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voorWoord
Bij alle facetten van het leven van  - en in het bijzon-
der bij de dienstverlening aan - de inwoners van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet rekening wor-
den gehouden met de diversiteit van deze bevolking, 
vooral bij de dienstverlening aan die bevolking.
De opvang in rusthuizen maakt deel uit van die 
dienstverlening. Ook hier is er sprake van diver-
siteit, zowel bij de personen die in de rusthuizen 
worden opgevangen, als bij de mensen die in deze 
sector werken.
In het kader van het overleg over de middelen die tij-
dens de huidige legislatuur voor ‘Waardig ouder worden  
in Brussel’ moeten worden vrijgemaakt, hebben we 
onder de noemer ‘Immigratie en ouder worden’ in 
september 2006 een colloquium over diversiteits-
beleid in rusthuizen georganiseerd. 
In het zog van dit eerste succesvolle initiatief en als 
voortzetting van het overleg in 2008 hebben we in 
samenwerking met het Centrum voor gelijkheid van 
kansen en voor racismebestrijding een nieuw semi-
narie georganiseerd om beheerders van rusthuizen 
bewust te maken van diversiteit.
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Tijdens deze tweede samenwerking hebben we de 
diversiteitskwestie theoretisch en praktisch vanuit 
drie verschillende standpunten benaderd: 

de opvang van bejaarde personen van uiteenlo- −
pende herkomst, cultuur, overtuiging of seksuele 
geaardheid en de vraag hoe structuren voor 
bejaarde personen aan de diversiteit kunnen 
worden aangepast;

de omgang met diversiteit bij het personeel; −

de communicatie over diversiteit met bejaarde  −
mensen en hun familie.

Deze brochure wil een stand van zaken geven van 
de standpunten die tijdens deze tweede bijeenkomst 
aan bod zijn gekomen en wil als basis dienen voor 
nieuwe initiatieven die beheerders van rusthuizen  
willen nemen om beter om te kunnen gaan met  
die diversiteit.
Ze richt zich dus zowel naar personen die aan het semi-
narie hebben deelgenomen als naar iedereen die het 
‘samenleven’ in zijn of haar rusthuis wil stimuleren.

Veel leesplezier! 

de BruSSelSe MiniSterS bevoegd voor Bijstand  
aan Personen van de Gemeenschappelijke  
Gemeenschapscommissie

inhoudsopgAve
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inleiding
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) 
is met veel enthousiasme ingegaan op de vraag van de ministers voor Bijstand 
aan personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) om 
twee seminaries over diversiteit in het personeelsbeleid van rusthuizen uit te 
werken en te leiden. 

Dit initiatief sluit aan op het colloquium dat in september 20061 is georganiseerd. 
Dat colloquium schetste een realistisch demografisch beeld van de bejaarde 
bevolking van vreemde nationaliteit of van vreemde afkomst in Brussel en van 
hun noden op het vlak van opvang en verzorging. Deze brochure toont duidelijk 
aan dat diversiteitsbeleid veel verder gaat dan nationaliteit of afkomst.  

Deze initiatieven en de belangstelling van de sector voor deze thema’s wijzen op 
de verhoogde aandacht voor diversiteit bij het betrokken personeel, bewoners 
en hun familie. 

De stijgende levensverwachting, het samenwonen van mensen van verschil-
lende afkomst en de diversiteit van levensstijl en levensbeschouwing verklaren 
natuurlijk waarom die diversiteit in de praktijk steeds vaker in vraag wordt gesteld. 
Bovendien is er de wettelijke context en de strijd tegen elke vorm van (directe of 
indirecte) discriminatie die daaruit voortvloeit, waardoor de betrokken actoren 
bepaalde gevestigde procedures in de werk- en zorgrelaties moeten herzien. 

Dit is het ruime actieterrein waaraan de GGC en de verschillende actoren zich 
wagen. Dit actieterrein is erg belangrijk in Brussel, omdat de nieuwe manage-
mentpraktijk hand in hand moet gaan met de voorwaarde van gelijke behande-
ling en gelijke rechten.

Binnen dit kader en binnen zijn bevoegdheidspakket steunt en begeleidt het 
Centrum deze daadkrachtige dynamiek.

edouard delruelle jozef de Witte
Adjunct-directeur Directeur

    

1. Zie het verslag van het 
colloquium ‘Waardig ouder 
worden in Brussel: immigratie 
en ouder worden’, 2006  
uitgeverij Ikebana,  
Gemeenschappelijke  
Gemeenschapscommissie
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‘diversiteit’, een meerduidig Begrip
Begrippen die op het eerste zicht een ruimere betekenis hebben, stuiten in 
de praktijk vaak op het probleem dat men deze op een tegenstrijdige manier 
interpreteert en dat ze misverstanden in de hand werken.  Dit geldt ook voor 
de term ‘diversiteit’, een gangbare term die vaak wordt gebruikt zonder echt te 
weten welke vlag deze lading in realiteit nu precies dekt. De kracht van het woord 
schuilt wellicht in het feit dat het verwijst naar ‘samen-leven’ op een respectvolle 
en harmonieuze manier. 

Socioloog Michel Wieviorka2 benadrukt dat ‘diversiteit’ vanuit deze invalshoek 
een tegengewicht kan bieden voor de neiging om verschillen af te wijzen of zelfs 
uit te sluiten. Dit moet dan onvermijdelijk leiden tot nieuwe rechten voor minder-
heden en vooral voor de personen die tot die minderheidsgroepen behoren. 
Diversiteit verwijst naar:

de roep om erkenning (van eigenheden, culturen, overtuigingen   −
of godsdiensten) of

discriminaties waarvan leden van sommige groepen het slachtoffer   −
van worden. 

‘Diversiteit’ is pas rechtvaardig en nuttig wanneer rekening gehouden wordt 
met verschillen en met discriminatie. Het streven naar gelijkheid mag geen 
abstract, formeel principe of een te verdedigen ideaal zijn, maar een doelstel-
ling die kan worden gerealiseerd via concrete maatregelen om het samenleven 
in alle sociale geledingen te bevorderen. Wieviorka waarschuwt dat diversiteit 
zonder dit alles ‘een rekbaar, maar nietszeggend begrip zou zijn dat op alles en 
nog wat kan worden toegepast’.  

01 
GrondBeGinSelen,  
BijzonderHeden en definitieS

2. Michel Wieviorka, 
 La diversité,  

uitgeverij Robert  
Laffont, Parijs, 2008.
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Werken AAn diversiteit, een definitie     
Deze brochure legt de nadruk op het ‘werken’ aan diversiteit en verwijst naar 
de uitdagingen die de toenemende diversiteit bij klanten/gebruikers en bij 
personeelsleden voor rusthuisdirecties in petto heeft. Ze benadert het feno-
meen vanuit een managementperspectief en is in de eerste plaats bestemd voor 
personen die betrokken zijn bij het beheer van deze opvang- en verblijfcentra 
als directielid, lid van het middenkader, lid van het verzorgende personeel, 
zorgkundige of vakbondsafgevaardigde. 

Daarom kiezen we voor Benders definitie van diversiteitsbeleid3: 

‘Diversiteitsbeleid is een managementvisie en geen juridisch concept. Het beoogt 

een betere representativiteit binnen de onderneming en wil een betere cultuur van 

verdraagzaamheid creëren opdat het mogelijk wordt dat iedereen betrokken wordt, 

met zijn inbreng en zijn verschil.

een diversiteitsbeleid gaat noodzakelijk gepaard met bewustwording en het in 
vraag stellen van normen, waarden en vooroordelen bij het kiezen van personeel 
en - ruimer - bij alle aspecten van het personeelsbeleid. De basisdoelstelling 
is gelijkheid, maar tegelijk komt er een proces op gang waarbij belang wordt 
gehecht aan verschillen die net een troef en een meerwaarde kunnen zijn. Maar 
sommige van deze verschillen geven echter aanleiding tot ernstige vormen 
van discriminatie. Daarom focussen diversiteitsplannen met de steun van de 
overheid vooral op eigenschappen zoals geslacht, afkomst, geloof, overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

3.  André-François Bender, 
L’approche diversité  
dans les pays anglo-saxon, 
in Annie Cornet, Philippe 
Warland, GRH et gestion 
de la diversité, uitgeverij. 
Dunod, Parijs, 2008.  
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Het bevorderen van diversiteit is een taak voor de directie en het voltallige per-
soneel (managers en werknemers).  een diversiteitsbeleid houdt uiteindelijk een 
keuze voor een andere bedrijfscultuur in. 

Om dit te realiseren moeten de operationele doelstellingen vertrekken van 
minstens drie hefbomen: 

de  − strategie van het bedrijf om het diversiteitsbeleid op te nemen in  
de algemene doelstellingen van het bedrijf of van de organisatie nadat het 
thema is besproken en nadat erover is onderhandeld met vertegenwoordi-
gers van de werknemers of met de werknemers zelf;

de  − communicatie om alle betrokken actoren te sensibiliseren voor het 
thema (personeel, bewoners, families, externe partners);

het  − management van het bedrijf dat de doelstellingen op een werkbare 
manier moet inpassen in het personeelsbeleid (van de selectie en werving 
van werknemers tot hun loopbaanplanning).

 
de Wet Als hefBoom voor een personeelsBeleid in het teken 
vAn diversiteit
De voorbije jaren hebben de federale en gewestelijke overheden openbare dien-
sten en privéondernemingen aangemoedigd om in het kader van hun perso-
neelsbeleid te kiezen voor diversiteit. een dergelijk diversiteitsbeleid dringt zich 
binnen onze europese samenleving meer en meer op, ook al omdat het om meer 
gaat dan de afkomst van personen alleen. 

Zo is sinds de invoering van de discriminatiewetten4 een persoon met een handi-
cap bijvoorbeeld niet langer per definitie een persoon die arbeidsongeschikt is. 
De wet waakt er niet alleen over dat personen met een handicap niet langer de 
facto worden uitgesloten van wervingsprocedures, maar ondersteunt of verplicht 
ook het doorvoeren van redelijke aanpassingen op de werkplek. Ook leeftijd mag 
niet langer als reden worden aangehaald om een kandidaat te weigeren, tenzij in 
enkele uitzonderlijke gevallen. De seksuele geaardheid van werknemers is nog 
een beschermd criterium dat geen rol mag spelen bij de werving, de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst of het ontslag.

02 
aCtoren, HefBoMen  
en StrateGie

4. De wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van bepaalde 

vormen van discriminatie; 
de wet van 30 juli 1981  

gewijzigd door de wet van 
10 mei 2007 tot bestrijding 

van bepaalde door racisme 
of xenofobie ingegeven 

daden; de wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding  

van discriminatie tussen 
vrouwen en mannen.  
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De wetgever verbiedt in totaal 18 vormen van discriminatie, vooral discriminatie 

op basis van zogenaamd ras, huidskleur, herkomst, sociale afkomst, nationale of 

etnische afstamming, nationaliteit, geboorte, leeftijd, geslacht, huidige of toekoms-

tige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of genetische eigenschap, seksuele 

geaardheid, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, vermogen, politieke 

overtuiging en taal.

Organisaties die zich engageren voor een personeelsbeleid in het teken van 
diversiteit moeten:

oog hebben voor directe of indirecte hinderpalen − 5 die de toegang tot  
de onderneming voor bepaalde categorieën personen moeilijk of zelfs  
onmogelijk maken; 

de omstandigheden creëren waarbinnen personeelsleden hun carrière  −
kunnen behouden en plannen; 

waakzaam blijven voor ontwikkelingen die onder de noemer van discriminaties  −
of pesterijen kunnen worden ondergebracht.

Deze meervoudige aanpak is heel belangrijk. Diversiteitsbeleid alleen maar zien 
als een nieuwe vorm van management of een nieuwe organisatiestructuur om de 
economische ontwikkeling van ondernemingen te stimuleren, is even inefficiënt 
als alleen maar te focussen op het bestrijden van discriminatie. De meerwaarde 
zit hem net in het bundelen van deze beide aandachtspunten waardoor diversi-
teitsbeleid een prima instrument wordt om over gelijke rechten te waken.

De ervaring leert dat dwang en repressief optreden nodig zijn, maar niet volstaan 
om discriminatie uit te bannen en aan te zetten tot een personeelsbeleid waarbij 
diversiteit centraal staat. Iedere strijd tegen discriminatie moet immers gepaard 
gaan met een mentaliteitswijziging en een aanpassing van de bedrijfscultuur. 
Diversiteitsbeleid gaat bovendien verder dan het personeelsbeleid. Ook de volgende 
punten moeten worden aangepakt:

de logica die schuilgaat bij aanwerving;  −

de gebruikte selectietechnieken; −

de tegenkanting bij het personeel om bijvoorbeeld met personen   −
van buitenlandse afkomst of met personen met een handicap om te gaan;

5.  er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen 
twee vormen van  
discriminatie: 

directe discriminatie 
wanneer een persoon op 
een directe manier minder 
gunstig wordt behandeld 
dan een andere persoon in 
een vergelijkbare situatie 
(bijvoorbeeld weigeren om 
iemand in dienst te nemen 
enkel en alleen omwille 
van zijn huidskleur, terwijl 
alle andere voorwaarden 
- diploma’s, ervaring - 
vergelijkbaar zijn).

indirecte discriminatie  
wanneer een op het eerste 
gezicht neutrale bepaling 
of praktijk die echter niet 
op een redelijke manier 
kan worden gerechtvaar-
digd, specifieke personen 
of groepen zou kunnen 
benadelen (bijvoorbeeld 
een werkaanbieding waarbij 
wordt geëist dat de kan-
didaat het Nederlands als 
moedertaal heeft, terwijl de 
perfecte beheersing van die 
taal zou kunnen volstaan).
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het beeld dat de onderneming of de overheidsdienst naar klanten   −
of gebruikers uitdraagt of wil uitdragen. 

De bedrijfscultuur moet zelf veranderen om te komen tot werkrelaties waar geen 
plaats is voor discriminatie.

diversiteitsBeleid lAAt geen ruimte voor improvisAtie 
kiezen voor en omgaan met diversiteit in een onderneming laat zich niet dicteren, 
maar vereist een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak binnen de onderneming 
of binnen de organisatie.

kiezen voor een diversiteitsbeleid betekent onder meer:
bepaalde personen niet uitsluiten omdat ze migrant zijn of omdat ze te oud zijn; −

personen niet verhinderen hun carrière uit te bouwen; −

elke vorm van discriminatie, pesterij, racistische, xenofobe of homofobe  −
daden of uitspraken op de werkplek voorkomen en verbieden;

indien nodig redelijke aanpassingen voor personen met een handicap  −
uitvoeren;

door vorming en communicatie een bedrijfscultuur promoten die   −
verschillen respecteert en gekant is tegen elke vorm van discriminatie.

Vooroordelen en a-priori’s kunnen meestal onbewust leiden tot discriminatie 
buiten de wil van het management om. Het management moet wel oog hebben 
voor de eerder aangehaalde problemen en alles in het werk stellen om die uit 
de weg te ruimen. Hierna volgen enkele ‘good practices’ van hoe men dit goed 
aanpakt:

een interne en externe communicatie uitwerken die diversiteit bevordert en  −
de meerwaarde ervan in de verf zet;

het personeel bewust maken of opleiden om gehoor te geven aan hun   −
ongerustheid of bezwaren en om discriminerende uitspraken te voorkomen;

een zo objectief mogelijk wervingsschema hanteren om onbewuste   −
persoonlijke bezwaren of vooroordelen uit te sluiten;

de meerwaarde erkennen van competenties en motivatie. −



notitieS
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We dienen aandacht te besteden aan een diversiteitsbeleid omdat diversiteit in 
rusthuizen een realiteit is. We hebben dit thema eerder al vanuit het standpunt 
van de bewoners benaderd6. Deze brochure neemt de kwestie vanuit het stand-
punt van de werknemers onder de loep.

Omgaan met diversiteit in een team wordt zo een zoektocht naar antwoorden 
op de volgende vragen: 

Hoe wordt een mannelijke kandidaat in een overwegend vrouwelijke team  −
opgenomen en hoe worden de taken verdeeld? 

Zijn specifieke maatregelen voor oudere werknemers of werknemers met  −
een handicap nodig? 

Moeten homoseksuele werknemers hun geaardheid ‘verbergen’?  −

Hoe moet men omgaan met uitingen van culturele aanhorigheid en met  −
botsende waarden, overtuigingen en normen? 

Mag het welzijn van het personeel in concurrentie komen met de tevreden- −
heid van bewoners? 

Hoe ver kan een diversiteitsbeleid gaan?  −

Hierna volgt een kort overzicht met de redenen waarom aandacht voor diversi-
teit in een rusthuis ‘de moeite waard’ is. Afhankelijk van de benadering kan een 
onderscheid tussen ‘economische’ en ‘sociale’ argumenten worden gemaakt. 

01 
WaaroM aandaCHt BeSteden 
aan een diverSiteitSBeleid  
in ruStHuizen?  

6.  Zie het verslag van het 
colloquium waarvan sprake 

in het voorwoord ‘Waardig 
ouder worden in Brussel:  
immigratie en ouder wor-
den’, 2006 uitgeverij Ike-

bana, Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 

van Brussel Hoofdstad.



- Efficiënter werken: betere opvang en verzorging 
van bewoners, betere relatie met families enz. 

 Bijvoorbeeld: gemengde teams kunnen  
beter inspelen op uiteenlopende noden  
van bepaalde bewoners.

- Doelmatiger werken: de kennis van het personeel, 
de taakverdeling en de werkmethodes verbeteren, 
de inzet van middelen optimaliseren. 

 Bijvoorbeeld: dagelijks een teambriefing organi-
seren om eventuele misverstanden uit de weg te 
ruimen en om na te gaan of iedereen de juiste func-
tie vervult, werktijden en ouderschapsverlof goed 
indelen om absenteïsme terug te dringen. 

- De wetten naleven om klachten en processen te 
vermijden die de instelling heel wat geld kunnen 
kosten en het imago kunnen schaden.

 Bijvoorbeeld: informatie en opleidingen aanbieden 
over het bestrijden van discriminatie, een gedrags-
code invoeren.

- Het imago van de instelling verbeteren en  
de deugdelijkheid ervan binnen de sociale  
sector staven. Dit heeft een positieve invloed  
op toekomstige werknemers en op nieuwe  
klanten/gebruikers.

 Bijvoorbeeld: positief effect van het netwerken 
tussen instellingen die een diversiteitsplan hanteren 
en die praktische ervaringen uitwisselen en zo hun 
extra kennis doorgeven.

- Werken met oog voor ethiek en sociale recht-
vaardigheid: zich opstellen als een werkgever en 
dienstverlener die op een verantwoorde manier 
omgaat met zijn omgeving.  

- De wil om binnen de organisatie tot een realisti-
sche afspiegeling van de maatschappij te komen: 
alle groepen de mogelijkheid bieden om op een 
rechtvaardige manier vertegenwoordigd te zijn  
in openbare en privéorganisaties. 

 Bijvoorbeeld: bij de werving voorrang geven aan 
personen die op bepaalde hiërarchische niveaus 
ondervertegenwoordigd zijn.

- kiezen voor duurzame ontwikkeling en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen: openlijk  
de strijd aanbinden tegen discriminatie  
en sociale uitsluiting.

 Bijvoorbeeld: een diversiteitscharter invoeren, 
voldoen aan ethische vereisten voor het verwerven 
van een label, de strijd tegen pesterijen aanbinden.

- De wetten naleven om tot een betere  
‘samen-leving’ te komen.

eConomisChe BenAdering soCiAle BenAdering
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Bij diversiteitsbeleid zijn allerhande actoren betrokken, namelijk alle groepen 
of individuen die de realisatie van de doelstellingen van de organisatie kunnen 
beïnvloeden of die erdoor beïnvloed kunnen worden. Binnen de rusthuizen gaat 
het onder meer om:

zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, maatschappelijke  −
assistenten, psychologen, onderhoudspersoneel;

dienstverleners (kinesitherapeuten, artsen, enz.); −

ondersteunende diensten (communicatie, logistiek); −

de hiërarchische lijn en het directieteam; −

de vakbondsafgevaardigden en de afgevaardigden van het Comité voor  −
Preventie en Bescherming op het Werk (vroeger het Comité voor Veiligheid 
en Gezondheid);

bemiddelaar voor pesterijen; −

bewoners. −

er kunnen ook samen met externe partners acties worden opgezet: 
vertegenwoordigers van de families; −

leveranciers en onderaannemers; −

verenigingen die bepaalde groepen begeleiden (personen met een handicap,  −
personen van buitenlandse afkomst, enz.);

plaatselijke of gewestelijke overheden (bv.: raadgevers van het Brusselse  −
Gewest).

een personeelsbeleid dat oog heeft voor diversiteit, brengt op alle vlakken 
heel veel op gang. Het beleid mag niet focussen op personen omwille van hun 
verschillen, maar moet vooral organisatorische mechanismen aanpakken die 
ongelijkheid in de hand werken. 

02 
PerSoneelSBeleid  
en diverSiteit 7

7. Annie Cornet en  
Anne-Marie Dieu hebben  

het hier tijdens de  
seminaries over gehad. 
Meer informatie vindt u  

in het boek dat als inspira-
tiebron voor dit deel heeft 

gediend: Annie Cornet, 
Philippe Warland, GRH et 

gestion de la diversité, uitg. 
Dunod, Parijs, 2008  
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‘Soms willen we 50-plussers in dienst nemen. Op korte termijn is dit een dure zaak 

voor de directie. Maar op lange termijn kan dit een goede keuze zijn omdat het gaat 

om stabiele, meer volwassen en meer ervaren personen.’

Aanwerving is een essentiële fase in het personeelsbeleid. Deze fase is de poort 
naar tewerkstelling en is daarom wellicht een van de momenten waarop het 
gevaar voor discriminatie het grootst is. Hoe gaat men zo objectief mogelijk te 
werk om bekwame individuen te vinden die het beste voldoen aan de gestelde 
eisen voor een baan? 
Rusthuizen werven vooral vrouwelijke personeelsleden. In Brussel telt de sector 
heel wat werknemers uit subsaharisch Afrika. De plaatselijke arbeidsmarkt 
kampt vooral met problemen op het vlak van opleiding, gelijkstelling van diplo-
ma’s en vakbekwaamheid. 

  tips
De betrekking en de functie zo volledig mogelijk beschrijven (vereiste  −
kwalificaties, verantwoordelijkheden, taakinhoud en vereiste vaardigheden, 
werkomstandigheden (fysisch en psychisch kader, werkritme, mobiliteit 
enz.), duidelijk maken welke vereisten gelden en welke bekwaamheden 
strikt noodzakelijk zijn (kandidaten kunnen evolueren en nieuwe vaardighe-
den verwerven).

een personeelsadvertentie opstellen voor zorgkundigen, verpleegkundigen en  −
ploegbazen zonder te vervallen in stereotiepen. Bijvoorbeeld: beide geslachten 
vermelden, de vermeldingen junior of senior achterwege laten, geen leeftijds-
grens opnemen (tenzij de wet die oplegt, zie ook www.diversiteit.be)

Netwerken aanspreken om nieuwe kandidaatprofielen aan te boren. Bij- −
voorbeeld: contact opnemen met verschillende scholen of met verenigingen 
die een doelgroep bereiken die ondervertegenwoordigd is in rusthuizen 
(wijkverenigingen, verenigingen voor sociale integratie en inschakeling in 
het arbeidsproces, vakbladen).

Stages en studentenjobs toegankelijk maken voor diezelfde doelgroepen en  −
ontmoetingen met mogelijke kandidaten in de hand werken.

Mogelijke kandidaten opleidingen aanbieden om hun kansen bij selectie- −
proeven te verhogen.

03 
PijlerS van een  
PerSoneelSBeleid
Met aandaCHt voor diverSiteit

8. uitspraken  
van deelnemers aan  
het seminarie worden  
in het rood weergegeven
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Tests of selectieproeven toetsen op eventuele vertekeningen of   −
ongelijkheden en de samenstelling van jury’s herzien om vooroordelen ten 
opzichte van bepaalde doelgroepen te beperken. 

De selectie op basis van cv’s vervangen door of aanvullen met een selectie  −
op basis van een bekwaamheidstest met realistische oefeningen voor de 
functie in kwestie. 

Informatie inwinnen over de procedures in verband met arbeidskaarten,  −
erkenning van diploma’s en erkenning van verworven competenties.

Informatie inwinnen over mogelijke subsidies voor het aanpassen van werk- −
plekken voor personen met een handicap (dit creëert mogelijkheden voor 
profielen die vaak al bij voorbaat buiten beschouwing worden gelaten).

een beroep doen op externe hulp voor profielbeschrijvingen en om andere  −
wervingskanalen aan te boren (zie punt ‘nuttige adressen’ achteraan  
in deze brochure).

opvAng en soCiAlisAtie

‘Sommige van onze personeelsleden kunnen niet lezen of schrijven. We moeten dus een 

andere oplossing dan dienstnota’s vinden om nieuwe werknemers  te begeleiden.’

De integratie van nieuwe werknemers moet succesvol verlopen om het ‘draai-
deureffect’ tegen te gaan. Onderzoekers hebben aangetoond dat personen die 
deel uitmaken van een minderheid, het vaak moeilijker hebben om hun baan en 
hun sociale status te behouden. Indirect of direct zijn ze aan druk blootgesteld, 
waardoor ze genoodzaakt zijn om hun baan op te zeggen. Hun vertrek bevestigt 
de ideeën van de dominante groep en hun stereotiepe voorstelling van de min-
derheid in kwestie.

tips
De persoon voorstellen aan de collega’s. een individuele follow-up garan- −
deert een vlottere integratie (peter- of meterschap, of een meer doorge-
dreven begeleiding in de vorm van een mentoraat). Werkgevers wijzen op 
het gunstige effect van een begeleiding die gepaard gaat met regelmatige 
individuele gesprekken. 

een onthaalbrochure om de nieuwe werknemer vertrouwd te maken met  −



reglementen, met zijn plaats binnen de organisatie en met de bedrijfsfilosofie: 
het engagement ten opzichte van bewoners en hun familie, de ploegorga-
nisatie, het beheer van de werkplek, het organigram. Vermelden dat het 
rusthuis of het rust- en verzorgingstehuis een diversiteitsbeleid voert. 

Na twee of drie maanden een evaluatiemoment inlassen om te wijzen   −
op eventuele problemen en om hiervoor een oplossing te zoeken.  
een evaluatieprocedure uitwerken (Met wie? Op basis van welke criteria?). 

Sommige werkgevers proberen de specifieke behoeften van elke werknemer  −
bij de indienstneming zo goed mogelijk te omlijnen. Ze stellen vervolgens een 
lijst op met de competenties die nog moeten worden verworven en brengen in 
kaart wat er precies nodig is om dit te realiseren. Ze evalueren vervolgens 
hoeveel vooruitgang de persoon heeft geboekt.

WerkomstAndigheden

‘Het experiment met etnische groepen heeft geen goede resultaten opgeleverd. Het 

is beter om te gaan voor een mix van personen zodat iedereen elkaar leert kennen 

en er een goede culturele mix ontstaat.’

De moeilijkheden die gepaard gaan met de verschillende functies in rusthuizen en 
rust- en verzorgingstehuizen moeten op een objectieve manier in kaart worden 
gebracht. De eis om rendabel te werken leidt tot een standaard zorgverlening, 
een hoog werkritme en werkomstandigheden die zowel fysisch als psychologisch 
uiterst belastend zijn voor de ploegen. Zorgkundigen hebben het over ‘de lichame-
lijke en emotionele belasting.’ De werkroosters zijn zwaar en sommige werkne-
mers vinden maar moeilijk een evenwicht tussen hun privé- en hun beroepsleven. 
er is ook weinig maatschappelijke erkenning voor de functie van zorgkundige. 
Institutioneel geweld bestaat wel degelijk en niet altijd wordt er tijd en ruimte 
geboden om hierover te praten: het wassen wordt omschreven als een ‘car wash’. 
Bewoners worden gestraft omdat ze roken of bewoners mogen de instelling niet 
verlaten en worden voor dag en dauw gewekt om werkschema’s te kunnen nale-
ven. Dit alles heeft veel weg van mishandeling, hoe goed bedoeld ook. Bovendien 
zijn er vaak conflicten binnen de ploegen. Meestal hebben die met etnische kwes-
ties te maken (conflicten worden vaak ‘cultureel’ geduid en toegeschreven aan de 
Afrikaanse afkomst van zorgkundigen). Bovenop al deze problemen komen nog 
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de bewoners die de multiculturele samenstelling van ploegen afwijzen en dit op 
een agressieve en discriminerende manier duidelijk maken. 

tips
Van bij de start duidelijke leefregels voor de bewoners hanteren en duidelijk  −
maken dat het rusthuis voor diversiteit kiest. Ook voor de ploegen moeten 
duidelijke en rechtvaardige arbeidsregels gelden en moet men nagaan of 
alle werknemers die ook goed begrijpen.

Veiligheid en gezondheid op het werk verbeteren, zowel op fysisch als  −
psychologisch vlak. Nagaan welke ergonomische tegemoetkomingen men 
kan doen om bepaalde zware taken te verlichten en de kwaliteit van de 
infrastructuur verbeteren. 

Het werk zo organiseren dat privé- en beroepsleven beter met elkaar te  −
rijmen zijn.  

De werkindeling en de symboolwaarde opnieuw bekijken en nagaan welke  −
impact het werk bij ‘demente’ of ‘gezonde bewoners’ op de werknemers 
binnen de respectievelijke ploegen heeft.

Ondanks dood, ziekte en fysische aftakeling samen met de bewoners en hun  −
familie blijven gaan voor een levensproject. 

Gemengde ploegen aanmoedigen en waarderen en de trend naar etnische  −
indeling in vraag stellen. Het gebruik van één van de landstalen eisen. 

Communiceren: tijd inlassen voor een contactmoment tussen de ploegen  −
die elkaar afwisselen (in het belang van de werknemers en de bewoners), 
maar ook voor intervisie om te praten, ervaringen uit te wisselen, te over-
leggen en actie te ondernemen. 

kaderleden erop wijzen dat ze oog moeten hebben voor discriminatie, dat ze  −
de teamgeest moeten bevorderen en erkenning moeten tonen voor perso-
nen en voor hun individuele noden. 

Aanpassingen doorvoeren voor personen met een handicap (de wet legt dit op).  −

een vergelijk vinden voor specifieke problemen, met andere woorden  −
ingaan op een individueel verzoek dat niet buitensporig is en geen afbreuk 
doet aan de rechten van de andere werknemers, zoals aspecten op het vlak 



van kleding, het dragen van religieuze symbolen enz. Streef naar  
een compromis, neem na overleg transparante beslissingen. 

Gaan voor soepele procedures die voor verandering vatbaar zijn en   −
afstand nemen van de ziekenhuistraditie. Waarom geen wasbeurten ‘s 
namiddags inlassen?

Beloning

‘We moeten veel in personeel investeren omdat het de basis vormt voor de kwaliteit 

van onze instelling.’

Gelijke en billijke lonen werken een stabiel personeelsbestand in de hand. Ver-
schillende studies tonen aan dat ook op loonvlak personen uit minderheids-
groepen meer gevaar lopen om te worden gediscrimineerd omdat ze van een 
minder gunstige plek op de loonladder starten, omdat ze een loon krijgen dat 
niet overeenstemt met de functie die ze daadwerkelijk uitoefenen, of omdat ze 
verschillende financiële voordelen mislopen. 

Gelijke beloning betekent dat alle personen die dezelfde functie uitoefenen en 
hetzelfde werk verrichten op dezelfde manier worden verloond. Billijke beloning 
gaat een stap verder: men moet nagaan of er geen fouten zijn gemaakt bij het 
vastleggen van de criteria die worden gehanteerd om functies in te delen (bij-
voorbeeld: flexibiliteit zwaarder laten doorwegen in het variabele deel van het 
loon kan voor bepaalde groepen voordelig zijn).

tips
Mogelijke fouten bij het indelen van functies opsporen (analyseren,  −
omschrijven, klasseren).

Looncorrectie doorvoeren voor functies die vooral door een doelgroep  −
worden ingevuld vergeleken met functies die vooral door de referentiegroep 
worden ingevuld.

Loongelijkheid controleren bij loonsverhogingen, premies en allerhande  −
voordelen.
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evAluAtie, loopBAAnmoBiliteit en loopBAAnBegeleiding

‘Rusthuizen moeten hun visie bijsturen en hun werkingsstructuur die ze van het 

ziekenhuismilieu hebben overgenomen. Ze moeten nadenken over een andere 

organisatiestructuur.’ 

Werknemers van sommige rusthuizen zeggen dat ze gedemotiveerd zijn omdat 
er geen mogelijkheden zijn voor verticale of horizontale loopbaanmobiliteit bin-
nen de organisatie. De top van de hiërarchie blijkt vooral uit mannen te bestaan, 
hoewel ze een minderheid uitmaken van de tewerkgestelden binnen de sector.
Personen uit de doelgroepen (vrouwen, personen met een handicap, personen 
van vreemde herkomst, enz.) worden vaak in bepaalde functies aangetroffen 
en vaak hebben ze heel wat problemen om carrière te maken. Over het feno-
meen van ‘glazen plafonds en glazen muren’9 binnen carrières van vrouwen is 
al heel wat geschreven. Het uitblijven van mobiliteit kan ook te wijten zijn aan de 
eigenheden van bepaalde functies: werktijden, tewerkstellingsstatuut, werk dat 
traditioneel door bepaalde personen wordt uitgevoerd (denken we bijvoorbeeld 
aan de eigenheden van het beroep van zorgkundige en de stereotiepen die ermee 
samenhangen). 
Diversiteitsbeleid moet leiden tot betere loopbaanmogelijkheden en meer loop-
baanmobiliteit: de leden van de doelgroepen zouden gemakkelijker in aanmerking 
moeten komen voor andere soorten banen en voor andere functies, ook voor 
functies met een grotere verantwoordelijkheid.
Mobiliteit en promotie hangen vaak af van de evaluatie. Hiervoor worden ver-
schillende tools gebruikt, zoals het formulier voor zelfevaluatie en het jaarlijkse 
evaluatiegesprek met een hiërarchische overste. Deze evaluaties kunnen sterk 
gekleurd worden door rekening te houden met factoren die niets te maken heb-
ben met de te evalueren functie of met stereotiepen over de competenties van 
de geëvalueerde. 

tips
Stel duidelijke, objectieve en transparante regels op voor loopbaanmobiliteit  −
binnen de organisatie.

Maak een balans van de taakverdeling en van het loopbaantraject van elke  −
werknemer. Ga na welke wensen de werknemers koesteren en welke kansen 
ze hebben om carrière te maken. Lijst de middelen en de mogelijkheden op.

9. Het ‘glazen plafond’ 
verwijst naar carrièrehin-

derpalen voor vrouwen 
waardoor ze maar zelden op 

het hoogste niveau  
binnen ondernemingen, 

organisaties of overheids-
diensten terug te vinden zijn. 

Het gaat om onzichtbare 
hinderpalen als gevolg van 
vooroordelen, stereotiepen 

en de werking van orga-
nisaties. ‘Glazen wanden’ 

verwijzen naar hinderpalen 
voor horizontale loopbaan-

mobiliteit.



Breng de specifieke bekwaamheden van bepaalde individuen in kaart als  −
die voor het werk belangrijk zijn (levenservaring in twee landen, kennis van 
twee culturen en van verschillende talen enz.). Binnen typisch ‘vrouwelijke’ 
beroepen moet meer waarde worden gehecht aan competenties die elke 
dag aan bod komen.

Begeleidingsmaatregelen kunnen voor sommige individuen zinvol zijn bij  −
het uitbouwen van hun loopbaan en bij het meer halen uit en het beter  
‘verkopen’ van hun competenties.

een transparant evaluatiesysteem invoeren op basis van objectieve criteria.  −
Mogelijke hinderpalen in kaart brengen. Veel aandacht besteden aan cri-
teria om competenties en motivatie te evalueren. Stereotiepen wegen hier 
vaak stevig door. Beproefde tools gebruiken  en kaderleden goed opleiden 
om deze tools op een objectieve manier te gebruiken. 

opleiding

‘Een opleiding ‘geweldloze communicatie’ die heel eenvoudig kan worden aangeleerd, 

kan een oplossing zijn om met agressieve bewoners om te gaan.’

Opleidingen kunnen een middel zijn om beter te leren omgaan met diversiteit in 
rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Opleiding laat toe om even afstand 
en tijd te nemen om daarna beter het hoofd te kunnen bieden aan de proble-
men die een beroep met zich brengt. Door in te gaan op praktische problemen 
waarmee men in zijn beroepsomgeving te maken krijgt (agressieve bewoners, 
omgaan met lichaam, dood, seksualiteit enz.), helpen opleidingen om een kwa-
liteitsvolle dienstverlening te garanderen. en door samen aandacht te besteden 
aan verschillen, stereotiepen, normen en waarden van individuen en groepen, 
begunstigen opleidingen de integratie van alle werknemers en dragen ze bij tot 
een beter inzicht van de complementariteit van elke werknemer. 
Wat de veranderingen betreft die het diversiteitsbeleid met zich meebrengt, 
kunnen opleidingen helpen om het belang ervan voor de organisatie duidelijk 
te maken (de meerwaarde) en om eventuele tegenkantingen uit de wereld te 
helpen. Opleidingen bieden werknemers de kans om de wettelijke context te 
vatten (het verbod op discriminatie) en om eventuele directe of indirecte vormen 
van discriminatie binnen hun structuur te herkennen.
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tips
Opleidingsprogramma’s over diversiteit plannen voor iedereen (zorgkun- −
digen, verpleegkundigen, artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, 
administratief personeel), maar wel afhankelijk van de uitgeoefende functie. 
Teamverantwoordelijken moeten immers beter gewapend zijn om met 
groepen om te gaan en om gedragscodes uit te werken die stroken met de 
diversiteitsfilosofie. 

kennis van de antidiscriminatiewetten is belangrijk, maar volstaat niet.   −
Men moet ook werken aan het referentiekader van alle werknemers en  
aan hun houding en gedrag in hun omgang met bewoners en collega’s. 

De inhoud van opleidingen die externe partners aanbieden, moet grondig  −
worden geanalyseerd en u moet nagaan welk profiel deze partners hebben 
en over welke ervaring ze beschikken. 

Opleidingen kunnen worden aangevuld met supervisie van individuen of van  −
een groep om met de deelnemers te bekijken hoe de aangeleerde theorie 
in de praktijk wordt omgezet en om eventuele problemen aan te kaarten 
waarmee de deelnemers in de dagelijkse praktijk te maken krijgen. 

CommuniCAtie

‘Communicatie is een dagelijkse opgave voor iedereen.’

Diversiteitsbeleid kan niet zonder een communicatiestrategie over het hoe en 
het waarom ervan. Die communicatie moet zowel met het personeel als met de 
bewoners en hun familie worden gevoerd. Hoe groter het aantal werknemers, 
hoe minder ruimte er blijft voor een informele aanpak. Grotere organisaties 
moeten de communicatie structureel aanpakken. Duidelijk maken dat directie en 
vakbonden achter dit beleid staan, is primordiaal en moet onderstreept worden 
met concrete acties. 

 tips
Intern en extern communiceren met bewoners en hun familie, met het per- −
soneel, met leveranciers, met partners en met politici.

De doelstellingen van het diversiteitsbeleid bekendmaken om de geplande  −
acties te kaderen. De doelstellingen moeten ambitieus, maar realistisch zijn. 



Iedereen moet zich betrokken voelen: dit is de eerste stap van   −
een diversiteitsplan. Diversiteitsbeleid is een zaak van iedereen.

Werk met de ploegen een diversiteitscharter uit waarin men vermeldt welke  −
waarden men op het werk aanhangt. Dit charter door alle werknemers laten 
tekenen en het een onderdeel van de arbeidsovereenkomst maken. 

Duidelijk communiceren met het personeel en met de residenten en hun  −
families over de gemaakte keuzes rond het samenleven en het respect voor 
verschillen: bv. kledingnormen voor het personeel, het taalgebruik,  
getroffen maatregelen rond de religieuze praktijk en voedselvoorschriften.

kies voor een praatstrategie: creëer ruimtes waar gepraat en geluisterd  −
kan worden. Bespreek problemen die de groep aanbelangen, met de groep. 

Wik zorgvuldig uw woorden en kies zorgvuldig de beelden die u gebruikt   −
om over diversiteit te praten (let op voor stereotiepen). Vereng een individu 
niet tot de stereotiepe kenmerken van de groep waartoe dat individu  
vermoedelijk behoort. 

Boor zoveel mogelijk andere mediakanalen aan: persoonlijke   −
communicatie, brochures, agenda’s, dagbladen en vaktijdschriften, website.

een sleutel voor een succesvol beleid is het aan bod laten komen van   −
de diversiteitskwestie in alle interne en externe communicatieprojecten  
en niet alleen in geplande, specifieke berichten. 
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naam & beschrijving van de organisatie
De bvba X-TRANS is een transportonderneming gevestigd in Aalter. De onder-
neming heeft zich gespecialiseerd in het vervoeren van wisselcontainers  
in Benelux en Duitsland en het vervoeren van afvalmetalen in de Benelux, Duits-
land en Frankrijk.

objectieven van het diversiteitsbeleid
Het belangrijkste objectief van de bvba X-trans was het sneller invullen van vaca-
tures, vervolgens werd een beter onthaal van nieuwe werknemers vooropgesteld 
en tenslotte wilde men een einde stellen aan het hoge personeelsverloop.

doelpubliek 
Allochtone werkzoekenden, oudere werknemers, laaggeschoolden en vrouwen 
uit het Meetjesland.

gedefinieerde acties
een rondvraag bij de werknemers om arbeidsbehoeften en functionerings- −
problemen op te sporen;

een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers; −

een cursus hef- en tiltechnieken voor alle werknemers; −

het opmaken van een infobrochure X-TRANS + de verspreiding van deze  −
brochure naar scholen en werkwinkels;

X-trans als voorbeeldonderneming in de regio positioneren en in een later  −
stadium X-trans als voorbeeldonderneming op Vlaams niveau positioneren;

het opzetten van nieuwe recruteringskanalen en bestaande contacten  −
onderhouden;

minder zichtbare (privé) problemen bij werknemers worden aangepakt; −

op regelmatige basis structureel overleg binnen de onderneming; −

het ondersteunen van tewerkstellingsinitiatieven gericht   −
naar kansengroepen.

BvBa X-tranS 
Mevr. Mieke vertriest

fiCHe 1



vastgestelde moeilijkheden of problemen
Werken met personen uit kansengroepen (ouderen, allochtonen, langdurig 
werkzoekenden, laaggeschoolden, enz.) betekent niet dat men als werkgever 
minder hoge eisen mag of moet stellen. Maar in de praktijk blijkt wel dat er 
meer begeleiding en opvolging nodig is dan bij een doorsnee werknemer. Dit zou 
volgens mevrouw Mieke Vertriest, directeur van het bedrijf, ondermeer te wijten 
zijn aan zowel de tegenslagen na herhaalde sollicitatiepogingen waardoor zij vrij 
onzeker zijn, en in tweede instantie aan het gebrek aan werkervaring. 
Als werkgever geloof ik steeds in een goede samenwerking met de werknemer 
en in de meerwaarde dat dit kan creëren voor het bedrijf, maar het vraagt wel 
het uiterste van mezelf als werkgever en als persoon en ook de medewerkers 
dienen geduldig te zijn.

meerwaarde binnen X-trAns 
Doordat er structureel overleg is binnen de onderneming, zowel privé als in 
groep, hebben we al enkele vooroordelen en misverstanden kunnen vermijden. 
Discussies of onderlinge spanningen worden in een mum van tijd aangepakt en 
uitgesproken. De arbeidstevredenheid stijgt hier enkel door. ervaring heeft mij 
tevens geleerd dat een informele aanpak vruchten kan afwerpen en voor een 
positiever arbeidsklimaat kan zorgen.
Opleidingen op de werkvloer gebeuren nu meer dan vroeger, door zowel de 
medezaakvoerder als de collega’s onderling. Op vraag van de collega-werkne-
mers worden zij actief betrokken bij de opleiding van nieuwe collega’s. Op die 
wijze worden er vriendschapsbanden gecreëerd, alsook wederzijds respect. Ik 
heb het gevoel dat de andere werknemers zich meer gewaardeerd voelen in hun 
rol als medecoach van nieuwelingen. 
Door actief en dagdagelijks te werken aan het verbeteren van de arbeidsom-
standigheden heerst er een algemene arbeidsvreugde, hebben we een heel laag 
personeelsverloop en nagenoeg geen absenteïsme. Arbeidsvreugde straalt men 
trouwens uit, hierdoor vergroot het imago van X-TRANS en klanten hebben ver-
volgens ook meer vertrouwen. Hierdoor krijgen we meer werkaanbiedingen. 
Nieuwe tewerkstellingskansen voor kansengroepen creëren is onze bijdrage 
aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
uiteraard blijft het een groot genoegen te mogen ondervinden dat de  structurele 
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aanpak door de jaren heen, dankzij de uitvoering van deze diversiteitsplannen, 
positieve effecten heeft op ons personeelsbeleid. Het is een beleid dat we niet 
snel zullen wijzigen!
Bovendien heb ik door het winnen van de ‘Pioniersprijs Diversiteit’ enkele werk-
nemers actief betrokken bij de interviews. een initiatief dat sterk gewaardeerd 
werd (zie ook brochure Ondernemersplatform Diversiteit).
Als winnaar van de ‘Pioniersprijs Diversiteit’ krijg je heel wat publiciteit, maar 
vooral erkenning en waardering. Plots blijkt het bedrijf vrij bekend te zijn in de 
regio en vraagt men mij via meerdere kanalen om advies.

Contact mevr. vertriest Zaakvoerder 
BvBA X-trans  
Leon Bekaertlaan 1 B - 9880 Aalter
T 09 226 63 53 - F 09 226 63 03 - vertriestmieke @x-trans.be



naam & beschrijving van de organisatie
Het uZ Brussel is een universitair ziekenhuis dat in Brussel als Nederlandsta-
lig, pluralistisch ziekenhuis zorg aanbiedt in combinatie met een opdracht als 
opleider (artsen) en wetenschappelijk onderzoek, en dit in nauwe relatie met 
de Vrije universiteit Brussel. Dit zorgaanbod bestrijkt het brede terrein van alle 
medische disciplines met sterke speerpunten en topreferentie: o.a. fertiliteit, 
cardiologie, diabetes en radiotherapie. Vanuit een historiek en sterke verbon-
denheid met een sociale bewogenheid is dit gericht op een toegankelijkheid van 
topzorg voor iedereen. 
Het uZ Brussel ontvangt jaarlijks meer dan 400.000 poliklinische patiënten, 
30.000 hospitalisatieopnames en stelt 3000 mensen te werk. Bij deze patiënten 
en bij de medewerkers is er een grote diversiteit naar afkomst (meer dan 40 
nationaliteiten).

objectieven van het diversiteitbeleid
Vanuit de opdracht en missie van het ziekenhuis waarin respect, sociale betrok-
kenheid, pluralisme, zelfbeschikking en diversiteit centraal staan, wil het zie-
kenhuis deze waarden ook daadwerkelijk vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Dit zowel in waardenbeleving als in praktijken, procedures en acties. Dit ver-
onderstelt een doelbewust omgaan met diversiteitsacties.  Deze werden in een 
diversiteitsplan omgezet. Het uZ Brussel wil dan ook echt aanspreekbaar zijn 
als ziekenhuis waar diversiteit een doorleefde aanpak is.

doelpubliek 
Het actieplan van de Vlaamse overheid, in Brussel  gedragen door het BNTCO , 
was voor het uZ Brussel een perfecte kapstok om een expliciet diversiteitbeleid 
te formuleren. In dit plan ging er aandacht naar:

acties rond begeleide instroom van allochtone medewerkers; −

doorstroming van vrouwelijke leidinggevenden; −

acties om het personeelsverloop van oudere verpleegkundigen tegen te gaan; −

diversiteits label als kwaliteitslabel.  −

gedefinieerde acties
Via een interne stuurgroep met alle betrokken geledingen werd gewerkt op 
het volgende:

kennis en attitude: kennis van de allochtone leefwereld van de patiënt om aldus  −

uz BruSSel
dhr. raf vandenbussche

fiCHe 2
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vanuit de zorgverstrekkers (artsen, verpleegkundigen, onthaal) op een ade-
quate en aangepaste manier om te gaan met de eigenheid en diversiteit van de 
doelgroep. Dit werd concreet gemaakt door een hele reeks opleidingsessies;

versterken van de dienst en de werking van de intercultureel bemid- −
delaars: zij kwamen prominenter in beeld als centraal aanspreekpunt en 
actieve partner;

versterken van de partnerrelaties inzake rekrutering en selectie,   −
met organisaties die  de doelgroep (vb allochtonen, laaggeschoolden, enz.)  
in hun werkterrein hebben en optimaal weten te benaderen;

opleidingstraject voor leidinggevenden met speciale aandacht   −
voor vrouwelijke leidinggevenden;

punctuele initiatieven: uitgebreide tolkenlijst, intranetpagina’s rond   −
culturele gebruiken (cfr rouwrituelen, voedingsinfo, enz.).

vastgestelde moeilijkheden en problemen
gevaar om teveel in doelgroepen te denken, die inse ook niet homogeen zijn,  −
waardoor ook in het diversiteitbeleid een genuanceerde  individuele aanpak 
moet voorop blijven staan;

opletten voor effect van toenemende werklast bij het team bij integratie van  −
specifieke doelgroepmedewerkers die meer aandacht en begeleiding vergen; 

nederlandstalige basiskennis is voor uZ Brussel een vereiste maar niet  −
evident in benadering van Brusselse arbeidsmarkt.

meerwaarde van het gevoerde beleid
De belangrijkste meerwaarde is het expliciet bezig zijn met de diversiteitpro-
blematiek zodat deze waarden in de missie een eigentijdse vertaling krijgen, 
er ondersteuning is en erkenning van diversiteit in ons dagelijks operationeel 
handelen en vandaar uit ook een versterking van ons imago naar de buitenwereld 
(cfr. rekruteringskracht).

Contact raf vandenbussche Directeur HR en Communicatie - uz Brussel
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
T 02 477 41 11 info@uzbrussel.be of Raf.Vandenbussche@uzbrussel.be



fiCHe 3 naam & beschrijving van de organisatie 
Het oCmW van genk beschikt over twee residentiële voorzieningen, rusthuizen 
Heiderust en Herfstvreugde. Dhr. Vuerstaek is hoofdverpleegkundige in rusthuis 
Heiderust te Genk, Dhr. Carlo Pequet is de kwaliteitscoördinator van het OCMW 
Genk. De stad genk telt zo’n 64.000 inwoners waarvan 50% van niet-Belgische 
origine.  Zowel Italianen als Turken maken elk 16% van de Genkse bevolking uit.  
19,5% van de Genkse 60-plussers heeft een niet-Belgische nationaliteit. 
Het personeelsbestand van het OCMW toont aan dat ongeveer 15,9% van niet-
Belgische origine is (2008). In 2008 waren in beide rusthuizen 5 ouderen van 
Oost-europese origine, 31 van Zuid-europese origine en 2 van Turkse origine.

objectieven van het diversiteitsbeleid 
Het diversiteitsbeleid van het OCMW van Genk kan men opsplitsen in twee fasen:  
een VeSOC-actieplan 2004 en een Groeidiversiteitsplan 08–09. Streven naar de 
meest optimale organisatiecultuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats 
werkt, rekening houdend met de principes van competentiemanagement.

objectieven van het diversiteitbeleid
kortgeschoolden, −

Alleenstaanden met kinderen, −

Oudere werkzoekenden 40+, −

Allochtonen, −

Deeltijds werkzoekenden, −

Werknemers in loopbaanonderbreking, −

Personen die hun loopbaan een nieuwe invulling willen geven. −

gedefinieerde acties
Samenwerking met lokale verenigingen, −

Samenwerking met religieuze verenigingen, −

Cursus interculturele communicatie voor het personeel in samenwerking  −
met de integratiedienst van de stad.

Contact www.genk.be of www.ocmwgenk.be

ruStHuiS  
HerfStvreuGde/HeideruSt – Stad Genk 
dhr. dirk vuerstaek & Carlo Pequet
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WAt is het Wettelijk kAder voor het diversiteitsBeleid  
in het Brussels hoofdstedelijk geWest?
Drie ordonnanties liggen aan de basis van het diversiteitsbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest:

de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter  −
bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt,

de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbe- −
leid te bewerkstelligen in het Brusselse ambtenarenapparaat,

de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discrimi- −
natie en de gelijke behandeling op het vlak van tewerkstelling.

Het territoriaal pact voor de werkgelegenheid vormt de spil van het diversiteitsbe-
leid en kan u helpen om ook in uw organisatie een diversiteitsplan in te voeren.

WAt zijn de prioriteiten  
in het Brussels hoofdstedelijk geWest?
Het pact schuift vier prioritaire diversiteitsassen naar voor waarrond actie wordt 
ondernomen:

origine, −

handicap, −

leeftijd, −

gender. −

Het schuift ook vier prioritaire diversiteitsterreinen naar voor:
positionering van de onderneming, −

werving en selectie, −

personeelsbeleid, −

interne communicatie en sensibilisering. −

komen uw prioriteiten geheel of gedeeltelijk overeen met de prioriteiten die 
in het pact zijn vastgelegd? Dan kunt u het pact om steun vragen om een eigen 
diversiteitsplan uit te werken.

01 
Het territoriaal PaCt  
voor de WerkGeleGenHeid  
in Het BruSSelS HoofdStedelijk GeWeSt



hoe Werkt u uW diversiteitsplAn uit?
uw diversiteitsplan moet de volgende vier basiscomponenten bevatten:

een analyse van uw onderneming −

Die brengt de realiteit van uw onderneming aan het licht (sterke punten, zwakke pun-
ten) op het vlak van diversiteit. Ze houdt rekening met opmerkingen van de directie 
en van het personeel en levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie op.

acties die aansluiten bij de prioriteiten die het gewest heeft vastgelegd −

Om zo goed mogelijk in te spelen op de realiteit van de Brusselse arbeidsmarkt 
moeten uw acties in het verlengde liggen van twee Brusselse prioriteiten: het moet 
gaan om acties die gericht zijn op personen van buitenlandse afkomst en op de 
tewerkstelling van jongeren.

complementaire acties −

Op basis van de analyse van uw onderneming en nadat de eerste acties zijn bepaald 
die kaderen in de prioriteiten die het gewest vooropstelt, kunt u andere acties vast-
leggen die inspelen op de realiteit van uw onderneming.

een evaluatie −

er moet een evaluatieprocedure worden uitgewerkt om tijdens de omzetting van 
het diversiteitsplan de resultaten te evalueren die uw acties hebben opgeleverd 
en om een en ander zo nodig bij te sturen.

Welke steun kunt u krijgen vAn het pACt?
Bij het pact kunt u voor twee soorten steun terecht:

het team van diversiteitsconsulenten −

De taak van de consulenten bestaat erin om ondernemingen die dit wensen, te 
begeleiden bij het uitstippelen van een diversiteitsmanagement. Als u voor een 
diversiteitsbeleid kiest, kunt op hen een beroep doen om u te helpen bij elke 
stap op weg naar het uitwerken van uw plan (analyse, vastleggen van acties, 
evaluatie ,enz.).
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u kunt het teAm vAn diversiteitsConsulenten Bereiken op
territoriaal pact voor de werkgelegenheid  
in het Brussels hoofdstedelijk gewest
kunstlaan 7 - 1000 Brussel
T 02 505 77 05
www.diversiteit.irisnet.be

financiële tegemoetkoming −

Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weet hoeveel tijd en energie het 
uitwerken en het omzetten van een diversiteitsbeleid van een onderneming 
vergt, heeft het beslist om een financiële tegemoetkoming te bieden aan onder-
nemingen die hierom vragen en die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden. 

Naargelang de geplande acties moet uw onderneming een specifiek budget 
voor het diversiteitsbeleid opstellen. Als het diversiteitsplan is goedgekeurd 
(uiterlijk twee maanden nadat u het bij ACTIRIS hebt ingediend), legt het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest de financiële tegemoetkoming vast. Die kan tot 50% 
van het budget bedragen met een maximum van 10.000 euro.

De eerste helft van de tegemoetkoming (maximum 5.000 euro) krijgt u nadat het 
beheerscomité van ACTIRIS uw diversiteitsplan heeft goedgekeurd. De tweede 
helft (maximum 5.000 euro) krijgt u nadat de acties zijn afgerond en het beheers-
comité van ACTIRIS de evaluatie van het door u voorgestelde diversiteitsplan 
gunstig heeft beoordeeld.

om u plAn Bij ACtiris in te dienen
ACtiris - Ter attentie van de algemene directie
Anspachlaan 65 - 1000 Brussel



02 
Het CentruM  
voor GelijkHeid van kanSen 
en voor raCiSMeBeStrijdinG
het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) 
werd in 1993 met een federale wet opgericht als onafhankelijke openbare 
dienst. het Centrum moet de gelijkheid van kansen bevorderen en elke vorm 
van discriminatie bestrijden die gebaseerd is op zogenaamd ras, huidskleur, 
afkomst, sociale afkomst, nationale of etnische afstamming, nationaliteit, 
geboorte, leeftijd, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, 
een fysieke of genetische eigenschap, seksuele geaardheid, geloof of levens-
beschouwing, burgerlijke staat en vermogen.

het Centrum heeft eveneens tot opdracht te waken over het respect van de 
grondrechten van de vreemdelingen en de overheid te informeren over de 
aard en de omvang van de migratiestromen. het heeft ook tot taak het overleg 
en de dialoog op gang te brengen tussen alle overheidsactoren en de parti-
culiere actoren die betrokken zijn bij het opvang- en integratiebeleid van de 
immigranten. Bovendien heeft het Centrum de opdracht de bestrijding van 
mensenhandel (en mensensmokkel) te stimuleren.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, vervult het Centrum drie 
‘functies’: 

opvang en begeleiding van personen die het slachtoffer zijn van discriminatie  −
(follow-up van de klacht, tussenkomsten, advies, bemiddeling, enz.);

formuleren van aanbevelingen en advies voor de overheid of betrokken  −
instanties; 

informeren, sensibiliseren en opleiden.  −

opleidingen vAn het Centrum
Het Centrum biedt medisch personeel, overheidsambtenaren, politieagenten, 
privé- of overheidsombudsmannen, ondernemingen, scholen en verenigingen 
de mogelijkheid om thema’s zoals de strijd tegen discriminatie, diversiteit, inter-
culturele communicatie, enz. te behandelen.

‘Hoe moeten groepen worden opgevangen die minachtend worden benaderd of 
mogelijk worden gediscrimineerd door overheidsdiensten of privé-instellingen?  
Hoe komt men tot diversiteit in alle geledingen van een instelling, een organisatie 
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of een onderneming? Hoe gaat men om met conflicten die voortvloeien uit het 
samenleven van verschillende groepen? Hoe moet men in een interculturele 
omgeving luisteren, optreden, leren en werken?’ Dit zijn enkele van de vragen 
waarrond de dienst Vorming op vraag van organisaties werkt.   

De dienst gaat bij deze opleidingen op een pragmatische en interactieve manier 
te werk. Leren en overleggen gebeurt aan de hand van methodes die veel ruimte 
laten voor de ervaringen van de personen die de opleiding volgen. 

De duur van de tussenkomst verschilt. Alles hangt af van de doelstellingen: 
mensen vertrouwd maken met de antidiscriminatiewetgeving vergt minder tijd 
dan het uitwerken van maatregelen om een en ander praktisch bij te sturen. Onze 
tussenkomst kan enkele uren tot enkele dagen in beslag nemen.

Voor elke groep zijn er specifieke opleidingen. kaderleden met een bestuurs-
functie kunnen de theorie beter in de praktijk omzetten wanneer er aandacht 
wordt besteed aan teammanagement, het uitwerken en omzetten van een diver-
siteitsplan, werving, mobiliteit binnen de onderneming, evaluatie of aan een rui-
mere denkoefening over de impact van diversiteit op de organisatie. Werknemers 
die rechtstreeks in contact komen met de doelgroepen hebben dan weer meer 
aan multiculturele communicatie, conflictbeheersing, dagelijkse strijd tegen 
discriminatie, enz.

Ongeacht de doelgroep gaat de dienst Vorming van het Centrum in op specifieke 
vragen en problemen die binnen elke organisatie leven. Om optimale resultaten 
te bereiken, gaan de betrokken partijen een echt partnerschap aan.

ContACt Marie-Pierre Despret
koningsstraat 138 - 1000 Brussel
T 02 212 30 32 of 02 212 30 00 / F 02 212 30 30
marie-pierre.despret@cntr.be



Michel Wieviorka,  − La diversité, uitg. Robert Laffont, Parijs, 2008.

Annie  Cornet, Philippe Warland − , GRH et gestion de la diversité, uitg. Dunod, 
Parijs, 2008.  

Omar Samaoli, zie zijn website www.migration-vieillesse.net en zijn artikels  −
in het Franse tijdschrift: ‘Gérontologie et société’.

Nadège Bartkowiak,  − L’accueil des immigrés vieillissants en institution, Rennes, 
Presses de l’école des hautes études en santé publique, 2008.

Talloen David − , Zorg voor allochtone ouderen, uitg. kluwer, Mechelen, 2007.

Immigratie en ouder worden − , Colloquium 19 september 2006, Collectie  
Ikebana, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, 2008.

www.diversiteit.be −

www.pactbru.irisnet.be  −

03 
BiBlioGrafie
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Nuttige adressen 
 
 

Voor heel wat aspecten van diversiteit - handicap, seksuele geaardheid, gender, 
migratie, enz. - kunt u een beroep doen op een netwerk van verenigingen, organisaties, 
openbare en privé-instellingen. 
 
We vermelden hierna alleen de actoren en partners die direct bij de seminars 
waren betrokken. U kunt contact opnemen met het Centrum voor meer informatie 
of voor specifieke inlichtingen. We verwijzen ook naar het deel ‘Ervaringsfiches’ 
voor de gegevens van de betrokkenen. 
 
Wie kan u begeleiden bij het uitstippelen 
van een diversiteitmanagement: 
 
Territoriaal pact voor de werkgelegenheid 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Kunstlaan 7 - 1000 Brussel 
T 02 505 77 05 
www.diversiteit.irisnet.be 
 
BNCTO- Brussels Nederlandstalig Comité 
voor Tewerkstelling en Opleiding  
Kiekenmarkt 33  -  1000 Brussel 
T 02-2890500 - F 02-2890501 
 www.bncto.be 
info@bncto.be 
 
Waar kunt u uw diversiteitsplan indienen 
en financiële steun krijgen? 
 
ACTIRIS - Ter attentie van de algemene directie 
Anspachlaan 65 - 1000 Brussel 
 
Voor inlichtingen, advies of vragen over opleidingen: 
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 
www.diversiteit.be 
Algemene info 
Davy Verhard 
Koningsstraat 138 - 1000 Brussel 
T 02 212 31 01 of 02 212 30 00 / F 02 212 30 30 
davy.verhard@cntr.be 
Info over opleidingen 
Marie-Pierre Despret 
Koningsstraat 138 - 1000 Brussel 
T 02 212 30 32 of 02 212 30 00 / F 02 212 30 30 
marie-pierre.despret@cntr.be 

http://www.diversiteit.irisnet.be/
http://www.diversiteit.be/
mailto:davy.verhard@cntr.be
mailto:marie-pierre.despret@cntr.be
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