
 

9 SECTORALE ACTIEPLANNEN ONTWIKKELD OP HET GEBIED VAN DIVERSITEIT: 

ELEKTROTECHNISCHE SECTOR 

FICHE ACTIE 1 

Organiseren van stages en opleidingen in bedrijven 

 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Het bedrijf neemt stagiair(e)s die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt aan via een IBO-

contract, duaal leren, First Stage, werkplekleren en andere stages, voltijds stagecontract, … 

 
Doelgroep: 
Personen die gediscrimineerd worden op basis van hun afkomst, nationaliteit, geslacht, 

handicap, leeftijd (-26 en +45 jaar), zonder diploma secundair onderwijs, … 

 

FICHE ACTIE 2 

Samenwerken met het Consortium de Validation des Compétences en de verschillende centra 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Het bedrijf informeert haar ondergekwalificeerde werknemers over de mogelijkheid om hun 

vaardigheden te valideren via het Consortium de Validation des Compétences. Zij verbindt zich 

ertoe met laatsgenoemde samen te werken en gebruik te maken van instrumenten voor 

competentiebeheer. De validering van de competenties is gericht op de beroepen van 

residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, monteur 

koeltechniek, koeltechnicus en podiumtechnicus. 

 
Doelgroep: 
Personen die gediscrimineerd worden op basis van hun afkomst, nationaliteit, geslacht, 

handicap, leeftijd (-26 en +45 jaar), zonder diploma secundair onderwijs, … 

 

FICHE ACTIE 3 

Ondersteuning van de integratie van lerenden door professionalisering via ‘tutoring’ en 
‘attitudeveranderingsworkshops’ 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Het bedrijf organiseert ‘workshops verandering van werkhouding’ op basis van het door Volta 

online geplaatste model, met de bedoeling bedrijven te helpen om deze zelf te organiseren. 

Het leidt mentoren op (personeel van het bedrijf) om nieuwe werknemers te begeleiden. Het 

doel hiervan is het bedrijf te helpen werkzoekenden binnen haar omgeving te begeleiden, met 

name zij die gediscrimineerd worden. 

 
Doelgroep: 
Personen die gediscrimineerd worden op basis van hun afkomst, nationaliteit, geslacht, 

handicap, leeftijd (-26 en +45 jaar), zonder diploma secundair onderwijs, … 

 



 

 

FICHE ACTIE 4 

Het beeldwoordenboek van Volta (Frans, Nederlands, Engels, Duits) verkrijgen en doorgeven 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Het bedrijf pakt het gebrek aan beheersing van de Franse of Nederlandse technische 

woordenschat bij sommige werknemers aan door gebruik van het beeldwoordenboek van 

Volta, dat kan worden gedownload van de website (gratis) of kan worden afgedrukt (tegen 

betaling). Het doel is de inclusie in de organisatie te helpen verbeteren. 

 
Doelgroep: 
Personen die gediscrimineerd worden op basis van hun origine of zonder diploma secundair 
onderwijs. 
 
Deze actie kan gefinancierd worden door het diversiteitsplan. 
 

FICHE ACTIE 5 

Doelgroepmedewerkers in staat stellen hun talenkennis te verbeteren 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Het bedrijf zorgt ervoor dat werknemers van buitenlandse afkomst een betere beheersing 

hebben van de basiswoordenschat in het Nederlands of Frans. Het doel is om hun functioneren 

binnen de organisatie en met de klanten te verbeteren. De door Volta aangeboden gratis 

opleiding is beschikbaar op https://www.volta-org.be/nl/nieuws/taalcoaching-voor-jongeren. 

 
Doelgroep: 
Personen die gediscrimineerd worden op basis van hun origine of hun nationaliteit.  
 

FICHE ACTIE 6 

Ontwikkeling en gebruik van instrumenten voor diversiteitspositionering 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Het bedrijf benadrukt in haar externe positionering specifiek haar engagement om diversiteit te 

bevorderen en discriminatie te bestrijden. Daartoe maakt het gebruik van door Volta 

ontwikkelde instrumenten ter bevordering van diversiteit, zoals artikels, nieuwsbrieven, video’s, 

… 

 
Doelgroep: 
Personen die gediscrimineerd worden op basis van hun afkomst of nationaliteit, geslacht, 
handicap, leeftijd (-26 en +45 jaar), zonder diploma secundair onderwijs, … 

 

  

https://www.volta-org.be/nl/nieuws/taalcoaching-voor-jongeren


 

 

FICHE ACTIE 7 

Benadrukking van zijn positionering in termen van diversiteit 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 

Het bedrijf benadrukt en expliciteert zijn engagement voor diversiteit en de strijd tegen 
discriminatie tegenover onderaannemers, partners en anderen. Het nodigt hen uit hetzelfde te 
doen. Het promoot het diversiteitsplan bij hen, en als er interesse is, stelt het voor dat de 
contactpersoon zijn/haar gegevens naar de diversiteitsconsultants van Actiris stuurt, zodat zij 
contact met hem/haar kunnen opnemen. 

De onderneming met het label “diversiteit” gebruikt dit label in externe documenten, 
onderaannemingscontracten, offertes, facturen, … 

 
Doelgroep: 

Personen die gediscrimineerd worden op grond van hun afkomst of nationaliteit, geslacht, 
handicap, jonger dan 26 jaar, ouder dan 45 jaar, zonder diploma secundair onderwijs, … 

FICHE ACTIE 8 

Ondersteuning van de integratie van lerenden in het kader van DUO for a JOB 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
De onderneming bevordert de vaardigheden van werknemers ouder dan 50 door hun ervaring 
en knowhow door te geven aan jonge werknemers jonger dan 26. Het maakt ze beschikbaar als 
coaches voor DUO for a JOB. Op die manier draagt hij/zij bij tot de aanwerving van jonge 
werkzoekenden onder de 26 jaar. De door het bedrijf ter beschikking gestelde 50+-coach volgt 
een 4-daagse opleiding bij DUO for a JOB, waarna hij/zij een jonge werkzoekende gedurende 6 
maanden (2 uur/week) begeleidt naar een job in de sector. 
Het 1 op 1 peterschap blijkt een postitief effect te hebben op de kansen van de doelgroep van 
het diversiteitsbeleid om de arbeidsmarkt beter en sneller te ontdekken. 
Meer info hier: https://www.volta-org.be/nl/nieuws/zin-om-jouw-werkervaring-in-te-zetten 
 
Doelgroep: 
Ervaren werknemers ouder dan 50 en jonge werkzoekenden jonger dan 26 jaar die worden 
gediscrimineerd op grond van hun afkomst en/of nationaliteit. 

FICHE ACTIE 9 

Nadenken over hoe beter kan worden omgegaan met discriminerende verzoeken van klanten (eventueel 
met behulp van opleiding). Betrokken sector: beveiligingsinstallateurs 

 
Doelstelling en beschrijving van de actie: 
Deze actie betreft alleen ondernemingen die actief zijn in beveiligingsinstallaties 

(alarmsystemen, toegangscontrole, brand- en videobewakingscamera’s). Het is gericht tegen 

discriminerende eisen van bepaalde klanten ten aanzien van werknemers van buitenlandse 

afkomst. Het bedrijf voert een interne reflectie uit en organiseert eventueel een opleiding om de 

bedrijfsleider te helpen beter op deze opmerkingen te reageren met overtuigende argumenten. 

 
Doelgroep: 
Werknemers die gediscrimineerd worden wegens hun afkomst of nationaliteit. 

 
 
 
 
 

https://www.volta-org.be/nl/nieuws/zin-om-jouw-werkervaring-in-te-zetten

