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Wat mag je verwachten?

In deze opleiding leer je discriminatie herkennen. Je leert er diverse manieren van 
reageren en geschikte gesprekstechnieken. Tijdens de opleiding werken de deelnemers 
aan hun communicatievaardigheden door diverse oefeningen. Zij krijgen inzicht in het 
verschijnsel van discriminatie, de rol van de context en het effect van een reactie op 
betrokkenen. Theorie en praktijk wisselen elkaar af tijdens de dag.

Maak je sterk tegen discriminatie!

9.00 Onthaal

9.30 In het eerste dagdeel leer je discriminatie herkennen.  
Met de online tool eDiv ontdek je de antidiscriminatiewetgeving op een  
toegankelijke manier. Je leert de materie kennen door oefeningen en feedback. 
Unia (Interfederaal gelijke kansencentrum)

12.00 Lunch

13.00  In de namiddag informeert de opleiding over discriminatie en bijkomende emoties.  
Daarnaast leren de deelnemers over diverse manieren van reageren en over  
geschikte gesprekstechnieken. Tijdens de training werken de deelnemers aan  
hun communicatievaardigheden door diverse oefeningen. 
Michel De Gieter, SKAN Performance Management

16.00 Einde

Programma

Wanneer voelt iemand zich gediscrimineerd? Wat doe je als 
een collega een racistische mop vertelt? Wat kun je doen tegen 
racistische opmerkingen op het werk? 

Ook in het dagelijkse werk worden medewerkers van gemeenten 
en OCMW‘s soms geconfronteerd met moeilijke en lastige vragen 
of discriminerende uitspraken. Hoe gaat een medewerker met zo’n 
situatie om? Werken rond discriminatie gebeurt al te vaak na een 
concrete aanleiding. Preventie is de kern van bewustwording. 

En het belangrijkste middel om discriminatie te voorkomen.

http://www.unia.be/nl
http://www.skan.be/nl/
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Waar en wanneer 
Raadpleeg de exacte locaties en data op onze website: www.diverscity.be/ondersteuning/opleidingen/hallo-is-dit-
discriminatie-hoe-omgaan-met-discriminatie-op-de-werkvloer 

Voor
Leidinggevenden en medewerkers uit lokale besturen die geconfronteerd worden met racisme,  
discriminerende vragen of uitspraken.

Inschrijven
De opleiding start om 9u30 en duurt tot 16u00. Deelname is gratis, inschrijven is evenwel verplicht.
Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be.

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.  
We rekenen 60 euro aan wanneer de annulatie later, zonder geldige reden, plaatsvindt. 

Info inhoudelijk
Pol Despeghel, sectorconsulent Diverscity, pol.despeghel@diverscity.be of 02 211 55 50

Info praktisch
Elke Van den Wijngaert, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam,  
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, 02 211 56 60

Organisaties
Diverscity met de steun van Unia (het Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Praktisch

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-
Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende 
projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen. 

Opleiding in huis.
Diverscity biedt ook de mogelijkheid om deze opleiding in huis te organiseren 
in 2019. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid kan deze 
opleiding (volledige dag) in huis georganiseerd worden tegen de prijs van 
1000 euro. Let op: Elke organisatie kan slechts één maal aanspraak maken op 
een gesubsidieerde opleiding voor de periode 2018-2019.  
Voor meer informatie: info@diverscity.be of www.diverscity.be/ondersteuning/
vormingsfonds
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