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1 Voorwoord 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van alle activiteiten van de Unia-contactpunten in de regio West-

Vlaanderen in 2019.  Met dit provinciaal sub-rapport willen we de betrokken lokale overheden zo goed 

mogelijk informeren over relevante meldingen en dossiers op hun grondgebied en in de regio. De regionale 

jaarverslagen voor Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant zijn eveneens vanaf eind juni 

2020 te raadplegen op onze website.   

 

Sinds 2013 is Unia aanwezig in de dertien Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, 

Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Via onze lokale 

contactpunten ondersteunen we deze steden rond gelijke kansen en antidiscriminatie. Deze 

ondersteuning werd geformaliseerd in samenwerkingsakkoorden met de steden voor de periode 2014-

2019. Onze lokale contactpunten:  

- volgen meldingen op en werken structureel samen rond discriminatiedossiers; 

- geven info- en vormingssessies op maat over de antidiscriminatiewetgeving;  

- doen adviezen en beleidsaanbevelingen op vraag van het lokale bestuur;  

- begeleiden projecten over gelijke kansen en bestrijding van discriminatie; 

- doen mee aan lokale evenementen en preventieve acties rond de bevoegdheden van Unia.  

 

Voor 2013 bestonden er in Vlaanderen al de lokale meldpunten discriminatie, die opgericht werden in 

2009 via het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 over het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. Na de 

interfederalisering van Unia in 2013 werden ze geïntegreerd in de huidige lokale contactpunten. 

 

Nieuwe lokale werking vanaf 2020 

Eind 2019 liepen de samenwerkingsakkoorden tussen de lokale contactpunten met de 13 Vlaamse 

centrumsteden af. Daarom lichten we hier ook de plannen voor de nieuwe regionale inbedding van Unia 

in Vlaanderen vanaf 2020 toe.  

 

Uiteraard willen we bij Unia het lokaal engagement voor gelijke kansen in alle centrumsteden en bij 

uitbreiding de ruime regio verderzetten in 2020. Nu de samenwerkingsovereenkomsten aflopen, zagen we 

een uitgelezen kans om de huidige werkwijze van de lokale inbedding in Vlaanderen te evalueren. We 

organiseerden hiervoor een grondige interne reflectie en een evaluatie door onze lokale partners. 

 

Op basis hiervan beslisten we om de huidige samenwerkingsovereenkomsten te verlengen met alle 

centrumsteden, met een aantal wijzigingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak.  

 

Organisatorisch: naar 5 regionale antennes 

Vandaag zijn onze lokale medewerkers individueel tewerkgesteld in één van de 13 contactpunten. Dat 

brengt een aantal belangrijke knelpunten met zich mee en het succes van de lokale contactpunten is 

erdoor sterk afhankelijk van de lokale context en inbedding in de diensten van de stad. Daarom zullen we 

de 13 contactpunten in de loop van 2020 laten evolueren naar 5 regionale antennes in de 

provinciehoofdsteden. Op deze manier brengen we de medewerkers samen, die voordien vooral 



 
4 2019 │  Jaarverslag regio West-Vlaanderen 

 

 

individueel werkten. Zo kunnen we de continuïteit van de lokale werking, het welzijn van de medewerkers 

en de onafhankelijke werking van Unia het best garanderen.  

 

Inhoudelijk: meer focus op beleid 

Met alle 13 centrumsteden maken we nieuwe afspraken op maat van het bestuursakkoord en de 

meerjarenplanning van de stad. In de praktijk kunnen we praktijktesten op de huisvestingsmarkt mee 

helpen vorm krijgen, een lokaal regenboogbeleid helpen uitwerken, vormingen geven voor politie, …  Wij 

geloven niet langer in één inhoudelijke werking die voor alle steden dezelfde is. In de nieuwe 

samenwerking leggen we de nadruk dus nog meer op beleidsadvies en beleidsondersteuning en op de 

uitbouw van regionale lerende netwerken waarin lokale actoren rond antidiscriminatie worden 

samengebracht. Deze noden kwamen ook duidelijk naar voren uit de resultaten van onze evaluatie.  

 

We kiezen er bewust voor om de samenwerking heel concreet af te stemmen op de invulling van het lokaal 

gelijkekansenbeleid (opgenomen in de beleids- en beheerscyclus, BBC) en de focus op een inclusieve 

samenleving. Steden met een duidelijk engagement en inzet op gelijke kansen en de strijd tegen 

discriminatie zien de inhoudelijke samenwerking met Unia zo versterken. 

 

Andere (kleinere) steden en gemeenten die actief zijn rond onze thema’s, blijven we uitnodigen op onze 

regionale netwerken, onze trainingsmomenten, onze preventieve nationale campagnes, … 

 

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse regering 

De Vlaamse regering besliste om vanaf maart 2023 de samenwerking met Unia stop te zetten en een nieuw 

Vlaams gelijkekansencentrum op te richten. Bij Unia vinden we het onbegrijpelijk dat de beslissing werd 

genomen zonder ons daarbij te betrekken, zonder gefundeerde motivatie en zonder objectieve 

doorlichting of inhoudelijke evaluatie van de werking van Unia.   

Het interfederale karakter van Unia heeft onbetwistbaar een grote meerwaarde. Zo kunnen melders en 

slachtoffers van racisme of discriminatie terecht bij één instelling. Ook voor beleidsmakers, administraties, 

academici, journalisten, middenveldorganisaties, sociale partners, internationale instellingen … vormt 

Unia een uniek aanspreekpunt wanneer het gaat over racisme of discriminatie. Door de interfederale 

aanpak behoudt Unia een transversale visie over de verschillende beleids- en bevoegdheidsniveaus heen. 

Dit bevordert de doorstroming van kennis en ervaring en maakt een coherente aanpak op de verschillende 

beleids- en bevoegdheidsniveaus mogelijk. 

Unia wil hoe dan ook voorkomen dat de expertise die we de afgelopen 25 jaar opbouwden overboord 

wordt gegooid en zal de overgang daarom zo goed mogelijk begeleiden. We dringen erop aan dat de 

burgers  en onze partners niet de dupe worden van het stopzetten van de samenwerking met Unia.  

We hopen onze vernieuwde lokale werking samen met de steden verder vorm te kunnen geven in 2020 

en daarna, onafhankelijk van deze beslissing van de Vlaamse overheid. En dat zoals werd vastgelegd in de 

samenwerkingsovereenkomsten met de steden.    
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2  Meldingen en dossiers 

 

2.1 Methodologie  

De exacte plaats van de feiten is niet altijd voorhanden en/of relevant (bijvoorbeeld in dossiers over 

internet). Als Unia de postcode niet kan registreren, kijken we naar de provincie of het gewest waar de 

feiten zich afspelen.  

Eenzelfde melding of dossier kan betrekking hebben op meerdere discriminatiegronden. Om die reden kan 

de n-waarde van tabellen en grafieken over discriminatiegronden hoger liggen dan het effectieve aantal 

meldingen/dossiers. 

2.2 Meldingen 

2.2.1 Evolutie aantal meldingen Vlaanderen 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal geregistreerde meldingen  4554 5619 6601 7489 8478 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
Vlaanderen 

1638 2085 2467 2626 3443 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
provincie West-Vlaanderen 

271 320 349 397 426 

 

 

 Meldingen zijn alle contacten met Unia en de lokale contactpunten. Het gaat om meldingen van 

mogelijke slachtoffers van discriminatie, haatmisdrijven of -boodschappen, maar ook om 

getuigenissen, vragen of bekommernissen van derden of vragen van personen of organisaties die 

in een concrete situatie discriminatie willen vermijden. Meldingen kunnen ook gaan over de 

rechten van personen met een handicap onder het VN-verdrag van 13 december 2006.  

Unia opent een dossier wanneer een melding naar een discriminatiegrond verwijst waarvoor Unia 

bevoegd is of wanneer die betrekking heeft op de rechten van personen met een handicap, én 

wanneer de melder een concreet advies of een andere tussenkomst verwacht. De notie ‘dossier’ 

staat dus los van de ernst en het al dan niet bewezen karakter van de feiten. Meerdere meldingen 

over dezelfde feiten (bijvoorbeeld gemediatiseerde gebeurtenissen of cyberhate) worden in 

principe gebundeld in eenzelfde dossier. Uitzonderlijk opent Unia ambtshalve een dossier (wat we 

aanduiden met de term ‘autosaisine’).   
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2.2.2 Aantal meldingen per gemeente 

Detail centrumsteden (aantal meldingen per deelgemeente) 

 

 

 

 

 

Gemeente Aantal meldingen Gemeente  Aantal meldingen  

Brugge 76 Jabbeke 3 
Oostende 54 Hooglede 3 
Kortrijk 52 Vleteren 3 
Roeselare 35 Zedelgem 3 
Niet gekend 19 Wingene 3 
Waregem 16 Koksijde 2 
De Panne 14 Deerlijk 2 
Blankenberge 12 Kortemark 2 
Knokke-Heist 11 Damme 2 
Menen 10 Langemark-Poelkapelle 2 
Ieper 10 De Haan 2 
Izegem 9 Middelkerke 2 
Diksmuide 9 Oostkamp 2 
Nieuwpoort 9 Wielsbeke 1 
Harelbeke 7 Wervik 1 
Gistel 6 Anzegem 1 
Kuurne 5 Oudenburg 1 
Torhout 4 Ruiselede 1 
Tielt 4 Poperinge 1 
Zwevegem 4 Lendelede 1 
Beernem 4 Avelgem 1 
Wevelgem 4 Ichtegem 1 
Bredene 4 Ardooie 1 
Veurne 3 Oostrozebeke 1 
Staden 3   
  Totaal 426 

Gemeente Brugge Aantal meldingen  Gemeente Kortrijk Aantal meldingen  

Assebroek 1 Bellegem 1 
Brugge 65 Bissegem 1 
Sint-Kruis 1 Kortrijk 48 
Sint-Michiels 1 Marke 1 
Zeebrugge 8 Rollegem 1 
Totaal 76 Totaal 52 

Gemeente Oostende Aantal meldingen  Gemeente Roeselare Aantal meldingen  

Oostende 53 Roeselare 35 
Zandvoorde  1 Totaal 35 
Totaal 54   



 
    Jaarverslag regio West-Vlaanderen  │  2019 7 

 

 

2.2.3 Wijze van contact en gegevens melders 

 

 

* ‘Andere’: de persoon die ons contacteert, identificeert zich niet als vrouw of als man. 
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2.2.4 Aantal meldingen per discriminatiegrond 

 

2.2.5 Aantal meldingen per domein  
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2.2.6 Evolutie aantal meldingen per discriminatiegrond (periode 2015-2019) 

 

2.2.7 Evolutie aantal meldingen per domein (periode 2015-2019) 
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2.3 Dossiers 

2.3.1 Evolutie aantal dossiers in Vlaanderen  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal geopende dossiers 1596 1983 2017 2192 2343 

Totaal dossiers zonder media/internet 1231 1643 1691 1860 1997 

Feiten gesitueerd in Vlaanderen 619 845 786 775 1051 

Feiten in provincie West-Vlaanderen 103 126 102 127 124 

 

2.3.2 Aantal dossiers per gemeente 

Gemeente Aantal dossiers Gemeente Aantal dossiers 

Brugge 25 Beernem 2 

Kortrijk 15 Kuurne 2 

Oostende 10 Deerlijk 1 

Roeselare 7 Wervik 1 

Izegem 6 Langemark-
Poelkapelle 

1 

De Panne 5 Hooglede 1 

Menen 4 Zwevegem 1 

Blankenberge 4 Koksijde 1 

Gistel 4 Torhout 1 

Nieuwpoort 4 Oostkamp 1 

Waregem 4 Lendelede 1 

Ieper 3 Poperinge 1 

Diksmuide 3 Zedelgem 1 

Veurne 3 Anzegem 1 

Knokke-Heist 3 Damme 1 

Harelbeke 2 Staden 1 

Tielt 2 Beernem 2 

Bredene 2 Kuurne 2 

    

  Totaal 124 

 

Detail centrumsteden (aantal dossiers per deelgemeente) 

Gemeente Brugge Aantal dossiers Gemeente Kortrijk Aantal dossiers 

Assebroek 1 Bellegem 1 

Brugge 21 Kortrijk 14 

Zeebrugge 3 Totaal 15 

Totaal 25   
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Gemeente Oostende Aantal dossiers Gemeente Roeselare Aantal dossiers 

Oostende 14 Roeselare  8 

Zandvoorde  1 Totaal  8 

Totaal 15   

 

2.3.3 Aantal dossiers per discriminatiegrond 

 

2.3.4 Aantal dossiers per domein  
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2.3.5 Evolutie aantal dossiers per discriminatiegrond (periode 2015-2019) 

 

2.3.6 Evolutie aantal dossiers per domein (periode 2015-2019) 
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2.3.7 Detail top 3 domeinen  

Goederen en diensten 
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Arbeid 
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Onderwijs 
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3 Onderhandelde oplossingen  

3.1 Een assistentiehond is een hulpmiddel, geen huisdier 

Een gezellige bungalow voor twee reserveren: dat wil een vrouw die contact opneemt met een camping. 
Maar omwille van haar assistentiehond krijgt ze te horen dat ze een duurdere bungalow zou moeten 
huren, waar huisdieren toegelaten zijn. Unia neemt contact op met de camping. 

De vrouw belt Unia nadat ze van de camping het deksel 
op de neus krijgt. Volgens de camping kan ze de 
bungalow voor twee personen niet reserveren, omdat ze 
haar assistentiehond wil meenemen. De camping 
redeneert dat dit niet kan in een deel waar huisdieren 
niet toegelaten zijn. Aan de vrouw wordt daarom een 
andere bungalow voorgesteld in het deel waar 
huisdieren wel toegelaten zijn. Daar is alleen nog een 
bungalow vrij voor zes personen, wat betekent dat de 
vrouw meer zou moeten betalen. 

 

Het lokaal contactpunt van Unia neemt contact op met de camping. Daarbij geven we meer uitleg over de 
antidiscriminatiewetgeving en het ‘woefkesdecreet’. Zo overtuigen we de campingmanager en de raad 
van bestuur ervan dat een assistentiehond niet gezien moet worden als een huisdier, maar wel als een 
hulpmiddel. Een persoon die een assistentiehond nodig heeft, kan namelijk niet zomaar beslissen om die 
thuis te laten. Net zoals een rolstoelgebruiker niet zonder zijn rolstoel kan. De vrouw kan daarna een 
bungalow naar keuze reserveren. 
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3.2 Zoontje met autisme krijgt nodige aanpassingen op school 

Een mama neemt contact op met Unia, omdat het moeilijk loopt op school voor haar zoontje van 9 met 

autisme. Ze wil dit bespreken met de school en vraagt hierbij advies aan Unia. Waar heeft ze recht op? 

Lijken de voorstellen die ze maakt redelijk? Hoe zit het precies met redelijke aanpassingen? Wat is nu het 

verschil tussen brede zorg en verhoogde zorg?  

De mama geeft aan dat ze het gesprek wel alleen aankan, maar dat ze graag op voorhand de wettelijke 

mogelijkheden aftoetst. Ze gaat er dan zelf mee aan de slag.  

Ze heeft in de loop van het jaar meermaals contact opgenomen met Unia. Telkens als er een moeilijker 

gesprek kwam, werd ze met het advies gesterkt. Daardoor heeft zijzelf de nodige aanpassingen op school 

kunnen bekomen. 

 

 

 

3.3 Toegangsvoorwaarden zwembaden 

Een vluchtelingengezin meldde bij Unia dat ze niet binnen mochten in het lokale zwembad omdat ze niet 
over een Belgische identiteitskaart beschikten. Unia informeerde bij de zwembadengroep naar de 
beweegredenen van deze strenge controle. 

De controle was ingevoerd omdat de zwembadengroep de veiligheid van de gebruikers van het 
zwembad wilde verzekeren. Om het ongewenste neveneffect van indirecte discriminatie te vermijden, 
zal het zwembad voortaan een identiteitscontrole doen op basis van een aantal mogelijke 
identiteitsdocumenten. Op deze manier worden geen groepen meer uitgesloten en kunnen ook toeristen 
of mensen met tijdelijk verblijfstatuut gebruik maken van het vrijetijds-en sportaanbod. 

 

4 Netwerken, preventieve acties, vormingen en 
beleidsaanbevelingen 

4.1 Regionale werking  

4.1.1 Campagne #GeefMe1Minuut: maak een video tegen racisme 

In 2019 lanceerde Unia opnieuw de antiracismewedstrijd voor en door jongeren: #GeefMe1Minuut. 

Leerlingen uit alle secundaire scholen in België werden opgeroepen om samen een creatief filmpje van 1 

minuut in elkaar te steken over hoe men racisme zou aanpakken en mensen dichter bij elkaar zou willen 

brengen. Dat was voor de scholen ook meteen een uitgelezen kans om het te hebben over de oorzaken en 

de gevolgen van racisme.  
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De ingezonden filmpjes werden beoordeeld door een professionele jury en kregen punten voor de inhoud, 

de creativiteit en de kwaliteit.  

De winnende scholen namen op 12 februari in de Cinéma Vendôme in Brussel een cheque ter waarde van 

3.000 euro in ontvangst. Dit geld zullen ze gebruiken om een project op poten te zetten over diversiteit, 

mensenrechten of racismebestrijding.  

In totaal waren er drie winnaars. Het Sint-Theresiacollege en een Franstalige school uit Tamine kaapten 

allebei de hoofdvogel weg. Het Institut-Saint-Vincent-Obourg verraste met een modern sprookje en kreeg 

daarvoor de publieksprijs van het Unia-personeel. 

Op www.geefme1minuut.be vind je alle informatie over deze campagne. Verder in dit verslag kan je lezen 

welke specifieke acties lokaal uitgerold werden.  

4.1.2 Opleidingen ‘Hallo, is dit discriminatie?’ 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Unia organiseren samen jaarlijks de opleiding 

“Hallo, is dit discriminatie?” in alle Vlaamse provincies. Ook in 2019 konden deelnemers de opleiding 

volgen, tussen maart en juni, in Halle, Hasselt, Mechelen, Oostende of Gent. 

In de opleiding leren de deelnemers discriminatie herkennen, op verschillende manieren reageren en 

geschikte gesprekstechnieken toepassen. Dit komt onder andere aan bod:  

- Wat is discriminatie en wat niet? Wat zegt de wet? Dit luik wordt door Unia toegelicht. De 
deelnemers gaan op ontdekking doorheen de materie via oefeningen en feedback. 

- Hoe ontstaan vooroordelen en wat maakt dat mensen discrimineren? Dit luik wordt toegelicht 
door de communicatie experten van SKAN. (Zij gaan in op hoe onze hersenen info verwerken en 
reageren op externe prikkels. Van daaruit leren de deelnemers diverse manieren van reageren en 
geschikte gesprekstechnieken.  

Deze opleiding wordt steeds erg gesmaakt door eerstelijnswerkers, baliepersoneel, werknemers van 
OCMW, sociale verhuurkantoren, integratieambtenaren, GAS-ambtenaren, etc. 
 

4.1.3 Vormingen gegeven door Unia 

In 2019 gaf Unia verschillende vormingen in de regio West-Vlaanderen. 
 
12 februari 2019: VIVES Handelswetenschappen 

http://www.geefme1minuut.be/
https://www.skan.be/nl
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Elk jaar geeft Unia een opleiding over de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving aan de 
laatstejaarsstudenten Immobiliën en Verzekeringen. Ook in 2019 nodigde VIVES ons uit om dit te doen. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden legden we de racisme- en antidiscriminatiewetgeving uit. Daarna 
doorliepen de studenten onze onlineopleiding eDiv, zodat ze met een goede kennis van de wet aan het 
werkleven kunnen beginnen.  
 
18 februari 2019: VIVES Sociaal Cultureel Werk 

De laatstejaarsstudenten van VIVES Sociaal Cultureel werk kunnen kiezen voor het traject diversiteit. In 

dat kader geeft Unia jaarlijks een korte uiteenzetting over de discriminatie- en racismewetten. Bovendien 

moeten de studenten ook onze onlineopleiding eDiv volgen. Zo kunnen ze in de praktijk slachtoffers van 

discriminatie ondersteunen en naar ons doorverwijzen indien nodig. 

21 februari 2019: Vlaams Platform voor Dienstencheques  

Unia gaf een opleiding over de antidiscriminatiewetgeving aan mensen die werken in de 

dienstenchequesector. Deze vorming werd georganiseerd door het Vlaams Platform Dienstencheques.  

8 mei 2019: Huurdersbond West-Vlaanderen 

Unia had een uitwisseling met de Huurdersbond West-Vlaanderen.  

23 september 2019: vorming redelijke aanpassingen en inclusie in het onderwijs 

Op vraag van Ouders voor Inclusie gaf Unia een vorming over inclusie in het onderwijs. De insteek hierbij 

was het juridisch kader te koppelen aan de praktijk. Deze vorming was bedoeld voor ouders van kinderen 

met bijzondere behoeften en professionelen.  

12 november 2019: Wonen-Vlaanderen 

Wonen-Vlaanderen organiseerde in 2019 een vormingsreeks voor het toekomstige personeel van de 

Vlaamse woonpunten waarbij de antidiscriminatiewetgeving werd uitgelegd. Bovendien ontwikkelde Unia 

een handleiding die deze ambtenaren helpt om hun taak te vervullen. 

 

4.1.4 Overlegtafels en infosessies i.s.m. Wonen Vlaanderen 

Het actieplan ‘anti-discriminatie op de private huurmarkt’ van de Vlaamse regering zet onder andere sterk 

in op het belang van laagdrempelige meldingsmogelijkheden. Het besluit van de Vlaamse regering rond 

lokaal woonbeleid vraagt bovendien dat alle inwoners van gemeenten die aangesloten zijn bij een 

intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS), vanaf 1 januari 2021 discriminatie op de huurmarkt 

kunnen melden in een meldpunt discriminatie.  

Voor de uitrol van deze meldpunten discriminatie organiseerde Wonen Vlaanderen in 2019 verschillende 

overlegtafels en infosessies over discriminatie op de huurmarkt. Unia werd telkens uitgenodigd om de 

volgende vragen te beantwoorden: Wat is discriminatie? Wat doet Unia? Wat leren we uit de 

praktijktesten? Kan je preventief optreden als lokaal bestuur? Hoe werkt het online meldingsformulier van 

Unia? 

Er was ook telkens ruimte om cases te bespreken: bij welke vragen van burgers of in welke situaties heb 

je je wel eens afgevraagd of dit discriminatie is? Is er iets aan te doen, en wat je kan zelf doen?  
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Daarnaast werkte Unia een richtlijn uit voor lokale besturen: ‘Hoe melding maken van discriminatie op de 

huurmarkt?’. Deze richtlijn werd op de verschillende overlegtafels en infosessies voorgesteld en toegelicht. 

Zo willen we zorgen voor een betere doorstroom van meldingen. Bovendien willen we medewerkers van 

lokale besturen in de toekomstige meldpunten in staat stellen om: 

1. bij een melding het verschil tussen selectie van kandidaten en (wettelijke) discriminatie te 
herkennen en de wetgeving rond redelijke aanpassingen voor personen met een handicap 
te kennen;  

2. in geval van discriminatie samen met de burger het meldingsformulier van Unia in te vullen 
zodat de info optimaal doorstroomt; 

3. burgers zelfredzaam te maken en gericht door te verwijzen naar de juiste info, 
actiemogelijkheden en andere helpende instanties. 

 
De overlegtafels gingen in 2019 door in Hasselt (9/09), Lokeren (24/09), Gent (8/10) en Leuven (25/10). 

De infosessies werden georganiseerd in Brugge (12/11), Gent (14/11), Hasselt (18/11), Leuven (25/11) en 

Antwerpen (3/12).  

4.1.5 Netwerk gelijke kansen Agentschap Binnenlands bestuur 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) startte in 2019 met een lerend netwerk rond gelijke kansen 
voor lokale ambtenaren. De aanleiding was de lancering van een ‘BinnenBand’ over lokaal transversaal 
beleid: Uitdagingen en kansen voor armoedebestrijding, integratie en gelijke kansen.  
Unia, de VVSG, het Agentschap Integratie en Inburgering en het ABB staken de koppen bij elkaar om alle 
regionale netwerken in kaart te brengen. Op die manier konden we blinde vlekken detecteren en 
overlappingen vermijden.  
 
Op Vlaams niveau was er, op vraag van de gelijke-kansenambtenaren uit de grote steden, nood aan een 
lerend netwerk over de brede thema's van gelijke kansen: LGBTI, gender, handicap, toegankelijkheid en 
bestrijding van discriminatie.  
 
Het netwerk wil lokale ambtenaren ondersteunen, via intervisies en expertise-uitwisselingen. Tijdens het 
eerste netwerk presenteerden een aantal gemeenten een project rond holebi- en transgenderbeleid, 
toegankelijkheid, het verbindend werken via diversiteit, … en werden andere ervaringen uitgewisseld. 
Naast vertegenwoordigers van lokale besturen nemen ook Unia, de VVSG, het Agentschap Integratie en 
Inburgering en Inter deel aan dit netwerk. Deze organisaties zijn partners in de ondersteuningsopdracht 
van het ABB naar de lokale besturen. Ze stelden hun werking en ondersteuning aan het lokale beleid voor.  
 
In 2019 kwam het netwerk 2 keer bijeen (op 19/10 en 13/12). Unia is een actieve partner in dit netwerk 
en zorgde voor de logistieke ondersteuning van het laatste overleg. Ook in 2020 neemt Unia de logistieke 
ondersteuning op zich. Het eerste netwerkoverleg van 2020 zal gaan over het kruispunt van LGBTI en 
etniciteit.  

4.1.6 Het Vlaamse ECCAR-netwerk 

Op initiatief van enkele steden die lid zijn van het ECCAR-netwerk (de European Coalition of Cities Against 

Racism (and Discrimination) werden er in 2019 twee netwerkmomenten georganiseerd op Vlaams niveau. 

Op 9 mei ging in Leuven de installatievergadering door, met als hoofdthema: werken aan een divers 

personeelsbeleid. Op 29 november ging in Kortrijk het tweede overleg door, over de aanpak van 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/binnenband-lokaal-transversaal-beleid
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discriminatie op de huisvestingsmarkt. Unia werd voor beide evenementen uitgenodigd en zorgde op het 

laatste overleg voor input over discriminatie op de private huurmarkt.  

Tot het Vlaamse ECCAR-netwerk behoren alle Vlaamse steden die effectief lid zijn van ECCAR of die 

interesse hebben in de werking ervan. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zorgt 

voor de logistieke en administratieve ondersteuning van dit netwerk.  

In 2020 staat alvast het thema onderwijs op de agenda (de aanpak van racisme en discriminatie via 

onderwijs). 
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4.2 Unia regio Brugge  

4.2.1 Netwerken 

Unia Brugge zit ingebed binnen de Diversiteitsdienst van de stad. Net zoals in de voorgaande jaren zette 

Unia ook in 2019 sterk in op netwerking binnen de stad Brugge. We legden onder meer contacten met:   

 

• Stad Brugge: Diversiteitsdienst, Noord-Zuiddienst, Dienst Welzijn, Woondienst, Preventiedienst, 
Huis van de Bruggeling, Vrijwilligerscentrale, Ombudsdienst, Flankerend Onderwijsbeleid,… 

• Stadsbestuur: de burgemeester en zijn kabinetsmedewerkers 

• OCMW Brugge: LOI, Onthaal, Inloophuis 't Sas, SVK  

• Federale en lokale politie Brugge 

• Verschillende vzw's waar armen het woord nemen (vzw Wieder, Ûze Plekke, …)  

• CAW Noord-West-Vlaanderen   

• Vormingplus  

• 11.11.11 

• FMDO  

• Huurdersbond   

• Agentschap Integratie en Inburgering    

• Orbit vzw   

• Merhaba vzw  

• Islamitisch Centrum Brugge  

• Huis van de Mens 

• Rebus 

• CGSO 

• Wel Jong, niet Hetero 

• vzw Taranta 

• International Centre for Relations and Diplomacy 
• Hogescholen VIVES + Howest  

• Cinema Lumière 

• Wereldhuis West-Vlaanderen 
• School zonder Racisme  

• Inter 

• …  
  
 
 
Unia Brugge zat in 2019 in de volgende netwerkgroepen:  

a. Brugs Overleg Integratie en Inburgering: de Diversiteitsdienst Brugge trekt deze 
werkgroep. Ze bestaat uit verschillende diensten en organisaties die werken rond de 
integratie van nieuwe Bruggelingen. Het overleg heeft vooral als doelstelling om 
informatie te delen en elkaars werkingen beter te leren kennen.   

b. Stuurgroep Allemaal Mensen Brugge: overleg tussen verschillende partners (Stad Brugge, 
Vormingplus, FMDO, 11.11.11 en Unia) ter voorbereiding van ‘Allemaal Mensen Brugge’, 
een project met tientallen partners dat in het najaar dieper ingaat op de thema’s migratie 
en discriminatie.  
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c. Werkgroep ECCAR: overleg tussen de diversiteitsdienst, Agentschap Integratie en 
Inburgering en Unia om een ECCAR-plan op te stellen voor de stad Brugge. 

d. Brugs Regenboognetwerk: de Diversiteitsdienst trekt deze werkgroep. Ze bestaat uit 
verschillende stadsdiensten en middenveldorganisaties die werken rond het thema 
LGTBI. Het overleg heeft als doelstelling om informatie te delen, goedkeuring te geven 
over campagnes, etc.  

e. West-Vlaams Regenboognetwerk: Rebus trekt deze groep. Ze bestaat uit verschillende 
medewerkers van stadsdiensten die werken rond het thema LGBTI.  

 

4.2.2 Preventieve acties 

Actie 21 maart, internationale dag tegen racisme   

Ook in Brugge zetten we in op de nationale campagne #GeefMe1Minuut, die het secundair onderwijs 
uitdaagde om een campagnefilmpje te maken tegen racisme.  

 
Verder stond Unia in het Huis van de Bruggeling met de campagne “Zet geen dubbel gezicht op” van de 
stad. We vroegen aan voorbijgangers om een foto te laten nemen waarbij de helft van hun gezicht werd 
ingevuld door een foto van een ander half gezicht van andere origine. Zo toonden we de diversiteit aan 
in de stad en maakten we mensen er bewust van dat kleur er niet toe doet. De stad verwerkte de foto’s 
achteraf in een mooie affiche.  

 
Actie 17 mei, internationale dag tegen holebifobie en transfobie   

De lokale contactpunten van West-Vlaanderen hebben de traditie om samen te werken met Rebus rond 
17 mei. Ook in 2019 sloegen we de handen in elkaar.  

 
We werkten samen de campagne #LoveIsAll uit en maakten 
pakketten voor secundaire scholen. Een pakket bestond uit 
stiften en drie borden: een infographic en twee blanco 
borden waarop de leerlingen hun positieve insteek rond 
het thema konden noteren. Daarnaast gaven we de nodige 
info mee om dit thema bespreekbaar te maken in de klas. 
Ook in Brugge werd deze campagne verspreid onder 
secundaire scholen.  
 
Daarnaast stonden we op 17 mei zelf op verschillende 
plaatsen in West-Vlaanderen met de infographics en de 
borden om IDAHOT bekend te maken bij het grote publiek. 
In Brugge stonden we in de namiddag op het stationsplein 
en slaagden we erin om honderden mensen aan te spreken 
om hun liefdevolle boodschap op onze borden te noteren. 
  
De borden werden achteraf tentoon gesteld in Mijn Brugge 
en we verspreidden er foto’s van via sociale media.   
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21 mei: burgemeester en schepen van Onderwijs bezoeken OKAN-klas 

De OKAN-klas van KTA Brugge greep in 2019 net naast de hoofdprijs van onze wedstrijd #GeefMe1Minuut. 
In hun filmpje hadden ze zich in de schoenen van de Brugse burgemeester gezet en vijf aanbevelingen 
gedaan om racisme in de stad aan te pakken. Dit was voor Unia een ideale aanleiding om de burgemeester 
en de schepen van Onderwijs uit te nodigen in de klas. De jongeren stelden hun filmpje voor en gingen in 
dialoog met de burgemeester en de schepen over hun aanbevelingen. Een leerrijke voormiddag voor allen.  

 

 
 
 

6 juni: Week van Verbondenheid en De Langste Tafel   

Naar goeie gewoonte organiseerden Stad Brugge, Unia en heel wat andere partners samen De Langste 
Tafel in het kader van de Week van Verbondenheid. Dit ging opnieuw door in het station van Brugge tijdens 
de lunchpauze (van 12 tot 14 uur). Doelstelling: mensen met elkaar in dialoog laten treden en ze de kans 
geven om te praten met iemand waarmee ze in hun dagelijkse leven minder voeling hebben. Zo nodigden 
we ook specifiek nieuwe Bruggelingen uit, mensen die in armoede leven, asielzoekers, studenten, 
ouderen, ...  
 
Iedereen kon aanschuiven aan een erg lekker en divers buffet. Door alle tafels aan elkaar te hangen en 
iedereen door elkaar te laten zitten, gingen mensen makkelijk met elkaar in dialoog en konden ze vragen 
stellen waartoe ze anders nooit de kans zouden krijgen. De opkomst was opnieuw geweldig: zo’n 450 
mensen namen hieraan deel.   
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15 september: Autoloze Zondag Brugge 

Alle diensten van de Hoogstraat 9 stelden hun aanbod voor aan het grote publiek van Autoloze Zondag. 
Unia stond er met ons gloednieuwe ‘ongelijke kansenspel’ en liet kinderen, ouders en grootouders hun 
eigen button kleuren voor diversiteit.   

  
September tot december: ‘Allemaal Mensen Brugge’   

Wegens het groot succes van het project ’Allemaal Mensen Brugge’ besloot de stuurgroep, waar ook Unia 
en de stad deel van uitmaken, om dit project ook in 2019 verder te zetten. Tal van Brugse organisaties (nog 
meer dan de voorgaande jaren) sloten opnieuw aan bij Allemaal Mensen Brugge en maakten gedurende 
een dikke drie maanden een erg gevarieerd programma op rond de thema’s migratie, discriminatie en 
diversiteit. Openheid, ontmoeting, uitwisseling van informatie en inleving stonden hierbij centraal.   
 
Een overzicht van alle activiteiten vind je terug op www.allemaalmensenbrugge.be.   
 
Het project kende opnieuw een overdonderend succes. Elke activiteit trok een ruim en divers publiek 
aan.  

 
23 oktober: Naima Charkaoui: “Racisme: over wonden en veerkracht” 

In het kader van Allemaal Mensen Brugge organiseerde Unia, samen met Vormingplus en FMDO, een 
lezing van Naima Charkaoui over hoe racisme het slachtoffer ook persoonlijk treft en wat dit kan doen 
met iemands gezondheid en ontwikkeling.  

 
20 november: Nic Balthazar: “Wat heeft migratie met het klimaat te maken?” 

Ook in het kader van Allemaal Mensen Brugge organiseerde Unia, samen met Howest, een lezing van Nic 
Balthazar. Die legde in zijn ‘klimaatbetoog’ een link tussen klimaat, migratie en discriminatie en maakte 
op een speelse manier duidelijk hoe gigantisch de uitdagingen zijn, en hoe hoopvol ook de mogelijke 
oplossingen.  

 
 

 

http://www.allemaalmensenbrugge.b/
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4.2.3 Vormingen 

Lees 4.1.3. voor een overzicht van de vormingen die Unia in 2019 in West-Vlaanderen gaf.  
 
Op 5 februari en 7 mei 2019 werden in Brugge bovendien woonateliers aangeboden voor mensen die 
minder kans hebben op de huisvestingsmarkt. Unia verzorgde daarin het luik ‘Rechten en plichten, 
discriminatie’. 

4.2.4 Beleidsaanbevelingen 

De lokale medewerkster van het Unia-contactpunt Brugge neemt deel aan verschillende werkgroepen en 
zet sterk in op netwerking. Tijdens die overlegmomenten geeft ze – samen met de andere partners rond 
de tafel – meerdere lokale beleidsaanbevelingen.  
Bovendien zit Unia ingebed binnen de diversiteitsdienst van de stad. Ook zo wisselen medewerkers veel 
informatie uit en geven we vanuit Unia op een informele manier beleidsaanbevelingen door.  
De onvoldoende kennis van de antidiscriminatiewetgeving blijft een probleem. Op alle 
netwerkmomenten en informele contacten blijft de Unia-medewerkster haar kennis hierrond delen en 
verspreiden, ook bij lokale politici en stadsmedewerkers. 
 
Binnen Unia werkt de medewerkster bovendien voor de regio West-Vlaanderen en zit ze ingebed in de 
cluster Oost- en West-Vlaanderen. Hierdoor heeft ze een breder overzicht en kan ze bij haar 
beleidsaanbevelingen ook goede praktijken en beleidsvoorbeelden van andere lokale contactpunten 
uitwisselen en toelichten.  
 
In 2019 gaf Unia onder meer beleidsaanbevelingen over : 

• LGBTI: de burgemeester en zijn kabinet kregen een vraag rond het aanleggen 
van een regenboogzebrapad. Ze wonnen inlichtingen in bij Unia, die een groter 
kader schepte rond LGBTI’s in Brugge.   

• De inbedding van een nieuwe moskee: n.a.v. problemen tussen de 
buurtbewoners van de moskee en de gelovigen zelf startte Unia een 
bemiddeling op. Veel van de problemen zijn te wijten aan een te krappe locatie 
in een woonwijk. De moskee zoekt dan ook volop naar een nieuwe inbedding. 
Unia gaf de burgemeester en zijn kabinet, de stadsdiensten en ook de voorzitters 
van de moskee beleidsaanbevelingen rond de voorbereiding die gepaard gaat 
met de nieuwe locatie. We verwezen hiervoor o.a. naar onze website 
Kiesgelijkekansen.be, waar een mooi voorbeeld staat van Fléron-Retinne. 

• Diversiteit in het onderwijs: zowel op gebied van inclusief onderwijs voor 
kinderen met een beperking als voor kinderen van andere origine of met een 
ander geloof.  

• Polarisering.  
• Toegankelijkheid van evenementen.  
• … 

 
Daarnaast werkte Unia ook samen met de stad rond de opmaak van een stappenplan voor ECCAR.  
 
We gaven ook de tip aan de stad om lid te worden van UNHCR’s Cities stand #withrefugees. Het was erg 
fijn om te mogen vaststellen dat de stad dit heeft ondertekend en zo haar solidariteit met vluchtelingen 
in de verf zet.  
 

https://www.kiesgelijkekansen.be/aanbevelingen/begeleiding-inplanting-gebedsplaats
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4.3 Unia regio Oostende  

4.3.1 Netwerken 

Unia Oostende zit ingebed binnen de dienst Mens en Maatschappij van de stad. Net zoals in de 
voorgaande jaren zette Unia ook in 2019 in op netwerking binnen de stad Oostende. We legden 
onder meer contacten met:   

• Stad Oostende: Dienst Mens en Maatschappij, Jeugddienst, Dienst Onderwijs, Onthaal, 
Dienst Integrale Veiligheid, Dienst Communicatie, Sportdienst  

• Stadsbestuur : de schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid en de schepen van Mens en Milieu 
en hun kabinetsmedewerkers 

• Sociaal Huis Oostende  

• Samenlevingsopbouw   

• CAW Noord-West-Vlaanderen   

• Vormingplus  

• FMDO  

• Huurdersbond   

• Agentschap Integratie en Inburgering    

• Orbit vzw   

• De Antenne  

• Verschillende Oostendse secundaire scholen  

• School zonder Racisme  

• vzw Duinhelm  

• vzw Ithaka   

• Inter 

• De oude voorzitter van de synagoge 

• Rebus (West-Vlaams Regenbooghuis)   

• …  
 

 
Unia maakte in 2018 deel uit van de volgende werkgroepen in Oostende:   

- INO (Integratienetwerk Oostende): de stad Oostende en het sociaal huis trekken samen 
deze werkgroep. Ze bestaat uit verschillende diensten en organisaties die werken rond de 
integratie van nieuwkomers. Het is een actieve werkgroep waar informatie wordt gedeeld 
en nieuwe projecten worden ontwikkeld. Er wordt telkens per thema gewerkt: bv. arbeid, 
huisvesting, vrije tijd. Unia heeft er een actieve inbreng.   

- Werkgroep toegankelijkheid: de Dienst Mens en Maatschappij en Unia trekken samen 
deze werkgroep. Ze bestaat uit vrijwilligers en professionelen die zich samen willen 
inzetten voor een grotere toegankelijkheid van Oostende. Ze zetten onder meer 
vormingen in elkaar, kaarten problemen aan bij het schepencollege en werken acties uit 
rond 3 december (de internationale dag voor personen met een handicap). In 2019 stond 
de werkgroep op een laag pitje wegens een nieuwe aanpak van het thema handicap en 
toegankelijkheid.  

- WAP (Welzijn en Armoedeplatform): in het Welzijn en Armoedeplatform maken private 
organisaties, Stad Oostende en Sociaal Huis Oostende samen werk van een stadsbreed 
welzijnsbeleid en armoedeaanpak. Unia is lid van het WAP.   
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4.3.2 Preventieve acties 

Actie 21 maart, internationale dag tegen racisme   

Ook in Oostende zetten we in op de nationale campagne #GeefMe1Minuut die het secundair onderwijs 
uitdaagde om een campagnefilmpje te maken tegen racisme.  
 
Op 21 maart stonden we bovendien in het stadhuis met de fotoboot van Unia. Voorbijgangers konden hun 
foto laten nemen en kregen een gepersonaliseerde button mee naar huis met de boodschap “iedereen 
uniek”. Zo toonden we de diversiteit aan in de stad en maakten we mensen bewust van het belang van de 
internationale dag tegen racisme.  
 

Actie 17 mei, internationale dag tegen holebifobie en transfobie   

 
De lokale contactpunten van West-Vlaanderen hebben de traditie om samen te werken met Rebus rond 
17 mei. Ook dit jaar sloegen we de handen in elkaar.  

 
We werkten samen de campagne #LoveIsAll uit 
waarbij we pakketten maakten voor secundaire 
scholen. Een pakket bestond uit stiften en drie 
borden: een infographic en twee blancoborden 
waarop de leerlingen hun positieve insteek rond het 
thema konden noteren. Daarnaast gaven we de 
nodige info mee om dit thema bespreekbaar te maken 
voor de klas. Ook in Oostende werd deze campagne 
verspreid onder secundaire scholen. 
 
Daarnaast stonden we op 17 mei zelf op verschillende 
plaatsen met de infographics en de borden om 
IDAHOT bekender te maken bij het grote publiek. In 
Oostende stonden we in de voormiddag op het 
wapenplein, samen met Rebus. We slaagden erin om 
heel wat mensen aan te spreken om hun liefdevolle 
boodschap op onze borden te noteren. Foto’s van de 
borden werden achteraf verspreid via sociale media.   

 

4.3.3 Vormingen 

Lees 4.1.3. voor een overzicht van de vormingen die Unia in 2019 in West-Vlaanderen gaf.  

4.3.4 Beleidsaanbevelingen 

De lokale medewerkster van het Unia-contactpunt Brugge neemt deel aan verschillende werkgroepen en 
zet sterk in op netwerking. Tijdens die overlegmomenten geeft ze – samen met de andere partners rond 
de tafel – meerdere lokale beleidsaanbevelingen. Bovendien zit Unia ingebed binnen de dienst Mens en 
Maatschappij van de stad. Ook zo wisselen medewerkers veel informatie uit en geven we vanuit Unia op 
een informele manier beleidsaanbevelingen door.  
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De onvoldoende kennis van de antidiscriminatiewetgeving blijft een probleem. Op alle 
netwerkmomenten en informele contacten blijft de Unia-medewerkster haar kennis hierrond delen en 
verspreiden, ook bij lokale politici en stadsmedewerkers. 
 
Binnen Unia werkt de medewerkster bovendien voor de regio West-Vlaanderen en zit ze ingebed in de 
cluster Oost- en West-Vlaanderen. Hierdoor heeft ze een breder overzicht en kan ze bij haar 
beleidsaanbevelingen ook goede praktijken en beleidsvoorbeelden van andere lokale contactpunten 
uitwisselen en toelichten.  
 
 
In 2019 gaf Unia onder meer beleidsaanbevelingen over: 

• De nieuwe aanpak van subsidies voor buurtevenementen: de stad Oostende 
pakte in 2019 de buurtwerking en het toekennen van (kleine) subsidies aan 
lokale buurtinitiatieven volledig anders aan. Daarbij stond ook de uitsluiting van 
discriminatie centraal. Unia gaf tal van tips aan de lokale medewerker, zoals het 
opnemen van een anti-discriminatieclausule in de voorwaarden.  

• De aanpak van LGTBI: 2019 was een moeilijk jaar voor Rebus, onze belangrijkste 
partner in het kader van LGBTI. Samen met de stad bekeken we hoe we dit 
konden aanpakken.  

• Polarisering  
• Toegankelijkheid: in het jaarlijks overleg met Unia gaven we een aantal 

aanbevelingen en inzichten mee aan de kabinetsmedewerker rond 
toegankelijkheid en discriminatie (o.a. aanpak openbaar vervoer en de 
verschillende verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partners, 
zeker ook met de aanleg van het nieuwe station in Oostende)  

• … 
 

4.4 Unia regio Kortrijk  

4.4.1 Netwerken 

Overleg met integratieambtenaar rond ECCAR 

Kortrijk heeft een ECCAR-plan ingediend bij de hoofdzetel van ECCAR in Potsdam -Duitsland.  

Overleg met Philippe de Coene, schepen van Sociale Vooruitgang, Armoedebestrijding en Onroerend 

Erfgoed  

Unia werd samen met de Stad Gent uitgenodigd voor een verkennend gesprek bij schepen de Coene in 

Kortrijk. Daarbij kregen we meer uitleg over de discriminatietoets op de huurmarkt als één van de punten 

uit het sociaal beleid van de stad. "De kansen van mensen op de huurmarkt mogen niet beïnvloed worden 

door factoren zoals inkomen, leeftijd of afkomst," staat er in het akkoord. Kortrijk beschikt al over een 

goed uitgewerkt huurgarantiefonds, een discriminatietoets is de volgende stap. In een eerste fase stelt de 

sector een wetenschappelijk en onafhankelijk bureau aan dat nagaat of er effectief verschillen zijn in de 

slaagkansen op de huurmarkt op vlak van inkomen, leeftijd en afkomst. Bij negatieve resultaten volgt een 

tweede fase en wordt er een actieplan opgemaakt met de stad. In een derde fase kan er opgetreden 

worden. Unia en de Stad Gent gaven tijdens het overleg inzicht in hoe de praktijktesten in Gent zijn 

verlopen.  



 
30 2019 │  Jaarverslag regio West-Vlaanderen 

 

 

Netwerk diversiteit in de dienstverlening 

Unia neemt deel aan het netwerk diversiteit in de dienstverlening. Dat netwerk brengt 3 tot 4 keer per jaar 

alle partners samen die met culturele diversiteit te maken hebben. De stad Kortrijk is hierbij de 

initiatiefnemer. Partners zoals de VDAB, het stadsloket, het CAW en het OCMW geven er de stedelijke 

problemen die hulpverleners in hun dagdagelijkse praktijk meemaken en de antwoorden hierop. De rol 

van Unia in dit netwerk is antwoorden te bieden op vragen omtrent discriminatie en racisme. 

Jaarlijks overleg met schepen De Coene (5 september) 

De directie van Unia komt jaarlijks samen met de schepen, het kabinet en de verantwoordelijke 

ambtenaren van stad Kortrijk om een stand van zaken te bespreken. Hierbij presenteren we het regionaal 

jaarrapport en bespreken we de samenwerking. 

4.4.2 Preventieve acties 

17 mei: IDAHOT 2019  

De lokale contactpunten van West-Vlaanderen hebben de traditie om samen te werken met Rebus rond 
17 mei. Ook dit jaar sloegen we de handen in elkaar.  
We werkten samen de campagne #LoveIsAll uit waarbij we pakketten maakten voor secundaire scholen. 
Een pakket bestond uit stiften en drie borden: een infographic en twee blancoborden waarop de 
leerlingen hun positieve insteek rond het thema konden noteren. Daarnaast gaven we ook de nodige 
info mee om dit thema bespreekbaar te maken voor de klas. Kortrijk heeft de actie wijd verspreid in veel 
scholen. 
 

Sinksen 2019 

Elk jaar organiseert Kortrijk de ‘Sinkse Feesten’. Hierbij krijgt de wereld in Kortrijk duidelijk een plaats: een 

volledig plein wordt omgetoverd tot wereldreis. De vorige jaren stond Unia er met een eigen stand. Dit 

jaar koos Unia om het evenement te ondersteunen met logistieke hulp, onder het motto vele handen 

maken licht werk. Zo wil Unia het belang onderstrepen van dit soort initiatieven die diversiteit en 

samenleven naar voren brengen. 

4.4.3 Vormingen 

Lees 4.1.3. voor een overzicht van de vormingen die Unia in 2019 in West-Vlaanderen gaf.  

 

Vorming bij A’kzie vzw: over racisme, discriminatie en onze werking  

A'kzie vzw is een ‘vereniging waar armen het woord nemen’. Unia werd op  26 juni 2019 uitgenodigd om 

de leden een uiteenzetting te geven over de werking van Unia en in te gaan op hoe meldingen worden 

behandeld. De deelnemers legden ons meerdere situaties voor die we gezamenlijk analyseerden. De 

kennismaking met de werking van Unia is de organisatie erg bevallen en A’kzie vzw wenst in 2020 een 

vervolgsessie te organiseren over hoe reageren op  racistische of discriminerende opmerkingen.   
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4.4.4 Beleidsaanbevelingen 

Aansluiting van Kortrijk in de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) 

Als centrumstad kan Kortrijk een actieve rol spelen in de strijd tegen racisme en discriminatie. Op Europees 

niveau is er een netwerk van steden dat goede praktijken bundelt volgens een welbepaald plan. Unia 

onderstreept al jaren het belang van de aansluiting bij dit netwerk, omdat dit het werk die in Kortrijk 

plaatsvindt tegen racisme en discriminatie valoriseert en tastbaar maakt. 

Kortrijk is dan ook lid van het Vlaams netwerk van steden tegen racisme. 

 

4.5 Unia regio Roeselare  

4.5.1 Netwerken 

Focusgroep Integratie 

In Roeselare komen verschillende partners samen die de integratie van nieuwkomers bevorderen. Hierbij 

is er aandacht voor initiatieven die het samenleven in Roeselare bevorderen vanuit de culturele diversiteit 

die er is. In de focusgroep worden werkgroepen opgericht met een tijdelijk karakter die concrete acties 

uitwerken. 

Unia neemt als partner deel aan deze focusgroep. De groep komt een viertal keer per jaar samen. 

Werkgroep levensbeschouwingen 

Unia heeft deelgenomen aan het netwerk levensbeschouwingen. Deze groep is vanuit de focusgroep (zie 

boven) ontstaan. Unia nam hierbij een meewerkende rol op. Deze werkgroep is nu afgesloten. 

Jaarlijks overleg met Schepen Hostekint (5 september) 

De directie van Unia komt jaarlijks samen met de schepen en de verantwoordelijke ambtenaren van stad 

Roeselare om de stand van zaken te bespreken. Hierbij presenteren we het  regionaal jaarrapport en 

bespreken we de samenwerking. 

4.5.2 Preventieve acties 

17 mei: IDAHOT 2019  

De lokale contactpunten van West-Vlaanderen hebben de traditie om samen te werken met Rebus rond 
17 mei. Ook dit jaar sloegen we de handen in elkaar.  
We werkten samen de campagne #LoveIsAll uit waarbij we pakketten maakten voor secundaire scholen. 
Een pakket bestond uit stiften en drie borden: een infographic en twee blancoborden waarop de 
leerlingen hun positieve insteek rond het thema konden noteren. Daarnaast gaven we ook de nodige 
info mee om dit thema bespreekbaar te maken voor de klas. Roeselare heeft de actie wijd verspreid in 
veel scholen. 
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4.5.3 Vormingen 

Lees 4.1.3. voor een overzicht van de vormingen die Unia in 2019 in West-Vlaanderen gaf.  

4.5.4 Beleidsaanbevelingen 

Aansluiting van Roeselare in de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) 

Als centrumstad kan Roeselare een actieve rol spelen in de strijd tegen racisme en discriminatie. Op 

Europees niveau is er een netwerk van steden dat goede praktijken bundelt volgens een welbepaald plan. 

Unia onderstreept al jaren het belang van de aansluiting bij dit netwerk, omdat dit het werk die in Kortrijk 

plaatsvindt tegen racisme en discriminatie valoriseert en tastbaar maakt. 

Roeselare is dan ook lid van het Vlaams netwerk van steden tegen racisme. 

Adviezen en aanbevelingen  

Doorheen de verschillende contacten en netwerken waaraan Unia deelneemt, geeft Unia adviezen en 

aanbevelingen vanuit haar eigen expertise en ervaring. Hierbij besteden we altijd aandacht aan het 

wettelijk kader rond racisme en discriminatie.   
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