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2. INLEIDING 
 
“La diversité de chacun fait la richesse de tous”. 
      Julos Beaucarne 
 
In het beleidsprogramma 2012-2018 wordt door het College van de Stad Brussel sterk de nadruk 
gelegd op diversiteit, gendergelijkheid, personen met een handicap enz. De Stad Brussel is zeer 
“divers” qua bevolking en wil dit ook weerspiegeld zien in haar personeel.  
Het is dan ook vanzelfsprekend dat er een diversiteitsplan wordt voorgesteld waarin een aantal 
acties vertaald worden naar het personeelsbeleid zowel voor wat betreft het huidige personeel als 
voor alle potentiële kandidaten.  
 
Op sommige vlakken (vb. gelijkheid man/vrouw) staat de Stad al ver en wil ze dit consolideren 
en nog verder uitdiepen. Op andere domeinen is er nog verbetering mogelijk en is het dan ook 
de bedoeling dat dit actieplan een dynamiek creëert om diversiteit nog meer een plaats te geven 
binnen de waarden die alle personeelsleden van de Stad uitdragen. 
 
Aangezien dit het eerste diversiteitsplan is, wordt er in eerste instantie een analyse gemaakt 
(Waar staan we vandaag?) en zijn er daarnaast acties gekozen die haalbaar zijn of waarvan 
geweten is dat de Stad er extra aandacht wil aan schenken in de komende jaren (Waar willen we 
naartoe?). 
 
De Stad Brussel wil ambitieus zijn, maar realistisch blijven, en hoopt zo gestaag haar 
doelstellingen voor 2018 te halen. 
 
Dit diversiteitsplan kadert in de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
04/09/2008 “ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels 
ambtenarenapparaat” en het uitvoeringsbesluit van 19/07/2012 dat de lokale besturen verplicht 
een diversiteitsplan op te stellen. 
 
Tenslotte houdt dit plan ook rekening met de acties vermeld in het “Actieplan voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen”, goedgekeurd door het College op 22 september 2014. 

 
3. INHOUD 

 
Het plan volgt het schema voorgesteld door Actiris, het bestaat uit 3 delen en richt zich op 6 prioritaire 
doelgroepen:  
 
- personeel met een nationaliteit buiten de E.U. 28 
- personeel zonder diploma hoger secundair onderwijs 
- personeel jonger dan 26 jaar 
- personeel ouder dan 45 jaar 
- personeel met een arbeidshandicap 
- vrouwen – mannen. 
 
Het eerste deel, de kwantitatieve analyse, bekijkt de cijfergegevens van het personeelsbestand van de Stad per 
doelgroep en per niveau. 
 
In het tweede deel worden in de kwalitatieve analyse naast de objectieve cijfers, de sterktes en de zwaktes 
betreffende diversiteit in het HR-beheer van de Stad geanalyseerd, volgens de 6 doelgroepen en ook volgens 
de vier interventiedomeinen zoals die bepaald werden door de Ordonnantie. Deze interventiedomeinen zijn 
werving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering. 
 
Het derde en laatste deel beschrijft de acties die de Stad Brussel de volgende twee jaar zal verwezenlijken op 
vlak van diversiteit in het HR-beheer. Per domein worden er een aantal acties geformuleerd, met telkens 
aangeduid naar welke doelgroepen de actie zich richt. 
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4. KWANTITATIEVE ANALYSE : MOMENTOPNAME VAN HET PERSONEELSBESTAND VÓÓR HET 

PLAN (OP 31/12/2013) 
 
De kwantitatieve analyse is gebaseerd op gegevens van 31/12/2013. 
Aantal personeelsleden : 3712 
 
VOLLEDIGE PERSONEEL  
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Nationaliteit  1097 726 854 264 28 333 73 3375 90,92%
EU 28 63 42 30 16 0 18 0 169 4,55% 

Buiten EU 28 139 18 6 2 0 3 0 168 4,53% 
Leeftijd          

-26 jaar 62 25 95 6 0 8 0 196 5,28% 
26-45 jaar 523 267 430 161 8 242 23 1654 44,56%
45-55 jaar 511 321 215 19 66 56 20 1196 32,22%

+55 jaar 203 173 150 49 13 48 30 666 17,94%
Handicap 17 18 10 3 0 2 0 50 1,35% 
Gender          

  Mannen  610 669 231 114 6 168 46 1844 49,68%
  Vrouwen 689 117 659 168 22 186 27 1868 50,32%

Totaal 1299 786 890 282 28 354 73 3712 100% 
Totaal % 35% 21% 24% 7,6% 0,75% 9,5% 2% 100%  

 
STATUTAIR PERSONEEL 
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Nationaliteit  155 612 566 145 28 179 58 1743 95,61%
EU 28 7 33 12 5 0 5 0 62 3,40% 

Buiten EU 
28 

4 11 2 1 0 0 0 18 0,99% 

Leeftijd          
-26 jaar 1 10 3 0 0 0 0 14 0,77% 

26-45 jaar 43 189 245 59 8 101 13 658 36,09%
45-55 jaar 81 296 188 50 7 43 16 681 37,36%

+55 jaar 41 161 144 42 13 40 29 470 25,78%
Handicap 5 16 4 3 0 1 0 29 1,59% 
Gender          

  Mannen  113 593 153 64 6 93 39 1061 58,20%
  Vrouwen 53 63 427 87 22 91 19 762 41,80%

Totaal 166 656 580 151 28 184 58 1823 100% 
Totaal % 9,10% 36% 31,81% 8,28% 1,54% 10,09% 3,18% 100%  
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CONTRACTUEEL PERSONEEL 
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Nationaliteit  942 114 288 119 0 154 15 1632 86,39%
EU 28 56 9 18 11 0 13 0 107 5,66% 

Buiten EU 
28 

135 7 4 1 0 3 0 150 7,94% 

Leeftijd     
-26 jaar 61 15 92 6 0 8 0 182 9,63% 

26-45 jaar 480 78 185 102 0 141 10 996 52,73%
45-55 jaar 430 25 27 16 0 13 4 515 27,26%

+55 jaar 162 12 6 7 0 8 1 196 10,38%
Handicap 12 2 6 0 0 1 0 21 1,11% 
Gender          

  Mannen  497 76 78 50 0 75 7 783 41,45%
  Vrouwen 636 54 232 81 0 95 8 1106 58,55%

Totaal 1133 130 310 131 0 170 15 1889 100% 
Totaal % 60% 6,88% 16,41% 6,93% 0% 9% 0,79% 100%  

   
 
Bijkomende opmerkingen bij deze gegevens :  

 
De cijfers van de kwantitatieve analyse zijn per hoofd. 
  
Zijn niet inbegrepen in de cijfers : 
- schoolstages: de Stad biedt de mogelijkheid aan +/- 140 stagiairs per jaar om stage te lopen in één van de 
departementen van de Stad; 
- 64 personeelsleden in het kader van een contract “artikel 60”; 
- 24 personeelsleden in het kader van werkervaringsprojecten (WEP+/PTP); 
- 170 jobstudenten die worden aangeworven tijdens de schoolvakanties;  
- het gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd personeel beheerd door het Departement Openbaar onderwijs werd 
niet in aanmerking genomen voor deze analyse. 
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5. KWALITATIEVE ANALYSE: STERKTES EN AANDACHTSPUNTEN INZAKE DIVERSITEIT 

 
 PER DOOR HET DIVERSITEITSBELEID BEOOGDE DOELGROEP: 
 

 CIJFERS STERKTES AANDACHTSPUNTEN 
Wat vertellen de cijfers ons? Maatregelen die reeds effect hebben gehad: Te versterken maatregelen: 
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- 9% van het 
personeelsbestand is niet-Belg, 
waarvan 4,5% niet EU is. 
 
 
Ter info : 
- Grondgebied Stad Brussel : 
35% niet-Belgen (20,6 % EU 
+ 14,4% niet EU) 
- Er werden geen cijfers 
gevonden ter vergelijking met 
andere gemeenten BHG. 
 

 
De indruk is dat het personeel zeer 
divers is qua “origine”, maar dit is niet 
objectief te staven. Twee 
mogelijkheden : 
- steekproef (bvb. Diversity-scan) 
- anonieme en objectieve meting (cf. 
Kruispuntbank) 
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- 5% van het 
personeelsbestand is jonger 
dan 26 (37% M – 63%V) 
 
Van deze jongeren: 
- is 31,5% laaggeschoold (of 
voert een laaggekwalificeerde 
job uit – niv. E) 
- voert 48,5% een job uit van 
niv. C 
- is 7% statutair (93% 

contractueel). 
 
Ter info: 
Grondgebied BHG : In 2012 
was 40 % van de mannelijke 
beroepsactieve bevolking tot 
24j. werkloos (tov 32% 
vrouwen), dit is dubbel zoveel 
als het Belgisch gemiddelde 
(cijfers BRIO). 
 

 
- Vanaf 2014 worden 80 – 100 
stageplaatsen aangeboden aan 
jongeren onder de 29 jaar in het kader 
van instapstages. 
 
- Elk jaar wordt er de kans gegeven 
aan +/- 140 stagiairs om 
beroepservaring op te doen in de 
diensten van de Stad in het kader van 
een schoolstage. 
 
- In 2013 werden 30 personen 
aangeworven via een 
Startbaanovereenkomst. 

 
- Meer instroom van (mannelijke) 
jongeren door uitbreiding van 
wervingskanalen voor deze 
doelgroep. 
 
- Alle examenprogramma’s 
aanpassen aan de huidige 
realiteit.   
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- 50%  van het personeel is 
45+ 
- 18% van het personeel is 
55+ (dit is bijna 1/5e), 
hiervan is 70% statutair. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter info: 
In 2008 was  
- 22% van de bevolking van 
de Stad Brussel 55+  
- 27,5% was 45+. 

 
- HR+ project: aandacht schenken 
aan kennisoverdracht zodat er geen 
“kritieke” kennis van onder andere 
oudere werknemers verloren gaat bij 
hun vertrek. 

 
- Er is aandacht voor de fysiek zware 
jobs, en er worden opleidingen 
georganiseerd rond hef- en 
tiltechnieken, ergonomie, … 
 
- Er werd een nieuw reglement 
“herplaatsing om medische redenen” 
goedgekeurd voor personeelsleden 
die hun job niet meer kunnen 
uitoefenen. Voor hen wordt de 
mogelijkheid bekeken om binnen de 
Stad een andere functie uit te 
oefenen, op advies van de 
arbeidsgeneesheer. 
 
- Maandelijks komt er een comité 
samen dat zich uitspreekt over de 
tijdelijke werkaanpassingen van het 
personeel. Zowel de 
arbeidsgeneeskunde als de 
vakbondsorganisaties maken deel uit 
van dit comité. 
 

 
- Het personeelsbestand is 
redelijk “verouderd”. Er zullen 
veel personeelsleden moeten 
vervangen worden in de 
komende 10j. 
 
- HR +: Project “zwaar 
belastende functies”: Na de 
statistische analyse, zal een 
interne diagnose worden 
opgemaakt voor enkele zwaar 
belastende functies om de 
arbeidsomstandigheden in de 
toekomst te verbeteren en zo 
moeilijke situaties te 
voorkomen.  
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- 1,35% van het volledige 
personeelsbestand is gekend 
als “personeelslid met een 
handicap”. 
 
- Per niveau : 
Niv. A: 0,47% 
Niv. B: 0,97% 
Niv. C: 1,12% 
Niv. D: 2,29% 
Niv. E: 1,3% 
 
- 25 verschillende functies: 
6 administratieve functies 
1 functie zorg en bijstand 
1 bijzondere functie (archief) 
17 (hulp)arbeidersfuncties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter info: 
In 2012 kregen 4.030 (2,42%) 
Brusselaars (Stad Brussel) een 
uitkering voor “mensen met 
een handicap” (op een 
bevolking van 166.497). 
 
 
 
 
 
 

 
- Het “actieplan integratie van 
personen met een handicap 2013-
2018” werd goedgekeurd door de 
Gemeenteraad van 01 juli 2013 en stelt 
een streefcijfer van 3% voorop voor 
2018. 
 
- Er is een coördinator aangesteld voor 
de integratie van personen met een 
handicap. 
 
- Alle vacatures worden naar specifieke 
websites, organisaties, … gestuurd om 
zoveel mogelijk personen met een 
handicap aan te trekken (vb. wheelit). 
 
- Er wordt contact opgenomen met 
verenigingen om de instroom van 
kandidaten met een handicap te 
bevorderen. 
 
- Er worden twee vormingen 
georganiseerd in verband met 
“personeelsleden met een handicap”: 
 ‘sensibilisering personeelsleden met 
een handicap’ en ‘gebarentaal’. 
 
- Het team/de directe collega’s waar 
een persoon met een handicap zal 
worden tewerkgesteld, krijgt 
sensibilisering hierrond. 
 
- Er werd een laptop met 
vergrotingssoftware aangekocht voor 
vormingen, examens, … van 
slechtziende personeelsleden.  
 
- De interne preventiedienst gaat ter 
plaatse vaststellen wat de nodige 
aanpassingen zijn van de werkplaats. 
Nadien wordt er gezorgd voor 
aangepast meubilair, bureautica, enz. 
 
 

 
- Het aantal functies waarin 
personeelsleden met een 
handicap kunnen worden 
tewerkgesteld is nog te beperkt. 
Het streefcijfer moet ook 
aangepast worden per functie. 
 
- Om aan het streefcijfer van 3% 
te komen in 2018, zullen er elk 
jaar 10 personen met een 
handicap worden aangeworven.  
 
- Er is nood aan meer 
omkadering op het terrein om 
moeilijke situaties zo snel 
mogelijk op een correcte en 
professionele manier te 
benaderen: 
 - De HR – Referenten 
sensibiliseren en betrekken bij 
voorbereiding, aanwerving en 
integratie, in samenwerking met 
de coördinator. 
 - Meer sensibiliseren van 
de hiërarchie en alle collega's. 
Hiervoor zal de mogelijkheid 
worden bekeken om via externe 
coaching begeleiding te voorzien 
(VZW,…) 
 
- De examens aanpassen voor de 
personeelsleden met een 
handicap met het oog op vaste 
benoeming. 
 
- Aanpassen van de website van 
de Stad Brussel en ook het 
Intranet, zodat deze door 
personen met een handicap 
kunnen gebruikt worden 
(AnySurfer)*. 
(cf. beleidsprogramma) 
 
- Aanbieden van stageplaatsen 
voor personen met een handicap. 
 
- In de nabije toekomst zal het 
mogelijk zijn om personeelsleden 
deeltijds aan te werven. 
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- 35% van de personeelsleden 
oefent een job uit waarvoor 
geen diploma vereist is (niv. 
E) 
- 56% oefent een functie uit 
waarvoor geen diploma HSO 
vereist is (niv. D en E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter info: 
We hebben momenteel geen 
statistieken over de diploma’s 
en weten dus niet of deze 
personeelsleden al dan niet 
een diploma hebben, een 
diploma van een ander land, 
… 
 
 

 
- De Stad telt een hoog percentage 
personeelsleden zonder diploma of 
met een diploma lager secundair 
onderwijs. 
 
- 34% van de functies in de 
administratie zijn laaggekwalificeerd. 
 
- Voor de laaggeschoolde functies 
worden er opleidingen voorzien voor 
het personeel binnen 6 maand na 
aanwerving. 
 
- 37% van de aanwervingen zijn 
laaggekwalificeerden. 
 
 
 
 

 
- De competenties van de 
personeelsleden beter analyseren, 
kennen, valideren en benutten. 
 
- Het statuut aanpassen zodat 
ook een ervaringsbewijs kan 
aanvaard worden ipv een 
diploma. 
 
- Meer mogelijkheden bieden aan 
laaggeschoolde personeelsleden 
om bij te scholen: ook cursussen 
lezen/schrijven, … 
 
- Vaker examens organiseren 
zodat de personeelsleden kunnen 
evolueren en promotie maken. 
 
- Alle examenprogramma’s 
herzien en aanpassen aan de 
huidige realiteit, zodat de nadruk 
meer op de competenties wordt 
gelegd. 
 
- Diploma’s registeren bij 
aanwerving (ICT: Talentfinder en 
HRA). 
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- 49,68% Mannen 
- 50,32 % Vrouwen 
 
 
 
 
Ter info: 
- Het evenwicht man/vrouw 
is omgekeerd evenredig 
statutair/contractueel :  
- 41,5 % mannen en 58,5% 
vrouwen contractueel,  
- 58% mannen en 42 % 
vrouwen statutair. 

 
- Evenwicht man/vrouw op het 
volledige personeelsbestand (+/- 50 - 
50%). 
 
 - Evenwicht in aanwervingen (2013 : 
96 M – 114 V). 
 
- 37% vrouwen in topkaderniveau 
(A6+). 
 
- Het “Actieplan gelijkheid vrouwen 
en mannen” werd goedgekeurd door 
het College op [datum later te 
preciseren]. 
 

 
- Onevenwicht in gender op C en 
D niveau te wijten aan functies 
die voornamelijk door mannen, 
respectievelijk vrouwen worden 
uitgevoerd, proberen weg te 
werken (vb. kinderverzorgster, 
straatveger,…). 
 
- Jury’s voor selectie en examens 
verplicht gemengd maken 
(man/vrouw). 
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 PER INTERVENTIEDOMEIN IN HET MANAGEMENT 

 
 CIJFERS STERKTES AANDACHTSPUNTEN 

Wat vertellen de cijfers ons? Maatregelen die reeds effect hebben gehad: Te versterken maatregelen: 
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In 2013,  
210 aanwervingen:  
- 96 mannen  
- 114 vrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Gebruik van specifieke kanalen 
zoals jobbeurzen, scholen van de 
Stad, publicaties via verschillende 
media : Actiris, Selor, Metro, 
LinkedIn, Brussel.be, Stepstone, 
Références/Vacature, … 
 

- Schoolstages: er worden elk jaar 
meer dan 140 stageplaatsen ingevuld, 
in verschillende departementen, voor  
uiteenlopende profielen.  
 
- CEFA/CDO : de Stad heeft een 
tiental plaatsen voor leerlingen die 
deeltijds werken in het kader van een  
contract “leren en werken”. 
 
- Aangepaste rekruteringsprocedure 
voor personen met een handicap. 
 
- Mobiliteit: sinds 2013 is er elk jaar 
een oproep tot mobiliteit van het 
personeel. 

 
- Er zijn permanent 64 plaatsen voor 
personen die tewerkgesteld worden 
onder contract “artikel 60” en 24 als 
“PTP”. 
 
- Vacatureberichten worden 
neutraal opgesteld en er wordt een 
“non-discriminatie” formule 
toegevoegd die de Stad belooft na 
te leven. 
 
 

  
- Rekruteren op basis van de 
functiebeschrijvingen en 
competenties:  de 
jobaanbiedingen én de 
sollicitatieprocedure meer 
competentie- en/of 
praktijkgericht maken. 
 
- De sollicitatieprocedure 
zoveel mogelijk objectiveren 
(ev. anonieme CV’s). 
 
- Jury’s voor selectie en 
examens verplicht gemengd 
maken (man/vrouw, 
NL/FR,…)  
(cf. beleidsprogramma en 
Actieplan vr gelijkheid van 
mannen en vrouwen). 
 
- Interne mobiliteit verder 
stimuleren (doelstelling = 10 
% van de vacatures in te 
vullen via mobiliteit). 
 
- De Stad verder promoten  
als aantrekkelijke werkgever. 
(cf. beleidsprogramma) 
 
- ICT : nieuw programma 
“Talentfinder” voor registratie 
van CV’s. 

 
- Meer rekruteren in de 
scholen van de Stad en de 
Stad als mogelijke werkgever 
bekend maken bij de 
studenten. 
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- Competentiebeleid: alle type-
functiebeschrijvingen werden 
opgesteld, evenals een 
competentiewoordenboek. 
 
- Taalcursussen: een hoofdstuk van 
het vormingsplan is gewijd aan het 
taalbeleid. In 2014 -2015 zal 
aandacht besteed worden aan 
taalcursussen. 
 
- Onthaalbeleid:  alle nieuwe 
personeelsleden krijgen een onthaal 
tijdens de eerste dag (collectief + in 
hun departement). Ze krijgen 
eveneens een welkomstdrink 
aangeboden door de Schepen van 
Personeel. 
 

- Opleidingsbeleid: het vormingsplan 
2014-15 werd goedgekeurd, hierin 
wordt aandacht besteed aan 
uiteenlopende personeelscategorieën: 
er wordt een specifiek 
“opleidingstraject” voor de nieuw 
aangeworven personeelsleden 
uitgewerkt, opleidingen gericht op 
onthaal, diversiteit, … 
 
- De schriftelijke examens worden 
volledig anoniem beoordeeld. 
 
- In elk departement werd een HR-
referent aangeduid die de schakel 
vormt tussen het Departement 
Personeel en zijn eigen departement. 
 
- Er werden 2 vertrouwenspersonen 
aangesteld.  
 
- Project HR+: aandacht schenken 
aan kennisoverdracht zodat er geen 
“kritieke” kennis verloren gaat, ook 
bij vrijwillig vertrek, mobiliteit,… 
 
- Exitgesprekken: er wordt een 
vrijblijvend gesprek gehouden met 
personeelsleden die vrijwillig de Stad 
verlaten om de reden van vertrek te 
kennen. 
 
- Deontologische code: er werd een 
deontologische code opgesteld en 
goedgekeurd met gedragslijnen voor 
de administratie. 
 

 
- Competentiebeleid: 
uitwerken van technische 
competenties en individuele 
functiebeschrijvingen 
(“poste”). 
 
 
- Vrouwen op 
managementniveau: actief 
beleid om vrouwen nog beter 
te laten doorstromen. 
 
 
- Preventieadviseurs 
(psychosociale aspecten) en 
vertrouwenspersonen: vormen 
rond handicap en in het 
algemeen rond aspecten van 
discriminatie en diversiteit. 
 
 
- Opleidingsbeleid: verder 
uitwerken van de opleidingen 
voor laaggekwalificeerde 
functies. 

 
 
- Een nieuw evaluatiesysteem 
uitwerken en implementeren. 

 
 
- Verder opleiden en 
omkaderen van de HR-
referenten in HR-materies. 
 
 
- De motieven van de 
vrijwillige “uitstroom” van de 
personeelsleden evalueren. 
 
 
- Tevredenheidsenquête: 
uitvoeren van een enquête bij 
alle personeelsleden. 
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- PerBruNews: personeelsmagazine 
van de Stad(6 keer/jaar) : informeert 
over alle nieuwigheden en zet het 
personeel in de kijker,… rekening 
houdend met alle aspecten van 
diversiteit.   

 
- Colloquium niveau A : 1x per jaar 
wordt er een colloquium 
georganiseerd voor alle 
personeelsleden van niveau A. 
 
- Creëren van een nieuwsbrief voor 
het hoger management (A6 +). 
 
- Communicatie rond bepaalde 
evenementen: Personeelsbal, …  
 
- Nieuw concept jaarrapport 
(Departement Personeel) met een 
statistische onderbouw. (cf. 
beleidsprogramma). 

 
 

 
- Intranet: nieuwe lay-out en 
inhoud van de interne site*. 
 
- HRA:  in de toekomst zal elk 
personeelslid toegang hebben 
tot zijn persoonlijke gegevens 
en dossier (beschrijving 
positie e.d.). 
 
- FAQ: Opstellen van een 
FAQ die voor alle 
personeelsleden 
consulteerbaar is. 

 
- Indicatoren in verband met 
diversiteit expliciet opnemen in 
het jaarrapport. 
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- Deontologische code: er werd een 
deontologische code opgesteld en 
goedgekeurd met gedragslijnen voor 
de administratie. 
 
- Er werd een nieuwe stand van de 
Stad gecreëerd voor jobbeurzen,… 
met het accent op de waarden die de 
Stad hoog in het vaandel draagt, zoals 
diversiteit. 

 
 

 
- Opmaken van een plan rond 
het werkgeversmerk van de 
Stad (‘employer branding’). 
 
 

- Duoforajob: creëren van een 
coaching van jonge Brusselaars, 
van vreemde origine, door een 
gepensioneerde werknemer van 
de Stad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Actiepunt buiten de bevoegdheid van het Departement Personeel
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6. ACTIEPLAN PER INTERVENTIEDOMEIN IN HET MANAGEMENT: 
 

A. DOMEIN VAN DE WERVING EN DE SELECTIE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A.1 De jury’s voor examens en selecties verplicht gemengd maken (man/vrouw) 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Om de selecties (aanwervingen en examens) zo objectief mogelijk te laten verlopen, is het 
belangrijk dat er steeds zowel mannen als vrouwen vertegenwoordigd zijn in de jury.  
 
In het kader van gendergelijkheid, een waarde die in het beleidsprogramma van de Stad expliciet 
werd opgenomen, zullen alle selectiejury’s telkens verplicht uit mannelijke en vrouwelijke leden 
moeten bestaan.  
Deze actie wordt eveneens ingeschreven in het Actieplan voor de gelijkheid van mannen en 
vrouwen. 
 
Partner : Cel Gelijke Kansen 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING VANAF 2015 NEUTRAAL

  

 A.2 Instapstages  

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
In het kader van een federale maatregel (KB van 10/11/2012) wordt er aan jonge, laag 
gekwalificeerde Brusselaars de kans gegeven een eerste professionele ervaring op te doen dankzij 
een instapstage.  
 
Deze stage biedt aan de jongere de mogelijkheid om op het terrein kennis te maken met de 
arbeidsmarkt en zo zijn competenties te verhogen. De stage duurt 3 of 6 maand. 
Het doel van de Stad Brussel is om tussen de 80 en 100 jongeren per jaar de kans te geven een 
werkervaring op te doen binnen haar diensten. 
De stagiairs hebben eveneens recht op 5 dagen vorming (per 6 maand). 
 
 
Partners : Actiris, Bruxelles Formation, VDAB 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING, CEL ADM. LOOPBAAN, 

CEL PAYROLL, CEL COMPETENTIES 
2014 - … 80 X 200€
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A.3 Acties betreffende rekrutering en selectie 

 A.3.1 Professionaliseren van de selectie- en rekruteringsprocedure 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU
 
De Stad wil een structurele aanpak van de selectieprocedure ontwikkelen, gebaseerd op 
competenties (zowel technische als gedragscompetenties) en functieprofielen en zo de neutraliteit 
en objectiviteit verhogen. Elke kandidaat krijgt zo gelijke kansen inzake toegang tot de 
administratie, zoals dit ook werd voorzien in het beleidsprogramma (2012-2018). 
 
Dit zal mogelijk zijn dankzij: 
- de functieprofielen; 
- het competentiewoordenboek; 
- verdere opleiding van de rekruteerders; 
- benchmarking en netwerking met andere gemeenten, administraties,… 
 
Door aanpassing van de procedure kunnen personen met een handicap eveneens objectief op hun 
competenties worden geëvalueerd. (zie actie A.3.4) 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING 2015 P.M. 

 A.3.2 Technische competenties meer laten doorwegen in selectie- en 
 rekruteringsprocedures 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU
 
Om iedereen evenveel kansen te geven, zowel op vlak van rekrutering als voor de 
(bevorderings)examens, is het opportuun om voor bepaalde categorieën van personeel (bvb. 
arbeiders) de selectieprocedure meer praktijkgericht te maken of de testen van de technische 
competenties meer te laten doorwegen in de beoordeling.  
 
Doelstelling: 
- bepalen welke functies in aanmerking komen; 
- herzien van de examenprogramma’s; 
- aanpassen van de vacatures; 
- uitgebreider testen van de technische competenties van de kandidaten. 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING 2015 P.M. 

 A.3.3 Implementatie van software voor het beheer van CV’s (“Talentfinder”) 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU
 
Er zal een nieuwe software (“Talentfinder”) geïmplementeerd worden om de kandidaturen en  
CV’s efficiënter te beheren. Dit zal leiden tot een gestandaardiseerde  selectieprocedure, met gelijke 
kansen voor elke kandidaat. 
 
Deze software zal er voor zorgen dat: 
- de kandidaatstelling sneller en makkelijker kan; 
- men gericht potentiële kandidaten kan opzoeken, niet op persoonsgegevens, maar op 
competenties; 
- er minder administratie is en minder ‘papier’, wat tijdswinst oplevert voor alle partijen 
(rekruteerders, kandidaten, departementen,…); 
- er een standaardprocedure wordt gebruikt zodat men pertinente informatie (diploma, ervaring, 
referenties) krijgt van de kandidaten; 
- het mogelijk is om de diploma’s te registreren; 
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- kandidaten kunnen zien hoever het staat met hun kandidatuur; 
- de communicatie naar de departementen en de kandidaten vlotter verloopt; 
- de Cel werving de historiek van een kandidatuur makkelijk kan opvragen. 
 
Bovendien zal er worden gezorgd voor assistentie bij de inschrijving indien nodig, zodat er geen 
“digitale kloof” ontstaat. 
 
Partner: Profile Group (SAAS contract) 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING - HR-REFERENTEN 2014-… 30 000€ /JAAR 

 A.3.4 De selectieprocedure aanpassen aan personen met een handicap 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Deze actie heeft als doel de proeven bij aanwerving, vaste benoeming en bevordering aan te 
passen voor personen met een handicap zodat zij eveneens op de juiste competenties kunnen 
geëvalueerd worden. 
 
Dit kan door: 
- tijdens de voorbereiding van de proeven rekening te houden met personen met een handicap en 
indien nodig de selectie op maat aan te passen (vb. toekennen van meer tijd); 
- het juiste materiaal of de juiste middelen (vb. doventolk) ter beschikking te stellen; 
- de personeelsleden betrokken bij de selectieprocedure te sensibiliseren hierrond. 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING –  

COÖRDINATOR HANDICAP 
2015 P.M. 

 A.3.5 Uitbreiding van de rekruteringskanalen om doelgroepen te bereiken  

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Naast de gekende rekruteringskanalen, zal de Stad andere partners zoeken en gebruiken om 
vacatures te verspreiden en zal zij eveneens meer gericht werken om de doelgroepen van dit 
diversiteitsplan te bereiken. (cf. beleidsprogramma) 
 
De doelstelling is: 
- vacatures beter en breder bekendmaken om andere profielen aan te trekken: jongeren, 

laaggeschoolden, handicap, … 
- de vacatures aanpassen aan de doelgroepen, eventueel ook met aangepast taalgebruik, en 

verspreiden via kanalen die hen aanspreken. 
 
Partners: “Opleidings- en Jobhuis”, organisaties die zich richten op personen met een handicap, 
… 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL REKRUTERING 2014 - …  P.M. 
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 A.4 Streven naar gendergelijkheid in alle functies, op alle niveaus 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Zoals gezegd schenkt het College in zijn beleidsprogramma veel aandacht aan gendergelijkheid. 
Deze actie wil een aanzet geven om het onevenwicht in functies die voornamelijk door mannen, 
respectievelijk vrouwen, worden uitgeoefend weg te werken.  
 
Daarvoor zullen er een aantal aanpassingen nodig zijn, die eveneens werden opgenomen in het 
“Actieplan voor de gelijkheid van mannen/vrouwen”: 
 
- in jobaanbiedingen de aangeboden functie neutraal of zowel in het mannelijk als het vrouwelijk 
citeren om kandidaten niet af te schrikken en hen aan te moedigen te solliciteren; 
- sensibiliseren van de hiërarchie bij jobaanbiedingen (eventueel met anonieme CV’s); 
- aandacht hebben voor mannelijke/vrouwelijke profielen bij stagiairs; 
- aanpassen werkplaatsen: zorgen voor kleedkamers, sanitair, materiaal, … aangepast aan mannen 
en vrouwen voor alle functies, de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk zal 
hierin een adviesrol spelen (risicoanalyses). 
- de functiebenamingen van de functielijst constant verbeteren. 
 
Partners: Cel Gelijke Kansen, Actiris. 

Betrokken personen Timing Budget 
P.M. 2015 - … NEUTRAAL
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B. DOMEIN VAN HET PERSONEELSBEHEER  

 

 B.1 Sensibiliseren van de HR – referenten en de hiërarchie ivm “handicap” 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Alle HR-referenten zullen een vorming “Sensibilisering personeelsleden met een handicap” krijgen 
die aangepast is aan hun rol: 
- zij zullen vanaf het begin van de aanwervingsprocedure betrokken worden bij de rekrutering van 
personen met een handicap; 
- zij staan mee in om de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen; 
- ze zullen gesensibiliseerd worden om problemen zo snel mogelijk op te merken en 
oplossingsgericht te denken;  
- ze zullen de rechtstreekse leidinggevenden van het personeelslid met een handicap bijstaan; 
- zij zullen eveneens fungeren als eerste aanspreekpunt voor deze personen in verband met HR-
thema’s (examens, …).  
 
De directe hiërarchie van personeelsleden met een handicap zal de nodige individuele begeleiding 
(coaching) krijgen om hen te helpen de integratie van het personeelslid met een handicap zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. 
 
Ook de brochure voor de integratie van personen met een handicap (zie actie 14) zal bijdragen tot 
de sensibilisering. 
 

Betrokken personen Timing Budget 
HR REFERENTEN – HIËRARCHIE 

COÖRDINATOR HANDICAP 
2014 -… P.M. 

 
 

 B.2 Uitvoeren van een diagnose in het kader van zwaar belastende functies 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
In het kader van HR+, werd er een project rond “zwaar belastende functies” opgestart.  
Na de statistische analyse (2014), zal er een diagnose worden uitgevoerd voor twee functies 
(kinderverzorg(st)er, schoonmaker(-ster)). 
 
Doelstellingen: 
- een grondige diagnose stellen en prioriteiten bepalen door middel van een participatieve aanpak, 
met de personeelsleden zelf en andere betrokkenen; 
- zoeken naar concrete middelen en oplossingen, op korte en lange termijn, om de vaak 
voorkomende problemen bij deze zwaar belastende functies te verminderen, te voorkomen en te 
genezen; 
- acties ondernemen die zullen bijdragen tot de verbetering van de werkomstandigheden voor de 
personeelsleden die deze functies uitvoeren.  
 

Betrokken personen Timing Budget 
PROJECTLEIDER HR+  

WERKGROEPEN 
2014 - 2015 P.M. 
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 B.3 Aanpassen van het personeelsstatuut 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Het personeelsstatuut wordt herzien en aangepast om een gepast antwoord te bieden aan de 
uitdagingen van de toekomst op vlak van personeelsbeleid. 
 
Dit zal ervoor zorgen dat: 
- ook een “ervaringsbewijs” (certificat valorisation des compétences) kan aanvaard worden in 
plaats van een diploma zodat de Stad meer laag gekwalificeerden een kans kan bieden om een job 
uit te oefenen waar vandaag een diploma voor vereist is;  
- er nieuwe examenprogramma’s kunnen worden gecreëerd, aangepast aan de huidige functies, 
zodat meer personeelsleden de mogelijkheid krijgen om vast benoemd te worden. 
 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL ADMIN. LOOPBAAN 2015 NEUTRAAL

 
 

 B.4 Voortzetten van het competentiebeleid 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Op basis van de functieprofielen en in nauwe samenwerking met de HR-referenten en de diensten, 
het intern competentiebeleid van de Stad verder uittekenen door: 
 
- de functiebeschrijvingen per organisationele eenheid te beschrijven (“poste”); 
- het verder uitwerken en verbeteren van de competenties, opmaken van fiches voor de technische 
competenties, …; 
- HR-processen te analyseren en te verbeteren: evaluatie, selectie, …; 
- HR-instrumenten te ontwikkelen om het HR-beleid in de diensten te vergemakkelijken; 
- Het implementeren van alle gegevens in een software (HRA), zodat in de toekomst iedereen 
toegang heeft tot zijn personeelsdossier, men snel en efficiënt informatie en statistieken kan 
opvragen, ... 
 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL COMPETENTIES 2014-… P.M. 
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 B.5 Voor alle “kritieke” functies een kennisoverdracht organiseren 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Deze actie kadert in het HR+ project. 
Nadat de kritieke functies in elk departement werden geïdentificeerd (door de hiërarchie en de HR-
referenten), zullen de HR-referenten hiervoor een kennisoverdracht moeten organiseren aan de 
hand van de brochures die daarvoor werden opgesteld.  
 
Het doel is ervoor te zorgen dat belangrijke informatie en kennis niet verloren gaat, bijvoorbeeld 
wanneer iemand zijn functie verlaat (pensioen, ontslag, mobiliteit, …) en deze direct kan worden 
doorgegeven aan de opvolger.  
Daarnaast is het de bedoeling dat de tools gebruikt worden wanneer een expert een functie 
uitoefent met kritieke kennis en het wenselijk is dat één of meerdere medewerkers zijn taken ook 
beheersen, ongeacht de leeftijd. 
 
De HR-referenten worden hiervoor bijgestaan door de coördinator van het HR+ project. 
 

Betrokken personen Timing Budget 
PROJECTLEIDER HR+  

 HR-REFERENTEN 
2014 - 2015 NEUTRAAL 

 

 B.6 Acties die voortvloeien uit het “vormingsplan” (2014-15) 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Het vormingsplan 2014-15, uitwerken en uitvoeren om een zo groot mogelijk aantal 
personeelsleden te bereiken en hun competenties te verbeteren. Een aantal nieuwe richtingen 
ontwikkelen, het vormingsaanbod uitbreiden, verbreden en professionaliseren.  
Dit zal bijdragen tot het uitbreiden en verder ontwikkelen van de competenties van de 
personeelsleden en ook tot een bewustmaking op sommige vlakken (vb. diversiteit). 
 
In het vormingsplan 2014-15 is er aandacht voor: 
 
- een opleidingstraject voor nieuwe indiensttredingen (waaronder alle laaggekwalificeerde functies):  
een workshop sensibilisering “diversiteit” voor alle nieuwe kinderverzorgsters, 
“basiscommunicatie” voor de schoonmakers, straatvegers,… 
- opleidingen inzake onthaal voor alle administratieve, technische en arbeidersfuncties die in 
contact komen met het publiek; 
- opleidingen voor het Middle management; 
- interculturele opleidingen en opleidingen in het kader van diversiteit:: verplicht voor de 
nieuwkomers en daarnaast ook aangeboden in het vormingspakket van het management en alle 
personeelsleden; 
- taalverwerving: aan de hand van niveautesten en interviews worden er taaltrajecten opgesteld. 
 
In de interculturele opleidingen en opleidingen betreffende diversiteit wordt er aandacht 
geschonken aan interculturele communicatie (‘Beter werken met respect voor de andere’), 
leidinggeven aan “diverse” teams en een sensibilisering inzake diversiteit voor de nieuwkomers. 
Na de opleiding ‘interculturele communicatie’ zal er via een vragenlijst gepeild worden naar de houding (voor/na) 
van de deelnemers in verband met diversiteit. 
 
 

Betrokken personen Timing Budget 
CEL VORMING 2014-2015 P.M. 
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 B.7 Vertrouwenspersonen en preventieadviseurs (psycho-sociaal) vormen in  

 ‘anti-discriminatie’ en diversiteit 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
De vertrouwenspersonen en preventieadviseurs verder vormen in anti-discriminatie en diversiteit 
zodat: 
- de personeelsleden bij hen terecht kunnen in geval van vermoedens van discriminatie; 
- de vertrouwenspersonen/preventieadviseurs weten hoe discriminatie te herkennen en dit aan te 
pakken (bemiddeling of verdere stappen); 
- zij eveneens vertrouwd zijn met diversiteit en dit tijdens een ‘coaching’ van een team kunnen 
bespreken. 
 
Er bestaan meerdere opleidingen die specifiek gericht zijn op vertrouwenspersonen en/of 
preventieadviseurs in het kader van diversiteit. 
 

Betrokken personen Timing Budget 
VERTROUWENSPERSONEN 

PREVENTIEADVISEURS (PSYCHO-SOCIAAL) 
2015 P.M. 
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C. DOMEIN VAN DE INTERNE COMMUNICATIE  
 

 C.1 De identiteit van de Stad als werkgever versterken 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Op basis van het algemeen beleidsprogramma (2012-2018), de identiteit en het imago van de Stad 
bij de personeelsleden versterken. Het personeel is de eerste doelgroep aangezien zij de beste 
ambassadeurs zijn om het imago van de Stad naar buiten toe te promoten als aantrekkelijke, sociale 
werkgever die diversiteit hoog in het vaandel voert. 
 
Doelstellingen: 
- opstarten van de vzw SoBru voor het personeel van de Stad: sociale voordelen, organisatie van 
evenementen voor het personeel, … 
- opmaken van een eerste communicatieplan; 
- promotie van evenementen voor het personeel;  
- promotie van de Stad als werkgever tijdens grote evenementen; 
- promotie van de deontologische code; 
- PerBruNews: personeelsmagazine. 
 
 
Partner: vzw SoBru 

Betrokken personen Timing Budget 
VZW SOBRU 

CEL INTERNE COMMUNICATIE 
2014-… SOBRU: 120.000€ 

INT. COMM.: 20.000€
 
 

 C.2 Opmaken van een brochure in verband met de integratie van personeelsleden 
 met een handicap 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
Om de integratie van personen met een handicap op de werkvloer zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, zal er een brochure worden opgemaakt om de directe collega’s te sensibiliseren en hen 
een leidraad aan te reiken met praktische antwoorden op hun vragen. 
 
De brochure zal zich richten tot de directe hiërarchie, de HR-referenten en de personeelsleden die 
zich aangesproken voelen en wil deze personen  in eerste instantie: 
- vertrouwd maken met ‘handicap’ en uitleggen waaraan men zich mag verwachten; 
- een basiskennis bieden om weerstanden weg te werken; 
- antwoord bieden op veel gestelde vragen; 
- informeren over de bestaande structuren (intern en extern); 
- een leidraad bieden bij het integratieproces; 
- ondersteuning bieden waar nodig en zoveel mogelijk raad geven. 
 
Deze brochure kadert eveneens in de sensibilisering van de HR-referenten en de hiërarchie (zie 
actie B.1). 
 

Betrokken personen Timing Budget 
COÖRDINATOR HANDICAP 2015 NEUTRAAL 
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D. DOMEIN VAN DE EXTERNE POSITIONERING 

 
 

 D.1 Opmaken van een plan rond “Employer branding”. 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
De Stad Brussel wil een sterk werkgeversmerk worden, dat gekend is door potentiële kandidaten. 
Daarvoor zal er eerst een diagnose worden opgemaakt om van daaruit een strategie en een plan te 
ontwikkelen om de Stad nog breder bekend te maken. 
Doelstelling: 
- uitvoeren van een analyse van de huidige situatie; 
- definiëren van een strategie en een plan voor het werkgeversmerk; 
- specifieke aandacht schenken aan de doelgroepen in verband met diversiteit. 
Het College nam hiervoor een eerste beslissing op 17/07/2014 (punt 493) om een openbare 
aanbesteding uit te schrijven. 
 
Partner : Cel Relaties 

Betrokken personen Timing Budget 
P.M. 2015 P.M. 

 
 

 D.2 Duo for a job 

- 26j +45j handicap diploma gender buiten EU 
 
De vzw ‘DUO for a JOB’ organiseert intergenerationele coaching tussen gepensioneerde mentoren 
en jongeren. De mentoren, gepensioneerde personeelsleden van de Stad, kunnen uit verschillende 
beroepscategorieën komen en begeleiden op vrijwillige basis jongeren die in Brussel wonen, uit de 
immigratie afkomstig zijn en op zoek naar een job. 
 
De doelstelling is dat de mentor zijn kennis en professionele ervaring doorgeeft aan de jongere en 
deze ondersteunt in zijn zoektocht naar werk.  
Het project wil zo: 
- de tewerkstelling van jongeren afkomstig uit de immigratie in Brussel bevorderen; 
- een sociale band en een nauwere verbondenheid creëren; 
- het “actief ouder worden” aanmoedigen; 
- intergenerationele en interculturele ontmoetingen bevorderen; 
- het grote publiek sensibiliseren. 
 
Deze samenwerking kadert eveneens in het project HR+. 
 
Partner : vzw Duo for a job 

Betrokken personen Timing Budget 
PROJECTLEIDER HR+ 2015 NEUTRAAL 
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7. DUUR VAN HET PLAN 
 
 
 
Voorziene 
planperiode 

Aanvang Tussentijdse  
evaluatie 

Einde  
en evaluatie 

01 01 2015 01 01 2016 31 12 2016 

 
 
8. KOSTEN  

 
 

Interventiedomein Totaal bedrag actieplan 
Werving en selectie 46.000 €
Personeelsbeheer 30.000€
Interne communicatie 140.000€
Externe positionering P.M.
 Totaal bedrag :  P.M. 

 
 
 
9. VERKLARING TE ONDERTEKENEN DOOR DE AANVRAGER 

 
 

Wij, ondergetekenden, dhr. Philippe Close, Schepen van Personeel en dhr. Luc Symoens, Stadssecretaris, 
verklaren dat het diversiteitsplan dat wordt ingediend, voorafgaandelijk werd goedgekeurd door  het 
College van Burgemeester en Schepenen op 04 september 2014 en vervolgens werd voorgelegd aan de 
overlegorganen op 23 september 2014. 

 
 

Gedaan te Brussel, op  


