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1 Voorwoord 

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

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 



 
4 2019 │  Jaarverslag regio Oost-Vlaanderen 

 

 

 

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. 

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.    

 



 
    Jaarverslag regio Oost-Vlaanderen│  2019 5 

 

 

 

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 
Oost-Vlaanderen 

411 463 533 526 798 

 

 

 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  

Gent 375 Lochristi 3 

Aalst 94 Zelzate 2 

Sint-Niklaas 46 Temse 2 

Melle 27 Zwalm 2 

Beveren-Waas 23 Herzele 2 

Ninove 18 Wachtebeke 2 

Dendermonde 16 Brakel 2 

Ronse 14 Zulte 2 

Zottegem 12 Laarne 2 

Oudenaarde 11 Sint-Martens-Latem 2 

Lokeren 11 Lede 2 

Niet gekend 11 Erpe-Mere 1 

Wetteren 10 Wortegem-Petegem 1 

Merelbeke 8 Haaltert 1 

Geraardsbergen 8 Sint-Lievens-Houtem 1 

Eeklo 7 Kaprijke 1 

Maldegem 7 Mons 1 

Aalter 6 Kluisbergen 1 

Buggenhout 6 Maarkedal 1 

Evergem 5 Wichelen 1 

Denderleeuw 5 Assenede 1 

Deinze 5 Zele 1 

Hamme (O.-Vl.) 5 Knesselare 1 

Kruisem 5 Zingem 1 

Lievegem 4 Waarschoot 1 

Stekene 4 Gavere 1 

Nazareth 4 Waasmunster 1 

Sint-Gillis-Waas 4 Berlare 1 

Lebbeke 3 Nevele 1 

Kruibeke 3   

  Totaal 798 
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Detail centrumsteden (aantal meldingen per deelgemeente) 

Gemeente Gent Aantal meldingen  Gemeente Aalst Aantal meldingen  

Desteldonk 2 Aalst 87 

Drongen 3 Erembodegem 5 

Gent 351 Hofstade  1 

Gentbrugge 3 Meldert 1 

Ledeberg 4 Totaal 94 

Mariakerke 1   

Oostakker 2   
Sint-Amandsberg 1   
Sint-Denijs-Westrem 3   
Wondelgem 4   
Zwijnaarde 1   
Totaal 375   
Gemeente Sint-Niklaas Aantal meldingen    

Nieuwkerken-Waas 1   
Sinaai-Waas 1   
Sint-Niklaas 44   
Totaal 46   
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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 Oost-Vlaanderen 147 180 166 208 191 

 

2.3.2 Aantal dossiers per gemeente 

Gemeente Aantal dossiers Gemeente Aantal dossiers 

Gent 74 Nazareth 1 

Sint-Niklaas 26 Sint-Gillis-Waas 1 

Aalst 22 Berlare 1 

Beveren-Waas 6 Haaltert 1 

Lokeren 5 Lochristi 1 

Dendermonde 4 Maarkedal 1 

Wetteren 3 Stekene 1 

Niet-Gekend 3 Deinze 1 

Merelbeke 3 Zottegem 1 

Maldegem 3 Herzele 1 

Melle 3 Assenede 1 

Aalter 3 Kruibeke 1 

Ninove 3 Mons 1 

Eeklo 2 Kruisem 1 

Denderleeuw 2 Zingem 1 

Oudenaarde 2 Laarne 1 

Ronse 2 Zulte 1 

Geraardsbergen 2 Lede 1 

Hamme (O.-Vl.) 2 Lievegem 1 

Temse 2   
  Totaal 191 
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Detail centrumsteden (aantal dossiers per deelgemeente) 

Gemeente Gent Aantal dossiers Gemeente Aalst Aantal dossiers 

Drongen 2 Aalst 20 

Gent 64 Erembodegem 1 

Gentbrugge 1 Meldert  1 

Ledeberg 2 Totaal 22 

Oostakker 2   

Sint-Amandsberg 1   

Wondelgem 1   

Zwijnaarde 1   

Totaal 74   

Gemeente Sint-Niklaas  Aantal dossiers   

Nieuwkerken-Waas 1   

Sinaai-Waas 1   

Sint-Niklaas 24   

Totaal 26   

 

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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3 Onderhandelde oplossingen 

3.1 Toegangsvoorwaarden zwembaden 

 Een vluchtelingengezin maakte melding bij Unia omdat hen de toegang tot het lokale zwembad was 

geweigerd. De reden voor de weigering was dat ze niet over een Belgische identiteitskaart beschikten. 

Unia informeerde bij de zwembadengroep naar de reden van deze strenge toegangscontrole. Die 

argumenteerde dat ze de veiligheid van de bezoekers van het zwembad wilde garanderen. Er waren eerder 

een aantal incidenten geweest in enkele van de zwembaden: o.a. voyeurisme, seksuele intimidatie en 

aanranding. Om indirecte discriminatie bij de identiteitscontrole te vermijden, werd afgesproken voortaan 

een identiteitscontrole te doen op basis van een aantal mogelijke identiteitsdocumenten. Op deze manier 

worden geen groepen meer uitgesloten en kunnen ook toeristen, mensen met een tijdelijk verblijfstatuut 

en vluchtelingen….gebruik maken van dit vrijetijds-en sportaanbod.  

3.2 Een dame met een auditieve beperking vraagt een tolk gebarentaal 
voor een cursus georganiseerd in het Lokaal dienstencentrum van 
het OCMW Gent 

Unia Gent werd gecontacteerd door een dame met een auditieve beperking die graag een computercursus 

wilde volgen in het Lokaal Dienstencentrum van het OCMW in Gent, maar haar vraag naar een tolk 

gebarentaal werd geweigerd. Het Lokaal dienstencentrum van het OCMW richt zich hoofdzakelijk tot de 

bewoners van de buurt Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee met extra aandacht voor de ouderen 

en de meest kwetsbaren onder hen. Kwetsbaar begrijpen ze zeer ruim; bijvoorbeeld wegens beperkte 

mobiliteit, risico op vereenzaming, psychische kwetsbaarheid, migratieachtergrond,…Omdat de dame al 

eerder had deelgenomen aan andere activiteiten en daarbij nooit een tolk nodig had, oordeelde het 

OCMW dat het activiteitenaanbod ook nu toegankelijk was. Er kon ook onmogelijk ondersteuning geboden 

worden in elke activiteit. De kostprijs voor een tolk zou overigens te hoog oplopen. Mevrouw werd 

geadviseerd om computerlessen te volgen via een reguliere vormingsaanbieder.  

Voor Unia was de vraag van de meldster wel redelijk. De weigering van het OCMW was vooral ingegeven 

door de vrees dat nog meer aanvragen voor tolken zouden volgen en de kostprijs te hoog zou oplopen. 

Unia heeft bemiddeld en toelichting gegeven dat redelijke aanpassingen steeds situatie per situatie 

bekeken moeten worden. Indien er een toevloed zou komen van gebarentalige deelnemers, dan zou het 

OCMW kunnen samenzitten met de dovengemeenschap (Doof Vlaanderen in het Gentse) om te bekijken 

welke lessen zeker getolkt moeten worden en waar de meeste vraag naar is, welke andere 

opleidingsinstanties eventueel beter geplaatst zijn, ... De kostprijs is volgens de wetgeving geen argument 

om de redelijkheid van de aanpassing te betwisten. 
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3.3 Gentse winkelketen wil personeel trainen nadat ze twee jonge 
klanten valselijk beschuldigt van diefstal en de veiligheidsagent 
daarbij verwijst naar ‘hun soort’. 

Twee Gentse studentes met een migratieachtergrond werden door een winkelketen valselijk beschuldigd 

van diefstal en werden daarbij racistisch bejegend door de veiligheidsagent. De twintigers werden een uur 

lang door de veiligheidsagent vastgehouden in de winkel. Daarbij werden ze geïntimideerd en werden 

uitspraken gedaan dat diefstal ‘bij hun soort’ wel vaker voorkomt. Er werd ook verwezen naar beelden op 

camera terwijl die er niet waren. Volgens de twee slachtoffers werden ze beschuldigd omwille van hun 

uiterlijke kenmerken.  

Unia bemiddelde tussen beide partijen. De winkelketen heeft positief gereageerd op het verzoek tot 

bemiddeling en is onmiddellijk overgaan tot excuses. Ze zagen de ernst van de situatie in en hebben een 

onderzoek gevoerd naar de omstandigheden, en bij het veiligheidsbedrijf. Tijdens het gesprek hebben de 

studentes uitgebreid kunnen toelichten hoe groot de impact is geweest op hun emotioneel welzijn. Ze 

hebben daarnaast getuigd over het effect van etnisch profileren en het feit dat ze daar omwille van hun 

migratieachtergrond heel frequent mee geconfronteerd worden. De winkelketen heeft een actief 

engagement genomen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Ze interpelleerden het 

veiligheidsbedrijf waarmee ze werkten en gaan nog meer focussen op de training van het eigen 

winkelpersoneel.  

3.4 Redelijke aanpassingen in het volwassenonderwijs 

Een man met autisme kwam bij Unia aankloppen omdat hij tijdens zijn opleiding in het 

volwassenenonderwijs nood had aan redelijke aanpassingen. Hij had het gevoel dat de school hem niet 

serieus nam. Duidelijke en respectvolle communicatie was een knelpunt tussen de partijen. Unia bracht 

de relevante actoren samen: de student, de leerkrachten, de directie van de school, de coördinerend 

directeur, de maatschappelijk werker van het ziekenfonds, vzw Tanderuis. Na een bemiddeling, waarin het 

vertrouwen werd hersteld, volgde een tweede overlegmoment waarin concrete afspraken werden 

gemaakt over de redelijke aanpassingen die mijnheer nodig had. Zo kreeg hij bvb. meer tijd tijdens testen, 

kon hij tijdens een luisteroefening nota’s nemen, en werden afspraken gemaakt over de communicatie 

tussen de school en de student.  
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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.  

 

 

  

http://www.geefme1minuut.be/
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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 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. 

 

https://www.skan.be/nl
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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).  

4.1.4 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 Aalst 

4.2.1 Netwerken 

Hieronder lijsten we onze voornaamste contacten en samenwerkingen op met lokale partners en 

stadsdiensten in de regio Aalst. 

Opstart Lerend Netwerk Regio Dender 

Op vraag van de steden Denderleeuw en Ninove faciliteerde het lokale contactpunt van Unia in de regio 

Aalst de opstart van een lerend netwerk in de Denderstreek. Unia ondersteunt zo het lokale beleid inzake 

gelijke kansen en tegen discriminatie en racisme.  

Een aantal keer per jaar proberen we gezamenlijk te overleggen met de inclusieambtenaar van de Stad 

Denderleeuw, de integratieambtenaren van Ninove en Geraardsbergen en een ondersteuner Lokaal Beleid 

van het Agentschap Integratie en Inburgering.  

We wisselen o.a. uit over:  

• Beleidsacties die rond de thema’s gelijke kansen en anti-discriminatie/racisme in de verschillende 

gemeenten bestaan en wat het lokale beleid kan doen in de (preventieve) aanpak van discriminatie 

• Concrete cases en uitdagingen voor kleinere diverse steden en gemeenten  

• Samenwerking voor overkoepelende preventieve acties, zoals bijvoorbeeld de Internationale dag 

tegen racisme op 21 maart.  

• Interessante vormingen en onderzoeken 

• De werking van Unia  

• …  

Door samen te komen en uit te wisselen hopen we elkaar te inspireren en te versterken. We proberen ook 

concrete acties op poten te zetten. Zo organiseerden we vanuit het netwerk reeds twee vormingen voor 

het personeel en middenveld van Ninove en in 2020 ook Denderleeuw. Volgende zaken komen daarbij aan 

bod:  

• Wie is Unia en wat doen ze? 

• Waar ligt de (wettelijke) grens? Het wetgevend kader rond discriminatie - discriminatie herkennen 

• Hoe reageer ik best? Reageren op racisme en discriminerende uitspraken  

Sinds april 2019 zijn we reeds twee maal bijeengekomen (op 2/4/2019 en 28/5/2019). Unia neemt het 

voortouw in de organisatie, de medewerkers van de stad zorgen afwisselend steeds voor een 

vergaderlokaal.  

Unia wil in de toekomst meer gemeenten uit de regio betrekken in het netwerk. Het doel is om te komen 

tot regelmatige uitwisseling en intervisie over de thema’s racisme en anti-discriminatie en de acties die 

hierover zijn opgenomen in de meerjarenplanningen. Er kan ook worden afgestemd over overkoepelende 

preventieve acties en het vormingen in de regio. 
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Werkgroep toegankelijkheid 

De lokale medewerker van Unia regio Aalst is actief lid van de werkgroep toegankelijkheid van Aalst. Het 
overleg in 2019 was vooral gefocust op het afwerken van de brochure rond toegankelijke horeca en het 
organiseren van een bijhorend voorstellingsmoment voor lokale pers en horeca.  

 
De brochure 'Met z'n allen aan tafel - toegankelijke horeca' 

werd door de werkgroep opgemaakt om Aalsterse 

horecazaken te ondersteunen in het optimaal 

verwelkomen van senioren, mensen met een beperking, 

mensen met voedselintoleranties of speciale diëten 

enzovoort.   

De brochure focust hierbij op 3 thema's: 

• Onthaal, bediening en informatie 

• Inrichting en voorzieningen 

• Eten en drinken  

De stad Aalst leverde de brochure bij alle cafés en 

restaurants in de bus. Zij ontvingen daarnaast ook allen 

een Unia sticker waarmee zij kunnen aantonen dat hun 

zaak toegankelijk is voor assistentiehonden. 

Om de brochure voor te stellen organiseerde de werkgroep een gratis infomoment voor de pers en 

Aalsterse horecazaken. De algemene problematiek rond toegankelijkheid in de horeca werd er toegelicht 

door een  educatief medewerker van de Vereniging voor Personen met een Handicap vzw (FVG). De 

reizende caféploeg van FVG verzorgde voor een buitengewone bediening door personen met een 

beperking. Tot slot om eigenaars van horecazaken te motiveren om aanwezig te zijn werden een aantal 

‘bellende vlakken’ verloot onder de aanwezigen.  

Het lokale woonoverleg  

Unia is lid van het Lokaal Woonoverleg van de Stad Aalst.  In dit overleg zetelen o.a. de schepen van Wonen, 

het OCMW, vertegenwoordigers van de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en een 

vertegenwoordiger van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, een organisatie waar armen het 

woord nemen. Unia is enkel aanwezig op het overleg indien agendapunten rond anti-discriminatie zijn 

geagendeerd.   

Inspiratiedag jongerenwelzijn Stad Aalst op 14 mei 

Op 14 mei organiseerden de projectcoördinator Preventie van Radicalisering en  het team Inburgering van 

de stad Aalst een inspiratiedag rond Jeugdwelzijn specifiek voor de Aalsterse scholen en 

middenveldorganisaties.  

Er werden workshops aangeboden rond hatespeech, echokamers, fake news, gesprekstechnieken om 

moeilijke onderwerpen zoals extremisme, LGBT en levensbeschouwing bespreekbaar maken in de klas en 

rond wetgeving over kinderen zonder wettig verblijf.  

https://www.vaph.be/hulpmiddelen/databank/categories/bellend-vlak-bvb
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Daarnaast was er ook een kleine informatiemarkt waar organisaties hun werking, (nieuwe) projecten en 

interessante nieuwtjes konden delen met de aanwezigen.  

Unia was aanwezig om de #Geefme1minuut campagne (zie 4.2.2) voor te stellen en de lokale werking van Unia toe 

te lichten. Op het einde van de dag was er ook de gelegenheid om te netwerken.  

4.2.2 Preventieve acties 

Campagne #GeefMe1Minuut 

De scholenwedstrijd #GeefMe1Minuut werd in de regio uitgebreid bekendgemaakt (o.a. in de 

Welzijnsflash van de stad Aalst en de nieuwsbrief van het regionaal welzijnsoverleg RWO-ARA).  

Ook  het kunstencentrum Netwerk ondersteunde de campagne door een ‘teaser’, met oproep tot 

deelname aan de wedstrijd te programmeren voor de vertoningen van films en door met flyers uit te 

stallen in de cinema.  

Personeelsacties in Denderleeuw en Ninove voor de Internationale dag tegen racisme  

In Denderleeuw werd op 21 maart opnieuw een buttonactie georganiseerd voor het stadspersoneel.  

 

De buttons werden op een 10-tal locaties verdeeld onder het personeel, en waren ook beschikbaar aan 

de verschillende balies.  Iedereen kreeg dus de mogelijkheid om een button op te spelden met de 

boodschap ‘Ik behandel iedereen gelijkwaardig’. Daarnaast hingen er op verschillende locaties 

allerhande slogans tegen racisme en de buttons werden ‘s avonds ook aan bewoners verdeeld tijdens 

een culturele ontmoetingsavond georganiseerd door de stad. Aan iedereen werd gevraagd om de button 

op te spelden en een selfie (met een slogan naar keuze) door te sturen naar de communicatiedienst. Alle 

foto’s werden nadien op de facebookpagina van Denderleeuw gedeeld en er was ook  een persbericht 

over de actie.  

 

Ook in Ninove werden dezelfde buttons verdeeld onder het baliepersoneel, met een begeleidende tekst 

op het intranet rond 21 maart. 

4.2.3 Vormingen 

Wat is discriminatie en hoe gepast reageren – Ninove 14/11/2019 

Het Lerend Netwerk regio Dender organiseerde in 2019 een algemene infosessie over de werking van Unia, 

het wetgevende kader en ‘Hoe omgaan met discriminatie’.  

 

De  sessie ging door op donderdag 14/11/2019 van 13-16u in Ninove. Er waren 44 inschrijvingen en 

uiteindelijk 35 aanwezigen uit diverse stadsdiensten en lokale organisaties. Over het algemeen werd de 

sessie goed tot zeer goed bevonden.  

 

Er kwamen veel vragen rond communicatietechnieken: hoe reageren op discriminerende en racistische 

uitspraken? Dit kwam aan bod onder de vorm van een aantal handvaten, tips en tricks, theoretische 

kaders, … 
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4.2.4 Beleidsaanbevelingen 

Aanbeveling ijspiste Aalst 

Een meisje werd de toegang geweigerd op de ijspiste van de kerstmarkt in Aalst omdat zij omwille van 

haar handicap geen schaatsen kon dragen. Naar aanleiding hiervan schreef Unia een advies over de 

toegankelijkheid van ijspistes i.s.m. Sport Vlaanderen. De uitbaters van de ijspiste schikten zich naar het 

advies en namen extra initiatief om de kerstmarkt in de toekomst toegankelijker te maken. 

Volgens Sport Vlaanderen zijn er immers geen bijzondere veiligheidsproblemen wanneer iemand het ijs 

betreedt zonder schaatsen. De risico’s zijn dan vergelijkbaar met die van gebruikers mét schaatsen. Enkel 

bij grote drukte is er een verhoogd risico, want dan is de kans op een botsing tussen personen groter. Een 

persoon die dan geen schaatsen draagt, kan de impact bij een botsing minder goed opvangen. Afhankelijk 

van de schoenen die die persoon draagt, heeft hij of zij ook een hoger risico op verwondingen door de 

schaatsmessen van andere schaatsers. 

Unia wil motiveert iedereen om te werken aan een inclusieve samenleving, waarin personen met een 

handicap gelijkwaardig en maximaal kunnen participeren aan evenementen, samen met anderen. Het 

betreden van de ijspiste is zoals voor elke gebruiker op eigen risico. 

Wanneer iemand met een handicap het ijs wil betreden zonder schaatsen, kunnen we dit zien als een 

vraag naar redelijke aanpassingen. De uitbater mag de toegang tot het ijs dus niet verbieden. De uitbater 

kan wel: 

• bij grote drukte waarschuwen voor de risico’s en het betreden van de ijsbaan afraden – maar niet 

verbieden; 

• aanraden om stevig schoeisel te voorzien; 

• voorstellen om een schaatsrek (zie afbeelding) te gebruiken om extra bescherming te geven; 

• vragen aan gebruikers van een elektrische rolstoel om op het ijs naar manuele stand over te 

schakelen. 

De uitbater van de kerstmarkt grepen het incident vervolgens aan om te onderzoeken welke maatregelen 

er bijkomend kunnen genomen worden om de gelijke toegang voor iedereen te verzekeren. Uit het overleg 

blijkt dat de zaakvoerders aandachtiger willen worden voor de noden van personen met een handicap op 

hun evenementen: 

• ze stelden een aantal concrete ondersteuningsvragen aan Unia; 

• ze willen zich engageren om concrete maatregelen te nemen en deze te communiceren naar 

personen met een handicap; 

• ze staan ervoor open om deze engagementen vast te leggen in een charter. 

• De uitbater zorgde er bovendien voor om aan de ingang van de schaatsverhuren een scanbare QR-

code te hangen, met daarin een link naar het advies van Unia. 
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Aanbeveling ‘De Grenzen van de vrije meningsuiting en Aalst Carnaval’  

De Carnavalseditie van 2019 is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Unia heeft heel wat meldingen ontvangen nadat 

tijdens de stoet een praalwagen te zien was met verschillende Joodse karikaturen.  Ook in de media werd de impact 

uitvoerig besproken en  diverse Joodse organisaties lieten hun protest horen. Unia kreeg tientallen vragen over de 

grenzen van de vrijheid van meningsuiting en antisemitisme. Unia besliste daarop om een rapport te maken waarin 

we dieper ingegaan op zowel het sociologische-historische kader van carnaval als op de (wettelijke) grenzen van de 

vrijheid van expressie in België. 

In het rapport besluit Unia dat gerechtelijke procedures niet dé oplossing zijn. Unia pleit wel voor een rechtstreekse 

dialoog tussen de betrokkenen zodat ze elkaars gevoeligheden, kwetsbaarheden en standpunten kunnen leren 

kennen. Carnavalsoptochten en andere volksfeesten zijn bij uitstek evenementen die verschillende 

bevolkingsgroepen kunnen samenbrengen. Unia pleit ervoor om er écht inclusieve evenementen van te maken met 

respect voor iedereen. Om het inclusieve karakter te bevorderen zouden lokale overheden campagnes kunnen 

opzetten. Scholen, jeugdbewegingen … zouden kunnen werken rond de betekenis van stereotypen. De maatschappij 

evolueert voortdurend en wat vroeger acceptabel was, is dat nu soms niet meer. 

Het rapport werd o.a. bezorgd aan de Burgemeester.  

Unia trad ook op als bemiddelaar tussen het Forum van Joodse organisaties en de carnavalisten die de praalwagen 

hadden ontworpen. 

Foto: rapport Carnaval en de grenzen van de vrijheid van expressie.  

Kiesgelijkekansen.be 

Van de stad Aalst namen we onder andere volgende beleidsinitiatieven op: 

▪ Brochure toegankelijke Horeca 

▪ Spelenderwijs Nederlands leren met Taalbubbels 

▪ Sport en cultuur niet langer te duur dankzij UiTPAS 

▪ Iedereen naar de kermis! Infogids voor senioren en de seniorenraad 

▪ Mini-rechtenonderzoek en overzicht rechten en diensten van de stad Aalst voor intermediairen 

▪ Taalcoach Basisonderwijs.  

4.3 Unia regio Gent 

4.3.1 Netwerken 

Netwerk Eccar 

Gent heeft al jaren een actieplan tegen racisme en discriminatie. Het omvat 58 maatregelen met de focus 

op racismebestrijding maar evengoed acties gericht op andere discriminatiegronden, over alle 

beleidsthema’s en levensdomeinen heen: gezondheidszorg, wonen, werken, mobiliteit, onderwijs, sport, 

cultuur,  ontspanning, jeugdwerk, HR-beleid, ... Unia is één van de bevoorrechte partners om het actieplan 

mee uit te voeren. Het netwerk bestaat  uit diverse partners. 

In 2019 hebben alle betrokken partners in het netwerk vooral werk gemaakt van de uitwerking van een 

nieuwe plan voor de periode 2020-2025. De Stad Gent koos er in het vorige ECCAR plan voor om 

praktijktesten op te nemen als actie, op de woningmarkt. In het volgend plan zullen praktijktesten 
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uitgevoerd worden op de arbeidsmarkt. Praktijktesten op de woningmarkt worden herhaald binnen 4 jaar. 

Het nieuwe Eccar-plan wordt gelanceerd op 21 maart 2020.  

Opstart van de stuurgroep Praktijktesten op de arbeidsmarkt 

De stad Gent kiest er in de nieuwe legislatuur resoluut voor om racisme, sociale dumping en discriminatie 

ook op de werkvloer of bij sollicitaties aan te pakken. Daarom versterkt ze de praktijktesten in overleg met 

de sectoren en binnen een wetenschappelijke omkadering. Eind 2019 is op initiatief van de stad Gent een 

nieuwe stuurgroep in het leven geroepen.  

Om dit proces in goede banen te leiden, installeerden we een stuurgroep met vertegenwoordiging van 

Gentse stadsdiensten, de 2 betrokken overheidsinstellingen (Unia en het Instituut voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen) en politieke vertegenwoordiging uit het stadsbestuur. In deze stuurgroep schreven 

we het bestek uit voor de onderzoeksinstelling. 

Regenboognetwerk 

Gent staat op de tiende plaats van de Wellbeing Index als holebivriendelijke stad. De Wellbeing Index nam 

77 grote steden over de hele wereld onder de loep. Ze onderzocht vijftien parameters die bijdragen tot 

het welzijn van bewoners. Op het vlak van de aanvaarding van holebi’s scoort Gent opvallend goed. 

Om deze gelijkwaardigheid en meer acceptatie voor holebi’s en transgenders te verwezenlijken is een 

Gents Regenboognetwerk opgericht. Het is een structureel overlegorgaan van stadsdiensten, 

middenveldorganisaties, Unia, de Universiteit Gent, politie en ECM-vertegenwoordigers. Het netwerk 

vormt de spil van het Gentse LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)-beleid.  

Daarnaast organiseert de Stad Gent, op vraag van Unia en samen met de politie,  het parket en çavaria 

geregeld overlegemomenten om concrete haatmisdrijven efficiënt  aan te pakken.  

4.3.2 Preventieve acties 

IDAHOT  

Op  11 mei werd de eerste Queer Pride -georganiseerd in Gent. Het was de eerste keer dat dit evenement 
wordt georganiseerd, door verschillende vrijwilligers en activisten. Het werd een feest voor holebi's, 
transgenders en sympathisanten!  
Unia was die dag te vinden in de Kammerstraat, tijdens de Familiedag georganiseerd door het 
Regenboognetwerk van de Stad Gent. Die dag viert de verscheidenheid aan families in Gent.  
 

15 jaar VZW Jong 

Vzw JONG, de Gentse jeugdwelzijnswerkorganisatie zag het levenslicht op 1 januari 2005. Ze 
organiseerden daarom een groot feest op 21 december in de Gentse Vooruit. Er stond vanalles op het 
programma: theater, muziek, dans en creatieve workshops. De organisatie is door de jaren heen gegroeid 
en telt vandaag bijna honderd personeelsleden, vierhonderd vrijwilligers en vijfenzeventig stagiairs op 
jaarbasis. Jaarlijks bereikt de jeugdwerking van vzw Jong zo’n 4.000 jongeren en meer dan honderd 
nationaliteiten in de stad. Op het feest in de Vooruit nam vzw JONG je mee doorheen de tijd, vanaf 2005 
tot vandaag en zelfs een beetje verder. Unia was van de partij om ouders en jongeren een leuke badge te 
bezorgen met een unieke slogan van solidariteit. Wie vragen had over discriminatie of racisme kon 
informatie vragen aan de medewerkers.  

http://holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=17395
https://www.facebook.com/events/465404870665256/
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4.3.3 Vormingen 

GENT 3 en 10 december Arteveldehogeschool, Twee lesdelen over de Antidiscriminatiewetgeving en 

voorbeelden.  

Naar jaarlijkse gewoonte gaf Unia twee gastlessen aan de studenten van de richting Sociaal werk. De lessen 

kaderen in de module Recht. De lessen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het juridische luik, maar er wordt 

ook stilgestaan bij de ruimere rol van Unia, zoals de begeleiding van slachtoffers van discriminatie en 

racisme, maar ook de beleidsondersteunende functie aan lokale en supralokale overheden. We staan stil 

bij relevantie jurisprudentie en gaan dieper in op vragen van de studenten zelf.  

GENT  ‘Wat zijn racisme en discriminatie’? op 27 september aan de jongeren van het jeugdcentrum in 

het Keizerpark vzw Jong 

Omdat Unia geregeld signalen ontvangt van mogelijke voorvallen van 

racisme en discriminatie bij jongeren in Gent, gingen we op vraag van 

de jeugdwelzijnswerkers een avond in gesprek met hen. We 

luisterden naar de talrijke voorbeelden van mogelijke ongelijke 

behandeling en gaven de jongeren op een laagdrempelige manier 

uitleg over de juridische begrippen racisme en discriminatie. Unia 

ging ook dieper in op de kracht van jeugdwelzijnswerkers én jongeren 

om samen te reageren indien ze geconfronteerd worden met 

ongelijkheid. Unia maakte ook het online meldformulier en het gratis 

meldnummer ruim bekend bij de groep.  
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4.3.4 Beleidsaanbevelingen 

Advies aan het OCMW in gent over het recht op een tolk gebarentaal voor dove personen 

Unia kreeg een melding van een dove persoon die te horen kreeg dat er geen redelijke aanpassingen 

konden voorzien worden voor haar. Unia oordeelde dat mevrouw wel recht had op een redelijke 

aanpassing. De volgende elementen speelden mee in deze conclusie:  

• Het lokaal dienstencentrum richt zich naar alle buurtbewoners 

• De computercursus zat/zit in het aanbod van het lokaal dienstencentrum  

• Meldster wil deelnemen aan de computercursus 

• Meldster heeft een handicap (ze is doof) en kan dus haar  recht op redelijke aanpassingen inroepen 

• De gevraagde aanpassing is een tolk VGT tijdens de cursus 

Het OCMW is het advies van Unia gevolgd en heeft mevrouw uitgenodigd om samen te bekijken wanneer 

en welke aanpassingen het meest geschikt waren voor haar.  

4.4 Unia regio Sint-Niklaas  

4.4.1 Netwerken 

Stadsgesprek 

Stad Sint-Niklaas organiseerde een stadsgesprek om te zien wat er bij de bevolking leeft rond het thema 

diversiteit, met doel deze input mee te nemen in de opmaak van het nieuwe Sint-Niklaas diversiteitsplan. 

Unia was aanwezig om de lokale werking bekend te maken en om te netwerken. Eén van de workshops, 

met als thema het anti-discriminatiebeleid, werd door Unia verzorgd. 

Opstart regenboognetwerk? 

Op het stadsgesprek gaven een heel aantal deelnemers van de workshop de nood aan om een 

Regenboognetwerk op te starten. Unia is zeker bereid om partner te worden mocht het 

Regenboognetwerk er komen.  

Vlaams ECCAR netwerk Discriminatie- VVSG 

Als ECCAR lid nam stad Sint-Niklaas deel aan het Vlaams ECCAR netwerk.  

Lerend Netwerk DIA (Diversiteit in Actie) 

Er werd een Lerend Netwerk opgericht onder begeleiding van Marijke van Goesthing vzw. In 5 sessies 

leerden de leden van dit netwerk elkaar beter kennen en bekeken ze hoe ze samen rond het thema 

diversiteit kunnen werken.  
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4.4.2 Preventieve acties 

Dag Tegen Racisme- maand van de verdraagzaamheid (maart 2019) 

In het kader van de Internationale dag tegen racisme werd door de stad Sint-Niklaas en vele partners 

opnieuw de Maand van de Verdraagzaamheid georganiseerd.  

• De diversiteitskoffers, gemaakt door Unia en de BIB in 2018, werden terug in de kijker gezet via de 

brochure. 

• De brochures van de diversiteitskoffers werden uitgedeeld en toegelicht aan de deelnemers van 

de dialoogdag rond polarisering.  

• Op de dag tegen racisme zelf werd actie gedaan op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Dit was een 

samenwerking met de leerlingen van de klas van de Berkenboom-school die één van de 

genomineerde filmpjes indiende voor de wedstrijd #GM1M. Unia was aanwezig op deze actie met 

de photobooth. De leerlingen van de Berkenboom-school spraken het publiek en de 

stadsmedewerkers aan over hun campagne ‘thuis in Sint-Niklaas’.  

• Unia was aanwezig bij de workshop ‘Racisme in het dagelijks leven’ georganiseerd door het 

Internationaal Comité op 27/3. 

Naar aanloop van 2020 werd al deelgenomen aan voorbereidende planningsvergaderingen voor de maand 

van de verdraagzaamheid. Voor #GM1M werd lokale communicatie uitgerold om klassen aan te sporen 

tot deelname.  

IDAHOT (Internationale dag tegen homo- en transfobie) 

VZW TISZO vroeg met hun actie ‘Doorprik het’ aandacht voor de regelgeving die van toepassing is op 

homo- en biseksuele mannen bij bloeddonatie. In België mag deze doelgroep enkel bloed geven indien de 

persoon in kwestie 12 maanden geen seksuele contacten heeft gehad met een andere man. Gezien dit 

moeilijk te bewijzen is, vindt vzw TISZO dat dit geen regel is die tot veilig bloed geven leidt, maar eerder 

stereotypering in de hand werkt.  

Er zijn dan ook voorbeelden van landen waar ze objectiever tewerk gaan: betere testen, 

opvolgingsprocedures en een kortere bufferperiode. Dit zou ‘Tiszo’ ook graag ook in ons land zien. Het zou 

het tekort aan bloed kunnen helpen wegwerken, én een gezicht geven aan een tolerante maatschappij. 

Unia steunde de actie logistiek en financieel.  
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Het jaarlijkse hijsen van de 

regenboogvlaggen verliep dit jaar 

iets officiëler. Mister Gay kandidaat 

Kiren Laureyns was aanwezig bij het 

ophangen van de vlag voor het 

welzijnshuis te Sint-Niklaas. Hij 

nodigde daarbij de bewoners van ‘De 

Klokke’, een voorziening voor 

mensen met een beperking, uit. Dit 

omdat zijn campagne draaide rond 

bewustmaking rond seksuele 

geaardheid bij mensen met een 

mentale beperking. Ook de 

burgemeester en Unia waren 

aanwezig op dit plechtige moment.  

 

Special Olympics: aanwezigheid photobooth Unia op het Slotevent (01-06-2019) 

In 2019 werden de nationale spelen van de ‘Special Olympics’, een sportwedstrijd op maat voor personen 

met verstandelijke beperking, georganiseerd in Beveren/Sint-Niklaas. Tijdens het slotevenement, 

georganiseerd op de site ‘de Meerminnen’ in Beveren, waren we aanwezig met een interactieve Unia-

infostand. Zowel deelnemers als publiek konden hier terecht om een gepersonaliseerde foto mét sportieve 

slogan te laten maken. Op deze manier werkten we aan de bekendheid van Unia, zowel binnen onze regio 

als daarbuiten. De deelnemers en supporters kwamen namelijk uit alle uithoeken van het land.  
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Vredesfeesten (sept 2019) 

Tijdens de vredesfeesten in  Sint-Niklaas was de 

Unia-stand één van de plaatsen waar kinderen 

konden langskomen. Het thema van deze 

zoektocht was kinderrechten. Bij het spelen van 

het ‘oneerlijke kansenspel’, ontdekten kinderen 

wat discriminatie kan zijn. Er konden ook buttons 

gemaakt worden met eigen tekeningen.  

 

 

4.4.3 Vormingen 

Haatspraak: Wat is het? Hoe groot is het probleem (in Oost-Vlaanderen) en wat kan je er tegen doen? " 

24/01/2019 
VVSG- Oost Vlaams platform ter preventie van radicalisering 
 
Leerkrachten basisonderwijs: werken rond diversiteit in de klas- uitleg diversiteitskoffers 

28/03/2019 
Odisee 
 

Stadsslinger Sint-Niklaas: welzijnswerkers en onderwijsactoren 

26/04/2019 
Stad/OCMW Sint-Niklaas 
 
Opleiding buddies van erkende vluchtelingen en vluchtelingen: basis AD wet en werking Unia 

24/07/2019 
CAW Oost-Vlaanderen 
 
Overlegtafels wonen – Lokeren 

24/09/2019 
Wonen Vlaanderen 
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4.4.4 Beleidsaanbevelingen 

Aanbeveling ‘Carnaval en de grenzen van de vrijheid van expressie’  

Deze aanbeveling werd overgemaakt aan de stadsadministratie. Dit omdat er tips instaan die ook relevant kunnen 

zijn voor het benaderen van het Sinterklaasfeest. 

Kiesgelijkekansen.be 

Het diversiteitsbeleid in Sint-Niklaas werpt duidelijk vruchten af. Er werden 6 vrij unieke goede voorbeelden uit Sint-

Niklaas opgenomen op onze pagina:  

- Tand’em: tandzorg voor iedereen 

- Budgetgids: veel doen met weinig geld  

- Huisbezoeken bij 80-plussers 

- Volwassenen leren fietsen 

- Een gezonde sociale mix in buurtscholen  

- Samen met Inter naar een toegankelijke gemeente 
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Unia 

Koningsstraat 138    1000 Brussel 

T +32 (0)2 212 30 00 

info@unia.be 

www.unia.be 
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