
Checklist Personeel & Competenties
Checklist voor ontwikkeling van competenties, prestatie-management, 

personeelsbeleid met bizondere aandacht voor 
knelpunten en diversiteitsbeleid en respectieve prioriteiten.

Een product van Akilian n.v. en het GeHRMs project

Copyright: Akilian n.v.  &  Akiliaan bvba (promotor GeHRMs)
www.akilian.com   en   www.gehrms.be  

Auteur: Rudi.dierick@skynet.be  en  rudi.dierick@gmail.com

Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits bronvermelding naar de auteurs, 
GeHRMs en Akilian n.v.,  en naar de ondersteunende overheden, het Europees 
Sociaal Fonds, Vesoc en het ESF Agentschap Vlaanderen.

Met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc

mailto:rudi.dierick@gmail.com
mailto:Rudi.dierick@skynet.be
http://www.gehrms.be/
http://www.gehrms.be/
http://Www.akilian.com/


GeHRMS – Checklist Personeel en Competenties p. 2 / 20

Checklist Personeel en Competenties

6de versie, juli 2009 

Inleiding
Deze checklist wil HR verantwoordelijken en andere professionals ondersteunen bij de evaluatie en 
verbetering van huidige procedures en bij het uitwerken van nieuwe procedures voor beheer en 
ontwikkeling van competenties van uw medewerkers en uw organisatie en van het personeel 
(prestatiebeheer e.d.). Rode draden zijn grote zorg voor knelpunten en diversiteitsbeleid. Deze objectieven 
benutten we als een extra invalshoek om betere resultaten te bekomen in bedrijfsmatig (financieel) of 
organisatorisch opzicht. De kern van de aanpak is een zakelijke, bedrijfsmatige valorisatie van diversiteit 
en het waarborgen van gelijke kansen (de facto een wettelijke verplichting). 

Voor mee informatie over deze aanpak en filosofie, zie de nota  'Kies uw strategie', evenals de 
'Oriëntatienota diversiteit en HRM'. De essentie: inpassen van diversiteitsbeleid en aandacht voor 
knelpunten in al uw HR processen en in het algemene beleid, en dat, waar nodig, aanvullen met specifieke 
acties rond knelpunten en doelgroepen.

Deze checklist is als het ware het tweelingzusje van de Checklist Rekrutering. Beide steunen op éénzelfde 
filosofie (processen op basis van competenties, voorrang voor zakelijke objectieven en motivaties, 
flexibele integratie van MVO-doelstellingen, …. Beide checklists bevatten soortgelijke elementen (w.o. 
alles wat raakt aan de globale HR strategie), maar ze verschillen vooral in de operationele processen.

Voor het leesgemak zijn verderop alle identieke, resp. vergelijkbare paragrafen aangemerkt met een (=) of 
een (≈) na de titel.

De checklist is zo uitgewerkt dat hij kan dienen voor de uiteenlopende soorten organisaties, en voor de 
meest uiteenlopende groepen medewerkers ( tijdelijk en vast, arbeiders en bedienden, ….). Er is ruim 
aandacht gegeven aan competenties als basis voor performant personeelsbeleid..

Dankwoord
Eerdere versies van deze checklist werden ontwikkeld met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds 
en VESOC (en met coördinatie door het ESF Agentschap Vlaanderen). De verdere ontwikkeling (na 1 juli 
2008, afloop van het geHRMs project) wordt verzorgd door Akilian n.v. 

Deze versie is in verschillende stappen aangevuld op basis van feedback van de reviewers en gebruikers. 
We danken daarbij ondermeer de cursisten van de diverse opleidingen in 2007, 2008 en 2009, Karel De 
Witte, Maarten Andriessen, Sarah Scheepers, Diana Minten, Gerd De Beuckaelaer, Jean-Yves Neu, 
Hussein Boukhriss, Diane Luyten, Marcel Demeulenaere, stage- en thesisstudenten Mick Barnard en 
Astrid Janssens, de leden van de GeHRMs Werkgroep Hogergeschoolde Allochtonen, de ploeg van het 
Ondernemersplatform Diversiteit en IDEA Consult.

Hoe deze checklist gebruiken

Beoogde resultaten (≈)
Het belangrijkste doel van deze checklist is bijdragen tot een betere en dus meer rendabele beheer en 
ontwikkeling van de competenties van uw medewerkers en van de organisatie. Elke succesvolle 
lijnmanager en HR specialist moet bijdragen tot de objectieven van de werkgever, ongeacht op dat een 

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.

http://www.esf-agentschap.be/
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NGO1 of een bedrijf is, groot of klein. De juiste medewerkers moeten snel en efficiënt op de juiste plaats 
binnen uw organisatie geraken.

Dat betekent: (≈)
1. “Juist genoeg” vaardigheden en ervaring / competentiebeheer: ‘de juiste persoon op de juiste 

stoel’ vereist een zeker evenwicht in de beoogde competenties. Dat willen we efficiënt en snel 
kunnen bekomen, hetzij via gerichte ontwikkeling van de competenties van de medewerkers en de 
organisatie, hetzij via aanwerving (zie de Checklist Rekrutering), hetzij via partnerships en 
outsourcing.

2. Uitgesproken ‘menselijk’ processen: de meeste beslissingen inzake in-, door- en uitstroom 
steunen op evaluatie. Evaluaties van de competenties en performantie van medewerkers, of van 
hun geschiktheid op basis van match met functieprofiel, en/of op vergelijkende basis met andere 
kandidaten. Dat zijn echter per definitie (deels) subjectieve beoordelingen. De beslissingen wil 
men dus zo professioneel mogelijk, maar omwille van die wisselende en moeilijk meetbare 
kwaliteiten, blijft dat een uitdaging. De instrumenten die deze evaluaties en beslissingen 
ondersteunen moeten dus met sterk rekening houden met die inherente subjectiviteit.

3. Sterke motivatie: Motivatie van medewerkers blijft één van de essentiële uitdagingen. Dit is 
daarenboven een hoogst menselijk proces. Instrumenten moeten dus absoluut vermijden daarvan 
de aandacht af te leiden.

Deze criteria hebben geen absolute waarde. Ze weerspiegelen wel onze kijk op de state-of-the-art. 

Prioriteiten stellen bij audit   (=)
Het doel van deze checklist is inspiratie en concrete ondersteuning bieden bij het onderzoeken van de 
performantie van uw huidige procedures. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar het waarborgen van 
gelijke kansen aan kandidaten en medewerkers uit alle mogelijke groepen, V/M en alle andere, en naar het 
valoriseren van de opportuniteiten die diversiteit biedt.

Personeelsbeheer, evaluaties en competenties
Deze checklist concentreert zich op de valorisatie van de medewerkers en hun competenties in een sterk 
veranderende omgeving. We veronderstellen dat het verwerven van een grondig inzicht in de aanwezige en 
de nodige competenties en motivaties een permanente opdracht is. Een performante beleid is dus een werk 
van lange adem. Niemand betwijfelt dat het intensief benutten en valoriseren van competenties cruciaal is 
voor, en in hoge mate kan bijdragen tot het versterken van de werking en de concurrentiepositie van uw 
organisatie. 

Competenties leren gebruiken kan niettemin geleidelijk opgebouwd worden. Het is, mits een doordachte 
aanpak, géén alles-of-niets. Deze checklist wil aangeven hoe men geleidelijk kan groeien op dit pad.

Competenties versus performantie en ‘directe’ resultaten
Een aanpak op basis van competenties en competentieprofielen is voor sommige organisaties nog te kort 
dag. Niet haalbaar op korte termijn, want voorrang voor ‘onmiddellijke resultaten’. Anderzijds is een 
dergelijk aanpak op basis van competenties voor sommigen een vlucht vooruit, weg van de stress naar 
ideale oorden, waar een zachte competentiezon schijnt in plaats van de harde competitie. Kijken naar een 
(verre) mooie toekomst, zonder verplichtingen voor vandaag.
Daarom bevat deze checklist naast grote aandacht voor competenties, hun repertoriering en ontwikkeling, 
als voor prestaties, financiële kosten, kosten-batenverhouding e.d.

1 NGO + Niet-Gouvernemenele Organisaties; ondermee vzw’s in onderwijs, gezondheidszorg e.d.

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
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Genderneutraliteit en HR beleid    (=)
Zoals aangegeven beschouwen we ‘gender’ als een extra kwaliteitscriterium voor professioneel beleid. 
Daarom komt gender regelmatig expliciet aan bod. Tegelijk dient deze checklist ook ruimere objectieven: 
aangepaste aanpak van knelpunten, mogelijkheid om rekrutering en personeelsbeleid naadloos in te passen 
in competentiebeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen, wetten respecteren, ….
Hierbij herinneren we eraan dat de HR verantwoordelijken zelf moet onderzoeken en beslissen of ze 
expliciete objectieven betreffende gender en/of andere doelgroepen kunnen meenemen, welke middelen 
daarvoor beschikbaar zijn (of gevonden moeten worden), en welke prioriteit eraan gegeven wordt. 

Focus op de zuiver zakelijke objectieven lijkt immers een strikt noodzakelijke voorwaarde voor elk 
succesvol diversiteitsbeleid. Maatschappelijke verantwoordelijkheid of persoonlijke overtuiging kunnen de 
motivatie versterken en meer betrokkenen aanspreken, maar zonder die voorrang voor de bedrijfsmatige 
noden, lijken duurzame resultaten utopisch.

Hoe deze checklist gebruiken?     (=)
Deze checklist bevat een redelijk groot aantal ‘mogelijke’ kwaliteiten van hun huidige processen,  taken of 
acties en –waar relevant- aanverwante aspecten van competentiebeheer. Dikwijls geven we een 
hoofdactiviteit, en enkele deelactiviteiten of varianten. 
We proberen telkens een indicatie te geven van hoe belangrijk elke activiteit is (kolom ‘Prio’ voor de 
prioriteit, benaderend). Daarnaast is een niet ingevulde kolom voorzien voor de evaluatie van uw eigen 
organisatie. 

Of een activiteit beter eerder of later opgestart en uitgevoerd zal worden hangt zeer sterk af van de  
omstandigheden. Uw zakelijke prioriteiten, de mate waarin u wil professionaliseren, de complexiteit van 
uw noden, en de mate waarin u rekrutering wil inbedden in uw competentiebeheer spelen hierin zeker een 
rol.. 

Alle verificatievragen die direct slaan op genderaspecten (de objectieven van het GeHRMS-project) zijn in 
blauw aangemerkt. Directe op V/M of op doelgroepen toepasbare acties zijn echter slechts één deel van de 
mogelijkheden. Het professionaliseren van uw HRM op zich zal zo mogelijk véél meer bijdragen tot 
gelijke kansen voor alle deelgroepen. 

Alle vragen met betrekkingen tot knelpunten (-bereoepen en -competenties) zijn in rood aangemerkt. 

Een snelle lezing van al deze rode en blauwe vragen en suggesties vormt dan een uitstekende aanzet tot 
een crisisbeleid met bijzondere aandacht aan de cruciale knelpuntcompetenties.

Extra informatie
Voor extra informatie over werving & selectie verwijzen we naar:

1. Verschillen Versterken: tips over werving en selectie van de Vlaamse werkgevers (VOKA, 
UNIZO, VKW) in hun samenwerkingsverband ‘Ondernemersplatform Diversiteit’.

2. VDAB: algemene info over rechten en plichten van de werknemer & werkgever; klik hier.
3. Expertise van syndicale organisaties. De drie grote vakbonden beschikken elk over een team 

divrsiteitsconsulenten. Adressen verkrijgbaar op eenvoudige vraag.
4. Ondernemersplatform Diversiteit.
5. Harvard Business Review on Managing Diversity.
6. Kritische Succesfactoren van een Diversiteitsbeleid', Trivisi.
7. Sokratest.

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.

http://vdab.be:80/werkaanbieden/rechten.shtml
http://www.verschillenversterken.be/
http://www.verschillenversterken.be/default.asp?CID=7320&SLID=2
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Checklist

Missie en visie van uw organisatie

                                    
Uw organisatie heeft een heldere bedrijfsmissie en –visie. Xxx

HR strategie   (=)
Zijn de strategische objectieven van uw personeels- en competentiebeleid gekend?

Zijn deze bepaald in functie van de algemene objectieven van de organisatie?
Beschikt de HR afdeling over SMART-objectieven2?
Zijn er ‘key performance indicators’ voor de HR processen?
Zijn er specifieke objectieven t.a.v. deelgroepen3 onder eigen personeel?

Wordt gemeten of geschat in welke mate V & M in-, door- en 
uitstromen4?

Beschikt u over een actuele lijst van kritische competenties en beroepen?

xxx
xx
xx
xx
xx
xx

Zijn objectieven voor personeels- en competentiebeleid afgestemd op de  
objectieven voor rekrutering (en omgekeerd)?

Gebruikt u éénzelfde set competenties voor evaluatie van kandidaten en 
medewerkers?

Hebt u een actueel en gedetailleerd beeld van de competenties die meest 
relevant bleken voor hoge of minstens goede performantie?

Zijn er beroeps- of functieprofielen beschikbaar voor de courante functies?
Zijn de beschikbare profielen geformuleerd op basis van de intern gebruikte 

competentie-set?
Worden alle kandidaat-managers grondig gescreend op leiderschaps- en 

retentiekwaliteiten / capaciteiten?
Hanteert u enkel knelpuntenbereoepen, of u ook kritische competenties?

xxx

x

x

xx

Zijn de specifieke objectieven van diversiteitsbeleid gekend?5. xxx

2 SMART-objectieven zijn:
Specific - Objectives should clearly specify what they want to achieve.
Measurable - You should be able to (efficiently) measure whether you are meeting the objectives or not.
Achievable - Are the objectives you set, achievable, attainable and applicable with the available resources?
Realistic - Can you realistically achieve the objectives with the resources you have with available resources?
Time - When do you want to achieve the set objectives? And of course also: is your timing realistic?

3 We onderscheiden deelgroepen van doelgroepen. De eerste is éénder welke onderverdeling van kandidaten of 
medewerkers zinvol is, van die groepen waarvoor specifieke zorgen bestaan, en/of waarvoor aparte maatregelen 
voorzien worden (of zouden moeten worden). 
4 Welk percentage van vrouwelijke en mannelijke kandidaten raakt aangeworven? Indien deze percentages sterk 
verschillen, misloopt u mogelijk goede kandidaten. Oorzaken van zo’n onverantwoorde verschillen kunnen sterk 
uiteenlopen: imago van uw organisatie, genderbias bij sleutelpersonen in uw rekruteringsprocessen, vacatures die 
kandidaten van de éne sekse merkelijk méér aanspreken dan die van de andere, … Exacte cijfers zijn zeker niet altijd 
nodig. Een schatting door een ervaren verantwoordelijke op basis van objectieve en verifieerbare gegevens is OK.
5 Experten stellen dat zuiver zakelijke motieven de kern van deze motivatie moeten vormen. Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen zouden niet volstaan, maar kunnen wel faciliteren. Zie bijv. R. 

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
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Heeft uw organisatie een geschreven opdrachtverklaring of missie? 
Wordt deze verklaring consistent vermeld/gepubliceerd op de website, 

jaarverslag, een nota die alle werknemers ontvingen, ...
Voorziet zo’n opdrachtverklaring in een gezond evenwicht tussen gender en 

diversiteit, met factoren zoals het welzijn v/d werknemers, het 
milieu, relaties met klanten, buren, overheden en leveranciers, 
aandeelhouders en de rol van de organisatie in de maatschappij.

x
x

x

Hebt u een beleid op lange termijn voor interne communicatie?
Kan u hard maken (a.d.h.v. feedback, concrete incidenten of audit) dat:

De strategische objectieven van uw organisatie voldoende gekend zijn 
bij de doorsnee medewerker en lijnmanager?

De doorsnee medewerker en lijnmanager overtuigd is dat de top van 
uw bedrijf het meent wanneer ze stelt dat ‘de juiste persoon op 
de juiste plaats moet komen’?

xxx

xxx

Toont de top van de organisatie met woord en daad zijn bijval voor deze algemene 
objectieven in het personeelsbeleid?

Bevat uw  HR strategie een concreet luik t.a.v. diversiteit en het waarborgen 
van gelijke kansen voor alle deel onder de werknemers en 
kandidaten?

Beschikt u over een fasering voor de implementatie van diversiteitsplan6? 

xx

xx

In welke mate integreert uw HRM –en meer specifiek uw beheer van personeel -  
het beheer en ontwikkeling van competenties?

Is er  aandacht voor zowel algemene persoonscompetenties (waarden, 
attitudes en vaardigheden) als gespecialiseerde professionele 
competenties (m.a.v. voor hard skills en soft skills)?

Welke types evaluatiecriteria gebruikt u voor kandidaten?
- Competentievereisten?
- Performantievereisten?
- Motivatie?
- Al de voorgaande

xx

xx

xxx

Aandachtspunten beleid   (≠)
De relatieve belangrijkheid van de onderstaande punten kan zeer sterk verschillen al 

naargelang de sector, genre activiteiten, en de typische nodige 
opleidingsprofielen van de medewerkers. Mede daarom werden 
nog geen relatieve prioriteiten aangegeven.

Prio Uw 
score

Komen onderstaande uitdagingen aan bod in uw personeelsbeleid en heeft u 
concrete actieplannen om vooruitgang te boeken op deze 
terreinen7?  

Werkgelegenheid

Roosevelt Thomas, Jr. in ‘From Affirmative Action to Affirming Diversity’, in ‘Harvard Business Review on 
Managing Diversity’, p. 13. 
6 Meer informatie over zulke fasering wordt gegeven in de Trainingen van het GeHRMs project en van Akilian n.v.. 

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
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Personeelsbehoud en werkzekerheid
Aanwerving en integratie van kansengroepen

Vorming en loopbaanontwikkeling
Vorming
Loopbaanontwikkeling
Interne communicatie
Teamwerking
Inspraak van werknemers in het beleid van de organisatie
Evaluatie van werknemers ( functionerings en evaluatiegesprekken )
Onthaal van nieuwe werknemers

Arbeidsomstandigheden en voorwaarden
Stress & werkdruk
Ziekteverzuim
Tevredenheid van werknemers
De combinatie van werk- en privéleven
Loonbeleid
Sociaal overleg
Veiligheid op het werk en gezondheid

Pesten op het werk

Diversiteit
Non-discriminatie van werknemers 

Gender: V en M
alle andere deelgroepen

Afstemming van het personeelsbeleid en organisatiebeleid op diversiteit
Sensibilisatie van personeel over potentieel en valorisatie van diversiteit

Is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
diversiteitsbeleid? 

Heeft deze persoon voldoende mandaat en positie in de organisatie? 
Is deze persoon competent in personeelsbeheer?
Is deze verantwoordelijke vlot toegankelijk voor alle werknemers?

Tactische objectieven & acties  (≠)

Prio Uw 
score

Beschikt u over een set basiscompetenties?
Is deze gekend bij alle verantwoordelijk medewerkers? 

Zijn deze criteria/keuzen besproken en overeengekomen met alle 
verantwoordelijken (w.o. sociale partners en bevoegde 
lijnmanagers)?

x
x
x

Beschikt u over instrumenten om uw processen in ontwikkeling en beheer van xxx

7  Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op Sokratest, ontwikkeld door de stad Gent, en Gentse syndicale en sociale 
organisaties (VOKA, ABVV, ACV, Chokran, De Punt, Instant A, Job & Co., Jobkanaal, STC en VKW). Sokratest 
werd ontwikkeld door  Social Act, met behulp en steun Equal, het Europees Sociaal Fonds, en in samenwerking met 
Common Sense, Stock at Stake, GIGAMedium en MediaCombo.

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
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personeel en competenties te ondersteunen?
Zijn alle courante procedures met syndicale organisaties afgetoetst?
Zijn geschikte procedures bekend en beschikbaar voor alle werknemers?

x
xx

Beschikt u over :
Instrument voor beheer/opvolging van vorming, training en opleiding?

Is dit toegankelijk voor alle lijn-verantwoordelijken en alle personeel?
Instrumenten om de performantie van deelprocessen te meten (of te 

schatten)?
Kan u de performantie van alle lijnmanagers en andere betrokkenen 

opvolgen?
Worden de individuele beoordelingen onderzocht op eventuele bias?

Functie-classificaties (voor minstens alle courante functies)?

x
xx
x
x
x
x

Procedures voor exit-gesprek :
- voor alle vertrekkers?
- voor wie op eigen initiatief of op onderlinge overeenkomst 

vertrekken
     - met rapportering over redenen van vrijwillige vertrek?

- voor medewerkers die onvrijwillig vertrekken?
Onderzoekt u eventuele verschillen in uitstroom naar gender en naar andere 

relevante deelgroepen?

x
x

Beschikt u over een vaste werkwijze voor beheer van deeltijds werk? Beoordeling 
van aanvragen voor interims, …

Is er evenwicht in de werklast voor voltijdse en deeltijdse 
medewerkers8?

xx

x

Bevat uw HR strategie een concreet luik t.a.v. diversiteit en het waarborgen van 
gelijke kansen voor alle groepen onder de werknemers en 
kandidaten?

Gebeurt de implementatie van dit beleid9 in fasen? 

xx

x

Heeft uw organisatie een expliciet beleid inzake work-life balans?    (=)
Biedt u ‘voldoende’ gezinsvriendelijke werkomstandigheden?

x
x

Worden alle verbeteringsprojecten – vnl. die in diversiteit en knelpunten- op 
consistente manier opgezet en geëvalueerd?

Zijn alle objectieven gerangschikt op naar impact10?

x

8 Soms wordt gerapporteerd dat een aanvraag voor deeltijdse arbeid zou leiden tot een onevenredige verzwaring van 
de taken van de (overblijvende) voltijdse medewerkers in dezelfde ploeg. Elders komen omgekeerde problemen voor. 
Een billijk evenwicht bewaken tussen de verschillende groepen medewerkers lijkt noodzakelijk. 
Gezinsomstandigheden lijken daarbij een billijk argument voor inwilliging van een aanvraag, maar géén absolute 
reden om ze te moeten aanvaarden wanneer daardoor de continuïteit van dienst, of de billijkheid van werkverdeling 
tussen collega’s ernstig aangetast zou worden.
9 Fasering is niet strikt noodzakelijk. Het is in praktijk wel quasi onontbeerlijk om ambitieuze en duurzame resultaten 
te boeken. Zonder fasering loopt men al snel vast op teveel idealisme en te weinig tijd en middelen, in verhouding tot 
de idealen. Meer informatie over zulke fasering wordt gegeven in de Trainingen van het GeHRMs project. 
10 Een mogelijke rangschikking onderscheidt 4 niveau’s van impact voor evaluatie van projecten:

1. De persoonlijke tevredenheid van verantwoordelijken (promotoren, projectmedewerkers) en deelnemers.
2. De mate waarin de betrokkenen grondige inzicht (cognitief) verwierven in de problematiek.
3. De mate waarin alle betrokkenen, na afloop van het project, de opgedane skills, kennis en inzichten zelf 

effectief toepassen (en blijven toepassen) in hun operationele taken. Aansluitend begint een organisatie 

Ontwikkeld mede op basis van know how opgebouwd tijdens het GeHRMs pro
ject, uitgevoerd met steun v/h Europees Sociaal Fonds & Vesoc.
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Is er een goed evenwicht tussen kwalitatieve en SMART-objectieven?
x

Staat uw bedrijfscultuur even open voor alle werknemers?
Vinden ‘andere werknemers’ even goed hun draai bij u als andere?

  Onderzoek benadrukt de rol van de feitelijke werksystemen11.
Kent u een gezond evenwicht tussen correcte, formele omgangsregels en 

respect voor diversiteit12?
Geeft lijnmanagement vooral aandacht aan productie (bvb. voor tijdelijke of 

nieuwe werkn’s), of ook aan het relatie-aspect13?

xx
x

x

x

Bent u zeker dat V en M en alle andere deelgroepen ook effectief14 gelijk loon 
voor gelijk werk krijgen15?

 

xxx

Voorziet u af en toe een grondige audit op uw HR en diversiteitsbeleid?
Worden sociale partners (direct of indirect) betrokken bij deze audit?
Via: 

reguliere sociaal overleg
tevredenheidsmetingen bij het personeel 
interne werkgroepen met vertegenwoordiging van werknemers
informele gesprekken

xx
x

x
x
x

Evaluatie v. prestatie en functionering  

 

(≠)

meetbare objectieven te stellen en te evalueren.
4. De mate waarin et project meetbaar en significant bijdraagt tot de objectieven t.a.v de organisatie, waaronder 

uiteraard de objectieven m.b.t. doelgroepen (V/M en de andere).
De eerste 2 niveau’s komen typisch overeen met sensibilisering en vorming.  Voor vormende activiteiten 

kan het 2de niveau bijvoorbeeld vertaald worden door ‘retentie van het aangeleerde op korte en lange termijn’. Het 
derde niveau en vooral het vierde zijn echter diegene waarom de resultaten geboekt worden.

11   Zo stellen Gevers, A., Devisscher, S., Van Pelt, A., Janssens, M. & Zanoni, P..: “De beste relaties tussen 
autochtonen en allochtonen vinden we terug in organisaties waar werknemers sterk onderling afhankelijk zijn in het 
uitvoeren van hun werk en waar hun cultureel verschil niet rechtstreeks verbonden is met bepaalde professionele 
competenties.”, in ‘Autochtonen en allochtonen samen op de werkvloer: uitdagingen en oplossingen’, IDEA Consult 
en het Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie van K.U.Leuven. VIONA Onderzoeksrapport.
12 Gevers et al.: “In bedrijven waar de omgang (…) uitgebreid vastgelegd is in formele regels, vinden we een 
algemeen respect terug tussen werknemers van verschillende culturen.”, maar: “Zo leidt deze formele regelgeving in 
een van de onderzochte cases tot een algemene, maar oppervlakkige integratie tussen alle werknemers. De gulden 
middenweg, (…) een combinatie van formele omgangsregels en ruimte voor individuele onderhandeling, lijkt te 
verkiezen. Een aantal algemene omgangsregels moeten door  alle werknemers aanvaard worden, maar daarbinnen is 
er steeds mogelijkheid tot onderhandeling, bijvoorbeeld met betrekking tot culturele of religieuze gewoonten. 
Bedrijven die deze aanpak hanteren stimuleren daardoor betere, meer diepgaande relaties tussen allochtone en 
autochtone werknemers.”
13  Gevers et al.: “Indien het management inclusie en integratie op de werkvloer beoogt, dient het beleid aandacht te 
besteden aan de onderlinge relaties tussen de werknemers, maar ook aan de relatie tussen werkgever en werknemer. 
Deze sterke klemtoon op productie leidde bij een deel van de allochtonen tot aanpassing aan de lokale cultuur, doch 
bij een even groot deel tot marginalisatie. Vooral indien ze minder goed presteren, lijken ze nergens echt bij te horen. 
Problemen en/of weerstanden worden niet opgemerkt, omdat relaties op de achtergrond blijven.”
14 Tijdens seminaries en opleidingen georganiseerd door GeHRMs project en Akilian n.v. meenden een grote 
meerderheid van verantwoordelijken uit sectoren dat zij dat in praktijk nog niet kunnen hard maken!
15 Dit is in praktijk een redelijk complexe materie. Ze is daarenboven ook recent in zekere controverse terecht 
gekomen omdat de rechtsspraak ten gronde de expliciete, directe invloed van senioriteit op verloning verregaand wil 
terugdringen (verbieden). 
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Prio Uw 
score

Beschikt u over vaste procedures16 voor regelmatige evaluaties?
Worden de evaluatie-criteria per functie afzonderlijk opgesteld?

Voorzien deze criteria in een correct evenwicht ts. prestatie en 
competentie?

Kan u hard maken dat werknemers enkel t.o.v. relevante en op voorhand 
gekende en afgesproken criteria (evaluatieprofiel) beoordeeld 
worden?

xxx
xx
x

xx

Zijn uw lijn managers getraind in, en bekwaam tot correcte evaluaties?
Is de directe superieur direct betrokken bij / verantwoordelijk 

voorpreselecties?
Worden andere, ervaren collega’s betrokken bij preselecties?

xxx
xx
xx

Kan u opvolgen welke bijdrage alle evaluatoren leverden?17

Worden de evaluaties beoordeeld op kwalitatieve en/of andere criteria?
Worden instructies gegeven op gewenste gender/doelgroepneutraliteit?
Worden de evaluaties a posteriori beoordeeld op genderbalans?
  …. op neutraliteit t.a.v. alle relevante deelgroepen?

xxx
x
x
x
x

Zorgt u voor voldoende objectivering van beoordelingen?
Rangschikking van welke werknemer(s), bvb. welke is meest noodzakelijk?
Onderlinge vergelijking van de prestatie en functionering van medewerkers?
Evaluatie van prestatieniveau per werknemer t.o.v. vaste schaal?

Vergelijking van deze prestatieniveau’s voor alle werknemers (binnen 
een correcte groep van vergelijkbare medewerkers18)?

Wordt de coherentie van functieniveau, geleverde prestatie en verloning van 
elke medewerker systematisch opgevolgd?

x

x

Statistisch of ander onderzoek op niveau van bedrijf of afzonderlijke vestiging naar 
eventuele bias19 tegenover deelgroepen onder de medewerkers?

Beschikt u over een correcte en werkbare beroepsprocedure?
Is de second-line chef verantwoordelijk?
Dragen HR verantwoordelijken bij tot bewaking van de correcte evaluaties?
Heeft HR steeds volledige inzage en kennis van alle evaluaties?

x
x

xxx

16 Of dit formele procedures zijn, of feitelijk procedures is bijkomstig. Met beperkte hulpmiddelen zoals een verplicht 
evaluatieformulier kan al véél bereikt worden.
17 Dit lijkt een absoluut elementaire zaak, maar wetenschappers stellen niettemin vast dat met name bij rekrutering dit 
vérre van gegarandeerd is, zelfs in grote organisatie waar deontologie en competentie al jarenlang prominent op het 
menu staan.
18 Een ‘correcte vergelijkingsgroep’ is enerzijds voldoende groot (minstens een klein 10-tal medewerkers), en 
anderzijds voldoende klein opdat die manager die de vergelijking moet uitvoeren alle betrokken medewerkers 
voldoende goed moet kennen. Deze criteria suggereren dat deze vergelijkende evaluaties best uitgevoerd worden 
door ofwel de directe chef van de geëvalueerden, ofwel diens chef (de 2nd line chef). 
19 Bias (en sterker nog discriminatie) ten opzichte van bepaalde groepen is een redelijk courant, maar uiterst moeilijk 
aantoonbaar fenomeen. Gemiddeld lagere scores in evaluaties voor leden van één deelgroep kunnen immers een 
legitieme oorzaak hebben (bvb. véél recente medewerkers uit deze groep hebben misschien minder dan gemiddelde 
ervaring). Het GeHRMs project en Akilian verrichten daarom onderzoek naar technieken en methodes om eventuele 
‘aandachtspunten’ op te sporen.
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Kan u hard maken dat lijn/top-managers hun HR-taken correct uitvoeren?
Rapporteren zij op de meest bondige wijze met alle meest cruciale 

informatie?
Hebt u proefondervindelijk kunnen aftoetsen dat uw procedures géén 

vermijdbare overlast veroorzaken?
Dekt deze verificatie ook correcte werking naar alle (relevante) deelgroepen?

xx
x

x

Wordt elk directielid beoordeeld op SMART-objectieven?
Bevatten deze ook één (of meer) objectieven inzake knelpunten20?
Bevatten deze ook één (of meer) objectieven inzake diversiteit?
Speelt resultaat voor HR-objectieven ook een rol in evt. variabele verloning?

Analoog voor diversiteitsobjectieven ?
Analoog voor objectieven m.b.t. knelpunten

xxx
xx
xx
xx
x
x

Cruciale en kritische competenties   (≠)

Prio Uw 
score

Beschikt u over een beleid t.a.v. deze knelpuntencompetenties21?
Systematisch onderzoek naar aard en frequentie van deze competenties22?

Gebruik van functieclassificaties voor deze onderzoeken?
Systematisch onderzoek interne beschikbaarheid van deze competenties?

Werd al onderzocht of ‘andere’ en niet-mainstream-medewerkers ook 
in correcte mate kunnen doorgroeien naar en in 
knelpuntenberoepen?

Occasioneel (of, indien ernstig probleem) onderzoek naar externe 
beschikbaarheid van deze competenties?

Wordt bij jobrotaties systematisch gekeken naar optimale, of minstens 
correcte inzet en valorisatie van deze competenties?

Zijn de begrippen ‘Just enough skills’ en ‘trade-off ingeburgerd?

xxx
xx
xx
xx
x

x

xxx

x

Beschikt u hierbij over geschikte instrumenten voor uw beleid?
Eén globaal register voor alle kritische (knelpunten)functies23?
Eén globaal register voor alle knelpuntencompetenties?

x
xxx

Over ‘ontwikkeling’ van knelpuntencompetenties
Kan u hard maken dat alle knelpuntencompetenties systematisch en prioriteit 

xx
xx

20 Voor voorbeelden van zulke objectieven verwijzen we naar de gevalstudie 8, Hoe diversiteitsobjectieven kiezen?.
21 We onderscheiden deze twee nauw verwante groepen competenties als volgt: ‘cruciaal’ zijn deze welke het meeste 
bijdragen tot uw specifieke activiteiten (en indirect tot uw positie en reputatie bij uw klanten/gebruikers en andere 
stake-holders).  Kritische competenties zijn deze competenties waarvoor u tekorten of dreigende tekorten vaststelt 
onder uw eigen medewerkers en/of op de arbeidsmarkt. Typisch is de groep kritische competenties een (liefst zo klein 
mogelijke) deelverzameling van de cruciale competenties.
22 Cruciaal lijkt focus op knelpuntencompetenties, eerder dan knelpuntenberoepen.  Het ‘fijnere’ niveau van 
competenties laat immers een genuanceerde analyse toe; het sluit daarbij ook beter aan bij de strategische rol van 
functieprofielen en functieclassificatie. Deze lijken alle noodzakelijk voor een hoog niveau van professionalisme, én 
voor het waarborgen van gelijke kansen.
23 Zo’n overzicht kan bestaan uit een eenvoudig rapport dat door een aantal bevoegde lijnmanagers met ondersteuning 
van HR-specialisten wordt opgesteld, en regelmatig aangepast, dan wel meer gesofistikeerde instrumenten. Akiliaan 
bvba en haar partners besteden onderzoeken dit intensief.
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aan bod komen in alle planning over VTO?

Jobsatisfactie van de functiehouders in knelpuntenberoepen
Wordt de jobsatisfactie van alle cruciale functiehouders prioritair bewaakt?
Kan medewerker in een knelpuntfunctie een voldoende groot deel van zijn 

tijd besteden aan zijn meest waardevolle competenties24?

xxx
xxx

Hebt u een beleid tegen risico op overspecialisatie van sommige medewerkers:
Is uw organisatie in staat om voor de gespecialiseerde werknemers te zorgen 

voor:
 - omscholing naar andere vakspecialisaties of naar andere functies wanneer 

reorganisaties dat noodzaken?
 - ontwikkeling van voldoende algemene competenties om hun bredere 

inzetbaarheid en gebeurlijke bij-, om- of herscholing te 
waarborgen?

Kan u hard maken dat specialisten hun kennis delen met juniors en collega’s 
en deze niet afschermen?

Is al onderzocht of bepaalde deelgroepen niet disproportioneel ‘vast zitten’ in 
(uitvoerende) taken met weinig toekomst?

xx

xx

xx

x

Over de sfeer of uw werkvloer   
De sfeer in alle afdelingen en diensten van uw organisatie speelt een cruciale rol in het valoriseren van 
diversiteit en het waarborgen van gelijke kansen. Denk maar aan de invloed van ‘wijdverbreid 
aangebrand en soms ronduit seksistisch taalgebruik’ in de archetypische werkplaatsen, wanneer de eerste 
vrouwelijke technici aankomen. 

Prio Uw 
score

Is het taalgebruik van arbeiders, bedienden en managers correct?
Geen seksistisch taalgebruik?
Geen grove humor op de kap van bepaalde groepen / ‘anderen’?
Spreken alle medewerkers een verstaanbaar Nederlands tegenover (nieuwe) 

collega’s met een andere moedertaal?
Wordt (zwaar) dialect pro-actief tegengegaan?

x
x
x
x
x
x

Gebruikt de officiële communicatie van management een correcte taal? x

Worden leidinggevenden getraind in kwalitatieve communicatie25? x

24  Dit is belangrijk voor de motivatie van alle medewerkers, maar de kandidaten die de typische knelpuntfuncties 
invullen hebben merkelijk méér andere kansen op de arbeidsmarkt. Hun motivatie moet daarom zéker goed 
opgevolgd worden.
25 Hieronder verstaan we een stijl van communiceren waarbij de leidinggevende er vlot en efficiënt voor zorgt dat hij 
of zij correct begrepen is (zeker t.a.v. anderstalige medewerkers): herhalen en laten herhalen (in de bewoordingen); 
voordoen en laten voordoen; stapsgewijs informeren en telkens controleren; hoofd- en bijzaken onderscheiden; 
symbolen gebruiken en voorbeelden geven; letten op de non-verbale communicatie, … en ook: snel en efficiënt 
patronen  herkennen maar zonder in vooroordelen te vervallen; zichzelf of de eigen groep niet steeds tot norm nemen, 
…
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Hulpmiddelen voor Vorming, Training en Opleiding26   
De actuele keuzen van aanpak, domeinen en intensiteit van verhoging van competenties hangt sterk af 
van omstandigheden. De onderstaande prioriteiten spreken zich niet uit over deze wisselende factoren 
(‘/’ =  in functie van omstandigheden). 

Prio Uw 
score

Is onderzocht welke noden (m.b.t. de specifieke competenties) uw organisatie op 
korte en/of middellange termijn verwacht?

Welke functies?
Welke kritische competenties?
In welke mate zijn de gezochte competenties intern beschikbaar? 
Anticipeert u veranderende werkomstandigheden in uw rekrutering?
Worden functieclassificaties uitgewerkt voor uw knelpunten?

x

x
x
x
x

Worden de resultaten van deze analyse verwerkt in het globale bedrijfsbeleid? 
HRM?
VTO beleid?

xx

Over de keuzen in VTO: welke competenties moeten verhoogd worden?
Ligt er expliciete verantwoordelijkheid voor de nodige verhoging van 

competentie27 bij de werknemers?
Worden medewerkers aangemoedigd (en beoordeeld) op hun eigen bijdrage 

tot afweging van prioriteiten en noden?

xx

x

Welke hulpmiddelen kunnen ‘alle’ medewerkers gebruiken voor VTO?
Begeleiding en ondersteuning door HR-specialisten?
Advies vanwege hun hiërarchische superieuren?

Advies kadert in ruimere aanpak (bijv. met persoonlijk 
ontwikkelingsplan, functioneringsgesprekken, …).

Interne trainingen
Materiaal voor zelfstudie (klassiek, e-learning, …)
Aanbod van externe trainingen?
Persoonlijk budget voor VTO / binnen de prioriteiten van uw organisatie?
Persoonlijk budget voor VTO / buiten de prioriteiten van uw organisatie?
Regelmatige evaluatie van de resultaten in verwerving van extra 

competentie?
Tussenkomsten in kosten en andere steun voor avond- / weekendonderwijs 

(Onderwijs voor Sociale Promotie, open univ. e.a.)

x
xx
x

x
x

x

x

x

Worden al deze instrumenten besproken met de syndicale vertegenwoordigers?
Worden deze in gelijke (of vergelijkbare) mate gebruikt door V/M en alle 

andere deelgroepen?
Beschouwt u investeringen in VTO voor deeltijdse medewerkers als een 

opportuniteit op lange termijn, of als minder of niet 
verantwoordbaar? 

X
x

x

26 VTO = Vorming, Training en Opleiding: dit slaat zowel op bedrijfs- en functie-specifieke competenties (w.o. alle 
beroepsspecifieke competenties), als op algemene, persoonsgebonden competenties.
27 Competentieverhoging is hier ruim bedoeld: zowel versterking van expertisen binnen domeinen waar men reeds 
competenties heeft, als verwerven van (volstrekt) nieuwe competenties.
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Maakt u voor ondersteuning van VTO gebruik van volgende bronnen voor 
externe financiering:

Bedrijfseconomisch advies (BEA), voorheen Opleidingscheques)?
Interne BedrijfsOpleiding (IBO) voor langdurig werkzoekenden e.a.
Educatief verlof?
Sectorfondsen?

xx

Beschikt u over een methode voor inschatting van de resultaten van VTO?
Denk aan het model van Kirckpatrick en soortgelijken:

1. Subjectieve beoordeling door de lerende (korte termijn)
2. Gemeten resultaten van de kennisverwerving / 

competentieverhoging
3. Objectief en zinvol in te schatten mate van toepassing in hoofdtaken 

van de lerende?
4. Objectief en zinvol in te schatten bijdrage van de 

competentieverhoging tot de objectieven en resultaten van de 
organisatie?

xxx

x
xx

xxx

Beschikt u over een correct en competitief beleid voor ondersteuning v.  
bijscholing?

Correct =      (kunnen hard maken dat …)
De juiste keuzen betreffende soorten competenties?
De juiste keuzen betreffende intensiteit van de inspanningen?
Rekening houdend met omstandigheden28?

Competitief =       (kunnen hard maken dat …)
U hebt operationeel goed zicht op de relatieve kosten en baten van alle 

vormen, soorten en uitgaven voor VTO?
Verspillingen voor opleidings-als-cadeau vermeden worden?

Kan u hard maken dat alle werknemers een gelijkwaardige toegang verkrijgen tot  
alle vormingsactiviteiten die nodig zijn in functie van de 
verantwoordelijkheden en taken van elke werknemer?

Lager versus hogergeschoolden?
Uitvoerend versus leidinggevend personeel (en medewerkers in staffuncties)?
V & M?
Leden van etnnisch-culturele minderheden?
Ouderen medewerkers?
Personen met functiebeperking(en)?

xxx

Kan u voor externe trainingen de prijs-kwaliteitsverhouding waarborgen?

28 Sommigen hanteren in deze materie regels als zouden bijvoorbeeld alle VTO-inspanningen die een bedrijf voorziet 
steeds strikt binnen de werkuren moeten gebeuren en 100% op kosten van de werkgever. Dit standpunt lijkt evenwel 
schadelijk én asociaal. Schadelijk omdat het de verantwoordelijkheid té eenzijdig bij één partij legt; didactici wijzen 
op de zeer cruciale rol van de motivatie van de lerende; wanneer deze echter géén of weinig verantwoordelijkheid 
draagt, is dat vanuit didactisch oogpunt een sub-optimale werkwijze. Schadelijk ook omdat het de motivatie en de 
afweging van kosten en baten fors verzwakt wanneer één partij (de lerende persoon) niet (of beperkt) aangesproken 
wordt op de efficiëntie van het leren. Asociaal ook omdat het die individuele werknemers die zich véél sterker willen 
inspannen voor hun bijscholing, daartoe niet aangemoedigd, noch ondersteund worden. Zo noemt ‘OSP’ niet voor 
niets ‘Onderwijs voor Sociale Promotie’; OSP is in de eerste plaats een vooruitgang voor de lerende. Een billijk 
compromis is dat enkel die (bij)scholing die niet ruimer bruikbaar is op de arbeidsmarkt (omdat het over 
bedrijfsspecifieke materie gaat) verplicht tijdens de werkuren moet gebeuren.
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Gender- en gezinsspecifieke maatregelen

Houden uw werkomstandigheden expliciet rekening met genderverschillen en 
zijn ze voldoende gezinsvriendelijk?

Aangepast werk met oog voor afwisseling en werktempo.
Aangepaste werkkledij
Aparte kleed-, toilet-, doucheruimte (wettelijk verplicht)
Glijdende werkuren.
Flexibiliteit in opnemen van vakantie (eventueel gelijklopend met een aantal 

dagen binnen de schoolvakanties) en omstandigheidverlof. Dit 
voor alle werknemers.

Biedt u mogelijkheid tot kinderopvang (intern of extern)?
Kent u de externe kinderopvangsmogelijkheden in uw directe 

omgeving?

xx
x
x

xx
xxx

xx

Beleid t.a.v. ouderen werknemers

Kan herverdeling van zware arbeid? Afwisseling en/of aanpassen van 
werktempo?

Voorziet u gebeurlijk herverdeling van zware arbeid met jongere 
werknemer(s) die zo opgeleid kunnen worden?

Jobrotatie, overplaatsing en specialisatie?
Zorgt u ervoor dat oudere werknemers hun ervaring en knowhow door 

kunnen geven aan jongere en nieuwe werknemers.
Hebt u een gepaste opleiding voor (oudere) medewerkers die peter of meter 

willen (om generatieverschillen vlot te kunnen overbriggen, …).
Kunnen uw medewerkers met kritische competenties blijven werken de 

wettelijke pensioenleeftijd? 
Laat CAO's toe dat zij niet voortijdig op pensioen gestuurd worden? 

xx

x

x
xx

x

xxx

Hebt u al met uw syndicale vertegenwoordigers overlegd welke de ideale aanpak is 
van de loonkosten die in België significant meer stijgen met 
senioriteit dan in de directe buurlanden29?

Is senioriteit in uw organisatie een begrip met een genuanceerde connotatie, of 
domineren de negatieve percepties (op basis van een mengeling 
van vooroordelen e.a.).

Omgaan met andere culturen
Net zoals de spreekwoordelijke ‘eerste vrouw’ in een typische ‘mannen-activiteit’ (zoals bouw, metaal
verwerking, …) gebaat is met een doordachte introductie, geldt dat ook voor andere ‘anderen’: mensen 

29 Volgens sommige onderzoeken zou dat deel van de toename van de salarissen dat door leeftijd verklaard wordt, 
zo’n 20% hoger liggen in België dan in de directe buurlanden. Zo’n significant verschil veroorzaakt echtr een 
bijzonder sterke motivatie voor de werkgever (in zekere mate een dwingende factor met oog op concurrentiepositie 
en overlefbaarheid van de onderneming) om ouderen medewerkers snel en ‘geforceerd’ uit te stoten. 
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van ‘vreemde’ origine of godsdienst, ….

Uw 
score

Bent u er zeker van dat culturele en religieuze onderwerpen bespreekbaar zijn, en 
wordt dat duidelijk en consequent toegepast? 

Kan u waarborgen dat eventuele flexibele regelingen ten goede komen van 
alle medewerkers zodat niemand gediscrimineerd wordt?

xx

Beleid voor personen met een arbeidshandicap 

Prio Uw 
score

Investeert u in in toegankelijkheid van gebouwen?
Kent uw beleid een goed evenwicht tussen investeringen in toegankelijkheid van 

gebouwen en sensibilisering van lijn-management?
Werken er in uw organisatie personen met een fysieke handicap? 
Kent u de mogelijkheden en beperkingen van deze personen30?
Weet u welke maatregelen genomen werden of genomen kunnen worden om 

deze beperkingen te compenseren?
Kan u die mogelijkheden en voordelen intern overtuigend 

communiceren?
Weet u voor welke functies ook mensen (lichte) mentale beperkingen 

succesvol ingezet (kunnen) worden?
Kent u op de (legitieme) bezorgdheden en bezwaren van lijnmanagers en/of 

syndicale vertegenwoordigers?
Beschikt u over voldoende  informatie om deze bezorgdheden en 

bezwaren te ontkrachten?
Beschikt u over een lange-termijnstrategie in deze?

(o.m. voor de gebeurlijke nodige investeringen in infrastructuur)
Kent u de soms ruime tussenkomst in deze investeringen door de bevoegde 

overheden?
Weet u wat redelijke aanpassingen kunnen inhouden?  

Kan u redelijke aanpassingen van de werkomgeving31 waarborgen? 

xx
xx

xx
x
x

x

x

x

x

x

x

xxx

Rolmodellen:
Kent u concrete ervaringen van personen met een (arbeids)handicap binnen of 

buiten uw eigen organisatie die zich over langer periode 
professioneel bewezen?

Welke waren hier de succesfactoren?

x

Kent u de mogelijke financiële ondersteuning waarop u beroep kan doen32?
Vlaamse inschakelingpremies (VIP)

30 Op zich is deze term niet de ideale term; correcter is ‘Personen met een Arbeidsbeperking’, maar voor bondigheid 
en begrijpelijkheid naar lijn- en top-management gebruiken we hier nog de oudere, maar méér gebruikte term.
31 Dit is wat de wetgever en rechtsspraak van u verwacht: redelijke aanpassingen. Soms kunnen kleine aanpassingen 
een groot verschil maken en ervoor zorgen dat mensen met een bepaalde handicap perfect kunnen functioneren.  Zie 
ook de brochure  ‘Wegwijs in … de redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap op het werk’, 
CGKR, Maart 2005.
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CAO-26
Financiële middelen voor aanpassingen op de werkvloer (BVR van 5/4/95)

Procedures voor ontslagregelingen  

Prio Uw 
score

Beschikt u over een correcte procedure voor beslissingen inzake ontslagen?
Moeten de managers die de dominante stem hebben in de beslissingen ook de 

ontslagen zelf communiceren
Bewaakt HR de correcte uitvoering van deze procedure?

xx
x

Dekken deze procedures ook de opvolging (en al dan niet overeengekomen 
beëindiging) van tijdelijke opdrachten (interims)? 

x

Interne mobiliteit

Prio Uw 
score

Over welke hulmiddelen beschikt u voor de nodige interne mobiliteit?
Alle vacatures worden systematisch intern gepubliceerd?
Medewerkers die nieuwe collega’s aanbrengen worden gewaardeerd?
Medewerkers die nieuwe collega’s aanbrengen worden beloond?
Medewerkers kennen functievereisten van alle courante functies.
Medewerkers kunnen hun persoonlijke competenties en vereisten van andere 

functies bespreken met een verantwoordelijke (lijnmanager of 
HR medewerker).

Lijnmanagers kunnen ook in praktijk overtuigd worden om goede 
medewerkers te laten doorgroeien naar andere functies binnen de 
organisatie.

xx
x

xx
xx

xx

Welke ondersteuning biedt uw organisatie aan werknemers die willen groeien?
Mogelijkheid tot volgen van vorming binnen de werkuren?
Kredieturen e.d. voor overeengekomen bijscholing buiten werkuren33?
Financiële ondersteuning van bijscholing buiten werkuren?

x
x
x

Andere hulpmiddelen

Prio Uw 
score

Is lijn-management en directie doordrongen van de prioriteiten en het relatieve 
belang van de verschillende actoren in alle HRM-
beslissingen?

xx

32 Voor de meest actuele informatie verwijzen we naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zie 
ook op: http://www.vlafo.be/nederlands/index.html
33 We spreken dan zowel over scholing in avond- en weekend, als over open universiteit e.a. 
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Een courant model voorziet volgende prioriteiten:
1. De onderneming of organisatie en haar legitieme belangen.
2. Ondergeschikten en hun legitieme belangen
3. De eigen legitieme belangen van de leidinggevende

Integreren alle leidinggevenden de maatschappelijke verantwoordelijkheden 
in de belangen van de onderneming?

x

Over de kwaliteit van procedures in uw organisatie:
Kan u hard maken dat alle medewerkers ‘gediend worden’ door voldoende 

bondige en efficiënte procedures?
 Genieten alle medewerkers een beroepsmogelijkheid tegen beslissingen?
 Voorziet deze beroepsmogelijkheid ook in de afweging of een procedure op 

zich in een particulier geval niet strijdig is met legitieme 
belangen van de werknemer of de organisatie?

xx

xxx
x
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Acid test!

Enkele afrondende en soms provocatieve vragen voor wie echt heel veeleisend is t.a.v. het eigen 
personeelsbeleid.

Goede chefs blijken één van de meest cruciale factoren in het aantrekken én behouden 
van de geschikte medewerkers en in het op peil houden van de 
kwaliteit en productiviteit van hun werk. Goede chefs weten daarbij 
ook ‘andere’ karakters aan te trekken, complementaire kwaliteiten. 

Kunnen uw managers hun ondergeschikten motiveren?
Kunnen uw managers een complementaire ploeg samenstellen (en behouden)?

Hebt u voor interne promoties proefondervindelijk nagegaan dat de (weerhouden) 
kandidaten effectief voldoende ‘gewogen zijn’ op de drie à vier 
meest cruciale gezochte kwaliteiten?

Wat zijn de gevolgen (voor de loopbaan van de betrokkenen) wanneer een 
medewerk(st)er hardnekkige problemen in de organisatie aankaart, 
en bij eventuele gebleken zware moeilijkheden om ze via directe 
chef, de personeelsverantwoordelijke, of andere voorziene 
procedures, dan maar via vakbonden of externe kanalen probeert 
onder aandacht én opgelost te krijgen?

Wanneer slaagde de laatste door u zelf besliste fundamentele bijsturing of 
koerswijziging? 

Wat leert het typische verzet tegen verandering over diversiteitsbeleid, en over de 
nodige motivatie, communicatie en andere voorbereiding voor een 
geslaagd beleid?

New

In welke mate blijkt uw lijnmanagement in staat om problemen met specifieke 
werknemers aan te kaarten?

Worden zij getraind voor slecht-nieuwsgesprekken?
Worden zijn (indien relevant per afdeling, of globaal) gesensibiliseerd en 

getraind op correcte attitude t.a.v. ‘andere’ werknemers?

Suggesties?

Deze checklist is geen eindpunt. We voorzien nog updates en aanvullingen voor de belangrijkste 
deelprocedures. Voor alle opmerkingen, vragen en suggesties kan u zich steeds wenden tot Akilian n.v.:

p/a Brusselsestraat 288 bus 9, 3000 Leuven
Tel.: +32 (0)16 / 22 46 20 

Rudi Dierick
+32 (0)494 / 58 78 65
rudi.dierick@skynet.be  en rudi.dierick@gmail.com
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Leuven, 15 juli 2009
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