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Het LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLAN

Een diversiteitsplan…
Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen.
uw investering in een
Onze arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling. Denken we maar aan de vergrijzing, de vervrouwelijking, de inkleuring en de
optimaal personeelsbeleid
toenemende vraag naar geschoolde arbeidskrachten.
Eén van de grootste uitdagingen voor ondernemingen betreft het omgaan met deze diversiteit.
De noodzaak om een diversiteitsbeleid te implementeren, dringt zich op binnen elke vooruitstrevende organisatie. Een
diversiteitsbeleid is er op gericht om
op een
proactieveoverheid
manier initiatieven
nemen teneinde
organisatie zo divers
De
Vlaamse
stelt te
middelen
ter uw
beschikking
mogelijk te maken. Dit kan door een divers werkpotentieel aan te trekken, dit te behouden en uw medewerkers aan te
moedigen om samen te werken. om bedrijven en organisaties te ondersteunen in het

voeren van een divers personeelsbeleid.

Met een Loopbaan- en diversiteitsplan speelt u in op de ontwikkelingen die de huidige arbeidsmarkt doormaakt: door
middel van concrete acties kan het personeelsbeleid van uw onderneming (profit, KMO, vzw, social profit of lokaal
bestuur) verder worden geoptimaliseerd waardoor drempels voor ouderen (50+), arbeidsgehandicapten, allochtonen,
jongeren zonder diploma en andereMet
mensen
diediversiteitsplan
het moeilijk hebben op
arbeidsmarkt
wegvallen.
Eenspeelt
Loopbaan- en
een
opdemaat
van uw
bedrijf
diversiteitsplan beperkt zich echter niet enkel tot deze doelgroepen, maar heeft oog voor de competenties van ALLE zitu in op de ontwikkelingen die de huidige arbeidstende en toekomstige medewerkers.

markt met zich meebrengt, namelijk: vergrijzing,

Een Loopbaan- en diversiteitsplan is steeds maatwerk. Het is een soepel instrument waarbij men creatief en flexibel
kan inspelen op de realiteit van de organisatie.
Maatregelen opinkleuring
het terrein van werving
en selectie,
onthaal in de orgavervrouwelijking,
van de
arbeidsmarkt
nisatie, aanpassingen in het opleidingsbeleid, retentie van medewerkers, coaching van leidinggevenden, ... behoren tot
de mogelijke acties.
en de toenemende vraag naar geschoolde medewer-

Door subsidiemaatregel
middel van concrete
acties
verhoogt
u de
Het Loopbaan- en diversiteitsplan iskers.
een Vlaamse
waarmee u tot
maximum
15000 euro
kan investeren in het personeelsbeleid van uw onderneming. De subsidie kan worden aangewend om opleiding en consultancy
kwaliteit van de arbeid en de productiviteit van al uw
in te huren en/of om loonkosten te recupereren van medewerkers die een (interne of externe) opleiding volgen of die
nieuwe instrumenten ontwikkelen ten
behoeve van de onderneming. Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen
medewerkers.
van het Loopbaan- en diversiteitsplan rekenen op de gratis begeleiding van een SERR-projectontwikkelaar Evenredige
Arbeidsdeelname & Diversiteit.

Meerwaarde:
✔ Gratis begeleiding
✔ Concurrentieel voordeel door de kwaliteiten
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Als onderneming kan u (éénmalig) EEN beroep doen op 3 types van
LOOPBAAN- EN diversiteitsplannen

Volgorde:

Instaploopbaan- en
diversiteitsplan

LOOPBAAN- EN
diversiteitsplan

CLUSTERLOOPBAAN- EN
diversiteitsplan

GROEILOOPBAAN- en
diversiteitsplan

Meerdere ondernemingen
vormen samen een cluster
Aantal acties:
Looptijd:

minimum 1

minimum 2

minimum 2

minimum 1

6-12 mnd

12-18-24 mnd

12-18-24 mnd

6-12 mnd

onderneming
betaalt 1/3
van de kosten

Cofinanciering:

onderneming betaalt
1/2 van de kosten

Vlaanderen betaalt
1/2 van de kosten tot
max. €2500

Kosten:
Startdata:

elke onderneming uit
de cluster betaalt
1/3 van de kosten

Vlaanderen betaalt
2/3 vd kosten tot
max. €10000

Vlaanderen betaalt
2/3 van de kosten tot
max. €3000
per onderneming
uit de cluster

onderneming betaalt
1/2 van de kosten

Vlaanderen betaalt
1/2 van de kosten tot
max. €2500

Facturen (opleiding, consultancy & logistieke ondersteuning) én loonkosten
Maandelijks

Werkwijze van een LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLAN

VOOR
U stelt het aanvraagformulier op. De projectontwikkelaar helpt u hierbij.
U koppelt de geplande acties van uw Loopbaan- en diversiteitsplan terug naar uw medewerkers
(via de ondernemingsraad, CPBW of syndicale vertegenwoordiging).
De projectontwikkelaar legt uw Loopbaan- en diversiteitsplan ter advies voor aan de SERR van uw regio en aan de
Administratie Werk & Sociale Economie.
De Vlaamse minister van Werk keurt uw dossier goed op basis van een positief advies.

TIJDENS
Bij goedkeuring kan uw Loopbaan- en diversiteitsplan van start gaan:
Het verloop van het plan dient u op regelmatige basis terug te koppelen naar uw medewerkers.
Uw Loopbaan- en diversiteitsplan wordt ook op regelmatige basis opgevolgd door de projectontwikkelaar.

NA
Na afloop van het Loopbaan- en diversiteitsplan wordt er samen met de projectontwikkelaar een eind- en een
financieel rapport opgesteld. De projectontwikkelaar legt dit eindrapport eveneens ter advies voor aan de SERR
van uw regio en aan de Administratie Werk & Sociale Economie.
Tenslotte wordt het subsidiebedrag toegekend op basis van de uitgevoerde acties en de effectief gemaakte kosten.

Een greep uit het aanbod van mogelijke acties in een LOOPBAAN- EN
DIVERSITEITSPLAN
Audit: meten is weten! Een diversiteitstoets op uw personeelsbeleid
• Algemene focus:
-- enquête personeelstevredenheid, doorlichting personeelsbeleid, …
-- Bvb. Effe Checken, Sokratest, …
• Focus op diversiteit:
-- Diversiteitsbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid, …
-- Bvb. DIVA, diversiteit-in-zicht spel, Diversoscoop, Leeftijdsscan, …
• Thematische focus:
-- (Externe) doorlichting mbt verloop, retentie, werving- en selectieprocedure, onthaal- en opleidingsbeleid, …
-- Stress / psychosociaal welbevinden
-- Combinatie arbeid-privé
-- Werkbaarheid (Bvb. VOW)
-- Eerder Verworven Competenties (EVC)
-- Ergonomie / arbeidspostanalyse
-- Organisatiecultuur
-- …
• ...

Werving & selectie met specifieke aandacht voor kansengroepen
• Wegwerken van drempels in de wervings- en sollicitatieprocedure (bvb Diversiteitsclausule vermelden in
vacature ; niet verwijzen naar gender, leeftijd, …)
• Uitbreiden wervingskanalen ifv kansengroepen (Jobkanaal, Jobcentrum, etc) en informatie inwinnen m.b.t.
regelgeving en tussenkomsten bij tewerkstelling van kansengroepen (VOP, (G)IBO, ESF, Ervaringsfonds,
sectorfonds, …)
• Een begeleide instroomactie organiseren (bvb. ism VDAB), deelname aan een jobbeurs of zelf een jobdag
organiseren (bvb. ism Jobkanaal) ifv aanwerving van kansengroepen
• Employer branding met oog voor diversiteit ; medewerkers betrekken bij wervingscampagne kansengroepen
(bvb. rondleiding in het bedrijf)
• Stages voorzien:
-- Voor leerlingen uit het deeltijds onderwijs m.b.t. werkplekleren
-- Voor kansengroepen (bvb via de DUO-dag)
• Aanpassen van de selectieprocedure ifv kansengroepen en/of trainen van selectievaardigheden (bvb STARRtechniek, aandacht voor EVC – Eerder Verworven Competenties, …)
• ...

Onthaalbeleid met oog voor kansengroepen
• Onthaalprocedure uitwerken en vertalen naar een werkbare onthaalchecklist
• Opstellen van een onthaaldraaiboek of onthaalbrochure (sterk gevisualiseerd en met oog voor eenvoudig
taalgebruik)
• Een onthaaldag uitwerken
• Peter-/meterschap invoeren en/of peters/meters blijven ondersteunen in hun rol via coaching/opleiding/
checklist
• Specifieke inscholingstrajecten organiseren i.s.m. (deeltijds) onderwijs
• Job- en taalcoaching (Vokans, Kopa, Mentor, Jobcentrum, VDAB, …)
• ...
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Loopbaanbeleid met oog voor kansengroepen
• Ontwikkelen en invoeren van competentiebeleid, in samenwerking met de medewerkers zelf, en waar mogelijk/
zinvol vertalen naar een inzetbaarheids-, opleidings- of competentiematrix
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) introduceren, met aandacht voor: Eerder Verworven Competenties
(EVC ); opmaken van specifieke doorstroom- en/of inzetbaarheidstrajecten ; duidelijk communiceren van de
loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie
• Functionerings-, ontwikkelings-, groei-, exit- en/of loopbaangesprekken invoeren (bvb. een vragenscript
uitwerken waarmee de medewerker zich kan voorbereiden op het gesprek)
• Loopbaanbegeleiding (intern of extern)
• Mentorschap ontwikkelen
• Aanwezigheidsbeleid ontwikkelen (bvb door toepassing regionale, sociale kaart) , met oog voor (nieuwe)
armoede op de werkvloer en/of een beleid mbt reïntegratie na langdurige ziekte
• Genderbeleid (glazen plafond, combinatie arbeid-gezin)
• ...

Opleidingen op maat of in functie van kansengroepen
• Op maat van kansengroepen:
-- Verhogen basisvaardigheden pc, taal en rekenen
-- Assertiviteitstraining (klantvriendelijkheid) en communicatietraining
-- Extra training en coaching op de werkvloer en/of afnemen van testen als voortraject op een externe opleiding
en/of behalen van een diploma/getuigschrift
-- Training en begeleiding met betrekking tot ergonomie (hef & til, rugbesparend werken)
• In functie van kansengroepen:
-- Train de trainer in functie van peter/meter, mentor, werkplekcoach, …
-- Training leidinggeven met focus op direct leidinggevenden
-- Training interculturele communicatie vanuit een waarderende benadering, omgaan met verschillen tussen
medewerkers of bij klanten (wegwerken van vooroordelen, discriminerend gedrag, racisme, pestgedrag),
samenwerken in een divers (intercultureel, intergenerationeel, …) team
-- Aanpassen van bestaande opleidingen in functie van kansengroepen met het oog op retentie en/of verticale/
horizontale mobiliteit
• ...

Taalbeleid met oog op integratie van anderstalige en laagtaalvaardige medewerkers
•
•
•
•
•

Opleiding Nederlands op de Werkvloer / taal-IBO / taalcoaching
Ontwikkelen van een taalbeleid (bvb. instructies steeds in klare taal geven)
Taalscan (klare taal) & visualiseren van werkdocumenten/werkomgeving
Beeldwoordenboek uitwerken
...

Draagvlak voor diversiteit verhogen
• Diversiteit integreren in visie/missie/waarden, en draagvlak omtrent diversiteit creëren bij de medewerkers
• Invoeren, bekendmaken en toepassen van de procedure rond de non-discriminatieclausule en de rol van een
vertrouwenspersoon
• Werkgroep diversiteit
• Ervaringsuitwisseling met andere organisaties/stakeholders mbt acties uit het LDP
• Specifieke afspraken m.b.t. interculturele verschillen (bvb Ramadan, …)
• ...

Leeftijdsbewust personeelsbeleid met focus op 50+ en de ongekwalificeerde uitstroom van
jongeren
• Opmaak van een leeftijdspiramide (cf www.leeftijdsscan.be) gekoppeld aan gerichte instroom- en/of
doorstroomacties (cf CAO104)
• Borging van kennis en ervaring van oudere en ervaren medewerkers via overleg, duoleren, mentorschap en/of
het ontwikkelen van een instrument ter overdracht van deze kennis (bvb. gevisualiseerde werkinstructiefiches)
• Jobrotatie & taaksplitsing
• Ontwikkelen aangepaste procedure voor interne mobiliteit
• Maatregelen met het oog op een betere combinatie arbeid/gezin (bvb. schoolbelcontract, coouderschapscontract, gezinsvriendelijke diensten voorzien (strijk, kinderopvang), …)
• ...

Organisatievernieuwing met focus op kansengroepen
• Meer betrokkenheid en/of autonomie in de job creëren
• Introductie zelfsturing (zelfsturende teams, zelfroostering, …) met bijzondere aandacht voor kansengroepen
• Telewerk introduceren met focus op betere combinatie arbeid-gezin, tewerkstellen van minder-mobiele
personen met een arbeidshandicap, …
• Medewerkers betrekken bij uittekenen nieuwe arbeidsorganisatie, o.m. door bijkomend werkoverleg te
introduceren
• Implementatie talenten- en waarderende benadering
• Werkomgeving en -processen aanpassen aan mogelijkheden en capaciteiten kansengroepen
• ...
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