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1 Voorwoord 

 

 

 Dit jaarverslag preciseert het werk van de Unia-contactpunten in West-Vlaanderen in 2018. De 

lokale contactpunten voeren hun taken uit vanuit het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse 

centrumsteden.  

In Vlaanderen bestaan de lokale meldpunten discriminatie al sinds 2009. Ze werden opgericht in 

het kader van het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 over het gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid. In 2014 werden ze in Unia geïntegreerd. De contactpunten bevinden 

zich in dertien centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 

Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.  

Ook in 2018 werd ingespeeld op de uiteenlopende plaatselijke contexten. Dat houdt in dat we:  

aansluiting vinden bij het lokale netwerk (platforms, adviesraden enz.) en bij bestaande lokale 

initiatieven (festivals, werelddagen, stadsprojecten enz.); participeren en ons engageren als lokale 

partner; uitwisselingen vergemakkelijken en samenwerkingsverbanden aangaan.  

Unia kiest bewust voor een niet-belerende aanpak . Net zoals in ons beleid voor het behandelen 

van individuele dossiers, waarbij we voorrang geven aan overleg en bemiddeling, leggen we lokaal 

ook de nadruk op overleg en participatie, op het uitwisselen van goede praktijken en op 

netwerken. Een samenwerking kan een van de volgende vormen aannemen: 

▪ samenwerking door een individueel discriminatiedossier. Op lokaal niveau gaat de 

voorkeur hierbij uit naar de thema’s: onderwijs, huisvesting, horeca, openbaar vervoer 

en de dienstverlening van plaatselijke besturen; 

▪ vorming: info- en bewustmakingssessies op maat over de antidiscriminatiewetgeving; 

▪ adviezen en aanbevelingen op maat of initiatieven voor projecten op gemeentelijke 

schaal; 

▪ begeleiding in het kader van projecten over gelijke kansen en bestrijding van 

discriminatie; 

▪ deelname aan lokale evenementen die verband houden met onze bevoegdheden. 

Dit jaarverslag toont een overzicht van deze activiteiten in 2018. 
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2  Cijfers 

 

2.1 Meldingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal geregistreerde meldingen 4627 4554 5619 6601 7489 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
Vlaanderen 924 1638 2085 2467 2626 

Totaal geregistreerde meldingen over feiten in 
prov. West-Vlaanderen 196 271 320 349 397 

 

 Meldingen zijn alle contacten met Unia of 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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Plaats feiten in provincie 
West-Vlaanderen: 

   

Brugge 80 Marke 2 

Oostende 41 Snaaskerke 2 

Roeselare 35 Oostduinkerke 2 

Kortrijk 34 Veurne 2 

Nieuwpoort 15 Bredene 2 

Niet gekend 15 Beernem 2 

Blankenberge 14 Meulebeke 1 

Ieper 12 Aartrijke 1 

Zeebrugge 12 Jabbeke 1 

Knokke 10 Moorslede 1 

De Panne 8 De Haan 1 

Menen 7 Ardooie 1 

Koksijde 7 Deerlijk 1 

Tielt 6 Damme 1 

Wevelgem 6 Middelkerke 1 

Kuurne 6 Zedelgem 1 

Wielsbeke 4 Staden 1 

Diksmuide 4 Zwevezele 1 

Waregem 4 Hooglede 1 

Koekelare 4 Gits 1 

Harelbeke 3 Waardamme 1 

Gistel 3 Lendelede 1 

Knokke-Heist 3 Wervik 1 

Izegem 3 Beselare 1 

Houthulst 3 Boezinge 1 

Heule 3 Zonnebeke 1 

Torhout 3 Beveren (Leie) 1 

Zwevegem 3 Zillebeke 1 

Sint-Michiels 2 Oostvleteren 1 

Pittem 2 Oudenburg 1 

Beveren (Roeselare) 2 Lichtervelde 1 

Aalbeke 2 Lissewege 1 

Sint-Andries 2 Langemark 1   
Totaal 397 
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Eerste contactname (n=397)  

 

Melder M/V/A/J (n=397) 
 

 

Discriminatiegrond (n=456) 
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Domein per jaar: 

 

Criteria per jaar: 
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2.2 Dossiers 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal geopende dossiers 1670 1596 1983 2017 2192 

Totaal dossiers zonder media/internet 1331 1231 1643 1691 1860 

Regionale informatie beschikbaar 1244 1105 1524 1548 1686 

Feiten gesitueerd in Vlaanderen 706 619 845 786 775 

Provinciale informatie beschikbaar 662 604 779 735 718 

Feiten in provincie West-Vlaanderen 98 103 126 102 127 
 

Feiten in provincie West-Vlaanderen: 

    

Brugge 22 Beernem 1 

Kortrijk 13 Veurne 1 

Roeselare 12 Zillebeke 1 

Oostende 11 Zedelgem 1 

Blankenberge 9 Diksmuide 1 

Nieuwpoort 5 Sint-Andries 1 

Knokke 5 Gistel 1 

Ieper 5 Snaaskerke 1 

Zeebrugge 4 Middelkerke 1 

Tielt 3 Koekelare 1 

Niet gekend 3 Moorslede 1 

Pittem 2 Waardamme 1 

De Panne 2 Harelbeke 1 

Menen 2 Wielsbeke 1 

Torhout 2 Hooglede 1 

Kuurne 2 Koksijde 1 

Aalbeke 1 Houthulst 1 

Beveren (Leie) 1 Zwevegem 1 

Waregem 1 Langemark 1 

Ardooie 1 Marke 1 

Sint-Michiels 1 Totaal 127 
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Criteria per jaar 
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Werk detail (n=26 ) 

 

Werk / discriminatiegrond (n=29) 

 
  
Onderwijs detail (n=15) 

 

Onderwijs / discriminatiegrond (n=15) 
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Meerdere meldingen over dezelfde feiten worden in principe gebundeld in eenzelfde dossier (bijvoorbeeld 

gemediatiseerde gebeurtenissen of cyberhate), tenzij de melders een persoonlijk en onderscheiden belang hebben.  

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. 

3 Onderhandelde oplossingen  

3.1 Assistentiehond niet welkom bij Roeselaarse arts 

Unia kreeg een melding van een dame met een assistentiehond. Ze moest naar de controlearts van de FOD Sociale 

Zekerheid. Tot haar verbazing mocht haar hond niet mee in de dokterspraktijk.  

Unia nam contact op met de controlearts en lichtte de wetgeving rond assistentiehonden toe. De arts 

verontschuldigde zich, maar zei ook dat ze meende er goed aan te doen om de hond niet in de praktijk toe te laten. 

Ze liet blijken dat ze niet op de hoogte was van de wetgeving die een uitzondering voorziet voor geattesteerde 

assistentiehonden. 

Unia nam vervolgens contact met de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. 

Door onze brief , met toelichting rond de wetgeving, hebben zij ook kunnen vaststellen dat hun medewerkers de 

reglementering rond assistentiehonden onvoldoende kennen. Ze beloven ons om hun medewerkers hierover meer 

te informeren. 

3.2 Leerling met autisme mag niet mee op daguitstap 

Unia wordt gecontacteerd door een leerling met autisme. De leerling liep met succes school tot het vijfde middelbaar 

in het gewoon onderwijs. Tijdens de eerste schoolweek van het zesde middelbaar ontstaat er een conflict rond 

redelijke aanpassingen (die nog niet volledig op punt staan).  

De leerling loopt weg tijdens de schooluren en na beledigend e-mailverkeer wordt de leerling een aantal dagen 

geschorst. De volgende maandag mag de leerling niet mee op daguitstap naar Brussel. Volgens de school zijn er te 

weinig begeleiders beschikbaar om de veiligheid van de leerling in geval van conflictsituaties (bijv. weglopen) te 

kunnen garanderen. Ook vanuit het ondersteuningsnetwerk kan er geen bijkomende begeleiding worden voorzien. 

De leerling wordt voor de keuze gesteld om die dag thuis te blijven, of op school opdrachten uit te voeren, of een 

extra dag stage te lopen. 

De leerling en zijn ouders tillen zwaar aan dit voorval en besluiten over te gaan tot inschrijving in een andere school. 

Op aansturen van Unia is er een afsluitend gesprek met de schooldirectie, de ouders, het CLB en een 

leerlingenbegeleider. Het stelt de partijen in de mogelijkheid om één en ander te verhelderen en op een respectvolle 

en serene manier het dossier af te ronden. Er worden afspraken gemaakt betreffende de terugname en terugbetaling 

van schoolboeken. De school wil Unia voortaan proactief contacteren bij vragen of problemen. 
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3.3 Homoseksuele man is niet welkom in horecazaak in Blankenberge 

Een homoseksuele man wil een wafel eten in een horecazaak in Blankenberge. Terwijl hij op zijn wafel wacht, is hij 

bezig met zijn gsm. Eén van de personeelsleden van buitenlandse origine vraagt hem onmiddellijk de foto’s te wissen 

die hij heeft genomen. Hij zegt hem ook dat hij niet langer welkom is in de zaak, dat ze dergelijke homoseksuele 

mensen niet wensen.  

De man tilt zwaar aan dit voorval, neemt contact op met Unia en dient klacht in bij de politie. Unia gaat in gesprek 

met de uitbater van de horecazaak en de ober die de man heeft buiten gezet. De ober kent de man van vroeger. Hij 

heeft in het verleden al meermaals foto’s genomen van jongens en die op zijn sociale media gedeeld. Dat wou de 

ober absoluut vermijden en heeft daarom de man gevraagd om de zaak te verlaten. Hij was op dat moment over zijn 

toeren en wou helemaal niet de LGBTI-gemeenschap viseren maar de man wijzen op zijn gedrag. Ook de uitbater 

geeft duidelijk aan dat LGBTI’s welkom zijn in zijn zaak en dit nog nooit is voorgevallen. Hij stelt zelf voor om in gesprek 

te gaan met de melder, indien deze daartoe bereid is. 

Unia organiseert vervolgens een verzoeningsgesprek in de horecazaak zelf met de melder, de uitbater en de ober. 

De situatie wordt volledig toegelicht en beide partijen bieden hun excuses aan tegenover elkaar. De ober beseft dat 

hij op een slechte manier gecommuniceerd heeft en de melder het gevoel heeft gegeven dat hij niet welkom was 

omwille van zijn seksuele geaardheid. Dit was niet het geval. Het ging over het gedrag van de melder en de genomen 

foto’s.  

De melder had op zijn beurt heel wat vooroordelen over de origine van de ober en hoe hij tegenover homoseksualiteit 

staat. Het verzoeningsgesprek gaf de melder de kans om hierover uit te wisselen en vragen te stellen aan zowel de 

uitbater als de ober (beiden van vreemde origine). Het gesprek gaf ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op 

privacy, het niet zomaar mogen nemen en posten van foto’s, een onderwerp waar de melder zich niet bewust  van 

was.  

De uitbater zegt dat iedereen (die zich correct gedraagt) welkom is in zijn zaak, los van seksuele geaardheid, origine, 

handicap… Hij trakteert de melder om zijn gastvrijheid nog eens extra in de verf te zetten. De melder is erg tevreden 

over het open gesprek en trekt zijn klacht bij politie terug in.  

De melder liet achteraf weten aan Unia dat hij heel wat had bijgeleerd uit het voorval en dat het hem had 

gemotiveerd om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij een regenboognetwerk om voor groepen te gaan spreken over 

zijn homoseksualiteit.  

3.4 Beoordeling groepswerk aan de hogeschool 

Een student klopt aan bij Unia. Hij voelt zich gediscrimineerd door de methode waarop een groepswerk werd 

gequoteerd in zijn hogeschool. Door de vorm van quotering is de student gebuisd en kan hij niet over naar het 

volgende jaar. De situatie heeft dus ernstige gevolgen voor hem.  

Concreet moeten de studenten in groepen van vier een werk maken en vervolgens elkaar beoordelen (peer review 

quotation). Deze manier van quoteren is volgens de school belangrijk om de studenten te leren evalueren. En als 

deelnemers van het groepswerk hebben zij ook veel beter zicht op wie welke inbreng heeft gehad.  

De methode zit mathematisch gezien erg goed in elkaar en er werd diep over nagedacht. Er wordt wel geen rekening 

gehouden met het ingeven van oneerlijke scores. De student die komt aankloppen bij Unia, is de enige in zijn klas 

van andere origine. Hij wordt niet goed opgenomen in de klas, het West-Vlaams dialect) is vaak een probleem en 

voor groepswerken is hij altijd de laatste die wordt gekozen. Ook in de klas zit hij vaak apart, iets waar de school zelf 

nog nooit actief mee aan de slag is gegaan. 
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Voor dit groepswerk was het niet anders. Hij werd niet actief gekozen maar toegevoegd aan de groep. . Hij en een 

andere student werkten alles uit.  Maar bij het quoteren beschermden de drie vrienden elkaar en kreeg hij van 

iedereen de laagste punten (waardoor hij als enige gebuisd was).  

Unia is met de docent, de studentenbegeleidster en de student zelf in dialoog gegaan. We bespraken het 

quoteringssysteem en het gevaar van vriendjespolitiek hierbij. Maar we gingen ook dieper in op hoe de student zich 

-als enige persoon van andere origine- voelde in de klas en of de school maatregelen hierrond uitwerkt, zoals 

bijvoorbeeld een diversiteitsbeleid.  

De docent begreep de impact op de student en zou dit op een overleg met andere docenten verder bespreken. 

Uiteindelijk kreeg Unia het goeie nieuws dat de docent de quotering opnieuw had bekeken en aangepast. De student 

was hierdoor wel geslaagd. Daarnaast werden afspraken gemaakt met de student over zijn verantwoordelijkheid om 

tijdig aan te kloppen bij de docenten of studentenbegeleiding als hij zich niet goed in zijn vel voelt of als er iets 

misloopt, enz. 

De hogeschool zit volop in een verhuisperiode waardoor er momenteel weinig ruimte is voor het uitwerken van een 

diversiteitsbeleid. Maar het staat gepland voor na deze verhuisperiode. De school weet dat ze Unia hierover kan 

contacteren. 

3.5 Weigeren van mensen met Zuid-Amerikaanse nationaliteit door een 
Belgisch casino 

Een medewerkster van een Belgisch casino klopt aan bij Unia. Ze voelt zich slecht omdat haar werkgever haar en haar 

andere collega’s de opdracht geeft om mensen van Zuid-Amerikaanse origine de toegang te weigeren. Ze mogen 

hierbij de echte reden niet opgeven maar moeten iets verzinnen (bijv. dat de identiteitskaart kan niet gelezen worden 

door computerproblemen). De reden hiervoor zijn twee grote diefstallen in een korte periode, telkens gepleegd door 

Colombiaanse bendes. De casinomedewerkster bezorgt ons hiervan bewijsmateriaal.  

Unia contacteert het casino en de Kansspelcommissie. We begrijpen dat het casino zoekende was om het risico op 

herhaling te vermijden (deze Colombiaanse bende was ook actief in andere Europese casino’s). Maar alle Zuid-

Amerikaanse nationaliteiten de toegang ontzeggen, is geen passend en noodzakelijk middel.  

Aangezien het casino al aanklopte bij de Kansspelcommissie, specialist ter zake, om zich te laten ondersteunen in 

betere beveiliging, besloot Unia dat een verdere opvolging door de commissie het meest aangewezen was in deze 

situatie.  

We vroegen het casino om zich te engageren om de inbreuk niet meer te herhalen, een antidiscriminatieclausule op 

te nemen in hun huishoudelijk reglement, hun personeel geen discriminatoire opdrachten te doen uitvoeren en zich 

grondig te laten begeleiden door de Kansspelcommissie in hun beveiligingsnoden.  
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4 Netwerken, preventieve acties, vormingen en 
beleidsaanbevelingen  

4.1 Kiesgelijkekansen.be 

Unia lanceerde in 2018 een website in drie talen (www.kiesgelijkekansen.be) die gelijke 

kansen op lokaal vlak een duwtje in de rug wil geven. Unia brengt er een honderdtal 

goede voorbeelden samen. (Kandidaat-)mandatarissen kunnen er ideeën opdoen om 

hun beloften op dit vlak in te vullen. 

 
Het gaat om initiatieven die hun sporen hebben verdiend in andere Belgische gemeenten, zoals een flexibele 
huisvestingsgids in Namen, een gratis juridische dienst in Sint-Gillis, een tekenwedstrijd om kinderen te sensibiliseren 
over genderidentiteit in Brugge, een prijs voor gelijke kansen in Herstal, een platform tegen radicalisering in 
Colfontaine. 
 
Naast deze initiatieven had Unia ook aanbevelingen en praktisch advies voor gemeenten zodat ze op lokaal vlak een 
globale en praktische visie over de bevordering van gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie kunnen 
ontwikkelen. 
 
Een gerichte communicatiecampagne, via een gerichte mailing en aankondigingen op de Facebook- en 
Twitterpagina’s van Unia, gaven de website meer bekendheid. In de zes maanden na de lancering werden 4.600 
bezoekers geregistreerd (en bijna 25.000 page views).  
 

4.2 Scholenwedstrijd GM1M 

In 2018 lanceerde Unia opnieuw haar antiracismecampagne 

voor en door jongeren: #GeefMe1Minuut. Voor de 

gemeenteraadsverkiezingen vroegen we leerlingen in scholen in 

het hele land wat zij zouden veranderen in hun gemeente als zij 

burgemeester waren. Leerlingen van 119 klassen stuurden ons 

een video van één minuut met hun ideeën om racisme te 

bestrijden en samenleven te bevorderen. 

 
Dat was voor de scholen meteen een kans om het te hebben over de oorzaken en de gevolgen van racisme. 
 
De video’s werden beoordeeld door een professionele jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van het RITCS 
(school voor theater, cinema & geluid), de Vlaamse scholierenkoepel en Unia. De deelnemers kregen punten voor de 
inhoud, de creativiteit en de kwaliteit van de video.  
De winnaars (het Provinciaal Lyceum Hornu-Colfontaine, VOX Pelt (Overpelt) en BimSem (Mechelen)). mochten op 9 
januari 2019 elk een cheque ter waarde van 5.000 euro in ontvangst nemen in de Dossinkazerne in Mechelen. Dit 
geld mogen ze gebruiken om een project op poten te zetten over diversiteit, mensenrechten of racismebestrijding.  

http://www.kiesgelijkekansen.be/
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4.3 Unia regio Brugge 

4.3.1 Netwerken 

Unia Brugge is ingebed binnen de Diversiteitsdienst van de stad. Net zoals voorgaande jaren zette Unia ook in 2018 

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

▪ Diensten van Stad Brugge: Diversiteitsdienst, Noord-Zuiddienst, Dienst Welzijn, Woondienst, 

Preventiedienst, Dienst Burgerzaken, Huis van de Bruggeling, Vrijwilligerscentrale, Ombudsdienst, de 

onderwijsdeskundige 

▪ OCMW Brugge: LOI, onthaal, communicatie, inloophuis 't Sas, SVK 

▪ Federale politie Brugge 

▪ Samenlevingsopbouw  

▪ Verschillende vzw's waar armen het woord nemen zoals vzw Wieder en Uze Plekke 

▪ CAW Noord-West-Vlaanderen 

▪ Vormingplus 

▪ 11.11.11 

▪ FMDO  

▪ VZW Mensen van de Weg  

▪ Beweging.net  

▪ Huurdersbond 

▪ Agentschap Integratie en Inburgering 

▪ Orbit vzw 

▪ Merhaba vzw  

▪ Islamitisch Centrum Brugge  

▪ Hogescholen Vives + Howest  

▪ School zonder Racisme  

▪ Inter 

Unia Brugge zetelde in 2018 in de volgende netwerkgroepen:  

▪ Werkgroep Woonateliers: overleg tussen verschillende partners (stad, OCMW, vzw’s en de woonbuddies) 

die de problemen op de huisvestingsmarkt (met ook discriminatie als thema) willen aanpakken door 

woonateliers aan te bieden voor mensen die moeilijk een woning vinden (in de eerste plaats mensen van 

het LOI).  

▪ Brugs Overleg Integratie en Inburgering: de Diversiteitsdienst Brugge trekt deze werkgroep. Ze bestaat uit 

verschillende diensten en organisaties die werken rond de integratie van nieuwe Bruggelingen. Het overleg 

heeft vooral als doelstelling om informatie te delen en elkaars werkingen beter te leren kennen.  

▪ Werkgroep AllemaalMensenBrugge: overleg tussen verschillende partners (stad, verschillende vzw’s, 

vrijwilligers) ter voorbereiding van ’Allemaal Mensen Brugge’, een langdurig project naar aanleiding van de 

actie van 11.11.11 rond migratie en discriminatie  

▪ Werkgroep Eccar: overleg tussen de diversiteitsdienst, agentschap integratie en inburgering en Unia om een 

Eccarplan op te stellen voor de stad Brugge 

▪ Brugs Regenboognetwerk: de Diversiteitsdienst trekt deze werkgroep. Ze bestaat uit verschillende 

stadsdiensten en middenveldorganisaties die werken rond het thema LGTBI. Het overleg heeft als 

doelstelling om informatie te delen, goedkeuring te geven over campagnes, enz. 
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4.3.2 Preventieve acties en vormingen  

Overleg tussen de immosector en de sociale sector (maart) 

Meerdere stadsdiensten, middenveldorganisaties en ervaringsdeskundigen bereidden tijdens een aantal 

bijeenkomsten een overleg voor met de immosector. Alle immokantoren werden hiervoor uitgenodigd.  

Het doel van dit overleg? Uitwisselen van informatie over wat de sociale sector doet in het kader van huisvesting en 

wat de immosector vaststelt en kan doen. Tijdens dat overleg werd er ook geluisterd naar getuigenissen van 

slachtoffers van discriminatie in hun zoektocht naar een woning.  We bespraken hoe we samen met alle betrokkenen 

pijnpunten kunnen aanpakken.  

Actie 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme   

Op 21 maart lanceerden we de nationale campagne #GeefMe1Minuut waarbij de laatste graad van het secundair 

onderwijs werd uitgedaagd om een filmpje te maken over racisme. We vroegen hen om hiervoor in de schoenen van 

hun burgemeester te kruipen en concrete actiepunten te bedenken.  

In Brugge deelden we ook de buttons “ik behandel iedereen gelijkwaardig” uit aan personeelsleden van de stad, 

samen met een tekstje op intranet. We riepen hen op om de button te dragen in de week van 21 maart. Enkele 

andere netwerkpartners van Unia vonden dit een leuke actie en vroegen spontaan de buttons aan. Zo deden ook zij 

mee met de actie.  

Actie 17 mei, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie   

Traditiegetrouw werkten we ook in 2018 samen met Rebus 

(Regenbooghuis West-Vlaanderen) rond 17 mei.  

We sloegen de handen in elkaar met alle hogescholen van de West-

Vlaamse centrumsteden. Op de verschillende campussen stonden 

we met een interactieve informatiestand. We vroegen de studenten 

om leuke selfies te nemen tegen homofobie met onze 

regenboogvlag. De studenten deelden massaal hun foto’s met de 

hashtag #Loveisall. Ze kregen ook een regenboogstift mee (handig 

voor de examens) met de gegevens van Unia en Rebus.   

 

Aan het onthaal van het Huis van de Bruggeling maakten we - in samenwerking met de Diversiteitsdienst- een 

infostand in regenboogkleuren met verschillende folders, flyers, boeken, enz. We stelden ook opnieuw onze 

levensgrote regenboogmannetjes op om in het oog te springen van de voorbijganger.  

16 september: autoloze zondag Brugge 

Alle diensten die gehuisvest zijn in de Hoogstraat 9 stellen hun aanbod voor aan het grote publiek van autoloze 

zondag. Unia staat er met de photobooth en de wall of fame.  

27 september: Dag van de verbondenheid - De Langste Tafel   

Naar goeie gewoonte organiseerden de stad, Unia en heel wat andere partners samen de langste tafel in de ‘week 

van de verbondenheid’. Deze ging opnieuw door in het station van Brugge tijdens de lunchpauze (van 12 tot 14 uur). 

Doelstelling? Mensen met elkaar in dialoog laten treden en ze de kans geven om te praten met iemand waar ze in 

hun dagelijkse leven minder voeling mee hebben. Zo nodigen we ook specifiek nieuwe Bruggelingen uit, mensen die 

in armoede leven, asielzoekers, studenten, ouderen, ...  
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Iedereen kon aanschuiven aan een divers buffet. Alle tafels stonden tegen elkaar, en iedereen zat verspreid. Dit 

bevorderde het praten en vragen stellen aan onbekende mensen waar je anders moeilijker de kans toe zou krijgen. 

De opkomst was groot: 450 mensen namen deel.   

 

28 september: Avond tegen racisme 

Verschillende organisaties herdenken het overlijden van Raphaël Mensah, die in 2006 overleed na slagen en 

verwondingen door skinheads in Brugge. Never again! Onder meer Unia komt aan bod als spreker en helpt 

financieren. Nsanga is de organisator.  

September tot december: Project ‘Allemaal Mensen Brugge’ 

Net zoals in 2017 pakte 11.11.11 ook in 2018 uit met haar campagne ‘Allemaal Mensen’ met het thema ‘migratie’ als 

focus.   

Tal van Brugse organisaties, waaronder Unia en de stad sloten opnieuw aan bij Allemaal Mensen Brugge en maakten 

gedurende  drie maanden een gevarieerd programma rond de thema’s migratie, discriminatie en diversiteit. 

Openheid, ontmoeting, uitwisselen van informatie en inleving stonden hierbij centraal.   

Een overzicht van alle activiteiten vind je terug op www.allemaalmensenbrugge.be   

Het project was een overdonderend succes: elke activiteit trok een ruim en divers publiek aan.  

Welkomstavond Nieuwe Bruggeling   

Elk jaar organiseert Brugge een infoavond voor nieuwe inwoners van Brugge. Naast een informatief en entertainend 

gedeelte, is er ook een standenmarkt waar Unia -zoals gebruikelijk- ook aanwezig was.  
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6 november: Dialoogavond met Khalid Benhaddou: Diversiteit in het onderwijs 

Op 6 november organiseerde Unia in samenwerking met Howest een dialoogavond met als hoofdspreker imam 

Khalid Benhaddou. Het thema ‘diversiteit in het onderwijs’ werd eerst door hem belicht en daarna verder uitgewerkt 

in een panelgesprek met verschillende lokale actoren.    

      

26 november: Lunch je wijs met Patrick Loobuyck  

Unia en de federale politie Brugge organiseerden voor de eerste keer samen een informatief lunchgesprek waarbij 

deelnemers konden luisteren naar Patrick Loobuyck. Hij gaf een boeiende uiteenzetting over onze gepolariseerde 

maatschappij, gebaseerd op zijn boek ‘Samenleven met gezond verstand’. Deze eerste editie was alvast een succes: 

meer dan 50 politieagenten waren aanwezig.  

29 november: Panelgesprek over Arbeid en migratie in Brugge 

Lokale getuigen en ervaringsdeskundigen uit het project ‘Brugge werkt’, doen hun verhaal. Unia Brugge is er aanwezig 

als expert inzake discriminatie op de arbeidsmarkt.  

Vormingen gegeven door Unia   

▪ 9 februari: opleiding voor studenten ‘verzekering en immobiliën’ in Vives, Kortrijk (voor gans West-

Vlaanderen)  

▪ 25 april: onderwijscongres in Brugge -> opleiding rond de Diversiteitsbarometer Onderwijs  

▪ 22 juni: opleiding discriminatie in de huisvestingsmarkt voor de sociale sector (georganiseerd door Escala 

met Unia als trainer)  

▪ 18 oktober: presentatie van Unia voor de Brugse stedelijke adviesraad voor personen met een handicap  

▪ 29 november: infoavond ‘Brugge Werkt’. Unia neemt deel in het panel om te spreken over discriminatie op 

de arbeidsmarkt. 

4.3.3 Beleidsaanbevelingen  

Zoals hierboven beschreven neemt de lokale medewerkster deel aan verschillende werkgroepen en zet ze sterk in 

op netwerking. Tijdens die overlegmomenten geeft ze – samen met de andere partners rond de tafel – meerdere 

lokale beleidsaanbevelingen.   

Het niet voldoende kennen van de antidiscriminatiewetgeving is een vaak voorkomend probleem. Op alle 

netwerkmomenten blijft de medewerkster haar kennis hierrond delen en verspreiden, ook naar lokale politici en 

stadsmedewerkers die bepaalde onderwerpen kunnen aankaarten op het college.     
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Verder werkt de medewerkster ook in twee steden en zit ze ingebed in de cluster Oost- en West-Vlaanderen. 

Hierdoor heeft ze een breder overzicht en kan ze goede praktijken en beleidsvoorbeelden van andere lokale 

contactpunten uitwisselen en toelichten. 

In 2018 maakte Unia vooral haar website www.kiesgelijkekansen.be bekend. Voor Brugge werden maar liefst elf 

projecten opgenomen: Brugge werkt, Praattafels, Vrijwilligersmarkt voor anderstaligen, Tekenwedstrijd rond 

LGBTI’s, Toeleiders in de diversiteit, Force voor okanjongeren, Onderwijscafés, Woonateliers om te leren huren, 

Audiodescriptie van stoeten, Fietscursus voor volwassenen en De Langste Tafel.  

De tekstballon “Ik kies voor gelijke kansen” werd verspreid naar de volledige gemeenteraad en meermaals gedeeld 

op sociale media.  

Daarnaast nam Unia ook deel aan verschillende overlegmomenten met politici die ter voorbereiding van de 

verkiezingen extra informatie zochten over diversiteit en discriminatie in hun stad. We werkten hiervoor samen met 

Vormingplus.  

4.4 Unia regio Oostende 

4.4.1 Netwerken 

Unia Oostende zit ingebed binnen de dienst Samenleven van de stad. Net zoals voorgaande jaren zette Unia ook in 

2018 in op netwerking binnen de stad Oostende. We contacteerden onder meer:   

▪ Stad Oostende: Dienst Samenleven, Jeugddienst, Dienst Onderwijs, Onthaal, Dienst Integrale Veiligheid, 

Dienst Communicatie, Sportdienst  

▪ Sociaal Huis Oostende  

▪ Samenlevingsopbouw   

▪ CAW Noord-West-Vlaanderen   

▪ Vormingplus  

▪ FMDO  

▪ Huurdersbond   

▪ Agentschap Integratie en Inburgering    

▪ Orbit vzw   

▪ De Antenne  

▪ Verschillende Oostendse secundaire scholen  

▪ School zonder Racisme  

▪ vzw Duinhelm  

▪ vzw Ithaka   

▪ Inter 

▪ Rebus (West-Vlaams Regenbooghuis)   

▪ Casino Oostende  

▪ Tal van organisatoren van Oostendse evenementen 

http://www.kiesgelijkekansen.be/
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Unia participeerde in 2018 aan de volgende werkgroepen: 

▪ Integratienetwerk Oostende (INO) die de Stad Oostende en het Sociaal Huis samen trekken. Deze actieve 

werkgroep bestaat uit verschillende diensten en organisaties die werken rond de integratie van 

nieuwkomers, waar informatie wordt uitgewisseld, nieuwe projecten worden ontwikkeld. Sinds de nieuwe 

INO wordt telkens per thema gewerkt bijv. arbeid, huisvesting, vrije tijd. Unia heeft er een actieve inbreng.   

▪ Werkgroep toegankelijkheid: de Dienst Samenleven en Unia trekken deze werkgroep samen. Ze bestaat uit 

vrijwilligers en professionelen die zich samen inzetten voor een grotere toegankelijkheid van Oostende. Ze 

organiseren vormingen, kaarten problemen aan bij het schepencollege en werken acties uit rond 3 

december (Internationale dag voor personen met een handicap). In 2018 zetten ze zich actief in voor de 

toegankelijkheidsscreening van Oostendse evenementen.  

▪ Het Welzijn & Armoede Platform (WAP): netwerk waarin private organisaties, Stad Oostende en het Sociaal 

Huis  werk maken van een stadsbreed welzijnsbeleid en armoedeaanpak. Unia is lid van het WAP.   

4.4.2 Preventieve acties en vormingen 

Actie 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme   

Op 21 maart lanceerden we de nationale campagne #GeefMe1Minuut waarbij de laatste graad van het secundair 

werd uitgedaagd om een filmpje te maken over racisme. We vroegen hen om hiervoor in de schoenen van hun 

burgemeester te kruipen en concrete actiepunten aan te geven.  

In Oostende deelden we ook de buttons “ik behandel iedereen gelijkwaardig” uit aan personeelsleden van de stad, 

samen met een tekstje op intranet. We riepen hen op om de button op te spelden in de week van 21 maart. Meerdere 

netwerkpartners van Unia vonden dit een leuke actie. Ze vroegen de buttons zelf aan en deden zo ook mee met de 

actie.  

Daarnaast stonden we met ons Rad van Onfortuin bij de prikklok van het Sociaal Huis. Personeelsleden konden hun 

kans wagen aan ons rad en werden getriggerd om stil te staan bij het thema discriminatie. Op de middag stonden we 

met het rad aan het personeelsrestaurant van de stad, het OCMW en de politie.  

Actie 17 mei, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie   

De lokale contactpunten van West-Vlaanderen hebben de traditie om samen te werken met Rebus rond 17 mei. Ook 

deed jaar sloegen we opnieuw de handen in elkaar.  

We werkten samen met alle hogescholen van de West-Vlaamse centrumsteden. Op de verschillende campussen 

stonden we met een ludieke stand met informatie. We maakten 17 mei bekend en vroegen de studenten om leuke 

selfies te nemen met onze regenboogvlag. De studenten deelden massaal hun foto’s met de hashtag #Loveisall.  
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1 september: Feest in den Hof  

Op 1 september organiseerde de dienst Samenleven naar jaarlijkse gewoonte het multiculturele ‘Feest in den hof’. 

Unia stond er met een interactieve stand: bezoekers konden hun eigen slogan voor gelijke kansen/diversiteit op 

tekstballonnen noteren, ermee op de foto poseren bij onze photobooth en die nadien op onze wall of fame hangen.  

  

Screening toegankelijkheid van evenementen   

Samen met de Werkgroep Toegankelijkheid en de Commissie voor Personen met een Beperking sloegen Unia en de 

dienst Samenleven van de stad Oostende opnieuw de handen in elkaar voor een vervolg van de toegankelijkheidsprijs 

in Oostende.  

Hiermee willen we elk jaar opnieuw benadrukken dat ook mensen met een handicap hun plaats hebben in de 

maatschappij. Het vorige jaar lag de focus op toegankelijkheid van handels- en horecazaken. In 2018screenden we 

de toegankelijkheid van verschillende evenementen in Oostende.  

We deden dit in samenwerking met de organisatie Inter en stelden een aangepaste controlelijst op. We bezochten 

in totaal negen evenementen en bezorgden telkens de eindresultaten met tips aan de organisatoren.  

Volgend jaar gaan we opnieuw langs om te zien welke verbeteringen werden doorgevoerd.   

4 december: vorming toegankelijkheid van evenementen 

Voor de Internationale dag voor personen met een handicap (3 december) en als vervolg op de screening van de 

evenementen tijdens de zomer, nodigden we de verschillende organisatoren en stadsdiensten uit voor een 

vormingssessie van de organisatie Inter over toegankelijkheid van evenementen. 

Vormingen gegeven door Unia   

▪ 9 februari: opleiding voor studenten ‘verzekering en immobiliën’ in Vives, Kortrijk (voor heel West-

Vlaanderen)  

▪ 22 juni: opleiding ‘discriminatie in de huisvestingsmarkt’ voor de sociale sector (georganiseerd door Escala 

met Unia als trainer) 
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4.4.3 Beleidsaanbevelingen 

Zoals hierboven beschreven neemt de lokale medewerkster deel aan verschillende werkgroepen en zet ze sterk in 

op netwerking. Tijdens die overlegmomenten geeft ze – samen met de andere partners rond de tafel – meerdere 

lokale beleidsaanbevelingen.   

Het niet voldoende kennen van de antidiscriminatiewetgeving is een vaak voorkomend probleem. Op alle 

netwerkmomenten blijft de medewerkster haar kennis hierrond delen en verspreiden, ook naar lokale politici en 

stadsmedewerkers die bepaalde onderwerpen kunnen aankaarten op het college.     

Verder werkt de medewerkster ook in twee steden en zit ze ingebed in de cluster Oost- en West-Vlaanderen. 

Hierdoor heeft ze een breder overzicht en kan ze goede praktijken en beleidsvoorbeelden van andere lokale 

contactpunten uitwisselen en toelichten.  

In 2018 maakte Unia haar website www.kiesgelijkekansen.be bekend. Voor Oostende werden zeven projecten 

opgenomen: Lunch je wijs, Sportkans, Fietsmobiliteit voor mensen met een beperking, Profundo, 

Toegankelijkheidsprijs, Onderdompeling: ervaar een beperking en de Maro.  

De tekstballon “Ik kies voor gelijke kansen” werd door de lokale Uniamedewerker overhandigd aan alle schepenen 

of hun kabinetsmedewerkers met een woordje uitleg.  

Daarnaast gaf Unia ook advies aan de Senioren Adviesraad Oostende (SARO) en de Oostendse Commissie voor 

Personen met een Beperking, die ter voorbereiding van de verkiezingen een memorandum opmaakten.  

4.5 Unia regio Kortrijk   

4.5.1 Netwerken 

▪ Deelname netwerk diversiteit in de dienstverlening 

▪ Deelname netwerk diversiteit in sociaal culturele sector 

▪ Deelname aan open vergadering RIS (Raad voor Intercultureel Samenleven) 

▪ Deelname aan stuurgroep Europees Netwerk ECCAR (European Coalition Cities Against Racism).   

4.5.2 Preventieve actie en vormingen 

▪ 17 mei: IDAHOT-actie, in samenwerking met Rebus en Vives Hogeschool (zie jaarverslag van Brugge voor 

meer info) 

▪ Vorming voor studenten vastgoed Vives Hogeschool 

▪ Vorming voor studenten maatschappelijk werk Vives Hogeschool 

▪ 20 en 21 juni: infostand Unia, KortRIJk aan Culturen 

▪ 26 juni: Voorstelling Unia Jaarverslag 2017 ‘Stilstaan is geen optie’, gevolgd door Toegankelijkheid van 

gemeenten voor personen met een handicap 

▪ 22 september, Werelddovendag (WDD): Uw rechten als dove persoon in het ziekenhuis 

4.5.3 Beleidsaanbevelingen 

▪ Er werd een basis gelegd voor het lidmaatschap van Stad Kortrijk aan ECCAR en het Vlaams ECCAR-netwerk. 

Voor de opstart werd Unia uitgenodigd om actief betrokken te worden bij de uitwerking van het ECCAR-plan 

en zal Unia in 2019 verder een actieve rol opnemen. 

http://www.kiesgelijkekansen.be/
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▪ Op de Unia inspiratiewebsite www.kiesgelijkekansen.be werden er verschillende initiatieven uit Kortrijk 

opgenomen : 

▪ SIEN Magazine: tijdschrift op maat van mensen met minder 

▪ De Kortrijkse Huurgarantie helpt huurders met een beperkt inkomen én betekent een garantie voor 

verhuurders. 

▪ Tables d’Hotes 

▪ ‘’t Werkt’ helpt mensen met een migratieachtergrond aan werk 

4.6 Unia regio Roeselare 

4.6.1 Netwerken 

▪ Overleg met politie, Arktos vzw en oprichting project ‘probleempreventie’. Na enkele incidenten zag men 

de noodzaak in om jongeren in contact te brengen met het werk van de politie. Zo kennen zij beter hun 

rechten en plichten. 

▪ Netwerk ‘Elk Telt’, deelname aan vormingen, subsidiejury en netwerkmomenten. 

▪ Deelname Interlevensbeschouwelijk overleg. Mensen die zichtbaar een bepaalde religie hebben zijn vaak 

extra kwetsbaar, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van alle 

levensbeschouwingen die in Roeselare aanwezig zijn, Unia kennen en signalen van discriminatie kunnen 

doorgeven. 

▪ In 2018 heeft Unia verschillende keren samengezeten met LGBT-vrijwilligers, onder meer naar aanleiding 

van het homofoob geweld op toenmalig Mister Gay Belgium Jaimie Deblieck na een avondje stappen in 

Roeselare. Er wordt gewerkt aan het verenigen van het LGBT-middenveld. Begin 2019 zal er een online 

bevraging gelanceerd worden voor de inwoners van Roeselare om hun verzuchtingen kenbaar te maken 

over dit thema. Roeselare herbevestigde zijn engagement voor het regenboogcharter van Rebus, het West-

Vlaamse regenbooghuis en maakt sinds 2018 ook deel uit van het West-Vlaamse Regenboognetwerk. 

4.6.2 Preventieve acties en vormingen 

▪ Januari: Vorming anderstalige nieuwkomers rond racisme en discriminatie 

▪ 17 mei: IDAHOT-actie, in samenwerking met Rebus en Vives Hogeschool (zie regionaal jaarverslag van 

Brugge voor meer info) 

▪ 6 september: Vorming ambtenaren binnen de VVSG-opleidingsreeks ‘Diverscity’ rond gelijke kansen op de 

werkvloer 

4.6.3 Beleidsaanbevelingen 

In 2018 gaf Unia verschillende keren spontaan en op vraag advies aan het stadbestuur van Roeselare: 

▪ Voorjaar 2018: bij de sluiting van het laatste holebicafé en bij het geval van gaybashing gaf Unia advies aan 

de burgemeester en de schepen van gelijke kansen om het engagement voor het Regenboogcharter te 

herbevestigen. Tijdens de activiteiten rond 17 mei lieten de vrijwilligers van Rebus weten dat er in Roeselare 

weinig gelegenheid was voor holebi’s om samen te komen. Er is nood aan een ‘safe space’ en een 

ontmoetingsplek. 

▪ Zomer 2018: aanbevelingen om het ECCAR-plan van Roeselare inhoudelijk te verstevigen. 

▪ Advies omgaan met racistische commentaren op de Facebookpagina van Stad Roeselare. 

▪ Najaar 2018: Advies lichaamsbedekkende zwemkledij door de burgerpetitie om deze toe te laten in een 

privaat zwembad van Roeselare.  

▪ Er werden verschillende Roeselaarse initiatieven opgenomen op de website kiesgelijkekansen.be 

http://www.kiesgelijkekansen.be/
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▪ Toegewijd, Radicaal of Extreem: vormingsaanbod ter preventie van radicalisering 

▪ ‘Elk Telt’: een merknaam voor acties rond gelijke kansen 

▪ Samen met Inter naar een toegankelijke gemeente 

5 Contactgegevens 

5.1 Unia Regio Brugge 

Hoogstraat 9, 8000 Brugge (enkel op afspraak) 

Telefoon: 0475 78 39 71 

E-mail: brugge@unia.be 

5.2 Unia Regio Oostende 

Vindictivelaan 1, 8400 Oostende (enkel op afspraak) 

Telefoon: 0475 78 39 71 

E-mail: oostende@unia.be 

5.3 Unia Regio Kortrijk 

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk (enkel op afspraak) 

Telefoon: 0475 78 39 70 

E-mail: kortrijk@unia.be 

5.4 Unia Regio Roeselare 

Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare (enkel op afspraak) 

Telefoon: 0472 22 07 65 

E-mail: roeselare@unia.be 

 

 Voor meer informatie over dit rapport: 

▪ Marco Van Haegenborgh – marco.vanhaegenborgh@unia.be – 02 212 31 02 

mailto:brugge@unia.be
mailto:oostende@unia.be
mailto:kortrijk@unia.be
mailto:roeselare@unia.be
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