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Alle verwijzingen naar personen en functies hebben 
uiteraard op zowel mannen als vrouwen betrekking. 
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Je bent het slachtoffer of je bent getuige van voor-
oordelen in je bedrijf en je weet niet hoe te reageren?	

Je ziet regelmatig discriminatie en ongelijke be-
handeling op je werk?

Je hebt het gevoel niet voldoende gewapend te zijn 
om vooroordelen te herkennen en discriminatie te 
bestrijden?

Je vraagt je af hoe er collectief kan gereageerd 
worden om voor meer diversiteit te zorgen en dis-
criminatie aan te pakken? 

Of je wil het bedrijf aansporen hierover na te 
denken?

Diversiteit	en	discriminatiebestrijding	zijn	gevoelige	on-
derwerpen	en	erover	spreken	is	soms	moeilijk,	zowel	met	
de	directie	als	met	de	collega’s .	De ervaring leert nochtans 
dat de werknemersvertegenwoordigers dit onderwerp 
centraal kunnen stellen in hun bedrijf. 

}
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Deze	 folder	 wil	 je	 daarbij	 helpen .	 Je	 vindt	 hier	 de	
belangrijkste	factoren	om	discriminatie	op	te	sporen	en	
te	bestrijden .	Je	vindt	ook	elementen	om	ervoor	te	zorgen	
dat	je	bedrijf	meer	open	gaat	staan	voor	diversiteit .	

Vakbonden = volwaardige partners   
in het diversiteitsbeleid  }}

Geen mens is zonder vooroordelen
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Meestal liggen stereotypen (veralgemenende beelden) 
aan de basis van vooroordelen (negatief oordeel), die kun-
nen leiden tot discriminerend gedrag (andere/ongelijke 
en onrechtmatige behandeling).

Geen mens is zonder vooroordelen }}
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beeld	dat	men	heeft	van	de	leden	van	een	
sociale	groep	en	dat	ontstaat	uit	de	natuur-
lijke	neiging	om	categorieën	te	maken	op	
grond	van	gemeenschappelijke	kenmerken .	
De	vooroordelen	die	wij	hebben,	hangen	
samen	met	de	sociale	groep	waartoe	we	
zelf	behoren,	de	tijd	waarin	we	leven,	de	
opvoeding	die	we	hebben	gekregen,	de	
ervaringen	die	we	zelf	hebben	opgedaan .
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en Negatief	oordeel	ten	opzichte	van	leden	

van	een	sociale	groep	waarvan	men	zich	wil	
onderscheiden	en	die	men	bepaalde	eigen-
schappen	toedicht .	Het	vooroordeel	kan	
min	of	meer	impliciet	zijn	en	wordt	meestal	
niet	nagetrokken	of	kritisch	gecontroleerd .	
Het	is	het	gevolg	van	veralgemening:	elk	
lid	van	de	betrokken	groep	wordt	veron-
dersteld	dit	negatief	kenmerk	te	hebben .	
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Onderscheid,	gebaseerd	op	stereotypen	
en	vooroordelen,	dat	uitmondt	in	negatief	
gedrag	ten	van	leden	van	een	sociale	groep .	
De	moeilijkheid	is	te	bewijzen	dat	de	on-
gelijke	behandeling	te	wijten	is	aan	het	
behoren	tot	deze	gediscrimineerde	groep .	
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De directie aanspreken over 
discriminerende praktijken  
in de onderneming

Over	het	algemeen	erkent	men	dat	in	bepaalde	beroe-
pen	de	vrouwen	(of,	minder	vaak,	de	mannen),	de	
arbeiders	(ten	opzichte	van	de	bedienden),	de	uit-
zendkrachten,	de	ervaren	of	de	jonge	werknemers,	

de	werknemers	van	buitenlandse	afkomst,	de	laagge-
schoolde	werknemers,	de	oudere	werknemers,	gediscri-
mineerd	kunnen	worden .	Maar	ook	andere	(verzonnen	of	
werkelijke)	kenmerken	blijken	soms	aanleiding	te	geven	
tot	een	verschillende	behandeling:	geloof	of	overtuiging,	
lidmaatschap	van	een	vakbond,	geografische	afkomst,	
gerechtelijk	verleden,	seksuele	geaardheid,	…	

Het	 is	 niet	 makkelijk	
een	volledige	lijst	op	
te	 maken	 van	 motie-

ven	 voor	 discriminatie,	
alles	hangt	af	van	de	toestand	in	

jouw bedrijf .	

Werklozen zijn 
luieriken
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Het is belangrijk dat de vertegenwoordigers van het 
personeel de ongelijkheid kunnen blootleggen waarvan 
bepaalde werknemers het slachtoffer zouden kunnen 
zijn omwille van het feit dat ze tot een bepaalde sociale 
groep behoren.
Daartoe beschikken ze over een aantal instrumenten, 
die het hen mogelijk maken ongelijke behandeling vast 
te stellen en in de OR of in het CPBW de directie aan te 
spreken over het personeelsbeleid.
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De diagnose opmaken van de situatie 

❚	 Aanwerving en vertegenwoordiging van de verschillende 
groepen 
>	 Hoe	gebeurt	de	aanwerving?	Hoe	verloopt	de	se-

lectieprocedure?	Staan	de	werkaanbiedingen	open	
voor	iedereen?	

>	 Is	er	een	onthaalprocedure	voor	de	nieuwe	werk-
nemers?	Hoe	wordt	het	onthaal	georganiseerd?	
Wordt	de	vakbondsafvaardiging	betrokken	bij	het	
onthaalbeleid?	Welke	inlichtingen	worden	verstrekt?	

>	 Zijn	de	verschillende	groepen	(jongeren/ouderen,	
personen	van	buitenlandse	afkomst,	kortgeschool-
den	(zonder	getuigschrift	hoger	secundair),	vrou-
wen/mannen	(volgens	de	meerderheid	in	het	be-
drijf ),	ten	opzichte	van	het	aantal	werknemers,	naar	
verhouding	vertegenwoordigd	in	het	middenkader?	

>	 Is	er	een	terugkerende	“turn	over”	of	personeels-
verloop	in	het	bedrijf	?	Wordt	een	specifieke	per-
soneelscategorie	daardoor	getroffen?

>	 Zijn	de	verschillende	groepen	ook	vertegenwoordigd	
onder	de	personen	met	een	arbeidsovereenkomst	
van	onbepaalde	duur,	van	bepaalde	duur,	onder	de	

Het bedrijf moet een afspiegeling 
zijn van de samenleving }}
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uitzendkrachten?	Onder	
de	voltijdse	en	de	deeltijdse	
werknemers?	

❚	 Interne communicatie
>	 Bestaat	er	een	communicatiekanaal	dat	

voor	alle	personeelsleden	van	het	bedrijf	
toegankelijk	is	(arbeiders	en	bedienden,	uit-
zendkrachten)?	Verloopt	deze	communicatie	vlot?

>	 Bevat	het	arbeidsreglement	een	non-discriminatie-
clausule?	

>	 Worden	de	werknemers	op	één	of	andere	manier	ge-
sensibiliseerd	rond	diversiteit	en	non-discriminatie?

>	 Worden	er	in	de	onderneming	acties	ondernomen	
rond	diversiteit/gelijkheid?	Worden	alle	werkne-
mers	erover	ingelicht?	Worden	ze	bij	deze	acties	
betrokken?

❚	 Opleiding en promotie-doorstroom
>	 Staan	de	opleidingen	open	voor	alle	werknemers?	
>	 Zijn	er	speciale	doelstellingen	voor	doelgroepen	op	

gebied	van	opleiding	en	interne	doorstroom?	
>	 Kan	iedereen	doorstromen	in	het	bedrijf,	met	behulp	

van	opleiding	?

❚	 Externe communicatie
>	 Hoe	communiceert	het	bedrijf	inzake	gelijke	behan-

deling	en	non-discriminatie	naar	zijn	klanten?	Naar	
zijn	partners?	

Homo’s zijn altijd op  
de versiertoer
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Wetsmiddelen voor het  
bestrijden van discriminatie
Laten	we	niet	vergeten	dat het verboden i s 
is te discrimineren .	Soms	is	het	nuttig	de	
werkgever	aan	zijn	wettelijke	verplichtingen	
te	herinneren .	Een	aantal	praktijken	wordt	immers	
bij	wet	bestraft .	

De 3 antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007

>	 Een	wet	betreffende	rassendiscriminatie;
>	 een	wet	betreffende	de	ongelijkheid	tussen	vrouwen	

en	mannen;
>	 een	wet	betreffende	alle andere	discriminatiegronden	

(leeftijd,	seksuele	geaardheid,	gezondheidstoestand,	
geloofsovertuiging . . .) .

Deze	wetten	verbieden	directe	en	indirecte	discriminatie	
(d .w .z .	ogenschijnlijk	neutrale	regels	of	praktijken	die	
bepaalde	categorieën	van	personen	onrechtmatig	bena-
delen),	pestgedrag,	het	aanzetten	tot	discriminatie	en	
het	weigeren	van	redelijke	aanpassingen	voor	personen	
met	een	handicap .

De Brusselse ordonnanties 

Op	18	juli	2008	keurde	het	Brussels	gewestparlement	drie	
ordonnanties	goed	met	betrekking	tot	discriminatiebestrij-
ding	en	gelijke	behandeling	op	het	werk	in	de	privésector,	

Echte Belgen 
eerst!
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in	de	gewestbesturen	(Ministeries	en	Instellingen	van	
Openbaar	Nut	[ION])	en	bij	de	plaatselijke	overheden .	
Met	een	vierde	ordonnantie	werd	het	Brussels	label	voor	
maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	ingevoerd,	
waarvoor	ook	doelstellingen	op	vlak	van	diversiteit	gehaald	
moeten	worden .

>	 Wet	van	22	april	2012	gewijzigd	door	de	wet	van	12	juli	
2013	ter	bestrijding	van	de	loonkloof	tussen	mannen	en	
vrouwen:	opdeling	van	bepaalde	gegevens	in	de	sociale	
balans	volgens	geslacht	(voordelen,	gepresteerde	uren,		
aantal	voltijdsen	en	deeltijdsen,	enz .);	analyseverslag	
om	de	twee	jaar	van	de	bezoldigingsstructuur	van	de	
werknemers	en	werkneemsters	van	de	onderneming	
en	actieplannen	+	genderneutrale	functieclassificatie;	

>	 Wet	van	28	februari	2014	–	psychosociale	risico’s	op	het	
werk:	verantwoordelijkheid	van	de	
werkgever	om	een	actieplan	
uit	te	werken	ter	bestrijding	
van	de	psychosociale	risico’s:	
om	na	 te	gaan	of	de	groe-
pen	die	met	diversiteit	
bedoeld	worden	niet	
sterker	blootge-
steld	 zijn	 aan	
deze	risico’s .

Hij kan niet  
werken, hij is 
seropositief



12

De collectieve arbeidsovereenkomsten

Bepaalde	CAO’s	zijn	bruikbaar	om	de	werkgever	aan	te	
spreken	over	bepaalde	praktijken	van	personeelsbeleid	
die	een	oorzaak	van	discriminatie	kunnen	zijn .	
CAO	9	bepaalt	dat	de	bedrijfsleider	de	ondernemingsraad	
de	nodige	informatie	moet	verstrekken,	zodat	deze	zich	een	
precies	beeld	kan	vormen	van	de	tewerkstellingsstructuur	
in	de	onderneming,	over	de	ontwikkeling	ervan	en	over	
de	tewerkstellingsvooruitzichten	(vertrek	en	de	redenen	
daarvan);	het	personeelsbeleid	(aanwervingen,	selectie,	
overplaatsingen,	doorstroom/promoties);	de	criteria	voor	
ontslag	en	heraanwerving .	
Deze	gegevens	kan	je	vinden	in	de	sociale	balans,	de	
economische	en	financiële	informatie,	het	rapport	over	
de	gelijkheid	tussen	vrouwen	en	mannen .	

Bepaalde	collectieve	overeenkomsten	houden	rechtstreeks	
verband	met	de	strijd	tegen	ongelijke	behandeling	en	
kunnen	ingeroepen	worden	tegen	een	werkgever	die	dis-
crimineert:	
>	 CAO	nr .	25	ter,	betreffende	de	loongelijkheid	tussen	

mannelijke	en	vrouwelijke	werknemers
>	 CAO	nr .	38,	betreffende	de	gelijke	behandeling	bij	

aanwerving	en	selectie	van	de	werknemers
>	 CAO	nr .	95,	betreffende	de	gelijke	behandeling	in	alle	

fasen	van	de	arbeidsbetrekking	en	waarin	verbod	op	
discriminatie	uitdrukkelijk	vermeld	wordt .
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>	 CAO	nr .	22,	betreffende	het	onthaal	van	nieuwe	werk-
nemers	in	de	onderneming	en	de	inlichtingen	die	ver-
plicht	moeten	meegedeeld	worden	aan	de	nieuwe	
werknemer .	

>	 CAO	nr .	26,	betreffende	loonwaarborgen	voor	personen	
met	een	handicap	die	in	een	normaal	arbeidsstelsel	te	
werk	gesteld	zijn .

>	 De	CAO	nr .	104,	over	de	uitvoering	van	een	werkgele-
genheidsplan	voor	oudere	werknemers	in	de	onderne-
ming:	om	het	aantal	werknemers	van	45	jaar	en	ouder	
te	behouden	of	te	verhogen	in	een	onderneming	(van	
20	werknemers	of	meer) .

Ook	kan	de	functieclassificatie,	als	die	bestaat,	geana-
lyseerd	worden:	de	evaluatiesystemen	mogen	niet	tot	
discriminatie	leiden,	noch	inzake	de	keuze	van	criteria,	
noch	bij	het	wegen,	noch	bij	het	omzetten	van	evaluatie-
waarden	voor	de	loonvorming .	

In	de	uitzendsector	(Federgon)	werd	in	1996	een	gedrags-
code	ingevoerd	ter	preventie	van	etnische	discriminatie,	en	
wel	in	de	vorm	van	een	CAO	die	met	een	Koninklijk	Besluit	
verplicht	werd	gemaakt .	

Ook bepaalde sector-CAO’s bevatten non-discrimina-
tieclausules. Dat is onder meer zo in de elektriciteits-
sector (CAO van 5 mei 1999, CAO van 30 juni 1999), in de 
textielsector (CAO van 22 mei 2003, CAO van 5 oktober 
2003) en in de schoonmaaksector (CAO van 16 juni 2003). 
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Onderhandelen over een nieuwe aanpak 

Dankzij	deze	wettelijke	middelen	en	een	degelijke	analyse	
van	de	situatie	kunnen	de	personeelsvertegenwoordigers	
de	directie	aanspreken	in	de	OR	(of,	bij	gebrek	hieraan,	in	
het	CPBW)	over	haar	praktijken	inzake	personeelsbeleid .	

Zowel	de	analyse	als	het	interpelleren	mag	gebeuren	
ongeacht de situatie in het bedrijf:	of	de	betrekkingen	
(tussen	werknemers	en	directie)	nu	goed	of	met	conflicten	
verlopen .	Doel	is	dat	in de onderneming een duurzame 
nieuwe aanpak komt voor meer diversiteit en gelijkheid 
op de werkvloer .	

																																																																																																																								 Let	wel,	als	er	binnen	het	
bedrijf	conflicten	tussen	
groepen	 bestaan,	 legt	
de	werkgever	de	schuld	

daarvoor	vaak	bij	de	werk-
nemers	…	Het	komt	er	dan	op	

aan	dat	onze	vakbonden	het probleem 
weer in zijn globale context plaatsen	en	
uitzoeken	in	hoeverre	het	eigenlijk	verband	
houdt	met	een	onaangepast	personeels-

beleid,	slechte	interne	communicatie	met	de	
werknemers	of	ongelijke	behandeling .

 
  Ouderen zijn  

      nutteloos, ze zijn  
niet meer mee
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Als	de	personeelsvertegenwoordigers	over	nieuwe	prak-
tijken	willen	onderhandelen,	dan	hebben	ze	er	alle	belang	
bij	dat in gemeenschappelijk	front	te	doen .	Ze	hebben	
bovendien	meer	kans	op	slagen	als	ze	zelf	concrete	acties	
voorstellen	aan	hun	directie .	Dit	kan	leiden	tot	wijziging	
van	het	arbeidsreglement,	het	invoeren	van	een	CAO	of	
het	afsluiten	van	bedrijfsovereenkomsten .

De	syndicale	diversiteitsconsulenten	van	de	drie	vak-
bonden	staan	klaar	om	je,	indien	nodig,	te	helpen	bij	het	
formuleren	van	vaststellingen	en	die	dan	in	actievoorstellen	
te	gieten	(zie	lijst	nuttige	contacten	
aan	het	einde	van	de	folder) .		
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De collega’s warm maken 
voor diversiteit en  
non-discriminatie

Om	te	onderhandelen	over	nieuwe	werkwijzen	in	het	
personeelsbeleid	moeten	de	vertegenwoordigers	
van	de	werknemers	door	hun	collega’s	in	hun	eisen	
gesteund	worden .	

Maar	discriminatie	in	een	onderneming	komt	niet	alleen	
vanwege	de	bedrijfsleiding	…	

Als	men	over	diversiteit	en	non-discriminatie	praat,	kan	
men	te	maken	krijgen	met	ongegronde	veralgemeningen	
vanwege	collega’s	die	met	vooroordelen	zitten	en	in	ste-
reotypen	denken .	Bovendien	komen	personen	niet	altijd	
uit	voor	hun	mening,	omdat	ze	beseffen	dat	het	“politiek	
correcter”	is	om	antiracist	te	zijn	en	voor	gelijkheid	tussen	
man	en	vrouw,	voor	integratie	van	mensen	met	een	handi-
cap	op	het	werk	…	Maar	de	vooroordelen	en	stereotypen	
zijn	taai	en	deze	personen	kunnen	zich	discriminerend	
blijven	gedragen,	zij	het	meer	impliciet	en	dus	minder	
gemakkelijk	aan	te	tonen .
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Hun gewoonten veranderen, kan 
bij werknemers op tegenkanting 
stuiten.

Hoe	reageren?

Door	erover	te	praten!	Het	is	van	
fundamenteel	belang	een	goede	
communicatie	te	onderhouden	
met	alle	werknemers	in	het	bedrijf .	Van	gedachten	wis-
selen,	de	collega’s	ertoe	brengen	hun	mening	te	uiten	
zonder	te	oordelen,	je	eigen	visie	meedelen .	
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Vooroordelen,	ongelijke	be-
handeling,	discriminerende	

praktijken	kunnen	aanleiding	
geven	tot	echte	conflicten	tussen	

werknemers .
Het	is	belangrijk	in	alle	openheid	te	discus-

siëren,	in	aanwezigheid	van	de	verschillende	
partijen,	om	duidelijk	te	bepalen	wat	nu	precies	

een	probleem	vormt .	“Men	zegt”,	geruchten	en	
vooroordelen	verhullen	vaak	de	oorzaak	van	het	

probleem .	Gewoon	het	probleem	duidelijk	afbakenen,	
kan	soms	de	spanningen	al	doen	afnemen .

Daarna	kan	men	oplossingen	zoeken	en	die	aan	de	be-
drijfsleiding	voorstellen .	

Op de werkvloer diversiteit ter sprake brengen, kan moei-
lijk zijn en misschien voelt niet elk van ons zich in staat 
om een constructief debat over deze kwestie op te zetten. 
Hulp van je afgevaardigden en van de syndicale diversi-
teitsconsulenten kan welkom zijn om een doeltreffende 
strategie uit te tekenen. 

Diversiteit, dat is denken op lange termijn}}

Moslims/Basken 
zijn terroristen 
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De syndicale diversiteits-
consulenten inschakelen
	

D 
e	syndicale	diversiteitsconsulenten	van	de	3	vak-
bonden	hebben	als	specifieke	opdrachten:

>	 de	diversiteit	op	de	werkvloer	te	bevorderen	door	
middel	van	sensibiliseringsacties	en	vorming	van	de	
werknemers .	Forums,	rondetafelconferenties	en	andere	
syndicale	activiteiten	hebben	als	doel	de	werknemers-
vertegenwoordigers	de	middelen	aan	te	reiken	om	
meer	inzicht	te	verwerven	in	de	discriminatiemecha-
nismen	en	concreet	te	werken	aan	meer	diversiteit	in	
hun	onderneming .	

>	 de	vakbondsafgevaardigden	te	begeleiden	bij	het	opma-
ken	van	een	diagnose	van	hun	onderneming	om	eventu-
ele	discriminerende	praktijken	in	het	personeelsbeleid	
aan	het	licht	te	brengen	en	een	eisenbundel	op	te	stellen	
voor	de	bedrijfsleiding,	opdat	op	de	werkvloer	concrete	
actie	zou	worden	ondernomen	tegen	discriminatie	en	
voor	gelijke	behandeling	van	alle	werknemers .	Voor	het	
welslagen	van	deze	onderhandelingen	wordt	een	ge-
meenschappelijk	front	van	de	drie	vakbonden	gevormd .		
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>	 de	vakbondsafgevaardigden	te	helpen	bij	het	creëeren		
van	een	groter	draagvlak	voor	diversiteit	in	hun	bedrijf,	
zodat	alle	werknemers	achter	de	diversiteitsacties	
staan .	

Dit	kan	gebeuren	door	een	diversiteitsplan	op	te	zetten	
op	het	werk .	

SEKSUELE 

GEAARDHEID
RELIGIES

AFKOMST
HANDICAP

GERECHTELIJK

VERLEDEN



Wat is een diversiteitsplan?

De diversiteitsplannen van het Territoriaal Pact voor 
Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
omvatten een analyse van de situatie van verschillende 
groepen binnen het bedrijf en een reeks acties waartoe de 
werkgever zich verbindt om de diversiteit op de werkvloer 
te bevorderen. 
Deze plannen moeten verplicht opgesteld worden in over-
leg met de vertegenwoordigers van de werknemers. Voor 
de afgevaardigden betekenen ze dus een uitgelezen kans 
om wijzigingen voor te stellen aan de aanwervings- en 
doorstroomprocedures, aan opleiding,… die de gelijkheid 
onder de werknemers, ongeacht hun geslacht, afkomst, 
leeftijd, scholingsgraad of gezondheidstoestand ten 
goede komt.
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Blanken zijn  
arrogant en  

racisten



Doelgroepen bij diversiteitsplannen in Brussel:	

>	 Werknemers	van	buitenlandse	afkomst
>	 Jonge	werknemers	(–	26	jaar)
>	 Kortgeschoolde	werknemers	(zonder	diploma	hoger	

secundair)	
>	 Ervaren	werknemers	(+	45	jaar)
>	 Werknemers	met	een	handicap
>	 Mannen	=	vrouwen	

Dit	is	geen	volledige	lijst .	Er	kunnen	ook	andere	kwetsbare	
groepen	onderscheiden	worden	die	slachtoffer	zijn	van	
ongelijke	behandeling	op	grond	van	hun	geloof,	hun	filo-
sofische	overtuiging,	hun	lidmaatschap	van	een	vakbond,	
hun	gerechtelijk	verleden,	de	wijk	waar	ze	wonen,	enz .	
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Vrouwen met  
kinderen zijn  
niet flexibel
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Nuttige contacten
 
 
De syndicale diversiteitsconsulenten

Voor het ACLVB 

Eva Sahin: eva .sahin@aclvb .be
 02/210	01	03	-	0475/42	07	68
Boudewijnlaan	8		
1000	Brussel

Voor het ABVV 

Youssef Ben Abdeljelil:		
diversiteit .brussel@abvv .be
 02/552	03	36	-	0499/51	04	32
Samantha Smith:		
diversite .bruxelles@fgtb .be	
 02/552	03	55	-	0498/87	14	17
Zwedenstraat	45	-	1060	Brussel
Zie	ook:	www .abvvbrussel .be

Voor het ACV

Rachida Kaaoiss: 
Diversiteit .Brussel2@acv-csc .be
 02/557	85	41	-	0472/67	10	73
Pletinckxstraat	19	-	1000	Brussel
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Dienst Diversiteit Actiris

Astro	Tower,	Sterrenkundelaan	14	(29de	verd .)	
1210	Brussel	
dienstdiversiteit@actiris .be
 02/505	77	05	
www .actiris .be/diversiteit

UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum) 

Koningsstraat	138	-	1000	Brussel		
  02/212	30	00	-	0800/12	800	(meldingen)
info@unia .be
http://unia .be/nl		

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Ernest	Blerotstraat	1	-	1070	Brussel
 02/233	42	65
gelijkheid .manvrouw@igvm .belgie .be		
igvm-iefh .belgium .be/

Jongeren zijn 
onbekwaam en 
 hebben geen  

ervaring


