
 

 

GENDERGELIJKHEIDSPLAN SCK CEN 

 

In haar ethisch charter stelt SCK CEN dat ze haar activiteiten wil steunen op een verantwoorde 

organisatiecultuur. Deze verantwoorde organisatiecultuur omvat ook oog en respect voor diversiteit, 

waar aandacht voor gendergelijkheid deel van uitmaakt.  

Onder diversiteit verstaan we dat geen enkel individu identiek is en dat er verschillen bestaan op 

allerlei vlakken zoals nationaliteit, leeftijd, godsdienstige overtuiging, etniciteit, politieke overtuiging, 

gezondheidstoestand, …   

Onze overwegingen inzake gendergelijkheid gelden voor alle interpretaties die mensen gebruiken om 

zichzelf te identificeren, dus zowel voor binaire (vrouwelijk / mannelijk) als voor niet-binaire 

interpretaties. 

Onderstaand plan voor de bevordering van gendergelijkheid en diversiteit is opgevat als enerzijds 

een bewustmaking van onze good practices en anderzijds een oproep tot waakzaamheid om hierin 

actief te blijven investeren.   

Als onderzoekinstelling met een passie voor wetenschap wil SCK CEN focussen op feitelijke 

rapportering en bijhorende analyse. Feitelijke cijfers over gendergelijkheid en diversiteit vormen dan 

ook een basis voor dit plan. Deze feitelijke en neutrale aanpak wordt door SCK CEN ook 

doorgetrokken in de benadering van haar personeel: de eigen professionele kwaliteiten van 

eenieder, los van gender, leeftijd, nationaliteit, etniciteit, politieke overtuiging of godsdienstige 

overtuiging,… zijn leidraad voor onze beslissingen.  

In onderstaande rapportering baseren we ons op criteria waarvoor we over data beschikken. Zo 

beschikken we momenteel enkel data of een persoon mannelijk of vrouwelijk is wat gender betreft 

en data over nationaliteit wat diversiteit betreft. 

Onderstaand zijn enkele basisgegevens over het personeel van SCK CEN te vinden. 

Tabel: 1 Percentages mannelijke en vrouwelijke medewerkers in 2013 en 2020 

 Mannen Vrouwen 

2013 77,97% 22,03% 

2020 75,23% 24,77% 

 

Tabel 2: Percentage medewerkers met Belgische nationaliteit en andere nationaliteit in 2013 en 

2020 

 Medewerkers met een 
andere nationaliteit 

Medewerkers met Belgische nationaliteit 

2013 9%  91%  

2020 13% 87 %  

 

SCK CEN wil haar gendergelijkheid beleid steunen op volgende pijlers:  



 

 

1. Organisatiecultuur en awareness 

SCK CEN wil bewust aandacht geven aan gendergelijkheid in haar bedrijfsbeeld. Zo wordt op de 

bedrijfswebsite en op het intranet rekening gehouden met een evenwicht qua gender en diversiteit 

in beeldmateriaal en geposte onderwerpen. Ook wordt er steevast deelgenomen aan extern 

georganiseerde themadagen, zoals internationale vrouwendag, women in science,…  

Bovendien trachten we gender neutraal naar alle medewerkers te communiceren zodat iedereen 

zich aangesproken voelt door de boodschap alsook betrokkenheid ervaart bij de organisatie. In het 

nieuwe personeelsdatasysteem wordt het bovendien mogelijk om naast man/vrouw ook “X” aan te 

duiden bij gender.  

We zijn ons ervan bewust dat blijvende aandacht en bewustmaking voor diversiteit en 

gendergelijkheid (nog) nodig is in onze organisatie. Daarom willen we met bepaalde initiatieven zoals 

de rapportering van de cijfers, alsook punctuele, maar regelmatige boodschappen of trainingen over 

(gender)gelijkheid het belang dat we hieraan hechten, onderstrepen. 

 

2. Leiderschap  

 

SCK CEN streeft naar een voldoende vertegenwoordiging van alle genders in leidinggevende posities 

en raden, zonder hierbij quota voorop te willen stellen. Voorrang wordt gegeven aan de 

competenties van de persoon.  

 

Ook voor leidinggevende posities op SCK CEN wordt gewaakt over de work-life balans (net zoals voor 

het andere personeel). Zo dient er aandacht te blijven gaan naar het voldoende gezinsvriendelijk 

maken van de werkomstandigheden van leidinggevende functies. Een voorbeeld daarvan is dat men 

probeert om vergadermomenten na 17u te vermijden. 

 

Tabel 3 : leidinggevende functies (opgesplitst in gender en nationaliteit) in 2021 

Mannen 63 (72,4%) 

Vrouwen 24 (27,6%) 

Niet-Belgische nationaliteit 8 (10,9%) 

Belgische nationaliteit 79 (89,1%) 

Totaal aantal leidinggevenden 87 (100%) 

 

  



 

 

Tabel 4 : mannelijke en vrouwelijke leden van het vaste Directiecomité in 2021 

Mannen Vrouwen Totaal 

6 (75%) 2 (25%) 8 (100%) 

 

De invulling van de leidinggevende functies door vrouwen op SCK CEN zelf ligt in lijn met de verdeling 

tussen mannen en vrouwen over de totale werknemerspopulatie (tabel 1: 75% mannen en 25% 

vrouwen) en tussen Belgen en niet-Belgen (tabel 2: 87% versus 13%).  

Tabel 5: mannelijke en vrouwelijke leden van het Wetenschappelijk Advies Comité in 2021 

Mannen Vrouwen Totaal 

9 (75%) 3 (25%) 12 (100%) 

 

Tabel: 6  mannelijke en vrouwelijke leden van de Raad van Bestuur zoals aangesteld door de 

regering in 2021 

Mannen Vrouwen Totaal 

8 (58%) 5 (42%) 13 (100%) 

 

 Het Wetenschappelijk Advies Comité is hoofdzakelijk mannelijk, de Raad van Bestuur is evenwichtig 

verdeeld. 

 

3. Rekrutering en loopbaanevolutie 

De vacatures van SCK CEN staan open voor iedereen. Blijvende aandacht gaat naar de gender 

neutrale verwoording van de vacatureteksten. Vacatures worden gepost op allerlei platformen die 

breed toegankelijk zijn.  

Het sollicitatieproces is gestoeld op feitelijkheid en gezamenlijke gedragenheid. Zo vindt een eerste 

gesprek steeds plaats in de constellatie van een jury-interview. Deze jury is samengesteld uit diverse 

leden die de kandidatuur beoordelen vanuit verschillende oogpunten: iemand uit de hiërarchische 

lijn, medewerkers met soortgelijke expertise, interne klant, HR. Er wordt gezocht naar de beste mix 

van juryleden qua gender, hiërarchisch niveau, expertise, (desgevallend nationaliteit), … per 

vacature. Hierbij waken we erover dat de jury niet uitsluitend uit juryleden van hetzelfde geslacht 

bestaat.  

In consensus wordt er gekozen voor de beste kandidaat o.b.v. competenties, motivatie en potentieel.  

  



 

 

Tabel 7 : indiensttredingen (gender en nationaliteit) in 2018, 2019 en 2020 

 2018 2019 2020 

Mannen 47 (72%) 95 (80%) 49 (80%) 

Vrouwen 18 (28%) 24 (20%) 12 (20%) 

Belgische nationaliteit 56 (86%) 90 (75%) 45 (74%) 

Niet-Belgische nationaliteit 9 (14%) 29 (25%) 16 (26%) 

Totaal aantal 
indiensttredingen 

65 (100%) 119 (100%) 61 (100%) 

 

Er worden hoofdzakelijk Belgische mannen aangeworven. Uiteraard dient dit ook bekeken te worden 

in het licht van gender en nationaliteit van het totaal aantal sollicitanten. Bij een sollicitatie dient een 

kandidaat gender niet mee te delen waardoor wij hierover niet kunnen rapporteren. Over 

nationaliteit hebben wij volgende gegevens: 

Tabel 8 : aantal sollicitanten (nationaliteit) in 2020 

 2020 

Belgische nationaliteit 882 (66,5%) 

Niet-Belgische nationaliteit 441 (33,5%) 

Totaal aantal 
sollicitanten 

1323 (100%) 

 

Het aanvangssalaris wordt bepaald o.b.v. feitelijke criteria. Een eventuele pauze door 

moederschapsrust of loopbaanonderbreking wordt niet in rekening gebracht voor de 

anciënniteitsbepaling. Zo tracht SCK CEN gelijkheid in loon te waarborgen.  

De loopbaanevolutie is verankerd in twee CAO's met  regels om willekeur en subjectiviteit te 

vermijden. Iedereen wordt aangemoedigd om zichzelf te ontwikkelen en zijn/haar ambities na te 

streven. Deze persoonlijke ontwikkeling is, naast ervaring en anciënniteit, de basis van een eventuele 

loonsprong. Daarnaast heeft iedere medewerker de mogelijkheid om een achterstand in 

loopbaanevolutie aan te kaarten bij een commissie. Deze commissie oordeelt of er 

onrechtvaardigheden hebben plaatsgevonden in de loopbaan. 

Op de ondernemingsraad (OR) wordt ook jaarlijks gerapporteerd (hoewel het slechts een 

tweejaarlijkse  verplichting is ) over de gelijkheid in loon ingevolge de loonkloofwet van 2012. 

 

Tabel 9 : Loonsprong vrouwen en mannen in relatieve cijfers (hoeveel mannen en vrouwen hebben 

procentueel een loonsprong kunnen maken) in 2014 en 2020 

 Mannen Vrouwen 

2014 14,83 % 15,78 % 

2021 14,92 % 13,99% 

 

  



 

 

4. Work-life balance 

Een     genderbewust     personeelsbeleid     heeft     oog    voor   maatregelen     die  de    combinatie    

werk- en     privéleven     van     werknemers   faciliteren.  Zo zijn er binnen SCK CEN volgende 

maatregelen: 

 Een uitgebreid verlofstelsel door een contractuele 36 uren week, aangevuld met ADV-dagen  

 Glijdend uurrooster 

 Mogelijkheid om de eindejaarspremie om te zetten in extra verlofdagen 

 Alle mogelijkheden tot tijdskrediet en thematische verloven worden ondersteund 

 Contractueel deeltijds werk is mogelijk  

 Mogelijkheid tot telewerk indien het werk dit toelaat 

 Familievriendelijke initiatieven, zoals een Sinterklaasfeest 

 

Tabel 10 : deeltijdse medewerkers (gender en nationaliteit) in 2020 

Mannen 9 (27%) 

Vrouwen 24 (73%) 

Belgische nationaliteit 30 (91%) 

Niet-Belgische nationaliteit 3 (9%) 

Totaal aantal deeltijdse medewerkers 33 (100%) 

 

 

Tabel 11 : medewerkers met tijdskrediet/thematisch verlof (gender en nationaliteit) in 2020 

Mannen 26 (53%) 

Vrouwen 23 (47%) 

Belgische nationaliteit 48 (98%) 

Niet-Belgische nationaliteit 1 (2%) 

Totaal aantal medewerkers 49 (100%) 

 

 

Tabel 12 : medewerkers die 13e maand omzetten (gender en nationaliteit) in 2020 

Mannen 60 (66%) 

Vrouwen 31 (34%) 

Belgische nationaliteit 86 (95%) 

Niet-Belgische nationaliteit 5 (5%) 

Totaal aantal medewerkers 91 (100%) 

 

  



 

 

Hoewel vooral vrouwelijke medewerkers structureel deeltijds werken (beduidend meer dan hun 

aandeel in de absolute personeelsaantallen), wordt dit beeld al enigszins genuanceerder als we naar 

de tijdelijke of deeltijdse regimes kijken. Maar net zoals bij de medewerkers met niet-Belgische 

nationaliteit (zeker voor de data in tabel 11 en 12) blijft er een ondervertegenwoordiging van de 

mannelijke werknemers. 

 

5. Gender in opleiding en wetenschap 

Via SCK CEN Academy garanderen we de overdracht van alle nucleaire kennis, vaardigheden en 

attitudes van studenten en professionals in nucleaire domeinen. Zo heeft SCK CEN Academy een 

uitgebreid PhD programma, stageprogramma voor bachelor en master thesissen en organiseert ze tal 

van activiteiten voor leerkrachten en leerlingen. SCK CEN is er zich van bewust dat investeren in 

kennis en opleiding cruciaal is voor de toekomstige generatie van wetenschappers, en ondersteunt 

kennisdeling, nieuwe innovatieve toepassingen waar de hele samenleving van kan genieten. 

Het programma van de SCK CEN Academy is open voor eenieder. De begeleiding van studenten 

gebeurt zorgvuldig door medewerkers met de meeste ervaring.  

Een doctoraatstudent wordt bovendien gekozen door het wetenschappelijk adviescomité zodat de 

meest geschikte student geselecteerd wordt. Ook de doctoraatsonderwerpen worden door dit 

wetenschappelijk adviescomité geëvalueerd zodat er voldoende diversiteit is in onderzoek.  

Op deze manier draagt SCK CEN actief bij aan de toekomst van alle wetenschappers.  

 

Tabel 13: PhD studenten (gender en nationaliteit) in 2021 

Mannen 29 (32%) 

Vrouwen 61 (68%) 

Belgische nationaliteit 24 (27%) 

Niet-Belgische nationaliteit 66 (73%) 

Totaal aantal studenten 90 (100%) 

 

De man-vrouw verhouding benadert de gelijke verdeling. SCK CEN laat hierbij duidelijk zien dat zij 

vrouwen ondersteunt en aanmoedigt om een wetenschappelijke carrière te overwegen. Het 

merendeel van de PhD studenten heeft een niet-Belgische nationaliteit. 

 

Tabel 14 : vrouwelijke en mannelijke mentoren 

Mannen 60 (67%) 

Vrouwen 30 (23%) 

Belgische nationaliteit 68 (75%) 

Niet-Belgische nationaliteit 22 (25%) 

Totaal aantal mentoren 90 (100%) 

 



 

 

SCK CEN besteedt ook aandacht aan diversiteit en gender in haar onderzoeksactiviteiten. In 

sociaalwetenschappelijk onderzoek zorgt men dat er een evenwichtige gendervertegenwoordiging is 

bij respondenten. Ook in biomedisch onderzoek, onderzoek naar stralingsbescherming en 

modellering is sekse een factor waar men rekening mee houdt in het onderzoek. 

 

6. Maatregelen tegen geweld obv gender 

 

In het arbeidsreglement is een apart hoofdstuk gewijd aan de preventie van psychosociale risico’s op 

het werk, veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. 

Hierin wordt onder meer beschreven dat SCK CEN dit wil voorkomen door de aanstelling en opleiding 

van meerdere vertrouwenspersonen-werknemers in de organisatie en de mogelijkheid voor iedereen 

om op hen beroep te doen, alsook de arbeidsartsen, HR medewerkers of externe preventie-adviseur 

psychosociale aspecten hierover te spreken. De vertrouwenspersonen bestaan uit zowel vrouwen als 

mannen en uit zowel Belgische als buitenlandse medewerkers. 

Bovendien wordt om de 3 à 4 jaar een personeelsenquête georganiseerd om het welzijn in het 

algemeen en het respect van de eigenheid in het bijzonder te bevragen zoals ook omschreven in het 

ethisch charter. 

 


