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Stad Gent start met praktijktesten op Gentse
arbeidsmarkt

De Stad Gent wil aan de hand van praktijktesten nagaan of er sprake is van

discriminatie op de Gentse arbeidsmarkt. De Stad gaat via een overheidsopdracht

op zoek naar een onderzoekspartner die het onderzoek op objectieve en

wetenschappelijke wijze kan uitvoeren. Er zal getest worden op mogelijke

discriminatie op het vlak van gender, leeftijd, herkomst of een beperking.

De Stad Gent kiest voor praktijktesten na kennisname van de cijfers over structurele

ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen op de arbeidsmarkt, op basis van

meldingen bij Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en na eerder

onderzoek naar ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.



De praktijktesten moeten aantonen of er al dan niet een significant ongelijke behandeling kan

worden vastgesteld bij selectieprocedures. De focus ligt op sectoren waarin veel mensen worden

tewerkgesteld, zowel in de profit als in de non-profitsector. De wetenschappelijke partner moet

een gegronde onderzoeksaanpak ontwikkelen, zal een onderzoeksrapport opstellen, en

beleidsaanbevelingen formuleren op basis van de uitkomst van het onderzoek.

'Werk is zo belangrijk om vooruit te komen in het leven. Iedereen moet een
faire kans krijgen op een job, ongeacht wie je bent. De Stad Gent wil
meebouwen aan een eerlijke arbeidsmarkt, waar kansen liggen voor
iedereen. Meten is weten: praktijktesten die discriminatie wetenschappelijk
onderzoeken, zullen ons helpen om de juiste bouwstenen te kiezen.'
— Astrid De Bruycker, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

In de onderzoeksopdracht schuift de Stad vier discriminatiegronden naar voren: gender,

leeftijd, herkomst en een beperking. Daarnaast wordt gevraagd om kruispunten van uitsluiting

te testen, een combinatie van meerdere discriminatiegronden. De onderzoeksinstelling is

evenwel vrij om de methode te bepalen en te kijken hoe het onderzoek het best kan worden

gevoerd. Het gaat in deze fase om academische praktijktesten op sectorniveau, wat betekent dat

er geen uitspraken gedaan worden over individuele werkgevers.

In dialoog

Een dialooggroep zal op regelmatige tijdstippen samenkomen om de aanpak en resultaten te

bespreken. Voor deze dialooggroep worden werkgeversorganisaties, vertegenwoordiging van de

doelgroepen, betrokken stadsdiensten, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en

mannen en de onderzoeksinstelling zelf uitgenodigd.

'We willen het debat over mogelijke discriminatie op de arbeidsmarkt zonder
taboes kunnen voeren. Daarom gaan we voor een wetenschappelijke en
objectieve stand van zaken. Niet om iemand te viseren, wel om te weten
hoever we vandaag al staan. En om met alle partners samen te blijven werken
aan een inclusieve arbeidsmarkt.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk en Sociale Economie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Tussen 2015 en 2019 liet de Stad Gent al praktijktesten uitvoeren op de Gentse

immobiliënmarkt. Die aanpak was erg succesvol: de discriminatie in de eerste fase van het

verhuurproces nam sterk af. Slechts enkele makelaars bleven discrimineren en werden

doorverwezen naar Unia.
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Frank Philips, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0486 36 25 11, e-

mail frank.philips@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen De Bruycker , gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent
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Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
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