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Hoe en waarom een diversiteitspromotor aanstellen?
En wat met emancipatieambtenaren?

Actienota

Samenvatting
De diversiteitspromotor (of emancipatieambtenaar) adviseert en ondersteunt het beleid inzake 
diversiteit en gelijke kansen. De promotor heeft ook een coördinatiefunctie ten aanzien van de 
verschillende verantwoordelijken in diverse diensten (HR, lijnmanagers, ...) en actoren in het 
maatschappelijk middenveld. Hij sensibiliseert ook rond gelijke kansen. Typisch stuurt hij een 
werkgroep diversiteit aan. De diversiteitspromotor (of emancipatieambtenaar) moet dus waken 
over de ontwikkeling van een beleid binnen de dienst waar hij/zij werkt. 

Ook waakt deze promotor over de gelijke kansen in het kader van het personeelsbeleid van het 
bedrijf, NGO, stad, gemeente of andere openbare dienst of instelling. 
  

Adviezen
1. Voorafgaand aan een eventuele aanstelling moet de relatieve nood en meerwaarde van 

zo'n taak onderzocht worden. Daartoe kan men eventueel gebruik maken van:

• Kritisch onderzoek noden en problemen
• Bevraging naar noden in HR- en diversiteitsbeleid.
• Beknopte of grondige audit op HR procedures i.f.v. diversiteitsobjectieven

Diverse Checklists van Akilian.

2. Bij de selectie van een diversiteitspromotor gelden soortgelijke voorwaarden als voor 
een andere leiding of stafgevende functie in HRM, kwaliteitszorg of aanverwante. Het 
competentieprofiel omvat onder meer: 

• Minstens een basiskennis/-ervaring personeelsbeheer en sociaal recht.
• Sterke communicatieve en interculturele vaardigheden.
• Voldoende kennis van de organisatie.
• Ervaring in rekrutering (als lijnmanager of W&S specialist) is een plus.

3. Voor openbare diensten geldt een specifieke wetgeving. Deze geldt dikwijls ook voor 
instellingen van openbaar nut. Zoniet, gelden dikwijls ook relevante CAO's.

  

Let op!   Valkuilen en knelpunten
1. Het aanstellen van een diversiteitspromotor heeft duidelijke voordelen (w.o. de 

mogelijkheid om de taken voldoende aandacht en prioriteit te geven, maar ook nadelen 
zoals het risico dat directie en management zich aan hun verantwoordelijkheden 
onttrekken.

2. Niet zelden bestaat het gevoel onder vele (de meeste) lijnmanagers en leidinggevenden 
dat er geen nood is aan een diversiteitsbeleid, laat staan aan specifieke emancipatie.

Dit document en de erin vervatte informatie is eigendom van Akilian n.v.. Het werd 
deels ontwikkeld op basis van know how  van het GeHRMs project, uitgevoerd met 

steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc. Dit document mag niet gekopieerd 
worden, noch geheel, noch deels en dat ongeacht de wijze waarop.
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Extra informatie
Uitgebreide informatie is te vinden op de webstek van de Vlaamse overheid:

 http://www.werk.be/beleid/div/

Aanvullende informatie kan gevonden worden op:

 MV United,  www.mvunited.be

 Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding, www.diversiteit.be

 Informatie over de wetgeving over werving en selectie, zie Collectieve 
ArbeidsOvereenkomst nummer 38. 

Ter afronding
Deze voorgestelde actie steunt op de gebruikelijke doelen van diversiteitsbeheer én op de 
voorwaarden voor professioneel HR beleid. Dit zijn niettemin slechts eerste stappen naar betere 
valorisatie van het potentieel van 'alle' huidige en toekomstige medewerkers.  

Voor bemerkingen, kritieken of vragen kan u ons steeds contacteren. Dat doet u best via e-post 
naar  rudi.dierick@gmail.com.

Rudi Dierick,  Leuven, 26 augustus  2009
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