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Wat is discriminatie precies?

>  Discriminatie is:
 • De ongunstige behandeling van een persoon, ten opzichte van een andere persoon die   
  zich in een vergelijkbare situatie bevindt;

 • op basis van 1 van de 19 wettelijk beschermde persoonskenmerken: leeftijd, seksuele   
  geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtui-  
  ging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, een fysieke of gene-
  tische eigenschap, sociale afkomst, geboorte, nationaliteit, geslacht, syndicale overtuiging,  
  zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming;

 • en het verschil in behandeling niet objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd.

>  Fictieve voorbeelden:
 • “Ahmed, een man van Marokkaanse origine, krijgt geen kans op een job in de brandstof-  

  fenhandel noch in de privé-verhuis, want het argument van de werkgevers is dat sommige  

  klanten liever geen ‘vreemden’ over de vloer willen.”

 • “Kristel werkt al 10 jaar als orderpicker in een groot logistiek bedrijf en kent het magazijn   

  op haar duimpje. Ze zou graag de kans krijgen om te evolueren naar de functie van hef-  

  truckchauffeur, maar dit wordt haar maar niet voorgesteld. Mannelijke collega’s met slechts  

  enkele jaren ervaring worden hier wel voor gevraagd.”

 • “Moussa, 22 jaar oud, werkt in een transportbedrijf als koerier-chauffeur (rijbewijs B), maar  

  krijgt intern de kans niet om door te groeien naar chauffeur C-CE omdat bepaalde mensen  

  op de planning van mening zijn dat zwart-Afrikanen geen goede vrachtwagenchauffeurs   

  kunnen zijn. Moussa wordt daarom verteld dat hij niet over de nodige maturiteit beschikt.”

 • “Matt, 19 jaar oud, werkt bij een 

  bagage- en luchtvracht afhandelaar 

  op de luchthaven en verricht zijn job 

  als de beste. Zijn baas wil hem een 

  rol als begeleider laten opnemen 

  zodat hij nieuwe werknemers kan 

  opleiden en inwerken. Deze kans 

  wordt hem echter ontnomen 

  omdat sommige collega’s en de 

  ploegbaas vinden dat hij hier te 

  jong voor is.”
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In België is Unia – het 
Interfederaal Gelijke-
kansencentrum – 
bevoegd voor het 
bestrijden van 
discriminatie en het 
bevorderen van gelijke 
kansen voor alle bur-
gers. Je kan er gratis 
en in alle vertrouwe-
lijkheid discriminatie 
melden, als slachtoffer 
of als getuige. 

Maar ook als bedrijf 
kan je er terecht voor 
ondersteuning voor 
initiatieven rond diver-
siteit en non-discrimi-
natie: een opleiding 
voor je personeels-
dienst, ondersteuning 
van een werkgroep 
rond diversiteit, … 

Contactgegevens vind 
je op de website: 
www.unia.be



 een 
NON-DISCRIMINATIE
  aanbeveling

Waarom inzetten op non-discriminatie?

Naast de moreel-ethische en juridische argumenten kan een diversiteitsbeleid een 
economisch voordeel bieden:
 • Een beleid van evenredige participatie en diversiteit is een essentieel onderdeel van 
  duurzaam ondernemen, wat voor klanten, personeel, beleggers e.d. een steeds 
  belangrijker argument wordt bij hun keuzes. 
  Met een divers personeelsbeleid bouw je aan een sterk imago.

 • In een globaliserende samenleving wordt het klantenbestand van ondernemingen 
  steeds diverser. Een personeelsbestand dat dit weerspiegelt is dan een troef, want 
  het staat borg voor een betere klantenservice.

 • Medewerkers met verschillende achtergronden brengen verschillende ideeën aan, 
  wat zorgt voor meer creativiteit en flexibiliteit binnen de onderneming.

 • Wie zich laat leiden door stereotypen en vooroordelen ziet veel talent over het hoofd. 
  Wat telt zijn de persoonlijke kwaliteiten, de motivatie, de inzet en de competenties 
  van elk individu. 

 • Wie een niet-discriminerend beleid voert dat iedere medewerker echte kansen biedt, 
  werkt aan een open sfeer waarin trouwe en tevreden medewerkers het beste van 
  zichzelf kunnen geven.

Met een divers personeelsbeleid 

bouw je aan een sterk imago
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Hoe maak je er werk van?

Je onderschrijft het principe van non-discriminatie, maar hoe breng je dit in de praktijk? 
Wat hier volgt zijn aanbevelingen rond non-discriminatie die zich situeren op het domein van 
het beleid van de organisatie, de instroom en doorstroom, en de retentie van medewerkers. 

>  Beleid:
 • Maak werk van een externe communicatie rond het non-discriminatie standpunt van 
  je bedrijf naar klanten, leveranciers en derden:
  “De onderneming streeft naar een open werkomgeving, vrij van elke vorm van discri-

  minatie of vooroordeel tegenover elke medewerker in het bedrijf en elke persoon die 

  contacten heeft met de onderneming, hetzij als bezoeker, als klant, als sollicitant, e.d. 

  Elke vorm van discriminatie tegen wie ook wordt niet getolereerd.”

 • Voer een gerichte sensibiliseringsactie naar alle medewerkers, van directie tot de 
  medewerkers op de werkvloer/werkpost (magazijn, vrachtwagen, …), zodat het diversi-  
  teitsbeleid op alle niveaus gedragen wordt:
  “Alle medewerkers hebben zonder enig onderscheid respect en eerbied voor elkaar en   

  voor anderen (bezoekers, klanten, sollicitanten, werknemers van andere organisaties).”

 • Maak de medewerkers er bewust van dat bepaalde handelingen, uitlatingen of grappen  
  (zowel mondeling als schriftelijk) hoewel onbedoeld, toch kwetsend of intimiderend kunnen  
  zijn voor bepaalde personen. Vraag hen alert te zijn voor mogelijke pesterijen en niet na te  
  laten dit ter sprake te brengen.

 • Duid een vertrouwenspersoon aan bij wie meldingen gemaakt kunnen worden over 
  psychosociale problemen. Dit kunnen bijvoorbeeld de begeleid(st)ers zijn, waarna er 
  (eventueel samen) naar de zaakvoerder en/of personeelsverantwoordelijke wordt gegaan.

 • De medewerker die zich schuldig maakt aan discriminerende handelingen of misbruik   
  maakt van zijn/haar hiërarchische positie, stelt zich bloot aan 
  mogelijke disciplinaire sancties zoals een mondelinge 
  of schriftelijke verwittiging, een schorsing, of zelfs ontslag
  (om dringende reden).

 • Ook naar derden toe die zich schuldig 
  maken aan discriminerende opmerkingen 
  ten aanzien van medewerkers, kan een 
  bepaalde houding worden aangenomen. 
  In de algemene contractvoorwaarden 
  kan hiertoe een clausule worden 
  opgenomen.

Maak werk van een 

externe communicatie en voer 

een gerichte sensibiliseringsactie 

naar alle medewerkers!
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>  Werving, selectie, beoordeling en promotie:
 • De selectie en rekrutering verloopt volgens een objectieve, vooraf vastgestelde 
  procedure. Het beoordelen van de resultaten gebeurt steeds op grond van objectieve 
  en eenduidige methoden. Het is de taak van de werkgever of personeelsverantwoordelijke 
  om hierop toe te zien.

 • Wanneer de rekrutering uitbesteed wordt, is het aangewezen een beroep te doen op   
  een organisatie die beschikt over een ruime ervaring met het testen van sollicitanten uit   
  verschillende kansengroepen.
  - Bedrijven binnen de sector Handel in Brandstoffen kunnen beroep doen op VDAB/
   FOREM/ACTIRIS in hun zoektocht naar nieuw personeel.
  - Bedrijven binnen de sector Transport en Logistiek kunnen beroep doen op zowel VDAB/ 
   FOREM/ACTIRIS/ MIREC/MIREL als KIEM vzw, dat in sommige gevallen dienst kan doen  
   als extern selectiebureau.
  - Bedrijven binnen de Verhuissector kunnen een beroep doen op Ambassador vzw, dat   
   dienst kan doen als extern selectiebureau, in samenwerking met VDAB/FOREM/ACTIRIS/  
   MIREC/MIREL.

 • Beoordelingen, evaluaties e.d. gebeuren steeds los van elk vooroordeel op basis van 
  vooraf opgestelde, objectief bepaalde procedures.

 • Het doorgroeien naar een nieuwe functie zal enkel en alleen worden beoordeeld volgens  
  de geleverde prestaties en verworven competenties, vrij van elk mogelijk (on)bewust 
  vooroordeel ten aanzien van de persoon.

 • Bedrijven binnen de sector Transport en Logistiek en de Verhuissector kunnen een 
  beroep doen op respectievelijk SFTL of het Sociaal Fonds Verhuizingen voor uitgewerkte   
	 	 evaluatiefiches.

 • Zowel bij de aanwerving als bij de beoordeling wordt er voldoende aandacht besteed   
  aan ‘elders verworven competenties’. Dit betekent het naar waarde schatten van wat 
  mensen hebben aan talent, kennis en vaardigheden, zonder dat hier noodzakelijk een   
  diploma of ander getuigschrift tegenover staat.

De selectie en rekrutering 

verloopt volgens een objectieve, 

vooraf vastgestelde procedure! 
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>  Onthaal, begeleiding en vormingsactiviteiten:
 • Tijdens het onthaal van het nieuwe personeelslid staat de werkgever of personeels-
  verantwoordelijke in voor een goed onthaal in het bedrijf en op de afdeling. 
  Hierbij dient hij/zij de medewerkers reeds op voorhand in te lichten wie, waar, 
  wanneer als nieuwe medewerker zal komen.

 • De nieuwe medewerker wordt attent gemaakt op het non-discriminatiebeleid van 
  de onderneming.

 • Het onthaal zelf moet goed georganiseerd worden waarbij bijvoorbeeld een bege-
  leid(st)er de nieuweling bij zijn/haar eerste stappen in het bedrijf en/of in de uitoefening   
  van de functie mee zal begeleiden.

 • Bedrijven kunnen een beroep doen op respectievelijk de sector Handel in Brandstoffen, 
  de sector Transport en Logistiek en de Verhuissector voor uitgewerkte onthaal- en 
  begeleidingsdocumenten.

 • Aan alle medewerkers worden dezelfde kansen gegeven met betrekking tot het deel-
  nemen aan vormings-, teambuilding-, of andere activiteiten die het bedrijf organiseert.

 • Bedrijven kunnen hun kandidaat-begeleid(st)ers laten deelnemen aan de opleidingen 
  die hun sectoren gratis organiseren. Brandstofhandelaars kunnen zich richten tot het 
  Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen. Chauffeurs en logistieke arbeiders uit 
  de sector Transport en Logistiek en behandelaars luchtvracht en bagage uit de sector 
  voor Afhandeling op Luchthavens kunnen bij SFTL/SFAL terecht. Verhuizers wenden zich 
  tot het Sociaal Fonds Verhuizingen.

In heel wat bedrijven worden 

begeleid(st)ers ingezet om 

nieuwe kandidaten in te werken 

in de job.
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Met de steun van:

Vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel niet en contacteer:

>  Voor de sector in Verhuizingen:
Sociaal Fonds Verhuizingen 
Stroobantsstraat 48A, 1140 Evere

Tel. 02 240 45 70
info@ambassador-vzw.be
www.ambassador-vzw.be

>  Voor de sector Handel in Brandstoffen:
Sociaal Fonds voor de Handel in Brandstoffen
Léon Lepagestraat 4, 1000 Brussel

Tel. 02 213 14 17
info@fonds127.be 
www.fonds127.be

>  Voor de sector voor Afhandeling op Luchthavens:
Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel

Tel. 02 424 30 80
katrien.timmermans@sfal.be 
www.sfal.be 

>  Voor de Sector Transport en Logistiek: 
Sociaal Fonds Transport en Logistiek
de Smet de Naeyerlaan 115, 1090 Brussel

Tel. 02 424 30 80
info@sftl.be
www.sftl.be
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