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E E N  D I V E R S I T E I T S P L A N  I S  E E N  W E R K W O O R D !   

Het diversiteitsplan is een flexibele tool om structurele en duurzame oplossingen in te voeren, 

zoals: 

• De diversiteit in het bedrijf verhogen door te focussen op een of meerdere doelgroepen uit 

het Brusselse diversiteitsbeleid (afkomst, leeftijd, handicap, opleidingsniveau, geslacht) en 

de organisatiedomeinen (aanwerving en selectie, personeelsbeheer, interne communicatie 

en externe positionering) 

• Discriminatie bestrijden 

• Een eerlijke behandeling van de medewerkers garanderen 

De Dienst Diversiteit van Actiris begeleidt je gratis om de verschillende actiepunten van je 

diversiteitsplan vast te leggen en uit te werken. Deze ondersteuning wordt op maat gegeven voor 

een maximale impact op je selectieprocedure, personeelsbeheer en de interne en externe 

communicatie. 

 

V O O R B E E L D E N  V A N  A C T I E S  O M  J E  D I V E R S I T E I T S P L A N  T E  D O E N  S L A G E N :   

 

• Het intern aanbieden van trainingen die gericht zijn op het verkrijgen van een beter inzicht 

in het impliciete vooroordeel van elkeen ten opzichte van de ander en dit op verschillende 

niveaus (bij het rekruteren; op de werkvloer;...). 

 

• Definiëren en uitvoeren van een onderzoek dat toelaat om enerzijds een beter inzicht te 

verwerven in de leefwereld van werknemers met een niet-Westerse origine en anderzijds 

te begrijpen welke de specifieke barrières zijn waarmee zij geconfronteerd worden en hoe 

deze aan te pakken 

 

• Door het diversiteitsengagement van het bedrijf duidelijk naar voor te brengen en door te 

signaleren dat er gewerkt wordt met een diversiteitsplan, worden de obstakels ervaren 

door kansengroepen verminderd of weggenomen en hun beleving rond hun slaagkansen 

bij het solliciteren verbeterd. 

 

• Het maken van een werkplekanalyse om te bekijken of er wel degelijk aan de wettelijke 

verplichtingen m.b.t. de toegankelijkheid van het kantoor voor mensen met een handicap 
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wordt voldaan en om na te gaan waar er verbeterpunten zijn die de realiteiten waarmee 

personen met een handicap worden geconfronteerd effectief tegemoetkomen.  

 

• De medewerkers toelaten om hun kennis rond de 19 beschermde criteria in relatie tot 

discriminatie te assimileren en hen te sensibiliseren naar een verdere ontwikkeling van 

diversiteit (Het eDiv on-line platform is opgezet om de verschillende anti-discriminatie 

wetten te leren begrijpen op een laagdrempelige wijze). 

 

• De vacatures nakijken op verwoording en vereisten: toegankelijk taalgebruik?, is de 

functieomschrijving duidelijk? Daarnaast kunnen de vereisten naar talenkennis 

geanalyseerd en aangepast worden om zo veel mogelijk drempels in de vacatures weg te 

werken.  

  

• Door in de vacatures toe te voegen dat het bedrijf open staat voor diversiteit en iedereen 

aanmoedigt om te solliciteren, kan dit drempels wegwerken voor personen die zich anders 

niet aangesproken zouden voelen door de vacature. 

 

• De vacatures zo breed mogelijk verspreiden om een zo divers mogelijke groep kandidaten 

aan te trekken. Onder andere naar wervingskanalen die zich op specifieke doelgroepen 

richten. 

 

• Het engagement van de onderneming m.b.t. anti-discriminatie en diversiteit in het 

arbeidsreglement verduidelijken. Een extra onderdeel kan aan het arbeidsreglement 

toegevoegd worden met betrekking tot anti-discriminatie en diversiteit 

 

Voor meer info over de diversiteitsplannen van het Brussels Gewest 

https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/diversiteitsplannen/  
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