
INFORMATIE- EN 
COMMUNICATIETECHNOLOGIE (ICT) 
EEN UITDAGING VOOR VROUWEN EN MANNEN

Electronic@

Diversiteit:
een toegevoegde waarde



Electronic@> Diversiteit:  

De veranderingen in bedrijven 

en organisaties onder invloed van ICT, 

brengen heel wat nieuwe uitdagingen 

met zich mee. Maar tegelijkertijd creëren 

deze nieuwe invloeden tal van kansen 

om bestaande knelpunten op te lossen.  

Meer diversiteit in het bedrijf is er 

alvast één van. Deze brochure speelt 

in op een aantal van die mogelijkheden.
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Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 
zorgt voor nieuwe oplossingen in bedrijven en organisaties…

ICT KERNBEDRIJVEN
Relatief jonge bedrijven en organisa-
ties ontwikkelen en verkopen ICT-toe-
passingen en waren zelf de eersten om
ze te gebruiken.

BEDRIJVEN MET ICT-INVLOED
Bedrijven en organisaties uit om het
even welke sector maken steeds meer
gebruik of worden geconfronteerd met
ICT-toepassingen. 

Voor ICT-kernbedrijven wordt het
belangrijk om te voldoen aan gangba-
re economische waarden.

Bij de klassieke bedrijven is de invloed
van deze nieuwe ICT-toepassingen
merkbaar op de werkvloer.

Beiden proberen ICT-toepassingen zoals bijvoorbeeld e-mail, intranet, voorraadbeheer,
customer relationship management (CRM), e-billing, enz. succesvol toe te passen. 

Het gebruik van ICT-toepassingen leidt in vrijwel alle Belgische bedrijven en organi-
saties tot een andere manier van samenwerken. Denk maar aan directe contacten
via e-mail, bijscholing via informatie op het internet of via e-learning modules,
(deels) soepele werktijden, werk in projectteams met wisselende verantwoordelijk-
heden, direct rapporteren, verantwoordelijkheden delen en het gemak van (deel-
tijds) e-work of telewerken… 

…ICT-oplossingen werken voor mannen én vrouwen!

 een toegevoegde waarde
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Case 1

☛ KNELPUNT:
moeilijke rekrutering, hoog perso-
neelsverloop

☛ WERKGEVER: 
“Goede mensen vinden is niet
gemakkelijk. Goede mensen behou-
den is nog heel wat moeilijker.”

☛ OPLOSSING: 
genderbewust HRM

Marc Godard, HR manager 
bij een technologisch bedrijf

I CT - o p l o s s i n g e n  w e r k e n  v o o r  



“Verschillende doorgroeimogelijkheden voor verschillende mensen!”

“Je moet ergens beginnen. We zijn
ervan overtuigd dat gemengde teams
een troef zijn voor de dienstverlening.
Maar de rekrutering bleek moeilijker
dan gedacht en bovendien leken vrou-
wen moeilijk door te groeien in ons
bedrijf. Verschillende bekwame werk-
neemsters vertrokken rond hun 30e
naar het onderwijs. Daarom zijn we met
overheidssteun begonnen aan het pro-
ject ‘Genderneutraal HRM’ om te werken
aan een genderbewust personeelsma-
nagement waarbinnen vrouwen én
mannen de ruimte krijgen om eigen

keuzes te maken. Een concreet voor-
beeld: voor ingenieurs zijn sindsdien
twee verschillende carrièretrajecten uit-
gedacht. Enerzijds is er het klassieke
traject met veel projectwerk in het bui-
tenland. Anderzijds is het nu ook
mogelijk te werken aan een carrière
waarin buitenlandse projectervaring
ondergeschikt is aan technische specia-
lisatie. En nu blijken ook veel manne-
lijke collega’s interesse te hebben voor
dat nieuwe traject."

Het project “Genderneutraal HRM” wordt
ondersteund door het Europees Sociaal Fonds.

" TIP: Een performant bedrijf is 
succesvoller als de teams gemengd
zijn. Om kwalitatieve werknemers te
vinden én te houden is een gender-
neutraal HRM geen overbodige luxe. 

Mannen én vrouwen moeten zich
gewaardeerd voelen in hun job en ver-
schillende carrièretrajecten kunnen
hiervoor de gepaste oplossing bieden.
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Case 2

☛ KNELPUNT:
nieuwe toepassingen, nieuw
personeel?

☛ WERKGEVER:
“Een website of intranet lijkt
mij wel wat, maar ons budget
voor zulke zaken is beperkt.
Meer personeel is zeker geen
optie...”

☛ OPLOSSING: 
bestaande taken herzien

Brigitte Corthouts, 
Secretariaatsmedewerker 

van het Centrum voor Gelijke
Kansenbeleid - K.U.Leuven

www.kuleuven.ac.be/gkg
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“Wie meer leert, kan meer betekenen!”

Aan de K.U.Leuven werken 7.571 personeelsleden: 1.424 professoren, 851 assistenten, 2.624 onderzoe-
kers en 2.672 leden van het administratief en technisch personeel. Daarbovenop werken nog eens 7.356
mensen in de universitaire ziekenhuizen. De K.U.Leuven had in 2001 een budget van 442 miljoen euro.

“Briefwisseling, adresbestanden, commu-
nicatie, facturatie,… Hier verloopt alles
via ICT-toepassingen. Telkens als er een
nieuwe toepassing (SAP, PowerPoint,
ProCite) is waar ik mee ga werken, denk
ik: ‘Wat gaat het zijn, als het mij maar
niet boven mijn petje gaat. En elke keer
ben ik er toch snel mee weg.’ 
Toen ik hier begon, was er wel een websi-
te, maar die werd niet bijgehouden. Toch
was iedereen het erover eens dat een ver-

zorgde website onze communicatie zou
bevorderen. Sinds een jaar houd ik de site
helemaal up-to-date. Binnenkort moet
onze site omschakelen naar de digitale
huisstijl van de K.U.Leuven maar onze
dienst heeft daar eigenlijk geen budget
voor ingepland. Daarom ga ik een korte
cursus Dreamweaver volgen zodat we ook
voor het technische deel geen aparte 
webmaster meer nodig hebben. Ik word
dus zelf webmaster.”

" TIP: Het gebruik van goede ICT-toe-
passingen opent heel wat moge-
lijkheden voor een kwalitatieve
bedrijfscommunicatie. Mits bijscho-
ling en een duidelijke visie kan de
keuze voor hedendaagse communi-

catietools een verrijking zijn van het
functieprofiel van de medewerkers.
Het is in dat opzicht belangrijk om 
de juiste mensen de juiste kansen te
bieden om zich verder te bekwamen in
die richting. 7
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☛ KNELPUNT:
flexibiliteit en verantwoordelijk-
heid

☛ WERKGEVER:
“Ik zoek verantwoordelijke men-

sen. Het is hier geen speelplaats.
Als er een deadline is, moet het
werk op tijd klaar zijn.”

☛ OPLOSSING: 
verantwoordelijkheden delen

Case 3

Nicole Beelen 
en Ilse Antheunis, 
zaakvoerders van 

NoTomatoeS

www.notomatoes.be
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“Een duo-baan (job-sharing) is heel gewoon”

NoTomatoeS bvba (2000) maakt websites en heeft 2 vennoten. 
Omzetcijfer 2001: 121.989,32 EUR - Omzetcijfer 2002: 84.503,52 EUR

" TIP: 
Als een fulltime job onmogelijk
wordt, biedt ook de ICT-sector heel
wat mogelijkheden om in flexibele
arbeidstijden te werken. Nieuwe
vormen van arbeidstijdregeling
stellen mannen en vrouwen in staat
om flexibel te werken, en toch de

dienstverlening ten aanzien van de
klanten te garanderen. Die soepelheid
komt zowel de klant als de werkgever
ten goede en tegelijk stelt ze werk-
nemers in staat om een beter even-
wicht te vinden tussen hun beroep en
hun privé-leven.

“In huisartspraktijken wordt er al lang
in duo's gewerkt. Wij passen dat 
principe toe op onze wereld: die van
het internet. We ontwerpen websites
en ander grafisch werk. We werken
altijd in duo. Zo kunnen we kort op de
bal spelen. Als de ‘deadline’ het vereist,

werken we met twee aan hetzelfde 
project, zodat alles op tijd klaar is. 
We volgen ook veel bijscholing om met
de nieuwste softwarepakketten te kun-
nen werken. Maar omdat we nooit
dezelfde cursus volgen, blijft ons
bedrijf gewoon draaien!”
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☛ KNELPUNT: 
veranderende markt

☛ WERKGEVER: 
“Natuurlijk wil ik groeien. Maar

Case 4

Christel Verschaeren,
Sales Operations

Manager Sales 
voor IBM Belgium/

Luxembourg en 
IBM Belgium Women's

Council Leader

www.ibm.com/be

dat is in de veranderende markt van
dit moment een hele uitdaging.”

☛ OPLOSSING: 
trends onder ogen zien
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“Aan de vraag van een veranderende markt 
kan je alleen voldoen als je zelf ook verandert.”

IBM Belgium S.A./N.V. (1936) levert totaaloplossingen waar zowel hardware, software 
en diensten in geïntegreerd zijn. Het bedrijf heeft ruim 3000 personeelsleden. 
IBM Corporate omzetcijfer 2001: 83,1 miljard US$ - 2002: 81,2 miljard US$ 

“IBM kent al sinds 1953 een diversi-
teitspolitiek. Het werken met heteroge-
ne teams is voor ons heel belangrijk. We
zijn er immers van overtuigd dat man-
nen en vrouwen elkaar heel goed aan-
vullen. Zo krijgen wij de beste teams
met de beste resultaten voor onze klan-
ten, wiens bedrijfsleiders zowel mannen

als vrouwen zijn. Gezien het stijgend
aantal vrouwen binnen deze populatie,
wordt deze verscheidenheid een snel en
soepel instrument om in te spelen op de
veranderende vragen en verwachtingen
van onze klanten. Een manier om groei
te blijven garanderen!”

" TIP: 
Investeren in werknemers verzekert
op lange termijn een blijvende
meerwaarde voor elk bedrijf.
Succesvolle ondernemers van van-
daag investeren in een degelijk

HRM dat gelijke kansen garandeer voor
alle medewerkers. Vooral in sectoren
waar nu nog veel homogene teams aan
het werk zijn, kan een gemengd team
het verschil maken en daardoor de
competitiviteit verbeteren.
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☛ KNELPUNT: 
beschikbaarheid van het bedrijf

☛ WERKGEVER: 
“Klanten willen snel antwoord…”

☛ OPLOSSING: 
gebruik van e-mail

Case 5

Anne-Marie Vandromme: 

“E-mailen is een 
koud kunstje!”.

www.gamma-p.be 
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Anne-Marie Vandromme, bedrijfsleider van Gamma Publishing BVBA*
en winnaar van de WOMED Award 2002**:

“Mijn hoofdactiviteit houdt in dat ik
weinig op kantoor ben. Daarom regel ik
alle afspraken en boekingen van mijn
klanten per e-mail. Ik geloof niet dat
mijn bedrijf zo snel had kunnen groei-
en als ik altijd naast de telefoon had

moeten zitten. Ik deel zelf mijn tijd in,
maar mijn klanten weten dat ze ook per
e-mail tijdig een antwoord krijgen.
Soms beantwoord ik e-mails ’s morgens,
soms ‘s avonds. Maar altijd binnen de
24 uur.”

* Gamma Publishing bvba (1991) verzorgt ICT-trainingen voor bedrijven. 
Het is een één’man’szaak met medewerking van diverse free lancers.

** WOMED staat voor ‘Women Enterprise Development’, van CEVOZ 
(een gezamenlijk project van Unizo en Markant).

" TIP:
Prioriteiten stellen is een must in
elk bedrijf. Door de ICT-mogelijk-
heden optimaal te benutten, moe-
ten ook kleinere ondernemingen

niet meer kiezen tussen de hoofd-
activiteit en een accurate communica-
tie. Succesvol ondernemen wordt op
die manier een stuk toegankelijker
voor vrouwen en mannen.
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Voor verdere informatie over het thema van de  

en de ontwikkeling  

I CT - o p l o s s i n g e n  w e r k e n  v o o r  

☛ OP FEDERAAL NIVEAU

Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen

Belliardstraat 51 - 1040 Brussel
www.meta.fgov.be

Federale Cel ESF 
FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg
Belliardstraat  51 - 1040 Brussel
www.meta.fgov.be
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  gelijkheid van vrouwen en mannen 

 van projecten 

mann en  é n  v r o uw en  

☛ OP GEMEENSCHAPSNIVEAU

Cel Gelijke Kansen 
in Vlaanderen

Boudewijnlaan 30 - 1000 Brussel
www.gelijkekansen.vlaanderen.be

Direction de l'égalité des chances
Ministère de la Communauté française

Espace 27 septembre - 4B076
boulevard Léopold II 44 
1080 Bruxelles
www.egalite.cfwb.be
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Het project Electronic@ streeft naar een gelijke toegang 
voor vrouwen en mannen tot ICT-gerelateerde functies, 
tot de ICT-sector en tot ICT-functies in het bijzonder. 
Daarom werd een reeks van vier instrumenten ontwikkeld 
onder de vorm van brochures en een CD-ROM voor 
de verschillende groepen die een rol spelen in dit proces:

☛ “Kansen & Beroepen” richt zich tot meisjes en vrouwen; 
☛ “Studie & Vorming” richt zich tot studievoorlichters en opleiders; 
☛ “Rekrutering & Plaatsing” is bestemd voor wervings- 

en selectiekantoren en arbeidsbemiddelaars; 
☛ “Diversiteit: Een Toegevoegde Waarde” is bestemd voor werkgevers.

Hoewel de instrumenten inhoudelijk zijn afgestemd op een 
specifieke groep, lopen een aantal opdrachten als een rode 
draad doorheen de reeks: het helpen ontwikkelen van een groter
bewustzijn met betrekking tot de genderthematiek, het doorbreken
van stereotypen en het verschaffen van nuttige info en tips. 

De instrumenten – brochures en CD-ROM – zijn gratis te bestellen 
bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
en de downloadbare versies zijn beschikbaar op www.ada-online.be

Electronic@

EElleeccttrroonniicc@@ is een project van het Instituut voor de gelijkheid 
van vrouwen en mannen, met de steun van het Europees Sociaal Fonds 
Belliardstraat 51 - 1040 Brussel - tel. 02 233 40 18 - www.meta.fgov.be
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