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SAMENVATTING

1.150.000 euro rechtstreekse steun
Voor wie?

Alle privéondernemingen en -verenigingen alsook plaatselijke besturen die projecten opstarten

ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer en om diversiteit op de arbeidsmarkt

in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. De eenheid moet uiterlijk op de einddatum voor de projectoproep (vrijdag
1 juli 2022) over rechtspersoonlijkheid en een ondernemingsnummer beschikken, tenzij ze een wettelijke
vrijstelling geniet.

Waarvoor?

Deze oproep wil alle concrete en innoverende acties ondersteunen ter bestrijding van

discriminatie op de werkvloer en ter ondersteuning van diversiteit in privéondernemingen en verenigingen alsook bij de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wat kunt u ontvangen? Specifieke financiële steun van het gewest van minstens 5.000 euro.
Het betreft een wedstrijdformule, waarbij de in het licht van de criteria meest overtuigende projecten door een
; jury worden geselecteerd, zolang er nog budget beschikbaar is. Dit zijn de selectiecriteria:
1) De overeenstemming met de doelstellingen van het gewestelijke beleid inzake discriminatiebestrijding
op de werkvloer en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt;
2) De overeenstemming met de specifieke doelstellingen van de projectoproep, namelijk
een aanpak van veelvoudige discriminatie en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt die
rekening houdt met het kruispuntdenken. In deze editie wordt de nadruk op het criterium ‘nationale of
etnische origine’* gelegd. Een duidelijke focus op dit criterium is dus onontbeerlijk en verplicht.
3) De praktische en budgettaire haalbaarheid van het project, met inbegrip van kwalitatieve en
kwantitatieve kritische prestatie-indicatoren;
4) De mate van innovatie van het project in vergelijking met al bestaande initiatieven in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest;
5) De mogelijke impact op de tewerkstelling van doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
6) De kwaliteit van eventueel voorgenomen partnerships.
* Zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst (Joodse oorsprong) en nationale of etnische afstamming Unia
Ordonnantie betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling.
(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2008090432&table_name=wet) en de wet van
10 mei 2007voor de strijd tegen verschillende vormen van discriminatie. (https://etaamb.openjustice.be/nl/wet-van-10-mei2007_n2007002098.html)

De projecten worden uiterlijk op

15/08/2022 ingediend, vóór 23u59
Voor verdere inlichtingen kan u werkgelegenheid@gob.brussels contacteren.
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1. Inleiding
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de minister van Werk hebben een algemene
strategie ontplooid ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer en ter bevordering
van diversiteit inzake tewerkstelling, namelijk:
- de Algemene beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dit
beleidsdocument bevat onder meer de volgende doelstellingen: duurzame kwaliteitsjobs voor
iedereen, een inclusief werkgelegenheidsbeleid ter versterking van de discriminatiebestrijding op
de arbeidsmarkt, gelijke kansen als transversaal instrument in de strijd tegen discriminatie en een
transversalere aanpak om vrouwenrechten veilig te stellen;
- de Strategie 2030 voor Brussel. Een van de doelstellingen van de tweede pijler van dit
basisdocument wil transversaal duurzame kwaliteitsjobs voor iedereen bewerkstelligen (zie
www.go4.brussels);

Achter
grond

- de uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie
en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling en van de ordonnantie van 16
november 2017 inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
- de uitvoering van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de
handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De recentste beschikbare Socio-Economische Monitoring van 2015 en 2017 alsook de monitoring
volgens nationale afkomst door view.brussels, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
opmerkelijke verschillen aanstipt m.b.t. de toegang tot werk, en de tewerkstellings- en
werkloosheidscijfers al naargelang de herkomst van personen. Deze kwestie is des te prangender
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangezien 72% van zijn bevolking van buitenlandse
afkomst is (tegen 19% in Vlaanderen en 32% in Wallonië). Naast deze verschillen op basis van
afkomst kunnen ook leeftijd, handicap of gender een factor van discriminatie zijn bij het zoeken
naar werk. Al dan niet bewuste discriminatie speelt in het nadeel van kandidaten van buitenlandse
origine, zowel bij hun aanwerving als tijdens hun hele loopbaan.

Doelstelling

Budget

Initiatieven aanmoedigen van privéondernemingen en -verenigingen alsook plaatselijke
besturen, ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt en om diversiteit in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen, om zodoende een zo proportioneel
mogelijke vertegenwoordiging te bereiken van alle segmenten van de gewestelijke
maatschappij op de Brusselse arbeidsmarkt.

In 2022 trekt de minister van Werk, Bernard Clerfayt, op zijn begroting 1.150.000 euro uit voor
deze projectoproep.
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2. Beoogde projecten
De projecten moeten zich enerzijds toespitsen op diversiteit en anderzijds op de bestrijding van de door
de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling
op het vlak van de tewerkstelling opgesomde discriminatiegronden, namelijk: leeftijd, seksuele
voorkeur, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof, levensbeschouwing, politieke of syndicale
overtuiging, taal, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of
genetische eigenschap, geslacht, zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering,
nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of sociale
afkomst.
Bovendien zal er ook rekening worden gehouden met de doelgroepen van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009 betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel,
namelijk: werknemers van vreemde nationaliteit en/of van vreemde origine, werknemers met een
handicap, jeugdige werknemers, ervaren werknemers, kortgeschoolde werknemers en personen van
een bepaald geslacht die in verhouding tot het andere geslacht ondervertegenwoordigd zijn in een
specifiek arbeidssegment of in een specifieke functie in een onderneming.
 De volgende soort projecten worden beoogd:
-

Projecten voor sensibilisering en/of informatie i.v.m. discriminatie op de werkvloer of elke concrete
en vernieuwende actie ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, die voortvloeit uit
kruispuntdenken: het kan initiatieven betreffen om de instroom van doelgroepen op de Brusselse
arbeidsmarkt te ondersteunen en te versoepelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen
van innoverende begeleidingsmethodes, het opzetten van netwerkactiviteiten, ...

-

Vernieuwende projecten voor de werkgelegenheid van laaggeschoolden of personen met een
migratieachtergrond: het kan bijvoorbeeld nieuwe initiatieven betreffen ter ondersteuning van een
gekleurder ondernemerspubliek ...

-

Projecten ter bevordering van diversiteit in openbare/private ondernemingen: het kan gaan om het
aanmoedigen, steunen en managen van diversiteit bij Brusselse private organisaties en
plaatselijke besturen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van nieuwe
aanwervingsmethodes, om informatie/opleiding/sensibilisering rond de bestrijding van
vooroordelen en stereotypen, of om het testen van innoverende modellen voor het managen van
diversiteit in organisaties en ondernemingen.
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Komen niet in aanmerking voor de projectoproep :

× Actiris is bevoegd voor projecten in verband met de diversiteitsplannen.

Dergelijke projecten vallen buiten het bereik van deze projectoproep
http://www.actiris.be/diversite/tabid/899/language/nl-BE/Plan.aspx.

× Eigenlijke onderzoeksprojecten komen in aanmerking voor toelagen vanuit

Innoviris, bij wie ze prioritair subsidies moeten aanvragen. Uitsluitend
ontwikkelingsprojecten die niet in aanmerking komen voor de toelagen van
Innoviris kunnen worden overwogen, maar de voormelde toelagen zijn zowel
wat het budget als wat de duur betreft interessanter voor de kandidaten; die
gewestelijke budgetten zijn trouwens omvangrijker. Hetzelfde geldt voor
onderzoeksprojecten met betrekking tot racismebestrijding, die in de eerste
plaats door de staatssecretaris bevoegd voor wetenschappelijk onderzoek
worden gesteund. De middelen van de huidige oproep zijn eigenlijk niet
bestemd voor dat type projecten.
https://innoviris.brussels/nl

× Projecten ter bestrijding van discriminatie en ten gunste van diversiteit buiten
de werksfeer.
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Definitie van het kruispuntdenken en discriminatiecriteria

Kruispuntdenken
Definitie: wanneer iemand wordt gediscrimineerd op twee of meer gronden, die gelijktijdig optreden en op
onlosmakelijke wijze op elkaar inwerken, waardoor afzonderlijke en specifieke vormen van discriminatie ontstaan.
Kruispuntdenken is (de analyse van) het verschijnsel waarbij tegelijkertijd uiteenlopende discriminatiegronden
optreden, waarbij in dit onderlinge verband een specifieke ongelijke behandeling ontstaat.
Kruispuntdenken is de Nederlandse term voor het begrip `Intersectionality´, dat in de jaren tachtig van de vorige
eeuw in de Verenigde Staten opgeld deed in de Black feminism-beweging, die aandacht vroeg voor zwarte
vrouwen, die zowel bij blanke feministen als bij racisme bestrijdende zwarte mannen op onbegrip stootten. Hun
positie op het kruispunt van verschillende machtsassen in de maatschappelijke betrekkingen werd miskend door
een eenzijdige visie op deze machtsverhoudingen.
Referenties:
Door Actiris over het kruispuntdenken bestelde studie bij het Center for Intersectional Justice // Actiris//MFM n°2018-1
Handleiding « Intersectioneel denken » - Publicatie van ELLA vzw

Discriminatiecriteria
Artikel 4 van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke
behandeling op het vlak van de tewerkstelling somt de volgende discriminatiecriteria op (gronden):
`rechtstreekse discriminatie´: elk onderscheid op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat,
geboorte, vermogen, geloof, levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, de huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, geslacht, zwangerschap,
bevalling, moederschap, geslachtsverandering, nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of
etnische afstamming of sociale afkomst, waardoor een persoon ongunstiger wordt behandeld dan een ander in
een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld
`onrechtstreekse discriminatie´: elke bepaling, maatstaf of handelwijze die ogenschijnlijk neutraal is, maar
personen wegens een bepaalde leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof,
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur,
afkomst, nationale of etnische afstamming of sociale afkomst, geslacht, of wegens de huidige of toekomstige
gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, geslachtsverandering, of
zwangerschap, bevalling of moederschap, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen.
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3. Wie kan een project indienen?
Elke privéonderneming en -vereniging die, of elk plaatselijk bestuur dat:

-

bij

de

indiening

van

het

aanvraagdossier

en

uiterlijk

op

15/08/2022

om

23h59

over

een

ondernemingsnummer beschikt, tenzij een wettelijke vrijstelling geldt;
-

over rechtspersoonlijkheid beschikt op de dag van het afsluiten van de projectoproep,
namelijk 15/08/2022 om 23h59, tenzij een wettelijke vrijstelling geldt;

-

actief is in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (die er met andere woorden een maatschappelijke

zetel of uitbatingszetel heeft);

Partnerships worden aangemoedigd om overlappingen en overbodig werk te vermijden.
Verschillende projectdragers zijn dan partners en schragen het initiatief, waarvan één de rol van
coördinator op zich neemt, met name:
 het project administratief opvolgen voor alle partners
 het formulier en de verschillende opvolgingsverslagen indienen
 het project financieel opvolgen

De laureaten van de projectoproep 2021 kunnen via het aanvraagformulier –

Laureaat 2021 een aanvraag indienen voor een verlenging van hun project, met een
gedocumenteerde motivatie waaruit blijkt dat;
1. de doeltreffendheid van het project bij de verwezenlijking van de in het project 2021
vastgestelde doelstellingen;
2. de relevantie van financiële steun in jaar 2 en de grootte van de steun.
3. De analyse van het activiteitenverslag en tussentijds financieel verslag die bij de
aanvraag zijn gevoegd.

Het eerste criterium telt voor tien punten. Het tweede en derde criterium tellen elk voor vijf punten. De
winnende projecten die voor een nieuw jaar worden ingediend, krijgen een score van 20 punten. Alleen
projecten die ten minste 3,5/10 of 7/10 per selectiecriterium hebben behaald, komen in aanmerking
voor financiering.
De laureaten van 2021 zullen de nadruk moeten leggen op de doelstelling om het project duurzaam
te maken en overtuigende resultaten moeten laten zien op het gebied van de discriminatiebestrijding
bij aanwerving en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt om de voortzetting van het project
te rechtvaardigen.
De jury zal haar beslissing over het al dan niet voortzetten van de steun aan het project in het licht
van deze verschillende elementen motiveren.
Projecten kunnen worden ingediend voor een maximale totale duur van 3 jaar, waarbij de subsidie elk
jaar progressief wordt verminderd.
Er wordt maximaal 400.000 euro gereserveerd voor de voortzetting van laureaten 2021, behalve als
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4. Toelaatbaarheidscriteria en projectselectie
Om in aanmerking te komen, moeten projecten aan twee voorwaarden voldoen:
 Uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.) ingediend
worden en de voorwaarden van de projectoproep naleven

Kunnen niet ingaan op de projectoproep:
 De besturen en de overheids- of semioverheidsinstellingen; de ten aanzien van de overheid
niet-autonome ondernemingen en vzw's (waarvan meer dan de helft van de leden van de
raad van bestuur, de directie of het toezichtsorgaan aangesteld worden door de regering of
autonome besturen)

 De activiteiten die al gefinancierd worden door het Gewest of andere openbare of private
fondsen (zie bestek II)

 Projecten die geen 5.000 euro kosten
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VIJF SELECTIECRITERIA

1. Overeenstemming met
de doelstellingen van het
gewestelijke beleid

Inhoudelijk en qua concretisering en resultaten moet het project overeenstemmen
met
de
doelstellingen
van
het
gewestelijke
beleid
inzake
discriminatiebestrijding op de werkvloer en de bevordering van diversiteit
op de arbeidsmarkt.

2. Overeenstemming met
de specifieke
doelstellingen van de
projectoproep

In de mate van het mogelijke moet het project rekening houden met de specifieke
doelstellingen van deze projectoproep, namelijk kiezen voor een aanpak van
veelvoudige discriminatie (kruispuntdenken) en/of bij de bevordering van
diversiteit op de arbeidsmarkt. Specifiek of transversaal rekening houden
met origine is daarbij een verplichting

3. Praktische en
budgettaire
haalbaarheid

4. Vernieuwend karakter
van het project

5. Mogelijke impact op de
tewerkstelling in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Men moet op overtuigende wijze aantonen dat het project op technisch en
begrotingsvlak geloofwaardig is. Daartoe moet de projectdrager kerngegevens
voorleggen waaruit blijkt dat zijn budget toereikend is (evolutie van de inkomsten
en uitgaven, enz.). Bij de beoordeling van dit criterium zal ook rekening worden
gehouden met de mate van cofinanciering die de projectdrager(s) van het
bedoelde project voor ogen heeft/hebben. Projecten die een beduidend aandeel
eigen middelen investeren, worden gunstig onthaald. Gebruik van in gelijke
mate meet- en waardeerbare kwalitatieve, kwantitatieve en duurzame
doelstellingen en indicatoren is noodzakelijk. Ze moeten de hierboven
uiteengezette beginselen van behoorlijk bestuur respecteren.

De projectoproep zal zowel proefprojecten ondersteunen als de ruimere
verspreiding en vergemeenschappelijking van eventuele proefinitiatieven die hun
sporen hebben verdiend, voor zover er zich daartoe mogelijkheden aandienen op
het grondgebied van het gewest. Het project mag zeker geen nabootsing zijn van
een bestaande activiteit of er te sterk op gelijken, en moet passen in minstens
één van de thema's van de projectoproep. Het project moet ongeziene
activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffen of minstens
vernieuwend zijn.

Het project moet uitleggen hoe het bij de uitvoering zou zorgen voor een
ondersteuning en bevordering van de tewerkstelling van de beoogde
doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De criteria 1 – 3 – 5 tellen mee voor vijf punten, het tweede en vierde criterium zijn elk goed
voor tien punten. De projecten worden dus beoordeeld op een totaalscore van 35.
Alleen projecten die ten minste 3,5/10 of 7/10 per selectiecriterium hebben behaald, komen in aanmerking
voor financiering.
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De afwezigheid van één van deze elementen, kan leiden tot de uitsluiting van het project uit de oproep.

Bijkomende elementen

De aandacht van de projectdragers wordt op het volgende gevestigd:








De Algemene beleidsverklaring 2019-2024 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Dit
beleidsdocument bevat onder meer de volgende doelstellingen: duurzame kwaliteitsjobs voor
iedereen, een inclusief werkgelegenheidsbeleid ter versterking van de discriminatiebestrijding
op de arbeidsmarkt, gelijke kansen als transversaal instrument in de strijd tegen discriminatie
en een transversalere aanpak om vrouwenrechten veilig te stellen
De tweede pijler van de Strategie 2030, die bovenal transversaal duurzame kwaliteitsjobs voor
iedereen wil bewerkstelligen (cfr.www.go4.brussels ) ;
De uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie
en de gelijke behandeling op het vlak van de tewerkstelling en van de ordonnantie van 16
november 2017 inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de
genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De opvolging van aanbevelingen van internationale instellingen over mensenrechten,
discriminatiebestrijding en meer diversiteit

Naast de integratie van de origine en gelijke kansen, worden de projectdragers ook geacht
om rekening te houden met het duurzaamheidsaspect.
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Jury

Een jury zal de aanvragen analyseren om aan de minister van Werk een keur van projecten voor te leggen,
gerangschikt in dalende volgorde.
De jury is uit zeven leden samengesteld:
-

een vertegenwoordiging van Brussel Economie en Werkgelegenheid en van Equal.brussels, twee besturen van
de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
een vertegenwoordiger van Actiris
een vertegenwoordiger/s van het maatschappelijk middenveld
een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Werk, in de rol van de waarnemer
een vertegenwoordiger van het kabinet van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, in de rol van de waarnemer

Het betreft een wedstrijdformule, waarbij in het licht van de criteria meest overtuigende projecten worden
geselecteerd, zolang er nog budget beschikbaar is. We sporen de projectdragers aan volledige dossiers in te dienen,
die onderbouwd zijn.

Vertrouwelijkheid
De inhoud van alle ontvangen, bestudeerde, geweigerde of aanvaarde projecten wordt strikt vertrouwelijk behandeld, en
mag op geen enkele manier die het ondernemerschap van de projectdrager schade zou kunnen berokkenen, kenbaar
worden gemaakt. De ontvangen informatie wordt enkel voor de analyse van het project gebruikt. Uiteraard zal er na afloop
van de projectoproep een samenvatting van de gekozen projecten kenbaar worden gemaakt. De regering wordt op de
hoogte gebracht van de gekozen projecten, en eventueel ook van de geweigerde.
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5. Financiële steun

1.150.000 euro

voor het geheel van de projectoproep 2022, `Discriminatiebestrijding en de
bevordering van diversiteit op de werkvloer´

5.000 euro

als minimale financiële steun

 Administratief kan het project ten hoogste voor 12 maanden een subsidie ontvangen.
 Per project wordt een begeleidingscomité opgericht, dat 3 keer zal samenkomen ter
opvolging van het project. (bij de start van het project, na de opstart en halfweg het project.)

De projectlaureaten verbinden zich ertoe deel te nemen aan een in de loop van 2023 georganiseerd
seminar (onder voorbehoud van de sanitaire situatie), zodat een diversiteitsnetwerk kan bloeien en er
ruchtbaarheid wordt gegeven aan de in het kader van deze projectoproep door het Gewest gesteunde
initiatieven en diens resultaten. Zo kunnen de bekroonde projecten in het uitstalraam worden geplaatst.
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6. Hoe deelnemen?

Bekijk ook

het bestek II – Administratieve bepalingen en
verplichtingen, dat op de website van Brussel
Economie en Werkgelegenheid staat

Download het formulier en de
bijlagen ervan en vul ze in.

Ze staan op de website van Brussel
Economie en Werkgelegenheid

Stuur uw dossier
Per e-mail naar het volgende adres: werkgelegenheid@gob.brussels
De kandidaatstelling moet worden ingediend zoals het hoort, d.w.z. aan de hand van het specifieke
formulier en de bijhorende bijlagen. Voeg ook alle andere nuttige bijlagen toe.

Indien het technisch niet mogelijk is om het dossier digitaal in te sturen, gelieve telefonisch
contact op te nemen via 0497.45.93.48.

Deadline voor het indienen van een
kandidaatstelling:
15/08/2022, om 23h59
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Beoogd Tijdschema
Uitschrijven van de projectoproep: 27/06/2022
Deadline voor het indienen van het aanvraagformulier
en de bijhorende bijlagen: 15/08/2022, om 23u59.
Beraadslaging van de jury: in de loop van september 2022
Beslissing van de regering: in de loop van oktober 2022
Ondertekening van de overeenkomst en indiening van de schuldvordering
voor de uitbetaling van de eerste schijf: in de loop van oktober/november 2022

7. Meer inlichtingen?

Contacteer ons
werkgelegenheid@gob.brussels
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