Verslag netwerkdag 16/11/17 –
Aan de slag rond racisme in je gemeente
Racisme gewoon zijn gang laten gaan, behoort niet tot de normen en waarden van de Belgische
samenleving. Toch wachten we al meer dan 15 jaar op een interfederaal actieplan tegen
racisme, waartoe België zich in 2001 in Durban verbond. Misschien komt de aanzet voor een
gecoördineerde aanpak van racisme wel van de lokale besturen. Gemeenten staan het dichtst
bij de burger. Racisme is nergens meer tastbaar dan op lokaal niveau. Als werkgevers,
dienstverleners, subsidiërende overheden, opdrachtgevers, beheerders van (sociale) huisvesting…
hebben gemeenten vele hefbomen om racisme aan te pakken. Vanuit deze vaststelling richtten
enkele Europese steden in 2004 de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR) op. Toch
blijkt de aanpak van racisme voor vele gemeenten nog grotendeels onbekend terrein.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober 2018) lieten we ons tijdens deze
netwerkdag inspireren door interessante praktijken uit binnen- en buitenland: hoe vergroot je het
draagvlak in je gemeente om van racisme keren een prioriteit te maken? Welke mogelijkheden
heeft je gemeente om een effectief racisme-keren-beleid te voeren? En wat kun je zelf doen als
lokale organisatie om racisme terug te dringen?
Tijdens deze netwerkdag racisme keren kwamen de steden Rotterdam, Gent en Parijs hun
vooruitstrevende racisme-keren-werking toelichten. Leuven en Genk lichtten toe waarom ze tot
ECCAR toetreden.
Deze netwerkdag werd georganiseerd door ORBIT vzw, Hand in Hand tegen racisme vzw,
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw en Kif Kif, in samenwerking met het Minderhedenforum.

Programma
9u30
10u - 10u20
10u20 - 11u
11u-12u
12u-13u
13u-14u

Onthaal
Welkomstwoord door Marc Hendrickx, schepen Diversiteit en Gelijke Kansen Mechelen
Hai-Chay Jiang (stad Leuven) en Yasemin Yilmaz (stad Genk) lichtten toe waarom hun
stad stappen gezet hebben om lid te worden van ECCAR.
Panelgesprek: hoe kunnen gemeenten racistische discriminatie op de
huisvestingsmarkt en de arbeidsmarkt aanpakken?
Broodjesmaaltijd
Eerste workshopronde: drie steden met inspirerende praktijken aan het woord
1) Rotterdam: uitgaansleven en arbeidsmarkt
Met Ronald Derks, senior beleidsadviseur integratie, en Corrie Wolfs,
beleidsadviseur discriminatiebestrijding stad Rotterdam.
2) Gent: huisvesting en openbare aanbestedingen
Met Frank Philips, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen stad Gent.
3) Parijs: verenigingsleven en onderzoeksondersteuning
Met Mélanie Daubanes, projectmedewerkster discriminatie van de stad Parijs.

14u10 15u10
15u10 15u30

Workshopronde 2: dezelfde werkwinkels
Hakim Benichou (Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw) verwoordt de
voornaamste conclusies van de dag.
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Samenvatting van de voornaamste aanbevelingen


Samenzitten met actoren die elkaar vaak niet ontmoeten (stadsdiensten, verenigingen,
politici, Unia, mensen die racisme meemaken…) helpt om inspiratie te halen om racisme
effectiever aan te pakken op lokaal vlak.



Het loont om de thema’s diversiteit en racisme niet zozeer in een aparte stadsdienst onder
te brengen, maar als deel van het strategisch beleid van de stad (zie Mechelen). Eén of
meer stafmedewerkers kunnen aangesteld worden om het horizontale antiracisme- en
diversiteitsbeleid van de stad te coördineren.



Er is nood aan effectieve actieplannen met meetbare indicatoren om racisme op lokaal
niveau aan te pakken.



Het ECCAR-netwerk – meer bepaald het tien punten actieplan – is een interessante haak
om het antiracismebeleid van een stad aan vast te hangen. Om lid te worden van ECCAR
is het voordelig om een voltijdse coördinator aan te werven, die tijd en middelen krijgt om
– in samenwerking met tal van lokale partners – het ECCAR-tienpuntenactieplan op lokaal
niveau vorm te geven.



Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven op vlak van een evenredige
vertegenwoordiging van mensen met migratiegeschiedenis in het personeel, op alle
functieniveaus. Volgende initiatieven kunnen daarbij helpen:
o
o
o
o
o
o
o

Voortrajecten met kandidaten met een migratieachtergrond (zie Genk).
Outreachend werken om vacatures beter bekend te maken.
Streefcijfers voor het nieuw aan te werven personeel (o.a. Gent).
Laagdrempelige vacatures met relevante taaleisen, een focus op competenties
en het groeipotentieel van kandidaten.
Stages en studentenjobs openstellen voor mensen met een migratieachtergrond.
De sollicitatiecommissie divers samenstellen.
De selectiecriteria laten screenen door externen, en ze aanpassen om ze
cultuursensitief te maken.
Er bestaan al vele tools om dit te doen, men kan onder andere beroep doen op
private
ondernemingen/consulenten
die
gespecialiseerd
zijn
in
aanwervingsprocedures.



Steden kunnen focussen op wat alle inwoners van de stad verbindt: “we zijn allemaal
Mechelaars”.



De ondersteuning van slachtoffers van discriminatie kan een duw in de rug krijgen door
een partnernetwerk op te richten (preventiedienst, politie, jeugdzorg, ...).



Praktijktesten en mystery calls kunnen ingezet worden op lokaal niveau om subtiele en
minder subtiele vormen van discriminatie op te sporen. Dit kan in vele beleidsdomeinen:
arbeidsmarkt, huisvesting (Gent en Brussel), horeca (Rotterdam), dienstverlening van de
stad en andere openbare instellingen, enz. Deze praktijktesten werken sensibiliserend en
vormen een goede basis voor dialoog met de betrokken actoren. Tegelijk bieden ze meer
mogelijkheden om waar nodig te sanctioneren.



Om racisme aan te pakken, houden we best rekening met de verschillende motivaties
van daders. Overtuigingsdaders hebben sancties nodig, risico-vermijdende daders en
onbewuste daders hebben nood aan dialoog, sensibilisering en informatie.



De dertien schepenen van gelijke kansen/diversiteit van de dertien centrumsteden zouden
een verbond tegen racisme en discriminatie kunnen sluiten.



Positieve acties – bij evenwaardige kandidaten de voorkeur geven aan mensen met een
migratieachtergrond – zijn een interessante hefboom om de tewerkstellingskloof tussen
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mensen met en zonder migratieachtergrond weg te werken. Ze kunnen nu reeds gevoerd
worden op lokaal niveau. Tegelijk moet er aandacht zijn voor de onderliggende
mechanismen die tot de huidige tewerkstellingskloof geleid hebben.


Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om discriminatie in het uitgaansleven aan
te pakken (zie Rotterdam), niet alleen in het nachtleven, maar ook op festivals en in cafés.
Dit kan bijvoorbeeld door een panel samen te brengen met alle relevante actoren en een
portiersreglement te laten ondertekenen door horecazaken. Om horecazaken over de
streep te krijgen, is het doorslaggevend hen iets te bieden: het opsmukken van hun imago,
de mogelijkheid om gevallen van discriminatie via bemiddeling af te handelen (in plaats
van zware en vaak ontoereikende juridische procedures), enz.
Daarnaast kunnen ervaringen van jongeren en horecazaken bij elkaar gebracht worden
en is het interessant om jongeren te sensibiliseren over de invloed van uitgangsgedrag op
weigering.
Ook opleiding over etnisch profileren voor portiers is aanbevolen.



Gemeenten kunnen antidiscriminatiecharters voorleggen aan huisvestingsactoren (SintNiklaas), horecazaken (Rotterdam), bedrijven die intekenen voor openbare
aanbestedingen (vele Vlaamse steden), enz. Om impact te hebben, is de opvolging van
het charter doorslaggevend. Dit kan onder meer via quickscans over het huidige
antidiscriminatiebeleid van bedrijven (zie Gent) en het voorzien van begeleiding door
stadsdiensten.



De internationale dag tegen racisme is een goede aangelegenheid om een volledige
week aan de aanpak van racisme te besteden. Gemeenten kunnen daar een
coördinerende rol in spelen, zelf acties voeren en het verenigingsleven ondersteunen in
hun initiatieven (zie Parijs). Ook andere internationale dagen (Dag van de mensenrechten
(10/12), Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme (9/11) ) kunnen daartoe
aangegrepen worden.



De drempel om racistische discriminatie te melden kan verlaagd worden door
intermediairs (verplegers, sociaal werkers, jeugdwerkers, enz.) te vormen om sneller
discriminatie te herkennen en te melden.



De mogelijkheid om discriminatie op de huisvestingsmarkt te melden bij het
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zelf, moet beter bekend gemaakt worden.
Met oog op het wegwerken van oneerlijke concurrentie moet het BIV aangespoord
worden om meldingen van discriminatie beter op te volgen.



Steden kunnen budget voorzien om onderzoek over racisme te ondersteunen (zie Parijs).

3

Inleiding door Didier Vanderslycke (ORBIT vzw)
De netwerkdag heeft als doel ons te inspireren om effectief om te gaan met racisme op lokaal
niveau. De mix van deelnemers (stadsdiensten, politici, verenigingen, enz.) kan heel nuttig zijn om
op ideeën te komen. Er zitten vaak muren tussen de verschillende maatschappelijke instellingen
en groepen, en we kunnen ze vandaag doorbreken voor iets dat ons gemeenschappelijk
bezighoudt. Want racisme kwetst, of het nu in de persoonlijke sfeer of structureel gebeurt.

Welkomstwoord schepen Marc Hendrickx
Diversiteit is een belangrijk thema binnen
de stad Mechelen. Mechelen is in België
één van de snelst groeiende steden. Het
is een superdiverse stad. Vroeger had de
stad een aparte dienst diversiteit die ad
hoc opdrachten uitwerkte. Het nadeel
was dat een thema als diversiteit op
zichzelf stond en dat het weinig ingebed
was in andere diensten. Het stadsbestuur
besliste daarom om het thema diversiteit
op een hoger niveau te brengen, als deel
van het strategisch beleid. Er is nu sprake
van een horizontale werking.
Uit onderzoek is gebleken dat er
draagvlak is bij de Mechelaars om dit als
een beleidsdoelstelling naar voor te
schuiven tijdens deze legislatuur. De visie
van de stad is dan ook om te focussen op
wat alle inwoners van de stad verbindt:
we zijn allemaal Mechelaars.
Het is uitdagend om de horizontale
uitwerking van het diversiteitsbeleid te
coördineren.
Er
is
daarom
een
stafmedewerker die in de verschillende
beleidsdomeinen in het oog houdt dat er
voldoende aandacht is voor de drie
pijlers van het diversiteitsbeleid:
1) Toegankelijkheid.
2) Het taalactieplan: ervoor zorgen dat alle Mechelaars Nederlands kunnen.
3) Samenleven.
De stad voert bijvoorbeeld het buddyproject “samen inburgeren”. Sinds 2012 zijn er al
meer dan 150 duo’s bij elkaar gebracht. Vaak worden ze ook vrienden. Er is ook aandacht
voor diversiteit binnen het onderwijs in Mechelen – onder meer het project “school in
zicht” en een diversiteitstraject i.s.m. schoolmakers. De stad pleit voor meer diversiteit in de
jeugdbewegingen.
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Twee centrumsteden over hun toetreding tot ECCAR
ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) is een Europees stedennetwerk die jaarlijks
minimum één keer samenkomt om goede praktijken uit te wisselen. De steden die lid zijn
ondertekenen een intentieverklaring en stellen een lokaal tienpuntenplan samen, op basis van het
algemene tienpuntenplan van ECCAR. Zowel grotere als kleinere steden zijn reeds lid. Zie
www.eccar.info
LEUVEN
Leuven tekende op 21 maart 2016 de intentieverklaring om toe te treden tot ECCAR en wil
effectief toetreden op 21 maart 2018. Ze doen dit in samenwerking met een coöperatief netwerk
van meer dan 300 partners die een engagementsverklaring zullen ondertekenen voor de
gezamenlijke realisatie van een tienpuntenplan tegen racisme. De stad wierf een ECCARcoördinator aan om dit proces te ondersteunen.
Zes werkgroepen pakken het ECCAR-tienpuntenplan aan in een aantal clusters:
1) monitoring en evaluatie
2) support (slachtoffers) en action (haatmisdrijven)
3) werkgelegenheid
4) huisvesting
5) onderwijs
6) interculturaliteit
Per werkgroep ontwikkelt het coöperatief netwerk de nodige doelstellingen, acties, enz.
Stadsdiensten, bedrijven, scholen, organisaties,... werken dit samen uit. De stad begeleidt en werkt
mee, maar zoekt gedragenheid bij alle partners. Het gebeurt dus niet top down.
Vragen van de deelnemers
Welke concrete ondersteuning biedt de stad aan slachtoffers?
Dit wordt opgevolgd in de werkgroep "support en action”, waar alle nodige partners aanwezig
zijn (bv. preventiedienst, politie, jeugdzorg (JAC), ...).
Hoe worden verenigingen en handelaars gemotiveerd om in het traject te stappen?
Handelaars, scholen, enz. zijn zelf vragende partij wegens de toenemende diversiteit in de stad.
Welke ruimte hebben steden om op eigen kracht rond racisme te werken, binnen de
gemeentelijke autonomie?
De stad maakt zich sterk veel zelf te kunnen doen (zie ook het plan Leuven klimaat neutraal 2030)
en legt de prioriteit op de niet-federale en niet-Vlaamse bevoegdheden.
Is het ECCAR-model toepasbaar voor kleine gemeenten?
Dit is zeker mogelijk, zie bijvoorbeeld Dilbeek. Wanneer verschillende mensen de handen in elkaar
slaan, kan er enthousiasme ontstaan om zaken te realiseren.
GENK
Genk heeft in de twintigste eeuw, door de ontdekking van steenkool, een zeer snelle ontwikkeling
gemaakt van een kleine boerengemeenschap naar een zeer diverse stad via drie verschillende
migratiegolven. Na de sluiting van de mijnen sloot in 2014 ook de nieuwe werkverschaffer Ford
Genk. Dit noopte het stadsbestuur om heel creatief en innovatief te werk te gaan, niet in het minst
op het vlak van de diversiteitswerking, die op alle domeinen van het bestuur aanwezig is.
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Het beleid voedt diversiteits- en gelijke kanseninitiatieven. De dialoog tussen en met alle
gemeenschappen staat centraal. Er is bijvoorbeeld een Commissie Positieve actie die een
verhoging van de diversiteit van het personeelsbestand nastreeft. Deze ligt nu op dertig procent,
maar op niveau A en B zijn er verhoudingsgewijs nog steeds te weinig personeelsleden met een
migratiegeschiedenis. De stad probeert de vacatures daarom zo laagdrempelig mogelijk te
maken. Zes maanden voor het uitbrengen van een vacature worden voorts voortrajecten
opgestart voor mensen uit de doelgroep.
Toetreding tot ECCAR
In oktober 2017 is Genk lid geworden van ECCAR. Het ECCAR-netwerk biedt een leerpotentieel en
zorgt voor een aantal quick wins.
Om de toetreding in goede banen te leiden, is er een centrale ambtenaar nodig. Bestaande
initiatieven moeten in eerste instantie geïnventariseerd worden. Samenwerking met verschillende
diensten en partners is belangrijk. Genk werkt bijvoorbeeld samen met de aanwezige scholen. Ten
slotte moet het actieplan opgevolgd worden. Aangezien Genk maar pas lid is, is de stad nu vooral
bezig met de inventarisatie en het in kaart brengen van de uitdagingen.
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Een greep uit de reeds bestaande Genkse initiatieven
-

Al 8 jaar voert de stad sensibiliserende acties rond 21 maart (internationale dag tegen
racisme), in samenwerking met het middenveld.
De stad communiceert over diversiteit via haar communicatiekanalen.
Leerkrachten worden bijgeschoold tijdens een zomerschool.

Enkele belangrijke voorwaarden om toe te treden:
een schepen die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid
een bevoegde dienst of ambtenaar
politieke wil
lokale en bovenlokale partners
een lokale antenne van Unia
een (interne) werkgroep gelijke kansen.

Panelgesprek
Moderator: Sarah Scheepers - Ella vzw
Panelleden:




Sophia Honggokoesoemo: Stafmedewerker werk Minderhedenforum
Pieter-Paul Verhaeghe: professor VUB en onderzoeker UGent
Marco Van Haegenborgh: diensthoofd UNIA

1.

Hoe ziet racismebestrijding en antidiscriminatie er idealiter uit op lokaal niveau?
-

Sofia: het Minderhedenforum ontwikkelt een lokaal memorandum naar aanleiding
van de lokale verkiezingen 2018. Het is belangrijk om netwerken te creëren tussen
werkgevers, verenigingen, immokantoren, enz.
Er is nood aan een effectief actieplan racismebestrijding met meetbare indicatoren
over verschillende bevoegdheden heen. De aandacht moet gaan naar sensibiliseren,
informeren, maar ook handhaving, controle en sanctioneren.

2.

-

Pieter-Paul: er zijn 3 type daders waar een actieplan rekening mee moet houden.
Sancties moeten daarop afgestemd worden.
1. Bewuste racisten - ongeveer 10% van de makelaars. Voor hen is een sterk
handhavingsbeleid nodig.
2. Risicovermijdende daders. Ze willen risico’s ontlopen, door vooroordelen doen ze
dit op een discriminerende manier. Hier moet meer ingezet worden op
sensibiliseren.
3. Mensen die onbewust discrimineren. Iedereen zit met vooroordelen. De eerste
stap is om er bewust van te worden, onder meer door zwart – wit bewijzen van
discriminatie, bijv. door praktijktesten. Dialoog en debat kunnen ook een manier
zijn om mensen bewust te maken van vooroordelen.

-

Marco: de 13 schepenen van gelijke kansen kunnen een verbond tegen racisme en
discriminatie vragen. Er is nog altijd geen nationaal plan tegen racisme, het moet
vanuit het lokale niveau groeien. ECCAR is mooie kapstok om je beleid aan op te
hangen. Unia zal naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen een
dynamische website ontwikkelen.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt
Op de woonmarkt wordt soms gesjoemeld met de huurprijzen. Het verplicht afficheren
van de huurprijzen werkt daarop in. Wie heeft bevoegdheid om deze verplichte
affichering te laten naleven?
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-

Marco: in Gent wordt het niet afficheren van de huurprijs via GAS boetes aangepakt.
Er is geen indicatie dat dit ook effect heeft. Er ligt nieuw wetsontwerp klaar op niveau
van het Vlaams parlement om de commissie wooninspectie bevoegd te maken rond
discriminatie.

-

Pieter-Paul: in de jaren 80 vermeldden sommige advertenties rechtuit ‘geen
vreemdelingen’. Sinds de antidiscriminatiewet (2007) werd discriminatie subtieler:
makelaars kunnen een mail niet beantwoorden, een persoon later uitnodigen, meer
huurwaarborg vragen, enz. Praktijktesten en mystery calls1 zijn nodig om deze vormen
van discriminatie op te sporen.
Gent voerde 2 jaar geleden een 0-meting uit, en stelde vast dat één op vier
makelaars discrimineerden. Toen werd aangekondigd dat er praktijktesten zouden
gevoerd worden. Bij de nieuwe meting discrimineerde 10 % van de makelaars. Er was
dus sprake van een vrij significante daling, op enkele maanden tijd.
Discriminatie kan verschuiven naar een latere fase, bijvoorbeeld na het bezichtigingen
van de woning. Dit is echter een stap in de goede richting: gedwongen contact
tussen eigenaar en kandidaat huurders helpt om vooroordelen te ontkrachten.

-

Marco: een charter afsluiten met vastgoedmakelaars is ook belangrijk. In Sint-Niklaas
gebeurde dit. Twee maal per jaar komen mensen van de vastgoedsector samen.
Sensibiliseren is ook belangrijk. Ook de private huurmarkt bereiken is belangrijk.
Op www.unia.be kun je een tool vinden om zelf kwaliteitsvolle praktijktesten te
voeren.

-

3.

Sophia: verschillende organisaties hebben het Platform praktijktestennu opgericht,
deels omdat het heel moeilijk is om discriminatie te bewijzen. Daardoor zijn er te weinig
meldingen en is de pakkans te laag. Het is belangrijk om deze praktijktesten effectief
te laten plaatsvinden, en deze taak aan inspecties toe te vertrouwen.

Wat kan de stad doen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, om te beginnen in het
eigen stadspersoneel? Stadsdiensten zijn niet zo gekleurd als stedelijke bevolking
-

Sophia: Er bestaan weinig cijfers op vlak van het personeel van lokale besturen.
Volgens berekeningen van het Minderhedenforum zouden 10% van de
personeelsleden van lokale besturen een buitenlandse herkomst hebben. Bij andere
sectoren is dat 14%. Nochtans hebben lokale besturen een voorbeeldfunctie. Ze
kunnen een grote rol spelen om de grote werkzaamheidskloof tussen mensen met en
zonder migratiegeschiedenis te dichten.

-

Marco: Men moet streefcijfers vastleggen. De monitoring en de gebruikte definities
van “mensen met een migratieachtergrond” zijn belangrijk. De stad kan een nondiscriminatiebeleid voeren, iedereen een verklaring laten ondertekenen en daar
procedures aan koppelen. Ook preventieadviseurs kunnen een rol van betekenis
spelen. Daarnaast moet men aangeworven mensen ook behouden.

-

Pieter-Paul: men moet meer naar competenties kijken en minder naar diploma’s.
België heeft een diplomafetisjisme. Strikte procedures vermoeilijken dit. Men moet de
selectiecriteria doorlichten.
Een voorbeeld uit de genderdiscriminatie: het criterium “goed leiding kunnen
geven” wordt heel anders ingevuld door mannen en vrouwen: mannen
interpreteren dit als “beslissingen kunnen doorvoeren”, terwijl het voor vrouwen
eerder gaat om “draagkracht te kunnen creëren”.

je speelt eigenaar, belt naar een makelaar en zegt dat je niet aan allochtonen wilt verhuren. Je
bekijkt of de makelaar ingaat op de vraag om te discrimineren.
1
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Tegelijk is het belangrijk
selectieprocedures.
-

om

het

groeipotentieel

mee

te

nemen

in

de

Sophia: we horen vaak ‘we vinden ze niet.’ Men dient ook outreachend te werken en
reclame te maken op plaatsen waar personen met een migratieachtergrond komen.
Stages en studentenjobs kunnen opengesteld worden voor personen met
migratieachtergrond.

Reacties uit de zaal
-

Cijfers zijn belangrijk. Is etnische registratie mogelijk?


-

Wat doen we met discriminerende handelingen vanuit overheid zelf?


-

-

Pieter-Paul: via instrumenten van Unia en het Minderhedenforum kunnen
selectieprocedures doorgelicht worden. Er zijn ook gespecialiseerde private
organisaties.

Vaak is het niet de makelaar zelf die wil discrimineren, maar krijgt hij een
discriminerende vraag van de opdrachtgever. Bij het Beroepsinstituut van
Vastgoedmakelaars (BIV) kan men klacht indienen.


Pieter-Paul: discriminatie leidt tot oneerlijke concurrentie. De makelaars die nog
steeds discrimineren moeten eruit of van hun discriminatie afstappen. Het BIV
beschikt zelf over een meldpunt voor discriminatie, maar dit meldpunt is niet
bekend. Daar komt bij dat het grootste deel discriminatieklachten door het BIV
geseponeerd werden. De andere klachten hebben niet tot sancties geleid, terwijl
het BIV wel sanctioneert op andere vlakken (bv witwassen). De samenwerking met
de makelaarsvakbond (CIB2) loopt beter, terwijl het BIV ondertussen wel subsidies
krijgt van overheid.



Marco: Unia werkt samen met het BIV en de CIB. Ze hebben meegewerkt aan het
online tool voor het BIV: een ediv tool met tips over huisvesting. Ze promoten de
tool om ook lokaal mensen te sensibiliseren.

Hoe staat het panel tegenover positieve discriminatie?


2

Sophia: praktijktesten kunnen ook ingezet worden voor het testen van de
dienstverlening. Een lokaal bestuur zou kunnen testen hoe personen met en
zonder migratieachtergrond bediend worden.

Hoe kunnen werkgevers hun vacature laten screenen?


-

Sophia: de stadsmonitor 2014 gaat na hoeveel percentage personen met
buitenlandse herkomst werken in een lokaal bestuur. Deze monitor bestaat nu voor
13 centrumsteden. In 2018 komt er een gemeentemonitor. Daar kunnen de
Vlaamse 308 gemeente gebruik van maken.

Marco: positieve discriminatie is nooit toegelaten. Positieve actie kan wel, onder 4
voorwaarden:
1) er moet kennelijke ongelijkheid bestaan.
2) Het doel moet zijn om die ongelijkheid weg te werken.
3) het is tijdelijk van aard.
4) je mag rechten van anderen daardoor niet schaden.
We wachten nog op een Koninklijk Besluit die duidelijkheid schaft over wat een
positieve actie precies inhoudt. Maar positieve actie kan al juridisch op lokaal
niveau.

Confederatie van Immobiliënberoepen
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-



Sophia: het Minderhedenforum is de bestaande positieve acties uit België en het
buitenland aan het oplijsten, en zal in januari een publicatie uitbrengen. Er komt
ook aandacht over hoe werkgevers hier gebruik van kunnen maken.



Pieter-Paul: positieve actie is in sommige situaties aangewezen als tijdelijke
maatregel. Men moet echter ook de onderliggende mechanismen die tot de
ongelijke situatie geleid hebben aanpakken.

Wat met slachtoffers die discriminatie niet melden omwille van frustratie, gebrek aan
tijd en geld? Hoe kan het lokaal bestuur ervoor zorgen dat het melden vlotter
verloopt?


-

Pieter-Paul: voor slachtoffers moet discriminatie zo snel mogelijk achter de rug zijn
omdat het psychologisch heel belastend is. De lokale overheid moet proactief
discriminatie aanpakken, zowel op arbeids- als de huisvestingsmarkt.

Selectieprocedures zijn vaak heel “Westers”, het is moeilijk om er als persoon met een
migratieachtergrond door te geraken. Ook de doorstroom is moeilijk, er is weinig steun
om mensen mobieler te maken in hun carrière. Slechts 1,5 % wordt op studieniveau
aangeworven, wat kunnen we daaraan doen?


Sophia: er zijn geen cultuurvrije sollicitaties3. Er zijn veel onnodige taalbarrières.
Onbewuste mechanismen spelen mee omdat de sollicitatieprocedures
opgemaakt worden door witte en/of mannelijke juryleden. Men kan een meer
gekleurde jury zoeken of externe expertise inwinnen.



Pieter-Paul: iedere jury zou minimum één persoon met een migratieachtergrond
en genderevenwicht moeten hebben. Voor de doorstroom is een veilige
organisatiecultuur van belang. Er wordt ook veel te hard gefocust op taal.
Een buschauffeur moet goed kunnen luisteren en praten, maar ‘dt-fouten’
zijn niet van belang.

Britt De Soete deed daar op vraag van de Vlaamse overheid onderzoek naar. Zie
https://biblio.ugent.be/person/802000639933
3
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Drie werkwinkels
1) WORKSHOP ROTTERDAM
Ronald
Derks
(senior
beleidsadviseur
integratie) en Corrie Wolfs (beleidsadviseur
discriminatiebestrijding stad Rotterdam)
spraken over de methodiek “panel
deurbeleid Rotterdam” en het platform
tegen arbeidsdiscriminatie: “010 inclusief”.
Rotterdam is bestuurslid van ECCAR.
Deel 1: Panel Deurbeleid Rotterdam.


Het panel open deurbeleid Is 15
jaar geleden ontstaan. Er is een
heel proces aan voorafgegaan.
Radar (anti discriminatie bureau, de
“Nederlandse Unia”) nam initiatief
om verschillende partijen bij elkaar
brengen: de politie, jongerenvertegenwoordigers, de gemeente Rotterdam, horecazaken
die het convenant ondertekend hebben. Tot nu toe doen 15 à 20 ondernemers mee.



Taken van het panel:
1.

Discriminatievrije deurregels uitwerken. De nachthoreca heeft deze regels aan
buitenkant van de deur gehangen. De regels moeten binnen de wet vallen en op
iedereen van toepassing zijn.

2.

Actief nieuwe convenantpartners werven.

3.

Klachten soepel behandelen door middel van bemiddeling. Vaak is het resultaat
ervan dat er verontschuldigingen geboden worden, en een gratis ingang voor de
volgende keer. Ook bij verschillende klachten over één horecazaak zet het panel in
op gesprek. In Nederland is het moeilijk om iemand op basis van discriminatie
strafrechtelijk te vervolgen. Hoe bewijs je dat het echt discriminatie is?

4.

Sfeerbezoeken afleggen

5.

Een tweejaarlijkse test door middel van mystery guests. Tot nu toe gebeuren de
mystery tests enkel bij convenantondernemingen. Er lopen nu discussies om het ook bij
andere ondernemingen te doen.
Het panel bespreekt casussen maar ook dilemma’s, bijvoorbeeld de wisselwerking
tussen de portier en de jongeren. Zowel de horecaondernemer als jongeren zelf
kunnen situaties melden.



Vanaf volgend jaar wordt de beveiligingsbranche in het panel betrokken. Er komt ook
voorlichting voor jongeren over de invloed van uitgaansgedrag op weigering. Dit heeft
niets met afkomst te maken, wel met gedrag. Het doel is om de ervaringen van jongeren
en horecapersoneel samen te brengen



Succesfactoren:
o de rol van de burgemeester (morele steun, financiële ondersteuning door het
lokaal bestuur en het uitdragen van het project)
o de samenstelling van een panel vanuit alle betrokken partijen
o het getekende convenant door ondernemers
o sancties in de vorm van beperking van de openingstijden of het intrekken van
vergunningen
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Een zichtbaar deurbeleid zou een verplichting moeten worden, maar dat is nog niet het
geval. De deelnemende horecazaken worden beloond door de bemiddelingsaanpak: het
is voordelig om meldingen onderling te regelen en ervoor te zorgen dat er geen
strafrechtelijke procedure volgt. Ook imago is een belangrijk verkoopargument: het bedrijf
met de minste klachten krijgt publiciteit.



40 % van de Rotterdamse horecazaken willen nog niet meedoen. Dit is deels te verklaren
door een belangenconflict: horecaondernemingen vinden veiligheid belangrijk. Sommige
mensen worden geweigerd om te vermijden dat de zaak moet sluiten wegens
schietpartijen. Ook het diefstalrisico speelt mee.
Profiling op basis van verdachte handelingen kan, profiling op basis van afkomst niet. Hier
kan je opleiding in organiseren, om beveiligingsmedewerkers te vormen over het
toegangsbeleid.



In Brussel heeft men ook geprobeerd discriminatie in het uitgaansleven aan te pakken,
maar het debat snel keerde zich al snel naar een veiligheidsdiscour. Bij een vechtpartij
voor de deur is de horeca-uitbater verantwoordelijk. Dan moet hij telkens sluiten. Daarom
is het heel belangrijk dat er goed gehandhaafd wordt.

Opmerkingen van de deelnemers:


Het is belangrijk om sancties achter de hand hebben. Het is daarom ook belangrijk dat
politie en gemeenten meedoen. Maar de strafrechtelijke procedure is heel lastig. Er kan
gehandhaafd worden indien men bestuursrechtelijk of strafrechtelijk overtredingen
begaat. Men probeert dit te vermijden. In de laatste 15 jaar waren er maar 3 duidelijke
sancties. Er is nog nooit een zaak gesloten omdat er gediscrimineerd wordt, dit is
strafrechtelijk onmogelijk. Men zet eerder in op waarschuwingen, vrijwillige deelname en
een positieve benadering. Gemiddeld worden jaarlijks 50 tot 80 meldingen via
bemiddeling opgelost. Als de indiener niet tevreden is, kan er een procedure gestart
worden bij het meldpunt discriminatie.



Rotterdam heeft in 15 jaar tijd geleerd dat het thema blijvende aandacht nodig heeft.
Discriminatie zal blijven bestaan. Maar er zijn minder problemen aan de deur en minder
klachten bij de politie.



Dit project richt zich op nachtclubs met portiers. Is dit niet te eng? Wat met festivals of
cafés? Het deurbeleid is iets heel concreet waar de stad mee aan de slag gaat.

Deel 2: gelijke kansen op de arbeidsmarkt


Platform 010 inclusief is het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie.
010inclusief neemt het voortouw op de Rotterdamse arbeidsmarkt om discriminatie op de
werkvloer en bij het solliciteren naar een baan of stageplaats bespreekbaar te maken en
aan te pakken.



De gemeente is initiator, deelnemer en facilitator, maar stuurt het proces niet. Ze investeert
20 000 euro per jaar en gebruikt Radar als secretariaat. Het platform heeft financiering
gekregen voor 2 jaar, een kopgroep zoekt nu naar financiële zelfredzaamheid.



3 doelen worden nagestreefd:
o Kennis delen
o Inspireren (van niet-leden)
o Innovatieve en structurele aanpak van discriminatie



Momenteel zijn 16 organisaties lid: onder meer Radar, hogescholen, uitzendbureaus,
woningbouwcoöperaties, een openbaar vervoersbedrijf, een bank, de politie en Funx
(radiostation). De deelnemers sloten aan omdat ze weten dat het voor hen een
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meerwaarde heeft. Het gaat over verankering van het thema in de kern van deze
organisaties, niet over liefdadigheid.


Concrete resultaten: stageplaatsen, leerwerktrajecten, het uitwisselen van ervaringen. Er
was ook een zomernetwerkavond: werkgevers, taalaanbieders, middenveld
organiseerden een avond rond het thema van taal en arbeidsmarktdiscriminatie.



Alle leden hebben in hun vacature een zin toegevoegd, ook de gemeente Rotterdam:
“de gemeente is lid van het platform tegen arbeidsdiscriminatie en we maken ons sterk
voor gelijke kansen en tegen discriminatie op de arbeidsmarkt”.



Diversiteitsadviseurs moeten rekening houden met de politieke context, en goed framen,
bijvoorbeeld door minder de nadruk te leggen op racisme en islamofobie.



Op #010stories zijn verhalen te vinden van deelnemers over hun omgang met gelijke
kansen op de arbeidsmarkt.

Werkwinkel Gent
De stad Gent is sinds 2007 lid van ECCAR. Ze stelde een 10-puntenactieplan rond racisme op.
1: Grotere waakzaamheid voor racisme
In de horeca is er vaak discriminatie. Gent werkte een een portiersreglement voor portiers van
dancings en café uit. Tegelijk maakte de stad een sms-nummer bekend om discriminatie
laagdrempeliger te kunnen melden (8989). De meldingen komen rechtstreeks bij Unia terecht. Er
komen echter zeer weinig meldingen binnen, het systeem werkt niet goed.
2: Racisme en discriminatie evalueren en het gemeentelijk beleid doorlichten
De Gelijke Kansenmethodiek (GKM) is een procesbegeleiding binnen de stadsdiensten (inclusief
OCMW) rond diversiteit, gelijke kansen en armoede. Het doel is aandacht voor gelijke kansen en
armoede te integreren bij een dienst en haar medewerkers.
3: Betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie
Dit gebeurt In samenwerking met Unia.
4: Meer participatie en beter geïnformeerde inwoners
De adviesraad geeft adviezen aan het beleid over specifieke aangelegenheden die de
etnisch-culturele diversiteit aanbelangen. Dit doet ze op vraag of op eigen initiatief.
5: De stad als een actieve supporter van acties rond Gelijke Kansen op de arbeidsmarkt
Er is een non-discriminatieclausule voor openbare aanbestedingen. De clausule vraagt een
engagement van de opdrachtnemer om de wetgeving inzake discriminatie strikt te volgen.
De clausule zal nu aangevuld worden: bedrijven die een offerte indienen zullen een quick-scan
over hun non-discriminatiebeleid moeten invullen. De antwoorden spelen mee in het toekennen
van de gunning. Als een opdracht toegekend wordt, moet het bedrijf nog bewijzen aanleveren
voor de antwoorden op de quick-scan. Als de evaluatie van de quick-scan en de aangeleverde
bewijzen negatief uitdraait, moet het bedrijf een actieplan uitwerken om haar nondiscriminatiebeleid bij te sturen. De diensten van de stad staan in voor de begeleiding van de
bedrijven. Bedrijven die niets met de scan doen, worden er echter niet per sé op afgerekend.
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6: De stad als werkgever
en dienstverlener met aandacht
voor gelijke kansen
Voor de nieuwe aanwervingen
hanteert de stad een streefcijfer
van
30%
mensen
met
migratieachtergrond.
De
vacatures en selectieprocedures
worden gescreend op eenvoudig
taalgebruik.
7: Rechtvaardige toegang
tot huisvesting
In opdracht van de stad voert de
UGent praktijktesten
op
de
private huurmarkt. Het politiek
klimaat in Gent was daar gunstig voor. Deze testen hebben tot nu toe in totaal 80.000€ gekost.
In eerste instantie gebeurden de praktijktesten onaangekondigd. Daaruit bleek dat er sprake is
van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Na bekendmaking van de eerste resultaten, werd een
tweede ronde aangekondigde praktijktesten gevoerd. Daarbij werd vastgesteld dat de
discriminatie daalde – bij grote makelaars was deze daling significant, bij kleine makelaars niet.
De onderzoekers proberen elke makelaar met rechtspersoonlijkheid tien keer te controleren. Het
probleem is wel dat de kleinere makelaars meer discrimineren, maar dat hun gegevens niet
opgevraagd mogen worden.
In de volgende fase zullen ze – in samenwerking met IN Gent – vrijwilligers inzetten die echt op
bezoek gaan.
Als er gediscrimineerd wordt, is het belangrijkste om in dialoog te gaan, niet om meteen te
sanctioneren. De makelaar wordt daarna wel opnieuw gecontroleerd. Als er dan nog
gediscrimineerd werd, volgen juridische stappen. De dialoog met Unia is niet verplicht. Een
weigering om op gesprek te komen kan natuurlijk wel doorwegen als het bedrijf ooit voor de
rechtbank moet komen.
De sector van de verhuurders was misnoegd door de communicatie in de media. De toon waarop
je met sectoren communiceert is heel belangrijk. Het mag geen oorlog lijken.
! De bevolking moet ook weten dat er bij bepaalde sectoren interne tuchtinstanties bestaan.
Indien deze instanties uitspraken doen, heeft dat echt impact.
Naast dit traject met praktijktesten werkt de stad ook samen met CIB, BIV en andere partners. De
stad is nu ook een charter aan het uitwerken rond wat verhuurders wel of niet mogen vragen. Dit
gebeurt in samenwerking met Unia. Het doel is daarna het charter te laten ondertekenen door
verhuurders.
De laatste drie werkvelden van het actieplan werden in de werkwinkel enkel vermeld:
8: Racisme en discriminatie bestrijden via onderwijs
9: Culturele diversiteit promoten
10: Hate crime en conflict management
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Werkwinkel Parijs
Mélanie Daubanes, projectmedewerkster discriminatie van de stad Parijs, stelde drie initiatieven
van de stad voor.
1) Répare: een netwerk van professionals
In januari 2016 werd het netwerk “Répare” (réseau de repérage des discriminations4) opgericht.
Parijs haalde de inspiratie van Villeurbannes, een buitenwijk van Lyon. Het doel van dit netwerk is
om de rechtstoegang voor slachtoffers van discriminatie te verbeteren. De stad vormt
professionals op twee vlakken:
-

-

Enerzijds leren ze discriminatie beter herkennen. Voor veel mensen is de stap naar een
meldpunt namelijk te groot. Verpleegkundigen, jeugdwerkers, arbeidsbemiddelaars,
mensen die kwetsbare groepen helpen om een woning te zoeken, enz. kunnen een
belangrijke rol spelen om discriminatie te melden.
Anderzijds worden de professionals bewust gemaakt over hun eigen vooroordelen.

Het netwerk werkt sinds kort met een papieren meldingsformulier en een google drive, waar alle
meldingsformulieren gedownload kunnen worden. Het idee is om alle formulieren te verzamelen,
zodat de stad zicht krijgt op hoe het netwerk gestructureerd is en welke vormen van discriminatie
vooral voorkomen.
Het netwerk wordt gecoördineerd door de stad Parijs. Idealiter zou op elk arrondissement één
netwerk moeten opgericht worden. Nu is dit slechts in drie arrondissementen het geval.
2) Ondersteuning van onderzoek
Elk jaar geeft de stad Parijs twee beurzen van 15 000 € voor onderzoek over xenofobie en
antisemitisme. In totaal werden reeds 26 onderzoeksprojecten ondersteund. Zie de volgende link
voor meer informatie.
3) Sensibilisering
De stad heeft veel banden met verenigingen omdat ze tal van verenigingen subsidieert (560 000 €
per jaar). Elk jaar coördineert de stad twee thematische weken:
-

December: week tegen discriminatie. Dit jaar zal er onder meer aandacht zijn voor fobie
voor mensen met overgewicht, die in de medische wereld, het uitgangsleven…
gediscrimineerd worden.
21 maart: week tegen racisme en antisemitisme.

Gedurende die twee weken organiseren tal van verenigingen activiteiten over
discriminatie/racisme. Ook de stad plant eigen activiteiten in. Het ministerie van Nationaal
Onderwijs is de trekker van deze weken.
Op dit moment loopt in het musée de l’Homme een tentoonstelling: “nous et les autres” (wij en de
anderen). Stereotypen en racisme worden er van alle kanten belicht – sociologisch,
psychosociaal, historisch en genetisch.
4) Vragen
-

Wat is de band van de stad met organisaties zoals SOS Racisme?

In Frankrijk zijn er 4 of 5 nationale grote antiracistische organisaties – SOS Racisme, MRAP, Licra,
enz. – die veel subsidies krijgen van de Staat. Ze worden nu in vraag gesteld door jongeren met
een migratiegeschiedenis, omdat ze vinden dat deze organisaties hen niet goed
vertegenwoordigen. Enkele nieuwe organisaties werden opgericht. Omwille van hun aanklacht
tegen structurele discriminatie op staatsniveau krijgen ze weinig of geen subsidies.
4

Herkenningsnetwerk voor discriminatie.
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-

Hoe scoort de stad Parijs op
vlak van de interculturalisering
van haar personeel?

Mélanie heeft geen precies zicht op de
cijfers. In Frankrijk moet men de Franse
of E.U.-nationaliteit hebben om voor
een gemeente te kunnen werken. De
stad schermt vaak met haar “strikte,
objectieve
sollicitatieprocedures”,
terwijl er geen gelijke kansen zijn en
geen gelijke toegang tot informatie
over deze procedures: in sommige
wijken weten inwoners gewoonweg
niet dat er specifieke procedures zijn. In
Frankrijk is het voorts verboden om
etnische statistieken bij te houden.
-

Is er in de Franse scholen opleiding over mensenrechten?

Er bestaat heel wat op dit vlak, maar de vaststelling is dat de scholen deze opleiding vaak
uitbesteden aan een externe organisatie, en tijdens de vorming weinig betrokken zijn. Het blijft bij
eenmalige, tijdelijke vormingen, het is geen transversaal thema
-

Wat is het standpunt van de stad Parijs over stop and search formulieren om etnische
profilering bij de politie tegen te gaan?

François Hollande maakte zijn verkiezingsbelofte over de invoering van deze formulieren – waarbij
de politie bij elke controle zou moeten kenbaar maken waarom ze iemand controleert – niet
waar. De onderburgemeester van Parijs was geïnteresseerd om het te doen, maar vandaag is dit
helemaal niet meer aan de orde (de stad Mechelen voert sinds 2017 wel een interessant
experiment op dit vlak, n.v.d.r.)
-

Kun je één actie noemen die impact gehad heeft?
Het netwerk Répare is redelijk onzichtbaar, maar mobiliseert veel mensen. Ze is bijzonder
opgetogen dat ze de jeugdwerkers gevormd heeft, en dat er meldingsformulieren
binnenkomen.
Eén jongere had oorspronkelijk geen plaats in een school waar zijn keuzevak
aangeboden werd. Hij deed een praktijktest, en vond daarna wel een school. De
stad wil graag met deze situatie verder gaan, tot nu toe is de jongere bang dat hij
zijn plaats zal verliezen. Maar misschien komt daar in de toekomst wel ruimte voor.

Varia
-

De “Franse Unia” (Défenseur des droits) werkt veel met vrijwilligers, die zelfs vergoed
worden. Die vrijwilligers zijn geen juridische specialisten, maar kunnen ingezet worden voor
bemiddeling.

-

Er bestaan heel wat vooroordelen over de slaagkansen van subsidieaanvragen bij de stad
Parijs. Sommige verenigingen denken dat ze meer kans maken op subsidies indien ze
verklaren rond racisme en homofobie in moeilijke wijken te willen werken. Alsof er meer
racisme en homofobie in die wijken zou zijn.

-

De stad werkte een anti-discriminatiecharter uit met immobiliënkantoren.
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Conclusies Hakim Benichou
-

Er zijn vandaag verschillende argumenten aangehaald om op racismebestrijding te
blijven inzetten:
o Ethisch: er is nood aan ondersteuning van slachtoffers.
o Juridisch: de antidiscriminatiewetgeving en de handhaving is een noodzakelijk
sluitstuk van de even noodzakelijke preventieve en sensibiliserende initiatieven.
o Economisch: bedrijven hebben er ook bij te winnen.
o Politiek: politici die racisme en discriminatie aanpakken kunnen stemmen
halen bij de kiezers die met racisme te maken hebben.

-

De organisatoren van deze dag willen samen met de aanwezigen verder werk maken
van het aanpakken van racisme op lokaal niveau. Deze uitdaging roept het beeld op
van een grote tanker die een kleine haven wil binnenvaren. Er moet op veel
verschillende niveaus veel bewegen. De tanker is moeilijk te coördineren.
Samenwerking vergroot de kans op goed binnenvaren en om de schade te
verkleinen. Die schade is er al, vooral bij slachtoffers van discriminatie. Het is voor hen
dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We dienen te focussen op de
zaken die we vandaag al kunnen vastpakken.

17

