


1900, 2000 inwoners…



Over hoe industriële evoluties het uitzicht van 

Genk veranderde 

2017
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Steenkoolmijnen

Ford Genk

Ford Genk sluit

3 grote migratiegolven:

- Oost – Europa (1920-1930)

- Zuid – Europa 

- Turkije & Marokko (1964)

2014

Creativiteit en 

innovatie

From 1965 – 1980: sluiting van 

de mijnen



Genk in 2018

• 66048 inwoners

• 55,3% van de Genkse inwoners 
is van andere origine 

➢ 18,3% Zuid-Europa
➢ 17,9% Turkije
➢ 6% Maghreb

• 108 nationaliteiten

• Yilmaz , 3e meest voorkomende 
achternaam



Diversiteit personeelsbestand 
(cijfers van 2015) 

- 31,3% medewerkers van andere 
origine

- 7,9% van Maghreb/Turkse origine
- Diversiteit naargelang niveaus:

- E: 46%
- D 26,2%
- C 23,1%
- B: 18,9%
- A: 5,9% 



- Experimenten aanwervingsprocedures

- Opmaak en taal vacatures

- Divers samengestelde jury’s 

Interne Werkgroep Gelijke Kansen

- Opvolging divers HR-beleid

- Personeelscreening en 
beleidsaanbevelingen zoals het aanvullen 
van het stagebeleid met experimenten

Inspanningen om instroom diversiteit te verhogen 



Vooraf: cijfers personeelsscreening (diversiteit daalt naarmate we stijgen in de 
organisatie) + voorgaande inspanningen leveren niet de gewenste resultaten op. 

De instroom van diversiteit op de hogere niveaus verhogen
Talenten inzetten
Geloofwaardig bestuur
Springplank bieden voor specifieke kandidaten 

2 trajecten:
- Een voortraject ‘Lokaal bestuur’ voor hogeropgeleiden van andere origine
- Een traject voor hogeropgeleide inburgeraars 

Springplank voor Divers Talent 



Voortraject Lokaal bestuur voor 
hogeropgeleiden van andere origine

Weinig diversiteit op hogere niveaus

Uitval bij selectieprocedures 

Bijkomende maatregel ikv selectieprocedure

6 maanden

Verloning op niveau van tewerkstelling

Functies waarvoor binnen redelijke termijn vacature zal komen

Lokaal bestuur van binnenuit leren kennen

Na 6 maanden: gewone aanwervingsprocedure

traject = extra bagage in rugzak 

5 personen in 2018 -2019



Traject voor 
hogeropgeleide inburgeraars

Werkervaring op niveau voor hogeropgeleide inburgeraars

Functie binnen eigen expertisedomein

Voorwaarde: niveau NL voldoende hoog

6 maanden

Verloning:

- Loon 1 niveau lager dan niveau van tewerkstelling

- Coach op de werkvloer

Partner: HOA@work (UHasselt, RiseSmart, e.a.)



- Politieke wil

- Samenwerkingen 

(intern & extern)

- Opvolging en gedragenheid

- Budget

Wat is er nodig? 



THOR PARKVragen?

Yasemin Yilmaz

Yasemin.yilmaz@genk.be

Raf Celis

Raf.celis@genk.be

mailto:Yasemin.yilmaz@genk.be
mailto:Raf.celis@genk.be

