieplan 2009-2010 is beschikbaar op DIVNet
https://ecommunities.belgium.be

TOOLS GEBRUIKT IN FASE 4
STAP 1: Een aanpak kiezen
Tool 9 is een niet-exhaustieve lijst met diversiteitsactievoorbeelden per HR-domein
Zie ook pp. 14-15: enkele acties opgesplitst overeenkomstig de 4 deelaspecten van het MIAmodel
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[ EEN COMMUNICATIEPLAN UITWERKEN ]

Fase 5
Een visie
ontwikkelen

Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Een diagnose
opmaken

Het actieplan
uitwerken en
laten
valideren

Het
communicatieplan uitwerken

De acties
evalueren

Waarom?
Communicatie is een aspect dat onlosmakelijk
verbonden is met elk diversiteitsbeleid. De terugkerende
communicatie rond het thema van de diversiteit moet
stelselmatig de mogelijkheid bieden om de diversiteit te
integreren in de organisatiecultuur.
Om ervoor te zorgen dat ook het personeel zich
betrokken voelt, is het belangrijk om uitgebreid te
communiceren over het engagement van de organisatie
om discriminatie te bestrijden en diversiteit aan te
moedigen.
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[ EEN COMMUNICATIEPLAN UITWERKEN ]

1. Inhoud van het communicatieplan
Om te komen tot een geslaagde communicatie moet een communicatieplan worden opgesteld.
Daarvoor moeten de volgende elementen worden gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•

welke boodschap moet worden overgebracht?
wie communiceert er?
wanneer moet er gecommuniceerd worden?
wat is de doelgroep?
welk kanaal moet worden gebruikt?
welk materiaal moet worden gebruikt?

Voorbeeld van een communicatieplan
Datum

Doelgroep

Boodschap

Kanaal

Verzender

Frequentie

Materiaal

xx/xx/xxxx

Het personeel
De organisatie
van de organisatie heeft een
diversiteitsactieplan

Intranet
De diversiteits- 1 X
Website van de verantwoordeorganisatie
lijke
Newsletter
Enz.

Artikel online
Banner
Diversieitsactieplan (PDF)

xx/xx/xxxx

Algemene
directeurs

Vergadering
van de DG

PowerPointpresentatie

De organisatie
heeft een
diversiteitsactieplan

De diversiteits- 2 X
verantwoordelijke

Zowel intern als extern communiceren
Om ervoor te zorgen dat het personeel bij de nieuwe waarden betrokken wordt, is het nodig om
regelmatig intern te communiceren over het waarom en het hoe van het diversiteitsbeleid.
Naar de buitenwereld toe is het belangrijk om te spreken over zijn engagement voor diversiteit.
Externe communicatie is belangrijk om de burgers te informeren en het imago van de
organisatie te bevorderen.

2. Waarover moet worden gecommuniceerd?
• over het diversiteitsactieplan van de organisatie (waarom? voor wie? hoe? ...)
• over de diversiteitsverantwoordelijke(n) (wie zijn zij? wat doen ze? hoe kunnen ze worden
gecontacteerd?)
• over het verloop en de resultaten van elke actie
• over interne en externe gebeurtenissen die verband houden met de diversiteit (seminaries,
conferenties, tentoonstellingen,...)
•…
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Tip
 Er is een communicatieplan21 nodig voor elke actie

3. Welke kanalen gebruiken?
Er kunnen verschillende kanalen gebruikt worden om informatie door te geven. De keuze van de
kanalen varieert in functie van het te bereiken publiek. Het kan gaan over de interne kanalen
van de organisatie om alle personeelsleden te bereiken, interne kanalen van de administratie om
te communiceren met de federale ambtenaren of externe kanalen voor de communicatie met de
burgers.

TOOLS GEBRUIKT IN FASE 5
Tool 2

is een communicatieplanmodel met een lijst van mogelijke communicatiekanalen
Zie ook de lijst met de communicatiekanalen “diversiteit” op DIVnet
https://ecommunities.belgium.be

21. Tool 2: Communicatieplanmodel en mogelijke kanalen.
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[ DE ACTIES EVALUEREN]

Fase 6
Een visie
ontwikkelen

Een
werkkader
creëren en
middelen
zoeken

Een diagnose
opmaken

Het actieplan
uitwerken en
laten
valideren

Het
communicati
eplan
uitwerken

De acties
evalueren

Waarom?
De ondernomen acties moeten worden geëvalueerd om
te weten welke effecten en wijzigingen die acties
binnen de organisatie met zich meebrachten. De
indicatoren moeten worden gedefinieerd bij het
uitwerken van de acties (zie fase 4 “Het actieplan
uitwerken en laten valideren”).
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[ DE ACTIES EVALUEREN]

De evaluatie heeft zowel betrekking op de concretisering van het project als op de resultaten.
In functie van de te bereiken doelstellingen kan het gaan over kwantitatieve indicatoren, zoals
de verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties, het percentage contractuele en
statutaire vrouwen en mannen, het aantal werkpostaanpassingen, het percentage mensen met
een handicap dat bij een organisatie werkt,…
Toch kan de evaluatie ook kwalitatieve gegevens bevatten: het bereiken van de doelstellingen
inzake de neutraliteit van de processen, opleiding van de selectieverantwoordelijken, aanpassing
van de communicatietools, verbetering van het onthaal,…
De resultaten bieden de mogelijkheid om de bestaande acties te verbeteren en om nieuwe
acties uit te werken. Het is nodig om over de evaluaties te praten met de verschillende actoren
die betrokken zijn bij het diversiteitsbeleid van de organisatie.

Voorbeelden
Opleidingssessie diversiteit
Beschrijving en doelstellingen
Organisatie van een diversiteitsopleiding bedoeld voor diensthoofden. De doelstelling bestaat
erin om 20 diensthoofden te sensibiliseren en hen concreet advies te geven om in hun dienst te
gebruiken.

Indicatoren
Het aantal diensthoofden aanwezig voor de opleiding, de mate waarin het geleverde advies door
de diensthoofden binnen hun dienst wordt toegepast (evaluatieformulier, organiseren van een
enquête bij de diensthoofden na de opleiding,…).

Tevredenheidsenquête
Beschrijving en doelstellingen
In het kader van het diversiteitsbeleid werden er vragen met betrekking tot diversiteit en nondiscriminatie aan de tevredenheidsenquête van het personeel toegevoegd. De eerste resultaten
leveren een nulmeting op. Na een jaar van diversiteitsacties is het interessant om zich te buigen
over de resultaten van de enquête om de eventuele impact te evalueren van het
diversiteitsbeleid dat binnen de organisatie wordt gevoerd.

Indicatoren
Positieve evolutie van de antwoorden die tijdens de tweede tevredenheidsenquête door de
medewerkers gegeven werden met betrekking tot zaken die te maken hebben met diversiteit.
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FELINK-evenementen
Beschrijving en doelstellingen
FELINK is een netwerk dat vrouwen ondersteunt bij de ontwikkeling van hun eigen netwerk en
bij hun persoonlijke ontwikkeling. Er worden verschillende evenementen georganiseerd voor de
leden van het netwerk.

Indicatoren
De tevredenheid van de deelnemers aan het evenement. Op het einde van elk evenement wordt
er een tevredenheidsformulier verdeeld onder de deelnemers. Aan de hand van dit formulier
kunnen de volgende aspecten worden geëvalueerd: de kwaliteit van de sprekers, de kwaliteit
van de organisatie (onthaal, receptie, zaal,…) en de algemene tevredenheid.
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Een diversiteitsbeleid uitwerken
METHODOLOGISCHE HANDLEIDING

Conclusie
Sleutelfactoren voor een geslaagd diversiteitsbeleid
• Het engagement en de steun bekomen van het management en de hiërarchische lijn van de
organisatie.
• De doelstellingen van diversiteit integreren in de strategische doelstellingen van de organisatie
opdat deze acties niet als bijkomstig worden aangevoeld.
• Een op transversale wijze geïntegreerd diversiteitsbeleid voeren voor alle processen van het
HR-beleid en van de organisatie.
• De samenhang tussen diversiteit en doelstellingen, missie en waarden van de organisatie
zichtbaar maken.
• Het beschikken over de menselijke en financiële nodig om acties uit te werken.
• Een structuur uitwerken om het diversiteitsbeleid te omkaderen (werkgroep, stuurgroep,…).
• Het uitgevoerde werk valoriseren door taken met betrekking tot diversiteit te integreren in de
functiebeschrijving, bij het vaststellen van de doelstellingen en bij de evaluatie van de
diversiteitverantwoordelijke(n).
• Het realiseren van een analyse van de organisatie (praktijken, processen) en van de
samenstelling van het personeel met het oog op diversiteit ten einde discriminerende
elementen of eventuele verschillen in kaart te brengen.
• Rekening houden met de specificiteiten van de organisatie en met de realiteit op het terrein
bij de uitwerking van acties op maat.
• In staat zijn om de praktijken van de organisatie in vraag te stellen.
• Het personeel duidelijk uitleggen wat het diversiteitsbeleid inhoudt (context, reden van
bestaan, doelstellingen,…).
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• Het personeel op gelijke wijze behandelen en een respectvol klimaat creëren waardoor de
medewerkers elkaar begrijpen, elkaar aanvaarden in hun eigenheid en andermans gedrag niet
veroordelen.
• Regelmatig en open communiceren over de ondernomen acties opdat alle niveaus zich bij het
diversiteitsbeleid zouden betrokken voelen: op het terrein, de verantwoordelijken en het
management.
• Regelmatig sensibiliseringsacties organiseren in het kader van diversiteit om clichés uit de
wereld te helpen en het positieve beeld van diversiteit uit te dragen.
• De ondernomen acties evalueren en, indien nodig, aanpassen.
• De knowhow van de verschillende actoren op het terrein delen via netwerken binnen de
administratie, maar ook daarbuiten.
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[ TOOLS ]

Tools

22

1. Voorbeeld van projectfiche
2. Communicatieplanmodel en mogelijke kanalen
3. DIVERSImeter: vragenlijst over strategie, leiderschap en
organisatiecultuur
4. Tevredenheidsenquête van medewerkers met een handicap
5. De antidiscriminatiewetten in praktijk
6. Vragenlijst zelfevaluatie kwaliteit en diversiteit
7. Gids voor een diversiteitsaudit gericht op de organisatie en de
HR-praktijken
8. Analyse van de HR-processen met het oog op de diversiteit –
checklist
9. Niet-exhaustieve lijst met voorbeelden van diversiteitsacties per
HR-domein
10. Methoden om gegevens te verzamelen

22. De Word-versies van de tools zijn beschikbaar op www.diversiteit.belgium.be.
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[ TOOLS ]
TOOL 1. VOORBEELD VAN PROJECTFICHE

Projectfiche
Dit document beschrijft het project opdat de doelstellingen, de scope (perimeter), de
belangrijkste risico’s en succesfactoren duidelijk zouden gedefinieerd worden. Het document
omvat ook een communicatieplan voor het project.
= verplicht in te vullen
Versie

Datum

Auteur

Reden van de aanpassing

0.01

<dd.mm.jjjj>

<Auteur van het document>

Voorstel: eerste versie

Rol
Sponsor

Voornaam en Naam
Wie is verantwoordelijk voor de
eindresultaten van het project?

Eventuele
stuurgroep
Projectleider
Contactpersoon





Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering
en de opvolging van het project?
Wie zal er geraadpleegd worden in geval
van problemen of voor een vraag
om informatie?

Duur van het project (schatting)
Aanvangsdatum
Geschatte einddatum

<Het aantal kalenderdagen vermelden>
mmjjjj
mmjjjj

1. Context en doelstellingen van het project
1.1 Context en probleem / opportuniteit (AS IS)
<Kort de oorsprong van het project beschrijven: indien het gaat over een verzoek uit politieke hoek (bijv. minister
van Binnenlandse Zaken), van de FOD of van …>
<Beschrijf de bestaande situatie in maximaal 100 woorden, “AS IS”:
- voor welk probleem kan het project een oplossing bieden?
of
welke gunstige opportuniteit biedt het project?
- wat is de context van het project (enkel de relevante elementen)?>

1.2 Te bereiken doelstelling (TO BE) en toegevoegde waarde van het project
<Beschrijf de te bereiken doelstelling die het project moet concretiseren, de situatie “TO BE”, met andere
woorden, hoe moeten “de zaken” er voor staan na de integratie van de resultaten van het project in de
oorspronkelijke situatie:
wat zal er veranderd zijn?
- hoe zal de verbetering van de bestaande situatie voelbaar zijn, wat zijn de voordelen en voor
wie (stakeholders)?>
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1.3 Strategische en operationele doelstellingen
<Vermeld hier de strategische en operationele doelstellingen – die over het algemeen voorkomen in het
beheerplan van de projectsponsor – die het project helpt realiseren
vermeld precies hoe het project helpt om de vermelde strategische en operationele doelstellingen te realiseren>

1.4 Wijzigingsindicatoren (performantiecriteria van het project)
<Vermeld met betrekking tot het vorige punt met welke indicatoren deze wijziging kan worden gemeten:
- welke objectieve vaststellingen “op het terrein” stellen u in staat om de aangebrachte verandering ingevolge de
implementatie van de projectresultaten vast te stellen?
in welke mate of in welke zin zouden deze indicatoren (indien mogelijk) moeten veranderen na het
implementeren van de projectresultaten? Binnen welke termijn?>
Opmerking:het kan gebeuren dat u niet kan instaan voor de opvolging van deze indicatoren, omdat de vereiste
meetinstrumenten niet voorzien werden door uw entiteit (meting van het effect en de impact van de ondernomen
acties).

2. Perimeter van het project (Scope)
2.1 Algemene perimeter van het project
<Vermeld in zeer algemene bewoordingen (2 of 3 zinnen) wat dankzij het project kan worden voltooid,
gerealiseerd en/of wat het uiteindelijke resultaat van het project zal zijn>

2.2 De tastbare realisaties van het project (elementen inbegrepen)
<Een lijst opmaken waarop u de belangrijkste “te leveren producten” en de tastbare resultaten van het project,
de tussentijdse resultaten en de eindresultaten (documenten, instrumenten, processen, meningen, omkaderingen
enz.) beschrijft
Vermeld de vereisten waaraan moet worden voldaan>

2.3 Elementen die uitgesloten zijn (Out of Scope)
<Vermeld duidelijk de elementen die uitgesloten zijn voor het project en die geen deel uitmaken van de
perimeter van het project>

2.4 Doelgroepen en doelorganisaties
<Stel een lijst op van personen / groepen personen – met vermelding van hun functie of hun niveau – die zullen
betrokken zijn bij de implementatie van het te realiseren project, die de wijzigingen zullen moeten concretiseren
in de betrokken organisatie(s)>
<Vermeld desgevallend de organisaties waartoe deze personen behoren (FOD, parastatale instellingen …)>

2.5 Verbanden met andere projecten
<Maak een lijst op waarop u alle (te realiseren) verbanden met betrekking tot andere bestaande projecten
vermeldt>

3. Belangrijkste risico’s en succesfactoren
3.1. Belangrijkste risico’s
Maak een lijst op waarop u de risico’s vermeldt waarmee het project wordt geconfronteerd>

3.2 Succesfactoren
<Vermeld de externe en interne factoren die het welslagen van het project moeten garanderen. Vermeld enkel de
meest relevante>

4. Communicatieplan
Zie tool 2. Communicatieplanmodel en mogelijke kanalen

Bron: FOD Personeel en Organisatie
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[ TOOLS ]
TOOL 2. COMMUNICATIEPLANMODEL EN MOGELIJKE KANALEN

1. Communicatieplan voor een diversiteitsactieplan
Om te komen tot een geslaagde communicatie moet een communicatieplan worden
opgesteld.
Daarvoor moeten de volgende elementen worden gedefinieerd:
•
•
•
•
•
•

welke boodschap moet worden overgebracht?
wanneer moet er gecommuniceerd worden?
wat is de doelgroep?
welk kanaal moet worden gebruikt?
wie communiceert er?
welk materiaal moet worden gebruikt?

Datum

Doelgroep

Boodschap

Kanaal

Verzender

Frequentie

Materiaal

Week x

Stuurgroep

De organisatie
Vergadering
heeft een diversiteitsactieplan

Diversiteitsverantwoordelijke(n)

1X

PPT-presentatie
van het plan
Brochure van
het actieplan

Week x

De leden van de
organisatie

De organisatie
heeft een
diversiteitsactieplan + het
evenement rond
deze publicatie
aankondigen

Intranet
Interne
nieuwsbrief

Diversiteitsverantwoordelijke(n)
+ sponsor

1X

Artikel online
Banner
Diversiteitsactieplan
(PDF)

Week x+1

Stafdienst P&O
en Communicatiedienst van de
federale
organisaties

De organisatie
heeft een
diversiteitsactieplan

Newsletter
Fedweb light
beheerd door
de FOD P&O

Diversiteitsverantwoordelijke(n)

1X

Artikel online
Banner
Diversiteitsactieplan
(PDF)

Week x+2

De leden van de
organisatie

Evenement om
het plan aan te
kondigen en
organisatie van
sensibiliseringssessies
(workshops,
theater)

Evenement

Diversiteitsverantwoordelijke(n)
+ sponsor

1X

Te verdelen
actieplan
PPT-presentatie
Besprekingen
Sensibiliseringsworkshops
…

Week x+3

Alle ambtenaren

De organisatie
heeft een
diversiteitsactieplan

Fedra

Diversiteitsverantwoordelijke(n)

1X

Artikel

Week x+4

Ambtenaren en
burgers

De organisatie
heeft een
diversiteitsactieplan

Verspreiding van Diversiteitshet actieplan
verantwoordeaan het onthaal lijke(n)
van de
organisatie
(verkoopstandaard, tafel …)
Publicatie van het
actieplan op de
website van
de organisatie

1X

Artikel online
Banner
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Datum: vervaldag waarop de actie moet gerealiseerd zijn.
Mogelijkheid om de acties te sorteren op basis van de datum.
Boodschap: inhoud van het mee te delen boodschap om de beoogde doelstelling te bereiken.
Het "waarom" van de actie.
Noodzaak om duidelijk de doelstelling te bepalen.
Doelgroep: de groep mensen die met deze actie moet worden bereikt.
Noodzaak om alle interveniënten te overlopen, ieders profiel, ieders kenmerken en gedragingen
te definiëren.
Kanaal: de communicatiemethode die wordt gebruikt om de boodschap door te geven. Het
"hoe" van de actie.
Bijv.: informatiesessie, opleiding, informatiebrief, Fedra, vergadering.
Verzender: de actieverantwoordelijke.
Frequentie: het aantal keer dat deze actie zal moeten worden herhaald.
Materiaal: de concrete, tastbare drager die verband houdt met het gekozen
communicatiekanaal.
Bijvoorbeeld.: PowerPoint-document (infosessie), opleider (opleiding), e-mail, artikel (Fedra),
papieren drager, video,...
Bron: Het communicatieplan van een project opstellen. Gids voor de federale communicatoren.
FOD Personeel en Organisatie (Brussel), 2005 (COMM Collection nr. 12).
www.fedweb.belgium.be > Over de organisatie > Communicatie.
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2. Enkele communicatiekanalen
Intern binnen de organisatie

Buiten de administratie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Elektronische informatiebrief aan het personeel
Interne krant
Mailing aan het personeel
Website
Intranet
Affiches
Videoclip
Seminarie
Informatievergadering
...

Website
Radiospot / Tv-spot
Jobbeurs
Affichecampagne
Informatiesessie in de scholen, de verenigingen,…
Artikel in de pers
…

De federale portaalsite is er voor de federale
overheidsdiensten die informatie wensen door te geven
aan de burger:
- Portaalsite : www.belgium.be
Contactgegevens om info/een banner te publiceren:
portalteam@premier.fed.be

Binnen de administratie
Om informatie door te geven aan de federale
ambtenaren:
• Portaalsite van het personeel van de federale overheid
“Fedweb” - www.fedweb.belgium.be
Contactgegevens om info/een banner te publiceren op
Fedweb: fedwebteam@p-o.belgium.be
• Newsletter Fedweb light
Contactgegevens om info te publiceren op Fedweb
light: fedwebteam@p-o.belgium.be
• Magazine Fedra
Papieren maandblad dat verstuurd wordt naar de
federale ambtenaren
• Website van het magazine Fedra
www.fedramagazine.be
Contactgegevens om een artikel te publiceren in het
magazine of op de website van Fedra: de
communicatiedienst van uw organisatie

Zorg ervoor dat uw berichten toegankelijk zijn voor blinde of slechtziende mensen.
Voor een geslaagde communicatiecampagne vraagt u het best advies
aan uw communicatiedienst.
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[ TOOLS ]
TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER
STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR
De DIVERSImeter is een analysevragenlijst gebaseerd op zelfevaluatie en toegespitst op
strategie, leiderschap en organisatiecultuur.
Hij biedt aan de organisatie de mogelijkheid:
• zichzelf te evalueren op het vlak van het culturele diversiteitsbeheer
• een eerlijke interpretatie van de huidige situatie te maken
• de domeinen te bepalen die eerst moeten worden verbeterd.
De items zijn onderverdeeld in 6 thema’s:
•
•
•
•
•
•

strategie en leiderschap
organisatiecultuur
interculturele competentie
rekruterings-, preselectie- en selectieprocessen
onthaal en integratie
behoud van werkgelegenheid.

Richtlijnen
Vink voor elk van de items 1, 2, 3 of 4 aan.
Gebruikte maatstaf:
1
2
3
4

=
=
=
=

Helemaal niet
In mindere mate
In meerdere mate
Volledig

• Een score van 1 of 2 wijst op verschillende te verbeteren punten met betrekking tot de
aanpak of de uitvoering ervan.
• Een score van 3 of 4 wijst op verschillende sterke punten met betrekking tot de aanpak of de
uitvoering ervan.
Om hierover informatie te kunnen uitwisselen met uw collega’s, neemt u aantekeningen van
hetgeen uw score aantoont. Baseer u op feitelijke gegevens.
De vragenlijst kan worden gebruikt in het kader van een ruimere enquête die wordt voorgelegd
aan verschillende willekeurige collega’s en/of aan diensthoofden.

Analyse van de resultaten
Eenmaal de vragenlijst ingevuld, dient u elk van de onderdelen te compileren en samen te tellen
om een totaal op 20 punten te verkrijgen.
• Een score van 5 tot 10 wijst op een onvoldoende aanpak en concretisering.
• Een score van 10 tot 15 wijst op een voldoende aanpak en concretisering.
• Een score van 15 tot 20 wijst op een uitstekende aanpak en concretisering.
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Opmerkingen
• Deze vragenlijst is een uittreksel van een handleiding ontwikkeld in Québec. Oorspronkelijk
was deze handleiding specifiek gericht op interculturele aspecten. Bepaalde termen eigen aan
de Québecse context (zichtbare minderheden, immigranten) werden vervangen door termen
aangepast aan de Belgische context.
• U kan uzelf ook 6 tot 12 maanden later herevalueren om de geboekte vooruitgang te meten.
• U kan de vragen aanpassen aan de eventuele specificiteiten van uw organisatie.
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De DIVERSImeter
Strategie en leiderschap
Onze organisatie erkent de verschillen en individuele noden.
Onze organisatie heeft diversiteit geïntegreerd in haar strategie.
Onze organisatie heeft praktijken ontwikkeld die de integratie van medewerkers
met verschillende nationaliteit stimuleren.
Onze organisatie ziet erop toe dat het recht op gelijkheid wordt nageleefd.
Onze organisatie biedt elke persoon gelijke kansen op basis van de competenties.

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

Totaal /20

Organisatiecultuur
Onze leidinggevenden kunnen goed overweg met de “gediversifieerde” teams.
Onze leidinggevenden beschouwen de aanwezigheid van medewerkers afkomstig
uit andere landen als een troef voor de vooruitgang van de organisatie.
Onze leidinggevenden geloven dat diversiteit een concurrentievoordeel oplevert
en de productiviteit verhoogt.
Onze leidinggevenden zijn voorstander van een representatieve weerspiegeling
van de diversiteit van de arbeidsmarkt.
Onze leidinggevenden verkiezen een inclusieve werkomgeving
waar de hindernissen, die de integratie van nieuwe medewerkers afkomstig uit
alle uithoeken van de wereld in de weg staan, worden opgespoord en weggewerkt.

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

Totaal /20

Interculturele competentie
De organisatie bewijst dat ze het diversiteits- en verschillenbeleid beter
wil begrijpen.
1
De organisatie wil interculturele competenties integreren tussen de essentiële
basiscompetenties om haar doelstellingen te halen.
1
De organisatie heeft een plan voor het ontwikkelen van de interculturele
competenties voorbereid.
1
De organisatie organiseert informatie-, sensibiliserings- en opleidingssessies op
maat voor kaderleden en voor alle personeelsleden om de interculturele
diversiteit beter te kennen, te verduidelijken en te beheren.
1
De organisatie weet hoe ze conflicten in een interculturele context moet aanpakken. 1
Totaal /20
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Rekruterings-, preselectie- en selectieprocessen
De verspreiding van de jobaanbiedingen gebeurt op plaatsen waar
vaak groepen komen die ondervertegenwoordigd zijn binnen de organisatie.
De jobaanbiedingen weerspiegelen het belang dat de organisatie hecht aan
culturele diversiteit (inschrijving van het gelijkheidsprincipe om toegang te hebben
tot een job, beelden die de diversiteit weerspiegelen,…).
De formulieren voor jobaanvragen, het selecteren van de curriculum vitæ, de
interviews en de procedure van preselectie verlopen volgens
het non-discriminatieprincipe. Zij zijn vrij van elke vorm van discriminatie.
Voor het gesprek krijgen de mannelijke en vrouwelijke kandidaten informatie
over de selectiewijze: vorm van het interview, gebruik van de psychometrische test,
organisatiecultuur, specifiek gezochte competenties, gelijke behandeling,…
De organisatie zorgt ervoor dat hinderende elementen bij de aanwerving
achterwege blijven (vooral op het ogenblik van de interviews), zoals culturele
geschillen, vooroordelen, vooropgezette ideeën bij de selectiemethode en de
selectietesten of -examens.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Totaal /20

Onthaal en integratie
Alle personen die recent werden aangeworven kennen van een onthaalen oriëntatieprogramma dat het belang van het diversiteitsbeleid benadrukt.
De organisatie biedt nieuwe medewerkers, indien nodig, een aangepaste
werkpost of werkomgeving aan.
Opdat de integratie optimaal zou zijn, worden de teams die nieuwe medewerkers
verwelkomen niet alleen ondersteund om de opleiding aan de taak te
vergemakkelijken en aan te passen, maar ook om een opleiding te volgen die
hen moet sensibiliseren voor diversiteit, efficiënt communiceren, preventie
inzake discriminatie en pesterijen .
De organisatie biedt lessen Frans of Nederlands aan om de integratie en
de communicatie te vergemakkelijken.
De organisatie heeft een ondersteunings- of mentoraatsprogramma om de
personeelsleden te helpen vooruitgang te boeken bij hun processen van
competentieontwikkeling.
Totaal /20
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Behoud van werkgelegenheid
Alle leidinggevenden krijgen, in het kader van diversiteit, een opleiding in
leiderschap en communicatie.
Alle personeelsleden worden geëvalueerd en krijgen opbouwende feedback.
De evaluaties zijn gelijkwaardig en vrij van discriminerende elementen.
De organisatie heeft het diversiteitsaspect in zijn promotiebeleid geïntegreerd.
Bevorderingen zijn transparant en respecteren het gelijkheidsbeginsel.
De organisatie promoot de diversiteit door verschillende sensibiliseringsactiviteiten
te organiseren voor het personeel.
Leidinggevenden worden opgeleid inzake diversiteit, non-discriminatie, redelijke
aanpassingen om de draagwijdte ervan te begrijpen en om elkaar vragen te stellen
over het recht op gelijkheid en non-discriminatie.

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4

1 2 3 4

Totaal /20

Bron: geïnspireerd op de “Guide pratique de la gestion de la diversité interculturelle en
emploi”. Emploi-Québec, Bibliothèque nationale du Québec (Québec), 2005.
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TOOL 4. TEVREDENHEIDSENQUÊTE VAN
MEDEWERKERS MET EEN HANDICAP
Deze vragenlijst is bedoeld voor medewerkers met een handicap. De lijst wil hun
tevredenheid evalueren in het kader van hun werk en biedt zo de mogelijkheid om de
verbeterpunten op te sporen.
De lijst overloopt 8 aspecten:
•
•
•
•
•
•
•
•

de rekrutering en de selectie
de werkpost
de werkomgeving
de werkrelaties
de opleiding
het verloop van de loopbaan
de aanpassing van de werkposten
de veiligheid.

Aangezien medewerkers met een handicap niet altijd bekend zijn bij de personeelsdienst of bij
de stafdienst P&O wordt aangeraden deze vragenlijst via e-mail aan alle medewerkers te
versturen. Om de anonimiteit te waarborgen van de personen die antwoorden, wordt gevraagd
een onlinevragenlijst te gebruiken. De mail aan de personeelsleden kan verwijzen naar een
webpagina waar de vragenlijst kan worden teruggevonden. Een onlinevragenlijst biedt bovendien
de mogelijkheid om de antwoorden automatisch te coderen.
Indien de vragenlijst via e-mail wordt verstuurd, moet erop worden toegezien dat de lijst
toegankelijk is voor slechtziende of blinde medewerkers. Een voorafgaande test, bijvoorbeeld, bij
een blinde medewerker lijkt aangewezen.

Gesprekken
Medewerkers met een handicap die mondeling wensen te antwoorden, zouden deze vragenlijst
als leidraad bij hun gesprek kunnen gebruiken. Aan de medewerkers zou een mail kunnen
worden verstuurd die een gesprek voorstelt met, bijvoorbeeld, de diversiteitverantwoordelijke.
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VRAGENLIJST
1. Wat vindt u van de volgende items met betrekking tot uw aanwerving ?
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

De informatie over de jobaanbiedingen
De rekruteringsprocedure
De organisatie van selecties/examens
Uw onthaal na de aanwerving

Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. Wat vindt u van de volgende items met betrekking uw werkpost ?
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

De inhoud van uw werk
Het gebruik van uw competenties
Uw werklast

Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Is de werkomgeving aangepast aan uw situatie?
Nodig?
JA

Indien wel, hoe beoordeelt u dan de huidige situatie?

NEEN
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

De voorzieningen qua
externe toegankelijkheid
(ingang, lift, parking,…)
Interne voorzieningen
(toiletten, cafetaria,…)
Aangepaste werktijd
Een aangepast uurrooster
Aangepaste werkpost
Een persoonlijke assistent
De hulp van collega’s
Het woon-werktraject

Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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4. Wat vindt u van de volgende items met betrekking tot uw werkrelaties ?
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

De relaties met uw collega’s
Het werk in teamverband
De relaties met uw oversten
De relaties met uw ondergeschikten
De relaties met andere diensten
Toegang tot de dienstinformatie

Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…….

5. Wat vindt u van de volgende items met betrekking tot uw toegang tot opleidingen:
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

Mogelijkheid om deel te nemen
Toegankelijkheid en inrichting van lokalen

Zijn er opleidingen die u graag zou volgen of die nodig zijn voor de uitoefening van uw functie,
maar waaraan u niet deelneemt omwille van uw handicap? Indien ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Wat vindt u van de volgende items indien u aan een opleiding heeft deelgenomen ?
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

Aanpassing van het materiaal
Tolk
Vertaling van de syllabus
Aanpassing van de lessen en oefeningen
Andere

Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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7. Wat vindt u van de volgende items met betrekking tot het verloop van uw loopbaan?
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

Mogelijkheid om promotie te maken
Mogelijkheid om overgeplaatst
te worden
Evaluatieprocedure
Loopbaanexamen
Gesprekken in het kader van de
ontwikkelcirkels

Bestaan er examens of andere loopbaanprocedures waaraan u niet deelneemt omwille van uw
handicap? Indien ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………
Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Indien u een aanpassing van uw werkpost, hulp, ander werk, een overplaatsing of iets
anders heeft gevraagd…
Voorwerp van de aanvraag:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

Organisatie van de procedure
Duur van de procedure
Beslissing
Slotresultaat

Commentaar :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
9. Kent u de procedure om een aanvraag in te dienen tot aanpassing van uw werkpost
(contactpersoon, administratieve procedure,…)?
 Ja  Neen
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10. Bent u op de hoogte van de procedure tot evacuatie van het gebouw bij een brand of een
ander incident?
Heel tevreden

Tevreden

Niet tevreden

Heel ontevreden

Indien ja, in welke mate wordt er rekening
gehouden met uw handicap in de huidige
procedure?
Indien niet, moet er rekening worden
gehouden met uw handicap tijdens een
evacuatie of in het kader van andere
incidenten? (leg uit)

Had u hulp van een derde persoon nodig om deze vragenlijst aan te vullen?
(plaats een kruis naast uw antwoord).
 Ja  Neen

Bedankt voor uw medewerking!
Bron: gebaseerd op de vragenlijst uit het onderzoek over “L’emploi des personnes handicapées
dans la fonction publique administrative fédérale”. Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix de Namur en Hoger Instituut voor de Arbeid van de KULeuven voor rekening
van de FOD P&O (Brussel), 2004.
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TOOL 5. DE ANTIDISCRIMINATIEWETTEN IN
PRAKTIJK

Er bestaan drie antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007
1. DE ALGEMENE ANTIDISCRIMINATIEWET: vervangt de wet van 25 februari
2003 en zet de Europese richtlijn 2000/78 om.
 13 beschermde criteria
Deze wet creëert een algemeen kader voor de strijd tegen discriminatie op basis van leeftijd,
seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing,
politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand,
een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, of sociale afkomst (zogenaamde
“beschermde criteria”).

2. DE ANTIRACISMEWET: wijzigt de wet-Moureaux van 30 juli 1981 en zet de
Europese richtlijn 2000/43 om.
 5 beschermde criteria
Deze wet heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de strijd tegen discriminatie op
grond van nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, sociale afkomst of nationale of etnische
afstamming.

3. DE GENDERWET inzake discriminaties tussen vrouwen en mannen: vervangt
de wet van 7 mei 1999 en zet de Europese richtlijnen 2002/73 en
2004/113 om.
 1 beschermd criterium: geslacht (inclusief moederschap en transseksualisme).
Verbod op discriminatie
Voor alle materies die tot het toepassingsveld van de algemene discriminatiewet behoren, is elke
vorm van discriminatie verboden:
•
•
•
•
•

directe discriminatie
indirecte discriminatie
de opdracht tot discrimineren
intimidatie
de weigering tot het maken van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap.

Definitie van directe en indirecte discriminatie
• Directe discriminatie = een direct onderscheid (ongunstige behandeling in een vergelijkbare
situatie) gebaseerd op een van de beschermde criteria, dat niet kan worden gerechtvaardigd.
• Indirecte discriminatie = de situatie die zich voordoet wanneer een ogenschijnlijke neutrale
bepaling, maatstaf of handelwijze personen gekenmerkt door een van de beschermde criteria
in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt en dat niet kan worden
gerechtvaardigd.

81

Guide Politique diversité N - Outils

8/23/10

8:06 PM

Page 82

Voorbeelden van onderscheid op basis van een beschermd criterium
Direct onderscheid

Indirect onderscheid

“Ik wil geen homoseksueel koppel als huurders”
“Verboden voor blinden”
“Ik neem geen niet-Europeanen in dienst”

“Ik wil verhuren aan een traditioneel koppel”
“Verboden voor honden (bijstand)”
“De moedertaal van de kandidaat moet Nederlands zijn”

Rechtvaardiging
DIRECT/INDIRECT ONDERSCHEID is DIRECTE/INDIRECTE DISCRIMINATIE tenzij er een
rechtvaardiging is.
Wanneer is de rechtvaardiging geldig?

1. Op het vlak van werkgelegenheid
Direct onderscheid op basis van geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, voorouders,
nationale/etnische afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuiging
en handicap zal slechts gerechtvaardigd worden indien het kenmerk een wezenlijke en
bepalende beroepsvereiste is die geval per geval moet worden beoordeeld naar de aard van de
activiteit of de omstandigheden van zijn uitvoering.
Voorbeelden
Een producer die een persoon zoekt met een donkere huid om de rol van Martin Luther King te vertolken in een
film. Net zoals een blinde persoon niet de functie van bewaker kan uitoefenen in een gevangenis.

Direct onderscheid op basis van burgerlijke stand, geboorte, vermogen, politieke overtuiging,
taal, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en nationaliteit zal
slechts toegestaan worden wanneer dit objectief wordt gerechtvaardigd door:
• een legitiem doel
• passende middelen (relevantie van de middelen)
• en noodzakelijke middelen => evenredigheidstest.
Indirect onderscheid op basis van de hierboven vermelde redenen zal slechts toegelaten worden
wanneer dit objectief wordt gerechtvaardigd door:
• een legitiem doel
• passende middelen (relevantie van de middelen)
• en noodzakelijke middelen => evenredigheidstest.

2. Buiten het toepassingsveld van de werkgelegenheid (goederen en diensten enz.)
Direct onderscheid op basis van geslacht, zogenaamd ras, huidskleur, voorouders,
nationale/etnische afstamming kan nooit gerechtvaardigd worden23.
Voorbeeld
De weigering te verhuren aan een persoon omwille van zijn huidskleur zal altijd een vorm van discriminatie zijn.

23. Behoudens uitzonderingen op het vlak van verzekeringen bijvoorbeeld.
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Direct onderscheid op basis van burgerlijke stand, geboorte, vermogen, politieke overtuiging,
taal, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst en nationaliteit zal
slechts toegestaan worden wanneer dit objectief wordt gerechtvaardigd door:
• een legitiem doel
• passende middelen (relevantie van de middelen)
• en noodzakelijke middelen => evenredigheidstest.
Voorbeeld
Extra verzekeringspremie verschuldigd ingevolge de gezondheidstoestand.
• Legitiem doel? Economische haalbaarheid van het verzekeringsbedrijf
• Passend middel? De toeslag dekt het toegenomen risico waardoor het doel wordt bereikt
• Noodzakelijk middel? (evenredigheid): Hangt af van het bedrag van de toeslag, is die redelijk in verhouding tot het
toegenomen risico? Een weigering zonder toeslag zal dus meestal niet in verhouding zijn.

Indirect onderscheid op basis van de hierboven vermelde redenen zal slechts toegelaten worden
wanneer dit objectief wordt gerechtvaardigd door:
• een legitiem doel
• passende middelen (relevantie van de middelen)
• en noodzakelijke middelen => evenredigheidstest.

3. Positieve acties
Een positieve actie is een maatregel ten gevolge een direct of indirect onderscheid die een
ongelijkheid wegwerkt. De antidiscriminatiewetgeving staat een direct of indirect onderscheid
toe wanneer dit onderscheid wordt toegepast in het kader van een positieve actie.
Bepaalde voorwaarden moeten vervuld zijn om een positieve actie uit te voeren:
•
•
•
•
•

er moet een duidelijke ongelijkheid zijn
doel van de maatregel = het verdwijnen van de ongelijkheid
het is een tijdelijke maatregel
de maatregel verdwijnt zodra de doelstelling bereikt is
geen onnodige beperking van andermans rechten.

De situaties waarin en de voorwaarden waarbij een maatregel van positieve actie kan getroffen
worden, zullen in een koninklijk besluit worden bepaald. Tot op heden is dit besluit nog niet
goedgekeurd. Er is dus geen wettelijk kader.

Direct of indirect onderscheid opgelegd door of krachtens een wet
Voorbeelden
• De aanwerving van medewerkers met een handicap ten belope van 3 % van het personeelsbestand in de
overheidsdiensten (koninklijk besluit van 5 maart 2007).
• Maatregelen om de werkgelegenheid bij jongeren te stimuleren zoals het Rosettaplan (startbaanovereenkomst in
werking getreden op 1 april 2000).
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De bewijslast
Wanneer een persoon zich slachtoffer acht van een discriminatie en wanneer het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding of een van de belangengroepen voor de
bevoegde rechtbank feiten voorlegt die het bestaan van een discriminatie op grond van een van
de beschermde criteria vermoeden, komt het aan de verweerder en niet aan de aanklager toe te
bewijzen dat er geen discriminatie is geweest.
Discriminatie door een ambtenaar
Discriminatie door een ambtenaar, al dan niet op bevel van zijn hiërarchische meerdere, leidt tot
geldboetes en gevangenisstraffen.
In de praktijk

Heb ik te doen met discriminatie?
Om dit te weten moet de situatie worden geanalyseerd
door de juiste vragen te stellen.
STAPPEN VAN DE ANALYSE:
Heeft het direct//indirect onderscheid betrekking op een beschermd criterium?

JA
Betreft het een domein waarop de wet van toepassing is?

JA
Is er een rechtvaardiging overeenkomstig de wet?

NEEN
Dan heb ik te maken met DISCRIMINATIE*
* overeenkomstig de AD-wetten van 10 mei 2007

De basiswetgeving inzake non-discriminatie en diversiteit, alsook de federale maatregelen zijn
beschikbaar op DIVnet https://ecommunities.belgium.be.
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TOOL 6. VRAGENLIJST ZELFEVALUATIE KWALITEIT
EN DIVERSITEIT
De zelfevaluatievragenlijst kwaliteit en diversiteit24 in de organisaties analyseert diversiteit
met het oog op een integraal kwaliteitsbeheer.
De zelfevaluatievragenlijst analyseert diversiteit op het niveau van de organisatorische factoren
alsook op het niveau van de resultaten van een organisatie.
• Vooreerst wordt onderzocht in welke mate er kan worden rekening gehouden met vragen over
diversiteit en gelijk kansen voor de vijf organisatorische factoren van een overheidsdienst:
(1) in het leiderschap - (2) in de strategie en de planning - (3) in het human resources
management - (4) in het beheer van de partnerships en de middelen - (5) in het beheer van
de processen en de verandering.
• En in welke mate zij onder de vier resultaatsdomeinen van de overheidsdienst vallen:
(6) de resultaten bij de burger/klant - (7) de resultaten bij de medewerkers - (8) de resultaten
in de samenleving - (9) de resultaten op het vlak van de sleutelactiviteiten.
De vragenlijst is geïnspireerd op het CAF-model (Common Assessment Framework of Cadre
d'Auto-évaluation des Fonctions publiques). Ze bestaat uit 21 vragen (98 items), gestructureerd
in functie van het Europese kwaliteitsmodel CAF. Dit model wordt gestructureerd volgens 9
criteria25:

CAF-model (2006)
FACTOREN

RESULTATEN
7. Resultaten
bij de
medewerkers

3. Medewerkers

1. Leadership

2. Strategie
&
Planning

5. Processen

4. Partnership
&
Middelen

6. Resultaten
bij de
burgers/klanten

9. Resultaten
op het vlak van
de sleutelactiviteiten

8. Resultaten
in de
samenleving

INNOVATIE EN LEREN

De vragenlijst overloopt de verschillende domeinen van een organisatie en kan worden gebruikt
als aanvulling op een audit toegespitst op de HR-praktijken (zie tool 7).
De vragenlijst is beschikbaar op DIVnet - https://ecommunities.belgium.be.

Bron: FOD Personeel en Organisatie, “Diversiteit in de openbare diensten”, 26 oktober 2004.

24. De zelfevaluatievragenlijst werd gebruikt in 2004 om de Diversity award toe te kennen aan een publieke instelling. In 2004
hebben de ministers van Ambtenarenzaken van de verschillende machtsniveaus beslist om een gemeenschappelijke actie te
ondernemen ten gunste van diversiteit en gelijke kansen bij de overheidsdiensten. De vragenlijst CAF werd voorgelegd aan
verschillende diensten teneinde hun inspanningen te evalueren inzake de promotie van diversiteit. Na analyse van de
vragenlijsten kregen de overheidsdiensten met de beste praktijke de Diversity Award uitgereikt.
25. Het algemeen CAF-model is beschikbaar op www.publicquality.be > CAF 2006.
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TOOL 7. GIDS VOOR EEN DIVERSITEITSAUDIT
GERICHT OP DE ORGANISATIE EN DE HR-PRAKTIJKEN
Het is een handleiding voor het voeren van individuele gesprekken met een aantal
medewerkers. Indien deze vragenlijst vóór de invoering van het diversiteitsbeleid wordt
gebruikt, biedt ze een organisatie de mogelijkheid om haar voorbereiding op diversiteit te
evalueren. Indien u de vragenlijst gebruikt na de invoering van het diversiteitsbeleid, kan ze
dienen als diversiteitsbarometer en als geregeld te hergebruiken evaluatie-instrument.
De vragenlijst overloopt 6 aspecten van de organisatie en de HR-praktijken:
•
•
•
•
•
•

visie en strategie
klant/gebruiker
cultuur/identiteit
samenwerking, teamwerk
leadership
ontwikkeling van de human resources.

Het is vaak verkiesbaar een beroep te doen op externe hulp voor het begeleiden van een
dergelijke audit. Indien u beslist om de audit toch zelf uit te voeren, train dan enkele personen
in het voeren van adequate gesprekken. Leid bijvoorbeeld een groep onderzoekers op wiens taak
het is gesprekken te begeleiden en de resultaten te analyseren. Het kan nuttig zijn om de
resultaten aan de stuurgroep door te geven.
Het spreekt voor zich dat de resultaten van de verschillende gevoerde gesprekken strikt
vertrouwelijk zijn.

1. Omvang van de steekproef
De omvang van de steekproef zal afhangen van de beschikbare middelen en tijd.
Een steekproef van 5 tot 10 % van de leden van een dienst zal resultaten opleveren waarmee
voorzichtig moet worden omgegaan, aangezien ze niet naar de hele organisatie kunnen worden
geëxtrapoleerd. Een steekproef van 10 tot 20 % van de leden van een dienst zal relevanter zijn.

2. Steekproef
Er bestaan twee methoden om een steekproef van te interviewen personen samen te stellen:
• de willekeurige methode: keuze gebaseerd op toeval26
• de niet-willekeurige methode: keuze gebaseerd op bepaalde criteria, er wordt bijvoorbeeld
voor gekozen om de volgende personen te interviewen:
-

alle DG’s, x% van de DG’s, bepaalde DG’s,…
alle diensthoofden
alle personeelsleden van de HR-dienst
x % personen per niveau, per functie
...

26. Indien u kiest voor een willekeurige steekproef, dan zou het toch nuttig kunnen zijn om enkele medewerkers van het
topmanagement te interviewen.
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3. Gespreksgids
Interviewer______________________________ Geïnterviewde____________________________
Datum: ______________________________
Persoonlijke gegevens van de geïnterviewde:
a) Leeftijd: ______________________________
b) Anciënniteit in de organisatie: ____________________________
c) Geslacht: vrouwelijk mannelijk: ______________________________
d) Functie: ______________________________
e) Niveau: ______________________________

1. Visie en strategie
a. Gelieve uw organisatie en haar belangrijkste doelstellingen te beschrijven.
b. Wat is de visie van uw organisatie inzake diversiteit?
c. Wat denkt u over de huidige strategie van uw organisatie/dienst inzake diversiteit?
d. Wanneer u de voorzitter van uw organisatie zou zijn, welke beslissingen zou u dan nemen om
het naleven van diversiteit te verbeteren?

2. Klanten/gebruikers
a. Denkt u dat uw klanten/gebruikers het gevoel hebben dat ze niet worden gediscrimineerd
door uw organisatie?
b. Hoe beoordelen uw klanten hun relatie met uw organisatie?
c. Zijn uw klanten/gebruikers geïnformeerd over het engagement van uw organisatie inzake
diversiteit?

3. Cultuur/identiteit
a. Zou u kunnen zeggen dat diversiteit door uw team/dienst wordt gewaardeerd?
b. Welke persoonlijke gedragingen worden in uw team/dienst niet op prijs gesteld?
c. Wat betekent diversiteit voor u?
d. Beschouwt u diversiteit binnen uw organisatie eerder als een motor of als een rem?

4. Samenwerking, teamwerk
a. In welke mate bent u tevreden over het naleven van diversiteit binnen uw team/dienst?
b. Werd u al eens geconfronteerd met een discriminerende handeling binnen uw organisatie of
binnen uw dienst? Hoe heeft u gereageerd?
c. Welke zijn de voornaamste verbeterpunten inzake diversiteit voor uw team/dienst?
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5. Leadership
a. Hoe zou u de typerende stijl van het leadership in uw team/dienst beschrijven?
b. En de uwe? (indien u een leidinggevende functie bekleedt)
c. Hoe gaan de eerstelijnsleidinggevenden van uw dienst om met bepaalde houdingen, opinies,
suggesties, competenties, of ongelijke of betwistbare situaties?
d. In welke mate is diversiteit binnen uw team of organisatie belangrijk voor uw meerdere?
Indien u een leidinggevende functie bekleedt, in welke mate is diversiteit binnen uw team
belangrijk?
e. Hoe verloopt het onthaal en de integratie van nieuwe medewerkers? (Is er specifiek onthaal
voorzien voor een medewerker met een handicap)?
f. Denkt u dat uw meerdere de leden van het team/de dienst zonder onderscheid op het vlak
van geslacht, leeftijd, afkomst, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, politieke en
religieuze voorkeur,… behandelt?
g. Voelt u zich correct geëvalueerd?

6. Ontwikkeling van de Human Resources
a. Welke zijn de grootste uitdagingen inzake rekrutering en/of retentie waarmee u zich in de
toekomst zal geconfronteerd zien?
b. Hoe verloopt het bevorderingsproces binnen uw organisatie?
c. Welke graad van belang zou u toekennen aan diversiteit en aan het diversiteitsbeleid
in uw organisatie? (een cijfer toekennen)
d. Wat betekent diversiteit voor het HR-beleid? Een ethische plicht? Een wettelijke verplichting?
Potentiële voordelen/nut?
e. Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen inzake diversiteit voor de leidinggevenden en
de medewerkers van uw organisatie?
f. Welke soorten managementtools worden er momenteel gebruikt om diversiteit te
concretiseren?
g. Zou u van uw organisatie zeggen dat ze “gediversifieerd” is qua samenstelling van haar
personeel?
h. Wat weet u algemeen over het diversiteitsbeleid en het beleid voor gelijke kansen gevoerd
door de federale overheid?

Bron: gebaseerd op de trainingshandleiding voor diversiteitsmanagement KEIL, Marion,
AMERSHI Badrudin, HOLMES Stephen, en and., Trainingshandleiding voor
diversiteitsmanagement. International Society for Diversity Management (Berlin), 2007.
http://ec.europa.eu/social > veld “Snel zoeken” : “trainingshandleiding voor diversiteit”
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TOOL 8. ANALYSE VAN DE HR-PROCESSEN MET
HET OOG OP DE DIVERSITEIT – CHECKLIST
Deze checklist screent de processen en past de organisatiesystemen aan (organisatie van het
werk en GHR-systemen) teneinde eventuele hinderlijke elementen weg te werken die
discriminatie in de hand kunnen werken.
De checklist is gestructureerd per proces (rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding
en ontwikkeling, beroepsrelaties, communicatie, vertrek, werktijd en evenwicht tussen het privéen beroepsleven, werkomstandigheden). Voor elke proces worden er vragen gesteld.
Het gaat erom elke vraag te overlopen en de kolom “Indicatoren” aan te vullen. Eenmaal
aangevuld, zal de kolom een overzicht geven van de praktijken die reeds werden
geïmplementeerd in de organisatie (antwoord ja), van de praktijken die nog niet werden
geïmplementeerd (antwoord neen), van de te ondernemen acties (actie) en van de timing.
Deze oefening wordt idealiter in groep gemaakt, bijvoorbeeld met de leden van de werkgroep
diversiteit. De resultaten kunnen aan de stuurgroep worden meegedeeld.
Deze checklist is niet exhaustief. Ze laat toe bepaalde goede praktijken en de te leveren
inspanningen in kaart te brengen.
HR- en organisatorische processen

Indicatoren
JA

Rekrutering en selectie
Planning van de noden qua personeel
Houdt de planning van de noden op het vlak van personeel rekening
met de reglementering inzake de werkgelegenheid van personen met
een handicap?
Zijn de gegevens inzake de werkgelegenheid van medewerkers met een
handicap actueel?
Worden er, indien nodig, acties ondernomen om de rekrutering van
medewerkers met een handicap ten belope van 3% van het effectief te
doen toenemen en te bereiken? (koninklijk besluit van 5 maart 2007)
Wordt een analyse van de leeftijdspiramide uitgevoerd?
Wordt de vertegenwoordiging van vrouwen per niveau en per functie
geanalyseerd?
Analyse van de functie
Wordt er een gedetailleerde en objectieve functieanalyse uitgevoerd
om een realistische functiebeschrijving en een competentieprofiel op te
maken die geen kandidaten zouden kunnen uitsluiten en die geen
overbodige vereisten zouden bevatten?
De jobaanbieding
Kan uit de jobaanbiedingen worden opgemaakt dat de organisatie een
diversiteitsbeleid voert en/of illustreert de jobaanbieding dit bijvoorbeeld
met een “diversiteitslogo”?
Vermelden de jobaanbiedingen dat kandidaten met een handicap een
aangepaste selectieprocedure kunnen vragen?
Worden de jobaanbiedingen verspreid via diverse kanalen waardoor
verschillende doelgroepen worden bereikt?
Worden de aanbiedingen verspreid in overleg met de verenigingen die
de doelgroepen vertegenwoordigen?
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Zijn er specifieke projecten opgezet om potentiële kandidaten te
informeren over de missie van de organisatie om de organisatie beter te
leren kennen?
Wordt er een diversiteitsscreening van de jobaanbieding gedaan om zich
ervan te vergewissen dat er geen discriminerende termen in voorkomen?
Zijn de jobaanbieding en de functiebeschrijving seksueel neutraal en
vermelden zij M/V?
Wanneer de jobaanbieding op internet wordt gepubliceerd, is ze dan
toegankelijk voor alle personen met een handicap? (alle handicaps)
Wanneer potentiële kandidaten deelnemen aan een jobbeurs, worden zij
dan geïnformeerd over het diversiteitsbeleid van de organisatie?
Zijn er stageaanbiedingen beschikbaar voor studenten?
Worden deze stageaanbiedingen meegedeeld via de
diversiteitscommunicatiekanalen die ook mindere begunstigde groepen
bereiken (gespecialiseerde scholen,…)?
Het cv
Wordt het standaard-cv gebruikt dat door Selor werd ontwikkeld?
Indien u een beroep moet doen op andere documenten, beschikt u dan
over standaarddocumenten?
Worden de vragen en rubrieken van het cv/de eventueel gebruikte
documenten zo gescreend dat ze geen informatie meer bevatten die
aanleiding kan geven tot discriminatie? (bijv.: de burgerlijke stand is
niet nodig)
Worden het cv/de documenten op anonieme wijze geanalyseerd om elke
mogelijke discriminatie op basis van naam, etnische afkomst, sociale
achtergrond,… te beperken?
Het selectiegesprek
Zijn de selectiejury’s gemengd?
Werden de jury’s geïnformeerd over het na te leven van het principe
van non-discriminatie?
Werden de jury’s geïnformeerd over de niet te stellen discriminerende
vragen? (familiale situatie, afkomst, religieuze overtuiging,…)
Zijn de selectieverantwoordelijken opgeleid inzake non-discriminatie?
Gebruiken de selectiejury’s gestandaardiseerde evaluatietabellen die hen
toelaat alle kandidaten op dezelfde basis te evalueren, dezelfde vragen
te stellen,…?
Zijn de leden van de jury’s opgeleid voor de gesprekstechnieken en voor
het evalueren van de competenties (STAR)?
Zijn de selectietesten geschikt voor kandidaten met een handicap?
Zijn de kandidaten ervan op de hoogte dat ze feedback kunnen krijgen
over hun gesprek en selectietesten?

Onthaal en integratie
Bestaat er een onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers?
Is de nieuwe medewerker op de hoogte van het diversiteitsbeleid van de
organisatie?
Bestaan er mentoraatsmogelijkheden?
Wordt er, voor de aanwerving, een aangepaste werkpost voorzien voor
de nieuwe medewerker met een handicap?
Is de nieuwe medewerker met een handicap op de hoogte van de
geldende procedure om een aangepaste werkpost te krijgen?
Herhaalt het arbeidsreglement het principe van non-discriminatie?
Wordt de kwaliteit van het onthaal bij de medewerkers geëvalueerd?
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Loopbaan, opleiding en ontwikkeling
Ontwikkelcirkels
Worden de functionele chefs bewust gemaakt voor diversiteit en nondiscriminatie?
Hebben de beslissingen genomen tijdens de teamplanning geen
indirecte discriminatie tot gevolg? (bijvoorbeeld: elke
woensdagnamiddag een opleiding voor het team organiseren)
Is er aandacht voor het “respect” in het team?
Wordt een gesprek met een medewerker met een handicap voorbereid?
(wordt er nagedacht over eventuele noodzakelijke aanpassingen?)
Worden de competenties die betrekking hebben op het respect voor
diversiteit, zoals “respect tonen” en “zich aanpassen”, geëvalueerd?
Opleidingen
Wordt er info over opleidingen inzake diversiteit meegedeeld aan alle
medewerkers?
Is bekend hoeveel medewerkers deelnemen aan de
diversiteitsopleidingen en hoe hun profiel eruitziet?
Werden de diensten die in contact komen met het publiek (onthaal,
loket,…) gesensibiliseerd om een diversiteitsopleiding te volgen?
Zijn in de intern ontwikkelde opleidingen diversiteitsbegrippen
opgenomen?
Worden de bevorderingsprocedures op transparante wijze meegedeeld
aan alle medewerkers?

Beroepsrelaties
Zijn de rollen van vertrouwenspersoon, diversiteitsverantwoordelijke,
preventieadviseur,… duidelijk gedefinieerd? Zijn de contactpersonen en
hun rollen bekend bij de medewerkers?
Kregen de vertrouwenspersonen een opleiding inzake
antidiscriminatiewetgeving en diversiteit?
Kunnen personeelsleden die informatie wensen of die zich het
slachtoffer van discriminatie achten terecht bij een contactpunt of een
daarvoor aangestelde persoon?
Zijn het aantal klachten met betrekking tot racisme, pesterijen,
seksisme gekend?
Bestaat er een systeem van klachtenbehandeling?
Worden de vakbondsvertegenwoordigers gesensibiliseerd en betrokken
bij het diversiteitsbeleid?

Communicatie
Interne communicatie
Worden de vrouwelijke benamingen van titels en functies gebruikt in
interne documenten (bijvoorbeeld: directeur / directrice, medewerker /
medewerkster)?
In welke mate zijn de diversiteitsacties die binnen een organisatie
worden ondernomen gekend bij het personeel?
Worden de informatiebrochures inzake diversiteit bij de federale
administratie intern en extern verspreid?
Geven de beelden die worden gebruikt om de documenten te illustreren
diversiteit weer?
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Zijn de teksten, dragers en informatiekanalen (website, intranet,...)
aangepast en leesbaar voor personen met een handicap? Zijn ze
toegankelijk voor alle medewerkers? (keukenpersoneel, onderhoud,…)
Externe communicatie
Welk imago heeft de organisatie naar het grote publiek en haar
personeelsleden toe?
Hoe communiceert de organisatie haar engagement inzake diversiteit?
Welke kanalen worden er gebruikt voor de communicatie met de
burgers?

Vertrek
Wordt er een exitgesprek gepland met medewerkers die de organisatie
verlaten, om hun mening te kennen over het respecteren van de
diversiteit/non-discriminatie binnen de organisatie?
Bestaat er een systeem voor overdracht van de kennis van personen die
de organisatie verlaten?

Werktijd – Evenwicht privé- en beroepsleven
Wat denkt u over de vergadercultuur binnen de organisatie? (frequentie
van late vergaderingen)
Zijn de mogelijke wijzigingen in de arbeidstijd duidelijk vermeld in het
arbeidsreglement?
Kan er een beroep worden gedaan op opvang van kinderen?
Wordt telewerk/thuiswerk aangemoedigd binnen de organisatie, indien
de functie het toelaat?

Arbeidsomstandigheden
Werd een audit uitgevoerd over de toegankelijkheid van het gebouw/de
gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit of voor blinde
personen?
Werden de evacuatierichtlijnen in geval van een incident meegedeeld
aan alle medewerkers? Kennen alle medewerkers deze richtlijnen?
Zijn er specifieke veiligheidsmaatregelen genomen voor de evacuatie
van personen met een handicap in geval van brand?
Wordt de aanpassing van de werkposten opgevolgd?
Wordt de procedure voor het bekomen van een aanpassing van zijn
werkpost geëvalueerd? (tevredenheid van de medewerkers, duur,…)

Bron: diversiteitscel van het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling, FOD P&O.

94

Guide Politique diversité N - Outils

8/23/10

8:06 PM

Page 95

[ TOOLS ]
TOOL 9. NIET-EXHAUSTIEVE LIJST MET VOORBEELDEN
VAN DIVERSITEITSACTIES PER HR-DOMEIN
Dit document stelt actiepistes en aandachtspunten voor om gelijke kansen binnen uw
organisatie te stimuleren. De voorgestelde pistes helpen u in de eerste plaats projecten te
ontwikkelen die zijn aangepast aan de specificiteiten van de organisatie en een actieplan op
te stellen.
Het overzicht omvat 6 processen inzake human resources en een luik communicatie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rekrutering en selectie
Onthaal en socialisatie
Arbeidsomstandigheden en welzijn op het werk
Loopbaan en opleiding
Analyse van de redenen van vertrek
Organisatiecultuur
Communicatie.

De lijst met acties is niet exhaustief.
Heeft u een goede praktijk om toe te voegen aan dit overzicht? Aarzel niet om dit mee te delen
aan: diversiteit@p-o.belgium.be
ALGEMEEN
1. REKRUTERING
EN SELECTIE

SPECIFIEK
Handicap

Analyse van de functies
- erop toezien dat de gezochte profielen realistisch zijn
vergeleken met de vereisten van de te voorziene functie en
het verwachtingsniveau niet overdrijven, bepaalde
kandidaturen noodgedwongen verwijderen.

- indien de rekrutering beheerd
wordt door de organisatie,
jobaanbiedingen verspreiden
via de algemene en specifieke
kanalen (niet-exhaustieve lijst
- erop toezien dat de functiebeschrijvingen worden opgemaakt van kanalen is beschikbaar bij
door een specialist inzake HR die zich ter plaatse begeeft en het Diversiteitsteam van Selor
een volledige analyse doet van de functie. Aarzel niet om de of de Diversiteitscel - DG
vereiste competenties in de functiebeschrijvingen te
OPO).
vermelden die nodig zijn voor de arbeidssituatie zoals “zich
- tijdens jobbeurzen informatie
aanpassen”, wat verwijst naar het respecteren van
geven over de maatregelen die
diversiteit.
door de organisatie werden
genomen op het vlak van
Er bestaan verschillende technieken: observatie, participatieve
werkgelegenheid van personen
observatie, via een vragenlijst, via een gesprek, kritieke
met een handicap (aanpassing
voorvallen,… Het is nodig om de inhoud gedetailleerd te
van de werkposten,
beschrijven aan de hand van concrete taken, zodat iedereen
toegankelijkheid,…) .
een zelfevaluatie kan uitvoeren van zijn eigen capaciteiten. Zo
alvorens een nieuwe selectie
wordt vermeden dat bepaalde kandidaten gefrustreerd of
te
lanceren voor een gegeven
ontgoocheld raken. Bijvoorbeeld, een persoon met een
handicap kan evalueren of zijn handicap niet onverenigbaar is profiel, de specifieke lijst van
laureaten met een handicap
met de uitoefening van de functie.
consulteren indien er een
bestaat (E-recruiting van Selor
Rekrutering
gebruiken).
- een diversiteitsbeding toevoegen in de jobaanbiedingen:
- de mogelijkheid om de selectie
vermelding van het beleid voor gelijke kansen toegepast
aan te passen vermelden in
binnen de organisatie.
elke selectieoproep (tips voor
de aanpassing van de selectie
Voorbeeld: beding gebruikt door de FOD P&O in zijn
en voor de organisatie van de
jobaanbiedingen “Diversiteit is een belangrijk principe voor de testen in omstandigheden,
FOD P&O. Het is belangrijk te beschikken over adequate
aangepast in functie van de
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competenties, ongeacht geslacht, huidskleur, religieuze
overtuiging, eventuele handicap, seksuele voorkeuren, leeftijd,…”
- aandacht hebben voor diversiteit (aanwezigheid van
hinderende elementen, discriminerende criteria?) bij de
opmaak van de functiebeschrijvingen die worden voorgelegd
aan Selor in het kader van een specifieke selectie of een
algemene reserve.
- informatie geven over maatregelen genomen in het kader van
het diversiteitsbeleid tijdens jobbeurzen.

handicap, kunnen worden
bekomen bij het
Diversiteitsteam van Selor:
diversity@selor.be.
- de noden van elke kandidaat
met een handicap nagaan
opdat zijn onthaal en
begeleiding in de beste
omstandigheden kan
gebeuren.

- stages organiseren voor
studenten en de aanbiedingen
- enkel de info vragen die relevant is voor het functieprofiel:
ervan meedelen via de
ervaring en diploma. Naam, leeftijd, adres van de
specifieke
kandidaat,… zijn elementen die de analyse zullen
communicatiekanalen om een
beïnvloeden (een beroep doen op clichés en vooroordelen
ruim publiek te bereiken. Bijv.:
neemt toe in functie van de hoeveelheid beschikbare
contacten met
informatie).
gespecialiseerde
- een standaard-cv opmaken dat moet worden aangevuld door onderwijsinstellingen,…
alle kandidaten. Geen persoonlijke cv’s aanvaarden die niet
(contactgegevens beschikbaar
dezelfde informatie bevatten en die daardoor onderling
bij de diversiteitscel
onvergelijkbaar worden. Een standaard-cv laat toe voor elke
– DG OPO:
kandidaat over dezelfde informatie te beschikken en minder
diversiteit@p-o.belgium.be).
beïnvloedbaar te zijn door cv’s van allerhande aard, vorm,... - informatiesessies organiseren
Selectie

- standaardmethoden gebruiken en criteria opstellen die geen
ruimte laten voor discriminerende criteria of al te subjectieve
beoordelingen. Selecties enkel baseren op de competenties.
- notities nemen tijdens het gesprek en een
standaardgespreksgids gebruiken om de objectiviteit te
verhogen en discriminerende vragen te vermijden (afkomst,
zwangerschap, religieuze overtuiging,…).
- de rekruterings- en selectieverantwoordelijken opleiden
inzake diversiteit (zie de opleiding “gesprek en subjectiviteit”
voorgesteld door Selor).
- toezien op de gemengde samenstelling en diversiteit van de
selectiejury’s. Een gemengde samenstelling nastreven om
psychosociale problemen te vermijden die bij de evaluatie
optreden.
- de schriftelijke testen anoniem verbeteren.
- een gestructureerde interviewtechniek gebruiken, gericht op
competenties.
- de juryleden herinneren aan het principe van nondiscriminatie.
- de vakbondsafgevaardigden aanmoedigen om de
selectiegesprekken bij te wonen.
- de kandidaat informeren over de mogelijkheid feedback te
krijgen van het gesprek.
- de competenties evalueren die betrekking hebben op het
respecteren van diversiteit, zoals ‘getuigen van respect’ en
‘zich aanpassen’, en nagaan of de kandidaten bekwaam zijn
om in heterogene werkteams te functioneren.
Selor stelt een diversiteitsscreening voor van de procedures en
van de tools gebruikt in het kader van de selectie, alsook tips
om de selectieprocedure aan te passen aan kandidaten met
een handicap: diversity@selor.be.
Engagement
- bedingen voorzien in de arbeidscontracten waarin de
werkgever en de medewerker zich ertoe verbinden niet te
discrimineren.
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Culturele diversiteit
- wanneer de rekrutering
beheerd wordt door de
organisatie, jobaanbiedingen
verspreiden via de specifieke
kanalen (de niet-exhaustieve
lijst is beschikbaar bij het
Diversiteitsteam van Selor:
diversity@selor.be of bij de
Diversiteitscel - DG OPO:
diversiteit@p-o.belgium.be).
- een lijst opmaken van de
functies van openbaar gezag
en waarvoor de Belgische
nationaliteit vereist is, en
daarover reflecteren.
- de nationaliteitsvoorwaarden
vermelden in de
jobaanbiedingen.
- stages organiseren voor
studenten en de aanbiedingen
meedelen via de specifieke
communicatiekanalen om
een ruim publiek te
bereiken.
Bijv.: contacten met scholen
met een grote populatie van
buitenlandse afkomst,…
- deelnemen aan specifieke
jobbeurzen (bijv.: Kif kif).
Gelijkheid mannen/vrouwen
- proberen de geslachten zo
gelijk mogelijk te
vertegenwoordigen binnen de
selectiecommissies.
- het project Top Skills
promoten dat een overzicht
van de managerscompetenties
voor vrouwen van niveau A
voorstelt (meer info:
www.selor.be).
2. ONTHAAL EN
SOCIALISATIE

Onthaal van de nieuwe medewerkers

Handicap

- erop toezien dat er voor de
- de nieuwe medewerkers informeren over het beleid voor
aanwerving een aangepaste
gelijke kansen aan de hand van een brochure, tijdens de
voorstelling van de organisatie, en het contactpunt meedelen werkpost wordt voorzien voor
een nieuwe medewerker met
inzake het beleid voor gelijke kansen via een brochure, een
PowerPoint-presentatie,... informeren over het contactpunt in een handicap.
geval van discriminatie.
- een gesprek voorzien tussen
het diensthoofd en de
- een mentoraatsysteem invoeren.
medewerker met een handicap
- de kwaliteit van het onthaal van de nieuwe medewerkers
over de eventuele noden die
analyseren via een tevredenheidsenquête.
werden kenbaar gemaakt door
de nieuwe medewerker.
- erop toezien dat alle mentors
van de medewerkers met een
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handicap geïnformeerd
worden en vertrouwd zijn
met de handicap, indien
nodig, een opleiding
organiseren.
- instaan voor een opvolging
van de goede integratie
van de nieuwe medewerker.
Tips betreffende de aanpassing
van de werkpost voor een
nieuwe medewerker kunnen
worden bekomen bij Selor:
diversity@selor.be.
Tips betreffende het onthaal
en de integratie kunnen
worden bekomen bij de cel
diversiteit – DG OPO:
diversiteit@p-o.belgium.be.
3. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN
WELZIJN OP
HET WERK

- een non-discriminatiebeding opnemen in het
arbeidsreglement.

4. LOOPBAAN EN
OPLEIDING

Opleidingen

Handicap

- een procedure van aanvraag
tot aanpassing van de
werkposten uitwerken en deze
- zowel de interne klachten als de klachten met betrekking tot
de relaties met de gebruikers inzake discriminatie analyseren. meedelen via diverse kanalen:
brochure, intranet, persoonlijk
- vragen met betrekking tot diversiteit integreren in de
schrijven ter attentie van de
tevredenheidsenquête van het personeel.
medewerkers met een
handicap,…
Evenwicht privé-/beroepsleven
- een onderzoek voeren naar de
toegankelijkheid van de
- communicatieacties voeren bij mannen over het
gebouwen via een
ouderschapsverlof.
gespecialiseerd bureau.
- het systeem van telewerk/thuiswerk stimuleren.
- het gebouw uitrusten met
- mogelijkheden van kinderopvang verbeteren, in het bijzonder
voettouchmarkeringen op de
tijdens schoolvakanties (creëren van kinderdagverblijven).
voornaamste plaatsen (voor
- de vergadercultuur verbeteren (zie het project
een trap, traject naar de
‘vergadercultuur’ van de Diversiteitscel-DG OPO).
nooduitgang,…).
- een contactpunt opzetten om interne klachten of klachten
van gebruikers inzake discriminatie te behandelen.

Handicap

- aandacht hebben voor de
noden van de personen met
een handicap via de opvolging
- medewerkers aanmoedigen om een diversiteitsopleiding te
van de interne opleidingen of
volgen, voorgesteld door het OFO. Een SMART-doelstelling
OFO-opleidingen,
voorstellen (bijv.: % van de HR-verantwoordelijken).
toegangsselecties of tijdens de
- erop toezien dat de opleidingen die intern georganiseerd
deelname aan evenementen,
worden begrippen van diversiteit bevatten (neutraliteit qua
seminaries,… door een
geslacht, voornamen die worden gebruikt in de rollenspellen, contactpunt op te geven om
clichés,…) en de opleidingsverantwoordelijken sensibiliseren. de nodige aanpassingen te
- erop toezien dat de bevorderingsprocedures transparant zijn. garanderen.
- het percentage van deelname aan de diversiteitsopleiding
van het OFO analyseren.

- bepaalde aanpassingen
kunnen worden overwogen
voor personen met een
- aandacht hebben voor de verschillende hinderlijke elementen handicap (toegankelijkheid van
die de kwaliteit van de gevoerde gesprekken kunnen wijzigen de lokalen, aanpassing van het
in het kader van de Ontwikkelcirkels.
didactische materiaal,…). Om
hiervan gebruik te kunnen
Tijdens evaluatiegesprekken27 kunnen bepaalde competenties, maken, moet de medewerker
bijvoorbeeld, als vanzelfsprekend worden beschouwd bij
het vakje aankruisen op het
Ontwikkelcirkels

27. Zie ook de brochure “C’est en forgeant qu’on devient forgeronne” die handelt over geslachtsgerelateerde elementen tijdens
een evaluatie. Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, C’est en forgeant qu’on devient forgeronne, Réflexions
en prévision de l’entretien d’évaluation. (Bern) 2000. Beschikbaar op de website www.ebg.admin.ch > documentation >
publications > publications sur l’égalité dans la vie professionnelle > égalité des chances dans les entreprises.
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functies die als vrouwelijk worden beschouwd en dus niet
worden geëvalueerd (zin voor communicatie, zin voor
organisatie,…).

inschrijvingsformulier. Zodra
de inschrijving geregistreerd is
bij het OFO zal de aanvrager
een specifieke vragenlijst
ontvangen die moet worden
aangevuld en worden
teruggestuurd naar het OFO.
Culturele diversiteit
- informeren over de functies die
een deelname aan de
uitoefening van het openbaar
gezag inhouden waarvoor de
Belgische nationaliteit is
vereist.
Gelijkheid mannen/vrouwen
- vrouwen aanmoedigen om de
managementopleidingen van
het OFO te volgen.
- vrouwen aanmoedigen die
beschikken over de nodige
ervaring om zich kandidaat te
stellen voor interne
managementfuncties.
- medewerkers aanmoedigen
om lid te worden van het
netwerk Felink en de
activiteiten van dit netwerk
promoten (www.felink.be).

5. ANALYSE VAN
DE REDENEN
VAN VERTREK

- een exitgesprek houden met elke medewerker die de
organisatie verlaat, met inbegrip van vragen over de
integratie in de organisatie, discriminatie,…
Voorbeeld van een vraag die tijdens een exitgesprek kan
worden gesteld:
Hebt u reeds een gevoel van discriminatie gemerkt tijdens uw
werkzaamheden binnen de organisatie?
Ja / Neen
Indien ja, ging dit over een vorm van discriminatie met
betrekking tot
 uw geslacht
 uw etnische of sociale afkomst
 uw taal
 uw religieuze of filosofische overtuiging
 uw vermogen
 een handicap of een fysieke eigenschap
 uw huidige gezondheidstoestand
 uw leeftijd
 uw seksuele voorkeur
 uw burgerlijke stand of familiale situatie
 uw niveau (A, B, C, D)
 uw politieke ideologie
 andere:…………………………………………………………
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- sensibiliseringsacties inzake diversiteit organiseren
(bedrijfstheater, tentoonstellingen, debatten,
themalunchen,…).
- het handvest van diversiteit ophangen op belangrijke
plaatsen in de organisatie.
- een non-discriminatiebeding toevoegen aan het
arbeidsreglement en in de brochures voor nieuwe
medewerkers.

Handicap
- workshops organiseren voor
sensibilisering van handicap
in overleg met
gespecialiseerde instellingen
(situatieschetsen,
getuigenissen,…).

- de communicatieacties inzake het diversiteitsbeleid
opvoeren.
7. COMMUNICATIE

Interne communicatie

Handicap

- het actieplan meedelen via artikels in de interne krant, via
- de toegankelijkheid van de
elektronische nieuwsbrieven, intranet,… en de communicatie websites/intranet van de
toegankelijk maken voor slechtzienden of blinden (grote
organisatie controleren om ze
letters, HTML-formaat,…).
toegankelijk te maken voor
personen met visuele,
- de diversiteitsbrochures van de federale overheid en de
auditieve of sensomotorische
communicatiecampagnes doorsturen.
gebreken. De nodige
- sensibiliseringscampagnes organiseren inzake diversiteit
aanpassingen uitvoeren om
(intern en extern): affiches, folders, website,…
het toegankelijkheidslabel
- de interne en externe communicatie analyseren: gebruikte
"Anysurfer" te bekomen.
beelden, communicatiekanalen aangepast aan personen met
een handicap? ...
Externe communicatie
- een diversiteitsthema ontwikkelen voor de website van de
organisatie:
- voorstelling van het diversiteitsactieplan
- publicatie van het federale handvest van diversiteit
- getuigenissen
- het diversiteitsbeleid meedelen aan de burgers.
Jaarverslag
- een paragraaf over diversiteit opnemen in het jaarverslag van
de organisatie.

Bron: diversiteitscel van het DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de FOD P&O.
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TOOL 10. METHODEN OM GEGEVENS TE VERZAMELEN

Deze tool stelt enkele methoden voor om gegevens te verzamelen betreffende diversiteit
binnen een organisatie. De verkregen resultaten kunnen dienen als “vertrekpunt” of
“vertrekjaar” voor het opstarten van het diversiteitsbeleid. Door de analyse regelmatig te
herhalen na het opstarten van het diversiteitsbeleid, kan de evaluatie van de vooruitgang van
de organisatie in het implementatieproces van het diversiteitsbeleid worden gemeten.

Er bestaan verschillende methoden om de analyse uit te voeren:
1.
2.
3.
4.

onderzoek van documenten
vragenlijst
discussiegroepen
individuele gesprekken met “referentiepersonen”.

1. Onderzoek van documenten
Een analyse van de inhoud van de documenten laat toe het belang te evalueren dat wordt
besteed aan diversiteit in de verschillende publicaties (non-discriminatiebeding, aandacht voor
diversiteit, zichtbaarheid van diversiteit van het personeel,…). Dit punt verwijst naar de analyse
van de tools en de inhoud van het communicatieplan van de organisatie (Zie ook fase 4 “Het
actieplan uitwerken en laten valideren”, en fase 5 “Het communicatieplan uitwerken”).
Voorbeelden van te analyseren documenten:
•
•
•
•
•
•

de brochure van presentatie van de organisatie
de onthaalbrochure van nieuwe medewerkers
de communicatiecampagnes (affiches, folders,…)
het arbeidsreglement, het arbeidscontract
de functiebeschrijvingen
…

Enkele vragen die tijdens de analyse kunnen worden gesteld:
• Weerspiegelen de gebruikte foto’s diversiteit of versterken zij daarentegen bepaalde clichés?
(bijvoorbeeld: een foto van een man om een artikel te illustreren dat handelt over het beroep
van gevangenisbewaker)
• Wordt er naar de diversiteit van de organisatie verwezen?
• Worden de functietitels vervrouwelijkt?
• Versterken de gegeven voorbeelden bepaalde clichés?

2. Vragenlijst
• De tevredenheidsenquête informeert over de graad van tevredenheid van de medewerkers en
van de werksfeer. Vragen met betrekking tot diversiteit mogen geïntegreerd worden in de
vragenlijst die wordt voorgelegd aan alle personeelsleden. Bijvoorbeeld:
- Ik word op gelijke wijze behandeld als de anderen, zonder onderscheid van nationaliteit,
herkomst, taal, religieuze of ideologische opvattingen, geslacht, leeftijd of sociale status.
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- Ik vind dat de klanten zonder enige vorm van discriminatie worden behandeld binnen
mijn organisatie.
- Ik beschouw mijn organisatie als een organisatie die ruimschoots aandacht besteedt aan
het interne diversiteitsbeheer.
- Ik vind dat mijn organisatie aan elke medewerker gelijke kansen biedt.
-…
• Specifieke tevredenheidsenquêtes28 gericht op bepaalde doelpublieken kunnen ook worden
gebruikt en kunnen aantonen welke acties er moeten ondernomen worden.
• Anonieme kwantitatieve of kwalitatieve enquêtes laten toe de vertegenwoordiging van
bepaalde categorieën van personeel te identificeren.
Door een enquête uit te voeren over het aantal mensen met een handicap dat bij een
organisatie werkt, kan worden nagegaan of het quotum inzake de rekrutering van personen met
een handicap binnen elke overheidsdienst al dan niet wordt bereikt.
Er wordt aangeraden om een aangifteformulier in te vullen alvorens een enquête te beginnen.
Dit formulier en alle informatie betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is
beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer www.privacycommission.be > in praktijk > aangifte.
De gegevens zijn “anoniem” als het onmogelijk is ze met een bepaald persoon in verband te
brengen29.
Vragenlijst kunnen op elk ogenblik gebruikt worden en dienen als barometer om de evolutie van
de situatie binnen de organisatie te volgen.

3. Discussiegroepen (focus groups)
Discussiegroepen vormen rond het thema diversiteit blijkt interessant voor het identificeren van
de eventuele noden en problemen qua diversiteit waarmee het personeel wordt geconfronteerd,
alsook van de clichés en vooroordelen die binnen een organisatie leven. Tevens wisselen
verschillende personeelsleden van gedachten over het thema van diversiteit binnen een
organisatie.
Een discussiegroep laat bijvoorbeeld toe:

• de noden en de problemen in kaart te brengen die op het terrein worden
ervaren
Door discussiegroepen te vormen met een representatief deel van de medewerkers van een
organisatie (bestaande uit statutairen, contractuelen, vrouwen, mannen, jongeren en oudere
personen, personen van vreemde afkomst, personen met een handicap, personeelsleden die in
contact komen met het publiek,…), kan een beter beeld worden bekomen van hun ervaringen
binnen de organisatie.

28. Tool 4: Tevredenheidsenquête van medewerkers met een handicap.
29. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
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• clichés en vooroordelen in kaart brengen
Door focus groups te installeren om de sociale beeldvorming rond diversiteit in kaart te brengen,
kunnen de eventuele weerstanden en vooroordelen die er bij het personeel leven worden
geïdentificeerd. Op basis van de resultaten zullen er dan specifieke acties kunnen worden
uitgewerkt.
Idealiter zullen de focus groups rond de sociale beeldvorming moeten aangevuld worden met
een anonieme vragenlijst, zodat elke medewerker zich vrij kan uitdrukken.
Het onderzoek naar de sociale beeldvorming rond diversiteit bij de Belgische federale overheid is
gebaseerd op de methodologie van de focus groups. Het onderzoek is beschikbaar op DIVnet
https://ecommunities.belgium.be.

4. Individuele gesprekken met “referentiepersonen”30
In tegenstelling tot een vragenlijst die kwantitatieve informatie levert over redelijk veel personen,
laat een individueel gesprek toe kwalitatieve gepersonaliseerde informatie te verzamelen, die
een aanvulling vormt op de informatie van de analyse per vragenlijst. Deze observatiewijze
vereist:
• de keuze van een methode; al naargelang de gewenste diepgang zal het gesprek min of meer
sturend zijn
• een mogelijkheid om het gesprek te herbeginnen (herformuleren)
• een actieve luisterhouding
• een interpretatie van het gezegde naarmate het gesprek vordert en na het gesprek.
De voorbereiding van het gesprek vereist, net zoals de voorbereiding van de vragenlijst, een
definitie van het thema en van de verschillende componenten, om over een leidraad voor het
gesprek te beschikken en zo het observatieveld af te bakenen.
Het kan nuttig blijken om “referenties” te ondervragen die een overzicht kunnen geven van wat
er gebeurt in hun dienst en/of in de organisatie inzake diversiteit: discriminaties,
representativiteit, integratie, houding van het personeel ten aanzien van het diversiteitsbeleid,
discriminerende gedragingen vanwege collega’s, hiërarchische meerderen, externe personen,…
Er kunnen verschillende “referentiepersonen” worden geïdentificeerd:
• de leidinggevenden (diensthoofden, directeurs-generaal,…)
• de HR-verantwoordelijken
• de vertrouwenspersonen van de organisaties die ingevolge hun functie verschillende
problematieken moeten beheren, in het bijzonder inzake pesten
• de vakbondsafgevaardigden die ook storende factoren in een dienst kunnen ontdekken en
doorgeven (geval van discriminatie, pesten,…).

30. Tool 7: Gids voor een diversiteitsaudit gericht op de organisatie en de HR-praktijken.
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Een diversiteitsbeleid uitwerken
METHODOLOGISCHE HANDLEIDING

Informatie

1. Bronnen beschikbaar op DIVnet
• Het handboek Diversiteit en HR: binnen- en buitenlandse best practices. FOD Personeel en
Organisatie, Brussel, 2008.
• De toolbox – Doorbreek genderstereotypen en geef talent een kans, Europese Commissie,
Internationaal Vormingscentrum van het IAB in samenwerking met de Associatie van de
Europese Kamers van Koophandel en Industries (EUROCHAMBRES)
• Het artikel « Le travail comme lieu d’exclusion et d’inégalités La gestion de la diversité : une
solution ? » CORNET, Annie, WARLAND, Philippe. Le travail comme lieu d’exclusion et
d’inégalités – La gestion de la diversité : une solution ? XVIIe Congrès de l’AGRH, Reims,
2006.
• De brochure « C’est en forgeant qu’on devient forgeronne » die handelt over hinderende
elementen tijdens de evaluatie. BELSER, Katharina, GEISSER, Marianne. C’est en forgeant
qu’on devient forgeronne. Réflexions en prévision de l’entretien d’évaluation. Bureau fédéral
de l’égalité entre femmes et hommes, Berne, 2000.
• De publicatie « Des pratiques pour l’égalité des chances » que répondent les entreprises à la
HALDE ? » La Halde, Paris, 2007.
• Het handboek van KEIL, Marion, AMERSHI Badrudin, HOLMES Stephen, en and.,
Trainingshandleiding voor diversiteitsmanagement. International Society for Diversity
Management, Berlin, 2007.
• Lijst van bevoegde instellingen inzake handicap.
• De evaluatievragenlijst van de opleidingen.
• Lijst van communicatie- en rekruteringskanalen inzake diversiteit.
• Lijst met nuttige websites.
• Onderzoek naar de beeldvorming over homoseksualiteit binnen het Belgisch openbaar ambt.
• Onderzoek naar de professionele ambities van mannen en vrouwen van niveau A bij de
Belgische federale overheid.
• Het onderzoek naar de sociale beeldvorming rond diversiteit bij de Belgische federale overheid
(Brussel, Wallonië, Vlaanderen).
• Het handboek “Outils pratiques pour promouvoir l’égalité des femmes et des hommes dans la
gestion des ressources humaines”, Cap Sciences Humaines, ASBL-UCL, Louvain-la-Neuve, 2005.
• Alle tools voorgesteld in dit handboek.
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2. Nuttige contacten
FOD Personeel en Organisatie
Cel diversiteit - DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling
Wetstraat 51
BE-1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 790 58 00
diversiteit@p-o.belgium.be
anne.schmidt@p-o.belgium.be - hafida.othmani@p-o.belgium.be
www.diversiteit.belgium.be

Steunpunt Personeel en Welzijn
welzijn@p-o.belgium.be

Selor – diversiteitsteam
Bischoffsheimlaan 15
BE-1000 Brussel
Tel.: 0800 505 55 (F)
0800 505 54 (N)
Fax: +32 (0)2 788 68 44
diversity@selor.be
vincent.vanmalderen@selor.be – silvia.akif@selor.be
www.selor.be

OFO
Bischoffsheimlaan 15
BE-1000 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 229 74 50
claudia.hereman@ofoifa.fgov.be
www.ofoifa.be

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Koningsstraat 138
BE-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 212 30 00
Gratis groen nummer: 0800 14912 (F)
Groen nummer: 0800 17364 (N)
Fax: +32 (0)2 212 30 30
centre@cntr.be
www.diversiteit.be

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
BE-1070 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 42 65 (F)
+32 (0)2 233 41 75 (N)
Fax: +32 (0)2 233 40 32
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
www.iefh.be
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3. Reglementering in het kort
I. Basiswetgeving inzake non-discriminatie
• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (BS van 30 mei
2007).
• Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden (BS van 30 mei 2007).
• Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (BS van
30 mei 2007). Zie ook tool 5 “Antidiscriminatiewetten in praktijk”.

II. Maatregelen van de federale overheid inzake nondiscriminatie en diversiteit
• Koninklijk Besluit van 27 februari 1990 houdende maatregelen tot bevordering van de gelijke
kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten (BS van 8 maart 1990).
• Koninklijk Besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de
vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage: personen met een handicap
kunnen in een aparte wervingsreserve worden opgenomen. Overheidsdiensten die een persoon
met een handicap willen aanwerven, kunnen deze wervingsreserve raadplegen (BS van 25
oktober 2005).
• Koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een
handicap in het federale administratief openbaar ambt. Elke overheidsdienst is ertoe
gehouden ofwel statutair ofwel contractueel, personen met een handicap in dienst te nemen
ten belope van 3% van het volledige personeelsbestand (BS van 16 maart 2007).
• Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen goedgekeurd door de Federale Staat, de
Gewesten en de Gemeenschappen. Dit protocol verduidelijkt het begrip redelijke aanpassingen
in België (BS 20 september 2007).
• Wet van 12 januari 2007 strekkende tot integratie van de genderdimensie in het geheel van
de federale beleidslijnen, ook wel de wet op de "gender mainstreaming" genaamd (BS van 13
februari 2007).
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Contact
FOD Personeel en Organisatie
DG Organisatie- en Personeelsontwikkeling
Wetstraat 51
BE – 1040 Brussel
E-mail : diversiteit@p-o.belgium.be
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Ongelooflijk hoeveel we van elkaar verschillen in afkomst, karakter, leeftijd, sexe, beroep, kleur,
aard, stijl, denken en doen, onverwacht hoeveel we toch nog op elkaar lijken.
Ongewoon hoe aanstekelijk dat werkt: om hetzelfde te zijn in een andere context.
Of anders te zijn in een gelijke context.

Diversiteit inspireert.
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