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Literatuuronderzoek. Deskstudie 
werd ingezet voor de screening 
en analyse van beschikbare do-
cumenten en eerder uitgevoerde 
onderzoeken.

Analyse van administratieve ge-
gevens. Het online systeem voor 
diversiteitsplannen (‘Diversiteits-
Plannen OnLine, afgekort DPOL) 
leverde de nodige administratieve 
gegevens voor de analyse van alle 
recent (sinds 2010) uitgevoerde 
loopbaan- en diversiteitsplannen. 
Dit systeem stelt heel wat informa-
tie ter beschikking met betrekking 
tot alle ingediende aanvragen en 
rapporten sinds 2010.

In  terviews met stakeholders. Om grondig inzicht te 
verwerven in de werking van de plannen op re-
gionaal niveau, werden diepte-interviews georga-
niseerd bij verschillende stakeholders (overheid, 
projectontwikkelaars van SERR/RESOC, diversiteits-
consulenten van de vakbonden, consulenten Job-
kanaal, Minderhedenforum).

Een grootschalige enquête bij organisaties met een 
afgelopen plan. We organiseerden een online en-
quête bij alle organisaties die sinds 2010 een plan 
hebben afgerond. In totaal hebben 536 organisaties 
de enquête ingevuld, waarvan er 500 de volledige 

Loopbaan- en diversiteitsplannen: 
naar een evolutie in plaats van een 
revolutie van het systeem

De Coen, A., Valsamis, D., Hondeghem A., Bossens, N., & Sels, L. (2014). Evaluatie 
loopbaan- en diversiteitsplannen. VIONA-onderzoek, Vlaamse overheid.

Voor werkgevers is het een grote uitdaging om de rijke diver-

siteit aan werknemers maximaal te benutten in de organisatie 

via een duurzaam personeelsbeleid. Om dergelijk duurzaam di-

versiteitsbeleid te stimuleren, heeft de Vlaamse Regering sa-

men met de sociale partners ‘loopbaan- en diversiteitsplannen’ 

(LDP) ontwikkeld. Een LDP omvat concrete acties op maat van 

de organisatie om een antwoord te bieden op de specifieke 

noden of wensen van de organisatie. Deze plannen zijn voor 

organisaties uit de profitsector, de social profitsector en de 

lokale besturen een belangrijk instrument om duurzame loop-

banen te creëren voor alle medewerkers. In het kader van het 

VIONA-onderzoeksprogramma werd een evaluatie gemaakt van 

de loopbaan- en diversiteitsplannen. We vatten de bevindingen 

hier samen.

De loopbaan- en diversiteitsplannen 
geëvalueerd via een mix van methodes

In totaal zijn er vijf verschillende soorten plannen. 
Naast het klassieke plan zijn een instapplan, een 
groeiplan, een clusterplan en een begeleiding zon-
der middelen beschikbaar, elk met hun specifieke 
kenmerken in termen van looptijd, subsidie en or-
ganisatie (zie figuur 1).

De nodige informatie voor de evaluatie van deze 
plannen werd via verschillende kanalen verza-
meld:
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vragenlijst invulden (39 deden dit slechts gedeelte-
lijk). De responsgraad bedraagt bijgevolg 30,9%. De 
samenstelling van de populatie en respondenten 
stemt in grote mate overeen in termen van sector 
en organisatiegrootte.

Workshop met stakeholders. Deze workshop had 
als doelstelling de resultaten van het onderzoek te 
consolideren en tot aanbevelingen te komen voor 
het toekomstig beleid.

De tien belangrijkste vaststellingen 
uit het onderzoek

Loopbaan- en diversiteitsplannen kennen een 
groot succes

Het aantal ondernemingen, organisaties en lokale 
besturen met een loopbaan -en diversiteitsplan 
is de afgelopen jaren fors toegenomen. Ook het 
besteed budget voor de loopbaan- en diversiteits-
plannen steeg stelselmatig van 1,7 miljoen euro 
in 2001 tot 3,8 miljoen euro in 2013. De meeste 

projectontwikkelaars hebben geen enkele moeite 
om hun doelstelling van achttien plannen per jaar 
te bereiken. Integendeel, de laatste twee jaren moe-
ten plannen naar het volgend jaar opgeschoven 
worden omdat het maximaal budget reeds werd 
bereikt. De loopbaan- en diversiteitsplannen zijn 
dus het slachtoffer van hun eigen succes. De bre-
dere invulling van de plannen lijkt in elk geval or-
ganisaties aan te trekken om een plan in te dienen. 
Opvallend is ook dat organisaties de plannen via 
allerlei kanalen leren kennen. Bij het proces van 
de plannen zijn veel partijen betrokken en elk van 
deze partijen is een potentiële ‘verkoper’ van de 
maatregel. Ook organisaties die zelf een plan heb-
ben ingediend, zijn potentiële promotoren.

Organisaties dienen een plan in vanuit zeer 
diverse motieven

Organisaties worden met uiteenlopende proble-
matieken geconfronteerd die via de acties van een 
loopbaan- en diversiteitsplan kunnen opgevangen 
worden. Dit zorgt ervoor dat ze voor zeer diverse 

Figuur 1.
Overzicht type loopbaan- en diversiteitsplannen

Bron: Brochure ‘Werken aan duurzame loopbanen voor iedereen. Het loopbaan- en diversiteitsplan’, Departement WSE
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redenen beroep doen op de plannen. Twee motie-
ven springen er enigszins uit: zo dienen twee op 
drie organisaties een plan initieel in voor het stimu-
leren van diversiteit in de brede zin van het con-
cept, en voor het invoeren van een onthaalbeleid. 
Ook het behoud van werknemers in de organisa-
ties blijkt de laatste jaren een belangrijke drijfveer 
te zijn om een loopbaan- en diversiteitsplan in te 
dienen. Het profiel van organisaties met een plan 
is ook zeer uiteenlopend. De meeste organisaties 
hebben tussen 20 en 99 werknemers (45,8%). Er 
zijn echter zowel kleine als grote organisaties aan 
de slag met een loopbaan- en diversiteitsplan. Bo-
vendien zijn organisaties met een plan actief in zeer 
diverse sectoren, slechts 20% is actief in de social 
profit sector.

Negen op tien organisaties zijn tevreden 
over de aangeboden ondersteuning door 
projectontwikkelaars

Algemeen wordt de ondersteuning van de project-
ontwikkelaars enorm positief beoordeeld. De per-
soonlijke begeleiding door de projectontwikkelaar 
staat centraal doorheen het proces. Geen enkel 
plan is echter identiek en de aard en intensiteit 
van de ondersteuning hangen af van de noden van 
de organisatie. Hierdoor is de ondersteuning van 
de projectontwikkelaars steeds maatwerk. Deze 
belangrijke troef vestigt meteen de aandacht op 
een belangrijk aandachtspunt van de loopbaan- en 
diversiteitsplannen, namelijk het persoonsgebon-
den karakter van de kwaliteit van de begeleiding. 
De persoonlijke begeleiding van projectontwik-
kelaars vergt immers veel kennis (maatregelen, 
HR-tools, partners, enzovoort). Om de kwaliteit 
van de begeleiding te bevorderen, vindt er op ver-
schillende momenten ervaringsuitwisseling plaats 
tussen projectontwikkelaars zodat ze van elkaar 
kunnen leren. Toch bleek uit de interviews dat 
sommige projectontwikkelaars het gevoel hebben 
dat er onvoldoende kennisoverdracht is tussen de 
projectontwikkelaars. Bovendien is het volgens 
hen moeilijk om de kwaliteit te behouden van de 
plannen door de hoge werklast. De projectontwik-
kelaars begeleiden immers achttien plannen per 
jaar en combineren die met de plannen die nog 
lopen en soms zelfs met andere activiteiten dan 
loopbaan- en diversiteitsplannen (op vraag van de 
RESOC’s).

De fi nanciële ondersteuning is een belangrijke 
meerwaarde voor organisaties

Het belang van de financiële steun mag niet onder-
schat worden. 65% van de organisaties met een plan 
geeft aan dat ze geen plan zouden hebben aange-
vraagd indien er vanuit de Vlaamse overheid geen 
financiële steun voorzien was. Het ‘deadweight’-
effect – de mate waarin organisaties het plan ook 
zouden ingediend hebben zonder financiële stimu-
lans – blijkt dus redelijk beperkt. Het bedrag van de 
financiële ondersteuning wordt door het merendeel 
van de bevraagde organisaties (72%) bovendien als 
de belangrijkste troef van de plannen gezien. In 
2013 bedroeg het gemiddelde uitgekeerde bedrag 
5570 euro per organisatie. De uitgekeerde subsidie 
is echter niet kostendekkend. Bovendien overschrij-
den de effectieve kosten vaak de geraamde kosten 
van een plan. De subsidie kan wel helpen om een 
draagvlak voor de plannen te creëren. Initieel is de 
financiële ondersteuning vooral een stimulans om 
organisaties te overtuigen om een plan te starten 
(incentive), maar naar het einde van de plannen 
toe zouden organisaties vooral de begeleiding zelf 
appreciëren. Bovendien opent de projectontwik-
kelaar bijkomende (financiële) mogelijkheden voor 
de organisaties door ze door te verwijzen naar an-
dere financiële instrumenten en steunmaatregelen 
(‘window of opportunity’). Zo maakt de helft van 
de organisaties met een plan ook effectief gebruik 
van andere overheidssteun.

Uiteenlopende acties worden ingepland... maar 
de focus ligt steeds meer op 50-plussers en 
retentiebeleid

In elk plan kunnen verschillende acties opgeno-
men worden. De acties die worden ondernomen 
door de organisaties zijn erg uiteenlopend en han-
gen af van hun noden en motieven om een plan 
in te dienen. De meest voorkomende acties zijn: 
acties ter verhoging van de werkbaarheid (30,4%), 
het ontwikkelen van competentieprofielen en 
een competentiebeleid (25,6%) en het opmaken/
aanpassen van een onthaalbrochure/draaiboek 
(24,7%). Opvallend is dat dit bijna allemaal acties 
zijn die kaderen binnen goed HR-beleid, maar niet 
per se gerelateerd zijn aan kansengroepen en di-
versiteitsaspecten. Sommige in de plannen opge-
nomen acties zijn specifiek gericht naar bepaalde 
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kansengroepen (categoriale acties). De praktijk 
leert dat categoriale acties vooral gericht zijn op ou-
dere werknemers (44,6%) en allochtonen (42,3%). 
Opvallend hierbij is dat de aandacht in de plannen 
de laatste jaren steeds meer op oudere werknemers 
en minder op allochtonen ligt. Terwijl organisaties 
er in 2010 gemiddeld naar streefden om 12 alloch-
tonen te bereiken via hun plannen, is dit aantal 
gedaald tot 7,4 allochtonen in 2013. Daarentegen 
streefden organisaties er in 2010 naar om gemid-
deld 13,6 oudere werknemers te bereiken via hun 
plannen en is dit aantal gestegen tot 16,3 in 2013.

Drie op vier in de plannen opgenomen acties 
worden effectief uitgevoerd

De belangrijkste factoren die de vlotte uitvoering 
van de plannen verklaren, zijn de kwaliteit van de 
ondersteuning (59%), het engagement van de di-
rectie en management (59%), de medewerking van 
de werkvloer (54%) en het enthousiasme van de 
verantwoordelijke van het plan (48%). De moeilijke 
implementatie van de acties (58%), de weerstand 
vanuit de werkvloer (31%), het gebrek aan engage-
ment van de directie of management (24%), alsook 
het tijdsgebrek, zijn daarentegen vaak aangehaalde 
factoren die de moeilijke uitvoering van de plannen 
bij een relatief klein aantal organisaties verklaren.

Loopbaan- en diversiteitsplannen hebben 
vooral een signifi cante impact op het onthaal-, 
diversiteits- en opleidingsbeleid van kleine 
organisaties

Uit de enquête bij organisaties blijkt dat binnen het 
jaar na de uitvoering van de eerste acties, in het 
merendeel van de organisaties zowel nieuwe HR-
praktijken worden ingevoerd als bestaande prak-
tijken verder worden uitgebouwd. De introductie 
van nieuwe HR-praktijken gebeurt vooral in het 
kader van het onthaal- en diversiteitsbeleid van de 
organisaties (respectievelijk 42% en 39% van de or-
ganisaties). Ook op langere termijn blijven organi-
saties met een plan hun HR-beleid verder ontwik-
kelen. Zo heeft het merendeel van de organisaties 
minimum één jaar na de uitvoering van de eerste 
acties het onthaalbeleid (67% van de organisaties), 
het opleidingsbeleid (60% van de organisaties) en 
het diversiteitsbeleid (56%) verder uitgebouwd. 

Anderzijds is het opmerkelijk dat de impact van 
de plannen op het HR-beleid van organisaties het 
grootst is bij KMO’s en afneemt met de grootte van 
de organisatie. Een bijkomende interessante vast-
stelling is dat 56% van de bevraagde organisaties 
een werkgroep diversiteit had opgericht tijdens de 
uitvoering van de plannen. Op het moment van de 
bevraging was de werkgroep diversiteit bij de helft 
van de organisaties nog steeds in werking.

Organisaties halen hun streefcijfers voor alle 
kansengroepen, behalve voor personen met een 
arbeidshandicap

Op basis van de eindrapporten van organisaties 
met een afgelopen plan, blijkt dat de streefcijfers 
van organisaties bereikt en zelfs overschreden 
worden voor de meeste kansengroepen. Zo had-
den de plannen in 2012 als doelstelling om 6061 
personen uit de kansengroepen te bereiken, 908 
via instroom, 254 via doorstroom, 2328 via reten-
tie en 2571 via opleidingsacties. In totaal werden 
6614 personen uit kansengroepen effectief bereikt, 
of 109% van het vooropgestelde doel (952 via in-
stroom, 272 via doorstroom, 2723 via retentie en 
2666 via opleidingsacties). De retentieacties voor 
oudere werknemers zijn het meest effectief (121% 
van het vooropgestelde doel bereikt), gevolgd door 
de doorstroom-, instroom- en retentieacties voor al-
lochtonen. De minst effectieve acties betreffen de 
instroom-, doorstroom- en opleidingsacties voor 
personen met een arbeidshandicap. Slechts respec-
tievelijk 84%, 79% en 95% van de vooropgestelde 
doelen voor deze kansengroep wordt bereikt.

Loopbaan- en diversiteitsplannen hebben 
vooral een structurele impact op de organisatie 
(microniveau) en niet op de arbeidsmarkt 
(macroniveau)

76% van de organisaties zijn van mening dat hun 
plan een structurele en langdurige impact heeft ge-
had op hun organisatie. Als men dieper kijkt naar 
de effecten van de plannen op de organisatie – op 
korte en lange termijn – dan blijkt dat deze effec-
ten zeer uiteenlopend zijn, net zoals de motieven 
om de plannen in te dienen en de acties van de 
plannen. In lijn met de evoluties op het vlak van 
HR-beleid, zijn er bij veel organisaties effecten 
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merkbaar met betrekking tot het diversiteitsbeleid, 
onthaalbeleid en opleidingsbeleid binnen de orga-
nisatie. Hoewel de plannen tot belangrijke en uit-
eenlopende effecten kunnen leiden op het niveau 
van de organisaties (microniveau), is er duidelijk 
een zeer beperkte impact op de tewerkstelling van 
kansengroepen (macroniveau). Zo waren bijvoor-
beeld slechts 46,4% allochtonen (niet-EU-burgers) 
en 38,7% personen met een arbeidshandicap werk-
zaam in 2013, terwijl de Vlaamse werkzaamheids-
graad 71,9% was. De werkzaamheidsgraad van al-
lochtonen is bovendien gedaald sinds 2008 terwijl 
deze van arbeidsgehandicapten in beperkte mate 
is toegenomen. De plannen helpen dus stappen te 
zetten in organisaties, maar spelen op macroniveau 
een beperkte rol. De impact van plannen op de 
arbeidsmarkt kan logischerwijze enkel beperkt zijn, 
gezien het relatief kleine percentage organisaties 
met een loopbaan- en diversiteitsplan in de volle-
dige Vlaamse economie. Bovendien zijn loopbaan- 
en diversiteitsplannen geen allesomvattende oplos-
sing voor de tewerkstelling van kansengroepen.

84% van de organisaties wenst bijkomende 
ondersteuning voor thema’s inzake loopbaan- en 
diversiteitsbeleid

De overgrote meerderheid (90%) heeft daarbij de 
voorkeur voor loopbaan- en diversiteitsplannen 
met de huidige financiële ondersteuning. Hieruit 
blijkt dat organisaties effectief steun nodig heb-
ben voor hun loopbaan- en diversiteitsbeleid en 
dat de plannen in hun huidige werking hier een 
antwoord op kunnen bieden. Deze hoge tevreden-
heid met betrekking tot loopbaan- en diversiteits-
plannen wordt eveneens bevestigd door het feit dat 
maar liefst 93% van de bevraagde organisaties dit 
instrument zou aanraden aan andere organisaties. 
Volgens de organisaties gaan loopbaan- en diversi-
teitsplannen gepaard met heel wat troeven die deze 
hoge tevredenheid verklaren: de financiële onder-
steuning (72%); de begeleiding op maat door de 
projectontwikkelaars (65%); het continue karakter 
van de steun (60%); de flexibele aard van het in-
strument (61%); de gefaseerde werking (60%) en 
de beperkte administratieve lasten (50%). De aan-
gehaalde pijnpunten zijn veel beperkter en worden 
door een kleinere groep organisaties aangehaald: 
de tijdsinvestering (39%), de afhankelijkheid van de 
persoon die het plan trekt binnen de organisatie 

(24%), het tijdelijk karakter van de plannen en de 
bijhorende ondersteuning (22%). Dit laatste pijn-
punt bevestigt nogmaals de nood van organisaties 
aan ondersteuning in hun loopbaan- en diversiteits-
beleid.

Aanbevelingen voor toekomstig beleid

De evaluatie heeft aangetoond dat loopbaan- en 
diversiteitsplannen tot belangrijke structurele aan-
passingen in organisaties leiden, met relatief be-
perkte middelen. Naast het succes van de maatre-
gel heeft deze evaluatie ook de grote tevredenheid 
van de betrokken stakeholders en organisaties 
aangetoond. Op basis van deze resultaten kan men 
pleiten voor het behoud van het systeem, met een 
aantal aanpassingen en versterkingen. Onze aanbe-
velingen wijzen dus vooral op een evolutie van het 
systeem, geen revolutie.

De focus op diversiteit behouden en versterken

Volgens sommige stakeholders dreigt de focus op 
diversiteit momenteel te verwateren. In een con-
text van krapte op de arbeidsmarkt is het activeren 
van arbeidskrachten uit de kansengroepen echter 
uitermate cruciaal. Zij vormen de enige groep waar 
nog potentieel is om de werkzaamheidsgraad te 
verhogen. Binnen elk plan moet er dus voldoende 
garantie zijn dat diversiteitsaspecten aan bod ko-
men en uitgewerkt worden. Meer specifiek moet er 
binnen elk plan expliciete aandacht zijn voor de in-
stroom en het onthaal van kansengroepen. Dit gaat 
in tegen de huidige tendens, waar de focus meer 
op retentiebeleid ligt. Elke organisatie met een plan 
moet dus inspanningen leveren voor het absorbe-
ren van kansengroepen in de eigen organisatie. Er 
moet echter geen specifieke focus zijn op bepaalde 
kansengroepen: elke organisatie moet voldoende 
ruimte krijgen om zelf aan te geven welke kan-
sengroepen men wil bereiken, afhankelijk van de 
eigen sectorale en regionale kenmerken (geen quo-
ta). Organisaties moeten met andere woorden van 
het eigen draagvlak vertrekken; elke vooruitgang 
voor een kansengroep is immers een doel in de 
huidige arbeidsmarkt. De vier actiedomeinen ma-
ken het verhaal momenteel zeer complex. Vooral 
het concept van innovatieve arbeidsorganisaties 
is heel ruim aangezien het gedefinieerd wordt als 
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het zoeken naar werkvormen die de belangen van 
de werkgevers en werknemers verzoenen. Hoewel 
er enkele raakvlakken kunnen zijn met diversiteit, 
blijkt deze thematiek wat verder te staan van diver-
siteitsaspecten. Bovendien is specifieke expertise 
van projectontwikkelaars hiervoor nodig, die zeer 
verschillend is van de expertise omtrent de andere 
actiedomeinen (duurzame diversiteit, competen-
tieontwikkeling en verhoging van werkbaarheid/
werkvermogen).

De fi naliteit van de maatregel verduidelijken

Uit deze evaluatie blijkt duidelijk dat LDP een be-
perkte impact hebben op de tewerkstellingsgraad 
van kansengroepen (op macroniveau), maar wel 
tot duurzame veranderingen leiden in de struc-
tuur en cultuur van de organisaties (op microni-
veau). De impact van plannen op de arbeidsmarkt 
kan enkel beperkt zijn, gezien het relatief kleine 
percentage organisaties met een loopbaan- en di-
versiteitsplan in de volledige Vlaamse economie. 
Bovendien zijn loopbaan- en diversiteitsplannen er 
niet op gericht om een allesomvattende oplossing 
te bieden voor de tewerkstelling van kansengroe-
pen. Toch zijn betere macro-economische cijfers 
een na te streven effect van de maatregel. De doel-
stelling van LDP moet hierdoor verder verduidelijkt 
worden. De focus ligt dus vooral op EAD (Even-
redige Arbeidsdeelname en Diversiteitsbeleid) op 
het niveau van de organisatie, via de implementa-
tie van allerlei organisatieprocessen die leiden tot 
EAD.

Flexibiliteit, kwaliteit en maatwerk van de 
persoonlijke ondersteuning behouden en 
versterken

Loopbaan- en diversiteitsplannen zijn een zeer 
flexibel instrument, dat een antwoord op maat biedt 
voor organisaties. Elke organisatie heeft andere 
behoeften en de context waarin deze organisaties 
opereren verandert zeer snel. Loopbaan- en diversi-
teitsplannen moeten daarom hun flexibele aanpak 
blijven behouden. Wat de persoonlijke ondersteu-
ning betreft, zijn het maatwerk en de gefaseerde 
aanpak zeer belangrijke troeven die zeker behou-
den en versterkt moeten worden. Projectontwik-
kelaars moeten vermijden om gestandaardiseerde 

plannen uit te werken voor de organisaties. Dit 
maatwerk vergt echter veel inhoudelijke expertise 
van de projectontwikkelaars en is zeer persoons-
gebonden. De kwaliteit van de ondersteuning op 
maat moet beter gewaarborgd worden door een 
versterking van de inhoudelijke kwaliteitsbewaking 
van de plannen (zie onderstaande aanbeveling). 
Ook de verdere ontwikkeling van kennisuitwisse-
ling tussen projectontwikkelaars is uitermate cruci-
aal om de kwaliteit van de begeleiding op peil te 
houden. Daarnaast moet ook de werklast van pro-
jectontwikkelaars bewaakt worden. Er moet geëva-
lueerd worden of achttien plannen per projectont-
wikkelaar op jaarbasis niet te veel is om kwaliteit te 
kunnen leveren.

Financiële ondersteuning behouden en 
synergieën opbouwen met andere middelen

Uit deze evaluatie blijkt duidelijk dat zowel de 
persoonlijke ondersteuning van organisaties door 
projectontwikkelaars als de financiële steun zeer 
belangrijk zijn. De financiële tussenkomst is een 
directe subsidie, terwijl de persoonlijke ondersteu-
ning een substantiële indirecte subsidie is. Dit is 
een unieke maatregel in de Europese context. De 
financiële steun blijkt een belangrijke stimulans te 
zijn om organisaties te overtuigen om een plan in 
te dienen. Het geeft HR-managers een hefboom 
om het thema bespreekbaar te maken. Het be-
drag van de financiële tussenkomst per organisa-
tie blijkt ook optimaal. Stakeholders pleiten echter 
voor een uitbreiding van het totale budget voor 
de maatregel zodat meer organisaties beroep kun-
nen doen op de plannen. Elk jaar moeten plannen 
opgeschoven worden naar het volgend jaar om-
dat het budget reeds volledig werd gebruikt. De 
maatregel is momenteel slachtoffer van zijn eigen 
succes. Een mogelijke oplossing hiervoor is om 
de plannen voor KMO’s (minder dan tien werkne-
mers) te beperken tot instapplannen of een ander 
traject voor hen te ontwikkelen (bijvoorbeeld voor 
een lager budget). Daarnaast zouden er syner-
gieën met andere middelen moeten opgebouwd 
worden, zoals bijvoorbeeld met ESF-middelen. 
Organisaties die veel beroep doen op tewerkstel-
lingsmaatregelen of die een ESF-dossier wensen 
in te dienen, zouden – volgens sommige stakehol-
ders – verplicht kunnen worden om eerst een plan 
in te dienen.
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Versterken van de inhoudelijke aansturing op 
Vlaams niveau en uniformiseren van de regionale 
werking

Er is nood aan een uniform kader en beleid zodat er 
meer gelijkvormigheid en eenduidigheid is bij de in-
vulling van de opdracht en er geen verschillen meer 
zijn tussen regio’s in de normen, richting, waarden, 
enzovoort van LDP. Een versterking van de inhou-
delijke coördinatie en aansturing van loopbaan- en 
diversiteitsplannen op Vlaams niveau zou hieraan 
tegenmoet kunnen komen. Ook moet er een strikte 
centrale bewaking zijn van de kwaliteit van de in-
houd en uitvoering van plannen op Vlaams niveau. 
Daarnaast is er nood aan versterking van de inhou-
delijke ondersteuning van projectontwikkelaars. 
Sommige projectontwikkelaars pleiten voor een 
centraal kenniscentrum dat relevante informatie, 
tools, instrumenten en dergelijke meer aan project-
ontwikkelaars aanreikt. Er werden reeds een aan-
tal tools ontwikkeld de laatste jaren (bijvoorbeeld 
www.talentontwikkelaar.be) maar dit is niet vol-
doende volgens sommige projectontwikkelaars of 
onvoldoende gekend. Ook de kennisoverdracht tus-
sen projectontwikkelaars en het onthaal van nieuwe 
projectontwikkelaars moet verbeterd worden. Dit 
wordt reeds gedeeltelijk gedaan (via bijvoorbeeld 
de werkgroep kennisproductiviteit), maar met on-
voldoende middelen. De regionale insteek moet 
echter behouden blijven, namelijk de thematische 
accenten, partners, thema’s, sectoren, netwerken, 
enzovoort. Ook het formeel advies moet decentraal 
blijven, met de diverse partners in de regio’s (RE-
SOC’s). Het feit dat de projectontwikkelaars aange-
stuurd worden door alle sociale partners binnen de 
regio creëert een zekere objectiviteit en aanpassing 
aan de lokale realiteit. Er is echter nood aan unifor-
miteit in de werking van de sociale partners binnen 
de regio’s. Een mogelijke piste om dit te bevorderen 
is de werking van de regionale commissie diversiteit 
te standaardiseren binnen elke regio, door bijvoor-
beeld één uniforme agenda in te voeren. Ook de ac-
centen die door de regio’s worden gelegd, moeten 
beter gemotiveerd en opgevolgd worden.

Duidelijke afbakening van het takenpakket van 
elke partner

Verschillende partijen zijn betrokken bij de loop-
baan- en diversiteitsplannen. Elke partij heeft zijn 

rol te spelen. De samenwerking tussen de verschil-
lende partners blijkt sterk verbeterd te zijn door-
heen de jaren, maar er blijven een aantal aandachts-
punten. Er is ten eerste nood aan een duidelijkere 
afbakening van het takenpakket van projectontwik-
kelaars en Jobkanaalconsulenten in de praktijk. De 
taken van Jobkanaalconsulenten werden verbreed 
zodat zij niet langer uitsluitend instaan voor de toe-
leiding van organisaties, maar ook eerste lijn advies 
verstrekken. Dat blijkt tot misverstanden te leiden 
op het terrein. Het doorverwijzen van leads door 
verscheidene partners, maakt dat organisaties via 
verschillende kanalen de plannen kunnen leren 
kennen, wat positief is voor de bekendheid van 
de plannen. De keerzijde van de medaille is dat 
organisaties het bos door de bomen niet meer zien, 
en niet meer weten wat de taken van elk type con-
sulent zijn. Dit moet via de samenwerkingsproto-
collen van de Vlaamse overheid (en stakeholders 
op het terrein) verduidelijkt worden. Tot slot wordt 
er vanuit enkele stakeholders ook gepleit voor een 
betere regionale spreiding van de plannen. Mo-
menteel worden de achttien plannen per project-
ontwikkelaar in bepaalde regio’s overstegen, waar-
door er minder middelen zijn voor andere regio’s. 
De regionale spreiding kan beter gewaarborgd 
worden door de invoering van een plafond dat het 
maximaal aantal plannen per regio bepaalt.

Invoering van striktere resultaatsmetingen bij de 
aanvraag en eindrapportage

Uit deze evaluatie blijkt dat zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve resultaten bereikt worden via de 
maatregel en dat beide maatstaven belangrijk zijn. 
Voor beide aspecten zouden er striktere metingen 
moeten zijn. Hoewel het meten van resultaten be-
langrijk is, wordt er vanuit de meeste stakeholders 
gepleit om de financiële uitkering niet te linken aan 
de resultaten van de plannen (geen resultaatsver-
bintenis maar inspanningsverbintenis). De plannen 
zijn belangrijke investeringen voor organisaties, 
zowel in termen van tijd als in middelen aange-
zien de financiële tussenkomst niet kostendekkend 
is. De financiering linken aan de uitkomst van de 
plannen zou echter teveel organisaties afschrikken. 
De uitkomsten van plannen hangen bovendien van 
verscheidene andere factoren af. Er is momenteel 
al een controle voorzien van de uitgevoerde ac-
ties, waarvan de financiering ook afhankelijk is. De 
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resultaatsverbintenis zou bovendien tot additionele 
administratieve kosten leiden. Ze zou bijgevolg 
enkel ingevoerd kunnen worden voor een klein 
deel van de financiering of worden gezien als een 
bonus. De striktere resultaatsmetingen gaan ook 
gepaard met een verbetering van het DPOL-sys-
teem voor de aanvraag en eindrapportering. In het 
eindrapport van het onderzoek worden reeds een 
aantal aandachtspunten van het systeem geïdenti-
ficeerd. Afhankelijk van de doelen van dit systeem 
(monitoring, kwaliteitsbewaking van de plannen of 
resultaatsmetingen) kan het systeem echter verder 
verbeterd worden. We pleiten er dus voor om door 
te denken over de doelstellingen van het systeem 

en deze – in functie van de noden – grondig te 
evalueren en aan te passen.
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