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(BOVENTITEL)  

Van gelijkheid naar diversiteit 

 

(HOOFDTITEL)  

Diversiteitsbeleid op het niveau van de lokale besturen: (hoe) werkt het?
 1
 

 

(INLEIDING) 

 

Democratisch burgerschap houdt niet alleen politieke vertegenwoordiging in, maar ook 

vertegenwoordiging in de overheidsadministratie. Een openbare dienst waarin de 

diversiteit van de bevolking weerspiegeld wordt, impliceert een gelijke toegang tot macht 

voor iedereen. Wanneer leden van diverse bevolkingsgroepen in de openbare dienst 

werken, dan worden zij legitieme actoren in het politieke proces, met de mogelijkheid om 

het beleid vorm te geven. Het is vanuit die gedachtegang dat instrumenten als 

gelijkekansenbeleid, positieve actie en diversiteitmanagement hun ingang vonden in de 

publieke sector. Het zijn instrumenten die in de administratie geïmplementeerd werden 

om mensen die in de openbare dienst willen werken, gelijke kansen te geven en zo tot een 

diverser personeelsbestand te komen. In dit artikel zullen we eerst de basisideeën achter 

deze instrumenten van naderbij bekijken. Daarna gaan we in op de manier waarop de 

Vlaamse lokale besturen vorm geven aan hun interne diversiteitsbeleid. 

 

2. Van gelijkheid en gelijke kansen naar diversiteit in de overheid 

2.1. Meer gelijkheid door beoordelingen op basis van verdienste (het ‘merit’-principe) 

 

Ook vóór het begin van het gelijkekansenbeleid in 1985 werd er al lang gestreefd naar 

meer gelijkheid in de overheid. Dit gebeurde bijvoorbeeld door het organiseren van 

algemene schriftelijke examens. Hiermee werd een einde gemaakt aan  een systeem 

waarbij men tot de openbare dienst kon toetreden omdat men tot de juiste sociaal-

economische klasse behoorde, of omdat men er familie had die de toegang konden 

                                                 
1
 Dit is een ingekorte bewerking van een hoofdstuk voor het boek Diversiteit op de werkvloer – naar een 

personeelsbeleid van verschil (Blanpain (ed), Belet, Fasseur, Hoornaert, Scheepers & Vandevoorde, 2007. 

Uitgeverij Vanden Broele, Brugge). 



 2 

verzekeren. Iemands verdienste (“merit”), meestal in de vorm van diploma en het slagen 

voor de schriftelijke examens werd vanaf de 18
de
 eeuw in Westerse landen het 

belangrijkste criterium om iemand al dan niet tot de overheidsdienst toe te laten. Op die 

manier zou gelijkheid verzekerd zijn. Zolang men over het juiste diploma beschikte, had 

men in gelijke mate toegang tot de overheid. De examens moesten ervoor zorgen dat de 

positie (later uitgebreid naar ‘de promotie’, ‘de training’,…) naar de meest geschikte 

persoon ging.  

 

Naast iemands verdiensten en capaciteiten, bleven andere criteria echter ook altijd een rol 

spelen. Zo was het in de Belgische context soms belangrijker om iemand van de juiste 

taalrol of politieke strekking aan te nemen of te laten doorstromen, dan enkel en alleen te 

kijken naar de resultaten van de schriftelijke examens. Dus, hoewel verdienste en 

capaciteiten  de basisprincipes waren voor het personeelsbeleid, waren er al van in het 

begin argumenten om niet altijd de hoogste prioriteit aan dit principe toe te kennen. Dit is 

interessant omdat op instrumenten zoals positieve actie vaak de kritiek geuit wordt dat 

zulke maatregelen het principe van ‘de beste persoon’ zouden ondermijnen (dit argument 

tegen positieve actie vinden we bijvoorbeeld terug in de visietekst over diversiteit van de 

provincie Oost-Vlaanderen, zie verder.) 

 

2.2. Gelijke kansen en positieve actie 

 

Het gelijkekansenbeleid moet geplaatst worden in de context van de anti-

discriminatiewetgeving die ingevoerd werd in de jaren 1970 en 1980 in de Verenigde 

Staten en in lidstaten van de Europese Unie. In België begon het gelijkekansenbeleid in 

1985 met de oprichting van het Staatssecretariaat voor Emancipatie.  

 

Ruw gesteld bestaan er twee vormen van gelijke kansen: de ‘liberale’ vorm, en de 

‘radicale’ vorm. In de liberale vorm wordt de nadruk gelegd op eerlijke procedures. 

Discriminatie zou uitgesloten worden indien werving en rekrutering zo geformaliseerd 

mogelijk verlopen, en werkgevers aangemoedigd worden om kandidaten op hun 

verdiensten te beoordelen, en niet op basis van andere kenmerken. Op die manier kon 
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men er ook van uitgaan dat indien jobs en middelen ongelijk verdeeld zijn, dit bijgevolg 

ligt aan het feit dat de vereiste kwaliteiten bij sommige (groepen van) mensen minder 

aanwezig zijn. 

De radicale vorm van gelijke kansen maakt daarentegen gebruik van positieve actie, 

voorkeursbehandeling en de herverdeling van jobs en middelen ten voordele van wie 

eerder uitgesloten werd.  

In EU-landen zijn positieve-actieprogramma’s in het begin bijna uitsluitend gericht op 

vrouwen. Het argument achter de programma’s is het creëren van gelijke kansen (en niet, 

zoals in de Verenigde Staten voor de Afro-Amerikanen het geval was, het compenseren 

van onrecht uit het verleden).  Sinds 1990 laat de Europese wetgeving positieve actie toe 

in de publieke sector.  

 

2.3. Diversiteit 

 

Diversiteitmanagement in de overheid wordt vaak omschreven als fundamenteel 

verschillend van benaderingen zoals gelijke kansen en positieve actie, en dit omwille van 

meerdere redenen.  

Ten eerste is de achterliggende basisgedachte gericht op de verbetering van 

concurrentiepositie en de efficiëntie van de organisatie, en dit om opbrengst en 

marktvoordeel voort te brengen. Het idee is dat een werkomgeving waarin verschil een 

plaats heeft, waar verschillen tussen mensen gewaardeerd worden, werknemers aanzet tot 

meer creativiteit, hun potentieel meer tot uiting laat komen, kortom: hen productiever 

maakt. Een voordeel van diversiteitmanagement zou zijn dat het een positievere 

benadering is dan bijvoorbeeld gelijke kansen of positieve actie, waarbij men soms lijkt 

te handelen in strijd met de regel van gelijke behandeling en antidiscriminatie. 

 

Diversiteitmanagement werd overgenomen uit de (Amerikaanse) privé-sector. Hier waren 

de argumenten voor diversiteit eerder van economische aard, en onderzoek over het 

‘managen van diversiteit’ in de overheid verscheen niet voor het einde van de jaren 1980.  

In die periode werd de overheidssector beïnvloed door twee eisen: ten eerste moest de 

overheid beter en meer gaan presteren (waarbij diversiteit een vereiste wordt voor 
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prestatieverhoging), ten tweede was er de vraag naar legitimatie en verantwoording. Hier 

wordt diversiteit gezien vanuit politiek en ethisch standpunt, als een manier om 

verschillende maatschappelijke groepen beter vertegenwoordigd te laten zijn in de 

administratie (en zo het democratisch gehalte te verhogen). Deze twee dringende vragen 

aan de overheid vormden een sterke stimulans om diversiteit na te streven en die 

diversiteit op een effectieve manier te gaan managen.  

 

2.3.1. Diversiteit om tot meer en betere prestaties te komen 

Weerstand tegen maatschappelijk diversiteit beperkt de mogelijkheden om de meest 

geschikte kandidaten te selecteren, aangezien men de groep van potentiële kandidaten – 

al dan niet bewust - gaat afbakenen op basis van hun sociale kenmerken. 

Maatschappelijke diversiteit tegengaan komt dus neer op het verminderen van functionele 

diversiteit, en omgekeerd kan het stimuleren van maatschappelijke diversiteit leiden tot 

functionele diversiteit en zo meer mogelijkheden bieden op het vlak van 

visieontwikkeling, netwerking, creatieve oplossingen voor problemen,… Er is dus alvast 

een pragmatische reden om diversiteit in het personeelsbestand na te streven. Dit geldt 

zeker ook voor overheidsorganisaties, gezien de huidige ontwikkelingen in 

overheidsmanagement zoals het new public management (NPM). Het afplatten van 

hiërarchische organisatiestructuren en de introductie van modern management met een 

responsabilisering van de lijnmanagers zijn bijvoorbeeld praktijken die de vraag naar 

functionele en dus ook maatschappelijke diversiteit in overheidsorganisaties doen 

toenemen.  

  

2.3.2. Diversiteit als ethisch argument 

Hier ligt de focus op het begrijpen en waarderen van verschillen in plaats van deze te 

willen wegwerken. Iedere werknemer wordt idealiter als een uniek individu behandeld 

wiens identiteiten gewaardeerd worden door het potentieel dat ze bieden voor de 

organisatie. Dit leidt ons al naar de vraag in welke mate verschil dan gewaardeerd zal 

worden indien het niet (onmiddellijk) duidelijk is hoe het tot meer of betere prestaties 

leidt.  
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Een andere ethische dimensie van diversiteit in de overheid is, zoals hierboven 

beschreven, het aspect van representatie. Volgens sommige auteurs heeft 

diversiteitmanagement echter niets te maken met representatie, en behoort dit aspect tot 

het domein van gelijke kansen en positieve actie.  

 

Hoewel over het ethische argument voor diversiteit nog veel meningsverschillen bestaan, 

is het wel duidelijk dat diversiteit, in ieder geval in de oorspronkelijke betekenis, eerder 

gericht is op een economisch voordeel dan op de emancipatie van bepaalde groepen in de 

bevolking. De focus ligt bovendien niet op groepen, zoals bij een gelijkekansenbeleid, 

maar op het individu. Indien men dit individu enkel beoordeelt op wat zij of hij kan 

bijdragen aan de werking van de organisatie, is discriminatie bij voorbaat uitgesloten. 

Iedereen wordt beoordeeld op basis van de eigen competenties, en niet op zijn of haar 

sociale kenmerken zoals geslacht, afkomst of leeftijd. Dit is met andere woorden een 

vergelijkbare visie als vóór de start van het eerste gelijkekansenbeleid, toen (kandidaat-

)werknemers in principe ook al enkel op basis van hun ‘merit’ beoordeeld werden.  

 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sector van de Vlaamse lokale besturen (net zoals 

de federale overheid, en de Vlaamse overheid) in hun visie op diversiteit toch blijven 

uitgaan van een doelgroepenbeleid. Hoewel de focus op het individu groter is dan 

pakweg vijftien jaar geleden, gaat men er nog steeds van uit dat sommige mensen nadeel 

of achterstelling ondervinden omdat ze tot een bepaalde maatschappelijke groep behoren. 

In het volgende deel van dit artikel bekijken we van naderbij hoe het diversiteitsbeleid 

vorm krijgt op het niveau van de lokale besturen.  

 

3. Het diversiteitsbeleid op het niveau van de Vlaamse lokale besturen  

3.1. Het beleidskader: diversiteit is ingebed in de thema’s arbeid, tewerkstelling en 

personeelsbeleid 

 

3.1.1. Protocol van Samenwerking (2004) 

Door middel van een protocol van samenwerking (2004) willen de Vlaamse regering en 

de Vlaamse sociale partners van de sector van de lokale besturen werken aan het 
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elimineren van actuele knelpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt, en in de lokale besturen 

in het bijzonder. Hierbij onderstrepen de verschillende partijen, onder andere, de nood 

aan een effectief (personeels)management van diversiteit, met het oog op een 

“volwaardige participatie van het volledige arbeidspotentieel in Vlaanderen”
2
. Het 

protocol van samenwerking behandelt meer thema’s dan diversiteit. We wijzen hier dan 

ook enkel op hoofdstuk 2 van het document, namelijk “Kansengroepen en 

diversiteitsbeleid”.  

Kort samengevat wordt hierin het volgende gesteld: 

- De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering zullen samenwerken om de toeleiding, 

screening, opleiding en vorming van kansengroepen in de sector structureel te bevorderen, zowel 

wat werkzoekenden als werknemers betreft. De Vlaamse sociale partners engageren zich om hun 

bijdrage te leveren om tegen 2010 de achterstand van de kansengroepen inzake deelname aan het 

arbeidsproces weg te werken. 

-  De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering engageren zich tot het stimuleren van een 

diversiteitsbeleid bij de lokale besturen. De Vlaamse sociale partners verbinden zich tot de 

opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan voor de sector. Meetbare objectieven worden 

vooropgesteld (streefcijfer aantal diversiteitsplannen en acties). De Vlaamse sociale partners 

zullen bijzondere aandacht verlenen aan het ontwikkelen van sectoreigen acties voor de toeleiding 

van arbeidsgehandicapten en jonge werkzoekenden van allochtone afkomst 

- De Vlaamse sociale partners bevorderen het onthaal van nieuwe werknemers, in het bijzonder 

deze van allochtone afkomst of tijdelijke werknemers in het kader van tewerkstelling art. 60 par. 

7. 

- De Vlaamse sociale partners onderschrijven het principe om, in het kader van hun 

voorbeeldfunctie, ook in het personeelsbeleid van de lokale besturen een  diversiteitsbeleid te 

voeren.  

- De Vlaamse sociale partners van de sector engageren zich tot het opstellen en ondertekenen van 

een non-discriminatiecode in de sector om uitvoering te geven aan de Europese non-

discriminatierichtlijnen en het bevorderen van de evenredige arbeidsdeelname. 

 

Er wordt met andere woorden in het protocol zowel verwezen naar economische 

argumenten voor diversiteit (bijvoorbeeld streven naar diversiteit om knelpunten op de 

arbeidsmarkt aan te pakken) als naar ethische argumenten (bijvoorbeeld de verwijzing 

naar een non-discriminatiecode). In het protocol wordt ook verwezen naar ‘een’ 

diversiteitsplan voor de sector. We zullen hieronder echter zien dat elk lokaal bestuur een 

eigen visie op en argumentatie voor diversiteit kan formuleren. Zo heeft het protocol het 

bijvoorbeeld duidelijk over een beleid gericht op kansengroepen, terwijl sommige 

besturen er veeleer een individugerichte benadering op nahouden. 

 

                                                 
2
 Protocol van samenwerking, pag. 2 
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3.1.2. De sectorconvenant (2005) 

Vervolgens ondertekende de Vlaamse regering in 2005 samen met de 

werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties een nieuwe 

sectorconvenant. Hiermee willen deze partners samen met de minister van Werk een 

bijdrage leveren om te werken aan knelpunten op de arbeidsmarkt, en in het bijzonder 

aan deze die in de lokale besturen aanwezig zijn. In de begeleidende documenten hangt 

diversiteit samen met personeelsbeleid, en worden zowel  economische als ethische 

argumenten gegeven. Bijvoorbeeld: “Een sterk personeelsbeleid betekent ook ruimte 

voor diversiteit. Een beleid dat verschillen bewust hanteert en inzet ten voordele van 

werknemer en werkgever.”
3
  En: “Binnen de gemeente kan een lokaal bestuur een 

voorbeeldrol inzake tewerkstellingsbeleid vervullen. Lokale besturen kunnen als 

werkgever investeren in mensen die anders uit de boot dreigen te vallen.”
4
  Ondanks het 

bestaan van de sectorconvenant zullen we onder punt 3.3 zien dat verschillende lokale 

besturen er soms zeer uiteenlopende visies op nahouden wat betreft de invulling van het 

diversiteitsbegrip. Hoewel het diversiteitsbeleid quasi altijd aan het HRM-beleid 

gekoppeld wordt, blijken er grote verschillen in opvattingen en uitgangspunten. 

 

3.2. Partners in het protocol van samenwerking en de sectorconvenant 

 

3.2.1.  De lokale besturen 

Dit zijn in de eerste plaats de 308 Vlaamse gemeenten en de 308 Vlaamse OCMW’s. Zij 

stellen in Vlaanderen samen 122.000 mensen te werk. Diversiteit in het personeelsbeleid 

is dus niet enkel een economische kwestie, als grote werkgever spelen de gemeenten en 

OCMW’s ook een belangrijke voorbeeldrol op het gebied van diversiteit, gelijke kansen 

en  non-discriminatie, samen met de overige lokale besturen, namelijk: 

 

- een honderdtal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (de vroegere 

‘intercommunales’) 

                                                 
3
 Brochure Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Sectorconvenant 

Lokale Besturen. Brussel, VVSG. 
4
 Brochure Activiteiten en instrumenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Sectorconvenant 

Lokale Besturen. Brussel, VVSG. 
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- 36 gewone en 51 autonome gemeentebedrijven 

- 55 OCMW-verenigingen 

- 118 politiezones 

- Meer dan 1800 besturen van de erkende erediensten 

- 9 districten (in Antwerpen) 

 

3.2.2.  De Vlaamse Regering 

De Vlaamse regering werd in het protocol vertegenwoordigd door de minister vice-

president, de Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, de Vlaams minister 

van Onderwijs en Vorming, de Vlaams minister van Binnenlandse aangelegenheden, 

Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, de Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare 

Werken en Energie, en de Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-

government.  

De Vlaamse overheid ondersteunt de lokale besturen ook in hun diversiteitsbeleid door 

subsidies toe te kennen voor de uitvoering van diversiteitsplannen, of door hun expertise 

hieromtrent beschikbaar te stellen. 

 

3.2.3.  De vertegenwoordiger van de werkgevers 

VVSG: De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Deze werkgeversorganisatie 

is zeer actief op het domein van diversiteit, zoals we hieronder zullen zien. Alle info rond 

hun activiteiten en initiatieven (inzake vorming, instrumenten, documentatiebrochures,… 

op het vlak van diversiteit en personeelsbeleid) is bovendien terug te vinden op de 

website http://www.vvsg.be/nl/sectorconvenant.shtml , die gewijd is aan de 

sectorconvenant lokale besturen. 

 

3.2.4.  De vertegenwoordigers van de werknemers 

CCOD, ACOD en VSOA waren partners in het protocol van samenwerking van 2004. In 

2005 ondertekenden de drie werknemersorganisaties ook de nieuwe sectorconvenant. 

 

3.2.5.  De sectorconsulenten 
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Onder het motto ‘Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid’ 

werken drie sectorconsulenten aan instrumenten om gemeenten, OCMW’s en 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te ondersteunen op het vlak van hun 

tewerkstellings- en HRM-beleid. Diversiteitsbeleid maakt hier een deel van uit. 

 

3.3. Visies op diversiteit binnen de lokale besturen 

 

Hoewel in de sectorconvenant een visie op diversiteit uiteengezet wordt, moet ieder 

diversiteitsbeleid afzonderlijk vormgegeven worden, afhankelijk van de interne 

organisatiecultuur, personeelsformatie,… van het lokaal bestuur in kwestie. 

Om aan te tonen dat deze invullingen soms ver uit elkaar kunnen liggen, willen we kort 2 

lokale besturen naast elkaar leggen wat betreft het aspect individugerichtheid vs. 

groepsgerichtheid van hun diversiteitsbeleid. Enerzijds bekijken we het provinciebestuur 

van Oost-Vlaanderen en anderzijds het OCMW van de stad Genk.  

 

Wanneer men de visietekst over diversiteit van de provincie Oost-Vlaanderen leest (de 

integrale tekst “Het diversiteitsbeleid van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen: een 

visie” is beschikbaar via http://www.oost-vlaanderen.be/docs/nl/y8/28lange_visie.pdf ), 

ziet men onmiddellijk dat er een individugerichte benadering wordt gehanteerd, de 

individuele diversiteit wordt op de voorgrond geplaatst. In de visietekst wordt uitgelegd 

dat door individuele diversiteit als uitgangspunt te nemen, men zal afstappen van het 

groepsdenken. Het nadeel van dit groepsdenken, zo schrijft men, is dat “men iedereen die 

tot een bepaalde kansengroep behoort, dezelfde kenmerken, hetzelfde gedrag, dezelfde 

ideeën toeschrijft.” 

Enkele pagina’s verder wordt er echter voor gepleit dat de ‘eigenheid’ van allochtonen of 

vrouwen ‘positief aangewend’ moet worden, en dat hun ‘meerwaarde’ erkend moet 

worden. Dit soort uitspraken verraadt dat men aan deze groepen essentiële kenmerken 

toeschrijft en op die manier precies doet wat men enkele pagina’s terug nog wilde 

vermijden.  
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Het OCMW-bestuur van Genk vertrekt van een groepsgerichte benadering. Het 

diversiteitsbeleid is gericht op welomlijnde doelgroepen, en er wordt nergens verwezen 

naar ideeën als ‘afstappen van groepsdenken’, zoals in de Oost-Vlaamse visietekst. Aan 

de andere kant wordt binnen het OCMW van Genk het diversiteitsbeleid volledig ingebed 

in het recent ingevoerde competentiemanagement. Nu, aangezien 

competentiemanagement een zeer individugerichte invulling aan HRM geeft (de 

basisidee is dat iedereen wordt gerekruteerd, geselecteerd,  gepromoot, beloond,… op 

basis van de eigen talenten, verdiensten en competenties, en niet omdat men tot een of 

andere sociale groep behoort), is het maar de vraag of het groepsdenken van het 

diversiteitsbeleid een plaats kan krijgen in dit alles overkoepelende 

competentiemanagement. 

 

We gaan niet verder in op het diversiteitsbeleid van deze twee besturen. We wilden enkel 

illustreren dat het niet gemakkelijk is om invulling te geven aan het concept diversiteit. 

Gerichtheid op het individu en/of de groep is slechts één van vele factoren die de richting 

van het diversiteitsbeleid (en dus ook de effecten ervan) zullen bepalen. 

 

3.4. Instrumenten voor diversiteit 

 

In het kader van deze Sectorconvenant Lokale Besturen werden een aantal acties 

ondernomen en instrumenten ontwikkeld ter bevordering van de diversiteit in de Vlaamse 

lokale besturen.  

 

3.4.1. Non-discriminatiecode 

De sectorconvenant voorziet een handleiding voor het invoeren van een non-

discriminatiecode binnen een bestuur. Aan de hand van een stappenplan wordt uitgelegd 

hoe zo’n code tot stand komt. Interessant is ook dat in de handleiding de wetgeving rond 

anti-discriminatie verzameld wordt, zowel voor het lokale niveau als regionaal, federaal 

en Europees. 

 

3.4.2. Het diversiteitsplan 
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In de visie van de sectorconvenant is een diversiteitplan een gemeentelijk plan om 

personeel te vinden, te onthalen en op te leiden.  Een diversiteitplan wordt gemaakt op 

maat van de organisatie. Een aantal klemtonen maken onderdeel uit van het gemeentelijk 

diversiteitplan
5
 

• Visievorming op diversiteit op de werkvloer 

• verankering in het wervings- en selectiebeleid,  in het competentiemanagement en 

in de beheersovereenkomsten met andere diensten en voorzieningen 

• aanpassingen van de arbeidsorganisatie, zoals vakantieregeling, communicatie, 

• Verankering in de het arbeidsreglement, zoals een non-discriminatiecode,  

aanpassing verlof en verletdagen, onthaalregeling, enz. 

• monitoring van de personeelsevolutie van medewerkers uit de kansengroepen 

• specifieke benadering van elke kansengroep 

 

Ongeveer een derde van de lokale besturen heeft al zo'n plan. Inspiratie voor deze 

plannen kunnen ze putten uit goede voorbeelden van andere Vlaamse steden en 

gemeenten.  

Zoals al vermeld werd, is het mogelijk om de expertise van de Vlaamse overheid in te 

schakelen bij het opstellen en/of uitvoeren van een diversiteitsplan, en hiervoor al dan 

niet subsidies te ontvangen. 

  

3.4.3. Verzamelen van goede praktijken 

Op 23 mei lanceerden de Vlaamse ministers Keulen (Binnenlands Bestuur) en 

Vandenbroucke (Werk) in samenwerking met de VVSG de gids 'Divers talent, een 

meerwaarde voor uw bestuur', die 15 ervaringen en goede praktijken uit lokale besturen 

bevat. Indien men aan verandering werkt binnen een organisatie is het altijd nuttig om 

eens elders te gaan kijken, opdat niet telkens het warm water dient heruitgevonden te 

worden en men kan leren van de successen en fouten van anderen.  

 

5. Tot slot 

 

                                                 
5
  



 12 

De Vlaamse lokale besturen hebben van diversiteit in hun personeelsbeleid een prioriteit 

gemaakt. Dit zowel omwille van economische, pragmatische redenen, als omwille van 

ethische redenen die teruggaan op de basisbeginselen van de democratie. Het 

diversiteitsbeleid wordt ingebed in het algemene personeelsbeleid, vaak met een focus op 

het competentiemanagement. Dit betekent dat (kandidaat)werknemers als unieke 

individuen behandeld worden op basis van hun capaciteiten, terwijl men (vaak) tegelijk 

aandacht probeert te hebben voor het feit dat het behoren tot een bepaalde sociale groep 

voor sommige mensen een nadeel betekent. Dit is uiteraard een moeilijke 

evenwichtsoefening, met name voor de experts die het wervings- en selectiebeleid in de 

lokale besturen moeten uittekenen, maar ook voor iedere leidinggevende, 

opleidingsverantwoordelijke,… Verschillende lokale besturen geven een verschillende 

invulling aan het concept diversiteit, en deze invullingen kunnen soms bijna lijnrecht 

tegenover elkaar staan. Elke invulling heeft sterktes en zwaktes, daarom is het belangrijk 

om voortdurend ‘over het muurtje’ te blijven kijken, goede praktijken te verzamelen en 

van elkaar te willen leren. Hopelijk zullen we binnen een aantal jaren de resultaten van 

deze oefening kunnen zien in de vorm van een diverser personeelsbestand, waarbinnen de 

verschillen op een efficiënte en effectieve manier gemanaged worden. 

 

���� Enkele nuttige verwijzingen: 

http://sun.vlaanderen.be/ned/sites/werk/documenten/sc_lok_best_2004.pdf  

De volledige tekst van het Protocol van Samenwerking in het kader van het Akkoord 

2003-2004 tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners van de sector van 

de lokale besturen. 

 

http://www.vvsg.be/nl/sectorconvenant.shtml  

Dit is de deelsite van de VVSG-website, volledig gewijd aan de sectorconvenant. Alle 

documenten, dossiers, aankondigingen van vormingsdagen,… kunnen hier 

teruggevonden worden. 

 

http://www.vvsg.be/nl/sectorconvenant/detail.shtml?number=20555  
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Dit is de link naar de Praktijkengids 'Divers talent, een meerwaarde voor uw bestuur' 

waarin 15 goede praktijken verzameld zijn.  

 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/diversiteit_home.htm 

Dit is een deelsite van de website van het Vlaamse ministerie van Werk en Sociale 

Economie. Dit deel van de site is volledig gewijd aan diversiteit, en biedt een schat aan 

informatie, vooral rond het opstellen van (verschillende soorten van) diversiteitsplannen. 

 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/emancipatiezaken/ 

Dit is de portaalsite van de dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse Overheid, met alle 

info over het diversiteitsbeleid, het opstellen van diversiteitsplannen, streefcijfers,… 
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