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1.  Situering adviesvraag 

Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Geert Bourgeois 
vroeg op 15 oktober 2004 een advies binnen de maand over het “Positieve-actieplan 2005 ter 
bevordering van gelijke kansen en evenredige vertegenwoordiging van mannen – vrouwen, 
allochtonen en personen met een handicap in de Vlaamse overheidsadministratie”.  Na telefo-
nisch overleg werd uitstel verkregen tot 26 november 2004. 
 
Het besluit van 19 december 1990 stelt dat de Vlaamse openbare instellingen en het ministe-
rie van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een positieve-actieplan dienen op te maken. De 
dienst Emancipatiezaken maakte ook elk jaar een plan op voor allochtonen en personen met 
een handicap. In 2002 besliste de Vlaamse regering dat, van dan af, er één positieve-
actieplan diende te worden opgemaakt voor de drie doelgroepen. 
 
Het positieve-actieplan 2005 werd ter advisering voorgelegd aan de commissie Diversiteit, die 
zich focuste op de kansengroepen allochtonen en personen met een arbeidshandicap, en aan 
de SERV die dieper inging op de evenredige arbeidsdeelname van mannen-vrouwen. Het 
globale advies mag aanzien worden als een gezamenlijk advies van de SERV-raad en de 
commissie Diversiteit. 
 
Dit advies is niet los te zien van het advies van de commissie Diversiteit van 19 mei 2004 
betreffende “het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 
2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft het Vlaamse over-
heidspersoneel en houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijke-
kansen- en diversiteitsbeleid in sommige diensten van de Vlaamse overheid” op vraag van 
minister Van Grembergen. Er zal dan ook regelmatig naar verwezen worden. 
 
Dit advies bevat, naast de situering van de adviesvraag, een samenvatting van het advies en 
een bespreking van het positieve-actieplan 2005 bestaande uit vijf onderdelen: voorafgaande-
lijke opmerkingen, gelijke kansen en diversiteit bij de Vlaamse overheidsadministratie, het 
positieve-actieplan voor vrouwen en mannen, het positieve-actieplan voor kansengroepen en 
de positieve-actieplannen van de Vlaamse Openbare Instellingen. 
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2.  Samenvatt ing 

Ter uitvoering van het decreet van 8 mei 2002 houdende de evenredige participatie op de 
arbeidsmarkt keurde de Vlaamse regering op 19 mei 2004 het uitvoeringbesluit betreffende 
evenredige arbeidsdeelname bij het Vlaams overheidspersoneel principieel goed. De raad en 
de commissie Diversiteit zijn van mening dat dit uitvoeringsbesluit van groot belang is om de 
aanwezigheid van de kansengroepen in de Vlaamse overheidsdiensten te verhogen. Daarom 
vragen ze dat de Vlaamse regering dit uitvoeringsbesluit definitief goedkeurt. Streefcijfers, 
vast te stellen per entiteit, per niveau en per kansengroep, vormen in het uitvoeringsbesluit de 
basis van het streven naar evenredige arbeidsdeelname. De raad en de commissie Diversiteit 
vroegen reeds eerder dat bij het bepalen van deze streefcijfers wordt uitgegaan van eerder 
door de Vlaamse overheid opgenomen engagementen.  
 
Voor personen met een arbeidshandicap vertaalt een werkgroep binnen de administratie dit 
streefcijfer (4,5%) momenteel in een groeiscenario. Dergelijk groeiscenario dient ook te wor-
den opgesteld voor de andere kansengroepen, inzonderheid de allochtonen. De andere kan-
sengroepen opgenomen in het decreet van 8 mei 2002 mogen door de Vlaamse overheid 
immers in het beleid van evenredige arbeidsdeelname niet uit het oog worden verloren. In dit 
kader verwijzen de raad en de commissie Diversiteit naar een nota betreffende ‘Holebi’s en de 
arbeidsmarkt’ die momenteel wordt opgesteld binnen de SERV. Op basis van deze nota zal de 
SERV nagaan welke stappen de overheid en sociale partners kunnen zetten in deze proble-
matiek, ook binnen het Vlaams overheidspersoneel. 
 
Het ontwerpuitvoeringsbesluit is geschreven op maat van de reorganisatie van de administra-
tie in kader van het Beter Bestuurlijk Beleid. De raad en de commissie Diversiteit zijn van me-
ning dat de timing van deze hervorming geen uitstel mag betekenen voor het voeren van een 
beleid van evenredige arbeidsdeelname. Het aanduiden van een opdrachthouder voor de 
Dienst Emancipatiezaken voor de mandaatperiode 2005 en volgende is eveneens noodzakelijk 
in deze.  
 
Uit het positieve-actieplan 2005 blijkt dat de Vlaamse overheid zich verder wil profileren als 
werkgever die aandacht heeft voor diversiteit. De raad en de commissie Diversiteit vinden het 
positief dat de overheid de voorbeeldfunctie die ze heeft, krachtdadig wil realiseren en com-
municeren. Hierbij is de aandacht voor diversiteit in de interne en externe communicatie van 
de Vlaamse overheid een belangrijke factor, zeker naar maatschappelijke beeldvorming over 
kansengroepen.  
 
In de twee Gemeenschappelijke platformteksten die de Vlaamse overheid, de sociale partners 
en de vertegenwoordigers van de kansengroepen ondertekenden, neemt de Vlaamse overheid 
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als werkgever diverse engagementen op. Onder meer het verbeteren van de toegang voor 
kansengroepen tot de overheidsfuncties wordt als engagement naar voren geschoven. Uit het 
positieve-actieplan 2005 blijkt dat er momenteel meerdere aanzetten gegeven worden tot het 
toegankelijker maken van de tewerkstelling voor werknemers uit kansengroepen. Toch kunnen 
de raad en de commissie Diversiteit zich niet van de indruk ontdoen dat het moeilijk is om de 
stap te zetten van goede voornemens en plannen naar concrete realisaties die de toegang 
kunnen vergemakkelijken. Voor de raad en de commissie Diversiteit is dit nochtans onontbeer-
lijk wil men de objectieven gesteld in het Pact van Vilvoorde en beide Gemeenschappelijke 
Platformteksten verwezenlijken. Daarom vragen ze dat er werk wordt gemaakt van de versoe-
peling van de nationaliteitsvoorwaarde, het plaats geven van de erkenning van verworven 
competenties in de selectieprocedure, het integreren van de methodiek Nederlands op de 
werkvloer en het invoeren van een rendementsondersteunde subsidie. 
 
Ondanks steunbetuigingen op publieke fora van de Vlaamse beleidstop en de administratieve 
top wordt de doorstroom van vrouwen, personen met een arbeidshandicap en allochtonen 
naar managementfuncties maar niet gerealiseerd. Wel zullen deeltijdse prestaties als voltijds 
worden beschouwd bij het berekenen van leidinggevende of professionele ervaring wat posi-
tief kan zijn voor het carrièreverloop van vrouwen.  
 
Op het vlak van werving en selectie zijn er, zo blijkt uit de evaluatie van het positieve-actieplan 
2004, twee initiatieven gericht op de kansengroepen. De aanwervingsstop zoals die is afge-
kondigd door de Vlaams regering maakt dat er de volgende jaren op dit vlak maar een beperk-
te speelruimte is. Toch is de speelruimte niet onbestaande en dient ze benut te worden. De 
raad en de commissie Diversiteit wijzen in deze onder andere naar de verplichting in het kader 
van de startbanen en de organisatie van werkervaringsprojecten. Ze onderschrijven principieel 
de acties op het vlak van werving en selectie en vragen enerzijds dat de mailing van de vaca-
tures consistent wordt gehanteerd en dat anderzijds de aanbevelingen van het onderzoekspro-
ject “Test de test”, waarbij de effecten van psychologische testen op de instroom van kansen-
groepen onder de loep werd genomen, in de praktijk worden omgezet en dit zowel voor de 
personen met een arbeidshandicap als voor de allochtone personen. De raad en de commis-
sie Diversiteit steunen ook de actie, voorzien in 2005, voor de aflevering van een handleiding 
voor een genderneutrale doorstroming en selectie en werving van nieuwe personeelsleden. 
 
Dit jaar kreeg de dienst Emancipatiezaken van 14 Vlaamse Openbare Instellingen informatie 
binnen betreffende hun positieve-actieplan 2004-2005. De VOI’s worden in de toekomst ook 
gevat door het voorziene uitvoeringsbesluit. Voor de raad en de commissie Diversiteit is ook 
hier niet enkel het wettelijk kader van belang. Een voluntaristisch diversiteitmanagement in het 
interne beleid van de VOI’s en dat wordt uitgedragen door de bestuursorganen is eveneens 
noodzakelijk.  
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3.  Bespreking van het  posi t ieve-act ieplan 2005 

3 . 1 .  V o o ra f g aa n d e l i j k e  o p m e r k i n g en   

De Vlaamse regering heeft een wervingsstop afgekondigd voor het Vlaamse overheidsperso-
neel. De raad en de commissie Diversiteit wensen er op te wijzen dat deze wervingsstop geen 
alibi mag zijn voor het niet voeren van een beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversi-
teit. De instroom is een belangrijke pijler van dergelijk beleid, maar zeker niet de enige en er is 
zelfs bij een wervingsstop een beperkte speelruimte. Zo zijn er bepaalde overheidsinstellingen 
waar deze wervingsstop niet geldt, zijn er de (school)stages en dient de Vlaamse overheid 
haar verplichting in het kader van de startbanen na te komen. Het is noodzakelijk dat deze 
marges optimaal worden benut. Een minstens evenredige vertegenwoordiging van de kansen-
groepen in deze instroom is minimaal nodig wil men de vooropgestelde engagementen realise-
ren. Daarenboven dient op meerdere vlakken nog legistiek werk te worden verricht, zoals de 
versoepeling van de nationaliteitsvoorwaarde en het uitvoeringsbesluit betreffende het decreet 
van 8 mei 2002. De raad en de commissie Diversiteit vragen uitdrukkelijk dat hiervan werk 
wordt gemaakt (zie verder), zodat deze wettelijke barrières verdwenen zijn op het moment dat 
de aanwervingsstop ten einde is. 
 
De Vlaamse overheid wil zich graag profileren als een werkgever met aandacht voor diversi-
teit. Dit is onder andere het streven van de administratie Personeelsontwikkeling. De afdeling 
communicatie en ontvangst wil hier ook toe bijdragen door in de toekomst in de interne en 
externe communicatie van de Vlaamse overheid blijvende aandacht te besteden aan diversi-
teit. De raad en de commissie Diversiteit willen onderlijnen dat de interne en externe commu-
nicatie een belangrijke factor is in de beeldvorming over kansengroepen. Concreet brengen ze 
de idee van een leidraad rond de te gebruiken terminologie naar voor. Deze zou kunnen wor-
den gehanteerd door het volledige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, inclusief de 
ministeriële kabinetten. Om dit te bereiken is wel een actieve ondersteuning en bekendmaking 
noodzakelijk. Op deze manier kan pijnlijk taalgebruik, zoals toen er recent bij de communicatie 
van de bevoegdheden van de nieuwe Vlaamse regering gesproken werd over mindervaliden, 
in de toekomst vermeden worden. De profilering als werkgever met aandacht voor diversiteit is 
uiteraard positief, maar pas écht geloofwaardig wanneer de diversiteit ook zichtbaar wordt op 
de werkvloer. 
 
Het is het aanvoelen van de raad en de commissie Diversiteit dat de kansengroepen allochto-
nen in het positieve-actieplan 2005 beperkter aan bod komt dan voorheen. De raad en de 
commissie Diversiteit verwijzen naar de door de Vlaamse overheid onderschreven doelstellin-
gen en engagementen van de Gemeenschappelijke platformtekst van 3 december 2002 en 
vragen dan ook dat de inspanningen voor allochtonen worden uitgebreid. Bovendien mogen 
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andere kansengroepen zoals holebi’s, ouderen en laaggeschoolden niet uit het oog worden 
verloren, ook al zijn ze niet opgenomen in het ontwerp van uitvoeringsbesluit. In dit kader 
werkt de SERV, op vraag van de vorige minister van tewerkstelling, momenteel aan een nota 
omtrent de problemen die holebi’s ervaren op de arbeidsmarkt. De SERV neemt zich voor 
daarbij te bekijken welke stappen vanuit de overheid en de sociale partners kunnen worden 
gezet m.b.t. deze problematiek, ook in de Vlaamse openbare sector.  
 
De raad en de commissie Diversiteit zijn van mening dat het aangewezen is bij het streven 
naar evenredige arbeidsdeelname en diversiteit zoveel mogelijk dezelfde terminologie te han-
teren. De Vlaamse overheid kan hiertoe bijdragen door in al haar werkzaamheden en publica-
ties omtrent dit onderwerp steeds de terminologie van het decreet van 8 mei 2002 te gebrui-
ken.  
 
Jaarlijks wordt het positieve-actieplan ter advisering voorgelegd aan de SERV. Voor een eer-
ste maal hebben ook vertegenwoordigers van de kansengroep allochtonen en de kansengroep 
personen met een arbeidshandicap de mogelijkheid om advies uit te brengen over het ontwerp 
positieve-actieplan, wat duidelijk een positieve evolutie is. De raad en de commissie Diversiteit 
zijn bovendien van mening dat zowel werknemers als kansengroepen nauw(er) betrokken 
dienen te worden bij zowel het opstellen als het uitvoeren van het beleid van evenredige ar-
beidsdeelname en diversiteit bij het Vlaamse overheidspersoneel. Voor werknemers kan dit 
gebeuren via de geëigende overlegstructuren. Het is de taak van de dienst Emancipatiezaken 
om er over te waken dat er ook overleg is met de kansengroepen.  
 

3 . 2 .  G e l i j k e  k a n s e n  e n  d i v e r s i t e i t  i n  d e  V l a a m s e  a d m i n i s t r a -
t i e  

Het uitvoeringsbesluit betreffende de evenredige arbeidsdeelname in het Vlaamse overheids-
personeel vormde één van de pijlers van het positieve-actieplan 2004. Op 19 mei 2004 formu-
leerde de commissie Diversiteit, op vraag van de toenmalige minister van ambtenarenzaken, 
een spoedadvies. De raad en de commissie Diversiteit stellen vast dat dit uitvoeringsbesluit 
wel principieel (op 28 mei 2004) maar nog niet definitief goedgekeurd is door de Vlaamse 
Regering en vragen dan ook aan de bevoegde minister dit prioritair te behandelen. Zoals on-
der meer uit onderstaande opmerkingen blijkt, is het uitvoeringsbesluit één van de belangrijk-
ste instrumenten om te komen tot evenredige arbeidsdeelname in het Vlaams overheidsper-
soneel. Er mag voor de raad en de commissie Diversiteit dan ook niet getalmd worden met het 
definitief goedkeuren van het uitvoeringsbesluit.  
 
De dienst Emancipatiezaken heeft zich, zoals in het ontwerp positieve-actieplan 2005 te lezen 
is, verzet tegen het opnemen van meer kansengroepen in het ontwerpbesluit zonder een ver-
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hoging van de middelen (budget/personeel). De dienst voelt zich gesteund in dit verzet door 
het spoedadvies van de commissie Diversiteit. De commissie Diversiteit kon zich inderdaad 
vinden in de aangereikte argumentatie. De raad en commissie Diversiteit wijzen er echter op 
dat het advies expliciet stelt dat deze oplossing maar tijdelijk van aard kan zijn. Er werd duide-
lijk op aangedrongen dat andere kansengroepen niet zouden vergeten worden en dat de 
Vlaamse regering voldoende middelen moet vrijmaken voor een beleid voor de andere kan-
sengroepen uit het decreet van 8 mei 2002. 
 
Het decreet van 8 mei 2002 betreffende de evenredige arbeidsdeelname legt de diensten van 
de Vlaamse overheid de verplichting op om jaarlijks een gelijkekansen- en diversiteitsplan op 
te maken. Het uitvoeringsbesluit bepaalt de modaliteiten waaraan deze plannen dienen te 
voldoen. Tot op heden is, zoals reeds gesteld, het uitvoeringsbesluit nog niet definitief goed-
gekeurd door de Vlaamse regering. Uit het verslag van de dienst Emancipatiezaken blijkt wel 
dat de meeste administraties ingingen op de vraag om initiatieven rond gelijke kansen en di-
versiteit kenbaar te maken. Bovendien is er in de Vlaamse overheidsdiensten een pilootproject 
lopende betreffende deze diversiteitsplannen. De raad en de commissie Diversiteit zijn van 
mening dat het opstellen van een formeel gelijkekansen- en diversiteitsplan een duidelijke 
katalysator kan zijn voor de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen. Bovendien 
geeft dit uitvoering aan de voorbeeldfunctie die de overheid in deze heeft. De diversiteitsplan-
nen zijn immers een belangrijke pijler van het stimuleringsbeleid die de Vlaamse regering 
voert naar de private sector.  
 
In zijn advies op het positieve-actieplan 2004 wees de raad op de onzekerheid die er bestond 
betreffende de toekomstige positie van de dienst Emancipatiezaken. Deze onzekerheid over 
de nieuwe structuur wordt in het uitvoeringsbesluit op het decreet van 8 mei 2004 weggeno-
men: de onafhankelijke positie van de opdrachthouder voor Emancipatiezaken blijft behouden. 
De raad en de commissie Diversiteit vinden dit een positieve ontwikkeling en vragen dat deze 
onafhankelijke positie in de toekomst steeds gevrijwaard wordt. Daarnaast wordt per beleids-
domein de functie van diversiteitsconsultant voorzien; deze ondersteunt de leidend ambtenaar 
bij het realiseren van de evenredige vertegenwoordiging. De raad en de commissie Diversiteit 
stellen ook dat de eerder vermelde aanwervingsstop voor Vlaamse ambtenaren in geen geval 
de aanduiding van een opdrachthouder Emancipatiezaken voor de nieuwe mandaatperiode in 
2005 en volgende, in het gedrang mag brengen.  
 
In het ontwerp van uitvoeringsbesluit zijn streefcijfers voorzien per entiteit, per niveau en per 
kansengroep. Streefcijfers kunnen een belangrijke incentive zijn voor het bereiken van de 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en kansengroepen en dit op alle niveaus. Iedere 
functioneel bevoegde minister zal voor zijn/haar beleidsdomein de streefcijfers bepalen, maar 
in eerdere adviezen vroeg de commissie Diversiteit dat bij het bepalen van streefcijfers uitge-
gaan wordt van de engagementen uit eerdere afspraken zoals o.a. het Pact van Vilvoorde, de 
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Gemeenschappelijk Platformteksten en de bijhorende actieplannen. Zo nam de Vlaamse rege-
ring, met de goedkeuring op 12 maart 2004 van de nota “Evenredige arbeidsdeelname bij de 
Vlaamse overheid van personen met een arbeidshandicap Engagementen ingevolge Rondeta-
felconferentie van 2 december 2003”, het engagement om 4,5% personen met een arbeids-
handicap in het personeelsbestand te hebben tegen 2010.  
 
Binnen de Vlaamse administratie is momenteel een werkgroep actief die het vooropgezette 
streefcijfer van 4,5% personen met een arbeidshandicap vertaalt in een groeiscenario voor de 
volgende jaren. De raad en de commissie Diversiteit vragen ook voor allochtonen, waarvoor 
de Vlaamse overheid nog geen streefcijfer heeft bepaald, een dergelijk groeiscenario. Deze 
groeiscenario’s kunnen worden gerealiseerd door bij de (beperkte) instroom een duidelijke 
vertegenwoordiging van de kansengroepen te voorzien, die een inhaalbeweging van de verte-
genwoordiging van allochtonen en personen met een arbeidshandicap mogelijk maakt. 
 
Dit vooropgesteld streefcijfer van 4,5% vervangt het tot op heden gehanteerde wettelijk voor-
ziene quotum van 2% personen met een handicap op het niveau D. Op zich zou dit moeten 
resulteren in een betere vertegenwoordiging van personen met een arbeidshandicap in alle 
lagen van het personeelsbestand van de Vlaamse overheid. Dit is echter enkel het geval wan-
neer het systeem van streefcijfers effectief wordt opgezet en opgevolgd. Als dit niet in de prak-
tijk wordt gerealiseerd, betekent deze wijziging geen vooruitgang voor de kansengroep perso-
nen met een arbeidshandicap. De raad en de commissie Diversiteit stellen echter vast dat in 
de beleidsnota van de bevoegde minister niet gesproken wordt over het vooropstellen van 
streefcijfers in het kader van de evenredige arbeidsdeelname en diversiteit. De raad en de 
commissie Diversiteit zien het, conform het ontwerp van uitvoeringsbesluit, als de taak van de 
dienst Emancipatiezaken om er over te waken dat deze overschakeling effectief resulteert in 
een stijgende arbeidsdeelname van personen met een arbeidshandicap.  
 
De dienst Emancipatie wijst er terecht op dat het uitvoeringsbesluit op het decreet van 8 mei 
2002 geschreven is op maat van de voorziene nieuwe organisatiestructuren voor de Vlaamse 
administratie. De raad en de commissie Diversiteit zijn van mening dat het beleid betreffende 
de evenredige arbeidsdeelname bij het overheidspersoneel zoals uitgestippeld in het uitvoe-
ringsbesluit, zo snel mogelijk dient aan te vatten en niet afhankelijk mag zijn van de timing van 
de nieuwe organisatiestructuren. Om de overgangsperiode te kunnen overbruggen vragen de 
raad en de commissie Diversiteit dat de bevoegde minister de nodige maatregelen neemt op 
het vlak van rapportering en voorziene personeelsmiddelen zodat een doortastend beleid van 
evenredige arbeidsdeelname kan gevoerd worden. 
 
In 2004 formuleerde de Vlaamse regering, in tegenstelling tot de periode 2001-2003, geen 
specifieke doelstellingen betreffende diversiteit voor de leidend ambtenaren. Zij vroeg hier 
omtrent enkel “blijvende aandacht”. De raad en de commissie Diversiteit vinden dit, net als de 
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dienst Emancipatie zaken, een stap achteruit. Een zelfevaluatie door de leidend ambtenaar 
van de geleverde inspanningen is naar hun mening in deze onvoldoende.  
 
De dienst Emancipatiezaken stelt dat het raamstatuut, principieel goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 4 juni 2004, een belemmering kan inhouden voor de instroom van perso-
nen uit kansengroepen. De raad en de commissie Diversiteit wensen er echter op te wijzen dat 
vanuit het perspectief van een kwalitatief personeelsbeleid het opportuun is om eerst na te 
gaan of er geschikte kandidaten zijn bij de groep van de in herplaatsing gestelde perso-
neelsleden. Dit maakt echter wel dat de Vlaamse overheid meer dan genoodzaakt is om bij de 
gerealiseerde instroom voldoende personen uit de kansengroepen te voorzien.  
 

3 . 3 .  P o s i t i e v e - a c t i e p l a n  v o o r  ma n n en  e n  v r o u w e n   

Het positieve actieplan 2004 bevatte concrete acties op vlak van vertegenwoordiging van 
vrouwen in managementfuncties, kwaliteitsvolle en gezinsvriendelijke vergadercultuur, het 
uitbouwen van netwerken van vrouwen (en mannen), respect voor schoonmaakpersoneel 
(overwegend vrouwen), opmaak van een brochure deeltijds werken, werken aan genderneu-
trale selecties, kinderopvang en grensoverschrijdend gedrag.  
 
In het positieve actieplan 2005 worden een aantal acties hernomen: vrouwen in management-
functies, uitbouwen van netwerken, genderneutrale selecties en kinderopvang. Slechts twee 
acties zijn vrij nieuw: de ondersteuning bij het opstellen van streefcijfers en de aandacht voor 
de gevolgen van de verschillende personeelsstatuten vanuit genderperspectief.  
 
Ondanks dat een gedragsverandering op de werkvloer nog niet voelbaar zou zijn, voorziet het 
actieplan 2005 niet in een verderzetting van de campagne rond kwaliteitsvol vergaderen. De 
communicatiecampagne met betrekking tot respect voor het schoonmaak en cateringperso-
neel werd goed ontvangen; maar in 2005 worden geen bijkomende acties ondernomen om de 
werksituatie van deze personeelsleden te verbeteren. Nochtans blijken een aantal aanbevelin-
gen uit de probleemanalyse van het voorjaar 2003 bij deze personeelsgroep nog niet ingevuld. 
Ook wat betreft grensoverschrijdend gedrag (ongewenst seksueel gedrag op het werk en pes-
terijen) geeft de evaluatie van 2004 suggesties voor acties in 2005, toch wordt dit niet als item 
opgenomen in het positieve actieplan 2005. 
 
De raad en de commissie Diversiteit vinden het positieve-actieplan 2005 op vlak van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen dan ook minder ambitieus en concreet dan dat van 2004 en 
betreurt het gebrek aan continuïteit van een aantal acties.  
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In vergelijking met de andere doelgroepen scoren de vrouwen vrij goed qua evenredige verte-
genwoordiging in de Vlaamse overheidsadministratie. Hun aantal is nog toegenomen met bijna 
1%. Dit brengt de verhouding man/vrouw op 59,7% tegenover 40,03%; het maatschappelijke 
normpercentage, gebaseerd op het aantal mannen en vrouwen in de beroepsbevolking, lag in 
2003 voor de vrouwen op 42,9%.  
 
Het probleem situeert zich, zoals bekend, vooral in de ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in het midden- en topkader. De raad en de commissie Diversiteit betreuren dat uit de evaluatie 
van het positieve-actieplan 2004 blijkt dat wat betreft vrouwen in topfuncties géén vorderingen 
gemaakt worden (10% vrouwen) en dat de vorderingen van vrouwen in lijnmanagementfunc-
ties niet significant zijn (stijging met 0,5% over drie jaar tot 21,95%). Een volgehouden beleid 
rond doorstroming van vrouwen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap is nodig 
om het “glazen plafond” te doorbreken en een evenredige vertegenwoordiging aan de top van 
de Vlaamse administratie te realiseren.  
 
De raad en de commissie Diversiteit vinden de principiële beslissing van de Vlaamse regering 
van 4 juni 2004 over de wijze van aanstelling en uitoefening van de functies van toekomstige 
topambtenaren (N-functies) een stap in de goede richting: voor management- en projectleider-
functies van N-niveau is vijf jaar leidinggevende ervaring of tien jaar relevante professionele 
ervaring noodzakelijk; voor de N-functie van algemeen directeur is dit respectievelijk drie en 
acht jaar. Deeltijdse prestaties zullen als voltijds worden beschouwd bij het berekenen van die 
leidinggevende of professionele ervaring. Dat is positief voor het carrièreverloop van vrouwen: 
in 2003 werkten 45% van de vrouwen deeltijds, tegenover 6,6% van de mannen. Verder me-
nen de raad en de commissie Diversiteit dat bij benoemingen positief moet ingespeeld worden 
op de mogelijkheid het aantal vrouwen en kansengroepen in topfuncties en lijnmanagement-
functies te verhogen.  
 
Aangezien de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus dus een werk van 
lange adem zal zijn, wil de dienst Emancipatiezaken ondersteuning bieden enerzijds aan die 
departementen en VOI’s die van start gaan binnen de nieuwe Vlaamse overheidsstructuur en 
vallen onder het uitvoeringsbesluit van het decreet van 8 mei 2002 en anderzijds aan alle 
leidend ambtenaren die van evenredige vertegenwoordiging werk willen maken. Die onder-
steuning bestaat in het actieplan 2005 uit het mee opstellen van streefcijfers én een groeipad 
om deze te realiseren.  
 
Andere opvallende vaststelling die volgens de raad en de commissie Diversiteit terecht de 
aandacht van de dienst Emancipatiezaken krijgt, is deze met betrekking tot de verhouding 
statutairen – contractuelen: 36,2% van de vrouwen is contractueel tewerkgesteld tegenover 
18,6% van de mannen. De dienst Emancipatiezaken zal in 2005 de gendereffecten van die 
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dubbele rechtspositieregeling in de Vlaamse overheid in kaart brengen en beleidsvoorstellen 
doen om die gendereffecten, en de effecten naar de andere doelgroepen, op te heffen. 
 
In het SERV advies van 10 december 2003 over het positieve-actieplan 2004 stelde de raad 
heel expliciet dat de organisatie van kinderopvang geen kerntaak is van de dienst Emancipa-
tiezaken en dat dit nauwlettend moet worden opgevolgd tijdens de operationalisering van het 
beter bestuurlijk beleid. De raad en de commissie Diversiteit blijven bij dit standpunt maar 
kunnen enkel vaststellen dat ook in 2005 de dienst Emancipatiezaken zal instaan voor het 
organiseren van kinderopvang.  
 

3 . 4 .  P o s i t i e v e - a c t i e p l a n  v o o r  a l l o c h t o n en  e n  p e r so n en  m e t  
e e n  h a n d i c a p  

In twee Gemeenschappelijke Platformteksten, namelijk die van 3 december 2002 en die van 2 
december 2003 neemt de Vlaamse overheid als werkgever volgende engagement op ter be-
vordering van de evenredige arbeidsdeelname van allochtonen en personen met een arbeids-
handicap.  
 

De Vlaamse overheid wil in dit verband een groeipad uittekenen naar een globale 4,5% aan-
wezigheid van mensen met een erkende arbeidshandicap in haar totale personeelsbestand 
tegen 2010. Ze zal met dat oogmerk en vanuit haar voorbeeldfunctie de nodige maatregelen 
nemen om: de toegang van de overheidsfuncties te verbeteren, de begeleiding op de werk-
vloer te ondersteunen, de redelijke aanpassingen van de arbeidsorganisatie door te voeren, 
het competentiemanagement en de loopbaanontwikkeling te bevorderen. (Gemeenschappe-
lijke Platformtekst van 2 december 2003) 
 
De Vlaamse overheid zal in de loop van de maand januari gerichte maatregelen voorstellen 
om de instroom van allochtonen te bevorderen en de begeleiding van deze werknemers te 
garanderen. De Vlaamse overheid neemt op korte termijn een initiatief in het wegwerken van 
de belemmeringen voor de statutaire betrekkingen. Via gerichte actieplannen voor allochto-
nen en andere doelgroepen zal de Vlaamse overheid ook een beleid op langere termijn ga-
randeren. (Gemeenschappelijke Platformtekst van 3 december 2002) 
 

 
Ten einde te komen tot een stand van zaken betreffende de vertegenwoordiging van werkne-
mers uit de kansengroepen dringt een registratie zich op. De raad en de commissie Diversiteit 
onderschrijven de noodzaak van registratie maar pleiten er voor dat de uitgangspunten en 
doelstellingen van een dergelijke registratie duidelijk worden omschreven. Een voorbeeld hier-
van zijn de gehanteerde definities. Op dit vlak wensen ze duidelijkheid of personen die beho-
ren tot de recent bijgekomen lidstaten van de EER in deze definitie nog worden geregistreerd 
als allochtoon. Deze opmerking geldt eveneens voor de gehanteerde definitie in het ontwerp-
uitvoeringsbesluit. De commissie Diversiteit zal, ter uitvoering van haar jaarprogramma, zich in 
het voorjaar van 2005 buigen over deze kwestie met de bedoeling om te komen tot een aan-
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beveling. Verder dient er dringend werk gemaakt te worden van een verdere operationalisering 
van het concept personen met een arbeidshandicap. In deze verwijzen de raad en de commis-
sie Diversiteit dan ook naar het Actieplan 2004 en naar het jaarprogramma van de commissie 
Diversiteit, waarin deze operationalisering is opgenomen.  
 
Bovendien is het van belang dat alle medewerkers correct geïnformeerd worden over het ka-
der waarin deze registratie plaatsvindt, zodat het niet stigmatiserend werkt naar de beoogde 
kansengroepen. Het voornemen van de dienst Emancipatiezaken om een ondersteuningsaan-
bod te doen aan de Vlaamse openbare en wetenschappelijke instellingen kan tegemoetkomen 
aan de vraag naar een uniform registratiesysteem zoals die werd geuit in het advies van de 
commissie Diversiteit van 19 mei 2004.  
 
In de evaluatie van het positieve-actieplan 2004 wordt verwezen naar een nulmeting die in het 
najaar van 2004 zal worden uitgevoerd met een ontwikkeld registratie-instrument. De raad en 
de commissie Diversiteit vragen dat er dringend werk gemaakt wordt van deze nulmeting en 
dat de commissie Diversiteit zowel van de procedure als van de resultaten op de hoogte wordt 
gesteld.  
 
Een belangrijk engagement van de Vlaamse overheid in de Gemeenschappelijke Platformtek-
sten is de toegang tot de overheidsfuncties  verbeteren en het wegwerken van belemmeringen 
voor de statutaire functies. 
 
Een belangrijke barrière voor de tewerkstelling van allochtonen in openbare diensten is de 
nationaliteitsvoorwaarde. Op 20 april 2004 werd een ontwerp van decreet ter versoepeling van 
de nationaliteitsvoorwaarde ingeleid bij de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. 
Op het einde van de vorige legislatuur werd het ontwerpdecreet door de commissie echter niet 
meer afgehandeld. Het moet hierdoor opnieuw ingeleid worden. De raad en de commissie 
Diversiteit constateren dat de bevoegde minister hieromtrent geen verdere stappen aankondigt 
in zijn beleidsnota. De raad en de commissie Diversiteit vragen uitdrukkelijk dat dit dossier 
opnieuw wordt opgenomen. Hierbij verwijzen ze naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat 
reeds enkele jaren terug de nodige wettelijke initiatieven genomen heeft.  
 
Diplomavereisten werken drempelverhogend voor personen uit de kansengroepen. Wie onge-
kwalificeerd het onderwijs verlaat komt immers niet in aanmerking voor vele functies bij de 
overheid. De raad en de commissie Diversiteit appreciëren dat de afdeling HRM in 2004 een 
eerste aanzet gaf voor het werven op basis van competenties. Het bleef echter beperkt tot 
eerste schuchtere stapjes. De raad en de commissie Diversiteit zijn van oordeel dat de Vlaam-
se overheid zich ook als werkgever volop moet inschrijven in het ontluikende verhaal van er-
kenning van verworven competenties. Het werven op basis van verworven competenties geeft 
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ook aan personen die niet over het juiste diploma maar wel over de vereiste competenties 
beschikken de mogelijkheid om in dienst te treden van de Vlaamse overheid.  
 
Naast diplomavereisten wordt er ook een taalvereiste gekoppeld aan de toegang tot de over-
heidsfuncties. De raad en de commissie Diversiteit zijn van mening dat, zonder deze taalver-
eiste te ondergraven, de taaleisen in overeenstemming moeten zijn met de reële functievereis-
ten. Daarnaast rijst de vraag wanneer deze taalkennis dient bewezen te worden. Momenteel 
gebeurt dit bij aanvang van de selectieprocedure. De raad en de commissie Diversiteit vragen 
dat er onderzocht wordt of het voor een welomlijnde groep van functies mogelijk zou zijn om 
de nieuwe allochtone werknemers gedurende een afgebakende periode de kans te geven de 
Nederlandse taal te leren. Hierbij zijn ze een grote voorstander van de methodiek Nederlands 
op de werkvloer. Ze vraagt dan ook dat de Vlaamse overheid als werkgever deze methodiek 
integreert in haar HRM beleid zowel met het oog op het verhogen van de aanwervings -als de 
doorstromingskansen van allochtone personen.  
 
De dienst Emancipatiezaken zal in 2005 beleidsvoorstellen over rendementsondersteunende 
maatregelen formuleren. De raad en de commissie Diversiteit vinden het een goed idee dat, 
net zoals in de private sector reeds bestaat, er werk wordt gemaakt van een rendementssub-
sidie voor de VOI’s, maar wensen dat de opportuniteit ervan wordt bekeken voor wat betreft 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Voor de raad en de commissie Diversiteit is het 
verder aangewezen dat alvorens een derde variant wordt ontwikkeld, wordt nagegaan in welke 
mate de vormen van loonkostensubsidie zoals die nu gekend zijn in de private sector kunnen 
worden toegepast in de overheidssector. In deze kan verwezen worden naar een studie die 
momenteel loopt bij het VFSIPH. Bij de operationalisering van het concept ‘personen met een 
arbeidshandicap’ kan binnen deze laatste groep ook de doelgroep van deze loonkostensubsi-
die duidelijk maar weloverwogen afgebakend worden. De subsidie dient evenredig te zijn met 
het effectief rendementsverlies en de toegangspoort tot deze loonkostensubsidie wordt het 
best gelegd bij bestaande actoren die vertrouwd zijn met de materie. De raad en de commissie 
Diversiteit wijzen er wel op dat een premie, zonder goede begeleiding en een ruime opvatting 
van redelijke aanpassing, weinig zoden aan de dijk zal brengen. 
 
Het positieve-actieplan 2004 bevatte meerdere inspanningen op het vlak van werving en se-
lectie. Zo wordt voor het verspreiden van vacatures een mailinglist gehanteerd naar organisa-
ties die werken voor allochtonen en/of personen met een arbeidshandicap. De raad en de 
commissie Diversiteit moedigen dit initiatief aan en zijn verheugd over de samenwerking met 
Jobkanaal en de derdenorganisaties. Wel moet deze mailing consistent gehanteerd worden en 
mag het gebruik niet afhankelijk zijn van de persoonlijke invulling van de HRM-medewerker. 
De inspanningen die de dienst Emancipatiezaken in 2005 zal leveren om het gebruik van de 
mailinglist te veralgemenen zijn in de ogen van de raad en de commissie Diversiteit dan ook 
noodzakelijk. 
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Een selectieprocedure kan verscheidene, impliciete drempelverhogende aspecten bevatten. 
Daarom onderschrijven de raad en de commissie Diversiteit het belang van het project Test de 
test. Ze vragen dan ook de toepassing van de aanbevelingen betreffende de werving van per-
sonen met een arbeidshandicap zoals ze zijn geformuleerd in het kader van dit onderzoeks-
project. Bovendien dringen ze erop aan dat ook het lopende onderzoek met betrekking tot 
allochtonen resulteert in concrete, toepasbare aanbevelingen. De dienst Emancipatiezaken 
wijst er terecht op dat het verlenen van redelijke aanpassingen bij selectie recent een dubbele 
wettelijke basis heeft verkregen.  
 
De inspanningen die worden geleverd om werken bij de overheid toegankelijker te maken voor 
kansengroepen is een noodzakelijke stap maar tegelijkertijd ook maar een eerste stap. Om te 
kunnen spreken van een echt beleid van evenredige arbeidsdeelname is volgens de raad en 
de commissie Diversiteit management van diversiteit nodig. Dit werk immers in op het perso-
neels- en organisatiebeleid en op de bewustmaking van het personeel in het omgaan met 
diversiteit. Het positieve-actieplan 2005 bevat enkele maatregelen die in een dergelijk mana-
gement van diversiteit kunnen gekaderd worden. Belangrijk hierbij is dat de raad en de com-
missie Diversiteit verwachten dat er in de toekomst, zoals voor de vrouwen (zie 3.3) ook meer 
aandacht gaat naar de uitdaging van doorstroming van allochtonen en personen met een ar-
beidshandicap naar hogere beleidsfuncties.  
 
De begeleiding op de werkvloer vormt een belangrijke pijler in de engagementen die de 
Vlaamse overheid heeft opgenomen. In dit kader bleek in 2004 het coachingsproject, een 
engagement van de afdeling HRM, niet bepaald een onverdeeld succes. Er kwam namelijk 
slechts één aanvraag binnen. De raad en de commissie Diversiteit stellen zich de vraag naar 
de oorzaak van het geringe succes. Coaching op de werkvloer is een methodiek waarin de 
raad en de commissie Diversiteit geloven en daarom vragen ze, naast een grondig onderzoek 
naar de reden van het falen, dat de begeleiding op de werkvloer wordt verder gezet met niet 
enkel externe coaching maar ook met de nodige aandacht voor kennisoverdracht naar interne 
coaches. 
 
Arbeidspostaanpassingen zijn een belangrijk instrument in de tewerkstelling van personen met 
een arbeidshandicap en dit zowel bij het aanwerven van nieuwe werknemers als bij het on the 
job houden van personen die gedurende hun loopbaan een beperking krijgen. De dienst 
Emancipatiezaken stelt terecht dat het hier meer betreft dan de uitvoering van de fysieke aan-
passingen. Adviesverlening en begeleiding zijn minstens even belangrijk. Uit de evaluatie van 
2004 blijkt het aantal arbeidspostaanpassingen heel beperkt. De raad en de commissie Diver-
siteit vermoeden dat hiermee niet de volledige nood is gelenigd en moedigen een verdere 
screening aan van hoe redelijke aanpassingen kunnen worden ingepast bij de instroom en 
doorstroom. Ze verwijzen hierbij ook naar het project ‘test de test’. Tenslotte is het ook nood-
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zakelijk deze faciliteiten beter bekend te maken bij zowel de huidige als de potentiële werkne-
mers.  
 
Zowel voor de kansengroep personen met een arbeidshandicap als voor de kansengroep al-
lochtonen blijkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt veelal problematisch. De raad en de 
commissie Diversiteit legden hier reeds in vorige adviezen meermaals de klemtoon op. De 
administratie Personeelsontwikkeling engageerde zich in het verleden al tot schoolstagebe-
middeling binnen de Vlaamse overheid. Uit de evaluatie blijkt dat leerlingen een positiever 
beeld kregen over werken bij de overheid en een aantal onder hen stelden zich kandidaat voor 
een startbaan. Ook de stagebegeleiders waren erg tevreden. De raad en de commissie jui-
chen dit zonder meer toe gezien het belang van het learning by doing en de kansen die een 
kwalitatieve stage biedt aan jonge leerlingen en werkzoekenden uit de kansengroepen. Toch 
mag voor de raad en de commissie Diversiteit de kwantiteit stijgen. Ze zijn dan ook tevreden 
dat de inspanningen voor het schooljaar 2004-2005 zullen worden opgetrokken door enerzijds 
in alle Vlaamse provincies op zoek te gaan naar stagiairs en stageplaatsen en anderzijds zich 
ook te richten naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs.  
 

3 . 5 .  P o s i t i e v e – a c t i e p l a n n e n  v a n  d e  V l a a m s e  o p e n b a r e  i n s t e l -
l i n g e n ( V O I ’ s )  

Dit jaar kreeg de dienst Emancipatiezaken van 14 VOI’s informatie binnen betreffende hun 
positieve-actieplan 2004-2005. Indien we daar de 5 VOI’s bij rekenen die participeren in het 
proefproject over het opmaken van gelijkekansen- en diversiteitsplannen, dan is het aantal 
VOI’s dat hun positieve-actieplan doorgaf aan de dienst Emancipatiezaken in een jaar tijd 
bijna verdubbeld. Ook bij de VOI’s zijn de positieve-actieplannen niet enkel maar gericht op 
het, zoals het in het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990 wordt opgelegd, 
bevorderen van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Steeds meer worden acties 
met betrekking tot allochtonen en personen geïntegreerd in de positieve-actieplannen van de 
VOI’s.  
 
Ook de VOI’s worden gevat door het uitvoeringsbesluit op het decreet van 8 mei 2002. Via de 
aansturingsinstrumenten van de managementsfuncties van N-niveau zullen ook voor de VOI’s 
streefcijfers worden bepaald door de functioneel bevoegde ministers. Belangrijk hierbij is dat 
het streven naar evenredige arbeidsdeelname zich ook bij de VOI’s niet beperkt tot een wette-
lijk kader maar gebaseerd is op een management van diversiteit. Globaal vinden de raad en 
de commissie Diversiteit het essentieel dat het Vlaamse beleid van evenredige participatie op 
voluntaristische wijze wordt doorgetrokken in het interne beleid van elk van de VOI’s, gedra-
gen en uitgedragen door bestuursorganen en dagelijks bestuur. Uit het overzicht van de posi-
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tieve-actieplannen blijkt dat enkele VOI’s hiertoe reeds stappen gezet hebben. De SERV 
spreekt zich niet uit over de positieve-actieplannen van de afzonderlijke VOI’s.  
 
 


