
In Leuven is hij zelf een goed inge-

burgerde (West-Vlaamse) migrant. 

Beroepshalve krijgt hij dagelijks te 

maken met de groeipijnen van een 

samenleving die in vele opzichten 

diverser is dan in zijn jeugdjaren. 

Verschillende culturen, leeftijden of 

geaardheden rekenen op “zijn” cen-

trum om hun gerechtigde plaats in de 

samenleving te veroveren. Hij staat 

hen bij zoals hij is: realistisch, gedre-

ven, minzaam en gewetensvol. Voor 

Leuven Actueel zette Jozef De Witte 

zijn hart open.
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Vooreerst, gelukkige verjaardag! Life be-
gins at 60?
“(lacht) Er zijn een paar festiviteiten gepland, 
sommige zijn al achter de rug, andere moe-
ten nog komen. Als student had ik een beeld 
van een 60-jarige voor ogen waarin ik me-
zelf nu niet meer zou herkennen. Er zijn toch 
heel wat dingen veranderd. Misschien was 
iemand die vroeger 60 was, met alle res-
pect, ouder dan zij die het vandaag zijn. Zij 
zaten toen ook vast in een bepaald rollenpa-
troon, dingen die je niet meer veronderstelt 
bent te doen op je 60ste. Ik besef wel dat 
ik fysiek niet meer dezelfde ben dan 30 jaar 
geleden, maar ik treur er niet om.”

Waarom is het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en Racismebestrijding no-
dig?

“We nemen een unieke positie in. We zijn 
een onafhankelijke openbare dienst ter 
beschikking van iedereen. Europa en de 
Verenigde Naties willen dat elk land een or-
ganisatie heeft die instaat voor de bevorde-
ring van gelijke kansen,  de bestrijding van 
discriminatie en het respect voor de men-
senrechten. Een recente evaluatie van het 
Centrum leert ons dat we in positie zijn om 
zaken op de politieke agenda te zetten en 
soms het ‘geweten’ van Vlaanderen te vor-
men. We zijn een soort waakhond.”

Wie doet er een beroep op het Centrum?
“We krijgen meer dan 5.000 meldingen per 
jaar, ongeveer 4.000 over discriminatie en 
1.000 over grondrechten van vreemdelin-
gen. Dit zijn dus jaarlijks 5.000 personen die 
zeggen dat ze met een probleem zitten, met 
name dat ze als mens miskend worden om-
wille van een kenmerk dat er niet toe doet. 
Elke dag krijgen we brieven van mensen die 
geweigerd worden op basis van hun ge-
slacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handi-
cap, origine of geloof. Denk maar aan een 
huiseigenaar die weigert te verhuren en een 
werkgever die weigert aan te nemen, of je 
bent slachtoffer van geweld omdat je homo 
of gehandicapt bent.”

Hoe gaan u en uw medewerkers om met 
deze schrijnende getuigenissen?
“Mijn motto is: ontvang de mensen met een 
warm hart maar met een koel hoofd. Het  
zijn schokkende ervaringen die de mensen 
meemaken, zij worden immers als mens 
gereduceerd! Daarom is dat warm hart 
zeker nodig, maar tegelijk vereist het een 
koel hoofd om ook de andere kant verhaal 
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te horen. Het is aan ons om dit nuchter te 
onderzoeken, om contact op te nemen met 
die andere partij en om een onderhandelde 
oplossing te bedingen. We mogen ons niet 
laten meeslepen door verhalen van wie dan 
ook.”

Wat vormen momenteel de grootste uit-
dagingen voor het Centrum?
“Er zijn er een drietal. Vooreerst is er de 
plaats van diversiteit in onze samenleving, 
denk maar aan het hoofddoeken-debat. We 
voelen ons bedreigd door de crisis en nei-
gen meer op onszelf terug te plooien, maar 
de oplossing ligt niet in het reduceren van 
de diversiteit. Binnen de grenzen van de 
wet heeft iedereen recht op diversiteit. Een 
volgende uitdaging betreft de rechten van 
personen met een handicap, zoals bijvoor-
beeld een aangepast openbaar vervoer. We 
hielden ooit een persconferentie rond handi-
cap, in het donker. De blinden die ons daar 
bedienden hadden toen geen handicap, wij 
wel! De persoon met een handicap heeft 
geen probleem, de samenleving wél als die 
persoon met handicap in een onaangepaste 
omgeving zit. Tenslotte, leeftijdsdiscrimina-
tie. Dit wordt, ten onrechte, door velen erva-
ren als een soort ‘natuurlijk criterium’, een 
evidentie. Bijvoorbeeld senioren die geen 
autolening meer kunnen krijgen omdat de 
bank vreest dat ze vroegtijdig gaan overlij-
den.”

Waar haalt u uw energie vandaan?
”Ik doe mijn werk heel graag. Het is een erg 
gevarieerde job en ik heb heel goede me-
dewerkers. Ik zeg hen dat ze worden be-
taald om me tegen te spreken, “niet waar”, 
zeggen ze dan, dus spreken ze me al tegen 
(lacht)…” Bovendien krijg ik ook vele posi-
tieve commentaren. Uit evaluatie blijkt dat 
onze partners vinden dat we goed bezig 
zijn, wat niet wil zeggen dat we op onze lau-
weren moeten rusten. De voorbije tien jaar 
is heel veel veranderd op vlak van seksu-
ele geaardheid, kijk naar het aantal minis-
ters die nu openlijk homo zijn. Ondenkbaar 
vroeger. Men redeneert vaak ‘meer rechten 
voor hen, is minder voor mij.’ Niets is min-
der waar! Het is een win-win voor de hele 
samenleving. Het is mooi om daar mee aan 
te werken.”

Hoe ervaart u het (samen)leven in Leu-
ven?
“Ik ben op mijn 19e naar Leuven gekomen 
om te studeren en ben sindsdien in of rond 
Leuven blijven cirkelen. Leuven is mijn stad. 
Ik ben hier volwassen geworden, en heb 
hier gestudeerd en gewerkt.  Mijn kinde-
ren zijn hier naar school geweest en opge-
groeid. Het is een leuke stad, misschien wat 

klein, maar tegelijk ook weer niet. Ik woon 
nu – bewust - in de buurt van het station. 
De combinatie fiets en trein werkt wonder-
wel voor mijn dagelijkse verplaatsingen naar 
Brussel.”

Hebt u Leuven zien veranderen de voor-
bije jaren?
“Absoluut, in goede zin. Ik bewonder de 
grote projecten zoals het Martelarenplein 
en de Vaartkom. Gekoppeld aan deze infra-
structurele realisaties hangt – gelukkig – ook 
een sociaal en maatschappelijk luik. Denk 
maar aan het fietsproject ‘Velo’, het ‘Spit’ 
en de sociale werkplaatsen in Kessel-lo. Dit 
maakt dat de migranten hier veel meer in het 
centrum zitten, in tegenstelling tot de – vaak 
trieste - situatie van de Franse ‘banlieus’. 
Psychologisch maakt dit voor hen een groot 
verschil! De buurtwinkel ‘Mediteranee’ is 
een mooi voorbeeld van de goede sociale 
mix in Leuven. De stad doet haar best om 
niet te vervallen in ‘getto-vorming’, in twee 
betekenissen: een getto van de rijken, en 
één voor de minderbedeelden.”

Welke geliefkoosde plekjes in Leuven wil 
u delen met ons?
“De Parkabdij is een prachtige site: de res-
tauratie, de dynamiek van de ‘Vrienden van 
de Abdij, het toekomstige nieuwe cafetaria, 
…. Eerlijk, ik zou echt goesting hebben om 
dat uit te baten (lacht), met een selectie van 
goedgekozen dranken en hapjes. Wat een 
charme, rust en ruimte daar! Ik woon vlak-
bij de Parkabdij,  in een heel fijne buurt. Het 
is geweldig om te zien hoe het buurtleven 
terug aan betekenis wint. Dit moeten we 
koesteren. Beter een goede buur dan een 
verre vriend. Ah ja, en ik heb ook een zwak 
voor het café Kaminsky.”

JOZEF DE WITTE 
IN ‘T KORT 
• Directeur Centrum voor Gelijkheid 

van Kansen en Racismebestrijding 
• Voordien was hij algemeen secre-

taris van 11.11.11 en werkte hij o.a. 
voor de Leuvense Alma, Amnesty 
International en het Tweedekanson-
derwijs

• Geboren in het West-Vlaamse Zwe-
vegem in september 1953 

• Studeerde psychologie, criminolo-
gie en management in Leuven

• Houdt van koken en klussen in huis 
en tuin (in een vorig leven was hij 
zelfstandig meubelmaker). “Geen 
betere ontspanning dan hard wer-
ken.”

• www.diversiteit.be


