
Het Agentschap 
Overheidspersoneel zoekt een 
Vlaamse Diversiteitsambtenaar

De Vlaamse overheid stemt haar beleid af op 
de diversiteit van de samenleving. Wil jij als 
Vlaamse Diversiteitsambtenaar meewerken 
aan dat beleid rond gelijke kansen en 
diversiteit?
 
• In deze functie combineer je je ervaring 

met beleidsontwikkeling en -uitvoering 
met je expertise rond diversiteit en 
gelijke kansen.

• Je draagt een inclusief en geïntegreerd 
beleid uit.

• Samenwerkingsverbanden uitbouwen en 
mensen enthousiasmeren is je niet vreemd.

• Je kan hierbij rekenen op een team van 
een tiental gemotiveerde medewerkers die 
onder jouw leiding vallen.

Meer weten over deze vacature? Surf naar
vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen. 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender (identiteit
en –expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het
divers Vlaanderen van morgen.

voor je eerste afspraak?

Zenuwachtig

Ook op zoek naar de perfecte match?
Ga naar jobat.be, kies uit duizenden jobs en 
vind de job waar jij écht gelukkig van wordt.

Succes met
je sollicitatie!

Vind jouw klik 
op jobat.be

Jobadvertenties vind je  
zowel in dit weekend-
katern als elke werkdag 
verspreid in je krant.  
En natuurlijk op  
Jobat.be.  

  
We gaan vaker 
vervroegd op pensioen
De Belg moet langer werken, zo klinkt het. Toch is de trend in 
de privésector net omgekeerd en gaan steeds meer Belgen 
net vervroegd op pensioen.

De wettelijke pensioenleeftijd ligt nu 
op 65, maar verhoogt in 2025 naar 
66 en in 2030 naar 67 jaar. Maar 
velen halen de wettelijke pensioen-
leeftijd van 65 jaar al niet. Van de 
Belgische werknemers die in 2021 
met pensioen gingen, deed 37,5 pro-
cent dat vóór de wettelijke pensioen-
leeftijd van 65. Dat is een stijging van 
14 procent in vergelijking met 2019.
Dat blijkt uit een analyse door 
hr-dienstenbedrijf Acerta van de ge-
gevens van 290.000 werknemers en 
200.000 zelfstandigen. “De onzeker-
heid door de coronacrisis zorgde er 
in 2020 al voor dat opvallend meer 
vijftigers en zestigers eieren voor hun 
geld kozen en de arbeidsmarkt ver- 
lieten”, aldus Ellen Van Grunderbeek 
van Acerta Consult. “Maar die trend 

zet zich door in 2021, ook al is het 
minder sterk dan in 2020.”
Bij de zelfstandigen zwaaide iets 
meer dan de helft (51 procent) af vóór 
65 jaar. Terwijl 31 procent van de be-
dienden die vorig jaar met pensioen 
gingen jonger waren dan 65. En 
47 procent van de arbeiders stopte 
vóór de 65e verjaardag. “Maar arbei-
ders beginnen gemiddeld genomen 
op jongere leeftijd te werken”, oppert 
Van Grunderbeek.  (WiVi)



Solliciteer nu via 
delijn.be/chauffeur

Beweeg mee naar minder CO2

Word chauffeur bij De Lijn en stuur de planeet 
de goeie kant op. Haal gratis je rijbewijs D 
en geniet van vele andere voordelen.

Later neem ik het stuur over 
richting minder uitstoot.
Nu is het eerst aan jou.
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