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(NAAM)BEKENDHEID

SITUATIE 2018

De Belgische bevolking heeft algemeen genomen weinig kennis van organisaties die zich bezighouden met de strijd voor gelijke kansen en tegen 

discriminatie. 55% van de respondenten kan spontaan geen enkele organisatie opnoemen, terwijl 74% geen idee heeft wie als eerste te contacteren 

wanneer hij/zij zou worden geconfronteerd met een vraag of probleem rond discriminatie. Geconfronteerd met een lijst van dergelijke organisaties, 

kent nog steeds 20%  van de respondenten geen enkele. 

EVOLUTIE T.O.V. 2015

Geen significante evolutie; de cijfers in 2018 zijn nagenoeg identiek aan de resultaten in 2015.

SITUATIE 2018

Net als in 2015 blijft het landschap van verenigingen en organisaties die opkomen voor gelijke rechten, integratie, tegen discriminatie en racisme heel 

versnipperd met haast talloze VZW’s, stichtingen, samenwerkingsverbanden van vzw’s… De interpretatie van zowel ‘organisaties die strijden tegen 

discriminatie’ als van ‘discriminatiegronden’ is bovendien heel breed: het gaat zowel om organisaties die deze strijd als ‘core business’ hebben als om 

organisaties voor wie dit een nevenaspect is; maar ook campagnes, onderzoeksfondsen … worden gezien als ‘organisaties’. Daarnaast worden ook 

organisaties genoemd die zich bezighouden met geletterdheid, dierenrechten …

De bekendheid van Unia bij de Belgische bevolking is evenwel gestegen in vergelijking met 2015: 14% kent Unia spontaan, nog eens 11% noemt 

spontaan (een variant op) het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 7% zegt als eerste Unia te contacteren bij vragen/problemen rond discriminatie, 

nog eens 5% het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Daarmee is Unia wel veruit de meest genoemde organisatie op haar domein. 34% herkent Unia 

of het Interfederaal Gelijkekansencentrum in een lijst met organisaties. Hier halen alleen de Liga voor de mensenrechten en de Brailleliga een hogere 

bekendheidsscore. Bij Nederlandstaligen is de nieuwe naam Unia met 32% geholpen bekendheid beduidend beter bekend dan bij Franstaligen (15%). 

Bij Franstaligen is de ‘oude’ naam of huidige ondertitel ‘Centre Interfédéral pour l’égalité des chances’ met 21% nog steeds bekender dan de nieuwe 

naam Unia.

EVOLUTIE T.O.V. 2015

Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia heeft in 2018 duidelijk aan naambekendheid gewonnen. Zonder duplicatie (respondenten die zowel ‘Unia’ 

als ‘het Interfederaal Gelijkekansencentrum’ kennen) is de spontane bekendheid met 9% toegenomen tot 24%, de ‘top of relevance’ score (=wie zou 

men als eerste spontaan contacteren bij problemen met of vragen over discriminatie) stijgt licht met 3% (tot 12%); de geholpen bekendheid stijgt het 

sterkst: +13% (tot 34%; 39% bij Nederlandstaligen, 28,5% bij Franstaligen).  
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SITUATIE 2018

De lokale Unia contactpunten zijn 

� � � � � �

bij 16% van de respondenten die Unia kennen. 52% van wie ooit al van deze contactpunten hoorde is niet 

op de hoogte of er zo’n contactpunt is in de omgeving waar men woont, 28% meent te weten van wel, 20% denkt van niet.

KENNIS BEVOEGDHEDEN

SITUATIE 2018

De kennis over Unia is hoofdzakelijk gemedieerde kennis uit ‘tweede hand’, waarbij vooral de media belangrijk zijn: van de respondenten die Unia 

kennen, kent 82% Unia via berichten in de media; 7% hoorde van Unia via familie, vrienden of collega’s en 13% werd over Unia geïnformeerd door 

een andere organisatie. Slechts 5% van de respondenten die Unia kennen, heeft al persoonlijk contact gehad met het centrum.

EVOLUTIE T.O.V. 2015

Weinig evolutie; wel hoorden meer respondenten over Unia via berichten in de media (2015: 76%, 2018: 82%) en iets minder via familie of vrienden 

(2015: 12%, 2018: 7%). 

SITUATIE 2018

Ondanks de toegenomen naambekendheid, komen respondenten doorgaans weinig concreet in aanraking met het centrum, waardoor ook de

diepgang van de kennis van Unia vrij beperkt is. Op een schaal van 0 (‘Ik ken Unia alleen van naam’) tot 10 (‘Ik ben op de hoogte van alles wat ze 

doen’) is het gemiddelde 3/10, waarbij 24% van de respondenten die Unia kennen score 0 geeft en 67% een score lager dan 5. 

EVOLUTIE T.O.V. 2015

Geen evolutie; de cijfers in 2018 zijn nagenoeg identiek aan de resultaten in 2015.
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SITUATIE 2018

Als de belangrijkste taken van Unia worden dan ook vooral vrij algemene taken vermeld, al is ook hier een grote versnippering merkbaar, die wijst 

op een weinig duidelijk beeld van de taken en bevoegdheden van Unia bij de Belgische bevolking.

Die onduidelijkheid wordt bevestigd wanneer de respondenten wordt gevraagd aan te geven met welke problemen ze volgens hen kunnen 

aankloppen bij Unia. Unia wordt in eerste instantie gezien als een instelling waartoe men zich wendt met problemen rond de tweespalt 

‘autochtoon/allochtoon’ en religie/levensbeschouwing. 

Daarnaast is het niet duidelijk welke bevoegdheden wel en niet onder Unia vallen: geslacht en taal worden (verkeerdelijk) meer geacht tot de 

bevoegdheid van Unia te behoren dan effectieve bevoegdheden als leeftijd, gezondheidstoestand en inkomen die beduidend minder worden gezien 

als behorend tot het Unia takenpakket. 

Opvallend (en problematischer) is dat de meeste specifieke doelgroepen (met uitzondering van discriminatiegronden afkomst/etnische 

afstamming/huidskleur/nationaliteit en religie/levensbeschouwing) van Unia niet significant beter op de hoogte zijn van het feit dat ze zich bij 

discriminatie met betrekking tot hun specifieke situatie tot Unia kunnen wenden.

EVOLUTIE T.O.V. 2015

Met betrekking tot de perceptie van belangrijkste taken is er geen evolutie tegenover 2015. Met betrekking tot de kennis waarvoor men zich tot Unia 

kan wenden, is er een consequent lichtjes hoger percentage ‘weet niet’ antwoorden. Het is met andere woorden lichtjes onduidelijker geworden voor 

de meeste respondenten waarvoor men wel of niet bij Unia kan aankloppen.

In vergelijking met 2015 lijkt er wel een enigszins toegenomen bewustzijn bij 55-plussers dat men zich met leeftijd gerelateerde

discriminatieklachten tot Unia kan wenden.
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EVALUATIE UNIA

SITUATIE 2018

De algemene indruk over Unia is veeleer neutraal bij wie Unia minstens van naam kent. Op een schaal van 0 (‘zeer negatief’) tot 10 (‘zeer positief’) ligt 

het gemiddelde bij 5,1. Dit cijfer is niet ‘goed’, maar uit de analyse blijkt dat respondenten -allicht bij gebrek aan een duidelijk beeld- vooral het 

midden van de schaal kiezen. Wie al persoonlijk contact had met Unia heeft een significant betere indruk (6,3/10). Unia laat ook een betere indruk 

na op wie zich in het centrum of veeleer links in het politieke spectrum situeert (5,8 – 6,4) en toleranter is (5,7) tegenover de discriminatiegronden 

waarop Unia zich richt. Ook vrouwen (5,5), jongere (16-25: 6) en hoger opgeleide respondenten hebben een iets betere indruk dan gemiddeld. De 

algemene indruk is in Wallonië (5,7) ook positiever dan in Vlaanderen (4,8).

EVOLUTIE T.O.V. 2015

De toegenomen naambekendheid van Unia vertaalt zich niet in een verbeterde algemene indruk. De gemiddelde score ligt in 2018 met 5,1/10 een 

half punt lager dan in 2015 (5,6/10).

SITUATIE 2018

De ‘Net Promotor Score’ (NPS) geeft aan in welke mate de respondenten die Unia kennen, Unia zouden aanbevelen aan anderen wanneer die zouden 

geconfronteerd worden met problemen of vragen rond discriminatie of gelijke kansen. De NPS wordt uitgedrukt in een cijfer tussen -100 en +100. Bij 

de Belgische bevolking bedraagt die score -46.

EVOLUTIE T.O.V. 2015

De daling in de score op algemene indruk vertaalt zich ook in een lagere aanbevelingsintentie: de ‘net promotor score’ ligt in 2018 op -46, 20 punten 

lager dan in 2015 (-26).

SITUATIE 2018

Wie Unia kent, associeert de instelling met de begrippen ‘hedendaags’ (66%), ‘deskundig’(63%), ‘proactief’ (62%) en ‘laagdrempelig’ (61%). Meer 

gepolariseerd zijn de associaties ‘neutraal en evenwichtig’ (56%), ‘politiek onafhankelijk’ (53%) en ‘onpartijdig’ (52%). Dit is een aandachtspunt omdat 

respondenten deze kenmerken nadrukkelijk als ‘heel belangrijk’ bestempelen voor een instelling als Unia.

EVOLUTIE T.O.V. 2015

Waar in 2015 nog 67% van de respondenten het IG als ‘bemiddelend’ zag (versus ‘conflictgericht’), vindt in 2018 nog 57% Unia ‘compromisbereid’ 

(versus ‘conflictgericht’; in 2018 werd ‘bemiddelend’ vervangen door ‘compromisbereid’ als tegenpool). Compromisbereidheid wordt wel niet aanzien 

als een belangrijke eigenschap voor een instelling als Unia. Een lichte negatievere perceptie leeft in 2018 ook over de onpartijdigheid van Unia (2018: 

52%, 2015: 57%). 

De associaties vs. belang matrix is vergeleken met 2015 nagenoeg identiek gebleven met dezelfde imagobouwers (deskundig & laagdrempelig) en –

brekers (onpartijdig, politiek onafhankelijk, neutraal en evenwichtig als de belangrijkste).
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SITUATIE 2018

Alle respondenten kregen ook een attitudeschaal over Unia voorgelegd. 54% van de Belgische bevolking vindt dat België nood heeft aan een instelling 

als Unia (30% geen mening). 32% is van mening dat het geld dat naar Unia gaat beter zou worden gebruikt om belangrijker problemen aan te 

pakken (35% weet niet). Unia wordt ook hier ingeschat als een instelling met een grote expertise op het vlak van gelijke kansen (44%, 44% geen 

mening). 

41% heeft de indruk dat Unia een instelling is die ‘er vooral is om allochtonen te helpen’ (37% geen mening) en 40% stelt de neutraliteit van Unia 

toch in vraag (‘Unia neemt discriminatie tegen sommige bevolkingsgroepen ernstiger dan tegen andere’, 43% geen mening). Tenslotte heeft 35% ook 

de indruk dat Unia te  ver af staat van de dagelijkse leefwereld van de mensen (47%, 29% geen mening).  

EVOLUTIE T.O.V. 2015

In vergelijking met 2015 is er een algemene en opvallende trend naar meer ‘weet niet’ antwoorden. Dit accentueert het veeleer ‘flou’ imago dat zich 

ook in de andere analyses al aftekende. 

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

SITUATIE 2018

Slechts weinig Belgen zoeken wel eens informatie op over gelijke kansen, diversiteit of discriminatie: 72% doet dit nooit of bijna nooit, 22% hooguit af 

en toe. De informatie- en communicatiekanalen van Unia zijn dan ook weinig bekend. 62% van wie Unia zelf wel kent, geeft aan geen enkel 

infokanaal te kennen. De website (21%), campagnes (14%) en informatiebrochures en –folders (9%) van Unia zijn de meest gekende kanalen en 

communicatie-uitingen van Unia.

EVOLUTIE T.O.V. 2015

In vergelijking met 2015 blijft de top 3 van bekendste informatiekanalen van Unia ongewijzigd. Er is wel een opvallende daling in de bekendheid van 

de informatiebrochures en -folders t.o.v. 2015 (2015: 19%; -10%). 
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Betere naambekendheid

De naambekendheid van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia is toegenomen in vergelijking met de periode voor de 

naamwijziging. Veel van de vroegere pijnpunten hieromtrent werden weggewerkt door een eenvoudige naam en coherente visuele identiteit. 

Het weerhouden van de oude benaming ‘Interfederaal Gelijkekansencentrum’ als ondertitel, zorgt evenwel nog voor enige versnippering en 

maakt dat de naam Unia met name in Wallonië minder vlot wordt opgepikt.

‘Flou’ imago

Ondanks de betere naambekendheid is het imago van Unia echter niet verbeterd. De algemene indruk bij de respondenten die Unia

kennen daalde met een half punt tot een gemiddelde 5,1/10, de aanbevelingsintentie met 20 punten tot -45. Daarnaast valt vooral de 

consequente stijging van het aantal ‘weet niet’-antwoorden op als het gaat over de vragen en problemen waarmee men zich tot Unia kan 

wenden en de associaties die Unia oproept. Hier is dus over het algemeen niet zozeer sprake van meer foutieve antwoorden of een 

toegenomen associatie met negatieve eigenschappen, wel van een grotere onduidelijkheid. Men kent Unia wel meer van naam, maar dit 

houdt dus niet automatisch in dat men ook een duidelijker beeld heeft van wat Unia is en doet. De versnippering van bevoegdheden

naargelang de discriminatiegrond over verschillende instellingen helpt hierbij allerminst. Hoewel dit allicht buiten de 

beslissingsbevoegdheid van Unia valt, zorgt de versnippering van discriminatiegronden over verschillende instellingen dat het weinig 

duidelijk is waarvoor men wel of niet terecht kan bij Unia. Indien het onmogelijk is om de verschillende discriminatiegronden onder te 

brengen bij Unia, dan moet er een manier worden gevonden om duidelijker te communiceren over de domeinen waarvoor Unia bevoegd is. 

Het imago is veeleer ‘flou’.

2018=2015

De problemen naar profilering waarmee Unia kampt zijn daarmee eigenlijk grotendeels ongewijzigd tegenover 2015. Net als in 2015 wordt 

Unia toch nog steeds vooral gezien als een instelling die zich bezighoudt met het spanningsveld ‘autochtoon/allochtoon’ en daarin niet 

altijd even neutraal, onpartijdig of politiek onafhankelijk (kan) optreden. Dit straalt negatief af op het imago van het centrum en maakt dat 

de andere discriminatiegronden waarmee Unia zich bezighoudt nog altijd minder worden opgemerkt en dat de brede bevolking minder het 

gevoel heeft dat ook zij terecht kunnen bij het centrum. De aanbeveling om Unia ruimer te profileren om de voeling met de brede bevolking 

niet te verliezen, blijft dan ook overeind. De prioritaire aandachtspunten daarbij blijven neutraliteit en evenwichtigheid, onpartijdigheid en 

politieke onafhankelijkheid. Een concrete aanbeveling is dan ook een proactieve communicatie-aanpak voor dossiers over 

discriminatiegronden als leeftijd, gezondheid, inkomen … terwijl Unia -waar mogelijk- alleen reactief communiceert in dossiers die 

voornamelijk gaan over het spanningsveld autochtoon/allochtoon.
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