
Het is gauw gebeurd
Een discriminerende opmerking

Vlaanderen
is werk



Jeroen is een echte Antwerpenaar, dat hoor 
je zo. Hij heeft een master Elektromechanica en 
werkt sinds 2011 bij Volvo Trucks. De vraag die hij 
minstens één keer per maand moet aanhoren is:



En woont gij 
al lang in België?



Ruud is 56 en al drie jaar hoofdtechnicus 
auto matisatie en instrumentatie bij een toele-
verancier van een grote autoconstructeur. Hij 
wordt bewonderd om zijn probleemoplossend 
vermogen. Toch werd hem bij zijn sollicitatie 
deze vraag gesteld:



Weet je wel hoe 
e-mail werkt?



Nadia is op zoek naar een job. Ze heeft een 
bachelor Office Management op zak. Ze is een 
vlotte communicator, hyper georganiseerd en 
hands-on. En toch lijkt deze laatste vraag vaak 
de belangrijkste:



Laatste vraagje: van plan om
binnenkort zwanger te worden?



Omar zorgt er samen met z’n collega’s van 
VVVV voor dat onze wegen berijdbaar blijven. 
Omar is een gezonde, sportieve  kerel en een  
harde werker. En toch, elk jaar opnieuw is het 
hetzelfde liedje:



Ge gaat tijdens de ramadan 
toch nog kunnen werken hé?



Charlotte is een bekwame boekhoudster. 
Net zoals iedereen heeft ze dromen en ambities. 
Ondanks haar rolstoel wil Charlotte vooruit in 
het leven. Maar ze geraakt heel moeilijk aan een 
job, want:



Wij vrezen dat uw handicap uw 
functioneren hier zal beïnvloeden.



Martin werkt al sinds z’n 18de in de bouw. 
Ondertussen is hij 57 en werfleider. Martin is een 
man met bakken ervaring. En nog staat hij zo nu 
en dan sprakeloos, zoals laatst toen een van zijn 
beste werkkrachten zei: 



Chef, ik wil een andere post want 
ik kan niet goed om met homo’s.



Loubna werkt als inpakster bij het internet-
bedrijf XXXx. Zij is flexibel, betrokken en nauw-
keurig. Ze houdt van haar werk en van haar  
collega’s. Onlangs kreeg ze van een van hen deze 
‘grappige’ opmerking te verwerken:



Schoon kleurke!
Naar waar zijt ge geweest?



Doet u mee? We hopen het wel. 
Hartelijk dank voor uw medewerking en voor uw engage-
ment!

Bestel uw posters via hetisgauwgebeurd@vlaanderen.be

U I T N O D I G I N G
Discriminatie op het werk zit soms in een klein hoekje. 
Een ongepaste opmerking, een niet-zo-grappig grap-
je... Het is gauw gebeurd. Wellicht gebeurt het ook 
weleens in uw omgeving. Zoiets lijkt misschien on-
schuldig, maar het is vaak heel pijnlijk voor wie het 
moet aanhoren. Wij nodigen u vriendelijk uit om 
daar samen met ons wat aan te doen. 

Rond deze tijd loopt er een radiocampagne op Radio 1, 
StuBru en Joe FM over dit onderwerp. Ook in de krant 
 verschijnen advertenties en op de belangrijkste sociale 
media zijn korte filmpjes te zien. Uw medewerkers zul-
len op die manier alvast gesensibiliseerd worden over het 
probleem. 

U kunt helpen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
er enkele campagneposters op de werkvloer hangen. Die 
posters kunt u bij ons bestellen. Maar u kunt een echt 
 verschil maken door medewerkers of collega’s die zich 
 laten verleiden tot ongepaste uitspraken, te wijzen op hun 
fout. Dat kan vriendelijk of heel beslist, naargelang de 
ernst. Zolang u het maar niet laat passeren. Want voor je 
het weet, gaat het van kwaad naar erger.
En bovendien: een bedrijf waar de sfeer goed zit, presteert 
vaak heel wat beter.
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