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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.  
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Op deze manier brengen we de medewerkers samen, die voordien vooral 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 
prov. Limburg: 

126 151 229 224 264 

      

 

 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 

Gemeente Aantal meldingen Gemeente  Aantal meldingen  
Hasselt 63 Zonhoven 3 
Genk 28 Hamont-Achel 2 
Houthalen-Helchteren 19 Tessenderlo 2 
Sint-Truiden 18 Gingelom 2 
Niet gekend 18 Peer 1 
Beringen 18 Halen 1 
Bilzen 17 Riemst 1 
Tongeren 11 Diepenbeek 1 
Maasmechelen 7 As 1 
Maaseik 6 Herk-de-Stad 1 
Heusden-Zolder 5 Heers 1 
Pelt 5 Kortessem 1 
Lommel 5 Dilsen-Stokkem 1 
Leopoldsburg 4 Neerpelt 1 
Lummen 4 Ham 1 
Lanaken 4 Nieuwerkerken  1 
Oudsbergen 3 Bocholt 1 
Hechtel-Eksel 3 Kinrooi 1 
Hoeselt 3   
  Eindtotaal 264 

 

Detail centrumsteden (aantal meldingen per deelgemeente) 

Gemeente Hasselt Aantal meldingen  Gemeente Genk Aantal meldingen  
Hasselt 58 Genk 28 
Kermt 1 Totaal 28 
Kuringen 2   
Stevoort 1   
Stokrooie 1   
Totaal 63   
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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 Limburg 38 74 69 70 76 

 

2.3.2 Aantal dossiers per gemeente 

Gemeente Aantal dossiers Gemeente Aantal dossiers 
Hasselt 15 Lummen 2 
Tongeren 7 Lanaken 2 
Genk 7 Leopoldsburg 1 
Niet gekend 6 Riemst 1 
Sint-Truiden 5 Zonhoven 1 
Maaseik 4 Halen 1 
Bilzen 4 Ham 1 
Maasmechelen 3 Hoeselt 1 
Beringen 3 Hamont-Achel 1 
Pelt 2 Peer 1 
Tessenderlo 2 Diepenbeek 1 
Lommel 2 Houthalen-Helchteren 1 
Heusden-Zolder 2   
  Totaal 76 

 

Detail centrumsteden (aantal dossiers per deelgemeente) 

Gemeente Hasselt Aantal dossiers Gemeente Genk Aantal dossiers 
Hasselt 14 Genk 7 
Kuringen 1 Totaal 7 
Totaal 15   
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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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Onderwijs 
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Arbeid en werkgelegenheid  
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3 Onderhandelde oplossingen 

3.1 Parkeerplaats voor personen met een handicap 

Een melder kwam bij Unia terecht omdat hij een parkeerplaats voor personen met een handicap wilde 
aanvragen in de buurt van zijn woonplaats. De melder had reeds contact opgenomen met het lokale 
bestuur. Het schepencollege had beslist om de parkeerplaats niet toe te kennen, maar in het verslag was 
geen motivering te vinden. De melder wilde graag een antwoord krijgen waarom de parkeerplaats niet 
toegekend werd. 

In het kader van een recht op een zelfstandig leven en mobiliteit polste de melder onder impuls van Unia 
naar de motivering waar hij op basis van de openbaarheid van bestuur recht op had en verwees tegelijk 
naar de omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een 
handicap (3 april 2001). 

Enkele weken later werd een parkeerplaats voor personen met een handicap aangelegd in de straat waar 
de melder woont. 

3.2 Leerling met Down ervaart obstakels bij toepassing M-decreet 

Een leerling met het syndroom van Down volgt les op een lagere school binnen het regulier onderwijs. De 
ouders van de leerling kiezen bewust voor een reguliere school, vanwege de sociale inclusie en het feit dat 
hun kind een aangepast traject kan volgen.  

De ouders vonden in de eerste plaats een school die zich actief inzet om van de inclusie een succesverhaal 
te maken. Echter, bij de start van het nieuwe schooljaar bleek dat enkele afspraken uit het voorgaande 
jaar moeizaam of niet opgevolgd worden. Daarnaast bleek dat er teveel wordt verwacht van de ouders 
inzake expertise en tijdsinvestering, en volgden zowel de school als het CLB de leerling niet op een 
gestructureerde en onderbouwde manier op. Tijdens het schooljaar besliste de school dat de leerling niet 
meer elke dag van de week welkom was en dat het op die dagen buitengewoon onderwijs moest volgen. 
De ouders contacteerden vervolgens Unia. 

Unia had eerst een informatief gesprek met de ouders en de directie om te kijken hoe het traject van de 
leerling liep. Hier werden enkele problemen vastgesteld met betrekking tot de toepassing van het M-
decreet. In een later onderhandelingsgesprek engageerde de school zich om zich te excuseren naar de 
ouders toe en om de logica van het M-decreet in de toekomst toe te passen. 

Ondertussen startten de ouders met een zoektocht naar een andere school die zich engageert om mee te 
werken aan een inclusief verhaal. De ouders botsten hier op heel wat problemen. Éen school schreef in 
een mail dat zij het niet zien zitten omdat er onvoldoende draagvlak binnen de school is. Ook met de 
directie van deze school ging Unia een gesprek aan om uitleg te geven over de antidiscriminatiewetgeving, 
het VN-verdrag voor personen met een handicap en het M-decreet. De school besefte de fout, excuseerde 
zich bij de ouders en plande concrete stappen om de kennis over het M-decreet te integreren bij de directie 
en het leerkrachtenkorps. 
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3.3 Student geweigerd op reis omwille van epilepsie 

Een student met epilepsie had zich ingeschreven voor een meerdaagse groepsreis van een 
studentenvereniging. De studentenvereniging legde ongeveer een week voor de geplande vertrekdatum 
enkele bijkomende voorwaarden op aan de student. Die voorwaarden waren volgens hen noodzakelijk om  
de veiligheid te garanderen en omwille van praktische overwegingen. 

De student zou moeten zorgen voor extra vervoer (een wagen die de bus zou volgen) en een assisterend 
persoon. De kosten zouden verhaald worden op de student. 

In een gesprek tussen Unia, de student en de studentenvereniging werd er informatie gegeven over de 
antidiscriminatiewetgeving en het recht op redelijke aanpassingen. De opgelegde voorwaarden waren 
onredelijk. De gevraagde extra wagen en assistentie moesten voorzien worden door de 
studentenvereniging. Een meerprijs hiervoor aanrekenen is een ongunstige behandeling. De student  kon 
mee op de reis en er werden afspraken gemaakt over assistentie in het geval zich een epileptische aanval 
zou voordoen. 

3.4 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 indirecte discriminatie te vermijden, zal het zwembad voortaan een 
identiteitscontrole doen op basis van diverse 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. 
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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.  

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. 

 

http://www.geefme1minuut.be/
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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 Overlegtafels en infosessies i.s.m. Wonen Vlaanderen 

Het actieplan ‘Antidiscriminatie 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 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?  

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).  
 
 

https://www.skan.be/nl
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4.1.4 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 de methodiek van intervisie en uitwisseling van 
expertise. 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.  

4.1.5 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 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/binnenband-lokaal-transversaal-beleid
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4.2 Unia regio Hasselt 

4.2.1 Netwerken 

Limburgse Integratieraad (LIR) 

De LIR wordt ondersteund door het Agentschap Integratie en Inburgering. Unia maakt deel uit van het 
bureau dat enkele keren per jaar samen komt. Ook de gouverneur van Limburg ondersteunt de LIR dat 
meer dan 60 leden telt. 

Het bureau zoekt ook inspiratie en nodigt sprekers uit om 
samen over diversiteit uit te wisselen. De voorzitster van 
de LIR, Maryam Jamshid, nodigde in november Wim Dries 
uit, burgemeester van Genk en de huidige voorzitter van 
de VVSG. Hij kwam het traject Stadsgenoten met de 
centrumsteden voorstellen in november.  

Naast het groot diversiteitsdebat 2019 in maart 
organiseerde de LIR ook een award-uitreiking in december 
2019. In september werd er een oproep gelanceerd naar 
lokale besturen in Limburg om een diversiteitsproject in te 
dienen. De drie winnaars waren stad Genk met het project 
Springplank, Lanaken met hun inburgeringsceremonie en 
Welzijnsregio Noord-Limburg met hun regionale werking. 
Elke winnaar kreeg een schilderij van kunstenaar “Martin”. 
De vraag was om het schilderij op een zichtbare plaats in 
het gemeentehuis te plaatsen.  

(Foto: van links naar rechts, Maryam Jamshid, Schepenen Anniek Nagels, Ann 
Van Dorpe en Christel Gorissen) 

 

Regenbooghuis Limburg  

Regenbooghuis Limburg is het Limburgs aanspreekpunt voor alle vragen rond seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit. Regenbooghuis Limburg is een warme thuishaven voor de Limburgse 
regenbooggemeenschap: een luisterend oor, vriendschap, respect voor ieders eigenheid, Limburgse 
gezelligheid, een enige of tweede thuis staan hier centraal. Daarnaast is het Regenbooghuis ook hét 
Limburgse aanspreekpunt voor iedereen met vragen rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit, van 
buur tot lokale vereniging tot burgemeester. 

Unia is ook partner van het Regenbooghuis. Wanneer leden en vrijwilligers met geweld of discriminatie te 
maken krijgen, verwijzen ze door naar Unia en de politie.  

Samen met haar vele vrijwilligers probeert ze de samenleving bewust te maken rond gender en seksuele 
diversiteit. Ze organiseren vele acties, vormingen en ontmoetingsmomenten.  
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Preventieve acties 

De Regenboogmuur voor IDAHOT  

Het Regenbooghuis Limburg organiseerde een IDAHOT challenge voor het onderwijs.  Op de Internationale 
Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) hebben scholieren hun resultaat tentoongesteld aan             
C-Mine in Genk. 

  

Deze uitdaging zette scholieren aan om een poster te ontwerpen tegen holebifobie en transfobie.  

 

• 24 Limburgse scholen schilderden mee aan de muur  
• Het persmoment op 17 mei was de opening van de muur  
• De muur bleef staan tot eind augustus 2019 

 
 
3 december de Internationale dag voor personen met een handicap   

Hasselt stapt mee in een kwaliteitstraject om te werken aan een toegankelijke stad. Samen met Inter gaan 
verschillende steden, besturen en adviesraden aan de slag om het huidige toegankelijkheidsbeleid te 
evalueren en een groeitraject op maat uit te stippelen. Een unieke aanpak voor een 
toegankelijkheidsbeleid. Een eerste sessie vond in december plaats.  

 
Geefmij1minuut  

Er vonden kleine acties plaats in functie van de campagne #GM1M. Verschillende diensten hebben mee 
promotie gevoerd.  De folders waren op de tentoonstelling van de Democratiefabriek in de Bibliotheek 
van Genk terug te vinden.  
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4.2.2 Vormingen 

PXL gastcolleges  

Ondertussen kunnen we onze gastcolleges op de PXL een vaste waarde noemen. Sinds 2017 geeft Unia 
gastcolleges aan de PXL (richting Marketing en Rechtspraktijk). Zowel aan de dagopleiding als aan de 
postgraduaatopleiding.  Ze krijgen op voorhand van de docent zelf een introductie in de antidiscriminatie- 
en antiracismewetgeving met de focus op huisvesting. Deze traditie is ontstaan door de samenwerking 
met de stedelijke diensten van Hasselt en Unia (de werkgroep Huisvesting).  

De gastcolleges vonden plaats op:   

• 10 jan 2019, postgraduaat PXL  
• 26 nov 2019, dagopleiding PXL 

 

Redelijke aanpassingen in het onderwijs  

Op 30 september gaf Unia een gastcollege i.s.m. het Steunpunt voor Inclusie op de campus van het UCLL 
van Diepenbeek. Een 100-tal studenten woonde de avondsessie bij. Unia lichtte de regelgeving toe rond 
redelijke aanpassingen zoals bepaald door het Vlaams Gelijke Kansen decreet.  

4.2.3 Beleidsaanbevelingen 

Traject stadsmedewerker Regenbooghuis  

In september liet het Regenbooghuis Limburg een stadsmedewerker verplicht een inleefstage lopen 
omwille van de discriminerende uitspraken die de persoon eerder deed op de werkvloer. Unia gaf hierbij 
input en advies om de inzichten omtrent discriminatie te vergroten.  

 

Geen leeftijdslimiet voor Kapertoren  

Stad Hasselt wilde jonge mensen aantrekken en hen de kans geven om in een betaalbaar appartement in 
het centrum te wonen. Daarom stelde de stad een leeftijdslimiet in: de potentiele bewoners van de 
Kapertoren mochten niet ouder zijn dan 32 jaar. 

In een advies benadrukte Unia dat de opzet legitiem is, maar strijdig met de Antidiscriminatiewet. Het gaat 
in deze situatie duidelijk om discriminatie op basis van leeftijd, een van de beschermde 
persoonskenmerken. Voor Unia bestaan er andere middelen om dezelfde doelgroep aan te trekken, die 
minder drastisch zijn en vaak doeltreffender.   

Wie jonge bewoners wil aantrekken, kan bijvoorbeeld ook investeren in een leefomgeving die net die 
doelgroep aanspreekt. Met bijvoorbeeld een fitnesscentrum, een koffiebar, een coworking plek of een 
wasserette. Op die manier worden bewoners die ouder zijn dan 32 niet gediscrimineerd, en trekt men toch 
een jongere doelgroep aan. 

Stad Hasselt en projectontwikkelaar Kolmont hebben beslist om het advies van Unia te volgen, en om 
komaf te maken met de leeftijdslimiet voor de bewoners van de Kapertoren. 
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4.3 Unia regio Genk 

4.3.1 Netwerken 

Forum Samenleven in Diversiteit  

Het Genkse Forum Samenleven in Diversiteit is een stedelijke adviesraad die het lokale diversiteitsbeleid 
opvolgt. Vrijwilligers van verschillende etniciteit en vertegenwoordigers van diverse Genkse organisaties 
organiseren tweemaal per jaar een Open Forum. 

Het Forum organiseert zelf geen activiteiten, maar ondersteunt en stimuleert de Genkse interculturele 
samenleving door informatie en overleg. 

Unia schuift mee aan tafel voor de diversiteitsonderwerpen die Forumleden aansnijden. Op 1 april nodigde 
het Forum Naima Charkaoui uit om haar boek voor te stellen. 80 deelnemers uit het Genkse middenveld 
zijn gekomen naar de boekvoorstelling, Racisme, over wonden en veerkracht.  

 
OGWA, Ook Genks Wel Anders  

In 2013 ontwikkelde de stad Genk een actieplan rond seksuele- en genderdiversiteit. Dat doet de stad in 
samenwerking met Ook Genks Wel Anders, een netwerk van en voor Genkse holebi’s en transgenders en 
Unia Genk. 

5 jaar geleden werd OGWA, Ook Genks Wel Anders, in het leven 
geroepen. Het netwerk is uitgegroeid tot een groot 
vrijwilligersplatform voor het Holebi- en Transgenderbeleid in 
Genk. 17 mei vieren ze de Internationale Dag tegen Homo- en 
Transfobie (IDAHOT) en komen ze naar buiten met heel wat 
activiteiten.  
 

Vijf jaar OGWA vertel je niet zomaar in een notendop. De 
voorbije jaren werkte de werkgroep hard om het holebi - en 
transgenderthema bespreekbaar te maken in Genk. Daarvoor 
was het nog onbekend terrein en was er geen aanspreekpunt in 
Genk. Met tal van denkmomenten, ontmoetingen, 
sensibiliseringsacties, vormingen en workshops bereiken ze de 
Genkenaren.  

Om het netwerk uit te breiden veranderen ze elk jaar van 
ontmoetingscafé. Ze houden trouw vast een pop-up regenboog-
café. Unia ondersteunt mee de netwerkactiviteiten doorheen  
het jaar en tijdens de IDAHOT-week. 
 

Netwerk Racisme  

Dit netwerk ontstond na de boekvoorstelling Racisme, over wonden en veerkracht. Het is dus een heel jong 
netwerk dat in 2019 twee keer bijeen kwam. Zowel stedelijke diensten, de federaties en ander vzw’s uit 
het middenveld zijn aangesloten of kunnen nog aansluiten. Het netwerk wil het thema racisme op de 
agenda te plaatsen en een platform aanbieden waar ervaringen en goede praktijken uitgewisseld kunnen 
worden.  
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4.3.2 Preventieve acties 

Sofagesprek met Ish  

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie kwam Ish Aït Hamou - een 
bekende schrijver, theatermaker, danser, choreograaf en filmregisseur uit Vilvoorde - naar Genk. Voor 220 
medewerkers van de stad, politie-inspecteurs, brandweermensen en vertegenwoordigers uit het 
middenveld ging hij met de radio 2-journaliste Eva Droogmans  in gesprek over de herkenning van en 
houding tegenover racisme en discriminatie. 

Slechts een kleine greep uit het 
interview dat 1,5 uur duurde:  

“Als kind werd ik uitgemaakt voor 
Makak”, vertelde Ish. “Er werd anders 
gekeken naar een kind met een 
vreemde achtergrond. Ik ben 
opgegroeid in twee culturen. Ik ben 
op en top Vlaming maar ik ben ook 
Marokkaans opgevoed. Ik zag dat toen 
niet als een opportuniteit, nu wel” 

 

 

Ish Aït Hamou kreeg enkele concrete vragen van de aanwezigen. Hoe kun je voorkomen dat je bij een 
onaangename ervaring een hele bevolkingsgroep over dezelfde kam gaat scheren? “Informeer je eerst 
goed en probeer te begrijpen wat er aan de hand is”, stelde Ish. Vandaag wordt te snel racist geroepen. 
“Dat komt door de sociale media”, legde hij uit. “Mensen communiceren vandaag wel meer maar mensen 
praten te weinig met elkaar.” Hoe ga je om met de situatie waarbij iemand uit je omgeving een racistische 
opmerking maakt? “Het is een persoonlijke keuze”, vindt Ish. “Ik maak niet van alles een strijd. Natuurlijk 
word ik boos als ik te maken krijgen met racisme of discriminatie. Maar die boosheid zet ik om in 
creativiteit. Al wat ik tot nog toe aan werkstukken (boek of toneelstuk) heb gemaakt, zijn ontstaan uit m’n 
boosheid.” Is er een verschil tussen een racistische opmerking en een grap, ook al is die niet kwetsend 
bedoeld. “Om dat onderscheid te maken, bestaat geen recept”, verklaart hij. “De grens aanvoelen heeft 
vaak met de persoon zelf te maken. Wie is hij? En hoe kijkt hij tegen het leven aan? 

   

foto: stadsmedewerkers Genk en Unia 
 

foto: Ish Aït Hamou en Eva Droogman Radio 2 
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Personeelsactie werkplaatsen  

Op 22 maart heel vroeg in de ochtend bezocht Unia samen met de schepen van Samenleven,  Anniek 
Nagels, de interne Gelijke Kansen werkgroep én de vakbonden de medewerkers van diverse diensten bij 
de stad Genk. Bij een koffie en koffiekoeken gingen we open in gesprek over racisme en discriminatie en 
mogelijke ervaringen en meningen van de stadsmedewerkers.  

 
17 mei, IDAHOT-week scholenactie   

Tijdens de IDAHOT-week trok een regenboogkaravaan van school tot school om leerlingen uitleg te geven 
over het holebi- en transgenderthema. De vrijwilligers van OGWA met ondersteuning van stad Genk, 
Cavaria en Unia. We vroegen scholieren om te sympathiseren met het thema en de regenboogsticker te 
dragen.  

Het blijft ons verbazen hoe spontaan jongeren het standje bezoeken en veel nieuwsgierige  vragen stellen. 
De scholen dragen ook hun steentje bij door vormingen aan te vragen en de regenboogkoffer te gebruiken 
om leerlingen te informeren en te sensibiliseren over holebi’s en transgenders.  

De hele week door bood OGWA ook activiteiten in het pop-up-café aan waar iedereen op kon aansluiten.   

 

3 december een dag in de huid van een persoon met een handicap  

Een bijna voltallig schepencollege en managementteam 
kropen voor enkele uurtjes in de huid van een persoon die 
ofwel in een rolstoel zit of blind is. Ze volbrachten 
opdrachten in en rond het stadhuis.  

Opdrachten zoals neem de G2 aan het station of vraag je 
parkeerkaart aan kregen ze voorgeschoteld. Bij de 
opdrachten ondervonden ze aan den lijve welke obstakels 
er zijn. Een laatste opdracht leidde iedereen naar dezelfde 
plaats waar ze onthaald werden met een drankje om na te 
praten over de ervaringen.  

Het proefondervindelijke, het zelf ervaren is nog altijd de 
beste manier om de empathie met personen met een 
beperking te vergroten en ervoor te zorgen dat er meer 
werk wordt gemaakt van een betere toegankelijkheid.  

De Adviesraad voor Personen met een Handicap en Unia 
begeleidden de groepjes veilig door de opdrachten.  

 

 

 

 

 

Foto: schepenen van Genk, Allessandro 
Cucchiara en Anniek Nagels 
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4.3.3 Vormingen 

Springplank voor divers talent  

De stad Genk voert een personeelsbeleid met ruimte en aandacht voor diversiteit, inclusie en positieve 
actie. Daarom startte ze met het project 'Springplank voor divers talent'. Met dit project wil de stad kansen 
geven aan hoogopgeleide anderstaligen en mensen met een migratie-achtergrond. ‘Springplank voor 
divers talent’, een is innovatief HR-project. 

Het project is in samenwerking met RiseSmart, Unia en Integratiepact vzw. Ze geniet de steun van de 
Vlaamse Overheid en van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie -naar een meer 
geïntegreerd migratiebeleid, via AMIF. 

Op 25 november organiseerde de stad 
samen met Divercity een inspiratie- en 
netwerkdag op de C-mine in Genk in het 
kader van het project Springplank voor 
divers talent.  Deelnemers konden uit 9 
verschillende verdiepingssessies kiezen.  
De doelgroep die dag waren vooral de 
HR-medewerkers van lokale besturen en 
bedrijven.  

 

Foto: Maarten Huvenne Unia Aftermovie van de studiedag   

 

Beleidsaanbevelingen 

Springplank voor divers talent  

Steden en gemeenten zijn werkgevers en zitten in een unieke positie om het goede voorbeeld te geven om een divers 
personeelsbestand en meer gelijke kansen te creëren. 

De diversiteit binnen onze steden wordt groter maar de personeelsbestanden van de stadsorganisaties zijn daar nog 
geen afspiegeling ervan. Unia gaf mee advies aan het project “Springplank voor divers talent”  van de stad Genk. De 
stad monitort elk jaar haar personeel en wil mee andere besturen bewustmaken en inspireren. Dankzij positieve 
acties wordt er gewerkt aan een divers en gekwalificeerd personeelsbestand.  

Hoe zorg je er als lokaal bestuur voor dat de diversiteit van jouw stadsbevolking vertegenwoordigd is in het 
personeelsbestand? Raadpleeg voor een antwoord onze website www.kiesgelijkekansen.be en vind er meer 
informatie over het project en de aanbeveling van Unia.  

Een positieve actie is een maatregel om de achterstand waarmee sommige groepen op de arbeidsmarkt 
geconfronteerd worden, weg te werken. Het is een begrip waaronder veel maatregelen vallen. Het gaat over zachte 
stimulerende maatregelen (bv. ondersteuning bij aanwervingsprocedures of een aantal stageplaatsen voorbehouden 
voor bepaalde kandidaten) tot hardere dwingende maatregelen (bv. Een percentage van een raad van bestuur dat 
van een bepaald geslacht moet zijn). De maatregelen hebben een algemene deler, nl. dat ze een groep die het 
moeilijk heeft op weg naar een job een duwtje in de rug geven.  

 

 

https://youtu.be/ieJ3yCcaglo
https://youtu.be/ieJ3yCcaglo
http://www.kiesgelijkekansen.be/
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