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INLEIDING TOT DE GENDERMAINSTREAMING
Welkomstwoord door de heer Bruno De Lille,

Dhr. Bruno De Lille,

Staatssecretaris voor Gelijke
Kansen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

“Goedemorgen dames en heren,
Welkom op het colloquium van de “professionele gelijkheid van vrouwen en
mannen in de 19 gemeenten”.
Vrouwen hebben toch al lang dezelfde
rechten als mannen?! Dat hoor ik vaak.
De strijd is toch al lang gestreden?
Vrouwen in België werken, stemmen,
geven hun mening,…? Sommigen denken dat er niets meer is om voor te strijden. Dat mannen en vrouwen in België al
lang gelijk zijn.
Jammer, maar helaas. Vrouwen zijn
gelukkig al erg geëmancipeerd in België,
maar van echte gelijkheid is er nog geen
sprake. Een aantal voorbeelden: vrouwen
zijn niet representatief vertegenwoordigd
in de politiek en in de hogere regionen
van het bedrijfsleven. De postjes met de
meeste macht zijn nog steeds voorbehouden aan mannen. En ja, ook ik ben
een man… Vrouwen worden om allerlei
redenen minder betaald dan mannen
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voor dezelfde jobs. Vrouwen die op hun
eentje voor hun kinderen moeten zorgen,
lopen het grootste risico in armoede te
vallen. Noem maar op...
Kortom, colloquia zoals vandaag blijven
noodzakelijk om hier verandering in te
brengen.
Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen
ben ik dan ook enorm trots dat we na 3
jaar de resultaten van ons traject rond
gendermainstreaming aan u mogen
voorstellen.
Waarom? Omdat dit colloquium niet
alleen aantoont dat de Brusselse regering
rekening houdt met een evenwicht tussen
vrouwen, maar ook omdat het een intense
samenwerking is tussen de 19 gemeenten en het Gewest. Aan de vooravond
van de zesde Staatshervorming en dus
nieuwe Brusselse bevoegdheden en verantwoordelijkheden, moeten we vandaag
meer dan ooit inzetten op samenwerking
tussen de gemeenten en het Gewest.

Sinds de goedkeuring van de ordonnantie “gendermainstreaming” 3 jaar geleden
werkt de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel hard om het “gender”-aspect in
al zijn beleidsdomeinen in rekening te
brengen en toe te passen.
Brussel Plaatselijke Besturen heeft actief
aan deze ontwikkeling meegewerkt. In
meerdere fases maakten ze een “gender”analyse van de plannen van 6 proefgemeenten (Anderlecht, Brussel-Stad,
Etterbeek, Koekelberg, Sint-Joost-tenNode en Ukkel).
Tijdens de eerste fase werden gegevens
verzameld om man/vrouw-statistieken
van het personeel te verkrijgen. Sinds
2011 zijn we in het Brussels Gewest van
22 naar 30 vrouwen gegaan. Een opmerkelijke stijging op twee jaar tijd. We zijn
van om en bij de 13% vrouwen tot 16%
gestegen in bepaalde sectoren.
Sinds het Brussels Gewest de gemeenten ondersteunt, zijn er in Anderlecht
bijvoorbeeld 20% meer vrouwelijke

stadswachters dan in andere Brusselse
gemeenten. De meesten onder hen hebben al een carrière (als huisvrouw) achter de rug, maar willen zich nu ook nuttig
maken in de maatschappij. Ze willen contact blijven behouden met de mensen, hen
bijstaan wanneer nodig, hen helpen.
Deze vrouwen komen vaak uit kwetsbare
situaties. Omdat wij samen de transversale gender-aanpak consequent doorvoeren, maken deze vrouwen kans op een
goede job, werkzekerheid en een degelijk
loon. Dat is belangrijk! Dat is waar we het
voor doen.
En dan zijn 11 vrouwelijke stadswachters
op een totaal van 43 zeker niet slecht. Ook
al kan het uiteraard nog beter.
In een tweede fase hebben we beleid
gevoerd om binnen de groepen van
gemeenschapswachten, schoolbemiddelaars en straathoekwerkers een grotere
gemengdheid te krijgen.
Ook de beroepstrajecten werden in detail
geanalyseerd. Dit gebeurde van begin tot
einde: vanaf de publicatie van de vacature
en het sollicitatiegesprek tot de bevorderingen en loopbaanperspectieven. Deze
bedenking heeft ertoe geleid de specifieke
hindernissen en kansen te identificeren
die mannen en vrouwen bij de uitoefening
van hun beroep ondervinden.

Ik hoop van harte dat deze expertise in
de toekomst uitgebreid zal worden naar
alle gemeentediensten en openbare
instellingen. Want een beleid rond gendermainstreaming werkt natuurlijk maar
als er een duidelijke en sterke impuls aan
gegeven wordt, maar dit realiseren we wel
samen.
Ik ben dan ook erg blij dat ik u vandaag de
nieuwe werkgroep rond werving en gender mag voorstellen. De diversiteitsmanagers van de Brusselse administratie en de
experten inzake gendermainstreaming zullen hier deel van uitmaken.
We mogen trots zijn dat de krachten
gebundeld worden tussen de verschillende actoren en bevoegdheden, want
samen kunnen we ervoor zorgen dat het
evenwicht tussen vrouwen en mannen
zich op lokaal vlak verankert.
Ik wil jullie dan ook danken voor jullie inzet,
jaar na jaar, dag na dag.
Bedankt.”

Hij is staatssecretaris
Zij is secretaresse bij de staat
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DENKOEFENING IN DE PROEFGEMEENTEN OVER
DE PROFESSIONELE GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN

De problematiek van de professionele
gelijkheid tussen vrouwen en mannen
is een heet maatschappelijk hangijzer,
maar het is soms moeilijk die gelijkheid te
vertalen naar het leven van elke dag en
toe te passen in het lokale beleid van de
gemeenten.
In maart 2010 al uitte de Minister van het
Brussels Gewest de wens om na te denken over het vraagstuk van gelijkheid binnen de nieuwe stedelijke beroepen die
zich hebben ontwikkeld in de gemeentelijke preventiediensten (gemeenschapswachten, straathoekwerkers, schoolbemiddelaars, enz.). Die beroepen zijn vrij
nieuw en het profiel van de werknemers,
hun diverse competenties en menselijke
kwaliteiten, en hun professionele identiteit zijn vaak nog “in aanbouw”.
Jean-Jacques Boelpape,
Schepen voor gelijke kansen in Anderlecht
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Zes gemeenten hebben positief gereageerd op de oproep van het Gewest
(Etterbeek, Koekelberg, Ukkel, SintJoost-ten-Node, Brussel-Stad en ten
slotte Anderlecht): ze hebben zich vrij-

willig kandidaat gesteld voor het “proefproject” inzake gender mainstreaming,
en erkennen zo het belang om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op een
concrete manier te bevorderen. Ze zetten
zich in om na te denken over het wegwerken van ongelijkheid en discriminatie
tussen vrouwen en mannen, kwesties
waar ook de gemeentediensten niet aan
ontsnappen.
Het Bestuur Plaatselijke Besturen van
het Gewest heeft de personeelsstatistieken van de preventiediensten dan ook
geanalyseerd vanuit een genderperspectief. Twee beroepen vielen daarbij op:
de schoolbemiddelaars en de gemeenschapswachten. De analyse heeft aangetoond dat de teams met gemeenschapswachten voor 83% uit mannen bestaan,
terwijl de schoolbemiddelaars voor 63%
vrouwen zijn.
In 2012 en 2013 hebben de zes proefgemeenten die uitgesproken verschillen
onderzocht om de redenen te achterha-

len: zijn vrouwen meer geïnteresseerd
in het beroep van bemiddelaar? Worden
er vaker vrouwen aangenomen voor
bemiddelingsposten? Heeft het beroep
van gemeenschapswacht veel nadelen
voor vrouwen? Zijn de werkuren onverenigbaar met een gezinsleven? Zijn de
functieprofielen discriminerend? Enz...
Al die vragen werden besproken tijdens
bijeenkomsten tussen het Gewest, de
preventiediensten, de diensten voor
Gelijke Kansen van de gemeenten en
verschillende experts op het vlak van
de genderkwestie. Elke gemeente heeft
een inspanning geleverd om haar werking kritisch te bekijken en van daaruit de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te
versterken. Nog in 2013 organiseerde het
Gewest met de proefgemeenten een reis
naar Rennes, dat in 2008 als eerste stad
het label van professionele gelijkheid tussen vrouwen en mannen kreeg “Label
Egalité”

de gemeente. De dienst zette een hele
reeks projecten op touw, zoals “Meisje of
jongen, gelijkwaardig!”, dat het mogelijk
maakte om rechtstreeks met de scholen en de leerkrachten te werken, maar
ook andere partners zoals de gemeente
Sint-Agatha-Berchem, de vzw Promar,
het Gewest en de hogescholen werden betrokken. Er was ook het LGBTprogramma “Liefde en respect”, en een
project rond respect voor personen met
een handicap. Al deze initiatieven bewijzen het belang van gemeentelijke diensten voor gelijke kansen.

Om de hele oefening in goede banen
te leiden en vandaag dit colloquium te
organiseren, hebben de gemeenschapswachten zich ten volle ingezet onder
leiding van de schepen voor preventie
van Anderlecht, Mustapha Akouz, en
preventieambtenaar Catherine Ruysen.
We moeten ook wijzen op de preventie-inspanningen van de dienst Gelijke
Kansen van Anderlecht, die zeer direct
tussenkomt bij de schoolbevolking van

Eén evolutie als voorbeeld: de grote toename van eenoudergezinnen, over het
algemeen vrouwen die hun kinderen ten
laste hebben en problemen ondervinden
met huisvesting, toegang tot onderwijs en
tewerkstelling. Er heerst een trend om op
te werpen dat er al een orgaan bestaat,
het OCMW, dat oplettend moet zijn voor
de kwestie, terwijl het de plicht is van alle
bestuursniveaus, ook de lokale, om deze
problemen aan te pakken en zich voor de

nodige ondersteuning tot de gewestelijke
en federale overheden te richten.
Ten slotte, als in Anderlecht de programma’s ter bevordering van kansengelijkheid succesvol zijn, komt dat ook doordat
de gemeente zich heeft kunnen omringen
met kwaliteitsvolle medewerkers. Een
van de essentiële voorwaarden voor alle
gemeenten om deze problematiek grondig aan te kunnen pakken is immers de
uitbouw van sterke teams, met voldoende
medewerkers.”

Toch blijft het engagement voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nog te vaak
beperkt tot woorden of verkiezingsbeloften. Zal men middelen ter beschikking
stellen? Volstaan de geplande middelen voor de gemeentediensten? Hebben
alle gemeenten een schepen voor deze
thematiek?

“ Label Egalité ”:
http://femmes.gouv.fr/dossiers/
egalite-professionnelle/promotion-de-legalite-professionnelle/
le-label-egalite/
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UITDAGINGEN M.B.T. DE INTEGRATIE VAN VROUWEN IN DE NIEUWE VEILIGHEIDSBEROEPEN: DE CASE VAN DE GEMEENSCHAPSWACHTEN

Sybille Smeets,
Onderzoekster
(Criminologisch Onderzoekscentrum, Université
Libre de Bruxelles)

Sybille Smeets voerde herhaaldelijk
onderzoek naar de nieuwe beroepen rond
stadsveiligheid, waarvan de Belgische
gemeenschapswacht er één is. Hoewel
ze de problematiek vanuit een algemener perspectief benaderde, formuleert
ze hier een aantal bedenkingen over de
uitdagingen bij dit beroep vanuit het perspectief van gelijkheid tussen vrouwen
en mannen.
Allereerst onderstreept zede algemene
uitdagingen die de toename van het
aantal lokale preventieactoren met zich
meebrengt. Vervolgens wordt aandacht
besteed aan de uitdagingen bij de integratie van deze nieuwe “stedelijke” veiligheidsberoepen. Deze twee eerste
onderdelen zijn belangrijk omdat ze op
in zekere zin de context vormen voor
het laatste onderdeel, dat meer specifiek gaat over de uitdagingen bij de integratie van vrouwen in het beroep van de
gemeenschapswacht.
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Opkomst en toename van actoren en
functies voor lokale preventie
Sinds de start van het preventiebeleid, nu
bijna 25 jaar geleden, is het aantal betrokken actoren aanzienlijk toegenomen, wat
gevolgen heeft die positief kunnen zijn
in termen van innovatie, maar ook contraproductief kan werken, omdat er taken
en mandaten werden gecreëerd zonder
precies kader. Nieuwe actoren werden
soms op het terrein “losgelaten” zonder
dat hen verteld werd wat ze moesten doen
en zonder dat hun professionele identiteit
duidelijk werd gedefinieerd, of dat nu gold
voor veldwerkers zoals indertijd de stadswachters, of voor de omkaderende actoren, zoals de preventieambtenaren. Dat
resulteerde in een grote verscheidenheid
aan praktijken, een gebrekkige samenhang tussen de verschillende gemeenten
en diversiteit van professionele statuten,
soms zelfs binnen hetzelfde systeem.
Binnen dat beleid ontstond ook een aanzienlijke personeelsmobiliteit, wat de
inventarisering van de ervaringen op het
terrein bemoeilijkte, nochtans onontbeer-

lijk voor de stabilisering van deze systemen. Toen die nieuwe beroepen ontstonden, waren de problemen die aangepakt
moesten worden zo talrijk dat het vraagstuk van gelijkheid tussen vrouwen en
mannen op het achterplan verzeilde en
zich pas veel later manifesteerde.
De gevolgen waren dan ook meer uitgesproken voor de ‘nieuwe stedelijke veiligheidsberoepen’, en soms zijn ze dat nog
steeds.
Natuurlijk moeten we allereerst het
“nieuwe” van deze beroepen relativeren.
Sommige gemeenschapswachten bijvoorbeeld zijn al 18 jaar onder andere namen
actief. De systemen zelf bestaan sinds
1992. Het nieuwe van de functies die deze
actoren uitoefenen, moet ook genuanceerd
worden: deze beroepen voor vriendelijkheid, preventie of toezicht bestonden al in
de vorm van meer informele sociale controlefuncties. In werkelijkheid lag de echte
originaliteit van deze beroepen enerzijds in
hun formalisering op het lokale niveau, en

anderzijds in hun integratie in de beleidslijnen voor wedertewerkstelling. Van bij het
begin werden deze beroepen inderdaad
beschouwd als kansen om lokale arbeidsplaatsen te creëren en vooral om mensen
met een kwetsbaar of onzeker profiel te
(her)integreren op de arbeidsmarkt. Vaak
gaat het hier om steuntrekkers, en meer
specifiek om laaggeschoolde vrouwen.
Ook al zijn de functies niet helemaal
nieuw, toch vertonen de beroepen die ze
gestalte geven telkens bepaalde kenmerken of effecten verbonden met hun nieuwe
karakter, met name de indruk van hun
inschrijving in een soort van permanent
“reformisme”. Allereerst zijn het nog vaak
deze actoren die men opdraagt nieuwe
politieke of administratieve procedures te
“testen” of te helpen om ze op te zetten:
de nieuwigheden op het vlak van werkgelegenheidsbeleid – zo is er een hele reeks
professionele statuten ontstaan (doorstromingsprogramma’s, PWA’s, Activa...) – of
op het vlak van veiligheidsbeleid in functie
van verschillende wetten die sinds 1999
de gemeentelijke administratieve sancties
(GAS) omkaderen. Die actoren, of toch
sommigen van hen, zijn dus sinds 2004
belast met de vaststellingen. Daarnaast
blijven deze nieuwe beroepen, ook al
bestaan ze al 20 jaar, “onzeker” en onderhevig aan besparingen of veranderingen
in het lokale, regionale of federale beleid.

Integratie en instabiliteit van de jobinhoud als gemeenschapswacht
Ten slotte, als er iets is dat de gemeenschapswachten nog meer kenmerkt
dan de andere beroepen, en met name
omwille van operationele noodzaak, is het
de vaagheid van deze eerstelijnsfunctie,
die algemeen en mogelijk erg gediversifieerd is wat betreft de taken. Enerzijds
geeft het gebrek aan een gedefinieerd
takenpakket de actoren een zekere bewegingsvrijheid en de gemeenten een zekere
flexibiliteit in het afstemmen van die taken
op de realiteit op het terrein. Anderzijds
geeft die vaagheid gemeenschapswachten ook moeilijkheden in het aansluiten
op de meer gevestigde en meer precieze
bevoegdheden en taken van de andere
veiligheidsactoren, waaronder de politieagenten (vroeger hulpagenten).
Binnen die context helpen teksten die hun
beroep omkaderen immers niet om de
specificiteit van dat beroep te verduidelijken. De enige bevoegdheid die preciezer
werd gedefinieerd is die van “vaststelling
van ordeverstoring” in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties
(GAS). Voor de rest praat men graag over
“vriendelijkheid”, “preventie”, “bemiddeling”, “afschrikking” enz., een opeenvolging van veelomvattende woorden die
niet helpen om een echte specifieke en
herkenbare professionele identiteit af te
bakenen. Bovendien, als men zich baseert

op de presentatieteksten op het federale
en soms regionale niveau, stelt men vast
dat het takenpakket en de bevoegdheden
van de gemeenschapswachten nog hol
worden voorgesteld, als negatieve afspiegeling van de taken en bevoegdheden van
andere actoren. Zo begint men met te zeggen wat de gemeenschapswacht niet is
(politieagenten, privéwachten) en wat ze
niet mogen doen (dwangbevelen gebruiken, bijvoorbeeld), voordat gezegd wordt
wat ze wel zijn of doen... Dit gebrek aan
duidelijkheid in de teksten kan ertoe leiden
dat de gemeenschapswacht belast wordt
met “een beetje van alles” of “gelijk wat”,
en vooral met wat “de anderen” niet willen
doen. Symbolisch gezien is dat noch motiverend noch lonend voor de actoren op
het terrein, die zichzelf vaak definiëren als
professionals met een specifieke relatie tot
de bevolking, iets wat “die anderen” niet
hebben. We zullen zien dat dit alles niet
zonder invloed blijft op de integratie van
vrouwen in het systeem van de gemeenschapswacht, of op de perceptie die zij
hebben van hun integratie.
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Gemeenschapswachten: welk profiel?
We moeten allereerst de vraag stellen
wat het algemene profiel van de gemeenschapswacht is, en net daar knelt het
schoentje. We beschikken immers over
weinig kwalitatieve of kwantitatieve gegevens over hun profiel. Naast het onderzoek
dat vandaag wordt voorgesteld, werden
de enige beschikbare en recente cijfers
(2011), op een erg algemeen en nationaal
niveau, gevonden in de antwoorden van
de Minister van Binnenlandse Zaken op
parlementaire vragen. Deze cijfers overlappen met die van mevrouw Smeets,
die ouder zijn (en niet specifiek Brussels),
wat bewijst dat er tenminste op dit vlak
geen significante evolutie is, ondanks
de veranderingen die het systeem heeft
ondergaan.

Gemeenschapswacht
Een onduidelijke opdracht
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Ten tijde van het onderzoek verwachtte
men zich aan een groot aandeel vrouwen, omdat het systeem gericht is op
een publiek dat kwetsbaar is voor professionele integratie of herintegratie.
Toch is – en blijft – een gemeenschapswacht in 62% van de gevallen een man.
Nochtans bestaat er een groot verschil in
de verdeling van mannen en vrouwen per
gemeente: in sommige gemeenten zijn er
enkel mannen, terwijl in andere vrouwen
in de meerderheid zijn (maar dit is zeldzaam). Het is toch belangrijk te benadrukken dat voordat het diversiteitsbeleid werd
ingevoerd, er al coördinatrices werkzaam

waren voor de – uitsluitend mannelijke
-gemeenschapswachten, zonder dat dit
voor problemen zorgde.
Hoe leggen de coördinatoren voor de
gemeenschapswachten die verschillen
uit, en vooral die lagere vertegenwoordiging van vrouwen?
Allereerst moeten we vaststellen dat er in
de tijd van het onderzoek, hoewel er selectiecriteria op het niveau van de gemeentes
waren, zelden een diversiteitsdimensie
werd opgenomen in het rekruteringsbeleid: hoewel die dimensie bestond, was
ze vaak meer gericht op kandidaten met
een vreemde nationaliteit of herkomst dan
op verschillen in geslacht. De afwezigheid
van een al dan niet specifiek rekruteringsbeleid laat zich volgens de coördinatoren
verklaren door de rekruteringsproblemen:
het is eenvoudigweg soms moeilijk om
“goede” kandidaten te vinden die voldoen
aan de arbeidsvoorwaarden en aan de
institutionele – ook lokale – of budgettaire
beperkingen, ook op lokaal vlak, of om
simpelweg kandidaten te vinden, mannen
of vrouwen: “We nemen dus wie er komt”,
zonder “lastig” te doen. De gestage toename van voorwaarden opgelegd door de
wet, met name in de context van de GASvaststellingen (een diploma hoger secundair sinds de wet van 2014 bijvoorbeeld)
vormt een bijkomend obstakel voor deze
verplichtingen.

Volgens de coördinatoren is de lagere
vertegenwoordiging van vrouwen het
resultaat van een klein aantal vrouwelijke
kandidaten. Volgens sommige coördinatoren zou de reden de lagere interesse
van vrouwen zijn in veiligheidsgerelateerde beroepen, het soort beroepen dat
in het algemeen eerder mannen aantrekt.
Een ander argument vormen de risico’s
die de functie met zich kan meebrengen
en die meer vrouwen dan mannen zouden afschrikken. Ten slotte is volgens
bepaalde projectverantwoordelijken een
symbolische autoriteit noodzakelijk voor
een dergelijk beroep. Gezien de weinige
bevoegdheden die de gemeenschapswachten hebben, wordt hun ontradende
en afschrikkende rol vooral bepaald door
hun uitstraling bij de bevolking. Sommige
vrouwen voelen zich daartoe ook niet in
staat, vooral voor de taken in zogenaamde
‘risicowijken’.
Toch moeten deze veronderstellingen
genuanceerd worden. Ze zijn namelijk
in tegenspraak met de manier waarop
diezelfde coördinatoren de functie van
gemeenschapswacht voorstellen: een
functie van hartelijkheid waarvoor vaardigheden op het vlak van relaties, communicatie en bemiddeling van essentieel
belang zijn, kwaliteiten die de verantwoordelijken net met vrouwen associëren, die
in hetzelfde discours als “zachter”, “meer
begripvol”, “minder repressief” en met een

voorkeur voor communicatie in plaats van
“autoriteit” worden voorgesteld (kwaliteiten en houdingen die natuurlijk nog altijd
bewezen moeten worden...).
En vrouwelijke gemeenschapswachten?
Bovendien is de uitleg van bepaalde
coördinatoren ook in tegenspraak met de
woorden van vrouwelijke gemeenschapswachten zelf.
Die laatsten vernoemen inderdaad zelden de veiligheidsdimensie en de fysieke
gevaren van hun beroep: het meest
genoemde risico is belediging of het
slechte humeur van een gesprekspartner. Wat de werkomstandigheden betreft,
appreciëren ze vooral de werkuren, het
contact met de bevolking, het feit dat ze
op het terrein werken in plaats van op
kantoor, en dat ze een beroep uitoefenen dat nuttig is voor de samenleving.
Die laatste drie punten worden trouwens
ook vernoemd door de mannen als elementen voor hun beroepsmotivatie. De
fysieke zwaarte van het werk kan een
bekommernis vormen voor vrouwen die
iets ouder worden, want het beroep vereist dat men rechtop werkt en in alle seizoenen op straat komt. Dat wordt echter
niet als hinderpaal gezien, eerder als een
risico van het vak. Het salaris, soms een
aanleiding van ontevredenheid onder de
gemeenschapswachten, wordt zelden

Dingen veranderen
Anderlecht – Standard
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vernoemd door de vrouwen en lijkt niet
voor problemen te zorgen. Een verklaring
daarvoor zou kunnen zijn dat de ondervraagde vrouwen vaak sociale uitkeringen
als samenwonende ontvingen, terwijl de
mannelijke gemeenschapswachten, toen
ze nog uitkeringsgerechtigd waren, vaak
gezinshoofd of alleenwonende waren. In
voorkomend geval zou het salaris voor de
eerste groep dus een grotere financiële
meerwaarde kunnen betekenen.
De vrouwelijke gemeenschapswachten
zien zichzelf ook gemakkelijker als langdurige gemeenschapswacht dan mannen:
ook als ze aanvankelijk meer uit noodzaak
dan uit overtuiging met dit beroep begonnen, engageren ze zich toch meer voor
een lange termijn in deze functie, en zien
ze dit beroep niet noodzakelijk als een
springplank naar een andere carrière. Ze
zeggen dat ze zich er goed voelen, op hun
plaats. Hun integratie in de groep verloopt
over het algemeen goed en de mogelijke
moeilijkheden (problemen met de werkuren, een slechte relatie met een collega,
enz.) hangen niet samen met het feit dat
ze “vrouwen zijn in een mannenberoep”.
De vrouwelijke gemeenschapswachten
hebben, in tegenstelling tot sommige politieagentes, niet de indruk dat ze hun vrouwelijkheid moeten opgeven, noch in hun
voorkomen – ze mogen gerust make-up of
juwelen dragen –, noch in hun gedrag.
Toch moeten we opmerken dat een min-
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derheid aan vrouwelijke gemeenschapswachten benadrukte dat er integratieproblemen zouden kunnen ontstaan omdat
men voor de functie meer het accent
legde op de aspecten veiligheid, repressie en toezicht op de publieke ruimte om
misdaad te ontraden, eerder dan op de
meer “bemiddelende” aspecten van de
autoriteit. De vraag is of die “veiligheidsdimensies” ontstaan wanneer of omdat er
minder vrouwen in een systeem zitten, of
dat er minder vrouwen zijn (of ze het moeilijker hebben om zich te integreren) omdat
het veiligheidsaccent in bepaalde systemen meer aanwezig is. Of bestaat er een
correlatie tussen die twee? De kip of het
ei, met andere woorden.
Deze vragen blijven echter onbeantwoord,
omdat we de gegevens missen die ons
inzicht zouden kunnen verschaffen in de
huidige impact van de integratie (en niet
alleen van de aanwezigheid) van vrouwen in deze beroepen, maar ook in de
invloed van verschillende veranderingen
in functies en statuten op de evolutie van
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
sinds een twintigtal jaar.
Veiligheid, een mannenberoep?
Preventie, een vrouwenberoep?
Om af te sluiten moeten we ook de vraag
stellen en beantwoorden waarom we in
een systeem of in een gemeente dit even-

wicht tussen mannen en vrouwen nastreven? Gaat het om een formele plicht die
we moeten vervullen, om de legitimiteit
van een systeem te verhogen door te
tonen dat het de samenstelling van de
samenleving, van een gemeente of een
wijk weerspiegelt (moeten we het uitzicht van het systeem veranderen)? En/
of moeten we de doeltreffendheid van de
diensten verbeteren door de aanwezigheid van vrouwen te verhogen, omdat ze
specifieke (of verschillende) elementen
aan deze beroepen van preventie zouden
kunnen toevoegen, een soort van intrinsieke rijkdom (moeten we de inhoud van
het systeem veranderen)? En wat is in
dit tweede geval dat specifieke element?
Wat zijn de verschillen? En hoe kunnen
we ze integreren of opwaarderen zonder
in genderstereotypen te vervallen? Deze
vragen zijn uiteindelijk echte “politieke”
vragen – niet enkel pragmatische – in
de edele betekenis van het woord: we
moeten allereerst het waarom van deze
gelijkheid of deze integratie achterhalen,
wat we ermee willen doen, vooraleer we
de vraag van het hoe stellen.
We moeten bovendien bereid zijn om op
een duidelijke en eerlijke manier te antwoorden op deze vragen, die enerzijds
nog vaak karikaturaal worden behandeld
en anderzijds worden gezien in het teken
van een tegenstelling tussen beroepen
van “veiligheid en openbare orde” en

“preventieberoepen”. De eerste worden
nog steeds beschouwd als “mannelijke
beroepen”, die al dan niet het gebruik
van fysieke kracht vereisen, of tenminste een autoriteit die voortkomt uit de
mogelijkheid tot fysieke overmeestering
van mogelijk gewelddadige personen;
kortom, op basis van hun mogelijkheid
om zich “te laten gelden in het geval
dat...”. De tweede worden meer gezien
vanuit hun meer sociale dimensie, en lijken daarom meer geschikt voor vrouwen
(en soms minder voor mannen), zonder
twijfel door de voorkeur voor de term
“preventie”, die zachter, meer bemiddelend klinkt. Tussen die twee vertaalt het
systeem van gemeenschapswacht, dat
soms verschilt tussen gemeente of tussen coördinatoren, zich in het ene of in
het andere beroep. Hoewel vandaag de
balans lijkt over te hellen naar de preventieberoepen, riskeren de meest recente
wettelijke evoluties die weer terug te
brengen naar de beroepen van veiligheid en publieke orde (met name de wet
van 2014, die nog meer de nadruk legt
op de rol van de gemeenschapswachten binnen de context van de gemeentelijke administratieve sancties en op
hun afschrikkend effect binnen de openbare ruimte), met het risico dat we bij de
gemeenschapswacht de evolutie van
hetzelfde type “verstarde” discours zien
als bij de eerstelijnspolitie tegenover
vrouwelijke agentes, over hun nut of hun

effectiviteit binnen dit soort beroep. En
misschien het risico om bepaalde kandidates af te schrikken of, in termen van
rekrutering voor de gemeenten, om enkel
de voorkeur te geven aan een profiel
voor de gemeenschapswacht van jonge,
sportieve mannen, die meer symbolisch
geassocieerd worden met een beroep
van afschrikking, uitgeoefende autoriteit
of repressie.
Natuurlijk is dat discours onder de
gemeenschapswachten vandaag in de
minderheid, in tegenstelling tot bij politieagenten of in de sector van de privébewaking, maar het blijft sluimeren en
komt nog regelmatig naar boven. En
wanneer dat gebeurt, dan is het meer
gebaseerd op angsten dan op de realiteit
van het terrein, meer op goede wil dan
op “machogedrag”... Zo was er onlangs
de bedenking van een gemeenschapswacht die wel samen met een vrouw de
straat op wilde, maar toch zijn ongerustheid liet blijken: “Je begrijpt, wanneer er
iets misgaat moet je je kunnen verdedigen. Bovendien is een vrouw gevoelig,
wat kan aanzetten tot provocatie.” Zelfs
als er nog nooit iets is misgegaan zal hij
blijven zeggen, “wat als”, en zal hij verkiezen om met mannen te werken... Daar
zie je hoe belangrijk het is om duidelijk te
antwoord op de vraag wat het nut en de
meerwaarde is van een gemengd korps
met gemeenschapswachten.

Onderzoeksreferenties

Th. Hendrickx, S. Smeets, Les nouveaux acteurs de la sécurité, Onderzoeksrapport in opdracht
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Criminologisch Onderzoekscentrum van de ULB,
Brussel, februari 2000, 178 p.
Th. Hendrickx, S. Smeets, Rapport évaluatif du projet des “ gardiens de la paix de nuit” mené au
sein de l’asbl Bravvo, Criminologisch Onderzoekscentrum van de ULB, VZW BRAVVO, Brussel,
2012, 60 p., niet openbaar
Hoste J., Dehaes J., Dupont K., Michels Ch., Enhus E. (eds.), De (nieuwe) functies inzake veiligheid en de buurtinformatienetwerken, Onderzoek in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken,
Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Directie Publieke Veiligheid, Vakgroep criminologie, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, VUB, Brussel, 2004.
S. Smeets, Nouveaux uniformes et Etat social actif : vers une recomposition du champ de la sécurité en Belgique ?, Doctoraatsverhandeling in de Criminologie, Faculteit Rechten en Criminologie, Université Libre de Bruxelles, december 2006, http://www.crimino.be/spip.php?article289
S. Smeets, “ Les gardiens de la paix. Glissement de la fonction policière, activation du civisme
et Etat social actif », Bruxelles Informations Sociales (BIS), Brussel, juni 2008, n°159, pp. 45-51.
S. Van Praet, C. Tange, S. Smeets (Eds.), Les nouvelles fonctions de la sécurité publique,
Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Criminologisch
Onderzoekscentrum van de ULB, Brussel, 30 november 2005, 224 p.
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DE VERVROUWELIJKING BIJ DE POLITIE

Het politiekorps telt tegenwoordig 30%
vrouwen. Het politieberoep heeft zich
dus wat vervrouwelijkt, en dat dankzij
de inspanningen van de Dienst Werving
en Selectie. Desondanks blijft de politie
toch nog steeds een mannenbastion. Het
grootste probleem voor vrouwen bij de
politie is om door te dringen tot de hogere
echelons. Wat zijn daar de oorzaken van
en hoe kunnen we die aanpakken?
Stand van zaken
Historisch gesproken zette de vervrouwelijking van de Belgische politie zich veel
later in dan in andere Europese landen.
Het duurde tot 1980 voor de eerste vrouwen aan de slag gingen bij de federale
politie (en tot 1978 bij de gemeentepolitie).
Catherine De Bolle,
Commissaris-generaal
(federale politie)
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Enkele cijfers van vóór de politiehervorming in 20012:
Gemeentepolitie: vrouwen aanwezig sinds
1978, 10% vrouwen in 2001.
Rijkswacht: vrouwen aanwezig sinds
1981, 6% vrouwen in 2001.

Gerechtelijke politie: vrouwen aanwezig
sinds 1981, 6% vrouwen in 2001.
Waarom zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de hogere politiefuncties? De
loopbaancontext was bij de politiehervorming in 2001 niet echt gunstig voor jongeren of vrouwen. Omdat men op zoek
moest naar elementen voor integratie tussen de verschillende statuten, werden de
carrièremogelijkheden van jongeren en
vrouwen aanzienlijk afgeremd. Daardoor
werden er in 2001 slechts 75 vrouwen
geïntegreerd bij de officieren, tegenover
2.755 mannen.
Bij de politie bestaan er twee soorten
kaders: de operationele groep, met politiebevoegdheden, die 19% vrouwen telt, en
de civiele groep, die er daarentegen 69%
telt.
Binnen het operationele kader zijn vrouwen goed vertegenwoordigd bij de politieagenten (ongeveer 50%), maar hoger
op de ladder treffen we nog slechts
22% vrouwen aan bij het middenka-

der, 9% bij de officieren en 3% bij de
hoofdcommissarissen.
Selectieprocedures
Om de situatie te verbeteren zijn twee
werksporen denkbaar: een betere integratie van vrouwen bewerkstelligen binnen de
verschillende kaders, maar ook de reeds
aanwezige vrouwen aanmoedigen om de
carrièreladder bij de politie te beklimmen.
Omdat het aantal vrouwelijke kandidaten
bij de politie jaar na jaar groeit, moeten we
de nadruk toch vooral op loopbaanbeheer
leggen in de plaats van op rekrutering.

Nochtans op en top
… vrouw
link naar de website van de politie: http://www.policelocale.be/5341/nl/
federale-en-lokale-politie.html

2

link naar de site van de FOD (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg): http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=8486

3

Algemeen genomen moeten we ook
opmerken dat vrouwen vaker voor de
selectieproeven slagen dan mannen. De
enige uitzondering daarop: de sportproeven. Vandaag slaagt 96% van de mannen
daarvoor, tegenover 62% van de vrouwen,
terwijl slagen voor dit gedeelte een noodzakelijke voorwaarde is om toegelaten te
worden tot de opleiding. Het gaat hier dus
om een heuse ongelijkheid op basis van
geslacht, die verholpen moet worden via
een aanpassing van de selectieprocedures.
Artikel 13 van de wet van 10 mei 2007
over de strijd tegen discriminatie tussen
vrouwen en mannen (zie PDF in bijlage)
stelt dat een onderscheid gebaseerd op
geslacht enkel verantwoord is wanneer
het gaat om een essentiële en bepalende
beroepseis. Dat wil dus duidelijk zeggen

dat er geen directe of indirecte discriminatie mag zijn bij de selectie. In het specifieke
geval van fysieke proeven kunnen we niet
spreken van directe discriminatie, omdat
de proeven voor mannen en vrouwen
identiek zijn. Maar zijn die proeven echt
gebaseerd op objectieve criteria en zijn
ze geen indirecte vorm van discriminatie?
Een studie van de FOD WASO (Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg) geeft inderdaad aan
dat de fysieke proeven toegankelijker zijn
voor mannen.3
Daarom stelde de directie Rekrutering en
Selectie bij de politie een dossier op dat de
selectieproeven evalueert, met als doel ze
te verbeteren. Daaruit komen drie concrete
aanbevelingen naar voren:
• Voeg een uithoudingsproef toe, waarbij
rekening gehouden wordt met het internationale slaagpercentage volgens het
geslacht van de kandidaat;
• Vervang de robuustheidsproef door een
proef die de kracht en de coördinatie van
de kandidaat meet;
• Pas de inhoud (een obstakel) en de
slaagnormen van het functionele parcours aan.
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Deze aanbevelingen zullen voorgelegd
worden aan de minister en zullen vervolgens besproken worden met de sociale
partners.
Welke oplossingen?
Voorlichtingscampagnes: omdat rekruteringscampagnes een belangrijke rol
spelen, is de rekruteringswebsite aangepast: kandidaten kunnen er nu meer
informatie vinden, contact opnemen met
personeelsleden van de politie en antwoorden vinden op een reeks vragen
die hen in staat stellen zelf te beoordelen of ze het juiste profiel hebben om bij
de politie te gaan. Er is ook een aangepaste informatiecampagne opgezet om
meer vrouwen aan te trekken, die zich
toespitst op de media waar die informatie
circuleert.

Vaker gebuisd voor de fysieke proeven
Dat lukt me nooit
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Positieve acties: er lopen ook positieve
acties om vrouwen te helpen op carrièrevlak te evolueren. In maart 2012 heeft
de Minister van Binnenlandse Zaken daar
al een gedetailleerd overzicht van gegeven in de Senaat. Bij de politiediensten
werd een Gender Task Force opgezet
(omzendbrief in bijlage) en een charter
voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen, gelijkheid van kansen en diversiteit
ondertekend door de politieautoriteiten
(charter in bijlage).

Statistisch instrument: Tot op heden
is de situatie van vrouwen in de verschillende politiefuncties nog steeds niet in
kaart gebracht. Dat zou nochtans helpen
om na te denken over een betere carrièrebegeleiding. Er werd daarentegen wel
een enquête gedaan naar de redenen
waarom vrouwen niet deelnemen aan
bevorderingsprocedures, omdat de politie
voor functies met veel verantwoordelijkheid inderdaad het talent in eigen rangen
wil zoeken en opsporen, en dat zowel
voor mannen als voor vrouwen.
Daarvoor moeten de comités (selectie,
beraadslaging, evaluatie...) echter nog
meer gediversifieerd worden.
Nieuwe werkorganisatie: Ten slotte
bestaat een van de grote uitdagingen van
de federale en lokale politie erin te pleiten
voor een nieuwe werkorganisatie: de verzoening bevorderen tussen het beroepsleven en een verantwoordelijke functie
bij de politie enerzijds en het gezinsleven
anderzijds. De kwestie beperkt zich overigens niet tot de vrouwen en wijst eens
te meer op de nood aan een modern
HR-beleid dat iedereen ten goede komt.

62% man
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VERVROUWELIJKING VAN DE POLITIE:
ERVARINGEN VAN DE ZONE BRUSSEL-NOORD

Een aantal jaar geleden is in de politiezone
Brussel-Noord (Bruno) een intern netwerk
voor diversiteit opgezet, onder de naam
“Bruno@ttitudes”.
Commissaris Dominique Louis stelt dit netwerk voor en evalueert de impact ervan op
de mentaliteit bij het personeel.
Het “netwerk diversiteit” bestaat uit personeelsleden van verschillende diensten van
de zone, zowel politiemensen als burgers,
die zich engageren om een reeks waarden na te leven die zijn opgenomen in het
Charter. Voor elk van de leden gaat het om
een moreel engagement om de diversiteit
en het respect ervoor te bevorderen, zowel
in de zone zelf als in de relatie van de
politie met het publiek en met de externe
partners.
Dominique Louis,
Commissaris in de zone Brussel-Noord, bij de directie
Basispolitiezorg.
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Oorsprong van het project
Aan de oorsprong van dit netwerk lag
allereerst een vaststelling: de bevolking van
de zone Brussel-Noord is multicultureel. Het
was dus noodzakelijk na te denken over de
samenstelling van het politiekorps, zodat
het representatief zou zijn voor de bevolking
en de verschillende culturen begrijpt.
In 2005 richtte de federale politie een
intern netwerk met “diversiteitsdeskundigen” op, waar de politiezone BrusselNoord aan deelnam. Het interne netwerk
Bruno@ttitudes ligt dus mooi in de lijn van
het beleid dat sindsdien wordt gevoerd.

Het Charter
De ondertekenaars van het Charter verbinden zich ertoe om:
• Een diversiteitsfilosofie te bevorderen
in al haar aspecten en in het bijzonder
de leden van onze politiezone te informeren;
• Sensibiliseringsacties te promoten en
opleidingen over non-discriminatie, gelijke kansen en diversiteit bij te wonen
en te organiseren;
• Hun afkeuring te laten blijken bij mondelinge of schriftelijke uitlatingen van
discriminerende, homofobe, racistische of seksistische aard;
• Partnerschappen te ontwikkelen met
organisaties die actief zijn in de diversiteitssectoren, en in het bijzonder met
lokale organisaties;
• De sociale vaardigheden en de
knowhow met betrekking tot andere
gevestigde structuren te verbeteren;
• Regelmatig en actief deel te nemen
aan netwerkmeetings.

Activiteiten van het netwerk
Ongeveer één keer per maand wordt een
bijeenkomst georganiseerd, waar verschillende genodigden (Genres pluriels,
Fedactio, Turkish Lady, Golden Rose,
Ni putes ni soumises, Womenpol, YAR,
GAMS...) ideeën uitwisselen over de
algemene diversiteitsproblematiek. Er
werd een Facebookgroep opgezet, waar
dankzij het federale diversiteitsnetwerk
“Cop Diversity” de interactie sterk is toegenomen, en ten slotte wordt om de twee
jaar een veertiendaagse van de diversiteit georganiseerd.
De doelstelling is enerzijds om de politie transparanter te maken bij het grote
publiek, zodat de mensen politieagenten
niet enkel vanuit een repressief standpunt zien, en anderzijds ook om de blik
van de politie tegenover de bevolking te
veranderen...

Enkele cijfers

Mannen

Vrouwen

4

0

68

10

88

16

4

6
(in de hondenbrigade)

Inspecteur

391

126

Agent

44

48

Totaal

599

206

Hoofdcommissaris

Commissaris
Hoofdinspecteur

Gespecialiseerd
hoofdinspecteur

Algemeen geldt voor het politiepersoneel
dat hoe hoger men opklimt, hoe minder
vrouwen er vertegenwoordigd zijn. Bij het
burgerpersoneel daarentegen zijn vrouwen
in de meerderheid (98 vrouwen tegenover
42 mannen).
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Vooruitzichten & uitdagingen
Rechtstreeks geïnspireerd door de statistische gegevens is het doel om het aantal
vrouwen in operationele functies te verhogen, en meer bepaald in sleutelposten
zoals het bestuur van de commissariaten,
deelname aan de selectiecomités, enz.
Besluiten
In tijden van crisis, wanneer het gevaar
om weer in oude gewoonten te vervallen
om de hoek loert, is de huidige uitdaging
niet enkel te evolueren, maar vooral om
niet achteruit te gaan. We moeten dus
waakzaam zijn en voortdurend aan de
cultuur en de mentaliteit werken.
We moeten ook optimistisch blijven,
want het feit dat we voor het eerst in de
geschiedenis van de politie een vrouwelijke commissaris-generaal, minister van Binnenlandse Zaken en minister van Justitie hadden, heeft een zeer
grote impact gehad op de mentaliteit.
Wat vroeger onmogelijk leek, is vandaag
realiteit.
Ondanks de enkele vrouwen in functies met hoge verantwoordelijkheid, is
de grote uitdaging nog vaak de noodzaak om het gebrek aan organisatorische steun te bestrijden. Daarom is het
belangrijk om zich te omringen met een
sterk en progressief team!
Vrouwen bij de hondenbrigade
Aanvallen!

20

Handelingen van het colloquium • 19 FEBRUARI 2014
Professionele gelijkheid van vrouwen en mannen in de 19 gemeenten

GENDER IN HET PREVENTIEBELEID VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST — STAND VAN ZAKEN

De bijdrage van de directie Gesubsidieerde
Initiatieven had als voornaamste doel
de beschikbare personeelscijfers voor
te stellen, in de context van de preventiemechanismen gesubsidieerd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (lokale
buurt- en preventieplannen, voor de periode 2011-2013).

Yves Swennen,
Attaché (Brussel Plaatselijke Besturen,
directie Gesubsidieerde Initiatieven)

Ter herinnering
Het Brusselse Buurt- en Preventieplan
(BPP) werd ontwikkeld na een projectoproep in maart 2011 (waarvoor het Gewest
zijn actievormen in het teken van de strijd
tegen het onveiligheidsgevoel heeft hertekend). Dit meerjarenplan (2012-2014),
sinds iets meer dan twee jaar in werking,
laat toe om preventieacties op het lokale
niveau op te zetten binnen de context van
vier pijlers (regionale prioriteiten):
• zichtbare en geruststellende aanwezigheid op publieke plaatsen;
• de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten;
• de strijd tegen onbetamelijk gedrag;
• conflictbemiddeling.

Er zijn verschillende categorieën werknemers betrokken bij deze mechanismen
en acties; meer bepaald:
• de coördinatie- en omkaderingsfuncties (preventieambtenaren, interne
evaluatoren, admi-nistratieve en financiële coördinatoren,...);
• de gemeenschapswachten;
• de bemiddelaars;
• de straathoekwerkers.
Bij het proefproject voor gender
mainstreaming bestond de belangrijkste
inspanning erin om bij de uitwerking van
de lokale plannen een “M/V”-variabele te
verwerken in de personeelsformaties. Dat
gebeurde om ruwe gegevens (verdeling
tussen mannen en vrouwen in de systemen) te verkrijgen en later een reeks statistieken op te maken. Ook werd bij de evaluatie van de plannen rekening gehouden
met de genderdimensie (evaluatiecriteria
en -indicatoren).
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Enkele cijfers
De analyse van cijfergegevens4 over
de verdeling van het personeel (voor
de pijlers werk, niveau en gender) legt
meerdere constanten bloot (van 2011 tot
2013), op welke manier ze ook gecombineerd worden:
• Het personeel dat betrokken was bij
de lokale plannen is grotendeels mannelijk (volgens een 60-40-verdeling);
• De mannelijke personeelsleden zijn
in de meerderheid — en dat vrij uitgesproken — in de projecten voor de
pijlers “Zichtbare en geruststellende
aanwezigheid op publieke plaatsen”
en “Strijd tegen onbetamelijk gedrag”;
• Als men rekening houdt met het opleidingsniveau, bezet het vrouwelijke
personeel vooral posten van niveau
A en B, terwijl de mannen vooral verdeeld zijn over de arbeidsplaatsen
van niveau C tot E.

De cijfergegevens die werden
voorgesteld op het collquium zijn
beschikbaar op de website van
de Brusselse lokale besturen:
http://www.pouvoirslocaux.irisnet.
be/fr/theme/egalite-des-chances/
le-genre-dans-la-politique-deprevention-de-la-rbc

4
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Meer in het bijzonder voor 2013 illustreert
en bevestigt de personeelsverdeling per
krachtlijn (en per gemeente), waarbij
de in meerderheid vertegenwoordigde
personeelscategorieën benadrukt – en
enigszins uitvergroot – worden, de eerder waargenomen trends. Deze analyse
is vooral veelzeggend voor de krachtlijn
“Zorgen voor een zichtbare en geruststellende aanwezigheid in de openbare
ruimtes”, omdat slechts één gemeente op
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dit punt een meerderheid vrouwelijk personeel heeft.
Evaluatie
Er kunnen enkele lessen worden getrokken uit de analyse van de gegevens die
verkregen werden via de evaluatie van
de lokale plannen. Voor de operationele
doelstelling over de werving van het benodigde competente personeel, rekening
houdend met het genderbegrip, werden
twee evaluatiecriteria vastgelegd:
• functieprofielen: rekening houden met
het genderbegrip;
• bestaan van een aangepast evenwicht
tussen mannen en vrouwen.
Over het algemeen delen de terreinactoren volgende vaststellingen wat betreft
deze kwestie van personeelsaanwerving
en -verdeling:
•

•
•

er bestaan “mannelijker” functies
(met name de gemeenschapswachten en de straathoekwerkers) en
“vrouwelijker” functies (functies m.b.t.
coördinatie, bemiddeling, psychosociale aspecten, ...);
een evenwicht tussen mannen en
vrouwen is moeilijk te bereiken tenzij
dat “op natuurlijke wijze” gebeurt;
het onevenwicht tussen mannelijke
en vrouwelijke personeelsleden kan
door verschillende factoren worden
verklaard:

-- er wordt slechts in beperkte mate
systematisch rekening gehouden
met het genderaspect bij wervingen
(er wordt voorrang gegeven aan
competenties, verbod om een selectiecriterium te hanteren dat aan
pariteit is gelinkt);
-- terwijl sommige activiteitsdomeinen
vrouwen meer interesseren (band
met hun basisopleiding), wekken
andere functiecategorieën weinig
belangstelling bij vrouwen;
De preventiediensten worden geconfronteerd met diverse moeilijkheden,
met als voornaamste: het soort interventie, de werklast en de risico’s die
inherent zijn aan bepaalde opdrachten
(straatwerk,
gemeenschapswachten,
...), de werktijden (rekening houden met
elementen zoals deeltijds werk, flexibiliteit en gezinsleven) en soms zijn bepaalde lokalen niet aangepast.

Straatwerker
Straatmadelief
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DE INTEGRATIE VAN DE GENDERDIMENSIE IN DE BASISOPLEIDING VAN WELZIJNSWERKERS

Waarom willen we de genderthematiek
in de basisopleiding van toekomstige
welzijnswerkers integreren? Laat ik er
eerst op wijzen dat een welzijnswerker
deel uitmaakt van een systeem waarin hij
een zekere, maar geen totale autonomie
heeft.
Meerdere mandaten
Een welzijnswerker krijgt meerdere mandaten mee:

Olivier Vanderhaeghen,
Preventieambtenaar (Ukkel),
docent aan de Hogeschool Paul-Henri Spaak (Sociale afdeling)
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• Het eerste, informeel of symbolisch, is
dat van de maatschappij: haar waarden
en sociale codes beïnvloeden de manier
waarop de welzijnswerker zijn werk uitvoert.
• Het tweede is dat van de instelling waarvoor hij werkt, die ook waarden, taken en
doelstellingen heeft die de welzijnswerker
op een concrete manier moet uitvoeren.
• Het derde mandaat is dat van de gebruiker, met wie hij een vertrouwensband
schept en die verwachtingen van beide
partijen met zich meebrengt, soms met
het risico op instrumentalisering. Het feit

of de welzijnswerker een man of een
vrouw is, kan de sociale interventie wel
degelijk beïnvloeden.
• Het vierde mandaat is dat als eigenlijke
welzijnswerker: wat is zijn of haar professionele identiteit, welke waarden wil hij of
zij verdedigen?
• En het vijfde mandaat, waar ik niet dieper
op inga, is het juridische, het enige echte
“wettelijke” mandaat.
Al die mandaten worden volledig doorkruist
door de genderdimensie: sociale realiteit,
sociale conventies, loopbaanbegeleiding,
wetten... Onze hele samenleving is normatief en genderafhankelijk, en gender kan een
rol spelen in sociale verschillen, of op zijn
minst in seksuele differentiatie.
Welzijnswerkers zijn dus institutionele actoren die de opdracht hebben, soms in de
vorm van een uitdrukkelijk mandaat, om de
sociale orde te herstellen met behulp van
regulerende activiteiten geënt op allerhande
specifieke openbare beleidskeuzes. Die zijn
nooit neutraal of aseksueel (onderdak voor

daklozen, nationaal plan ter bestrijding van
het geweld tegen vrouwen) en zelfs wanneer
ze onverschillig lijken tegenover het gendervraagstuk, kunnen ze toch indirecte gevolgen
hebben voor de begunstigden van dat beleid
wanneer ze de ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen vergroten (de activering van
werklozen, het mobiliteitsbeleid...). Bijgevolg
heeft het openbare beleid een normatieve
oriëntatie en creëert het ongelijkheid, maar
geen discriminatie, in de zin dat die ongelijkheden relevante, objectieve en redelijke verschillen in behandeling kunnen zijn.
De eigen gewoonten in vraag stellen
Op basis van die vaststelling moet een welzijnswerker de beroepspraktijken tegen het
licht kunnen houden waarmee hij institutionele keuzes en doelstellingen naar de praktijk vertaalt, en zijn eigen interventiemethodes in vraag kunnen stellen.
We moeten ons ervan bewust zijn dat ook
welzijnswerk een geslacht heeft. Het werd
geprofessionaliseerd in de 19de eeuw op
basis van liefdadigheid en vrijwilligerswerk.
Dat zijn essentieel vrouwelijke rollen in de
maatschappelijke structuur, die als gevolg
hadden dat sociale beroepen fundamenteel
vervrouwelijkten.
De loopbaan van een welzijnswerker verschilt naargelang zijn geslacht. Als individu
met een geslacht handelt de welzijnswerker
in functie van dat geslacht en van de soci-

ale codes die daarmee verbonden zijn. Het
feit dat hij tot een bepaald geslacht behoort,
beïnvloedt zijn sociale interventies, met als
risico dat de ongelijkheid zo wordt versterkt.
Zijn positie is dus ambivalent en paradoxaal.
Als actor van verandering moet een welzijnswerker nadenken over wat hij creëert, over
de codes die hij communiceert en de waarden die hij doorgeeft om de maatschappij
te kunnen veranderen. Hij moet de valstrik
van de neutraliteit vermijden en zich bewust
zijn van de invloed van gender op zijn werk.
Hij kan bijvoorbeeld een stereotiep beeld
hebben van het gezin, en moet dan in staat
zijn om zijn eigen referentiekader bij te schaven. Hij mag de verschillen niet als natuurlijk
beschouwen, maar als geconstrueerd, en
dus beïnvloedbaar.
Gebrek aan vooropleiding
Het concept van gender mainstreaming
gaat vandaag gebukt onder een gebrek aan
legitimiteit op het niveau van lokaal beleid
en plaatselijke mandatarissen. Het is uitgewerkt op internationaal niveau, maar op
lokaal vlak ontbreekt de nodige vooropleiding rond het concept. Toch is de integratie
van een genderaanpak in de basisopleiding
van welzijnswerkers, een zeer vervrouwelijkte sector, erg belangrijk. Die integratie
moet het mogelijk maken om de obstakels te
overwinnen die inherent zijn aan de genderstereotypen in onze samenleving en die het
veldwerk beïnvloeden.
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De nieuwe sociale genderproblematiek,
zoals de opkomst van verschillende vormen
van mannelijkheid of het verdwijnen van
het traditionele gezinsbeeld, vraagt nieuwe
interventiemethoden van de veldwerkers.
Dat vereist een bewustwording van de spontane neiging om sociale relaties, en de hulprelatie in het bijzonder, te naturaliseren.
Hoe opleiden?
Nu is nog de vraag hoe de genderdimensie
in de opleidingen geïntegreerd kan worden,
aangezien het hoger onderwijs een volledige
pedagogische vrijheid laat. Het landschapsdecreet dat onlangs werd goedgekeurd zou
één denkpiste kunnen zijn om een onderwijseenheid te creëren die verschillende cursussen samenbrengt onder een transversale thematiek, zoals die van gender.
Kortom, het is belangrijk steeds te onthouden dat een welzijnswerker nooit neutraal
is, en dat de genderproblematiek geen eenvoudige variabele is, maar in de hele maatschappij doordringt.

Kunt u volgen? Gender is…
Alomtegenwoordig
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DE ROLLENPATRONEN DOORBREKEN

Wat betekent de formulering “De rollenpatronen doorbreken” in het arbeidsleven?
Om daarop te antwoorden moeten we eerst
de oorsprong van de beroepsverschillen
tussen de geslachten bekijken.
Studierichting
Tal van elementen in het lager onderwijs,
die vaak onopgemerkt blijven (zoals bijvoorbeeld elementen uit de kinderliteratuur), hebben een directe impact op hun
beroepskeuze. Al tijdens de schoolcarrière
kunnen we vaststellen dat het lager onderwijs leidt tot een concentratie van meisjes
in de literaire richtingen en een concentratie van jongens in de wetenschappelijke en
technische richtingen.

Maleka Dilmi,
Consultant
CORIF - regionaal team voor informatie en opleiding van vrouwen, Rijsel

Welnu, om een goede mix te krijgen, moeten we in twee richtingen werken: jongens
voor literaire richtingen doen kiezen en
meisjes ook naar de wetenschappelijke en
technische richtingen lokken. Dat gaat niet
vanzelf: ook vandaag is de tendens nog
steeds om enkel op de meisjes te focussen, terwijl we toch moeten onthouden dat

telkens wanneer een vrouwelijke populatie
zich in een bepaalde studierichting concentreert, de jongens daar dus grotendeels
ontbreken...
Werk: gendergebonden verdeling
En dat heeft directe gevolgen op de toegang
tot de arbeidsmarkt. Statistieken tonen aan
dat mannen en vrouwen verschillend verdeeld zijn over de arbeidsmarkt: enerzijds
zijn vrouwen in het algemeen minder vertegenwoordigd en zijn ze dus vaker werkloos. Anderzijds richten vrouwen zich op
beroepen waar ze minder kansen hebben
om door te groeien en waar ook horizontale
evolutie moeilijker is, of op beroepen die
vooral gaan in de richting van minder technische en dus slechter betaalde beroepen
(tertiair, kinderopvang, personenhulp, welzijn enz.). En ze kiezen ook vaak voor deeltijds werk, niet uit vrije wil maar uit noodzaak, waardoor hun pensioen dus lager is
na hun professionele loopbaan.
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Later als ik groot ben, word jij …
Mijn assistente
Joepie
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Instrumenten voor kwalitatieve
diagnose
Bij studies over professionele gemengdheid is de diagnose vaker kwantitatief dan
kwalitatief, terwijl gemengdheid niet synoniem staat met gelijkheid. Het kwalitatieve
luik moet dus uitgediept worden:
Er bestaan immers drie types gemengdheid:
• Gemengdheid in het naast elkaar bestaan: gebaseerd op de aanwezigheid
van mannen en vrouwen in hetzelfde brede beroep, maar met verschillende functies en taken. Ze laat toe om gemengdheid in aantallen vast te stellen binnen
eenzelfde domein, maar ze houdt geen
rekening met de functietypes bezet door
vrouwen en mannen.
• Geregelde gemengdheid: maakt het mogelijk om het aantal mannen en vrouwen
in dezelfde functie te beoordelen, zonder
dat hun takenpakket noodzakelijkerwijs
identiek is. Neem het voorbeeld van opvoeders: mannen richten zich op jobs als
straathoekwerker, terwijl vrouwen eerder
kiezen voor een functie als gespecialiseerd opvoeder, bijvoorbeeld in tehuizen
voor personen met een handicap.
• Samenwerkingsgemengdheid: hier kunnen we het aantal mannen en vrouwen
beoordelen in dezelfde functie én met dezelfde rollen en taken. Er zijn maar weinig
beroepen waar we dit soort gemengdheid
aantreffen (bij architecten, bijvoorbeeld).
Het is die samenwerkingsgemengdheid
die we moeten nastreven.

Geïntegreerde aanpak
Bij tussenkomsten in gemeenschappen of
bedrijven moeten we een geïntegreerde
aanpak hanteren. Dat is een ethische en
maatschappelijke kwestie, maar ook een
manier om discriminatie terug te dringen.
Het gaat hier niet om een liefdadige of
militante houding, maar om een professionele keuze die toelaat om de werkkwaliteit
voor iedereen te verbeteren: wanneer bijvoorbeeld vrouwen werden toegelaten tot
zogenaamd zware beroepen, kon een verbetering van de arbeidsomstandigheden
vastgesteld worden, maar ook een streven naar duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen
de bedrijven in kwestie.
Professionele gemengdheid leidt tot
nieuwe managementmethodes, waarbij
het niet gaat om het bevorderen van gelijkheid door het ontkennen van verschillen.
Vergeet niet dat gelijk niet synoniem is met
identiek.
Toch wordt die gemengdheid nog afgeremd, omdat het soms vreemd aandoet
om vrouwen te zien in beroepen die grotendeels door mannen worden uitgeoefend
en de indruk geeft van “strijdig te zijn met
de rollenpatronen”. De ontwikkeling van
nieuwe managementvormen is dus een
leerproces.

Welke hefbomen?
De rekruteringsprocessen bestuderen:
Hoe diversiteit managen? We moeten
beginnen met een analyse van de rekruteringsprocessen. De actoren in dit proces
moeten waakzaam zijn en hun “genderbril”
opzetten, aangezien we allemaal stereotypen meedragen en vatbaar zijn voor onbewuste discriminatie.
De werkorganisatie herzien: We moeten ook de werkorganisatie herzien:
nadenken over de zwaarte van het werk
om de werkomstandigheden te verbeteren, vanuit de reflex dat dit voordelen
heeft voor zowel mannen als vrouwen.

Taakverdeling
Ik doe de ondervraging
Jij zet de koffie

De werkuren herbekijken: denken in de
richting van verzoening tussen werk en
privé is cruciaal: bedrijven die rekening
houden met kinderopvang en meer flexibiliteit geven, doen meer vrouwen voor
hen kiezen. Zo bestaan bij het UZ van
Rijsel de teams grotendeels uit vrouwen,
hoewel het toch vooral gaat om nachtarbeid en gespreide uren. Het ziekenhuis
heeft namelijk voor crèche- en conciërgemogelijkheden gezorgd, zodat vrouwen zich kunnen organiseren en daar
werken.

Nadenken over de ouderschapsdimensie : het ouderschap herbekijken
laat toe om discriminatie tegen te gaan,
door mannen de kans te geven om beter
te gedijen in hun rol als vader en een
belangrijker rol te spelen in de opvoeding
van hun kinderen.
Er is nog een lange weg af te leggen,
wetende dat de directies van grote
Franse bedrijven verplicht een aandeel
van 1% vrouwen moeten hebben, maar
er nog steeds niet in slagen om die doelstelling te halen.
Als we willen dat de dingen evolueren
is het noodzakelijk om indirecte discriminatie tegen te gaan, situaties niet
alleen kwantitatief maar ook kwalitatief te
benaderen en na te denken over nieuwe
manieren van management.
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CONCLUSIES VAN DE OCHTEND

Eerst en vooral wil ik alle sprekers van
deze ochtend danken die ondanks heel
drukke agenda’s toch tijd hebben vrijgemaakt om hun kennen en kunnen met ons
te delen. Bijzondere dank aan de teams
van gemeenschapswachten die ons vol
empathie, enthousiasme en spontaniteit hebben laten kennismaken met hun
dagelijkse werk in deze erg geslaagde
capsule.
Dit colloquium, dat georganiseerd werd
op basis van de ervaring van de zes
pilootgemeenten van dit project, lijkt
me nodig en zal, naar ik hoop, andere
gemeenten profijt doen trekken uit deze
ervaring.

Michel Van der Stichele,
Directeur-generaal
Brussel Plaatselijke Besturen
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Brussel Plaatselijke Besturen wil ondersteuning bieden en de katalysator vormen voor de initiatieven die de Brusselse
plaatselijke besturen opstarten. Wij bieden onze medewerking aan om de projecten die de gemeenten op tafel leggen
tot een goed einde te brengen en hen te

helpen om de impact ervan te vergroten
en alle plaatselijke spelers en overheden
er mee de vruchten van te laten plukken.
Vanuit die invalshoek hebben we bijvoorbeeld onze bijstand verleend aan
het project “Mijn bibliotheek: wat een
genre!” van de gemeentebibliotheek van
Sint-Joost-ten-Node. Onze coördinatie
Gelijke Kansen steunde dit en maakte er
een gewestelijk project van, dat intussen
vijf dergelijke bibliotheken omvat op het
gewestelijke grondgebied.
Er vond ook een collectieve sensibilisering van het gemeentepersoneel voor de
verschillende vormen van ouderschapsverlof plaats, dankzij de inspanningen
van onze coördinatie Gelijke Kansen, in
samenwerking met de plaatselijke administraties, op basis van de ideeën die de
plaatselijke
gelijkekansenambtenaren
naar voren brachten.
Al die acties, waarvoor we ook de hulp
kregen van het Instituut voor Gelijkheid

van vrouwen en mannen, de Vereniging
van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
Actiris, moeten transversaal worden
georganiseerd: opdat de gelijkekansenproblematiek niet vanuit een ivoren toren
wordt aangepakt maar vanuit een veelomvattende benadering. Die veralgemening is belangrijk in een Gewest waar het
aangenaam leven is en iedereen respect
krijgt.
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DE VOORUITGANG IN DE GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN MANNEN
IN RENNES DANKZIJ HET “BUREAU DES TEMPS”

Rennes kreeg als eerste stad in 2008 het
label van professionele gelijkheid tussen
vrouwen en mannen, dankzij het zogenaamde “Bureau des temps” of tijdsbureau, geleid door adjunct-burgemeester
Jocelyne Bougeard.

Jocelyne Bougeard,
Adjunct-burgemeester van Rennes
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De inspanningen in Rennes begonnen onder impuls van de burgemeester,
Edmond Hervé (burgemeester van 1977
tot 2008), die de problematiek van het
tijdsbeleid in 2001 opnam in zijn eigen
beleidsprogramma. Hij constateerde het
volgende: hoewel de politiek de afgelopen
veertig jaar veel inspanningen had geleverd op het vlak van ruimtelijke ordening,
was er geen rekening gehouden met de
grote sociale veranderingen, zowel positieve als hinderlijke. Welnu, time management had een lokaal politiek thema kunnen zijn om beter rekening te houden met
die verschuivingen.
De tijd: katalysator én hefboom
De tijd kan leiden tot ongelijkheid, maar
kan tegelijk een sterke hefboom zijn om

die ongelijkheid te bestrijden. De huidige
veranderingen zijn de levensverwachting,
de tewerkstelling van vrouwen, nieuwe
gezinsstructuren, verstedelijking en snelle
mobiliteit, een langere opleiding, een multifunctionele werkorganisatie... en dus een
tijd die voor de ene heel snel gaat en voor
de andere veel te traag.
De inzet was niet om de stad Rennes 24 uur
op 24 open te houden of zich aan de druk
aan te passen, maar eerder om de identiteit en de actualiteit van de stad te herzien, in de wetenschap dat tijdsgebonden
kwesties alle gemeenschapsniveaus zouden moeten interesseren, omdat ze alle
plekken aangaan en niet alleen stedelijke
gebieden.
Dat werd in 2001 concreet vertaald in
de aanstelling van een stedelijke vertegenwoordiger voor vrouwenrechten en
tijd, een functie bekleed door mevrouw
Bougeard:
De prioriteiten voor het takenpakket “vrouwenrechten” werden als volgt vastgelegd:

• De plaats van vrouwen in organen van
besluitvorming en verantwoordelijkheid,
• De bewustmaking van de bevolking en
de lokale spelers,
• Tewerkstelling,
• De opvoeding tot gelijkheid,
• Seksistisch geweld voorkomen en
bestrijden,
• De seksuele en reproductieve gezondheid,
• De internationale solidariteit.
Het tijdsbeleid is niet uitsluitend op vrouwen gericht, hoewel vrouwen sterker
blootgesteld worden aan een aantal maatschappelijke knelpunten. Toch heeft de
koppeling van “vrouwenrechten” en “tijd”
er in de opdracht van de verkozenen van
bepaalde gemeenten soms voor gezorgd
dat het tijdsbeleid meer vanuit vrouwelijke
invalshoek werd benaderd.
Werken aan werk
De sector van de tewerkstelling en de professionele gelijkheid bood de mogelijkheid om de ideeën te doen rijpen die van-

daag het tijdsbeleid van de stad Rennes
uitmaken:
• Zwaarte : we analyseerden de werkomstandigheden, de gemengdheid en
de erkenning van de zwaarte van het
werk uitgevoerd door vrouwen. Daarbij
moeten we opmerken dat binnen onze
overheidsadministraties vrouwen geconcentreerd zijn binnen een beperkt
aantal beroepen, namelijk die van
dienstverlening en bijstand.
• Opleiding en werving : permanente
opleiding en werving zijn doorslaggevend. Het is ook belangrijk om een
terugkerend probleem aan te kaarten:
aan het einde van hun studies zijn
vrouwen beter gekwalificeerd dan
mannen, maar hebben ze het moeilijker om werk te vinden. Daarnaast
ligt ook het pensioen van vrouwen
in Frankrijk 47% lager dan dat van
mannen

• Tijdsbalans : bewustwording van
de afstemming tussen beroeps- en
privéleven.
Sinds 2002 loopt er dankzij Europese
subsidies een project bij de onderhoudsmedewerkers van onze stad: in
Frankrijk blijkt onderhoudsmedewerker
het populairste beroep te zijn onder vrouwen. We hielden een rondvraag bij honderden van die vrouwen om na te gaan
welke combinaties van beperkingen ze
moeten torsen (onzeker werk, onderbroken tijd, meerdere werkgevers, onzekere
contracten, afstand en mobiliteitsproblemen, gebrek aan toegang tot openbare diensten bij gebrek aan informatie
over de bestaande diensten...). Op basis
van die resultaten werden de werktijden
heringedeeld, zodat er nu vooral overdag
kan worden schoongemaakt.
Er werd een charter voor “dagwerk” opgesteld en ondertekend door 70 schoonmaakbedrijven of door hun klanten in
de regio, dat betrekking heeft op enkele
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duizenden werknemers. Daardoor is het
absenteïsme met 50% teruggedrongen
en is de productiviteit van de diensten
met 30% gestegen.
Ook dienstregelingen en openingsuren
werden herzien, gaande van vervoer
tot sport en cultuur (bijvoorbeeld middagopeningen van musea, speciale uren
voor de opera in combinatie met kinderopvang...), een maatregel die enthousiast werd onthaald bij veel culturele
verenigingen.
Ook twee andere instrumenten bleken erg waardevol om het tijdsbeleid te
integreren:
• het label van professionele gelijkheid,
dat het plan voor professionele gelijkheid in een concrete vorm heeft gegoten, duurzame verplichtingen vastlegt
en een dialoog toelaat met de sociale
partners;
• de ondertekening van het Europees
Charter voor gelijkheid tussen vrouwen
en mannen bij lokale instanties. In België ondertekenden slechts 10 instanties het charter, terwijl het toch om een
heel waardevol instrument gaat, dat
deel uitmaakt van een Europese dynamiek waarbinnen al heel wat inspanningen geleverd zijn op het vlak van
gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Kinderopvang in de opera
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NIET-SEKSISTISCHE COMMUNICATIE

In het discours over de relatie tussen
vrouwen en mannen rijst één vraag onmiddellijk: wat betekent de term “gelijkheid” precies?
Een binair systeem
Hoewel we de theorie van de rassenongelijkheid geleidelijk hebben zien verdwijnen, is het anders gegaan voor de seksen: seksistische reclame circuleert nog
steeds in groten getale. Als in bepaalde
advertenties de vrouw vervangen zou
worden door bijvoorbeeld een zwarte
man, zouden deze advertenties onmiddellijk strafbaar worden.

Patric Jean,
Filmmaker en regisseur van La Domination Masculine

In het discours en het collectieve onderbewustzijn leeft nog steeds het beeld van
de complementariteit tussen mannen en
vrouwen. Dat is te verklaren door het feit
dat onze opvattingen over mannen en
vrouwen al sinds mensenheugenis worden geconditioneerd. We zien de wereld
dus op basis van die tweedeling tussen
man en vrouw.

Antropologisch onderzoek heeft aangetoond wat men schematisch als volgt
zou kunnen uitleggen: eenmaal de mens
het dierlijke stadium had verlaten, stelde
hij vast dat er twee soorten mensen
waren, die zich onderscheidden door
hun geslachtsorganen, en vroeg hij zich
af waarom vrouwen de twee geslachten
konden voortbrengen. Hij leidde daaruit af dat mannen de kinderen maakten
en dat vrouwen enkel de drager waren.
Daar zijn al onze opvattingen uit voortgevloeid, die trouwens nog steeds van
een binaire tegenstelling vertrekken en
vorm krijgen op basis van de verhouding
tussen man en vrouw.
Er zijn studies uitgevoerd om onze stereotiepe reflexen te meten, en de resultaten tonen hoe diep die opvattingen
geworteld zitten in ons onderbewustzijn.
Een voorbeeld: aan verschillende groepen mensen werd het beeld getoond
van een huilende baby, en afhankelijk
van het feit of de baby afgebeeld werd
als meisje of als jongen, vormden zich
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systematisch vooroordelen en stereotypen (als jongetje was de baby vermoedelijk kwaad of ontevreden, als meisje
moest diezelfde baby wel verlaten, verdrietig of ongelukkig zijn).
We mogen natuurlijk niet vergeten dat
de sociale organisatie van onze maatschappij al eeuwenlang het patriarchaat
is, een sociale en juridische organisatie
gebaseerd op mannelijke autoriteit...

familie “beer”: het volstaat om één van
de beren een schort te geven om haar
als moeder beer te herkennen.

Stereotypen in de communicatie

Humor : Onze communicatie gebruikt
ook regelmatig humor wanneer er wordt
gedaan alsof men vraagtekens plaatst
bij de typische dominantie van mannen
tegenover vrouwen, terwijl men eigenlijk
zelf de voorstelling van het stereotype
volgt. Zo kan zelfs humor stereotypen
versterken.

In de manier waarop men over manvrouwrelaties spreekt, zijn altijd stereotypen aanwezig, al dan niet in duidelijke
vorm:
De pretermissie : Het binaire discours
kan aanwezig zijn in afbeeldingen, maar
niet altijd meteen duidelijk zijn. Soms
zijn de stereotypen zodanig verankerd in
ons denken dat ze als pretermissie werken. Als je goed oplet, merk je bijvoorbeeld dat veel afbeeldingen vrouwen
systematisch binnen tonen en mannen
buiten. Die tegenstelling, zonder dat ze
op het eerste gezicht meteen duidelijk
is, ondersteunt toch op een impliciete
manier onze afbeeldingsstereotypen.
Ook in kinderboeken worden systematisch seksistische “codes” gebruikt om
de werkelijkheid op een binaire manier
voor te stellen. Neem bijvoorbeeld de
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En ook reclame werkt voortdurend met
onbewuste stereotypen: het is genoeg
om in advertenties voor schoonmaakproducten een vrouw voor een gootsteen te fotograferen om onze seksistische stereotypen op te roepen.

Enkele voorbeelden van stereotiepe
voorstellingen van vrouwen:
Vrouwen zijn naakt... Een analyse van
naaktheid op covers van tijdschriften
heeft getoond dat 71% van de mannen
gekleed worden afgebeeld, tegenover
5% van de vrouwen. En zelfs wanneer de
twee naakt worden afgebeeld, wordt de
vrouw meestal als gedomineerd en vatbaar voor dominantie getoond (bijna in
de veronderstelling dat ze daarvan zou
houden) terwijl de man zich in de dominante situatie bevindt.

Vrouwen hebben een moederinstinct... In veel afbeeldingen is de relatie van vrouwen tot kinderen duidelijk:
zorgen voor kinderen is een vrouwenzaak. Achter die voorstelling gaat het
idee schuil dat dit gerechtvaardigd is om
biologische redenen. Het moederinstinct
zou nochtans een geschiedenis hebben
die teruggaat tot de 18de eeuw, of de
tijd waarin kinderen van bij hun geboorte
bij een kinderoppas werden geplaatst.
Er waren in de literatuur geen vrouwen
die huilden nadat ze hun kinderen aan
iemand anders hadden toevertrouwd, en
tot de 20ste eeuw waren kinderen eigendom van de vaders.
Vrouwen zijn romantisch... De opvatting die stelt dat vrouwen romantisch zijn
en dat hun seksualiteit door het hart gaat,
terwijl die van mannen op begeerte berust
en eerder lichamelijk is, is ook een sociaal
construct. Een van de mooiste voorbeelden van seksistische communicatie zijn
zonder twijfel datingsites. Die communiceren namelijk anders tegenover mannen dan tegenover vrouwen, en richten
zich tot vrouwen op een meer “serieuze”,
“betrouwbare” en “romantische” toon.
Vrouwen zijn dom... Een van de manieren die de dominerende partij steeds
gebruikt om zijn macht te verdedigen,
is het denigrerend bejegenen van de
gedomineerde groep, door die terug te

brengen tot zijn vermeende domheid.
Laten we het voorbeeld nemen van een
advertentie van een autoverhuurbedrijf
dat, onder het mom van humor, deze
slogan gebruikte: “Ja, we verhuren ook
aan vrouwen.” Als dezelfde advertentie
had gezegd “Ja, we verhuren ook aan
zwarten”, zou ze onmiddellijk veroordeeld zijn geweest.

seksisme een heel systeem onderhoudt,
en een deel van de verantwoordelijkheid
draagt voor de overleving ervan. Enkele
feiten:
• 40 tot 50% van de vrouwen in de Europese Unie hebben al melding gedaan van ongewenste intimiteiten op
het werk;
• Huishoudelijk geweld is niet strafbaar
in 53 landen;
• In Frankrijk wordt om de 8 minuten
een vrouw aangerand. 90% van de
slachtoffers en daders kennen elkaar.
90% van de vrouwen die slachtoffer
zijn van geweld dienen geen klacht in;
• In België is het loonverschil tussen
mannen en vrouwen met hetzelfde
werk 15%. In Frankrijk is het algemene salarisverschil 27%;
• 80% van de huishoudelijke taken worden uitgevoerd door vrouwen;
• Mannen bezitten 99% van de rijkdom
op deze wereld;

Naast de reclame verwijst ook de plaats
van de vrouw in de media naar die
“vermeende domheid”: wanneer actuele onderwerpen behandeld worden
of maatschappelijke debatten worden
georganiseerd, krijgen vrouwen zeer
zelden het woord. Daarentegen stijgt
het aantal vrouwen wanneer ze worden
voorgesteld als “getuige” en het is enkel
bij publieke rondvragen (mensen die
op straat worden geïnterviewd, bijvoorbeeld) dat het aandeel van vrouwen hetzelfde niveau haalt als dat van mannen.
Zo is de plaats die in de media symbolisch aan vrouwen wordt toebedeeld
dus dubbel bevooroordeeld.
Het is belangrijk te vermelden dat ook
mannen niet gespaard blijven van stereotypen. Soms zijn ook zij slachtoffer
van clichés waarvan ze de codes moeten respecteren.

Werksporen
Vandaag wordt heel die binaire gedachtegang in vraag gesteld. Dat is een ware
revolutie en zonder twijfel de grootste antropologische ommezwaai sinds
eeuwen.

Gevolgen: enkele cijfers
Wat het discours ook is, al deze voorbeelden tonen dat de kleinste vorm van

Als we de zaken willen omdraaien, moeten we het systeem immers in zijn geheel
herzien. Op het vlak van discours en

beeldvorming moeten we verder gaan
dan neutraliteit en met de codes gaan
spelen, in een poging ze om te keren,
ook met humor, en zo tot nadenken aan
te zetten. We moeten ons voortdurend
inspannen om stereotypen om te keren,
zonder minachting, om met de codes te
spelen door de kaarten te herschudden,
en dat op een duidelijk zichtbare manier.
En als de mannen, die zich allemaal in
een dominante positie bevinden, er niet
in slagen om dat hele systeem globaal
in vraag te stellen, dan moeten ze dringend hun eigen gedragingen ontleden
en aanpakken.
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DE AANBEVELINGEN OP HET GEBIED VAN DE GELIJKHEID TUSSEN VROUWEN EN
MANNEN OP BASIS VAN HET BEGELEIDINGSWERK VAN DE ZES PROEFGEMEENTEN

Katlijn Demuynck heeft de gemeenten Ukkel, Etterbeek en Brussel-Stad
begeleid in het proefproject rond gender
mainstreaming, aan de hand van vijf werkmeetings en een studiereis. De bestudeerde beroepen: schoolbemiddelaars,
straathoekwerker en conflictbemiddelaars.
Het werk verliep in 5 stappen:
• Een probleemanalyse;
• Identificatie van de mogelijke acties;
• Ontwikkeling van een sjabloon om interventies te kaderen;
• Ontwikkeling van interventieplannen;
• Implementering (in 2014).
Vaststellingen

Katlijn Demuynck,
Gender at work
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De teams: De gemengdheid van de verschillende teams werd geanalyseerd:
binnen de schoolbemiddeling bestaan ze
grotendeels uit vrouwen. Onder de straathoekwerkers zijn mannen talrijker dan
vrouwen, de teams voor huiswerkbegeleiding zijn over het algemeen gemengd.

Het doelpubliek: Bij de diensten voor
schoolbemiddeling bestaat het publiek
grotendeels uit jongens, die vaak in erg
problematische omstandigheden leven.
Hun vaders zijn grotendeels afwezig en
moeilijk te mobiliseren, bovendien zijn de
moeders weinig geneigd om ze te laten
participeren.
Over het algemeen praten vrouwen liever met vrouwelijke dan met mannelijke
bemiddelaars (wat de vervrouwelijking
van deze diensten in stand houdt), terwijl
alleenstaande moeders van tienerjongens dan weer veel nood hebben aan de
steun van mannelijke bemiddelaars.
Binnen de diensten voor straatopvoeding
vinden we een opsplitsing tussen jongens
en meisjes: de meisjes kiezen vaker voor
binnenactiviteiten, terwijl de jongens meer
aanwezig zijn in de openbare ruimte.
Zowel jongens als meisjes spreken liever
met een opvoeder van hun eigen geslacht,
en hun activiteiten zijn het sterkst onderhevig aan stereotypen.

Net zoals bij de diensten voor schoolbemiddeling zijn in de straatopvoeding de
moeders meestal de contactpersonen.
Mogelijke acties
De teams: Een eerste stap zou kunnen
zijn om geslachtsstatistieken op gewestelijk niveau op te maken.
Vervolgens moeten we werken aan de
bewustwording van de thema’s gelijkheid
tussen vrouw en man en diversiteit, in de
scholen, in de opleiding en meer algemeen bij het informeren van het grote
publiek over deze beroepen.
Bij de rekrutering moeten vacatures en
functiebeschrijvingen herbekeken en
aangepast worden.
Op organisatorisch niveau moeten de
uurroosters aangepast worden, en moet
overwogen worden om opvang voor kinderen te organiseren en na te denken
over de werkomstandigheden.
Al die acties moeten vanuit een participatieve invalshoek benaderd worden. Het
is dus essentieel de teams te raadplegen en te betrekken bij de analyse en de
identificatie van de oplossingen.
Het doelpubliek: Ook daar is het essentieel gewestelijke geslachtsstatistieken
aan te leggen. Vervolgens moeten we de
samenwerking tussen de instellingen en
de uitwisseling met andere gemeenten
aanmoedigen.
Het activiteitenaanbod voor jongeren moet

gediversifieerder zijn, om komaf te maken
met stereotypen. Wat de ouders betreft,
moet het belang van de rol van de vaders
onderstreept worden en moet hun actieve
deelname aangemoedigd worden, en dat
in overleg met de moeders, zodat ook de
vaders een plaats krijgen zonder dat de
moeders zich van hun rol ontzegd voelen.
Ook daar moeten we het belang benadrukken van een participatieve aanpak met de
doelgroep, via enquêtes, gespreksgroepen of verkennende stappen.
Interventieplannen
De gebruikte strategieën verschillen naargelang de gemeenten:
• Zo werd in Etterbeek bijvoorbeeld
het proefproject Marche Exploratoire
(Verkenningswandeling) opgezet met de
moeders van de huiswerkbegeleiding,
en op een meer globale schaal loopt een
project over gender budgeting.
• In Ukkel is een globaler plan voor
promotie per actiepiste aan de orde.
• In Brussel-Stad gaat het om een
sensibiliserings- en opleidingsplan voor
Bravvo (de vzw die het preventiebeleid
van de stad Brussel beheert).
• Enz.
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Françoise Goffinet heeft de gemeenten
Anderlecht, Koekelberg en Sint-Joostten-Node begeleid bij de as gemeenschapswachten. Ze reikt hier een aantal
algemene werkpistes en aandachtspunten aan die onontbeerlijke basisvoorwaarden vormen voor elke lokale actie op het
vlak van professionele gelijkheid tussen
mannen en vrouwen.

Françoise Goffinet
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
www.ivgh-iefh.belgium.be

Deze bijdrage werd opgesteld op basis
van werkervaring op het terrein met de
vrouwelijke gemeenschapswachten van
drie Brusselse gemeenten (Anderlecht,
Koekelberg en Sint-Joost), de proefgemeenten die experimenteren met gender
mainstreaming op het vlak van “zichtbare
aanwezigheid in de parken, de vrouwelijke gemeenschapswacht”.
De professionele gelijkheid in de traditioneel mannelijke beroepen heeft nog
niet veel aandacht gekregen, in tegenstelling tot mannelijke professionals in
traditioneel vrouwelijke beroepen. Er
komen meer initiatieven om mensen
ervan bewust te maken dat de professionele keuzes van meisjes en jongens
naar elkaar toegroeien (zie met name op
www.gdbd.be).
Al een aantal jaren worden er mechanismen opgezet om de participatie van
vrouwen in de openbare besluitvorming
te verhogen, met name door quota in
de adviesorganen en de “gelijkheids-
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plannen”... Ondanks die verplichtingen,
die binnenkort al 40 jaar gelden voor de
gemeenten en de organisaties, voor de
bedrijfswereld en de politieke wereld,
gaan vrouwen nog steeds gebukt onder
een loonkloof, krijgen ze moeilijker functies met veel verantwoordelijkheid en zijn
ze in elke sector ondervertegenwoordigd
in de directies!
De wetten, decreten en besluiten staan
verzameld op de site www.stop-discrimination.be, die ook toelaat de twee
Belgische organismen te contacteren
die zich bezighouden met het bevorderen van gelijkheid, namelijk het Instituut
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding, waarmee Wallonië en de Federatie WalloniëBrussel samenwerkingsakkoorden hebben.
Hoewel de “genderbril” meestal op geen
enkel moment wordt opgezet, stellen we
u toch voor om hem te gebruiken in de
verschillende fases van het rekruteringsproces. Dit is een dynamisch, preventief
EN curatief proces.
Vóór de rekrutering is het belangrijk om
de introductie van “werknemers” van
een ander geslacht – in ons geval dus
werkneemsters – voor te bereiden. Dit
is een succesfactor die al te vaak wordt
genegeerd.
Het opstellen van de functiebeschrijving,

op een neutrale en analytische manier
(tools op www.iefh.be/eva) maar ook de
sensibilisering van het middle management en de “fysieke voorbereiding” van
met name sanitair (wc, douches) en
kleedkamers... zonder de genderdimensie in de gezondheid en veiligheid op
het werk uit het oog te verliezen: op het
vlak van individuele veiligheidsuitrusting,
zoals schoenen, wordt zelden specifiek
aan vrouwen gedacht. Voor werkkleding
is dat trouwens ook meestal zo.
Het opstellen en verspreiden van
vacatures : het volstaat niet om in
het klein “M/V” toe te voegen als in
de hele beschrijving de mannelijke
vorm overheerst en versterkt wordt
door termen zoals beschikbaarheid,
flexibiliteit... om nog maar te zwijgen
van illustraties, afbeeldingen of foto’s en
gebruikte kleuren (roze voor de meisjes).
Als de verspreidingskanalen traditioneel
blijven (openbare diensten voor arbeidsbemiddeling, kranten en dagbladen enz.),
zullen er zonder twijfel weinig of geen
CV’s van vrouwen binnenlopen!
Vrouwelijke pers, integratieverenigingen
of specifieke “corrigerende” activiteiten
zoals een “ladies’ day” geven betere
resultaten. Diversificatie van de rekruteringskanalen is dus aangewezen!
Elke dag stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nog vast
dat veel vacatures niet genderneutraal
zijn of zelfs openlijk discriminerend, wat

verregaande gevolgen heeft.
Na dergelijke jobaanbiedingen te hebben gelezen, voelt een aanzienlijk deel
van de potentiële kandidaten/s zich niet
aangesproken en zullen ze waarschijnlijk
niet meer solliciteren. Het is van cruciaal
belang de boodschap duidelijk over te
brengen en de functie-eisen op een realistische manier te beschrijven, om het
aantal kandidaten/s niet te beperken. Op
basis van de vacature, die vaak de eerste
kennismaking is met een organisatie, zullen de kandidaten/s zich een voorstelling
maken van de functie, maar ook van de
organisatie. Dat zal automatisch het aantal kandidaten/s dat zich aangesproken
voelt door de vacature doen dalen, en
zal misschien ook gevolgen hebben voor
toekomstige vacatures.
Ondanks het indrukwekkende arsenaal
aan wettelijke mechanismen op het internationale, Europese en Belgische niveau
krijgt het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen nog dagelijks klachten van mannen en vrouwen die op een
ongelijke manier behandeld worden bij
een promotie, op loonvlak of in hun werkomstandigheden. We zien vooral nog
grote problemen bij het begin van het
arbeidsproces. Adverteerders zijn zich
vaak niet bewust van die inbreuken, en
het Instituut wil hen dan ook graag helpen op dat vlak.

Een functiebeschrijving wordt gebruikt
voor tal van toepassingen binnen het
personeelsmanagement: denk aan het
personeelsplan, het verloningsbeleid,
de opleidingsbehoeften, de evaluatie
van de werknemers en de promotie- en
carrièrekansen. Een goede functiebeschrijving is een meerwaarde op het
vlak van personeelsmanagement en een
onmisbaar instrument om een geïntegreerd HR-beleid te voeren.Met “gelijkheid is een uithangbord” (“l’égalité, ça
s’affiche”) hebben we in 2013 aan de
federale communicatoren een praktische tool aangereikt om hen te helpen
de genderdimensie te integreren, om zo
de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
te verbeteren en een communicatie op
te zetten die neutraal is ten opzichte van
alle genderstereotypen.
De openbare diensten hebben een
plicht van neutraliteit en onpartijdigheid.
Daarom waken de ambtenaren er voortdurend over dat elke vorm van discriminatie vermeden wordt. Toch is het moeilijk om genderstereotypen te bestrijden
die diep in onze mentaliteit geworteld zitten. Deze gids wil de tools leveren om te
vermijden dat genderstereotypen onbewust in de communicatie sluipen, of het
nu gaat om campagnes, publicaties of
evenementen. De gids is beschikbaar op
www.igvm-iefh.belgium.be, samen met
een checklist en een reeks publicaties,
onderzoeken en werkinstrumenten.
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Ook de behandeling van de kandidaturen moet een aandachtspunt zijn: zoals
Actiris in zijn publicatie over het onderwerp aantoont, zijn anonieme CV’s niet
het wondermiddel (rapport over de experimenten met het anonieme CV in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest www.
diversiteit.irisnet.be).
Tijdens sollicitatiegesprekken mogen
bepaalde vragen niet gesteld worden
(zoals “Wilt u kinderen? Hoeveel?”) of
moeten ze aan iedereen gesteld worden,
mannen en vrouwen, omdat het ouderschap van mannelijke werknemers nog niet
in onze gendergewoonten verankerd is.
De gemengdheid van jury’s, met daarin
beide geslachten vertegenwoordigd, is
een andere belangrijke voorwaarde en
sleutel tot succes.
Een ander cruciaal punt: zodra vrouwen
zijn aangenomen, mag men niet op zijn
lauweren rusten: de ontvangst en de integratie in het team zijn cruciaal, coaching
(op middellange en lange termijn), maar
ook het opzetten van netwerken van
vrouwen (bijvoorbeeld op het niveau van
de plaatselijke ambtenaren, of per functie
per politiezone) moet vrouwen toelaten
zich duurzaam en in optimale omstandigheden in hun job te vestigen.
En ten slotte moeten we aandacht blijven hebben voor de plaats van vrouwen
in de vakbonden en de integratie van de
genderdimensie in alle acties, intern of
extern, binnen de context van het Charter
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dat de Belgische vakbonden ondertekenden op 23 september 2004. Maar Rome
werd ook niet op één dag gebouwd!
Deze enkele transversale aanbevelingen
kunnen gelijkheid tussen vrouwen en
mannen helpen bevorderen, zowel in het
privé- als in het beroepsleven. Een duidelijke verbintenis onderstrepen op het vlak
van ouderschap komt zowel vrouwen als
mannen ten goede, net zoals het herbekijken van de tijdsbesteding: de planning
van meetings en hun tijdstippen, kinderopvang aanbieden enz. is bevorderlijk
voor de participatie van vrouwen.
Laten we overal en altijd gelijkheid
nastreven!

UITBREIDING VAN HET PROEFPROJECT

Meer dan twee jaar geleden lanceerde de
regering een genderproject met 6 proefgemeenten (Anderlecht, Koekelberg,
Ukkel, Brussel-Stad, Etterbeek en SintJoost-ten-Node). Die stuurgroep heeft als
doel om in 2014 het project uit te breiden
naar andere gemeenten, en dit colloquium
was de gelegenheid bij uitstek om zo veel
mogelijk Brusselse gemeenten bewust te
maken voor de genderproblematiek.

Philippe Sterckx,
Verantwoordelijke voor de Coördinatie sociale cohesie en gelijkheid van kansen op het kabinet van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

In het verlengde van deze meeting zullen in de volgende maanden specifieke
workshops georganiseerd worden door
de Brusselse gewestelijke administratie.
Daarbij zullen de plaatselijke verkozenen,
schepenen en ambtenaren voor gelijke
kansen, preventie en sociale cohesie van
de Brusselse gemeenten betrokken worden. Ook zullen er specifieke workshops
gewijd worden aan gender budgeting,
met als doel een intergemeentelijk project te organiseren om de genderproblematiek te integreren in de gemeentelijke
begroting.

De Minister-President is bijzonder tevreden met deze transversale benadering
van de genderproblematiek in de materies waar hij de voogdij over heeft (de
plaatselijke besturen en de preventie).
Voor hem is dit een concrete toepassing van de principes van goed bestuur.
Hij dankt de collega’s van de 6 proefgemeenten, en in het bijzonder de schepenen voor gelijke kansen en preventie, die
een ontzuiling mogelijk hebben gemaakt
en synergieën hebben gecreëerd tussen de verschillende diensten. Dit project stelt een voorbeeld: gelijke kansen
voor vrouwen en mannen moeten namelijk in rekening gebracht worden bij alle
bevoegdheden van een gemeente, en
omdat dit bestuursniveau het dichtst bij
de inwoners ligt, is het haar rol om zich zo
als modelwerkgever te profileren.
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen
zullen voortaan de rode draad vormen in
loopbaanbeheer, rekrutering, promoties,
doorlopende vorming en de uitvoering
van dagelijkse managementtaken. Dit
takenpakket is het werk van iedereen, of
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het nu om politieke besluitvormers gaat,
bestuurders, vakbonden, of actoren op
het terrein.
Gelijke kansen vragen echter een voortdurende aandacht, die vereist dat men
opleidingen volgt, samenwerkt en overlegt. Daarom heeft de Coördinatie gelijke
kansen bij het Bestuur Plaatselijke
Besturen in het verlengde van dit colloquium een volledige dag gepland met
praktische workshops rond gelijke kansen, specifiek voor het personeel van
de 19 Brusselse gemeenten. Daarna
hebben die gemeenten de mogelijkheid
om deel te nemen aan een verdiepende
begeleidende sessie over gender budgeting en gender mainstreaming.
De genderdimensie moet immers in
rekening gebracht worden in alle domeinen en in het volledige besluitvormingsproces, van bij de voorbereiding, tot de
uitvoering en de evaluatie. Een federale
wet van 2007 (in bijlage), een Brusselse
ordonnantie van maart 2012 (in bijlage) en een decreet van het Franstalig
Brussels parlement van juni 2013 (project in bijlage) formaliseren het kader van
de gender mainstreaming, en laten een
preventieve, transversale en systematische benadering toe.

44

Handelingen van het colloquium • 19 FEBRUARI 2014
Professionele gelijkheid van vrouwen en mannen in de 19 gemeenten

Dat zou dan ook de hele politieke wereld
in staat moeten stellen om dat concept
naar de praktijk te vertalen, specifiek
op het niveau van de gemeenten en het
OCMW.
De Coördinatiedienst inzake gelijke kansen tussen vrouwen en mannen is eveneens belast met het uitvoeren van de
gewestelijke initiatieven die de gemeenten in hun strijd op het lokale niveau
moeten steunen: om de gemeentelijke
verkozenen en de gemeenteambtenaren te ondersteunen worden ze opgeleid
om gelijkheid in het plaatselijke beleid
te integreren, zowel bij het nemen van
beslissingen als in de communicatie. Dat
beleid zal in de komende maanden en
jaren nog versterkt worden.
Bovendien vormen kansengelijkheid en
de strijd tegen partner- en familiegeweld
regelmatig het onderwerp van projectoproepen die goede praktijken willen
bevorderen, door subsidies te verlenen
aan gemeenten die op dat vlak relevante
en nuttige initiatieven willen opzetten. De
kwaliteit en de kwantiteit van de projecten
die de gemeenten voorstellen, bevestigen de relevantie en het belang van deze
actie door de Brusselse gewestregering.

Om te besluiten: de regering moet haar
gelijkekansenbeleid versterken door zich
nog meer toe te leggen op de gemeenten, die het voordeel hebben dat ze dichter staan bij de doelgroepen in de verschillende wijken. Dit colloquium hoeft
dus geen eindpunt te vormen, het moet
net als impuls dienen voor een nieuwe
dynamiek rond de gemeenten, als plaatsen bij uitstek om de sociale cohesie te
versterken.
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De presentatrice: mevr. Betty Cleeren,
journalist bij de RTBF Radio

Het geheel werd “live” geïllustreerd door dhr. Pierre Kroll
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