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GENDER EQUALITY PLAN 

GENDER BALANCE IN LEIDERSCHAP EN BESLUITVORMING 
 Het management streeft naar een organisatiecultuur waar mensen ongeacht hun gender

dezelfde kansen krijgen en waar er op een proactieve manier ongelijkheden worden
weggewerkt;

 We streven naar een genderevenwicht in het directiecomité;
 We sturen aan op een genderevenwicht in het bestuursorgaan;
 We initiëren de rol van genderspits met als doelstelling het bundelen en samenvatten

van informatie, kennis, ideeën en activiteiten in verband met gender en deze verspreiden
onder collega's in de hele organisatie.

WORK-LIFE BALANCE EN BEDRIJFSCULTUUR 
 We verhogen het bewustzijn en de kennis over de genderdimensie door het publiceren

van artikels en informeren van medewerkers via de confluence pagina “Gender”;
 We staan thuiswerk toe;
 We behouden de glijdende uren zodat de medewerker geniet van een flexibele werktijd;
 We bewaken een gender evenwicht bij sprekers op onze evenementen;
 We bieden opleiding over- en bieden handvaten aan voor een genderneutraal

taalgebruik;
 We promoten vrouwelijke/multiculturele rolmodellen in onze science outreach;
 We promoten 11 februari “Internationale dag van vrouwen in de wetenschap” in de

instelling en brengen een Gender gerichte actie.

GENDER GELIJKHEID IN AANWERVING EN LOOPBAAN 
 We voorzien training in het schrijven van gender neutrale vacature teksten;
 We bewaken een genderbalans in de samenstelling van de jury;
 De jury is doordrongen van een politiek van gelijke kansen en is opgeleid om genderbias

te herkennen;
 De voorselectie (beoordeling van cv en motivatiebrief) gebeurt door medewerkers van

verschillende gender;
 De mogelijkheid van deeltijds arbeid wordt afgewogen bij elke selectieprocedure;
 Er zijn duidelijke en transparante loopbaanpaden;
 Alle medewerkers krijgen de kans om te solliciteren op interne vacatures.
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MAATREGELEN TEGEN GENDER-GERELATEERD GEWELD, WAARONDER 

SEKSUELE INTIMIDATIE. 
 De definitie van seksuele intimidatie is duidelijk en beschikbaar;
 We definiëren en documenteren wat respect voor persoonlijke waardigheid en integriteit

is;
 Elke medewerker is op de hoogte van de rol van de vertrouwenspersoon en de mogelijke

procedures die hiermee verbonden zijn. Deze informatie is op ons intranet beschikbaar.

INTEGRATIE VAN DE GENDERDIMENSIE IN DE INHOUD VAN ONDERZOEK 

EN WETENSCHAPSCOMMUNICATIE. 
 Genderneutraliteit aannemen in taalgebruik van onze wetenschapscommunicatie;
 Diversiteit in gender nastreven in alle beeldvorming;
 Monitoren van het aantal beursaanvragen en de slaagkansen per geslacht van de

aanvrager en het geslacht van de promotor (en). En van het aantal projectaanvragen en
de slaagkansen volgens de gendersamenstelling van aanvragende onderzoeksteams (en
per wetenschappelijk domein);

 Rekening houden met de gender aanbevelingen voor een succesvol proposal voor
Horizon Europe.

DATA EN MONITORING 
Het VLIZ organiseert zich om de genderdata bij te houden. Hiermee starten we vanaf januari 
2022. Deze data zullen tweejaarlijks geëvalueerd worden.  

We meten aantallen en evolutie van M/V/X voor: 

 Alle actieve personeelsleden (per leeftijd)
 In- en uitstroom
 Kandidaturen op sollicitaties
 Geselecteerde kandidaten
 Stagiairs
 Jobstudenten
 Doctorandi
 Aanvragers van beurzen
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