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De commissie Diversiteit bij de SERV behandelt de evenredige vertegenwoordiging 

van kansengroepen in het sociaaleconomische leven. De SERV-partners formuleren er 

samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum be-

leidsadviezen op het vlak van evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke be-

handeling. 
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Gelijke kansen en diversiteit – plan 2014. 

 

Mijnheer de minister, 

 

Op 7 oktober 2012 vroeg u de Commissie Diversiteit bij de SERV om advies over het 

Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2014 voor het eigen personeel van de Vlaamse 

overheid. Graag bezorgen wij u hierbij het gezamenlijk advies van de SERV en de 

Commissie Diversiteit.  

De SERV en de Commissie Diversiteit spreken in dit advies hun appreciatie uit voor 

het degelijke plan maar wensen een aantal belangrijke aanbevelingen te doen. De 

SERV en de Commissie Diversiteit vinden dat de Vlaamse overheid verder moet inzet-

ten op ambitieuze doelstellingen, ondermeer door het algemeen streefcijfer voor per-

sonen met van allochtone afkomst te actualiseren zodat het de realiteit beter weerspie-

gelt. Er moet fors worden ingezet op het verhogen van het aandeel personen met een 

handicap en chronische ziekte. Verder bevat het advies aanbevelingen over de verdere 

uitrol van de socio-economische monitoring van kansengroepen, het versterken van 

het diversiteitsbeleid op het vlak van instroom, een doelgericht en ruimer verspreid 

taalbeleid en diversiteitsdoelstellingen voor leidend ambtenaren, leidinggevenden en 

personen bevoegd voor het voeren van de selecties. 

Wij hopen dat u ons zoals de voorgaande jaren feedback kunt bezorgen over deze 

aanbevelingen. Dat is voor ons erg waardevol. Wij zijn steeds bereid om met u van 

gedachten te wisselen over het thema of de specifieke aanbevelingen in dit advies. 

 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
  
Pieter Kerremans    Ann Vermorgen 

administrateur-generaal    voorzitter 

mailto:lhedebouw@serv.be
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Krachtlijnen van het advies 

De SERV en de Commissie Diversiteit schuiven bij het Gelijkekansen- en diversiteits-

plan 2014 volgende prioritaire punten naar voor: 

 De Vlaamse overheid moet verder inzetten op ambitieuze streefcijfers. Daarbij 

moet het algemene streefcijfer voor personen van allochtone afkomst worden 

verhoogd naar minstens 10% en moet er een duidelijke oververtegenwoordiging 

van de kansengroepen bij sollicitanten worden voorzien.  

 Er moet fors worden ingezet op het verhogen van het aandeel van personen met 

een handicap of chronische ziekte. In afwachting van de resultaten van de exter-

ne evaluatie van de bestaande instrumenten voor deze doelgroep, zouden enti-

teiten die geen enkele persoon met een handicap of chronische ziekte in hun 

personeelsbestand hebben in 2014 moeten streven naar minimum 1 aanwerving 

uit deze groep. Daarnaast zijn verdere stappen richting integrale toegankelijkheid 

en het voorzien van voldoende middelen voor de voorgestelde re-

integratiedienstverlening erg belangrijk.  

 De Vlaamse overheid moet de methode socio-economische monitoring van de 

kansengroepen verder uitrollen. Voor personen van allochtone afkomst kan het 

systeem van anonieme en geautomatiseerde telling best verder wordt geïmple-

menteerd. Voor personen met een arbeidshandicap zouden belangrijke stappen 

vooruit kunnen worden gezet door ook hier een koppeling te maken tussen be-

staande databanken. 

 Het diversiteitsbeleid op het vlak van instroom moet versterkt worden. Zo moeten 

ongewenste effecten van selectietesten bij kandidaten uit de kansengroepen zo-

veel mogelijk worden vermeden en is er nood aan een grondige evaluatie en bij-

sturing van de EVC-procedure.  

 Het is erg belangrijk dat de Vlaamse overheid een stap verder zet richting doel-

gericht en ruimer verspreid taalbeleid. 

 Er dient beter te worden ingezet op diversiteit binnen het sociale luik van over-

heidsopdrachten.  

 Diversiteitsdoelstellingen voor leidend ambtenaren moeten uitgebreid worden 

naar leidinggevenden en personen bevoegd voor het voeren van de selecties. De 

diversiteitsscan kan een meerwaarde betekenen bij de evaluatie van deze doel-

stellingen.  
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Advies 

1. Situering adviesvraag 

 Op 7 oktober 2013 vroeg Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois 

een advies over het ‘Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2014’. Dat is het jaarlijkse 

plan opgesteld door de dienst Emancipatiezaken over het gelijkekansen- en di-

versiteitsbeleid t.a.v. het eigen personeel van de Vlaamse overheid. Op basis van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 24/12/2004 wordt elk jaar advies ge-

vraagd aan de Commissie Diversiteit bij de SERV. 

 Op 11 september 2013 lichtte de Vlaamse emancipatieambtenaar het plan toe op 

de werkgroep van de Commissie Diversiteit. De SERV en de Commissie Diversi-

teit stelden samen onderstaande aanbevelingen op. We verwijzen ook graag 

naar de voorgaande adviezen van de SERV en de Commissie Diversiteit op de 

vorige Gelijkekansen- en diversiteitsplannen van de Vlaamse overheid (adviezen 

commissie Diversiteit).  

2. Aanbevelingen 

De SERV en de Commissie Diversiteit wensen hun waardering uit te spreken voor op-

nieuw een degelijk Gelijkekansen- en diversiteitsplan van de Vlaamse overheid. Het 

plan zet in op zaken die volgens internationaal vergelijkend onderzoek belangrijke ele-

menten zijn van een diversiteitsbeleid, waaronder verankering van diversiteit in het HR-

beleid, een doelgroepenfocus en de betrokkenheid van het management. De SERV en 

de Commissie Diversiteit vinden het ook goed dat het plan blijft inzetten op sensibilise-

ring. Dat is op lange termijn erg belangrijk. De SERV en de Commissie Diversiteit kij-

ken uit naar de visienota 2020 waarin de verworven expertise en ervaring inzake diver-

siteit zal worden meegegeven bij de start van de nieuwe regeerperiode. 

 Het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2014 besteedt terecht voldoende aandacht 

aan laaggeschoolden, vrouwen in kaderfuncties en oudere werknemers. Zeker 

voor een aantal initiatieven kunnen daarover mooie resultaten worden voorge-

legd, hoewel een blijvende inzet nodig is. De SERV en de Commissie Diversiteit 

focussen in dit advies op de kansengroepen personen van allochtone afkomst en 

personen met handicap of chronisch zieken. 

2.1. De Vlaamse overheid moet verder inzetten 

op ambitieuze streefcijfers 

 Het algemeen streefcijfer van 4% voor personen van allochtone afkomst 

moet verhoogd worden naar minstens 10%. Het diversiteitsbeleid van de 

Vlaamse overheid staat in het teken van de realisatie van een evenredige partici-

http://www.serv.be/nl/publicaties/diversiteit
http://www.serv.be/nl/publicaties/diversiteit
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patie van de kansengroepen binnen haar diensten. Het huidige streefcijfer van 

4% is een duidelijke onderschatting van de realiteit vandaag. Op basis van de 

gegevens van de socio-economische monitoring ligt het aandeel personen van 

allochtone afkomst (niet-EU15) tussen 18 en 60 jaar oud in Vlaanderen op 9,1%. 

Dit cijfer geeft de situatie weer in 2008 (meest recent beschikbare gegevens), 

dus ook dit cijfer zal nog een onderschatting zijn, zeker voor de situatie van 2015 

waarop het streefcijfer is gericht. Zo berekende de Studiedienst van de Vlaamse 

regering dat het aandeel van personen van vreemde (niet-West- of Noord-

Europese) herkomst op 1 januari 2011 al op 10,4% lag. Een actualisering van het 

streefcijfer dringt zich op. Het voorgestelde streefcijfer van minstens 10% is ge-

baseerd op de huidige definitie die de Vlaamse overheid binnen de ‘anonieme en 

geautomatiseerde telling’ hanteert.  

 Er is nood aan ambitieuze streefcijfers voor het aandeel sollicitanten uit de 

kansengroepen. De SERV en de Commissie Diversiteit onderstrepen de nood-

zaak van kwantitatieve en kwalitatieve streefdoelen inzake het bereik van kan-

sengroepen in de verschillende stappen van het wervings- en selectieproces. Dat 

geldt ook in een context van besparingen en beperktere instroommogelijkheden. 

De vooropgestelde groeiscenario’s zullen maar gerealiseerd worden door ook bij 

beperkte instroom een duidelijke vertegenwoordiging van kansengroepen te 

voorzien. Dergelijke streefcijfers moeten bijvoorbeeld via de beheersovereen-

komst van Jobpunt Vlaanderen worden vastgelegd. Ook voor de aanwervingen 

via de personeelsdiensten van de entiteiten (MOD’s) moeten dergelijke streefcij-

fers worden vooropgesteld.  

 De SERV en de Commissie Diversiteit vragen streefcijfers voor de tewerk-

stelling van personen uit de kansengroepen op A- en B-niveau. Het is niet al-

leen belangrijk dat de Vlaamse overheid streeft naar een evenredig aandeel per-

sonen uit de kansengroepen onder haar personeelsleden in het algemeen. Ook 

in de functies op hoger niveau dient men te streven naar een evenredige verte-

genwoordiging van de kansengroepen. 

 De SERV en de Commissie Diversiteit pleiten voor ambitieuze streefcijfers 

voor alle secundaire wervingskanalen zoals instapstages, startbanen en 

studentenjobs. De secundaire wervingskanalen geven entiteiten en jongeren uit 

de kansengroepen de kans om met elkaar kennis te maken. Het streefcijfer voor 

jobstudenten van allochtone afkomst is nu 8% en wordt behaald. Maar analoog 

met het algemeen streefcijfer vragen de SERV en de Commissie Diversiteit om 

het streefcijfer te actualiseren en te verhogen naar minimaal een verdubbeling 

van het huidige streefcijfer. Voor personen met een handicap of chronische ziek-

te vragen de SERV en de Commissie Diversiteit voorbehouden studentenjobs en 

een duidelijke communicatie rond de mogelijkheid van redelijke aanpassingen. 

Ook aan stages en startbanen dienen haalbare en uitdagende streefcijfers te 

worden gekoppeld. Daarbij dient het steeds te gaan om voldoende kwaliteitsvolle 

trajecten.  
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2.2. Fors inzetten op het verhogen van het 

aandeel personen met een handicap of 

chronische ziekte 

 De SERV en de Commissie Diversiteit wensen betrokken te worden bij de 

uitwerking van de conclusies van het geplande onderzoek rond de evalua-

tie van bestaande instrumenten voor personen met een handicap of chroni-

sche ziekte binnen de Vlaamse Overheid. Het huidige streefcijfer voor perso-

nen met een handicap of chronische ziekte van 3% blijft met een huidig aandeel 

van 1,3% (2012) veraf. Het is zeer problematisch dat de structurele maatregelen 

die voor deze doelgroep genomen worden geen kanteling teweeg lijken te bren-

gen, zeker met oog op de verwachte hoge uitstroom van personen met een han-

dicap of chronische ziekte door pensionering de komende jaren. De SERV en de 

Commissie Diversiteit zijn dan ook positief over het initiatief van de dienst Eman-

cipatiezaken om een externe evaluatie van bestaande instrumenten en voorstel-

len tot bijsturing ervan te laten uitvoeren.  

 Het is belangrijk het onderscheid tussen de ruime groep van personen met 

een handicap of chronische ziekte en de groep daarbinnen met extra on-

dersteuningsnoden te behouden. In het kader van het opstellen van de visie-

nota 2020 voor het interne gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de periode 

2014-2019, verwijzen de SERV en de Commissie Diversiteit naar het VN-Verdrag 

voor de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH, 13 december 2006) 

en pleiten om de definitie van personen met een handicap of chronische ziekte 

ruim te houden. Tegelijkertijd is het belangrijk het onderscheid te handhaven tus-

sen de ruim gedefinieerde doelgroep en de groep daarbinnen die nood heeft aan 

extra ondersteuning. De Vlaamse overheid maakt dit onderscheid nu al bij de 

toekenning van de rendementsondersteuning. 

 Entiteiten die geen enkele persoon met een handicap of chronische ziekte 

in hun personeelsbestand hebben, zouden in 2014 moeten streven naar mi-

nimum 1 aanwerving uit deze doelgroep. Momenteel behaalt geen enkel do-

mein het streefcijfer voor personen met een handicap of chronische ziekte en er 

zijn nog 10 entiteiten die geen enkele persoon met een handicap of chronische 

ziekte in hun personeelsbestand hebben.  

 Blijven inzetten op een toegankelijke overheid en zoveel mogelijk focussen 

op universal design. De SERV en de Commissie Diversiteit appreciëren dat de 

Vlaamse overheid aandacht besteed aan de toegankelijkheid van haar arbeids-

posten, website en gebouwen. De Vlaamse overheid moet verdere stappen zet-

ten richting integrale toegankelijkheid of universal design. Universal design heeft 

tot doel gebouwen, producten en omgevingen (o.a. arbeidsposten) te creëren die 

toegankelijk zijn voor een zo divers mogelijke doelgroep waarbij toegankelijkheid 

deel uitmaakt van elke fase van het ontwerpproces. De SERV en de Commissie 

Diversiteit vragen dat de Vlaamse overheid proactief werk maakt van de nieuwe 

Europese richtlijn die in de maak is over toegankelijke websites van overheidsin-

stanties. 
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 De Vlaamse overheid moet de nodige middelen voorzien om het voorge-

stelde re-integratiebeleid uit te werken. De SERV en de Commissie Diversiteit 

zijn tevreden dat de Vlaamse overheid werkt maakt van een re-integratiebeleid 

voor medewerkers met langdurige gezondheidsproblemen. Naast instroom is re-

tentie immers een belangrijke hefboom voor de tewerkstelling van personen met 

een arbeidshandicap of chronische ziekte. Maar er zullen meer investeringen no-

dig zijn om het voorgestelde systeem te kunnen ontwikkelen. Naast de kostprijs 

moet men daarbij ook oog hebben voor de maatschappelijke winst van een goed 

uitgewerkt re-integratiebeleid. De SERV en de Commissie Diversiteit vragen om 

voldoende middelen te voorzien om de nieuwe dienstverlening re-integratie te 

ontwikkelen, met als speerpunten informatieverspreiding, vorming, de ondersteu-

ning van individuele re-integratietrajecten, advies over re-integratie aan entiteiten 

en de oprichting van een sociaal-medisch team om de samenwerking tussen de 

betrokken actoren te versterken.  

2.3. De socio-economische monitoring van 

kansengroepen verder uitrollen 

 Het systeem van anonieme en geautomatiseerde telling moet verder wor-

den geïmplementeerd in de Vlaamse overheid. In 2013 testte de dienst Eman-

cipatiezaken van de Vlaamse overheid voor het eerst het systeem van anonieme 

en geautomatiseerde telling van personeelsleden van allochtone afkomst. Met 

die methode worden rijksregisternummers van personeelsleden gekoppeld aan 

federale databanken zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid of het Rijksregis-

ter om een zicht te krijgen op de herkomst van de personeelsleden. Voorheen 

werkte de Vlaamse overheid enkel met een systeem van vrijwillige registratie van 

de nationaliteit van de persoon, de ouders en de grootouders. De eerste resulta-

ten van de anonieme en geautomatiseerde telling (3,8% t.o.v. 3,0% bij vrijwillige 

registratie) geven aan dat er duidelijk heel wat entiteiten en beleidsdomeinen zijn 

die meer mensen van allochtone afkomst tellen dan werd aangenomen. De 

SERV en de Commissie Diversiteit vragen wel om de gehanteerde concepten 

zoveel mogelijk af te stemmen op de socio-economische monitoring zoals uitge-

werkt door de FOD WASO en het CGKR. 

 De socio-economische monitoring van kansengroepen moet ook gericht 

zijn op sollicitanten en inzicht bieden in de tewerkstelling van de kansen-

groepen bij de Vlaamse overheid. Voor de SERV en de Commissie Diversiteit 

is enkel een algemene monitoring van het tewerkgestelde personeel onvoldoen-

de. Socio-economisch monitoring van kansengroepen bij de Vlaamse overheid 

moet zich ook richten op het aandeel personen uit de kansengroepen onder de 

sollicitanten en op de shortlist van in te vullen vacatures. Deze socio-

economische monitoring moet ook inzicht bieden in de vertegenwoordiging van 

de kansengroepen op de verschillende niveaus van tewerkstelling (A-niveau, B-

niveau, …), via verschillende contracten (contractueel/ statutair, bepaal-

de/onbepaalde duur, …), enzovoort. Monitoring van de aanwezigheid van kan-

sengroepen onder sollicitanten kan gebeuren door een extra aanvraag op basis 

van de rijksregsiternummers van de sollicitanten aan het datawarehouse te rich-

ten. 
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 De Vlaamse overheid moet streven naar een betere monitoring van perso-

nen met een arbeidshandicap. Voor personen met een arbeidshandicap werkt 

de Vlaamse overheid vandaag enkel met een systeem van vrijwillige registratie. 

In de monitoring van deze doelgroep kunnen wellicht belangrijke stappen vooruit 

worden gezet door ook hier een koppeling te maken met bestaande databanken, 

zoals de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de databanken van de VDAB. De 

resultaten van het Handilab-onderzoek van het Centrum voor Sociologisch On-

derzoek (K.U.Leuven) zouden daarbij een goed vertrekpunt vormen.  

2.4. Versterken van het diversiteitsbeleid op 

het vlak van instroom 

De besparingen op het vlak van personeel sinds 2009 vormen een moeilijke context 

voor de Vlaamse overheid om instroom van kansengroepen te realiseren. Maar er ge-

beuren nog aanwervingen en volgens de SERV en de Commissie Diversiteit belet de 

besparingscontext niet om op het vlak van werving en selectie te blijven inzetten op 

diversiteit en dat beleid nog te versterken.  

 Ongewenste effecten van selectietesten bij kandidaten van allochtone af-

komst (‘adverse impact’) moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Job-

punt Vlaanderen heeft in samenwerking met UGent een onderzoek uitgevoerd 

naar zogenaamde adverse impact waaruit blijkt dat bepaalde tests leiden tot sys-

tematische verschillen in de resultaten van meerderheids- en minderheidsgroe-

pen en bijgevolg mogelijk als discriminerend kunnen worden beschouwd. De 

SERV en de Commissie Diversiteit vragen dat Jobpunt Vlaanderen, de selectie-

kantoren en de personeelsdiensten rekening houden met de conclusies en aan-

bevelingen van dit onderzoek door ondermeer zoveel mogelijk te werken met 

open vragen (in plaats van multiple choice), in te zetten op multimediale techno-

logieën, te werken met een divers samengestelde jury, te selecteren op basis van 

een globaal oordeel van de competenties in plaats van elke fase van het selec-

tieproces eliminatief te maken, enzovoort.  

 Er is nood aan een grondige evaluatie en bijsturing van de EVC-procedure. 

In eerdere adviezen pleitten de SERV en de Commissie diversiteit reeds voor 

een structureel beleid inzake de erkenning van verworven competenties. Een 

goed EVC-beleid geeft ook mensen zonder de vereiste diploma’s die wel de juis-

te competenties hebben, de mogelijkheid om in te stromen. Een belangrijke stap 

voor kansengroepen en zeker voor personen van allochtone afkomst zou dat de 

kans op een job moeten verhogen. De invoering van de EVC-procedure is dan 

ook positief. Maar de SERV en de Commissie Diversiteit betreuren dat de EVC-

procedure in de eerste zes maanden van 2013 geen enkele keer is gebruikt. De 

procedure lijkt te omslachtig en te zwaar. De SERV en de Commissie Diversiteit 

zien volgende mogelijke elementen voor een bijsturing van de EVC-procedure. 

Bij elke vacature zou gemotiveerd kunnen worden waarom deze niet via een 

EVC-procedure kan worden ingevuld. Omdat nieuwkomers veel moeilijkheden 

ervaren bij het verzamelen van attesten, getuigschriften en andere bewijsstukken 

zou een assessment voorrang kunnen krijgen op de portfoliomethode  Omdat de 

kostprijs van de EVC-procedure een struikelblok kan vormen, zou de kostprijs 
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gedeeld kunnen worden door alle entiteiten en niet enkel de entiteiten die gebruik 

maken van de EVC-procedure.  

 De Vlaamse overheid moet meer gebruik maken van de bestaande diversi-

teitsinstrumenten zoals de toegewezen consulenten van de VDAB en de 

mailinglijst. Toegewezen consulenten van de VDAB zoeken bij vacatures van 

de Vlaamse overheid in het bijzonder naar personen uit de kansengroepen. De 

mailinglist is een lijst van organisaties die werken met personen met en handicap 

of chronische ziekte of personen van allochtone afkomst die de vacatures verder 

binnen hun netwerk verspreiden. Momenteel geeft meer dan de helft van de enti-

teiten aan nooit de toegewezen consulenten te contacteren. Slechts een kwart 

doet regelmatig tot altijd een beroep op hun dienstverlening. Voor de mailinglist is 

dat respectievelijk 22% en 55%. De SERV en de Commissie Diversiteit vragen 

om, behoudens het geval van een dringende invulling van een vacature, stan-

daard beroep te doen op de toegewezen consulenten van de VDAB. 

 De SERV en de Commissie Diversiteit pleiten om diensten aan te moedigen 

om gebruik te maken van de mogelijkheid om in de eindselectie bij gelijk-

waardige kandidaten de voorkeur te geven aan de kandidaat uit een kan-

sengroep waarvoor streefcijfers zijn voorzien. Momenteel zijn er geen cijfers 

voorhanden in welke mate entiteiten bij de eindselectie gebruik maken van de 

mogelijkheid om bij gelijkwaardige kandidaten de voorrang te geven aan de kan-

didaat uit een kansengroep. Dit zou binnen de diversiteitsscan bevraagd kunnen 

worden zodat er inzicht komt in het gebruik en de kennis rond deze mogelijkheid.  

2.5. Een stap verder zetten richting doelgericht 

en ruimer verspreid taalbeleid 

 De SERV en de Commissie Diversiteit waarderen de initiatieven die werden ge-

nomen naar aanleiding van de resultaten van het taalbeleidonderzoek van 2010, 

waaronder een online overzicht van het NT2-aanbod. Het is nu belangrijk om een 

stap verder zetten naar een goed doordacht en ruimer verspreid taalbeleid. De 

SERV en de Commissie Diversiteit verwijzen daarbij naar het advies inzake taal-

beleid op de arbeidsmarkt van 23 oktober 2013 van de Commissie Diversiteit. 

Dat advies bevat ook heel wat aanbevelingen die door overheidsdiensten kunnen 

worden opgenomen. Een doelgericht taalbeleid heeft ondermeer aandacht voor 

vacatures in begrijpelijke en klare taal, gepaste taalvereisten afgestemd op de 

vaardigheden die nodig zijn in een functie, waakzaamheid met betrekking tot ver-

borgen effecten ten aanzien van anderstaligen in algemene selectietesten, vol-

doende ondersteuning na de aanwerving, bijvoorbeeld onder de vorm van taal-

meters en -peters of taalcoaching.  

Specifiek wat betreft het bewijs van taalkennis, wijzen de SERV en de Commissie Di-

versiteit er op dat zij in voorgaande adviezen steeds hebben aangedrongen op realisti-

sche en functiespecifieke taaltesten alsook de erkenning van NT2-certificaten. De zeer 

lage slaagpercentages van de Selor-taaltesten blijven verontrustend en zijn ondermeer 

een gevolg van de generieke aanpak van deze testen. Volgens de SERV en de Com-

missie Diversiteit dringt, na de federale verkiezingen van 25 mei 2014, een aanpassing 

van de federale bestuurstaalwetgeving van 1966 zich op. Deze wetten bepalen dat 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20121023_taalbeleid.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/COMD_ADV_20121023_taalbeleid.pdf
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enkel de Vast Wervingssecretaris (nu: Selor) bevoegd is om bewijzen van taalkennis 

uit te reiken. Tot voorbeeld strekt het recent aangepaste taalkader van de lokale bestu-

ren waarin de NT2-certificaten worden aanvaard als bewijs voor voldoende kennis van 

de Nederlandse taal.  

2.6. Diversiteit beter laten meespelen bij 

overheidsopdrachten 

Bij overheidsopdrachten is diversiteit een onderdeel van het sociale luik van een duur-

zame overheid. Soms is het om juridische redenen moeilijk om diversiteit te laten mee-

spelen bij de keuze van de externe partij. Maar waar dat wel mogelijk vragen de SERV 

en de Commissie Diversiteit om meer in te zetten op de beschikbare instrumenten. 

Daarnaast geven de SERV en de Commissie Diversiteit volgende bemerkingen mee. 

 De SERV en de Commissie Diversiteit vragen een monitoring van het gebruik 

van de sociale clausules bij overheidsopdrachten.  

 Binnen het Vlaamse Actieplan duurzame overheidsopdrachten 2012-2014 moet 

de Vlaamse overheid een modelbestek opstellen voor de uitbesteding van de se-

lectieprocedures aan externe wervingskantoren. Voor de SERV en de Commissie 

Diversiteit is het belangrijk dat diversiteit daarin een concrete en zinvolle vertaling 

krijgt. Zo dient men selectie-instrumenten te weren die tot een adverse impact 

leiden (zie hiervoor onderdeel 2.4) en dient er, rekening houdende met een palet 

aan kwalitatieve indicatoren, ook te worden ingezet op een maximaal bereik van 

de kansengroepen in de verschillende fasen van het selectieproces. 

2.7. Diversiteitsdoelstellingen voor leidend 

ambtenaren, leidinggevenden en personen 

bevoegd voor het voeren van de selecties 

 De SERV en de Commissie Diversiteit pleiten voor een uitbreiding van di-

versiteitsdoelstellingen voor de leidend ambtenaren naar alle leidinggeven-

den en personeel dat bevoegd is voor het voeren van de selecties. De SERV 

en de Commissie Diversiteit hebben in voorgaande adviezen reeds gesteld dat 

het belangrijk is dat leidend ambtenaren op hun prestaties en inspanningen inza-

ke het realiseren van de streefcijfers worden beoordeeld. In 2013 nam de MOD 

Bestuurszaken alle onderdelen van het wervings- en selectieproces onder de 

loep en stelde daarbij vast dat ook essentiële diversiteitsacties nog niet volledig 

verankerd zijn in de basisprocessen van werving en selectie. Via diversiteitsdoel-

stellingen kan ook het personeel dat bevoegd is voor het voeren van selecties 

worden aangemoedigd om hun kennis over het voeren van een diversiteitsbeleid 

bij werving en selectie vergroten.  

 De diversiteitsscan kan een meerwaarde betekenen in de evaluatie van lei-

dend ambtenaren. Vanaf 2012 moeten leidend ambtenaren diversiteitsdoelstel-

lingen formuleren in hun persoonlijke planningsdocumenten en wordt het thema 

diversiteit ook opgenomen in de evaluatie van het topmanagement. Daarbij is 
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een cruciale rol weggelegd voor de ministers, ook in de nieuwe aanpak waarbij 

het diversiteitsthema wordt geïntegreerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen. 

De wijze waarop de evaluatie momenteel gebeurt en de concrete criteria die 

worden gehanteerd zijn niet transparant en eenduidig. De diversiteitsscan kan 

een mogelijk instrument zijn. De SERV en de Commissie Diversiteit vragen wel 

om de diversiteitsscan verder te verfijnen. Zo dient er ondermeer bevraagd te 

worden of taalondersteuning wordt aangeboden en of er instapstages zijn.  

 Het is cruciaal om binnen elke entiteit zowel top-down als bottom-up te 

werken aan het interne diversiteitsbeleid. Voor de SERV en de Commissie Di-

versiteit is het noodzakelijk om sterk te blijven inzetten op gedragenheid van het 

diversiteitsbeleid binnen de hele organisatie. Er moet blijvend werk worden ge-

maakt van sensibilisering en stimulering van de diversiteitsgedachte bij alle me-

dewerkers, niet enkel leidinggevenden. De SERV en de Commissie Diversiteit 

benadrukken dat sterke werkgroepen diversiteit in alle entiteiten en activering van 

deze werkgroepen noodzakelijk blijven.  

 


