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Inleiding 

Als werkgever die een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt, wenst Actiris een modelbeleid 
inzake diversiteit in te voeren. Arbeidsparticipatie draagt in belangrijke mate bij tot de totstandkoming 
van een inclusieve samenleving. De visie van Actiris, als openbare tewerkstellingsdienst van het Brussels 
Gewest, berust op de wens om aan de burgers kwaliteitsvolle diensten te bieden die de tewerkstelling in 
Brussel bevorderen. Door ervoor te zorgen dat de diversiteit van onze doelgroepen wordt weerspiegeld in 
het personeelsbestand van Actiris, kunnen we beter inspelen op de noden van de arbeidsmarkt. 

Zoals bepaald in de ordonnantie van 4 september 2008 en het bijbehorend uitvoeringsbesluit van 3 maart 
2011, stelt Actiris elke twee jaar een diversiteitsplan op. Met behulp van de diversiteitsplannen wordt het 
diversiteitsbeleid van de instelling zowel in het personeelsbeheer als in de politieke missies van Actiris 
verankerd. De inbedding van een inclusief gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de strategische en 
operationele doelstellingen van het beheerscontract 2017-2022 toont aan dat wij er stellig van overtuigd 
zijn dat diversiteit een meerwaarde betekent voor de uitvoering van de kernactiviteiten van Actiris. 
Dit nieuwe diversiteitsplan werd uitgewerkt met een maximale participatie en betrokkenheid van de 
diensten van de administratie. Met de ondersteuning van een diversiteitsconsulent van de dienst 
Diversiteit, werden er binnen de begeleidingscommissie van het diversiteitsplan een aantal 
werkgroepen samengesteld. Elke groep heeft een stand van zaken uitgewerkt, alsook een aantal 
actievoorstellen voor de verschillende interventiepijlers. Parallel daarmee heeft de 
diversiteitsmanager elke dienst/directie - Algemene Directie, Communicatie, Facilities, Informatica, 
Beschikbaarheid, Werkgevers, BBF-HR, Arbeidsmarkt & Inclusie en Werkzoekenden - en een 
aantal functies binnen Actiris - antidiscriminatiereferenten in de agentschappen, 
vakbondsvertegenwoordigers, vertrouwenspersonen, het LGBTQIA+-netwerk - geraadpleegd om een 
stand van zaken van de diversiteit op te maken en de behoeften op het vlak van inclusie te bepalen. 
Het doel was om in dit plan acties voor te stellen die tegemoetkomen aan een aantal operationele 
en structurele problemen die de teams ervaren. Elk van deze acties zal worden gerealiseerd onder 
voorbehoud van voldoende budget bij de betrokken directies.

Er werden per thema (handicap, LGBTQIA+, vrouwen) ook raadplegingen met organisaties uit de 
burgermaatschappij opgezet om hun aanbevelingen en adviezen te verzamelen om de inclusie op 
de arbeidsmarkt te verbeteren. De actoren op het terrein zijn van essentieel belang om het plan te 
verrijken en te laten evolueren. Onze dank gaat uit naar Rainbow House, Info-Sourds, Diversicom, het 
IGVM, Unia, de Brailleliga, Solidaris, Inclusion asbl, Atingo en Anysurfer voor hun tijd, hun advies en 
hun dagelijkse inzet. 

In de context van de covidcrisis moest het plan worden aangepast en afgestemd op onze werkcontext 
om het optimaal te laten aansluiten bij de noden van de medewerkers. Het is ook in deze context dat 
Actiris een nieuwe diversiteitsmanager heeft verwelkomd om invulling te geven aan zijn opdracht van 
inclusie, opdat iedereen zich in zijn of haar eigenheid gerespecteerd en gewaardeerd kan voelen. 
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Algemene informatie  
Juridisch kader

Het diversiteitsplan maakt het mogelijk om de onderstaande door het gewest aangenomen 
ordonnanties, besluiten en beschikkingen tot uitvoering te brengen:  

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

 ■ het besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 maart 2011 tot uitvoering 
van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter 
bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt;  

 ■ het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 tot 
uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een 
diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat;  
 

 ■ het besluit van 8 mei 2018 tot toekenning van een globale subsidie van 650.000 
euro aan de openbare instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  
in het kader van het diversiteitsbeleid bij het Brussels Openbaar Ambt;   

 ■ de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de  
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 ■ het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende 
de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van 
de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 

 ■ het akkoord van 24 maart 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  
inzake de aanneming van de doelstellingen diversiteit 2016-2020 voor de 
gewestelijke instanties; 

 ■ het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018  
houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de  
ambtenaren van de instellingen van openbaar nut;   

 ■ het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 tot 
bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele 
personeelsleden van de instellingen van openbaar nut; 

 ■ de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de  
handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
  

 ■ de ordonnantie van 5 oktober 2017 ter bestrijding van bepaalde vormen van 
discriminatie en ter bevordering van gelijke behandeling;  

 ■ de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest 
binnen de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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Specifieke doelstellingen inzake diversiteitsbeheer in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2016-2020  

Elke gewestelijke overheidsinstelling is ertoe gehouden de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit 
en de interventiepijlers van de regering aan te nemen.  

Deze prioritaire doelstellingen zijn de volgende:

 ■ de toegankelijkheid voor vrouwen tot het middenkader en hoge kaderfuncties;  

 ■ de representativiteit binnen de overheidsdiensten (diverse afkomst, laag-
geschoold, Brussels); 

 ■ de deelname aan de uitvoering van de jongerengarantie (-26 jaar, -30 jaar); 

 ■ het beleid inzake personen met een handicap;  

 ■ het eindeloopbaanbeleid (+55 jaar). 

Identificatiegegevens 

Het actieplan diversiteit is opgesteld door de diversiteitsmanager, 
met de steun van de begeleidingscommissie diversiteit van Actiris. 

Naam:  Actiris 
Rechtsvorm: Brusselse gewestelijke tewerkstellingsdienst  
Ondernemingsnummer: 0239843188

Contactpersoon:
Naam: Floriane CHARLES 
Functie: diversiteitsmanager 
Adres: Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel 
Tel.: 02/435.40.56
E-mail: fcharles@actiris.be
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Samenstelling van de begeleidingscommissie1

Leden van de administratie

Voorzitter DEVUYST Kristof

Syndicaal ondervoorzitster MAMBOLEO Esthère  
(VSOA-SLFP)

Secretarissen HARCHAOUI Nawale EL BOUJATIOUI Najia 

Leden SEPULCHRE Pascaline ISSAKA Kaltouma

LAAME Olivier VENTURA Jonathan 

DEDOBBELEER Gisèle BELLAALI Mariam 

VERHAGEN Emmanuelle

Vakbondsvertegenwoordiging

ACOD-CGSP DELGADO FERNANDEZ  
Maria Etelvina

DE LEEUW Frederic

VSOA-SLFP VAN GOIDSENHOVEN Ann 

ACV-CSC  HULBOJ Nancy BEN YAACOUB Hicham 

1  Samenstelling van de begeleidingscommissie op 01.11.2021.
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Methodologisch kader

Deze monitoring heeft betrekking op het geheel van de tewerkgestelde personeelsleden op 
31.12.2020, namelijk 1.594 medewerkers. 

Met ‘loontrekkend personeel’ bedoelen we elke persoon die een arbeidsovereenkomst, 
een mandaat of een statutaire benoeming heeft bij Actiris. Dit betekent dat gedetacheerde 
personen, personen die langdurig ziek zijn en personen in loopbaanonderbreking ook als 
personeelslid worden geteld. 

Personen die wel op de werkplek aanwezig zijn, maar geen arbeidsovereenkomst of mandaat 
hebben, zijn niet inbegrepen. Bijvoorbeeld: externe consultants, personen met een 
beroepsaanpassingsovereenkomst (CAP), personen die met een artikel 60 werken, stagiairs …

De gemeten gegevens zijn de volgende:  

 ■ man-vrouw 

 ■ leeftijd  

 ■ statuut  

 ■ niveau  

 ■ arbeidsovereenkomst  

 ■ een (al dan niet) erkende handicap  

 ■ directeursfunctie  

 ■ woonplaats  

 ■ nationaliteit 
 

 ■ origine 

Er worden vergelijkingen gemaakt op basis van de kwantitatieve analyse die voor het vorige 
plan werd uitgevoerd. Op 31.12.2017 bedroeg het totale aantal tewerkgestelde personeelsleden 
1.437 medewerkers.   

Deel 1: 

Kwantitatieve analyse
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Verdeling volgens geslacht 

Net als in het vorige plan blijft de verdeling volgens geslacht stabiel. Van de 1.594 medewerkers 
definieert 66 % zich als vrouw en 34 % als man. De directies die minder dan 30 % van een bepaald 
geslacht tellen, zijn de directies BBF-HR (22 % mannen) en de directie Beschikbaarheid (23 % 
mannen). Bij de directie Partnership en Tewerkstellingsprogramma’s, waar 20 % mannen werkten, 
is het aantal mannen met 17 % toegenomen (37 % mannen). 

De diversiteitsthema’s (bv.: begeleiding diversiteitsplan, begeleiding specifieke doelgroep enz.) vormen 
de kernopdracht van 51 medewerkers van Actiris (3 % in totaal).  

Figuur: verdeling vrouw/man

In totaal zijn er 172 managers bij Actiris. 61 % van deze managers definieert zich als vrouw, 
en 39 % definieert zich als man. 

TOTAAL % VROUW/MAN

VROUW

MAN

PER DIRECTIE VROUW/MAN

VROUWMAN

BCF-H
R WZ

COMMUNICATIE

BESCHIKBAARHEID

WERKGEVERS

FA
CILITIES

ALGEMENE DIRECTIE

IN
FORMATICA

ARBEIDSMARKT EN IN
CLUSIE

PAERTNERSHIP & GEBRUIKEN
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Binnen de familie ‘managers’ van Actiris zijn er 83 statutaire en 
70 contractuele medewerkers.

Figuur: analyse manager - statuut

Figuur: analyse geslacht – niveau

MANAGERFUNCTIE VROUW/MAN

MANAGERSFUNCTIE/STATUUT

STATUTAIR CONTRACTUEEL

MANAGEMENT NIET-MANAGEMENT

VOLGENS NIVEAU VROUW/MAN

MAN VROUW
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De verdeling vrouw/man per niveau blijft vrij gelijkaardig aan de algemene vertegenwoordiging 
van vrouwen bij Actiris (66 %). De niveaus A4 en C2 worden grotendeels door vrouwen 
vertegenwoordigd, net als het niveau D2 waar het enige personeelslid een vrouw is. Het niveau 

A5 heeft bij Actiris slechts betrekking op één persoon, en dat is een man. 

Verdeling volgens leeftijd 

De totale gemiddelde leeftijd bedraagt 41,5 jaar. In 2017 was dat nog 40 jaar. In vergelijking met 
het vorige plan, is in de jongste leeftijdsgroepen het aandeel aan vrouwen toegenomen. Bij Actiris 
vertegenwoordigen de 50-plussers 27 % van het totale personeel. Dit cijfer neemt elk jaar toe. 
De 60-plussers vertegenwoordigen 6 %. Dat is een toename met 1,5 % in vergelijking met de cijfers 
van 2017. 73 % van de 60-plussers is een vrouw.

Figuur: leeftijdspiramide

Figuur: analyse leeftijd / geslacht

De gemiddelde anciënniteit van de medewerkers sinds hun aanwerving bedraagt 10,16 jaar. 

LEEFTIJDSPIRAMIDE

MAN VROUW

VOLGENS  LEEFTIJDSCATEGORIE - VROUW/MAN
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Figuur: leeftijdscategorie en statuut

In de leeftijdscategorie 20-24 jaar zijn er geen statutairen onder de medewerkers. Bij de 
medewerkers van 60 jaar en ouder tellen we 39 statutairen (of 41 %). Het grootste aantal 
statutairen bevindt zich in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. 

Verdeling volgens niveau
De betrekkingen van het niveau van universitair of hoger onderwijs (A en B) vertegenwoordigen 
67,2 % van het totale aantal betrekkingen. De betrekkingen van niveau B zijn het meest 
vertegenwoordigd, gevolgd door de betrekkingen van niveau A. Met 70 medewerkers van niveau D, 
vertegenwoordigen de betrekkingen van het niveau van hoger en lager secundair onderwijs 32,8 %.

Figuur: personeel volgens opleidingsniveau

VOLGENS LEEFTIJDSCATEGORIE EN STATUUT

CONTRACTUEEL STATUTAIR

PERSONEEL VOLGENS OPLEIDINGSNIVEAU
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Verdeling volgens statuut 

Het aandeel aan contractuele personeelsleden is gestegen van 66,20 % tot 75,66 %. Zij worden 
gevolgd door het statutaire personeel, dat is toegenomen van 19,80 % tot 21,58 %. Binnen de 
groep van de contractuelen (1.206), heeft 95 % een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
en heeft 5 % een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. 

De verschillende tewerkstellingsmaatregelen (inschakelingsovereenkomsten, SBO, DSP) 
vertegenwoordigen samen 2,77 % van de contracten, wat neerkomt op een daling met 11,23 %. 

In 2020 werden 9 personen gestatutariseerd: 6 vrouwen en 3 mannen. In totaal vertegenwoordigen 
de 344 statutairen 21,58 % van het personeel van Actiris. 

INTERNE VERDELING

CONTRACTUEEL INSCHAKELINGSOVEREENKOMST SBO DSP STATUTAIR
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Verdeling volgens arbeidsregime 

De voltijdse medewerkers vertegenwoordigen 74 % van het personeel van Actiris. 61 % van hen 
is een vrouw en 39 % is een man. 19,3 % van het personeel werkt deeltijds: 13,3 % werkt 4/5, 5,5 
% werkt halftijds en 0,5 % werkt volgens een specifiek uurrooster. Deeltijdse arbeid wordt in 81,5 
% van de gevallen aangevraagd door vrouwen. 6,7 % van het personeel van Actiris is ofwel gede-
tacheerd bij een ministerieel kabinet, ofwel langdurig afwezig1.  

Figuur: arbeidsregime man/vrouw

1  Een afwezigheid van lange duur wordt ingegeven vanaf 1 maand afwezigheid, ongeacht de reden (loopbaanonderbreking, 
ziekteverlof, moederschapsverlof enz.).

VOLGENS  ARBEIDSREGIME VROUW/MAN

MAN VROUW
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Welzijn 

Handicap 
De toename van het aantal personen met een erkende handicap verloopt sinds de laatste 2 jaar 
langzaam.  Eind 2020 waren er 27 personen met een erkende handicap, wat neerkomt op 1,69 %. 
Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2019, toen er 26 personen met een handicap waren. Mogelijke 
verklaringen zijn het telewerk, de voortdurende personeelstoename en de covidcrisis. 
Er werden immers minder personen met een handicap aangeworven met een CAP (contrat 
d’adaptation professionnelle of beroepsaanpassingsovereenkomst). Het verplichte telewerk heeft een 
impact op deze doelgroep: toegankelijkheid van de tools voor werken op afstand, installatie van een 
aangepaste werkpost thuis, risico op isolement, onthaal door de manager en het team van een persoon 
met een handicap ... Het zijn allemaal aspecten die de aanwerving van personen met een handicap met 
een CAP of een gewone arbeidsovereenkomst bemoeilijken.

Figuur: evolutie in % van de personen met een erkende handicap 2012-2020

Redelijke aanpassing 

18 vrouwen en 9 mannen hebben een erkende handicap. Van deze 27 personen zijn er 21 die een 
materiële, immateriële of organisatorische redelijke aanpassing genieten om hun werk in goede 
omstandigheden te kunnen uitvoeren. 

Ook personen die geen erkende handicap hebben, kunnen een redelijke aanpassing krijgen. 
In 2018 dienden 15 personen een aanvraag in, tegenover 42 in 2019 en 8 in 2020. 

EVOLUTIE IN % VAN  DE PERSONEN MET EEN ERKENDE  HANDICAP  2011-2020
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Ouderschap 

In 2020 hebben 52 medewerksters een moederschapsverlof aangevraagd. Het ouderschapsverlof1 werd 
door 109 ouders aangevraagd: 86 % door vrouwen en 14 % door mannen. 
Wegens de covidcrisis werd er een corona-ouderschapsverlof2 toegekend aan 42 ouders, van wie 76 % 
zich definieert als vrouw en 24 % als man.  

Verdeling volgens taal 

77 % van de medewerkers behoort tot de Franse taalrol en 23 % behoort tot de Nederlandse taalrol3.

Drie personeelsleden ontvangen ook de taalpremie voor de Frans-Belgische Gebarentaal. 

Verdeling volgens nationaliteit  

Uit de verdeling volgens nationaliteit blijkt dat de overgrote meerderheid van het personeel de Bel-
gische nationaliteit heeft (1.441/1.594). Deze variabele weerspiegelt echter niet de werkelijke diversiteit 
van de origine van de medewerkers. Daarom hebben we de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
gevraagd om verder te kijken dan de nationaliteit van het personeel. 

62 % van het personeel woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Figuur: verdeling van het personeel / nationaliteit

1  4 maanden voltijds verlof na een geboorte, adoptie of plaatsing in een pleeggezin. 
2  Maximum 5 maanden, van 1 mei 2020 tot 31 augustus 2020.
3  In het volgende diversiteitsplan zullen we ook de gegevens van Actiris Academy m.b.t. de taalopleiding 
van de medewerkers onderzoeken.
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Verdeling volgens origine

44,4 % van het personeelsbestand is van Belgische origine. Meer dan de helft van het personeel is van 
buitenlandse origine (55,6 %). 32 % van het personeel van buitenlandse origine is afkomstig uit een 
ander Europees land, en 59 % is afkomstig uit een land buiten de EU. Deze verdeling blijft stabiel ten 
opzichte van de verdeling die werd vastgesteld in 2017.

Figuur: verdeling volgens origine (beperkt)

Als we de uitgebreide classificatie van de buitenlandse origines van naderbij bekijken, zien we dat de 
meest vertegenwoordigde groep afkomstig is uit de Maghreb (20,1 %), gevolgd door de EU-onderdanen 
van Zuid-Europese origine (8,4 %) en de personen afkomstig uit de aangrenzende landen (7,2 %).

Figuur: verdeling volgens origine (uitgebreid)

ORIGINE VAN HET PERSONEEL - BEPERKT

NIET GEVONDEN IN HET BESTAND MET BRONGEGEVENS

ONBEKENDE BUITENLANDSE ORIGINE

ORIGINE BUITEN EU

ORIGINE EU - ANDERE

ORIGINE EU - BUURLANDEN

GEEN BUITENLANDSE ORIGINE GEVONDEN, MAAR ONVOLLEDIGE INFO

BELGISCHE ORIGINE

ORIGINE VAN HET PERSONEEL

PERSOON NIET GEVONDEN  IN HET BESTAND MET DE GEGEVENS...

ONBEKENDE BUITENLANDSE NATIONALITEIT

ZUID- EN CENTRAAL-AMERIKA

NOORD-AMERICKA EN OCEANIË

ANDERE AFRIKAANSE LANDEN
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CONGO-KINSHSA, BURUNDI, RWANDA

MAGHREB

TURKIJE

EU - OOSTEN

EU - ZUIDEN

EU - WESTEN EN NOORDEN

AANGRENZENDE   LANDEN

GEEN BUITENLANDSE ORIGINE GEVONDEN, MAAR ONVOLLEDIGE INFO

BELGISCHE ORIGINE
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De directies Facilities, Werkzoekenden en Partnership tellen verhoudingsgewijs het grootste aantal 
personen van buitenlandse origine (63 %). De directie Werkzoekenden is ook de directie met het 
grootste aantal personen afkomstig uit een land buiten de EU (39 %). De Algemene Directie en de 
directie Arbeidsmarkt en Inclusie tellen het kleinste aantal medewerkers van buitenlandse origine. 

Figuur: verdeling volgens origine binnen de directies (beperkt)
  

ORIGINE PER DIRECTIE

NIET  GEVONDEN IN HET BESTAND MET BRONGEGEVENS

ONBEKENDE BUITENLANDSE ORIGINE

ORIGINE BUITEN EU

ORIGINE EU - ANDERE

ORIGINE EU - BUURLANDEN

GEEN BUITELANDSE ORIGINE GEVONDEN, MAAR ONVOLLEDIGE INFO

BELGISCHE ORIGINE
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Als we kijken naar de verdeling volgens origine bij de 172 managers van Actiris, stellen we vast dat 
de Belgische origine de overhand heeft (62,8 %). Slechts 37,2 % van de leidinggevenden is van 
buitenlandse origine, tegenover 57,7 % van de medewerkers.

Figuur: verdeling volgens origine bij de managers (beperkt)

Binnen Actiris zijn er 388 statutaire medewerkers. 61,20 % van de statutairen is van Belgische origine. 
38,80 % van de statutairen is van buitenlandse origine, tegenover 60,4 % van de personen met een 
arbeidsovereenkomst. Er zijn dus bijna dubbel zoveel personen van buitenlandse origine contractueel 
dan dat er statutair zijn.

Figuur: verdeling volgens origine en volgens statuut (beperkt)
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ONBEKENDE BUITENLANDSE ORIGINE

NIET GEVONDEN IN HET BESTAND MET BRONGEGEVENS
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Bij de opdeling van de origine volgens graad, zien we dat de functies van niveau C1 het grootste aantal 
personen van buitenlandse origine tellen. In dit niveau heeft meer dan 49 % een origine van buiten 
de EU. In de niveaus A5, A4 en D2 zijn er enkel personen van Belgische origine. In de niveaus A3 en C2 
is er geen enkele origine van buiten de EU aanwezig. 

Figuur: verdeling volgens origine en volgens niveau (beperkt)

BELGISCHE  ORIGINE

GEEN BUITENLANDSE ORIGINE  GEVONDEN, MAAR ONVOLLEDIGE INFO

ORIGINE EU - BUURLANDEN

ORIGINE EU - ANDERE

ORIGINE BUITEN EU

ONBEKENDE BUITENLANDSE ORIGINE

NIET GEVONDEN IN HET BESTAND MET BRONGEGEVENS

ORIGINE  PER NIVEAU
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Conclusies 
De globale analyse van de gegevens volgens geslacht, leeftijd, statuut en niveau blijft stabiel, 
net als in de vorige diversiteitsmonitoring van 2017. In tegenstelling tot de regionale tendens binnen 
de overheid, vertegenwoordigen vrouwen in onze administratie de meerderheid van het personeel. 
Dit kan worden verklaard door de kernopdracht van Actiris en door de inspanningen die worden 
geleverd om de vertegenwoordiging van vrouwen bij Actiris op te drijven. In de directies Facilities 
en Informatica volgt de vertegenwoordiging van vrouwen de algemene tendens niet, al is ze wel 
kenmerkend voor de vervrouwelijking van de functies binnen deze directies. Ook in de managers-
functies en in de hiërarchische A3- en A4-functies zijn de vrouwen goed vertegenwoordigd.

Globaal is de verdeling volgens leeftijd stabiel gebleven, met een stijging van 1,5 % bij de 
60-plussers. Ook de gemiddelde leeftijd is gestegen van 40 jaar tot 41,5 jaar. Vandaar het belang 
om met deze dimensie rekening te houden en de noden van deze medewerkers te onderzoeken. 

Het aantal personen met een erkende handicap is gevoelig gestegen, maar het opgelegde quotum 
van 2 % is nog niet behaald. Dit kan worden verklaard door de impact van de gezondheidssituatie 
en van het telewerk op de aanwerving van personeel, en in het bijzonder van personen met een 
handicap. Van de 27 personen met een erkende handicap, zijn er 19 die een materiële, immateriële 
of organisatorische redelijke aanpassing genieten. Ook personen die geen erkende handicap 
hebben, kunnen een dergelijke aanpassing genieten als ze hiervoor een aanvraag indienen. 

Meer dan de helft van het personeel is van buitenlandse origine (55,6 %). Als we de uitgebreide 
classificatie van de buitenlandse origines van naderbij bekijken, zien we dat de meest 
vertegenwoordigde groep afkomstig is uit de Maghreb (20,1 %), gevolgd door de EU-onderdanen 
van Zuid-Europese origine (8,4 %) en de personen afkomstig uit de aangrenzende landen (7,2 %). 
De personen van buitenlandse origine zijn evenwel in mindere mate vertegenwoordigd binnen 
bepaalde directies en in de managersfuncties van Actiris. Bovendien zijn er bijna dubbel zoveel 
personen van buitenlandse origine contractueel dan dat er statutair zijn.

De verschillende tewerkstellingsmaatregelen (inschakelingsovereenkomst, SBO, DSP) 
hebben eveneens een impact ondervonden en vertegenwoordigen nog slechts 2,77 % van de 
arbeidsovereenkomsten, wat neerkomt op een daling met 11,23 %. Het door de covidcrisis 
opgelegde telewerk bemoeilijkt immers de begeleiding van stagiairs met een dergelijk contract. 

In deze kwantitatieve analyse werd voor het eerst ook het arbeidsregime onderzocht. Op basis daarvan 
konden we vaststellen dat van de 19,3 % personen die deeltijds werken, 81 % een vrouw is.1 De keuze 
voor deeltijds werken heeft een niet te verwaarlozen impact op het bedrag van het loon en het pen-
sioen, en op de kansen die men krijgt op het vlak van opleiding en interne bevordering2. Daarom is het 
belangrijk om de impact hiervan voor onze medewerksters te onderzoeken. We onderzochten ook een 
aantal gegevens in verband met het welzijn van de medewerkers, zoals het ouderschapsverlof, dat in 
86 % van de gevallen werd aangevraagd door vrouwen. Er bestaan nog een aantal obstakels die vaders 
ervan weerhouden hun ouderschapsverlof op te nemen (stigmatisering, werk-privébalans enz.).

Deze kwantitatieve analyse geeft ons een cijfermatig beeld van het personeel van Actiris en van 
de fenomenen die een impact kunnen hebben op de interne diversiteit. Deze analyse zal bij elk 
nieuw plan verder worden uitgewerkt en verduidelijkt, met name aan de hand van de gegevens 
rond opleiding, telewerk enz.  

1  In België werkt 42,7 % (dus bijna de helft) van de werkneemsters deeltijds, tegenover slechts 12,6 % van de werknemers.
2  IGVM, ‘De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België’ - Rapport 2021.
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De analyse bevat: 

 ■ in de rubriek ‘positieve punten’: de reeds bestaande positieve elementen 
inzake diversiteit en de gerealiseerde acties in het kader van het vorige 
diversiteitsplan 2020-2021; 

 ■ in de rubriek ‘aandachtspunten’: de elementen waarmee we rekening  
moeten houden en de niet gerealiseerde acties uit het vorige diversiteitsplan. 

Overzicht per specifieke doelstelling  

Specifieke doelstelling: de toegankelijkheid voor vrouwen tot het middenkader en hoge kaderfuncties
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• De functies van directeur-generaal a.i. en adjunct-directeur-generaal a.i. van  
Actiris worden sinds 1 juli 2021 bekleed door vrouwen. De nieuwe directeur-generaal, 
in dienst sinds 1 december 2021, is een vrouw. 78 % van de A4-personeelsleden is 
een vrouw. In het niveau A3 gaat het om 65 %.

• Op 8 maart 2021 werd er een interne communicatie gepubliceerd over de vervrouwe-
lijking van de STEM-betrekkingen (wiskunde - technologie - exacte wetenschappen), 
met getuigenissen van medewerksters van de directies Facilities en Informatica. 

Gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021: 

• De dienst Begroting heeft de opleiding Gender budgeting, aangeboden door Equal, 
gevolgd en integreert deze materie in de budgettaire analyse van Actiris.

• De gelijkekansentest wordt systematisch uitgevoerd bij de opmaak van lastenboeken voor 
overheidsopdrachten van meer dan € 30.000 excl. btw. De dienst Overheidsopdrachten 
en de diversiteitsmanager hebben de begeleiding bij de redactie en bij de denkoefening 
rond de impact op gelijke kansen opgedreven. 

• De statistische studies die worden aangeboden en gepubliceerd door de dienst view.
brussels, zijn ingedeeld volgens geslacht.  

• Elke manager wordt door Actiris Academy begeleid bij het beheer van conflicten die 
verband houden met de diversiteit binnen zijn team. 

• Alle medewerkers van Actiris hebben toegang tot een opleidingscatalogus Diversiteit, in 
het bijzonder zij die in contact staan met het publiek (eenoudergezinnen, nieuwkomers, 
handicap, vooroordelen, genderidentiteit). 

• De selectiejury’s zijn samengesteld uit personen van beide geslachten, naargelang 
van hun competentiedomein. 

• De interne vacatures en de beschikbare bevorderingen worden op transparante wijze 
meegedeeld op MyHR Tool. 

Deel 2:

Kwalitatieve analyse 
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Niet gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021:

• De titels van de externe en interne werkaanbiedingen zijn nog niet genderneutraal.
• Een denktank oprichten om inclusief schrijven in alle communicatie van Actiris te 

implementeren.
• De opleiding in genderneutrale communicatie voor alle diensten van Actiris 

voortzetten.
• De functietitels van de medewerksters worden automatisch in de mannelijke vorm  

geregistreerd in de interne telefoongids van het personeel. Het aanpassen van de  
functietitel aan de eigen genderidentiteit is nog niet volledig ingeburgerd in de algemene 
gewoontes van de medewerkers.

• De genderdimensie is nog niet geïntegreerd in de budgettaire procedures van alle 
directies.
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Specifieke doelstelling: representativiteit binnen de overheidsdiensten
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• Actiris heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de statistische  
diversiteitsmonitoring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

• Alle nieuwe personeelsleden moeten binnen de 6 maanden na hun aanwerving de 
eDiv-opleiding volgen en kennisnemen van de Guideline Antidiscriminatie. In 2020 
hebben 143 personeelsleden deze opleiding gevolgd.

• Tijdens het onthaalprogramma worden de nieuwe medewerkers geïnformeerd over 
het diversiteits- en inclusiebeleid van Actiris.

• In de interne tevredenheidsbarometer die wordt afgenomen bij het personeel van 
Actiris, worden de aspecten van diversiteit en antidiscriminatie aangekaart om het 
gevoel van inclusie bij het personeel van Actiris te monitoren. 

• In de interne en externe communicatie van Actiris wordt het gebruik van stereotiepe 
beelden vermeden. 

• Op 28 oktober 2021 heeft de algemene directie a.i. van Actiris het charter ‘Inclusive 
Panels’ ondertekend om binnen de panels waaraan Actiris deelneemt een correcte 
vertegenwoordiging van de diversiteit te verzekeren.  

Gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021: 

• Er werd een non-discriminatieclausule ingevoegd in alle overheidsopdrachten die 
uitgaan van Actiris: «De opdrachtnemer verbindt zich ertoe bij het uitvoeren van deze 
opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele  
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing,  
politieke of syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of  
genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur,  
afkomst, nationale of etnische afstamming. Hij ziet hierop toe zowel ten aanzien van 
zijn personeelsleden als ten aanzien van derden. De opdrachtnemer verbindt zich 
ertoe, voor zover redelijk, aanpassingen door te voeren op vraag van personen  
met een handicap.»

• Er werd een onderdeel in verband met antidiscriminatie en diversiteit toegevoegd  
aan de informatiesessies voor de werkgevers en de werkzoekenden.

• De managers moeten rekruteren via Select Actiris opdat de diversiteit van Brussel 
zoveel mogelijk wordt weerspiegeld in het personeelsbestand van Actiris. 

• 9 personeelsleden met een IBO-overeenkomst werden gecoacht en opgeleid om hun 
vaardigheden te ontwikkelen. 

• Actiris heeft deelgenomen aan de Jobday om kandidaten met een handicap te kunnen 
vinden voor interne vacatures. 

• Getuigenissen van werkgevers die een diversiteitslabel hebben gekregen, worden door 
Actiris gepubliceerd als goede praktijken.

• De IDPB, het HR-departement Welzijn en de diversiteitsmanager monitoren de  
discriminatie jegens het personeel van Actiris volgens de procedure van de  
Guideline Antidiscriminatie. 

• Er wordt intern voortdurend informatie gegeven en gecommuniceerd over de gelijkheid 
van kansen en het diversiteitsbeleid, om elke medewerker te sensibiliseren.
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Niet gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021:

• Toevoeging van een artikel in het arbeidsreglement waarin het personeel wordt  
aangemaand om af te zien van elke vorm van discriminatie.

• Nieuwe communicatie over de Guideline Antidiscriminatie binnen heel Actiris.
• Een X toevoegen aan de keuze M/V bij de persoonlijke gegevens van MyHR Tool. 
• Sociale clausules integreren in alle openbare offerteaanvragen van Actiris.
• Op 17 mei (Internationale dag tegen homofobie en transfobie) een regenboogvlag 

ophangen aan de ingang van de Astrotoren.  
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Specifieke doelstelling: deelname aan de uitvoering van de jongerengarantie
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• Actiris draagt bij aan de uitvoering van de jongerengarantie door jongeren tewerk te stellen:
• 15 jongeren hebben een SBO uitgevoerd in 2020. Twee van hen hebben nadien  
       een arbeidsovereenkomst gekregen bij Actiris.
• 7 jongeren hebben een First-stage uitgevoerd in 2020. 
• In 2019 hebben 7 personen een studentenstage gelopen bij Actiris; in 2020 war 
       en dat er 5.
• In 2019-2020 heeft Actiris 7 IBO-contracten afgesloten.  

Gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021: 

• De HR-verantwoordelijken sensibiliseren en begeleiden alle managers bij de  
aanwerving van kandidaten met een tewerkstellingsmaatregel (SBO, First-stage,  
instapkaart, artikel 60, CAP).

• Voor de functie van steward kunnen personen van niveau C en niveau D worden  
geselecteerd. 
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maatregelen moesten tijdelijk worden stilgelegd wegens de covidcrisis. De reorganisa-
tie van ons werk in de vorm van telewerk heeft een impact gehad op de rekrutering, de 
omkadering en de begeleiding van stagiairs door hun manager en de teams. Sinds 2021 
gebeuren er weer meer aanwervingen via deze maatregelen. 

Een onderzoek betreffende de 7 IBO-contracten moet nog worden geanalyseerd.  
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Specifieke doelstelling: beleid ten gunste van personen met een erkende handicap
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• In 2020 waren er 27 personen met een erkende handicap (in 2019 waren dat er 26). 2 
personen hebben een CAP-stage gevolgd. 

• Er worden interne communicaties gepubliceerd om de medewerkers te sensibiliseren 
voor handicapgerelateerde thema’s. 

• Er werd in het kader van dit plan een raadpleging van de burgermaatschappij georga-
niseerd om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de noden en de aanbevelingen 
voor de rekrutering en de inclusie van personen met een handicap.  

Gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021: 

Toegankelijkheid  
• De aanbevelingen van Atingo over de toegankelijkheid voor personen met beperkte 

mobiliteit van 9 gebouwen van Actiris zijn in uitvoering.
• Er werd een audit uitgevoerd van de digitale toegankelijkheid van de website actiris.

brussels, en de aanbevelingen zijn in uitvoering bij Wavenet.
Rekrutering
• Wegens de covidcrisis werd de DUOday niet georganiseerd in 2020. In 2021 hebben 

2 personen deelgenomen aan een DUOday-ontdekkingsstage. Door de context van 
COVID-19 kon de dienst Phare niet veel kandidaten voorstellen.

• De werkaanbiedingen van Actiris worden naar het mailadres ‘jobinclusion.brussels@
asah.be’ gestuurd. De begeleidende instellingen hebben toegang tot dit adres,  
waardoor de werkaanbiedingen van Actiris vlotter kunnen worden verspreid. 

• De referente Ingroeibanen en de diversiteitsmanager hebben deelgenomen aan de 
Jobday 2020 en aan de beurs ‘Brug naar werk’ om kandidaten met een handicap te 
ontmoeten en de werkaanbiedingen van Actiris voor te stellen. 

• In overeenstemming met artikel 326 van het statuut 3.0 houdende het administratief 
statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van  
openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kunnen kandidaten met een 
handicap in het kader van hun selectieprocedure een redelijke aanpassing vragen.  
In overeenstemming met artikel 327, krijgen laureaten met een handicap voorrang.

• De dienst Rekrutering & Mobiliteit werkt nauw samen met de partners  
gespecialiseerd in handicapgerelateerde thema’s om de WZ met een handicap aan te 
moedigen zich kandidaat te stellen voor de vacatures van Actiris. Er wordt ook een 
nauwe samenwerking met de Sociale Consultatie van Actiris opgezet.  

• Actiris verwelkomt voor het eerst een persoon met een visuele beperking.  
De referente Ingroeibanen heeft een begeleiding door de IT-dienst en de Brailleliga 
voorzien om aangepaste werkinstrumenten aan te bieden. 

Welzijn   
• Chaque collaborateur et collaboratrice peut enregistrer lui/elle-même une  

attestation de handicap sur le SIRH.
• La procédure interne d’aménagement raisonnable est accessible et disponible sur l’intranet ;
• Les personnes ayant un handicap sont suivies et accompagnées de manière régulière 

par un référent RH Bien-être. 
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• Het quotum van 2 % personen met een handicap binnen het personeel is nog niet bereikt. 
• Nog niet alle aanbevelingen uit de toegankelijkheidsaudits van de gebouwen van 

Actiris zijn gerealiseerd.
• De procedure om een redelijke aanpassing aan te vragen moet worden herzien en 

aan alle personeelsleden worden gecommuniceerd. 
• De deelnamegraad van de personen met een handicap aan de opleidingen wordt niet 

gemonitord. 
• De begeleidende instellingen en de personen met een handicap kennen Actiris nog 

niet zo goed als een toegankelijke werkgever.
• De personen met een handicap worden geconfronteerd met specifieke problemen  

in het kader van de NWOW en de gezondheidscrisis door de covidpandemie.  
We konden immers vaststellen dat het verplichte telewerk een impact heeft op dit 
publiek: toegankelijkheid van de tools voor werken op afstand, installatie van een 
aangepaste werkpost thuis, risico op isolement, onthaal door de manager en het 
team van een persoon met een handicap ... Het zijn allemaal aspecten die de  
aanwerving van personen met een handicap met een CAP of een gewone  
arbeidsovereenkomst bemoeilijken.  

Niet gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021:

• Publicatie van een video in gebarentaal over de opdrachten van Actiris op de website van Actiris.
• Vertaling in braille van een informatiebrochure over Actiris. 

Specifieke doelstelling: eindeloopbaanbeleid
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opleidingscatalogus van Actiris Academy.
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• De medewerkers beter informeren over de impact die bepaalde keuzes m.b.t. de 
organisatie van hun arbeidstijd hebben op hun pensioen.

• Onderzoeken wat de noden zijn van personen die het einde van hun loopbaan bij 
Actiris naderen via onder meer kwalitatieve gesprekken a.d.h.v. een representatieve 
interne steekproef. 

Niet gerealiseerde acties in het kader van het diversiteitsplan 2020-2021:

• Een evaluatie maken van de behoeften op het gebied van personeelsbeheer  
naargelang van de leeftijd. 

• Een actieplan ontwikkelen voor de oriëntering op het einde van de loopbaan met alle 
mogelijke steun voor 55-plussers. 
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Humanresourcesmanagement

Onthaal

Actie 1 

Beschrijving van de actie:  het onderdeel ‘Interne diversiteit’ van het maandelijks onthaal  
van nieuwe medewerkers herzien

Context  

Elke maand worden alle nieuwe medewerkers van Actiris verwelkomd 
tijdens twee halve dagen: ‘Onthaal HR’ en ‘Algemeen onthaal’. Tijdens 
dit tweeledig onthaal worden de waarden van Actiris en de organisatie-
cultuur van onze administratie voorgesteld. Onze aandacht voor diver-
siteit en non-discriminatie wordt ondersteund door de algemene directie.

Doelstelling
Het doel is om de aandacht voor deze aspecten te versterken door te 
verwijzen naar het diversiteitsplan, de Guideline Antidiscriminatie en 
de diversiteitsmanager. 

Uitvoering 
De interne diversiteitstools worden toegevoegd aan het onthaal van de 
nieuwe personeelsleden.

Doelgroep Alle nieuwe medewerkers van Actiris 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken:
• strategisch analist van Actiris Academy
• verantwoordelijke van ‘Welcome@Actiris’
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2022

Budget Algemene kosten

Indicator Verwijzingen naar de interne diversiteitstools in de presentatiemodules

Deel 3: 

Acties 2022-2023
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Integratie

Action 2

Beschrijving van de actie: onderzoeken wat de noden zijn van personen die het einde van hun loopbaan bij 
Actiris naderen via onder meer kwalitatieve gesprekken a.d.h.v. een representatieve interne steekproef

Context 

De maatschappelijke veranderingen en de context van langer werken 
leiden tot een noodzakelijke verhoging van de pensioenleeftijd.  Dankzij 
een leeftijdsbewust duurzaam personeelsbeleid kan er bijzondere  
aandacht worden besteed aan de noden van deze doelgroep. 

Doelstelling(en)
Actiris wil de noden en de wensen van deze doelgroep kennen, om er 
zo goed mogelijk op in te spelen met een leeftijdsbewust beleid dat het 
welzijn centraal stelt tot aan het pensioen.

Uitvoering 

Er zal een representatieve steekproef worden samengesteld onder de 
medewerkers van 55 jaar en ouder. Er zal met elk van de deelnemers 
een kwalitatief gesprek worden gevoerd om de behoeften in te schatten. 
Vervolgens zal er tegen het volgende diversiteitsplan een actieplan worden 
opgesteld om het welzijn van deze personen te verbeteren. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris van 55 jaar en ouder 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager 
Partners:  
• directrice HR 
• manager van de Sociale Dienst
• loopbaancoach
• IDPB

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren 
Realisatie van gesprekken a.d.h.v. een interne steekproef
Voorstel van acties in het kader van een leeftijdsbewust beleid voor het volgende plan

Actie 3

Beschrijving van de actie: de aanvraagprocedure voor redelijke aanpassingen verfijnen en de 
toegang tot de informatie verbeteren  
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Context 

Een redelijke aanpassing is een concrete maatregel om de negatieve 
gevolgen van een onaangepaste omgeving voor de deelname van een 
medewerker aan het arbeidsleven, zoveel mogelijk te beperken. Actiris 
staat dan ook een materiële, immateriële of organisatorische aanpas-
sing toe aan elke medewerker die daar nood aan heeft.  

Doelstelling(en)
De procedure voor de uitvoering van een redelijke aanpassing moet 
worden herzien om alle actoren op één lijn te brengen. Deze informatie 
moet ook toegankelijk en beschikbaar zijn voor de personeelsleden. 

Uitvoering 

Herziening en wijziging van de verschillende stappen van de aan-
vraagprocedure voor een redelijke aanpassing (uitdrukking van de 
behoeften, beoordeling van het redelijke karakter, overlegvergadering, 
beslissingen, regelmatige vergaderingen tussen de betrokkenen). 

Doelgroep Alle medewerkers die een redelijke aanpassing nodig hebben

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager 
Partners:
• medewerker Beheer en Preventie HR
• manager IDPB
• preventieadviseur - ergonoom

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren 

Aanvraagprocedure voor een redelijke aanpassing herzien  
en gevalideerd 

Herziening en wijziging van de pagina ‘Handicap op het werk’  
(rubriek ‘Welzijn op het werk’)

Actie 4

Beschrijving van de actie: uiteenlopende profielen voorstellen voor de interne communica-
tiecampagnes van Actiris  

Context 
Actiris kent een grote diversiteit binnen zijn personeel.  We vinden 
het belangrijk om de diversiteit van de profielen, de verschillende
beroepstrajecten en de atypische beroepen onder de aandacht te brengen.  

Doelstelling
Inspirerende persoonlijkheden vertellen over hun traject en hun beroep 
bij Actiris. Deze gedeelde persoonlijke ervaringen en getuigenissen 
vormen een bron van inspiratie voor ieders professionele ontplooiing. 
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Uitvoering 
Er worden intern (intranet, Facebookgroep) en op verschillende interne 
netwerken oproepen tot vrijwilligers gedeeld. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris 

Verantwoordelijken 
voor de actie 

Verantwoordelijke: projectbeheerster Interne communicatie 
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend 

Budget Interne communicatiecampagnes - directie Communicatie  

Indicatoren 
Aanwezigheid van diverse personen, die de diversiteit van Actiris 
weerspiegelen, in de interne campagnes.

Actie 5

Beschrijving van de actie: een intranetfiche voor ‘Werkende ouder’ ontwikkelen, met alle 
informatie die (toekomstige) ouders nodig hebben

Context 

In zijn streven naar gelijkheid en inclusie op de werkvloer, wil Actiris zijn 
medewerkers helpen een evenwicht te vinden tussen hun rol als ouder en 
als werknemer. Dit is immers een van de uitdagingen op het vlak van 
welzijn binnen de administratie.

Doelstelling
Het doel is om zwangere medewerksters, moeders en vaders beter te 
informeren op hun werkplek.

Uitvoering 
Nuttige informatie voor de medewerkers verzamelen over hun rechten 
en plichten als ouder. Via het intranet goede praktijken uitwisselen en 
verspreiden die de werk-privébalans ten goede komen.

Doelgroep Ouders en/of toekomstige ouders die bij Actiris werken 

Verantwoordelijke 
voor de actie 

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners:
• strategisch analist departement Welzijn op het Werk
• operationeel manager Administratief Beheer van het Personeel
• auteur van een thesis over moederschap en werk

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren 
Update van het materiaal en de informatie die de (toekomstige) ouders 
ter beschikking hebben 
Aantal keren dat de intranetpagina wordt bekeken 
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Actie 6

Beschrijving van de actie: een kwalitatieve opvolging van personen met een handicap 
verzekeren (evaluatie van de behoeften, aanpassing van de werkomgeving enz.)

Context 

Bij Actiris werken een aantal medewerkers met een handicap. 
Zij worden gedurende hun volledige loopbaan door Actiris begeleid, 
om ervoor te zorgen dat hun werk en hun inclusie vlot verlopen en om 
na te gaan of ze eventueel een redelijke aanpassing nodig hebben. 

Doelstelling
We willen de begeleiding die in het kader van HR-Welzijn aan deze 
medewerkers wordt aangeboden, verbeteren.  

Uitvoering 

Een afspraak inplannen met de personeelsleden met een handicap 
(frequentie te bepalen).

Informele gesprekken op basis van een rooster met semigerichte 
vragen om het welzijn, de inclusie en de evolutie van de redelijke 
aanpassing te evalueren.

Doelgroep Medewerkers met een handicap 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: medewerker Beheer en Preventie
Partner: diversiteitsmanager

Timing Algemene kosten

Budget  Geen 

Indicatoren 
Opmaak van een rooster met semigerichte vragen
Aantal semigerichte gesprekken

Actie 7

Beschrijving van de actie: zorgen voor acties inzake diversiteit en inclusie in de 
vestigingen van Actiris

Context 
Diversiteit en inclusie behoren tot het DNA van Actiris. Om deze 
thema’s te doen leven, moeten ze naar de werkomgeving van de 
medewerkers van Actiris worden gebracht. 

Doelstelling(en)

We willen uitwisselings- en ontmoetingsmomenten voor de 
medewerkers organiseren op hun werkplek. Zo kunnen we hun 
vragen beantwoorden, en hen sensibiliseren voor verschillende 
thema’s m.b.t. inclusie.
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Uitvoering 
Aanwezigheid van een of meerdere leden van de commissie volgens 
een vastgelegde jaarkalender. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: voorzitter van de begeleidingscommissie van het plan  
Partners: 

• diversiteitsmanager
• leden van de begeleidingscommissie
• zone- en teamverantwoordelijken

Timing Doorlopend  

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Aantal evenementen per jaar

Aantal deelnemers 

Werving en selectie 

Actie 8

Beschrijving van de actie: nauwer samenwerken met de Sociale Consultatie om WZ met een 
handicap aan te moedigen om te solliciteren voor vacatures bij Actiris

Context 

De Sociale Consultatie biedt specifieke begeleiding aan WZ 
die moeilijkheden ondervinden wegens fysieke of mentale 
gezondheidsproblemen. In 2021 hebben de verschillende teams bijna 
1.300 begeleidingen specifieke doelgroepen verzorgd. Een aantal van 
de begunstigden zijn klaar om aan het werk te gaan en zijn actief 
op zoek naar een professionele kans. Ook wil Actiris als werkgever 
kandidaten aanwerven die over de juiste vaardigheden beschikken om 
voor interne werkaanbiedingen te solliciteren.

Doelstelling
Actiris zichtbaar maken als werkgever en niet alleen als openbare 
tewerkstellingsdienst. 

Uitvoering 
De Sociale Consultatie moet toegang krijgen tot het e-mailadres 
jobinclusion.brussels@asah.be en, meer algemeen, tot de interne 
werkaanbiedingen van Actiris. 

Doelgroep Werkzoekenden met een handicap
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Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken:
• verantwoordelijke van de ingroeibanen - directie HR
• verantwoordelijke van de Sociale Consultatie - directie 

Werkzoekenden     
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Ontvangst van de werkaanbiedingen waarvoor de diensten van Actiris 
kandidaturen van personen met een handicap willen ontvangen 
Aantal kandidaten dat wordt voorgesteld door de Sociale Consultatie 

Actie 9

Beschrijving van de actie: als werkgever deelnemen aan jobbeurzen voor diverse 
doelgroepen (Jobday, Brug naar werk, Pride Works enz.)

Context 

Deze beurzen zijn initiatieven bestemd voor uiteenlopende 
doelgroepen met specifieke behoeften, die op zoek zijn naar werk 
(personen met een handicap, LGBTQIA+, nieuwkomers enz.). 
Ze hebben tot doel de aanwervingen te stimuleren door ontmoetingen 
tussen werkgevers en WZ tot stand te brengen en hen te laten 
kennismaken met de begeleidingsdiensten.  

Doelstelling
Actiris wil zichtbaarheid verwerven als werkgever en deelnemen aan 
evenementen die de tewerkstelling van kandidaten met uiteenlopende 
profielen bevorderen. 

Uitvoering 
Deelname aan de vergaderingen met het oog op de organisatie van de 
evenementen, en promotie via de interne netwerken van Actiris.

Doelgroep Werkzoekenden

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken: diversiteitsmanager; verantwoordelijke van de 
ingroeibanen

Timing Partners: specialisten Rekrutering en Selectie - directie HR

Budget Doorlopend

Indicatoren 
Algemene kosten 

Aantal gesprekken met WZ op de verschillende beurzen
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Actie 10

Beschrijving van de actie: de IBO-contracten 2019-2020 evalueren

Context 

Actiris maakt bij de aanwerving van kandidaten gebruik van 
verschillende tewerkstellingsmaatregelen om hen een springplank 
naar de arbeidsmarkt te geven. In 2019-2020 werd de 
maatregel ‘individuele beroepsopleiding’ (IBO) ingezet om de 
Brusselaars de mogelijkheid te geven in een openbare instelling te 
werken. Bij deze maatregel ligt de focus op kandidaten die een 
intensieve opleiding en een stagetraject krijgen om hun vaardigheden 
te ontwikkelen, met het oog op hun aanwerving. 

Doelstelling
In 2019-2020 heeft Actiris 7 IBO-contracten afgesloten. Het doel is om 
de uitvoering van deze contracten te evalueren en ze op te volgen.

Uitvoering Individuele evaluatie van de IBO’s 

Doelgroep Medewerkers met een IBO-contract

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken: 
• specialist Rekrutering en Selectie
• verantwoordelijke van de ingroeibanen 
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Uitgevoerde analyse van de IBO-contracten 2019-2020
Voorstellen van verbeterpistes of aanbevelingen

Actie 11

Beschrijving van de actie: de managers blijven sensibiliseren om werkzoekenden met een 
tewerkstellingsmaatregel aan te werven

Context 
Actiris maakt gebruik van verschillende tewerkstellingsmaatregelen 
om de Brusselaars de mogelijkheid te bieden een stage te volgen en te 
werken in een openbare instelling. 

Doelstelling
Het is belangrijk om deze tewerkstellingsmaatregelen zichtbaar te maken 
en de managers te informeren over hun voorwaarden en gevolgen. 

Uitvoering 
Communicatie over en sensibilisering rond de verschillende tewerkstel-
lingsmaatregelen via het intranet, managersvergaderingen en/of -kanalen. 
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Doelgroep De managers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: verantwoordelijke van de ingroeibanen
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Aantal sensibiliseringsacties en -kanalen aangeboden aan de managers
Aantal contracten gekoppeld aan een tewerkstellingsmaatregel

Actie 12

Beschrijving van de actie: de werkaanbiedingen van Actiris verspreiden via kanalen die 
specifieker gericht zijn op de doelgroepen die (soms) ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn 
(bv. personen met een handicap, LGBTQIA+ ...)

Context 

Na verschillende raadplegingen van de burgermaatschappij hebben 
we vastgesteld dat de klassieke kanalen voor de verspreiding van 
werkaanbiedingen niet altijd aangepast zijn aan bepaalde specifieke 
doelgroepen die soms ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn.

Doelstelling
We willen Actiris zichtbaar maken als potentiële werkgever en onze 
werkaanbiedingen voor iedereen toegankelijk maken. 

Uitvoering 
Verspreiding van de werkaanbiedingen via jobinclusion@asah.be en via 
andere, nog te verkennen specifieke kanalen. 

Doelgroep Werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken:
• verantwoordelijke van de ingroeibanen
• specialisten Rekrutering en Selectie
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren Aantal werkaanbiedingen verspreid via specifieke netwerken
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Actie 13

Beschrijving van de actie: de mogelijkheden onderzoeken om WZ uit te nodigen om te 
solliciteren voor de externe werkaanbiedingen van Actiris

Context 
In het kader van de begeleiding van elke werkzoekende, moet de consulent de 
werkzoekende adviseren, oriënteren en begeleiden bij het traject naar werk. 

Doelstelling
We willen Actiris zichtbaar maken als potentiële werkgever en onze 
werkaanbiedingen voor iedereen toegankelijk maken. 

Uitvoering 
Haalbaarheidsstudie m.b.t. de uitnodiging van WZ voor werkaanbiedin-
gen van Actiris  

Doelgroep Werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken:
• verantwoordelijke Select 
• specialisten Rekrutering en Selectie
• Juridische Dienst
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Omstandig en indicatief juridisch advies 
Aantal proactieve en vrijwillige uitnodigingen aan WZ voor externe 
werkaanbiedingen van Actiris  

Opleiding  

Actie 14

Beschrijving van de actie: de opleidingen die de medewerkers van Actiris hebben gevolgd, 
monitoren

Context 
Elke medewerker van Actiris heeft recht op 11 opleidingsdagen per jaar. 
Ofwel zijn deze opleidingen verplicht (initieel opleidingsplan), of worden 
ze op vrijwillige basis gevolgd. Ze zijn toegankelijk via het MyHR-platform.

Doelstellingen
Onderzoeken welke obstakels de toegang tot de interne opleidingen in de weg staan. 
Het interne opleidingsaanbod afstemmen op de noden van de medewerkers. 

Uitvoering 
Monitoring via het MyHR-platform van het type gevolgde opleiding, 
de duur, het profiel van de leerling (geslacht, functie, contracttype, 
arbeidstijd enz.) 
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Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: manager HR Analytics 
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2022-2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Kwantitatieve analyse van de opleidingen gevolgd door de medewerkers 
van Actiris, voor het volgende diversiteitsplan (2023-2024)
Analyse van de evaluaties van de opleidingen, ingevuld door de leerlingen 

Actie 15

Beschrijving van de actie: de leden van de directie Communicatie opleiden op het vlak van 
digitale toegankelijkheid 

Context 

De interne en externe communicatie van Actiris moet aan iedereen 
aangepast zijn. Als we onze informatie toegankelijk maken, betekent 
dat dus dat we rekening houden met de volledige bevolking. Op die ma-
nier wordt de boodschap duidelijker en kan de uitsluiting van personen 
die met begripsproblemen kampen, worden beperkt. 

Doelstelling
De berichten en communicaties van Actiris inclusiever en toegankelij-
ker maken voor iedereen.

Uitvoering 
Opleidingen toegankelijk voor alle personeelsleden van de directie 
Communicatie via interne of externe kanalen. 

Doelgroep Medewerkers van de directie Communicatie

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken: 
• referenten Diversiteit van Actiris Academy
• referente Communicatie van Actiris Academy 
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2022-2023

Budget Algemene kosten Actiris Academy

Indicatoren 
Percentage van het personeel van de directie Communicatie dat voor 
deze thematiek is opgeleid
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Loopbaan en evolutie 

Actie 16

Beschrijving van de actie: de informatie over bevorderingen, overgangen en benoemingen 
toegankelijk, zichtbaar en transparant maken

Context 
Om de gelijkheid van kansen te verzekeren, is het belangrijk dat de 
selectieprocedure bij bevorderingen, overgangen en benoemingen 
objectief en transparant is. 

Doelstelling
De informatie over de procedures moet voor iedereen toegankelijk en 
zichtbaar zijn.

Uitvoering De beschikbare informatie herzien

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: dossierbeheerder bij de Strategische 
Personeelsplanning 
Partners:
• loopbaancoach
• diversiteitsmanager

Timing 2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren Aantal keren dat de intranetpagina wordt bekeken 

Algemene praktijken inzake arbeidsorganisatie 

Action 17

Beschrijving van de actie: de Guideline Antidiscriminatie ter kennis brengen van alle 
medewerkers van Actiris

Context 

Het strategisch directiecomité heeft in september 2019 de toepassing 
van de Guideline Antidiscriminatie goedgekeurd. In de Guideline 
worden vier discriminerende situaties geïdentificeerd die een 
medewerker of werkzoekende zou kunnen meemaken. Sinds mei 2021 
moet elke nieuwe medewerker van deze Guideline kennisnemen. 
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Doelstelling
De Guideline is gepubliceerd op het intranet, maar er zijn nog veel medewerkers 
die het document niet kennen. Het doel is om de tools en de procedures die in 
deze Guideline worden vermeld, zichtbaar te maken.

Uitvoering 
Het begeleidingscomité van de Guideline zal een aantal voorstellen 
doen om de Guideline te doen leven en ervoor te zorgen dat iedere 
medewerker zich de Guideline eigen kan maken. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: begeleidingscomité van de Guideline Antidiscriminatie
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2022-2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren Aantal raadplegingen van de Guideline Antidiscriminatie

Actie 18

Beschrijving van de actie: de vragen over diversiteit en antidiscriminatie in de interne 
tevredenheidsbarometer verder uitwerken

Context 

Actiris nodigt zijn medewerkers jaarlijks uit om deel te nemen 
aan de interne tevredenheidsbarometer. Sinds 2021 bevat deze 
barometer ook vragen over het gevoel van discriminatie en over de 
discriminatiegronden. 

Doelstelling(en)
Dankzij deze vragen kunnen we het gevoel van inclusie bij de 
medewerkers meten,  en de acties van het diversiteitsplan 
identificeren en volgens prioriteit rangschikken. 

Uitvoering 
Voorstellen van vragen en subvragen over de thema's diversiteit 
en inclusie opstellen 

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partner: specialist Kwaliteit van de dienst Transversale Kwaliteit

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Deelnemingspercentage aan de jaarlijkse barometer
Behaalde resultaten voor de vragen rond diversiteit en inclusie 
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Actie 19

Beschrijving van de actie: de creatie van een intern LGBTQIA+-netwerk bij Actiris ondersteunen

Context 

De creatie van een intern LGBTQIA+-netwerk vormt een echte hefboom voor 
de bevordering van de diversiteit en de inclusie binnen administraties. Een 
dergelijk netwerk biedt de garantie dat er maximaal aandacht wordt besteed 
aan de inclusie van LGBTQIA+-personen. 

Doelstelling(en)
Actiris wil de creatie van zijn interne netwerk en van het LG-
BQIA+-netwerk op gewestelijk niveau ondersteunen.

Uitvoering 
Het interne netwerk structureren en informatie verspreiden via de 
sociale netwerken 

Doelgroep Acties voorstellen om te sensibiliseren en te informeren 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: coördinatrice van het interne LGBTQIA+-netwerk
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend 

Budget Algemene kosten 

Indicatoren 
Creatie en organisatie van het netwerk 
Aantal acties dat wordt gedragen door het netwerk 

Actie 20

Beschrijving van de actie: de genderverwijzingen ‘de heer’ en ‘mevrouw’ in het maandelijks 
overzicht van de nieuwe en vertrekkende personeelsleden (IN/OUT) schrappen

Context 
Uit respect voor ieders genderidentiteit, bevat de interne telefoongids 
van Actiris niet langer de vermelding m/v. 

Doelstelling
Om de coherentie te bewaren met de informatie die over de 
medewerkers wordt getoond, mag ook de maandelijks gepubliceerde 
IN/OUT niet langer de vermelding ‘de heer’/’mevrouw’ bevatten. 

Uitvoering 
De inhoud van de IN/OUT wordt aangepast door de dienst ABP. Ver-
volgens wordt het nieuwsbericht gepubliceerd door de dienst Interne 
Communicatie. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris
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Verantwoordelijken 
voor de actie 

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners:
• projectbeheerster Interne communicatie
• coördinatrice van de aanwervingen - Administratief Beheer  

van het Personeel 

Timing 2022

Budget Algemene kosten

Indicatoren Geen vermelding van het gender meer in het maandelijkse nieuwsbericht IN/OUT

Actie 21

Beschrijving van de actie: de meldingen van discriminatie jegens 1) een collega 2) een derde 
(partner van Actiris, WZ, werkgever ...) monitoren

Context 
Het is belangrijk om de interne discriminerende situaties waarvan 
bepaalde medewerkers het slachtoffer kunnen worden, te monitoren. 

Doelstelling(en)
De procedures en de bronpersonen in geval van interne discriminatie 
kenbaar maken.

Uitvoering 

Samenwerking tussen de diensten van HR-Welzijn, de IDPB/EDPBW en 
de vakbonden om de eventuele gevallen van interne discriminatie te 
monitoren aan de hand van de incidentenverslagen. 
Promotie van de Guideline Antidiscriminatie, waarin de procedure 
wordt beschreven en verschillende bronpersonen in geval van (interne) 
discriminatie worden vermeld.

Doelgroep Medewerkers van Actiris 

Verantwoordelijke 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners:
• coördinatrice van de vertrouwenspersonen  
• vertegenwoordiging per vakbond
• begeleidingscomité van de Guideline
• manager HR-Welzijn  

Timing Doorlopend  

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Monitoring van de interne discriminerende situaties 
Toepassing van de Guideline Antidiscriminatie
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Actie 22

Beschrijving van de actie: de interne informatie en communicatie over het gelijkekansen- en 
diversiteitsbeleid voortzetten. 

Context 

Actiris gebruikt verschillende interne communicatiekanalen om de 
medewerkers te informeren en te sensibiliseren m.b.t. de thema’s 
inclusie en diversiteit. Momenteel nemen deze communicaties de vorm 
aan van nieuwsberichten ter gelegenheid van de internationale dagen 
in het kader van de diversiteit.

Doelstelling
Dankzij deze communicaties worden stereotypes ontkracht, worden de 
medewerkers geïnformeerd over hun rechten en plichten, en wordt de 
interne cultuur van inclusie bij Actiris bevorderd.

Uitvoering 
Een jaarlijkse communicatiekalender opstellen met thema’s en evene-
menten die verband houden met diversiteit en gelijke kansen. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partner: projectbeheerster Interne communicatie

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren Aantal publicaties en sensibiliseringsacties rond deze thema’s per jaar

Actie 23

Beschrijving van de actie: de sensibiliseringsacties inzake seksuele geaardheid en gende-
ridentiteit voortzetten 

Context 
Actiris wil tonen dat het zich inzet voor diversiteit en tegen 
discriminatie jegens LGBTQIA+-personen op het werk.

Doelstelling

Daarom communiceert Actiris zowel intern, ten aanzien van de 
medewerkers, als extern, ten aanzien van de werkzoekenden en onze 
partners. Ook de deelname aan de opbouw van een netwerk rond 
Open@Work, om onderling goede praktijken uit te wisselen, is daarbij 
van belang.   

Uitvoering Samenwerking met het interne LGBQIA+-netwerk 

Doelgroep Medewerkers van Actiris 
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Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: coördinatrice van het interne LGBTQIA+-netwerk
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Deelname van Actiris aan de Pride (fysiek of online)
Aanwezigheid op de uitwisselingsmomenten van Open@Work 

Actie 24

Beschrijving van de actie: beter rekening houden met de situatie van sommige doelgroepen 
bij het beheer van het telewerk en flex desks/de New Way Of Working (NWOW)

Context 

Er worden binnen Actiris nieuwe beleidslijnen m.b.t. de arbeidsorganisatie 
in overweging genomen en voorgesteld, zoals telewerk op grote schaal. In 
het kader van de diversiteit kunnen deze beleidslijnen een impact hebben 
voor bepaalde doelgroepen.

Doelstelling
De personen die beslissen over het beleid inzake arbeidsorganisatie, 
sensibiliseren voor de impact hiervan op bepaalde doelgroepen 
(personen met een handicap, eenoudergezinnen).

Uitvoering 
De resultaten van de interne tevredenheidsbarometer op het vlak van 
de arbeidsorganisatie onderzoeken en verbeterpistes voorstellen. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken: specialisten Organisatieontwikkeling 
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Inachtneming van de impact op de doelgroepen bij de beleidskeuzes 
inzake arbeidsorganisatie
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Organisatiecultuur 

Actie 25

Beschrijving van de actie: elk jaar aan DUOday blijven deelnemen

Context 

Actiris neemt elk jaar deel aan het internationale initiatief ‘DUOday’. 
Dankzij deze actie kunnen er nog meer bruggen worden gebouwd 
tussen werkzoekenden, administraties en professionele-inschakeling-
sorganisaties. 

Doelstelling
Actiris wil zijn medewerkers sensibiliseren voor het thema handicap en 
getalenteerde medewerkers met een handicap aanwerven. 

Uitvoering 
Er wordt een interne oproep tot vrijwilligers gepubliceerd om toekoms-
tige duo’s te identificeren. We schrijven ons in voor DUOday via Phare, en 
we publiceren de aanbiedingen voor duo’s op het geschikte platform. 

Doelgroepen Medewerkers van Actiris - werkzoekenden met een handicap 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partner: verantwoordelijke van de ingroeibanen

Timing Doorlopend

Budget Kosten voor de deelname aan DUOday

Indicatoren 
Aantal gecreëerde duo’s per DUOday-editie
Aantal contracten dat wordt voortgezet na een DUOday 

Actie 26

Beschrijving van de actie: de leden van de begeleidingscommissie van het diversiteitsplan 
volgen opleidingen rond diversiteit en de strijd tegen discriminatie

Context 

De begeleidingscommissie van het diversiteitsplan is samengesteld 
uit vrijwilligers van de administratie en vakbondsvertegenwoordigers. 
Alle leden moeten rond de diversiteitsthema’s werken en voorstellen 
ter zake doen. Daarom is het belangrijk dat ze worden opgeleid voor en 
geïnformeerd over de uitdagingen in het kader van de diversiteit.

Doelstelling
Elk commissielid wordt opgeleid voor de diversiteitsthema’s, 
naargelang van zijn of haar behoeften. 

Uitvoering 
Evaluatie van de behoeften en de thema’s
Organisatie van de opleidingen 

Doelgroep Leden van de begeleidingscommissie
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Verantwoordelijke 
voor de actie

Verantwoordelijke: voorzitter van de begeleidingscommissie 
van het diversiteitsplan
Partners:
• Responsable « Diversité » d’Actiris Academy
• Manager de la diversité

Timing Continu

Budget Couts généraux 

Indicatoren 
verantwoordelijke Diversiteit van Actiris Academy
diversiteitsmanager

Actie 27

Beschrijving van de actie: de actieplannen gender budgeting opvolgen

Context 

In overeenstemming met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 14 juli 2016 tot invoering van een methode om de 
genderdimensie te integreren in de begrotingscyclus, moeten alle 
basisallocaties van categorie 3 van de begroting van Actiris aan een 
genderanalyse worden onderworpen.

Doelstelling

Dankzij deze genderfiches kan de impact van een budgettaire uitgave 
op het vlak van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen geëvalueerd 
worden. Vervolgens wordt er een actieplan opgesteld om de bestaande 
ongelijkheid in het kader van een budget te verminderen.

Uitvoering Opvolging van de actieplannen met Equal

Doelgroep Transversaal

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners: transversaal

Timing 2022-2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren Verwezenlijking van de acties vermeld in de actieplannen gender budgeting
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Actie 28

Beschrijving van de actie: het thema diversiteit ontwikkelen in de rubriek ‘Bedrijfscultuur’ 
van het magazine van Actiris 

Context 

Het interne magazine van Actiris verschijnt twee keer per jaar en is 
bestemd voor alle medewerkers van Actiris. Het heeft tot doel informa-
tie te geven over operationele strategieën en projecten, en banden te 
smeden tussen de medewerkers. 

Doelstelling
Regelmatig informeren over interne diversiteitsacties en over de 
opvolging van de uitvoering van het diversiteitsplan. 

Uitvoering 
Publicatie van inhoud rond het thema diversiteit voor het magazine, dat 
twee keer per jaar verschijnt

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijke 
voor de actie

Verantwoordelijke: projectbeheerster Interne communicatie 
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren Aantal artikels gepubliceerd in het magazine

Actie 29

Beschrijving van de actie: de nieuwe algemene directie sensibiliseren en begeleiden rond de 
thema’s diversiteit en antidiscriminatie

Context 
Op 1 december 2021 is bij Actiris een nieuwe directrice-generaal in 
dienst getreden, voor een mandaat van 5 jaar.

Doelstelling

De directie van Actiris moet in haar discours en in haar institutionele 
positionering gestalte geven aan de waarden van antidiscriminatie en 
inclusie. Daarom is het belangrijk dat de algemene directie wordt 
gesensibiliseerd en begeleid m.b.t. de vraagstukken rond diversiteit.

Uitvoering 
Organisatie van opleidingen en sensibiliseringsmomenten met de 
algemene directie

Doelgroep Directrice-generaal en adjunct-directrice-generaal van Actiris
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Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager 
Partners:
• verantwoordelijke Managers van Actiris Academy
• directrice-generaal en adjunct-directrice-generaal van Actiris

Timing 2022

Budget Algemene kosten

Indicatoren Aantal opleidingen gevolgd door de algemene directie

Actie 30

Beschrijving van de actie: een catalogus met inclusieve teambuilding- en mise au vert-acti-
viteiten ter beschikking stellen van de managers

Context 

Alle directies, departementen en diensten kunnen een teambuilding 
of mise au vert organiseren om de interactie tussen de leden van een 
team te stimuleren. Actiris Academy biedt een begeleiding aan om 
de doelstellingen te verduidelijken en het reflectiemoment vlot te 
laten verlopen.

Doelstellingen

Een teambuilding of mise au vert helpt om een team hechter te maken en 
de banden tussen de leden van een dienst aan te halen aan de hand van 
activiteiten. Ook bieden dergelijke momenten de gelegenheid om de soft 
skills te ontwikkelen en de ander te ontdekken in zijn of haar eigenheid. 

Uitvoering 
Een referentielijst van teambuilding- en mise au vert-activiteiten voors-
tellen om de diversiteitsthema’s te beleven/ontdekken.

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie 

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners: 
• specialisten Organisatieontwikkeling
• verantwoordelijke van de familie ‘managers’       

Timing 2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Aantal voorgestelde activiteiten 
Feedback van de managers over de activiteiten 
Catalogus verdeeld onder de teammanagers
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Actie 31

Beschrijving van de actie: een afdeling ‘Inclusie & diversiteit’ maken in de bibliotheek van Actiris

Context 

Actiris stelt aan alle medewerkers een collectieve bibliotheek ter 
beschikking. Iedereen kan er boeken lenen, met een maximum van 
5 boeken per maand. Dit initiatief stimuleert de medewerkers om te 
lezen en hun blik te verruimen, en draagt bij tot de bewustmaking rond 
bepaalde thema’s.

Doelstelling
We bieden een afdeling ‘Inclusie & diversiteit’ aan om de medewerkers 
te sensibiliseren voor bepaalde thema’s en hen verschillende culturen 
te laten ontdekken.

Uitvoering 

Boeken en naslagwerken over de thema’s diversiteit en inclusie (ro-
mans, handboeken, essays) selecteren en voorstellen.

Boeken aankopen en aan de lezers ter beschikking stellen. 

Doelgroep Medewerkers van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: verantwoordelijke van de bibliotheek 
Partners:
• auteur van een thesis over dit onderwerp - analist Arbeidsmarkt
• diversiteitsmanager

Timing 2022

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Aantal beschikbare boeken in de afdeling ‘Inclusie & diversiteit’
Aantal keren dat er boeken uit deze afdeling worden (uit)geleend 
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Externe positionering en benadering van de burgers 
Digitale en fysieke toegankelijkheid

Actie 32

Beschrijving van de actie: de toegankelijkheid van de website actiris.brussels verzekeren

Context 

Naar aanleiding van de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de 
toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de 
gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten, heeft Actiris aan 
Anysurfer de opdracht gegeven om de toegankelijkheid van zijn 
informatiesite actiris.brussels te onderzoeken. De aanbevelingen die in 
de audit werden geformuleerd, zijn in uitvoering. 

Doelstelling Alle digitale diensten van Actiris voor iedereen toegankelijk maken. 

Uitvoering 
Verdere uitvoering van de aanbevelingen van Anysurfer door de 
ontwikkelingsteams waarmee we samenwerken.

Doelgroep Alle gebruikers van de digitale diensten van Actiris 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: projectbeheerder Externe communicatie
Partners:
• diversiteitsmanager
• ontwikkelingsteam

Timing 2022

Budget Algemene kosten 

Indicatoren Realisatiegraad van de aanbevelingen m.b.t. actiris.brussels

Actie 33

Beschrijving van de actie: de toegankelijkheid van alle webplatformen van Actiris verzekeren 

Context 

Naar aanleiding van de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toe-
gankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de geweste-
lijke overheidsinstanties en de gemeenten, heeft Actiris aan Anysurfer 
de opdracht gegeven om de toegankelijkheid van zijn informatiesite 
actiris.brussels te onderzoeken. De andere diensten van Actiris konden 
nog niet worden meegenomen in de analyse van Anysurfer. 

Doelstelling Alle digitale diensten van Actiris voor iedereen toegankelijk maken. 



50

Diversiteitsplan | 2022-2023

Uitvoering 
Toegankelijkheidsaudit van de niet onderzochte diensten
De teams die instaan voor informaticaontwikkeling, opleiden in digitale 
toegankelijkheid 

Doelgroep Alle gebruikers van de digitale diensten van Actiris 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners:
• directrice van de directie Informatica 
• specialist digitale transformatie
• projectbeheerder - AD 

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren 
Percentage teams dat werd opgeleid in digitale toegankelijkheid 
Aantal geauditeerde digitale diensten

Actie 34

Beschrijving van de actie: de geformuleerde aanbevelingen in de onderzoeken m.b.t. de toe-
gankelijkheid voor PBM’s van de gebouwen van Actiris verder uitvoeren

Context 

De toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit wordt 
opgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 21 november 2006, en dit voor alle openbare gebouwen.  In 2019 
heeft Actiris door Atingo een audit laten uitvoeren van 9 van zijn 
gebouwen om ze conform en voor iedereen toegankelijk te maken.

Doelstelling
De gebouwen van Actiris toegankelijk maken voor alle medewerkers en 
voor het volledige publiek. 

Uitvoering 
De verschillende directies van Actiris zetten de uitvoering van de 
aanbevelingen uit de onderzoeken van Atingo voort.  

Doelgroep De medewerkers van Actiris en het volledige publiek 

Verantwoordelijken 
voor de actie 

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners: 
• operationeel manager - directie Facilities
• manager IDPB    

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren Percentage van verwezenlijking van de aanbevelingen uit de onderzoeken 
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Actie 35

Beschrijving van de actie: de ‘Access-i’-informatie over de gebouwen van Actiris updaten

Context 

De toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit wordt 
opgelegd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
van 21 november 2006, en dit voor alle openbare gebouwen. Actiris 
zet de conformiteitswerken met het oog op de toegankelijkheid voor 
PBM’s voort. De informatie over de toegankelijkheid van de openbare 
gebouwen wordt verzameld op de website Access-i. 

Doelstelling
De informatie over de toegankelijkheid van de gebouwen van Actiris 
voor iedereen toegankelijk maken op de website Access-i. 

Uitvoering 
Contactname met de instantie die Actiris evalueert
Nieuwe evaluatie van het toegankelijkheidsniveau 
Update van de informatie op de website Access-i 

Doelgroep De medewerkers van Actiris en het volledige publiek

Verantwoordelijke 
voor de actie 

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager

Timing 2023

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Informatie over de toegankelijkheid van de gebouwen van Actiris 
toegankelijk en zichtbaar op de website Access-i

Actie 36

Beschrijving van de actie: een vertaling in gebarentaal aanbieden voor de eerstelijnsdiensten

Context 
Actiris ontvangt soms werkzoekenden die een vertaling in gebarentaal 
nodig hebben en die niet altijd worden begeleid. Daarnaast heeft Actiris 
ook een BSD-partner die voor een specifieke SPI-begeleiding kan zorgen. 

Doelstelling
Om deze WZ een optimaal onthaal te bieden, moeten we de algemene 
informatie zo toegankelijk mogelijk maken door een aangepaste 
vertaling in gebarentaal aan te bieden.

Uitvoering 
De behoeften van de verschillende eerstelijnsdiensten verzamelen 
De mogelijkheden onderzoeken om deze dienst in het Nederlands en 
het Frans aan te bieden 
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Doelgroep
Werkzoekenden die in de eerste lijn een vertaling in de Nederlandse/
Frans-Belgische Gebarentaal nodig hebben 

Verantwoordelijken 
voor de actie 

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partner: transversaal

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren 
Aantal WZ die een beroep hebben gedaan op de dienst van vertaling 
in gebarentaal 

Actie 37

Beschrijving van de actie: de sticker ‘Assistentiehonden welkom’ aanbrengen op de ge-
bouwen van Actiris  

Context 

Actiris wil verder inzetten op de bewustmaking rond de toegankelijkheid 
van zijn gebouwen voor personen met een assistentiehond. 
We willen onze gebouwen vlotter toegankelijk maken voor deze honden zodat 
de werkzoekenden of medewerkers met een handicap zich zorgelozer kunnen 
verplaatsen in de ruimtes en voorzieningen die openstaan voor het publiek.

Doelstelling

In dat kader heeft AVIQ een sticker ‘Assistentiehonden welkom’ 
gecreëerd. Deze sticker wordt aangeboden aan de verschillende 
overheidsinstellingen. Op plaatsen waar de sticker is aangebracht, 
kunnen personen die zich door een assistentiehond laten begeleiden 
zeker zijn van een goede ontvangst. 

Uitvoering Een sticker bevestigen aan de ingang van elk openbaar gebouw van Actiris

Doelgroep Gebruikers van de gebouwen van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: operationeel manager - directie Facilities
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2022

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Percentage van de gebouwen waar de sticker ‘Assistentiehonden 
welkom’ is aangebracht 
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Actie 38

Beschrijving van de actie: een video in gebarentaal over de opdrachten van Actiris op de 
website van Actiris plaatsen

Context 
Actiris ontvangt soms werkzoekenden met een auditieve beperking. 
Om deze WZ optimaal te begeleiden, moeten we tools ter beschikking 
stellen die aan hun noden zijn aangepast.

Doelstelling

Momenteel biedt Actiris de video ‘Welkom bij Actiris’, met uitleg over 
zijn opdrachten, in 24 talen aan. Voor elke taal kunnen er automatisch 
ondertitels worden gegenereerd. Voor personen met gehoorproblemen 
is het comfortabeler om over een versie in gebarentaal te beschikken.

Uitvoering 
Vertaling in de Frans-Belgische Gebarentaal (langue des signes de 
Belgique francophone/LSFB) en de Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Doelgroep Werkzoekenden

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: manager van het departement Externe Communicatie
Partner: diversiteitsmanager

Timing 2023

Budget Algemene kosten 

Indicatoren Publicatie van twee video’s, in LSFB en NGT  

Actie 39

Beschrijving van de actie: vertaling in braille van brochures met een voorstelling van Actiris 
en van andere diensten (zo nodig)

Context 
Actiris ontvangt soms werkzoekenden met een visuele beperking. 
Om deze WZ optimaal te begeleiden, moeten we tools ter beschikking 
stellen die aan hun noden zijn aangepast. 

Doelstelling
Een in braille gedrukte onthaalbrochure aanbieden om personen met 
een visuele beperking te informeren en welkom te heten. 

Uitvoering Bijwerking van de inhoud van de brochures waar nodig en druk in braille 

Doelgroep Werkzoekenden 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: manager van het departement Externe Communicatie
Partner: diversiteitsmanager
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Timing 2022

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Druk in braille van X brochures met een voorstelling van Actiris 
Beschikbaarheid van deze brochures in de eerste lijn 

Gelijke kansen

Actie 40

Beschrijving van de actie: aanbesteders van overheidsopdrachten en beheerders van 
partnerships bijstaan bij de uitwerking van gelijkekansentesten

Context 

Sinds 1 januari 2019 is de gelijkekansentest verplicht voor alle 
opdracht- en concessiedocumenten van overheidsopdrachten van 
meer dan 30.000 euro. Met deze test wordt nagegaan welke impact het 
beleid, de maatregelen en de acties hebben op de volgende criteria: 
gender, handicap, etnisch-culturele origine, seksuele geaardheid, 
genderidentiteit en -expressie en sociale afkomst en situatie.

Doelstelling
Alle aanbesteders begeleiden bij de denkoefening over de impact die 
hun overheidsopdracht of partnership heeft op het vlak van gelijke 
kansen, en bij de opmaak van de gelijkekansentesten. 

Uitvoering 
Alvorens het lastenboek wordt opgesteld, nodigt de Juridische Dienst 
elke aanbesteder uit om de gelijkekansentest in te vullen en, zo nodig, 
de diversiteitsmanager te contacteren.

Doelgroep
Aanbesteders van overheidsopdrachten en beheerders van 
partnerships

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: directeur van de dienst Overheidsopdrachten
Partners:
• jurist van de Juridische Dienst
• diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Monitoring van het aantal testen dat wordt voorgelegd aan Equal, 
vergeleken met het aantal overheidsopdrachten van meer dan 30.000 euro 
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Actie 41

Beschrijving van de actie: sensibiliseren om sociale clausules te integreren in de 
overheidsopdrachten die Actiris publiceert.  

Context 
Sociale clausules zijn contractuele bepalingen in het kader van 
overheidsopdrachten, die bepaalde doelgroepen helpen hun positie op 
de arbeidsmarkt te verstevigen. 

Doelstelling
De aanbesteders informeren over en sensibiliseren voor de 
mogelijke types van sociale clausules, en de geschikte sociale 
clausule selecteren. 

Uitvoering 
De dienst Sociale Clausules begeleidt de inschrijvers bij de keuze van de 
clausules. Vervolgens helpt deze dienst hen ook bij de redactie en de herlezing.

Doelgroep Aanbesteders van overheidsopdrachten 

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijken: consulenten Sociale Clausules - directie Werkgevers
Partner: diversiteitsmanager

Timing Doorlopend

Budget Geen

Indicatoren 
Monitoring van het aantal ingevoegde sociale clausules, vergeleken met 
het aantal gepubliceerde overheidsopdrachten 

Actie 42

Beschrijving van de actie: de acties van de gewestelijke plannen m.b.t. 
gelijkheid van kansen uitvoeren:
• Gewestelijk plan LGBTQIA+ (voorzien);
• Gewestelijk plan gender mainstreaming (voorzien);
• Gewestelijk plan handistreaming (voorzien);
• Gewestelijk plan ter bestrijding van racisme en discriminatie (voorzien);  
• Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen - juli 2021;
• Federaal actieplan handicap 2021-2024; 
• Gewestelijk Brussels plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen 2020-2024.

Context 

Het Brussels Gewest wil een samenleving tot stand brengen waar alle 
burgers het recht hebben om gelijk en zonder enige discriminatie te 
worden behandeld. In dat kader werden er verschillende Brusselse 
gewestelijke plannen opgezet door Equal, in samenwerking met de 
burgermaatschappij. 
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Doelstelling
De gelijkheid van kansen verzekeren voor de burgers van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de opdrachten van Actiris. 

Uitvoering 
Actiris wordt uitgenodigd om zijn expertise te delen, opleidingen te 
volgen en zich in te zetten voor de concretisering van de acties uit de 
genoemde plannen.

Doelgroep Gebruikers van de diensten van Actiris

Verantwoordelijken 
voor de actie

Verantwoordelijke: diversiteitsmanager
Partners: directie Arbeidsmarkt en Inclusie: dienst Diversiteit - dienst 
Antidiscriminatie en view.brussels

Timing Doorlopend

Budget Algemene kosten

Indicatoren 
Vertegenwoordiging van Actiris bij deze activiteiten
Uitwerking en uitvoering van de acties uit deze plannen
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Startdatum plan Einddatum plan Evaluatie

Begin 2022 Eind 2023 Eind 2023

Validatie door de be-
geleidingscommissie

Validatie door 
het strategisch 
directiecomité

Validatie door het 
BOC

Validatie door het 
beheerscomité

19.11.2021 24.01.2022 25.01.2022 24.02.2022

Deel 4:  

Goedkeuring van  

het diversiteitsplan  




