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De Vlaamse overheid wil een 
weerspiegeling zijn van de sa-
menleving en ze wil dat bereiken 
door een inclusief personeels-
beleid. Het is nog altijd wachten 
op het nieuwe strategische 
meerjarenplan 2021-2024 van 
minister Somers, met hopelijk 
ambitieuzere streefcijfers. Dat 
is nodig, want volgens de laatst 
beschikbare cijfers van 2020 
kleurt de Vlaamse ambtenarij 
nog altijd te wit en te mannelijk.

Bij de verschillende doelgroepen 
schuiven de cijfers wel lichtjes 
op richting streefcijfer, maar de 
kloof is soms nog groot. Dat zien 
we onder meer bij de Vlaamse 
topambtenaren, waar nog altijd 
geen 30 procent een vrouw is op 
een streefcijfer van 40 procent. 

Personeelsleden met een 
handicap of chronische ziekte
In 2018 lag het aandeel van 
personen met een handicap of 
chronische ziekte op 1,8 procent. 
Een aandeel dat licht steeg tot 
2,3 procent in 2020. Bijna 1 op 4 
is 55 jaar of ouder. Dat betekent 
dat velen de komende jaren 
uitstromen, wat de overheid zal 

verplichten tot ambitieuzere 
maatregelen om het streefcijfer 
van 3 procent te halen. 

Personeelsleden van  
buitenlandse herkomst
In 2020 werd geen enkele 
ambtenaar in het top- en mid-
denkader aangenomen met een 
migratieachtergrond. Sinds 2018 
behaalt de de Vlaamse overheid 
het doel van 10 procent voor 
personen met een buitenlandse 
achtergrond. In 2020 liep het 
cijfer verder op tot 11,5 procent. 
De Commissie Diversiteit van de 
Serv (Sociaal-Economische Raad 
voor Vlaanderen) vraagt nu dat 
streefcijfer op te trekken naar  

20 procent, wat dichter aansluit bij 
de realiteit op de arbeidsmarkt. 

Door de ruime definitie die 
de Vlaamse overheid hanteert 

- iemand met een Nederlandse 
ouder heeft ook een buitenlandse 
achtergrond, bijvoorbeeld -  tonen 
de cijfers te weinig aan of ook 
mensen met een niet-Europese 
achtergrond voldoende kansen 
krijgen bij de Vlaamse overheid. 
De groep die het het moeilijkst 
heeft op de arbeidsmarkt. De 
Serv en ACV Openbare Diensten 
vragen daarom dat de overheid 
opnieuw de zogenaamde 
VESOC-definitie gebruikt, voor 
mensen buiten de EU15-zone.  

Twee jaar geleden kaartten we  
aan in NT magazine dat de Vlaamse 
overheid nog te ver afstaat van de 
streefcijfers op het vlak van  
diversiteit die ze zichzelf oplegt. 
Twee jaar later zien we dat de 
Vlaamse overheid nog altijd worstelt 
met haar diversiteitsbeleid. 
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