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IEDERS STEM TELT STELT SOCIALE THEMA’S OP SCHERP
MENSEN MAKEN DE SAMENLEVING
KIES VOOR BELEID WAARIN IEDEREEN MEETELT
De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW,
de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk
hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze
krijgen een plaatsje in de marge.
‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting centraal, ook bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén
meetelt’ doet een appèl op beleidsmakers én kiezers.
Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokale niveau,
want de kabouters gaan het niet doen. Lokale besturen hebben sleutels in handen om het dagelijks
leven voor hun inwoners te verbeteren. Ook voor zij die het moeilijker hebben.
‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van deze mensen. In de Vlaamse provincies en
grootsteden slaan Samenlevingsopbouw en vele partners de handen in mekaar om te ijveren voor
een socialer beleid. We mengen ons actief in het verkiezingsdebat en schuiven beleidsprioriteiten
naar voor die we op de politieke agenda willen van de komende legislatuur.
‘Ieders Stem Telt’ is een samenwerkingsverband op initiatief van Samenlevingsopbouw, in
partnerschap met oa. Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Vluchtelingenwerk
Vlaanderen, Uit de Marge, Decenniumdoelen, Caritas, Centra Algemeen Welzijnswerk, het
Minderhedenforum, JES stadslabo, Kras jeugdwerk, Sta-an, SAM vzw, Femma, Vormingplus,
Beweging.net, Huurdersbond, SVKA, ABVV, CAW Antwerpen, Free Clinic, Hart boven Hard, FMDO,
FMV, Internationaal Comité, Motief, …
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DIVERSITEIT IS REALITEIT IN ANTWERPEN
De Antwerpse samenleving is met een bevolking uit 177 herkomstlanden, een diverse samenleving.
Dat is een feit. Deze superdiversiteit heeft impact op verbondenheid. We kunnen ons lidmaatschap
van een gemeenschap en ons burgerschap niet enkel nog koppelen aan onze herkomst. De
superdiverse samenleving heeft nieuwe vormen van solidariteit en verbondenheid nodig.
Voor verbondenheid en solidariteit moet je op elkaar kunnen rekenen. Vertrouwen is onmisbaar.
Mensen met een migratieachtergrond stoten ondanks inspanningen te vaak op muren. Muren
waarvan vaak onduidelijk is waarom ze er voor hen staan en niet voor anderen. Racisme en
discriminatie is één van de factoren die hen beletten om een volwaardige plaats in te nemen in de
samenleving.
We hebben het niet over de te snel geroepen ‘racist’ tegen de leraar. We hebben het niet over een
excuus om te verantwoorden waarom je geen job vindt. We hebben het over de racisme en
discriminatie die in onze systemen sloop. De angst en de vooroordelen die mensen belet om
onderwijs te volgen op hun niveau, een degelijke woning te hebben of om een gepaste job te
vinden.
We pleiten voor een aanpak van racisme en discriminatie als een maatschappelijk en structureel
probleem. Welke wetten, regelingen, praktijken, mechanismen en manieren van spreken sluiten
mensen uit? En dat in onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt, in de media, in de vrije tijd
of in de gezondheidszorg. Wat beknot medeburgers hun kansen om voldoende deel te hebben aan
maatschappelijke hooggewaardeerde materiële (een huis) en immateriële (recht, kennis) goederen?
Het is niet in overeenstemming met onze normen en waarden om racisme en discriminatie gewoon
te laten gebeuren. Ook in Antwerpen kunnen we racisme en discriminatie bannen uit onze
samenleving. Enkel zo bouwen we wederzijds vertrouwen op voor een gezamenlijke toekomst.
Gemeenten staan het dichtst bij de burger. Racisme en discriminatie in je eigen wijk of stad hakt er
diep in. Gemeenten hebben; onder andere als werkgevers, dienstverleners, subsidiërende
overheden, opdrachtgevers en beheerders van (sociale) huisvesting; verschillende hefbomen om
racisme en discriminatie aan te pakken.
We horen uit tal van voorbeelden dat een gecoördineerde aanpak van racisme en discriminatie op
lokaal niveau werkt. De lokale verkiezingen op 14 oktober 2018 zijn een goede aanleiding om dit op
de agenda te zetten.
Op 16 november 2017 ging er een netwerkdag door voor lokale besturen. Interessante praktijken
uit binnen- en buitenland kwamen aan bod. Hoe vergroot je het draagvlak in een gemeente om
racisme en discriminatie te keren? Welke mogelijkheden heeft je gemeente om een effectief beleid
te voeren dat discriminatie keert? En wat kan een lokale organisatie doen om racisme terug te
dringen?
Vanuit deze netwerkdag en vanuit de ervaringen van middenveldorganisaties lijken volgende
maatregelen effectief om racisme en discriminatie lokaal aan te pakken. We lijsten ze op. We
hopen dat uw partij er inspiratie uit haalt.
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EEN OVERKOEPELEND BELEID DAT RACISME EN DISCRIMINATIE
ERKENT, VOORKOMT EN AANPAKT
• Stad Antwerpen investeert in initiatieven die de maatschappelijke draagkracht voor diversiteit

vergroten. Er zijn plaatsen nodig waar mensen die sterk van elkaar verschillen kunnen
samenkomen en samenwerken. De plaatsen moeten veilig en laagdrempelig zijn. Mensen
luisteren er naar elkaar en leren er van elkaar. Ze bespreken er gemeenschappelijke en politieke
kwesties zoals racisme en discriminatie. De verbinding tussen mensen met verschillende
standpunten, achtergronden en vaak conflicterende belangen is een cruciale uitdaging voor
onze samenleving.

• Stad Antwerpen heeft een effectief actieplan racisme- en discriminatiebestrijding met

meetbare indicatoren. Dit plan omvat alle beleidsdomeinen. In het plan gaat er aandacht naar:
informeren, sensibiliseren, handhaven, controleren en sanctioneren. Slachtoffers van
discriminatie - en organisaties die met hen werken- werken mee aan de uitwerking van dit plan.
Dit plan geeft het vertrouwen aan burgers dat de stedelijke overheid alles doet om racisme en
discriminatie te voorkomen en te stoppen.

• Stad Antwerpen is lid van ECCAR, het Europees stedennetwerk dat kennis en expertise

uitwisselt rond de bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie. Stad Antwerpen
onderschrijft het tienpuntenactieplan en geeft het vorm volgens de eigen prioriteiten – in
samenwerking met lokale partners. De stad engageert daarvoor een voltijds coördinator die de
tijd en middelen krijgt om dit te realiseren.

• De 13 schepenen van gelijke kansen/diversiteit van de 13 centrumsteden sluiten een verbond

tegen racisme en discriminatie.

NAAR EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT
SOCIALE CLAUSULE IN GUNNING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN
Stad Antwerpen neemt sociale criteria op bij de toekenning van overheidsopdrachten. Deze
criteria kijken niet enkel naar de levering, de dienst of het werk zelf, maar ook naar de
maatschappelijke effecten en kosten die de aankoop met zich meebrengt:
• Stad Antwerpen integreert, bewaakt en handhaaft sociale criteria op vlak van arbeidsrecht,

gelijke arbeidsparticipatie en antidiscriminatie in de verschillende fases van de uitbesteding of
gunning van overheidsopdrachten.

• Stad Antwerpen legt een anti-discriminatiecharter voor aan bedrijven die intekenen voor

openbare aanbestedingen (ook aan bijvoorbeeld huisvestingsactoren of horecazaken). Om
impact te hebben, is de opvolging van het charter doorslaggevend. Dit kan onder meer via
QuickScans en het voorzien van begeleiding door stadsdiensten.

HANDHAVINGSBELEID TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE
Discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt laat teveel talent verloren gaan. De lokale overheid
speelt een belangrijke aanvullende rol in de aanpak hiervan Het gaat over de aanwerving en de
aanpak op de werkvloer.
• Stad Antwerpen wijst elke vorm van discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt kordaat

terecht met een systematisch opsporings- en handhavingsbeleid.

• Stad Antwerpen begeleidt bedrijven om discriminatie aan te pakken.
• Stad Antwerpen zet praktijktesten en mystery calls in.
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• Stad Antwerpen eist neutraliteit in het handelen van hun werknemers, maar niet in hun

uiterlijk en zorgt voor oplossingen indien er veiligheidsvereisten spelen.

PERSONEEL OPENBAAR BESTUUR DIVERSER
De medewerkers van een stad of gemeente zijn vaak geen spiegel van de samenleving. In een recent
advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (12/06/2017) staat dat niet alle lokale
besturen de gemiddelde norm voor tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap en een
migratieachtergrond halen. De SERV adviseert lokale besturen om evenredige arbeidsdeelname na
te streven. Lokale besturen hebben een voorbeeldfunctie. Diversiteit binnen het personeelsbestand
op alle niveaus creëert verbondenheid tussen verschillende burgers en het overheidsapparaat.
• Stad Antwerpen heeft een evenredige vertegenwoordiging van mensen met

migratieachtergrond in het personeel, op alle functieniveaus.

• Stad Antwerpen neemt tijdelijk positieve acties om de tewerkstellingskloof tussen mensen met

en zonder migratieachtergrond weg te werken. Bij evenwaardige kandidaten geeft men de
voorkeur aan mensen met een migratieachtergrond.

• Stad Antwerpen gebruikt als werkgever verschillende aanpakken om ontbrekende

competenties bij bepaalde groepen weg te werken. Zoals stages voor jongeren om hun gebrek
aan ervaring en netwerk te overbruggen. En Nederlands op de werkvloer voor kortgeschoolde
werknemers.

EEN AANWERVINGSBELEID OP MAAT
Veel openbare besturen hebben een lange aanwervingsprocedure. Soms moet je digitaal
solliciteren; ook voor jobs waarin digitale vaardigheden niet nodig zijn. Dikwijls volgt een
schriftelijke proef; die vaardigheden vereist die voor de job niet prioritair zijn. Dan pas volgt een
praktische proef waarin een kandidaat écht kan laten zien dat hij/zij geschikt is.
• Een goede schoonmaker of groenarbeider kan mogelijks niet deelnemen aan de

selectie omdat hij niet weet hoe hij met de computer moet solliciteren.
• In een aantal jobs is het voldoende als je Nederlands begrijpt en als je jezelf in het

Nederlands verstaanbaar kan maken.
Verder is een bepaald diploma vaak een voorwaarde om deel te nemen aan de procedure. Terwijl
de kandidaat de juiste competenties op een andere manier verwierf.
• Stad Antwerpen stelt bij elke vacature de vraag: “Over welke competenties moeten de

kandidaten echt beschikken om de betreffende job goed uit de voeren?” En stemt daar de
aanpak en de vereisten van de aanwervingsprocedure op af.

• Stad Antwerpen maakt jobs toegankelijker voor meer geschikte kandidaten door onnodige

diploma- en taalvereisten weg te werken.

NAAR EEN INCLUSIEVE WOONMARKT
Wij zien dagelijks de winst van goed wonen. Een goed dak heeft een positief effect op andere
levensdomeinen zoals gezondheid, onderwijs en werk en het jaagt mensen minder op juridische
kosten.
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DE PRIVATE HUURMARKT
Als gevolg van het schaarse aanbod, is de druk op het onderste segment van de private huurmarkt
groot. Eigenaar-verhuurders kunnen kiezen tussen huurkandidaten, ook voor huurwoningen van
slechte kwaliteit. Mensen met een vervangingsinkomen, mensen met een migratieachtergrond en
alleenstaande moeders met kinderen, worden vaker dan andere kandidaten afgewezen of krijgen te
horen dat het pand ‘al verhuurd is’.
Uit onderzoek van UGent naar etnische discriminatie door makelaars in het Brussel Hoofdstedelijk
Gewest blijkt dat een derde van de makelaars ingaat op de vraag om etnische minderheden te
discrimineren. Kandidaat-huurders met een Turkse of Arabische naam worden in één op zeven
gevallen gediscrimineerd door makelaars, ook mensen met een vervangingsinkomen en met een
beperking worden gediscrimineerd. In Gent daalden de gevallen inzake discriminatie op de Gentse
immobiliënmarkt na een sensibiliseringscampagne.
• Stad Antwerpen strijdt tegen discriminatie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de

private huurmarkt. De stad doet dat met vorming, sensibilisering, controle en sanctionering
voor verhuurders en immokantoren.

• Stad Antwerpen zorgt ervoor dat de OCMW-huurwaarborg het voor huurders niet moeilijker

maakt om een woning te vinden. De stad zoekt alternatieven om te verhinderen dat OCMWgerechtigden in krotten moeten wonen.

• Stad Antwerpen voert een politiereglement met administratieve boetes in dat verhuurders

verplicht om de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten te vermelden. De
federale wetgever maakte in 2007 een wettelijk kader om dit mogelijk te maken. Zo voorkom je
dat verhuurders hogere prijzen voorwenden ten aanzien van ongewenste kandidaat-huurders.
Ook andere inbreuken tegen bestaande regelgeving kunnen voorwerp vormen van dit
politiereglement. We denken hierbij onder andere aan onrechtmatige commissielonen ten
voordele van immokantoren bij verhuur of overdreven kosten voor plaatsbeschrijvingen die
eenzijdig aan de huurder worden doorgerekend.

• Stad Antwerpen voert een actief beleid rond racisme en discriminatie op de woonmarkt:


De stad zet positieve en sensibiliserende acties gericht op verhuurders en immokantoren.
Ze wijzen hen op wettelijke bepalingen, denk maar aan de verplichte huurprijsaffichering of
aan de wettelijke regeling omtrent huurwaarborgen.



De stad zet sensibiliserende acties op gericht op kandidaat-huurders.
Ze wijzen hen op rechten en plichten.



De stad sluit een gelijke behandelingsprotocol af.



De stad spoort discriminatie actief op, op de private huurmarkt door zowel gerichte
controles als steekproefcontroles.



Bovenstaande maatregelen kunnen door de installatie van een lokaal meldpunt
discriminatie voor kandidaat-huurders die gediscrimineerd worden.

• Stad Antwerpen neemt initiatieven om te garanderen dat de waarborg geen drempel vormt

voor het huren van een kwalitatieve woning:


Een lokaal huurwaarborgfonds oprichten dat kwetsbare burgers een terug te betalen
huurwaarborg voorschiet.



Immokantoren een engagement laten opnemen om zich te houden aan de geest van de
wet die een waarborg voorziet van 2 maand huishuur. Dat maakt waarborgregelingen als
de Korfinawaarborg overbodig.
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De OCMW-waarborg sneller ter beschikking stellen.
En in een gelijke behandelingsprotocol opnemen dat immokantoren een OCMW-waarborg
niet weigeren. Alternatieven uitwerken voor de OCMW-waarborg zodat verhuurders niet
kunnen achterhalen dat de waarborg een OCMW-herkomst heeft.

PARTICIPATIE VAN SOCIALE HUURDERS
Zowel middenveldorganisaties die werken met sociale huurders, als sociale
huisvestingsmaatschappijen en het sociaal verhuurkantoor wijzen erop dat het profiel van de sociale
huurder verandert: hogere inkomens verdwijnen en nieuwe huurders beschikken over weinig
budget. Daarnaast is er een toename van het aantal bewoners met een psychische kwetsbaarheid,
door de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de diversiteit in migratieachtergrond
neemt toe.
Dit zorgt voor uitdagingen op het vlak van samenleven. De vroegere aanpak voldoet niet meer. De
diversiteit van de huidige bewoners creëert kansen en problemen. Er is meer vraag naar
ondersteuning om met deze nieuwe dynamieken aan de slag te gaan. De nood aan gespecialiseerde
leefbaarheidsmedewerkers, wijkwerkers en woonbegeleiders om de sociale samenhang en
draagkracht in de wijken te verbeteren groeit.
• Stad Antwerpen biedt financiële ondersteuning aan participatie-initiatieven in de sociale

huisvesting. Sociale huisvestingsmaatschappijen ontwikkelen volwaardige participatieplannen
waarbij in belangrijke mate aandacht wordt geschonken aan de noden van de meest kwetsbare
huurders en rekening houdend met diversiteit van de sociale huurders (zoals communicatie en
manier van participatie).

NAAR EEN TAALVRIENDELIJKE SAMENLEVING
Antwerpen is een superdiverse en dus een meertalige stad. Met deze realiteit omgaan, vraagt een
positieve basishouding onder bewoners die erop gericht is om in communicatie te treden met
elkaar, ongeacht de benutte taal, het taalniveau of de communicatievorm. Het doel om de ander te
begrijpen, primeert op de vorm.
Anderstaligen zijn gebaat bij een goede kennis van het Nederlands, maar kennis van het Nederlands
creëert vandaag niet automatisch gelijke kansen. Nederlands is een belangrijk middel om
volwaardig te participeren aan de samenleving en niet een voorwaarde. De kennis van het
Nederlands kan geen argument zijn voor het uitsluiten van mensen in hun grondrechten.

TROTS OP DE MEERTALIGE REALITEIT VAN DE STAD
Elke ontmoeting tussen mensen in onze stad, kan een oefenkans Nederlands zijn, als de anderstalige
Antwerpenaar zich daar comfortabel bij voelt. Het initiatief van deze leerkans gaat uit van degene
die Nederlands wil leren. In een omgekeerde volgorde komen mensen in een ongelijkwaardige
machtsverhouding ten opzichte van elkaar te staan met polisering tot gevolg.
• Stad Antwerpen geeft het goede voorbeeld in de stedelijke communicatie en beeldvorming.

Het focust in publiekscampagnes op wat alle inwoners van Antwerpen verbindt en toont de
diversiteit van de bevolking.

• Stad Antwerpen zet campagnes op tegen discriminatie. Deze campagnes hebben een positieve

en inclusieve boodschap. De internationale dag tegen racisme is een goede gelegenheid om een
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volledige week aan de aanpak van discriminatie te besteden. Gemeenten kunnen daar een
coördinerende rol in spelen, zelf actie voeren en het verenigingsleven ondersteunen in hun
initiatieven.

DIENST- EN HULPVERLENING DIE ER NAAR STREEFT OM ELKAAR GOED TE
VERSTAAN
Kwaliteitsvolle dienst- of hulpverlening en kwaliteitsvolle communicatie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De kwaliteit is beter als beide partijen elkaar goed begrijpen en zich genuanceerd
kunnen uitdrukken.
• Stad Antwerpen zorgt dat alle dienst- en hulpverlening in Antwerpen beschikt over een waaier

aan communicatiemiddelen om kwalitatieve dienst- en hulpverlening te garanderen. We
denken hierbij onder andere aan OCMW, VDAB, CAW en sociale huisvestingsmaatschappijen.
Dit kan gaan over meertalige ambtenaren en hulpverleners tot tolken en slimme technologieën.
Het verkrijgen van noodzakelijke dienst- en hulpverlening is nooit afhankelijk van de mate
waarin een cliënt Nederlands praat.

BLIJVEN LEREN OOK ALS JE NEDERLANDS NIET LUKT
Het recht op onderwijs is een universeel mensenrecht. Leerprocessen zijn echter grillig, niet lineair
en duren levenslang. De taalleerbehoeftes van mensen veranderen en evolueren of zijn afhankelijk
van de context. Er zijn voldoende Nederlandse lessen nodig, afgestemd op de behoeften van wat en
hoe anderstaligen Nederlands willen en kunnen leren. Het attest ‘uitgeleerd’ zorgt nu voor een
mate van bescherming voor mensen die zeer moeilijk Nederlands leren binnen de huidige context
van het volwassenonderwijs. De keerzijde is dat hen uitsluit van professionele ondersteuning in het
leren van het Nederlands.
• Stad Antwerpen stimuleert, ondersteunt en coördineert het zoeken naar alternatieve

leermethodieken om tegemoet te komen aan de leerbehoeftes van mensen die zeer moeilijk
Nederlands leren binnen de huidige context van het volwassenonderwijs.

TAAL GEEN VOORWAARDE VOOR GRONDRECHTEN
In de Vlaamse Wooncode staat de verwachting dat iedereen in staat is om een bepaald taalniveau
te behalen. Dit is vanuit de praktijk niet voor iedereen realistisch, zeker binnen een termijn van 1
jaar. Een goede woning is net voor die groep erg belangrijk. Maar zo zijn er ook andere.
• Stad Antwerpen maakt de kennis van het Nederlands geen voorwaarde voor het verkrijgen van

een leefloon. Het bijwonen van de Nederlandse les en Nederlands oefenen wordt gestimuleerd,
maar het wordt niet opgenomen als voorwaarde in het GPMI contract van mensen die een
leefloon aanvragen. Het verhoogt de stress en beïnvloedt de leerprestaties vaak negatief.
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JONG IN DE STAD
BETROKKENHEID VAN JONGEREN BIJ DE INRICHTING VAN OPENBARE RUIMTE
Jongeren maken veel gebruik van de pleinen in de buurt om af te spreken met vrienden of te
sporten. Jongeren dromen van een betere infrastructuur op de pleinen, van meer groen, van
voldoende openbare ruimte waar ze zichzelf kunnen zijn.
• Stad Antwerpen richt de openbare ruimte in, in dialoog met buurtbewoners, ook met

jongeren. Dialoog start in de conceptfase van projecten. Op die manier verhoog je de
slaagkansen van openbare ruimte als plaats voor ontmoeten, leren en ontwikkelen.

OPEN COMMUNCIATIE MET JONGEREN IN HET ONDERWIJS
Jongeren brengen veel tijd door in de school. Het neemt een grote plaats in, in hun leefwereld.
Daarom is het belangrijk dat scholen investeren in goede en open communicatie zodat jongeren er
zich goed voelen.
• Stad Antwerpen stimuleert scholen om racisme te bespreken. Vandaag gebeurt dit heel

oppervlakkig. Er moet meer aandacht gaan naar de geschiedenis van racisme en discriminatie
en hoe dat zich vandaag manifesteert.

• Het Antwerpse stadsbestuur pleit er mee voor dat een realistische geschiedenis van de

kolonisering in de curricula van het Vlaamse onderwijs komt. Hierbij wordt ook het geweld en
de onderdrukking van de kolonisatoren beschreven en krijgt het perspectief van
gekoloniseerden een stem.

NAAR EEN POLITIE, UW VRIEND
Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties brengen soms noodgedwongen meer tijd door in
de openbare ruimte. Er is minder ruimte in huis om zich te ontspannen en vrijetijdsactiviteiten zijn
duur. In deze omgeving hebben zij meer kans om in aanraking te komen met criminele feiten en
bijhorende interventies van de politie. Even goed worden deze kinderen en jongeren vaker
geviseerd door de politie omwille van etnische profilering, een bepaald beleid in de openbare
ruimte of armoedesituaties.
Jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities komen meer in contact met de controlerende en
sanctionerende aspecten zoals systematische identiteitscontroles, GAS-boetes of huiszoekingen. Dit
zorgt ervoor dat deze jongeren, vaak al zeer jong, een negatief beeld ontwikkelen van de politie.
Deze jongeren doen ook minder snel een beroep op de politie als ze zelf in de problemen zitten of
bescherming nodig hebben. De politie voelen ze niet aan als ‘hun politie’.
• Stad Antwerpen investeert verder in het meer divers maken van het politiekorps. Het pakt

racisme binnen de politie hard aan. Binnen de politie lopen er campagnes om te sensibiliseren
rond racisme en discriminatie.
• Stad Antwerpen investeert in laagdrempelige (nabijheids)politie. Er gaat meer aandacht naar
wijkpolitie die voldoende tijd krijgt om een vertrouwensband op te bouwen en te kiezen voor
dialoog.
• Stad Antwerpen geeft etnische profilering geen kans binnen de politie. Het wordt niet ingezet
als een werkinstrument binnen de politie.
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