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organisatie SDG's in praktijk

Naar duurzaam  
personeelsbeleid

In 2015 keurden de Verenigde Naties Agenda 2030 

voor duurzame ontwikkeling goed, die zeventien 

doelstellingen (SDG’s) omvat die ook lokaal 

een vertaling kunnen krijgen. Een aantal 

doelen vinden vandaag al hun weerslag in het 

personeelsbeleid van de lokale besturen. Het 

verminderen van ongelijkheid, levenslang leren 

en welzijn zijn thema’s die de basis vormen voor 

vernieuwende HRM-projecten.

LORE VANDEURZEN IS STAFMEDEWERKER BIJ DIVERSCITY

Welzijn, levenslang leren en de brug met het onderwijs 
Thema’s als stress en burn-out brengen lokale besturen 
ertoe werk te maken van welzijnsbeleid. Ze doen dit door 
proactief in te zetten op veerkrachtversterking of door be-
leid in verband met drugs- en alcoholgebruik te ontwikke-
len. Dit draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van de 
werknemers.
Via vorming, training en opleiding (VTO), job- en taal-
coaching zetten ze in op levenslang leren, een belangrijk 
onderdeel van duurzame ontwikkeling. Lokale besturen 
kunnen als werkgever ook meebouwen aan bruggen tus-
sen onderwijs en werk via Duaal Leren, een vernieuwd 
systeem van werkplekleren voor leerlingen van het secun-
dair onderwijs. Besturen zijn interessante leerwerkplaatsen 
voor duale opleidingen zoals groen- en tuinbeheer, kinder-
begeleider, zorgkundige, grootkeuken en catering… Door 
mee te werken aan kwaliteitsonderwijs en aan de aanwer-
ving van jongeren kan de sector zijn steentje bijdragen om 
de ongekwalificeerde uitstroom en de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden.

In 2018 waren bijna 170.000 personeelsleden 
aan de slag bij de Vlaamse lokale besturen. De 
sector heeft het klassieke personeelsbeheer 
ingeruild voor modern personeelsbeleid of 
humanresourcesmanagement (HRM). De 
aandacht voor softere thema’s, zoals welzijn, 
is alleen maar toegenomen. Organisaties 
dragen zorg voor hun menselijk kapitaal, 
voor de ontwikkeling van hun kennis en 
vaardigheden, voor hun welzijn.
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Inspiratiedag ‘Springplank voor divers talent’
Genk wil zijn ervaringen met ‘Springplank voor divers talent’ 
graag delen met andere organisaties en bedrijven uit de regio.  
Op 25 november organiseert de stad daarom een inspiratiedag  
in C-mine. Ook andere organisaties zullen hun ervaringen en  
goede praktijken delen. Het project wordt mede mogelijk 
gemaakt door RiseSmart en Unia, de studiedag loopt in  
samenwerking met Diverscity, en geniet de steun van de  
Vlaamse Overheid en van het Europees Fonds voor Asiel,  
Migratie en Integratie — naar een meer geïntegreerd 
migratiebeleid, via AMIF.

Heleen Rijcken, T 089 65 42 39, Heleen.rijcken@genk.be

Diversiteit, wapen in the war for talent
Als publieke werkgevers hebben lokale besturen 
een taak in het verminderen van ongelijkheid en 
het bieden van kansen op gelijke tewerkstelling. 
Besturen streven naar een divers personeelsbe-
stand dat een afspiegeling vormt van de eigen, 
diverse bevolking. Ook willen ze de vruchten 
plukken van alle diverse ideeën en inzichten die 
voortvloeien uit een geslaagde personeelsmix. De 
keuze voor divers talent komt van pas in de war 
for talent die tegenwoordig op de arbeidsmarkt 
woedt. 
Inzetten op een divers personeelsbestand kan op 
zeer uiteenlopende manieren. Dit gaat van speci-
fieke wervingscampagnes met ‘diverse’ werkne-
mers als ambassadeurs tot afgeschermde selecties 
en redelijke aanpassingen bij de procedures voor 
personen met een arbeidsbeperking. Andere 
voorbeelden zijn bijkomende opleiding zoals 
taalcoaching op de werkvloer, de aanpassing van 
de werkplek aan iemands beperking, maar ook 
de inzet van oudere werknemers als mentor voor 
nieuwelingen en de re-integratie van langdurig 
zieken op de werkvloer.

Genk: springplank voor divers talent
Sinds september 2018 loopt in Genk ‘Springplank voor divers talent’, 
een innovatief HR-project van twee jaar dat kansen geeft aan hoog 
opgeleide anderstaligen en hoger opgeleiden van niet-Belgische ori-
gine. Via dit project draagt het stadsbestuur op een positieve manier 
bij tot levenslang leren, gelijke tewerkstelling en het verminderen van 
ongelijkheid. Het project biedt een springplank via twee speciale tra-
jecten. 
Het voortraject lokaal bestuur richt zich tot hoger opgeleiden van 
niet-Belgische origine. Uit eerdere analyses van sollicitatieprocedures 
blijkt dat er drempels zijn die mee leiden tot een vroege uitval in de 
selectierondes, zoals gelijkschakeling van diploma’s, de taalbarrière 
en de beperkte kennis van de werking van een lokaal bestuur. Door 
mogelijke kandidaten gedurende zes maanden in te schakelen in 
een functie die op redelijke termijn vacant verklaard zal worden, wil 
Genk de slaagkansen van deze doelgroep vergroten. De betrokken 
kandidaten kunnen na de stageperiode deelnemen aan een reguliere 
selectieprocedure. 
Daarnaast biedt de stad een traject aan voor hoger opgeleide anders-
taligen. Voor deze doelgroep is het niet altijd evident om te werken 
op het niveau van hun diploma of eerdere functies die ze hebben uit-
geoefend. Via een stage van zes maanden krijgen de deelnemers een 
kans om werkervaring op hun niveau te vergaren, specifiek vakjargon 
te leren en coaching op de werkvloer te krijgen. Deze ervaring moet 
de doelgroep dan verzilveren op de arbeidsmarkt. •
Genk 25 november
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