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1 Voorwoord 

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

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 West- en 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 
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provinciehoofdsteden. 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. 
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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 4.554 5.619 6.601 7.489 8.478 
 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
Vlaanderen 

1.638 2.085 2.467 2.626 3.443 
 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
provincie Antwerpen 

557 594 733 626 835 

 

 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. 
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2.2.2 Aantal meldingen per gemeente 

Gemeente  Aantal meldingen Gemeente Aantal meldingen 

Antwerpen 382 Nijlen 4 

Mechelen 90 Wijnegem 4 

Niet gekend  41 Mortsel 3 

Turnhout 25 Essen 3 

Lier 19 Beerse 3 

Stabroek 17 Schelle 3 

Boom 16 Arendonk 3 

Geel 15 Hemiksem 2 

Mol 11 Aartselaar 2 

Zwijndrecht 10 Ranst 2 

Kontich 10 Niel 2 

Puurs-Sint-Amands 9 Rumst 2 

Wommelgem 9 Vorselaar 2 

Willebroek 9 Herselt 2 

Herentals 8 Laakdal 2 

Kapellen (Antw.) 8 Lille 2 

Duffel 8 Rijkevorsel 1 

Edegem 7 Ravels 1 

Sint-Katelijne-Waver 7 Borsbeek  1 

Heist-op-den-Berg 7 Herenthout 1 

Brasschaat 6 Zandhoven 1 

Hoogstraten 6 Schilde 1 

Brecht 6 Putte 1 

Kalmthout 6 Baarle-Hertog 1 

Balen 6 Bonheiden 1 

Wuustwezel 6 Grobbendonk 1 

Schoten 6 Retie 1 

Westerlo 5 Boechout 1 

Berlaar 5 Zoersel 1 

Bornem 5 Lint 1 

Merksplas 5 Meerhout 1 

Malle 4 Oud-Turnhout 1 

  Totaal 835 
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Detail centrumsteden (aantal meldingen per deelgemeente) 

Gemeente 
Antwerpen 

Aantal 
meldingen  

Gemeente 
Mechelen  

Aantal 
meldingen  

Gemeente 
Turnhout 

Aantal 
meldingen  

Antwerpen 292 Mechelen 90 Turnhout 25 

Berchem 11 Totaal 90 Totaal 25 

Borgerhout 12 
    

Deurne 18 
    

Hoboken 18 
    

Merksem 15 
    

Wilrijk 16 
    

Totaal 382 
    

 

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 aantal 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 Antwerpen 231 223 226 200 228 

 

2.3.2 Aantal dossiers per gemeente 

Gemeente Aantal dossiers Gemeente Aantal dossiers 

Antwerpen 134 Kapellen (Antw.) 2 

Mechelen 28 Wijnegem 2 

Turnhout 8 Aartselaar 2 

Lier 6 Edegem 2 

Herentals 5 Zandhoven 1 

Wommelgem 5 Beerse 1 

Brasschaat 4 Vorselaar 1 

Boom 4 Zoersel 1 

Kalmthout 3 Balen 1 

Duffel 3 Niel 1 

Kasterlee 3 Lille 1 

Niet-gekend 3 Nijlen 1 

Kontich 3 Westerlo 1 

Malle 2 Hoogstraten 1 

Brecht 2 Willebroek 1 

Schoten 2 Schelle 1 

Geel 2 Wuustwezel 1 

Bornem 2 Laakdal 1 

Heist-op-den-Berg 2 Baarle-Hertog 1 

Puurs-Sint-Amands 2 Borsbeek (Antw.) 1 

Berlaar 2 Mortsel 1 

Stabroek 2   

    

  Totaal 231 
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Detail centrumsteden (aantal dossiers per deelgemeente) 

Gemeente 
Antwerpen 

Aantal 
dossiers 

Gemeente 
Mechelen 

Aantal 
dossiers 

Gemeente 
Turnhout 

Aantal 
dossiers 

Antwerpen 103 Mechelen 28 Turnhout 8 

Berchem 2 Eindtotaal 28 Eindtotaal 8 

Borgerhout 4 
    

Deurne 4 
    

Hoboken 6 
    

Merksem 6 
    

Wilrijk 9 
    

Eindtotaal 134 
    

    

2.3.3 Aantal dossiers per discriminatiegrond 
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2.3.4 Aantal dossiers  per domein 

 

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

 

2.3.7 Detail top 3 domeinen  
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Onderwijs 
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3 Onderhandelde oplossingen  

3.1 Vooroordelen door ambtenaar Burgerzaken 

Unia regio Antwerpen kreeg een melding van een burger die een reispas aanvroeg bij de dienst 

Burgerzaken. De melder zag dat een ambtenaar negatieve opmerkingen maakte over burgers van 

Marokkaanse origine. Dat gebeurde nadat een jongeman van Marokkaanse origine zijn sleutels vergat aan 

de balie. Toen de jongeman terugkwam voor zijn sleutels zei de ambtenaar “of de jongen zijn sleutels van 

zijn Porsche is vergeten”. Daarna stond de ambtenaar op om door het raam te kijken en zei hij “dat die 

Marokkaanse gastjes allemaal met een zwarte VW golf rijden”.  

Dergelijke uitspraken getuigen van negatieve vooroordelen tegenover een bepaalde gemeenschap. Een 

ambtenaar hoort nochtans neutraal te zijn in zijn gedrag naar alle burgers toe.  

Unia contacteerde het diensthoofd Burgerzaken. Daarop werd de betrokken ambtenaar op zijn houding 

gewezen. Hij werd ook  verder geëvalueerd in zijn communicatiestijl. Het diensthoofd organiseerde 

bovendien een opleiding mondelinge communicatie en omgaan met agressie,  verplicht voor alle 

loketmedewerkers. Daarbij besteedde de trainer extra aandacht aan het gebruik van (ongepaste) humor 

en dubbelzinnige opmerkingen. Het diensthoofd was zelf bij deze opleiding aanwezig en maakte aan het 

volledige team duidelijk dat de communicatie steeds beleefd en neutraal moet zijn. 

3.2 Geen rolstoeltoegankelijk toilet op lokaal evenement  

Unia regio Mechelen kreeg een melding van een rolstoelgebruikster die als bezoeker van een lokaal 

evenement geen rolstoeltoegankelijke toiletten vond en kon gebruiken. Het openbare 

rolstoeltoegankelijke toilet was ook gesloten en er was dus geen alternatief.  

Unia contacteerde de stadsdiensten. Het openbare toilet was uitzonderlijk gesloten wegens ziekte van de 

dienstverlener. Unia contacteerde ook de nationale organisator van het lokale evenement. Deze merkte 

op dat er veel aandacht werd besteed aan voldoende parkeerplaatsen voor personen met een beperking. 

Maar alle andere aspecten van toegankelijkheid werden onvoldoende meegenomen in de organisatie van 

het evenement.  

De organisator gaf toe dat het beter kon en bood haar excuses aan de rolstoelgebruikster aan. De 

organisator zal in de toekomst stappen ondernemen om alle evenementen die ze organiseert 

toegankelijker voor mensen met een beperking te maken in al zijn aspecten. De rolstoelgebruikster mag 

haar ervaring en suggesties doorgeven aan de organisator. De organisator zal ook beroep doen op Inter 

en Unia voor verder advies. Unia bezorgde de organisatie tot slot de Unia-brochure Redelijke aanpassingen 

voor personen met een handicap op evenementen in steden en gemeenten.  

 

 

 

 

https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/redelijke-aanpassingen-evenementen
https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/redelijke-aanpassingen-evenementen
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3.3 Zoontje met autisme krijgt nodige aanpassingen op school 

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

autisme. Ze wou dit bespreken met de school en vroeg 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 gaf aan dat ze het gesprek wel alleen aankon, maar dat ze graag op voorhand de wettelijke 

mogelijkheden aftoetste. Ze ging er dan zelf mee aan de slag. 

De mama nam in de loop van het jaar meermaals contact op met Unia. Telkens als er een moeilijker 

gesprek kwam, werd ze met ons advies gesterkt. Daardoor bekwam zijzelf de nodige aanpassingen op 

school. 

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 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. 
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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/


 
    Jaarverslag regio Antwerpen  │  2019 21 

 
 

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 Antwerpen  

4.2.1 Netwerken 

Netwerk onderwijs en discriminatie Antwerpen 

Het contactpunt Antwerpen verenigt elke zes weken diverse onderwijspartners rond het thema 

discriminatie en racisme. Het overleg kent een vaste structuur: een inhoudelijke spreker, het bespreken 

van (geanonimiseerde) dossiers, het bespreken van relevante campagnes … De partners zijn directies, 

zorgcoördinatoren, brugfiguren en partners uit het middenveld.  

In 2019 kwamen volgende thema’s aan bod: Steunpunt voor Inclusie, deradicalisering, interculturele 

schoolcultuur, ervaringsdeskundige M-decreet en nieuwe campagne ‘IkhandiKap ermee’. 

Netwerk Inclusie Stad Antwerpen 

Onderwijsnetwerk Antwerpen vormt met vertegenwoordigers van scholen en andere partners het 

Netwerk rond Inclusie. Unia neemt hier ook aan deel. Dit netwerk onderzoekt de noden in de stad 

Antwerpen, bepaalt gezamenlijke doelen en organiseert hiervoor passende acties. Het netwerk is ervan 

overtuigd dat een inclusievere maatschappij voordelen biedt aan iedereen. Daarom zet het sterk in op het 

leren kennen en inspelen op specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling. 

4.2.2 Preventieve acties 

IDAHOT 2019 Antwerpen 

Op 17 mei sloeg Unia de handen in elkaar met het Roze Huis en verschillende slam poets om voorbijgangers 

in de straat te vragen zich duidelijk uit te spreken tegen homo-en-transfobie. Enkele medewerkers trokken 

met een microfoon, versterker en regenboogvlaggen door de stad waar de performers op verschillende 

pleinen hun aangrijpende gedichten brachten. Onderweg werd de regenboogvlag aan het Steenplein 

gehesen samen met schepenen Fons Duchateau en Tom Meeuws. 

Antwerp Pride 2019 

Unia was aanwezig met een stand tijdens de Antwerp Pride op 12 augustus. We gaven informatie over 

onze werking en informeerden bezoekers over hun rechten. Deelnemers aan de stand maakten een Wall 

of Fame met positieve boodschappen. 

#GeefMe1Minuut Antwerpen 

Unia hield de leden van  het netwerk onderwijs en discriminatie op de hoogte van de scholenwedstrijd 

#GeefMe1Minuut en spoorde hen aan om hun achterban aan te moedigen deel te nemen aan de 

wedstrijd. Daardoor lag de deelname van scholen uit Antwerpen in 2019 hoger dan in 2018. 

In samenwerking met de consulente Diversiteit en de Dienst Onderwijs van Lier werd ook daar actief 

promotie gemaakt voor deze campagne. 
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4.2.3 Vormingen 

Training Lokale Politie Antwerpen  

In 2019  leidde Unia 105 personen op van de Lokale Politie Antwerpen (10 sessies, 1 per maand behalve in 

de zomer). De opleiding kaderde binnen de Diversiteitsweek die de dienst Diversiteit van Politie 

Antwerpen organiseert.  

Deze vormingsweek is een nieuw concept. Het wil meer ruimte creëren voor interactie en debat tussen 

politiemensen. In het opleidingsprogramma licht Unia de wettelijke antidiscriminatiewetgeving en 

diversiteitsbegrippen toe. Daarna maken deelnemers via dialoogtafels kennis met diverse 

gemeenschappen. De politie van Rotterdam traint tot slot de deelnemers in dilemma’s en geeft tekst en 

uitleg bij het begrip etnische profilering.  

Tijdens de vormingsweek leren politiemensen op een speelse manier over stereotypen en vooroordelen. 

Vanuit Unia beantwoorden we  vragen zoals ‘Wat zijn de grenzen van humor? Wanneer is humor pesten?’. 

Politiemensen oefenen ook hoe je best reageert op discriminerende of racistische uitspraken van collega’s 

of burgers. 

Inspiratiedag Exclusief/Inclusief 

Op 22 maart 2019 gaf Unia twee workshops voor leerkrachten uit het basisonderwijs en het secundair 

onderwijs  over redelijke aanpassingen voor personen met een handicap.  Deelnemers brachten een eigen 

case aan en wogen daarna met de andere deelnemers de redelijkheid van een aanpassing af. Zo 

verhoogden ze hun  vaardigheid om redelijke aanpassingen te bespreken, vanuit het belang van het kind. 

In de individuele cases werd uiteraard ook de rol van een CLB, directie en zorgcoördinator besproken.  

Pilootworkshop voor CLB medewerkers: redelijke aanpassingen afwegen 

Op 29 april gaf Unia een interactieve workshop met medewerkers van  het vrije CLB De Wissel. Daarbij 

analyseerden we samen met de deelnemers verschillende cases. De doelstelling was de kennis en 

vaardigheid te versterken bij het bepalenvan de ‘redelijkheid’ van een aanpassing voor kinderen met een 

handicap.   

AP Hogeschool Antwerpen  

Unia gaf op 25 en 29 november 2019 een vorming over de antidiscriminatiewetgeving en diversiteit aan 

30 studenten sociaal werk en 25 studenten orthopedagogie. 

4.2.4 Beleidsaanbevelingen 

Overleg dienst Burenbemiddeling, Stad Antwerpen  

Op 3 mei had Unia een overleg plaats met de dienst Burenbemiddeling. We maakten kennis en bespraken 

hoe we elkaars werking kunnen versterken. Unia en de dienst Burenbemiddeling zullen melders naar 

elkaar doorverwijzen als dat relevant is. Als we bijvoorbeeld denken dat een gesprek al veel kan helpen, 

kan Unia melders doorverwijzen naar de dienst Burenbemiddeling. We bespraken ook  dat Unia de 

antidiscriminatiewetgeving kan toelichten voor de collega’s van deze dienst.   
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Overleg Werkgroep Antwerpen Toegankelijk  

Unia startte in 2019 ook het overleg op met de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk. Zo kunnen we in de 

toekomst samen de beleidsaanpak op vlak van toegankelijkheid opvolgen. 

Kiesgelijkekansen.be 

In samenwerking met Unia traint de Lokale Politie Antwerpen jaarlijks haar medewerkers. 

Politieambtenaren en administratief personeel krijgen vier dagen vol interactieve methodieken, 

dialoogtafels en intervisie.  Zo kunnen ze hun kennis over de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving 

versterken en hun competenties rond diversiteit en identiteit in hun dagelijkse werking verhogen. Op deze 

manier werken ze aan hun interne en externe attitude rond diversiteit op lange termijn. 

De vierdaagse training rond diversiteit van de  Lokale Politie Antwerpen werd opgenomen op 

Kiesgelijkekansen.be. Met deze website doet Unia aanbevelingen en geven we goede voorbeelden aan 

beleidsmakers.  

4.3 Unia regio Mechelen  

4.3.1 Netwerken 

Netwerk racisme en discriminatie  

Onder impuls van Unia en de stad Mechelen heeft Mechelen een netwerk discriminatie. Dit lerend en 

breed netwerk biedt de kans aan middenveldorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale besturen en 

anderen om zich te engageren tegen discriminatie en voor gelijke kansen. Het netwerk wil ook 

partnerorganisaties aantrekken uit de regio Mechelen.  

Binnen het netwerk worden werkgroepen opgericht die zich focussen op projecten of preventieve acties 

rond discriminatie en gelijke kansen. Die kunnen elk jaar georganiseerd worden op de  verschillende 

internationale dagen.  

Stuurgroep racisme en discriminatie  

Verschillende leden van het netwerk discriminatie Mechelen zitten ook in de stuurgroep discriminatie 

Mechelen. Die stuurgroep verwacht dat leden zich actief engageren door bijvoorbeeld de eigen werking 

door te lichten, de eigen leden of medewerkers te informeren, een werkgroep te ondersteunen en 

preventieve acties te ondernemen. Actief aan de slag gaan met dossiers rond discriminatie en racisme in 

samenwerking met Unia is mogelijk, zeker wanneer hier nood aan is binnen de eigen doelgroep. 

In 2019 focuste de stuurgroep op twee belangrijke acties:  

• Gelijke toegang tot Huisvesting: In het nieuwe Mechelse bestuursakkoord staat de invoering van 

praktijktesten op de private huurmarkt ingeschreven. De discriminatiegronden die onderzocht 

worden zijn etnische afkomst, vermogen en een combinatie van beide. Ook de toegang van 

alleenstaanden met en zonder kinderen tot de private huisvesting wordt in kaart gebracht.  De 

praktijktesten moeten de achterliggende oorzaken en mechanismen van ongelijke behandelingen 

blootleggen en duidelijk maken hoe het beleid best kan ingrijpen om discriminatie en sociale 

uitsluiting tegen te gaan. In het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie op 

21 maart 2019 werd het thema van gelijke toegang tot de huisvestingsmarkt uitvoerig onder de 

aandacht gebracht. (zie preventieve acties) 
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• ECCAR- The European Coalition of Cities against Racism: De stad Mechelen is officieel lid van 

ECCAR en het Vlaams Stedennetwerk tegen Racisme. Het ECCAR-actieplan van Mechelen focust 

op samenwerking met Unia en met lokale partners op verschillende punten: waakzaamheid 

verhogen, racisme en discriminatie evalueren en beleid doorlichten, slachtoffers ondersteunen, 

inwoners informeren en doen participeren, rechtvaardige toegang tot huisvesting verzekeren en 

haatmisdrijven bestrijden.  

Werkgroep IDAHOT - internationale dag tegen holebi- en transfobie 

De werkgroep IDAHOT werkt samen met lokale parnerorganisaties de Mechelse regenboogacties rond 17 

mei uit. De werkgroep bundelt onder andere Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM), 

huisvandeMens Mechelen, Stad Mechelen diversiteit en communicatie en Unia regio Mechelen. Op basis 

van de signalen die de netwerkpartners opvangen, werkt deze werkgroep aan een meer structurele 

preventieve aanpak. 

Stedelijke adviesraad voor personen met een beperking  

Unia regio Mechelen is vertegenwoordigd in de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking, 

die zes-wekelijks samenkomt. In dee adviesraad zitten de schepen bevoegd voor personen met een 

beperking en organisaties die het opnemen voor personen met een beperking, waaronder Willekom, 

Ommezien, Oikonde, het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme, Similes, KVG, Sjarabang vzw, 

Zelfstandig Wonen Mechelen, het Luisterend Oog en De Leervaart.  

De partners stellen samen de agenda op. Daarop staan verschillende uitdagingen zoals toegankelijkheid, 

communicatie en informatie- en adviesuitwisseling.  

Unia wisselt er informatie uit over de aanpak van individuele dossiers en over onderhandelde oplossingen. 

Bovendien verspreidden we de aanbeveling Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap op 

evenementen in steden en gemeenten naar alle partners van de adviesraad. 

Lokale centra leerlingenbegeleiding  

Unia regio Mechelen heeft regelmatig overleg met de lokale Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) over 

inclusief onderwijs en de behandeling van meldingen. Om de CLB’s zo goed mogelijk te informeren, 

promoten we daarbij onze brochure Met een handicap naar de school van je keuze: redelijke aanpassingen 

in het onderwijs. Daarnaast werkte Unia een leidraad uit die het CLB, de school en de ouders handvaten 

aanreikt om het overleg rond redelijke aanpassingen voor leerlingen kwaliteitsvol te laten verlopen. 

Netwerk met politie en openbaar ministerie 

Unia heeft regelmatig overleg met de referentieambtenaren en referentiemagistraten COL13. Zij bezorgen 
ons maandelijks een overzicht van het aantal haatmisdrijven en discriminatie-inbreuken dat bekend is bij 
de politie. En Unia deelt via de nieuwsbrief COL13 met hen driemaandelijks alle relevante informatie over 
rechtspraak, goede praktijken, publicaties en ander nieuws rond discriminatie en haatmisdrijven.  
 
Unia regio Mechelen werkt bovendien samen met de politiezone Mechelen-Willebroek in het kader van 
COL13, slachtofferondersteuning en lokale preventieve acties.  

https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/redelijke-aanpassingen-evenementen
https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/redelijke-aanpassingen-evenementen
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/met-een-handicap-naar-de-school-van-je-keuze-redelijke-aanpassingen-in-het-onderwijs
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/met-een-handicap-naar-de-school-van-je-keuze-redelijke-aanpassingen-in-het-onderwijs
https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/overleg-rond-redelijke-aanpassingen-op-school-een-leidraad
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4.3.2 Preventieve acties 

21 maart: internationale dag tegen racisme 

Mechelen zegt duidelijk ‘nee’ tegen racisme en discriminatie. In 2019 gebeurde dat met extra aandacht 

voor huisvesting. In samenwerking met de stuurgroep discriminatie Mechelen werden de verhalen van 

Olivier en Koen gepubliceerd in het stadsmagazine ‘Nieuwe Maan’ en online. Twee verhalen over 

discriminatie en verbondenheid op de Mechelse huurmarkt, waarvan ook een filmpje werd gemaakt en 

verspreid. 

17 mei: internationale dag tegen holebi- en transfobie 

In Mechelen is er geen plaats voor discriminatie op basis van gender en geaardheid. In de periode rond de 

internationale dag tegen holebi- en transfobie tooide Mechelen zich in regenboogkleuren en waren er 

verschillende acties in samenwerking met de lokale partnerorganisaties, waaronder Unia.  

• Op de zaterdagmarkt van 11 mei was iedereen welkom op de gezamenlijke informatiestand van 
de lokale partnerorganisaties, waaronder Stad Mechelen, Unia regio Mechelen, Homo- en 
Lesbiennewerking Mechelen en het huisvandeMens.  

• Op verschillende centrale plaatsen in de stad vond je gratis regenboogbuttons. Iedereen kon een 

button halen en opspelden en zo zijn of haar stem uitdragen tegen holebifobie.  

• Op sociale media werd een regenboogfilter gepromoot en kon je regenboogfoto’s liken en sharen.  
• Mechelse handelaren konden een gratis regenboogpakket aanvragen met buttons en pancarte om 

te bevestigen op een zichtbare plaats in hun zaak. 
• Sinds 2018 staat er een vaste regenboogbank in de Kruidtuin. In 2019 stond er ook eentje in park 

Tivoli én doorkruiste een mobiele regenboogbank een week lang de stad. Er konden liefdevolle 
selfies genomen worden met #2800love.  

• In de bibliotheek werd van 11 tot en met 17 mei het thema extra in de kijker gezet met boeken, 
educatief materiaal en films. 

• In de Jeugdbibliotheek konden kinderen meedoen aan een voorleessessie rond dit thema. 
 

30 juni: Ottertrotter Festival   

Unia regio Mechelen en Stad Mechelen stonden samen op het Ottertrotter Festival 2019 in het Tivolipark 
Mechelen. Met het verhalenplatform ‘De Mensen Maken De Stad’ werden de mensen uitgenodigd om 
plaats te nemen op de regenboogbank en verhalen of anekdotes te vertellen over specifieke plaatsen in 
de stad.  Na het gesprek kon iedereen zijn of haar anekdote of een boodschap achterlaten op een postkaart 
en de wereldkaart. Alle kinderen konden zich uitleven in het diversiteitskleurenspel en kregen hiervan een 
unieke button. 

4.3.3 Vormingen 

Politie als slachtoffer van misdrijven 

Unia gaf drie opleidingssessies aan de vier teams van de interventiedienst politiezone Mechelen-
Willebroek over agressie tegen politieambtenaren en welke ondersteuning Unia kan bieden. In totaal 
namen meer dan 100 inspecteurs en hun leidinggevenden deel. 
 
Project Holocaust, Politie en Mensenrechten  

Het project Holocaust, Politie en Mensenrechten (HPM) is een samenwerking tussen Unia, Kazerne 
Dossin en de geïntegreerde politie. De politiezone Mechelen-Willebroek werkt hieraan mee en 

https://www.mechelen.be/dag-tegen-racisme-en-discriminatie
mailto:diversiteit@mechelen.be
https://www.facebook.com/stadmechelen/videos/2470110836347706/
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politiemedewerkers nemen een rol op als begeleider/trainer van het HPM-project. Zij krijgen dankzij het 
project een vorming, waarna ze op hun beurt groepen politieagenten kunnen begeleiden tijdens de 
eendaagse training in de Kazerne Dossin.  
 
Door de Kazerne Dossin te bezoeken en actuele dilemma’s te bespreken, maken de interne begeleiders 
van de politie hun collega’s ervan bewust hoe belangrijk het is om autonoom te denken en morele moed 
te tonen in een professionele context. Unia neemt deel aan de stuurgroep van het project. Die werkte in 
2019 aan een meer visuele en interactieve benadering van de gebruikte casussen. In 2019 volgde de 
tienduizendste deelnemer de training.  
 

4.3.4 Beleidsaanbevelingen 

Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap op evenementen in steden en gemeenten 

In dit Unia-advies lees je waarom het belangrijk is dat je evenement toegankelijk is en hoe je het recht op 

non-discriminatie en het recht op redelijke aanpassingen van personen met een handicap kan garanderen. 

Daarbij zet Unia het veiligheidsrisico in het juiste perspectief. 

We bezorgden ons advies aan organisatoren van evenementen waarover Unia regio Mechelen melding 

kreeg. Bovendien werd het advies verspreid via de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking 

Mechelen en het netwerk discriminatie Mechelen.  

Integrale toegankelijkheid Mechelen - werkgroep Inter 

Op 9 december ondertekende Mechelen het charter ’Naar een toegankelijke gemeente’ dat betrekking 
heeft op alle beleidsdomeinen. 

Unia regio Mechelen werkte in de werkgroep mee aan het kwaliteitstraject en de basis van een 
actieplan. Toegankelijkheid wordt bewust, doordacht en duurzaam ingebed in het dagelijkse beleid en 
management van de stad. 

Unia memorandum verkiezingen 2019 

Unia gelooft in een inclusieve samenleving waarin elk van ons een plaats heeft. Om onze visie te 
concretiseren, formuleerden we 61 aanbevelingen in het kader van de Europese, federale en gewest- en 
gemeenschapsverkiezingen in oktober 2018 en mei 2019. 

Het memorandum werd verspreid naar de lokale besturen en voorgesteld in de stuurgroep racisme en 
discriminatie Mechelen. 

https://www.unia.be/nl/wetgeving-aanbevelingen/aanbevelingen-van-unia/redelijke-aanpassingen-evenementen
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4.4 Unia regio Turnhout 

4.4.1 Netwerken 

Netwerk discriminatie Kempen 

Unia regio Turnhout organiseert een netwerk discriminatie Kempen. Dit netwerk wil relevante partners 

verzamelen die betrokken zijn in het streven naar gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie. 

Tijdens dit netwerkmoment wisselen we expertise uit en bespreken we structurele knelpunten. Via 

sensibilisering en preventieve acties streven we naar het voorkomen van discriminatie.  

Unia regio Turnhout organiseerde in 2019 drie bijeenkomsten van het netwerk discriminatie Kempen.  
Deze onderwerpen kwamen aan bod:  

▪ goede praktijken over de bestrijding van discriminatie op de huisvestingsmarkt;  
▪ de antidiscriminatiewetgeving m.b.t. de huisvestingsmarkt; 

▪ onderhandelde oplossingen en rechtspraak. 

Aanwezige partners waren Stad Turnhout, IOK, Agentschap Integratie en Inburgering, Streekplatform 

Kempen, Welzijnszorg Kempen, Stad Geel, de Huurdersbond, SVK Noorderkempen vzw, CAW Kempen.  

Lerend Netwerk ‘Diversiteit (als) troef’ 

Streekplatform Kempen bracht partners samen om een lerend netwerk rond cultuur-sensitieve zorg en 

diversiteit in te richten voor partners uit de welzijnssector. Unia was samen met Streekplatform Kempen, 

I-Diverso, het Agentschap Integratie en Inburgering en Emino organisator van vijf bijeenkomsten. Twaalf 

organisaties uit de sector vaardigden telkens twee deelnemers af die actief deelnamen aan deze 

bijeenkomsten. Unia gaf info over eDiv en de deelnemers volgden minstens één module van deze 

onlineopleiding. Unia lichtte ook de antidiscriminatiewetgeving en de werking van Unia toe.  

Jeugdwelzijnsoverleg Turnhout  

Unia regio Turnhout neemt deel aan het Jeugdwelzijnsoverleg met partners uit de jeugdwelzijnssector. Dit 

overleg bespreekt nieuwe initiatieven en laat verschillende diensten aan het woord. Bovendien legt het 

overleg actief (nieuwe) verbanden tussen de verschillende werkingen.  

In 2019 kwamen er naar aanleiding van dit overleg specifieke vragen van de jeugddienst in Turnhout (zie 

ook vormingen) en CAW Kempen (rond huisvesting, wat werd opgenomen in het netwerk discriminatie 

Kempen).  

Overlegplatform Diversiteit – dienst Gelijke Kansen Geel 

De dienst Gelijke Kansen van Geel organiseert drie keer per jaar een lokaal Overlegplatform Diversiteit om 

alle relevante thema’s met de lokale partners en betrokkenen te bespreken. Op 28 maart 2019 stelde Unia 

de antidiscriminatiewetgeving en onze werking voor. Op 20 juni beantwoorden we vragen over ons 

aanbod van Unia voor het onderwijs. Tijdens de laatste bijeenkomst op 10 december lichtte Unia het 

bestaande aanbod rond huisvesting toe.    
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4.4.2 Preventieve acties 

21 maart 2019 – internationale dag tegen racisme 

De nieuwe Unia-medewerker in Turnhout organiseerde op 21 maart een fietstocht door de stad en ging 

op bezoek bij verschillende partners om de werking van Unia beter bekend te maken. Hij legde contactpen 

op straat en bezocht ook:  

• twee lessen maatschappelijke oriëntatie van het Agentschap Integratie en Inburgering;  

• EVA (een multiculturele vrouwenvereniging) in Villa Mescolanza; 

• ’t Antwoord, waar mensen in armoede het woord nemen; 

• de dienst Toerisme van Turnhout;  

• CVO Edukempen, waar lessen Nederlands voor anderstaligen plaatsvonden. 

#GeefMe1Minuut Turnhout 

Tijdens de onderwijsraad in Turnhout werden de leden geïnformeerd over de scholenwedstrijd 

#GeefMe1Minuut. Ze werden ook aangespoord hun achterban aan te moedigen deel te nemen aan de 

campagne. 

In samenwerking met de dienst Gelijke Kansen van Turnhout en Geel maakten ze via hun nieuwsbrieven 

en overlegmomenten ook actief promotie voor deze campagne. 

Turnhout Kermis organiseert een prikkelarme dag 

In augustus is het elk jaar Kermis in Turnhout. Op woensdag 21 augustus 2019 doofden de foorkramers de 

lichten en dempten ze muziek tussen 14u en 18u. Zo wilden ze mensen voor wie het gebeuren te druk is, 

ook een kans geven om van de kermis te genieten. Veel mensen met autisme, maar ook slechthorenden, 

ouderen en vele anderen maakten gebruik van dit rustige moment om ook naar de kermis te komen. Ook 

Unia was er om contacten te leggen en onze werking uit te leggen.  

Ook de tijdelijke schaatsbaan op de Wintermarkt in Turnhout organiseerde een prikkelarm moment.  

4.4.3 Vormingen 

Jeugddienst Stad Turnhout 

Alle medewerkers van de jeugddienst Turnhout werden in 2019 ondergedompeld in een interactieve 

vorming over de antidiscriminatiewetgeving. De deelnemers gingen aan de slag met vaak voorkomende 

situaties. 

Thomas More HBO5 Personeelswerk  

Thomas More in Geel geeft een opleiding Personeelswerk voor professionals (die zich willen verdiepen of 

die zich willen bijscholen om van carrière te veranderen). Unia werd uitgenodigd om op zaterdag 11 mei 

2019 de studenten kennis te laten maken met de wetgeving en de werking van Unia. In de interactieve 

sessie gingen de studenten zelf aan de slag met situaties rond personeelswerk.  
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OCMW Laakdal  

OCMW Laakdal maakte voor zijn thuiszorg een antidiscriminatie- en antiracisme-actieplan op. Dat deed 

het naar aanleiding van mystery calls door VVSG. Als onderdeel van dit actieplan kregen 17 medewerkers 

op 16 september 2019 een interactieve vorming over de antidiscriminatiewetgeving en de werking van 

Unia. Ze gingen aan de slag met situaties uit de dienstenchequesector.  

4.4.4 Beleidsaanbevelingen 

In 2019 zette Unia verder in op haar website www.kiesgelijkekansen.be. Een voorbeeld uit de regio 

Kempen die toegevoegd werd aan de website, is de Participatie-cel in Geel. Daarin krijgen kwetsbare 

huurders op de sociale huisvestingsmark op een laagdrempelige manier een stem.  

Daarnaast deden we beleidsaanbevelingen voor specifieke diensten van de Stad Turnhout en voor Thomas 

More hogeschool.  

Meldpunt discriminatie voor dienst Wonen Stadsregio Turnhout 

Turnhout heeft een intergemeentelijk woonloket voor de gemeenten Turnhout, Vosselaar, Beerse en Oud-

Turnhout (Stadsregio). Dit woonloket moet volgens het nieuwe woninghuurdecreet ook een meldpunt 

discriminatie organiseren. Unia ondersteunde Stadsregio bij de voorbereidingen. De Stadsregio nam deel 

aan de informatiesessie door Wonen Vlaanderen i.s.m. Unia. In het lokale netwerk discriminatie werden 

partners uit de sector geïnformeerd over het nieuwe meldpunt discriminatie.  

Werkgroep Diversiteit, personeelsdienst Stad Turnhout 

De personeelsdienst van Turnhout wil hun werking (her)bekijken in functie van diversiteit en ook met 

kennis van de antidiscriminatiewetgeving. Daarom richtten ze een werkgroep op om huidige procedures 

te doornemen, aanvankelijk met de focus op werving en selectie. De verantwoordelijke medewerker van 

Stad Turnhout volgde ook de onlineopleiding eDiv.  

Werkgroep beleidsplan integratie en samenleven, Stad Turnhout 

Na de lokale verkiezingen van 2018 werden de bestuursakkoorden in strategische beleidsplannen gegoten. 

De dienst Gelijke Kansen van Stad Turnhout werkte samen met Unia aan het deel ‘integratie en 

samenleven’. Een werkgroep kwam regelmatig samen om input te geven en ideeën om te zetten in 

realistische, relevante en efficiënte plannen en activiteiten.  

Reglement studentenverenigingen, Thomas More Kempen 

Thomas More Kempen heeft een reglement voor de erkenning van studentenverenigingen. Dit werd in 

2019 herzien en de verantwoordelijke voor de dienst Studentenvoorzieningen contacteerde Unia voor 

informatie rond de antidiscriminatiewetgeving. Samen bekeken we hoe Thomas More het reglement kon 

inbouwen. Na dit overleg keek Unia het nieuwe reglement na en kon Thomas More Kempen dit 

introduceren.  

 

  

http://www.kiesgelijkekansen.be/


 
32 2019 │  Jaarverslag regio Antwerpen   

 

 

 

 

Unia 

Koningsstraat 138    1000 Brussel 

T +32 (0)2 212 30 00 

info@unia.be 

www.unia.be 

mailto:info@unia.be

