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JAARVERSLAG 2019 
Wat is AD REM? 

De adviesraad etnisch-culturele diversiteit met werknaam AD REM is een officieel adviesorgaan van 

de stad Gent. Alle thema’s die te maken hebben met de etnisch-culturele diversiteit in de stad Gent 

komen hier aan bod. AD REM geeft hierover adviezen aan diensten en beleidsmakers. Dit doet ze op 

vraag of op eigen initiatief.  

 

Wie is AD REM? 

De werking van de adviesraad is omschreven in statuten die zijn goedgekeurd door de Gentse 

gemeenteraad. 

3 soorten organisaties kunnen lid zijn van AD REM: 

- Verenigingen die erkend zijn volgens het “Reglement van de Stad Gent betreffende de 

erkenning van Gentse socio-culturele verenigingen van etnisch-culturele minderheden en het 

toekennen van werkingssubsidie”; 

- Verenigingen die de belangen van etnisch-culturele minderheden behartigen, landelijk 

erkend zijn overeenkomstig het “Decreet betreffende het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk” en een werking hebben op Gents grondgebied (de federaties); 



2 
 

- Stakeholderorganisaties uit de sectoren onderwijs, (jongeren)welzijn, armoede, 

tewerkstelling, sociaal-cultureel werk, inburgering en integratie… die een werking hebben op 

Gents grondgebied. 

Ook individuen kunnen betrokken worden.  

Samenstelling  2019 

Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering 

Naam Organisatie Categorie 

Mohamed Al-Abed  Arabisch Cultureel Centrum Gent  Erkende vereniging 

Fadma Soussi Badr  Erkende vereniging 

Alja Kiseleva De Russische Boulevard  Erkende vereniging  

Louis d’Or Kapitene Berco  Erkende vereniging  

Jamila Ben Abid  Scaramouche  Erkende vereniging  

Marie-Claire Nyatanyi Women Up Erkende vereniging  

Feyyaz Karakaya / Ines Couwels Meridiaan   Erkende vereniging  

Daphney Jean Ecole des Femmes Erkende vereniging  

Harjinder Singh Amritsar VOEM vzw Federatie  

Michèle Van Elslander Welzijnsoverleg Regio Gent  Stakeholder 

Memet Karaman IN-Gent  Stakeholder 

Tom Dutry Samenlevingsopbouw Gent  Stakeholder 

Paul Storme JONG vzw  Stakeholder  

Robert Declerck  Individu  

Doris Curio  Individu 

Pat Seynaeve   Individu  

Yilmaz Koçak  Individu 

Didier Haenecaert  Individu 

Sofie Vindevogel  Expert  

 

Enkel Algemene Vergadering 

Naam Organisatie Categorie 

Nayibe Gonzàlez Ayala Viejoteca Gent Erkende vereniging 

Bibiche Lufuankenda Kilula Ecole des Femmes Erkende vereniging 

Birgul Akdeniz Koza vzw Erkende vereniging  

Willem Erauw De Magische Stem vzw, Bulgaarse 
Culturele Vereniging 

Erkende vereniging  

Benjamin Argueta Argueta 
Van Camp Agnes 

Kwasa Kwasa vzw  Erkende vereniging  

Emmanuel Gombo Berco vzw Erkende vereniging  

Amir Kawoor Arth-Al Mukhtar Erkende vereniging 

Karina Marte Las Chicas Beltinas  Erkende vereniging  

Ali Capa Solidariteit  Erkende vereniging  

Barrak Mesayar Iraaks Cultureel Centrum Gent 
(ICGG) 

Erkende vereniging 

Mohamed Ben Hadou MAP vzw / Averroes vzw Erkende vereniging  
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Nabil Ouni Ezaytouna vzw Erkende vereniging  

Kamel Bouzaiani Islamitische Faculteit van Europa – 
Gent 

Erkende vereniging  

Julius Buya African Sculptures and Cultures Erkende vereniging  

Lofti Boughdir Amicale des Tunisiens Gent Erkende vereniging  

Mohamed / Karim Tawasul voor iedereen Erkende vereniging  

Madona Beridze Orthodoxe gemeenschap van de 
heilige Georg 

Erkende vereniging  

Zohra Bouchafarat Nahkla  Erkende vereniging  

Wafa Khalilula Afghaanse Unie  Erkende vereniging 

Souley Abdoulaye Souna S-EAU-S Sahel Erkende vereniging  

Jan en Méaza Olsen Een Hart Voor Vluchtelingen Erkende vereniging  

Hilde Vanhaecke EriGent Erkende vereniging  

Juan Sampe / Sylvia De Ridder  La Cantera Del Brujo  Erkende vereniging 

Natalia Louponossova Sadko Erkende vereniging  

Henda Zerelli Neapolis Erkende vereniging  

Evodia Uggi Sankaa Federatie  

Els Bertels LOP Gent basis Stakeholder  

Emiel Bogemans LOP Gent secundair Stakeholder  

Jonas Slaats Interlevensbeschouwelijke 
werkgroep Gent, Kifkif vzw, URI 
Europe  

Stakeholder 

Thomas Ryan 
Chloë Van Chronenburg 
Mohamed Assaguir 
Nora Benchicar 

JONG vzw Stakeholder  

Marion Cahen Duo for a Job Stakeholder  

Nora Katona 
Christelle Kaisala 
Joke Clijsters 

Mentor 2 Work Stakeholder  

Ufuk Kokur UGent  Stakeholder  

Sofie Beunen Microstart Stakeholder  

Abderrazak El-Omari Vereniging Gentse Moskeeën Stakeholder  

Delphine Gantois Concept ‘Nest’ Individu  

Klaartje Van Kerckhem  Individu 

Farnoosh Khodadadeh  Individu  

Marijke Van Petegem  Individu  

Carmen Dhondt  Individu 

Mariama Diallo  Individu  

Isfried Rodeyns  Individu  

Floor Verhaeghe  Individu  

Anyuta Wiazemski  Individu  

Demirali Köse  Individu  

André Berkvens  Individu  

Djenab Bangoura  Individu  
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Werking en structuur 

Algemene Vergadering 

- Geen beperking op het aantal leden 

- Minstens 2 bijeenkomsten per jaar – 1x voorjaar en 1x najaar 

Dagelijks Bestuur 

- Minstens 10 en maximum 20 leden 

- Verkozen door de Algemene Vergadering, voor 2 jaar 

- Kiest een voorzitter en 2 ondervoorzitters, die samen de vergaderingen voorbereiden 

- Stelt de adviezen op ten aanzien van het stadsbestuur 

Werkgroepen 

- Er kunnen werkgroepen worden opgericht rond deelthema’s. 

- Ook externen kunnen hierbij betrokken worden.  

Externe deelnemers 

- Individuen kunnen betrokken worden bij de bijeenkomsten en activiteiten van AD REM. 

- AD REM kan leden van het stadsbestuur uitnodigen om deel te nemen aan de 

bijeenkomsten, voor punten die hen aanbelangen.  Hier is geen stemrecht aan verbonden.  

Voorzitters 

In 2019 werd Fadma Soussi door het Dagelijks Bestuur verkozen als ondervoorzitter, ter vervanging 

van Alja Kiseleva. Het voorzitterschap wordt samen opgenomen door Harjinder Singh, Fadma Soussi. 

en Mohamed Al-Abed. 

 

Adviezen 

ADVIESNOTA LEGISLATUUR 2019-2024 

WAT:  nota naar aanleiding van de nieuwe legislatuur  

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 stelde AD REM een adviesnota 
op met aandachtspunten die belangrijk zijn voor Gentenaars met een migratie-achtergrond voor de 
komende legislatuur. Deze adviesnota bundelt een aantal thema’s die belangrijk zijn voor Gentenaars 
met een migratie-achtergrond en zal richting geven aan de adviezen die AD REM in de komende 
beleidsperiode zal formuleren. De adviesnota behandelt zes thema’s: huisvesting, onderwijs, de 
super diverse samenleving, werk, basisvoorziening voor iedereen, communicatie.    
AD REM onderschrijft daarnaast de aanbevelingen uit het Memorandum ‘Ieders Stem Telt! 2018-
Gent’ en uit het Lokaal Memorandum 2018 van het Minderhedenforum ‘Hefbomen voor lokale 
besturen’.  
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INHOUD ADVIESNOTA LEGISLATUUR 2019-2024   

1) Huisvesting: gelijke toegang voor iedereen: o.m.  huurprijzen plafonneren door een verplicht 

conformiteitsonderzoek / voldoende aangepaste sociale woningen / voldoende tijdelijke 

slaapplaatsen voor daklozen 365 dagen/jaar 

2) Onderwijs voor iedereen: o.m. de samenstelling van het lerarenkorps een weerspiegeling 

maken van de samenleving / leerkrachten extra opleiden om te kunnen omgaan met 

superdiversiteit / anticiperen op oorzaken van schooluitval en spijbelen,… 

3) De super diverse samenleving is een positieve realiteit: o.m. consequente aanpak van 

racisme en discriminatie / initiatieven bevorderen die de dialoog tussen bewoners 

versterken... 

4) Werk: o.m. meer diversiteit in de samenstelling van het personeel bij stad en OCMW Gent, 

bij de Politiezone Gent / actief non-discriminatiebeleid op de werkvloer / invoeren van 

proactieve praktijktesten op de arbeidsmarkt / screenen van sollicitatieprocedures op 

onnodig strenge taaltesten en -vereisten…  

5) Basisvoorziening voor iedereen: o.m. automatisch ontvangen waar je recht op hebt / 

samenwerking tussen partnerorganisaties verbeteren / meer ondersteuning voor personen 

die onvoldoende zelfredzaam zijn (buddy-systeem)… 

6) Communicatie, beeldvorming en informatie: o.m. respectvolle, diverse beeldvorming via de 

communicatiekanalen van stad en OCMW Gent / de website van de stad Gent ook in andere 

talen beschikbaar maken / proactief verspreiden van informatie naar de juiste doelgroep / 

adviesraden tijdig en beter raadplegen  

ANTWOORD:  

Het advies werd voorgelegd op het College van burgemeester en schepenen en op de Gemeenteraad 

in mei. AD REM kreeg een formeel antwoord op deze nota. Het stadsbestuur formuleerde op 

verschillende adviespunten een concreet antwoord en waardeerde de input van AD REM.  

ADVIES OP EIGEN INITIATIEF –  APRIL 2019 

ADVIES OVER PERSONEELSBELEID STAD GENT EN BELEID THEMA WERK  

WAT:  spontaan advies over personeelsbeleid stad Gent en beleidsdomein werk  

AD REM brengt een spontaan advies uit over het personeelsbeleid van de stad Gent en het 
beleidsdomein werk voor de komende legislatuur. Dit in navolging van de adviesnota die werd 
opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur. Deze adviesnota bundelde zes thema’s, 
waaronder het thema werk. Daarnaast werd de Algemene Vergadering van AD REM in het voorjaar 
2019 georganiseerd rond 2 thema’s: werk en onderwijs. AD REM ging in dialoog met de bevoegde 
schepenen.  
Het spontaan advies ‘Personeelsbeleid stad Gent – Beleid thema Werk’ maakt de adviezen met 
betrekking tot het personeelsbeleid van de stad Gent en het beleidsdomein werk meer concreet.  
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INHOUD ADVIES ‘PERSONEELSBELEID STAD GENT – BELEID THEMA WERK’ 

1) Personeelsbeleid stad Gent  

- Stad Gent moet binnen het personeelsbeleid inzetten op talentgericht werken en niet steeds 

diploma gericht werken: o.m. selecteren op basis van competenties / anoniem solliciteren 

mogelijk maken / flexibel omspringen met buitenlande diploma’s / mensen on the job 

opleiden 

- De Stad heeft als werkgever een voorbeeldfunctie in cultuursensitief werken: o.m. een actief 

diversiteitsbeleid op de werkvloer / voorzien van een stille ruimte / inzetten op stages 

- Taal is een middel en geen doel: o.m. kennis van het Nederlands is geen doel maar een 

middel / taalkennis op de werkvloer verbeteren / taalarme sollicitatietesten  

- Zet in op een doorstromingsbeleid voor medewerkers met een migratieachtergrond: o.m. 

mensen kansen geven om door te groeien tot hogere functies / coaching / drempels 

wegwerken 

- Kom naar buiten met wat je doet: voorbeeldfunctie en keuzes bekend maken  

 

2) Arbeidsmarktbeleid 

- Contracten afsluiten met bedrijven die duidelijk niet discrimineren: o.m. bij openbare 

aanbestedingen rekening houden met het beleid van leveranciers op vlak van non-

discriminatie, om contracten toe te wijzen of niet – een vergelijkbare aanpak met het 

criterium duurzaamheid  

- Zet in op praktijktesten op de arbeidsmarkt: o.m. als instrument voor onderzoek maar ook 

als instrument voor handhaving  

- Activeer en ondersteun werkgevers in hun diversiteitsbeleid: o.m. via Gent, Stad in Werking, 

Dienst Economie, Ondernemingspunt… kunnen werkgevers ondersteund en begeleid worden 

via vorming, coaching… of de stad kan een organisatie financieel ondersteunen die dit kan 

doen.  

ANTWOORD:  

Het advies werd voorgelegd op het College van burgemeester en schepenen in augustus. AD REM 

kreeg een formeel antwoord op deze nota. Het stadsbestuur formuleerde een uitgebreid en concreet 

antwoord op alle adviespunten en waardeerde de input van AD REM. AD REM bedankte de bevoegde 

schepen voor dit uitgebreide antwoord. AD REM maakte afspraken met de schepen bevoegd voor 

Personeelsbeleid voor verder overleg in 2019.  

ADVIES OP EIGEN INITIATIEF –  JUNI 2019 

ADVIES OVER ONDERWIJSBELEID STAD GENT  

WAT:  spontaan advies over onderwijsbeleid stad Gent  

AD REM brengt een spontaan advies uit over onderwijsbeleid van de stad voor de komende 
legislatuur. Dit in navolging van een eerdere nota, opgemaakt in 2018 en de adviesnota die werd 
opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur. Deze adviesnota bundelde zes thema’s, 
waaronder het thema onderwijs. Daarnaast werd de Algemene Vergadering van AD REM in het 
voorjaar 2019 georganiseerd rond 2 thema’s: werk en onderwijs. AD REM ging in dialoog met de 
bevoegde schepenen.  
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Het spontaan advies ‘Onderwijsbeleid stad Gent’ maakt de adviezen met betrekking tot het 
onderwijsbeleid van de stad Gent meer concreet.  
 

INHOUD ADVIES ‘ONDERWIJSBELEID STAD GENT’ 

1) Stad Gent moet binnen het onderwijsbeleid blijvend inzetten op taalbeleid en een positieve 

omgang met meertaligheid: o.m. inzetten op sociaal tolken in een schoolcontext 

2) Religieuze kentekens zouden op school moeten toegelaten worden, zowel voor leerkrachten 

als voor leerlingen: in het kader van cultuursensitief werken, wegwerken van drempels, 

positieve benadering van diversiteit…  

3) Elke school verdient een brugfiguur: brugfiguren spelen een belangrijke rol bij het verhogen 

van ouderbetrokkenheid, maar ook in het cultuursensitief maken van het lerarenkorps. Ook 

in het secundair onderwijs hebben brugfiguren een meerwaarde. 

4) Zet in op een correct en positief oriënteringsbeleid in het onderwijs: leerkrachten 

discrimineren onbewust bij de oriëntatie van leerlingen: sociale verschillen worden 

gereproduceerd door minder ambitieuze studiekeuzes, omdat leerkrachten inschatten dat de 

leerling thuis toch niet zal gesteund worden. AD REM vraagt acties als opvolging van het 

onderzoek uitgevoerd door Unia en de stad Gent.  

5) Meer leerkrachten met een migratieachtergrond voor de klas: het lerarenkorps moet een 

weerspiegeling zijn van de samenleving, dit bevordert een intercultureel schoolklimaat. 

Leerkrachten met een migratieachtergrond fungeren als positieve rolmodellen voor alle 

leerlingen. 

6) Stimuleren van kleuterparticipatie: het kleuteronderwijs zou verplicht moeten worden. De 

kost voor de huidige situatie (remediëring is bijna onhaalbaar als je start met achterstand in 

het 1e leerjaar) is hoger dan de kost voor het verplicht maken van kleuteronderwijs. Stad 

Gent moet dit aankaarten bij de hogere overheid die bevoegd is. 

7) Zet in op vormingen voor leerkrachten rond diversiteit, cultuursensitief werken: in de 

lerarenopleiding is hier nog onvoldoende aandacht voor, dit kan tegemoet gekomen worden 

met bij- en nascholingen, pedagogische studiedagen... 

8) Meer omkadering voor vrijwilligers die huistaakbegeleiding doen: veel organisaties en 

vrijwilligers leveren goed werk, stad Gent kan dit meer ondersteunen.  

 ANTWOORD:  

Het advies werd voorgelegd op het College van burgemeester en schepenen in september. AD REM 

kreeg een formeel antwoord op deze nota. Het stadsbestuur gaat in deze tekst kort in op de 8 

adviespunten en verwijst naar beleidsopties voor de komende legislatuur. AD REM bedankte de 

bevoegde schepen voor dit antwoord.  

ADVIES OP EIGEN INITIATIEF –  JUNI 2019 
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ADVIES OVER INSTROOM PERSONEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND IN DE 

LERARENOPLEIDING  

WAT:  advies op vraag over instroom in de lerarenopleiding  

Het Departement Onderwijs van de stad Gent organiseert op vraag van de lerarenopleidingen 2 
focusgroepen over de instroom van studenten met een migratieachtergrond in hun 
lerarenopleidingen. Een eerste focusgroep werd georganiseerd op 13 juni 2019. AD REM 
organiseerde dit mee en bracht heel wat mensen uit het netwerk van de adviesraad samen, ook heel 
wat studenten. Er werd van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van de hogescholen 
(Artevelde Hogeschool – HoGent - Luca School of Arts – UGent),  het Onderwijscentrum Gent en het 
Departement Onderwijs. Op 19 november werd een tweede focusgroep georganiseerd.  
 

INHOUD ADVIES ‘INSTROOM IN DE LERARENOPLEIDING’ 

1) Betere oriëntatie in lager en secundair onderwijs: dit zal op lange termijn de instroom in de 

lerarenopleiding verhogen / leermoeilijkheden niet meteen toeschrijven aan anderstaligheid 

maar ook kijken naar dyslexie, dyscalculie… / kennis van lagere schoolleerkrachten over 2e 

taalverwerving verhogen / meer inzetten op co-teaching in het lager onderwijs  

2) Instroom verhogen: o.m. harder inzetten op rolmodellen en ‘influencers’ / inzetten op 

ontkrachten van hardnekkige overtuigingen bij de gemeenschappen vb. ‘lerarenopleiding is 

niet voor mensen met een migratieachtergrond’ / inzetten op ontkrachten van vooroordelen 

bij medewerkers CLB of andere instanties die studieadvies geven 

3) Instroom verhogen door via de ouders te werken: ouders hebben invloed op de studiekeuze 

van hun kinderen vb. een brochure maken, informeren over studietoelages 

4) Inzetten op een divers docententeam in de lerarenopleiding zelf 

5) Studenten met een migratieachtergrond inzetten als rolmodel en hen hier in de opleiding 

ook credits voor geven 

6) Studenten behouden in de lerarenopleiding: extra inzetten op coaching van studenten met 

een migratie-achtergrond / werken aan het welbevinden van de studenten /minder nadruk 

op kennisoverdracht in het algemeen maar meer nadruk op de identiteit als leerkracht 

(hartenjob) / meer tussentijdse feedback (feed-forward) / nood aan meer diverse 

stageplaatsen vb. databank van stageplaatsen waar hoofddoek is toegelaten 

7) Studenten behouden in de lerarenopleiding: inzetten op taalbeleid: wegwerken weerstand 

bij docenten om anderstaligen Nederlandse les te laten geven / minder eng kijken naar en 

omgaan met taal(fouten) / meertaligheid en culturele diversiteit waarderen / 

taalondersteuning bieden 

8) Investeren in studentenverenigingen voor studenten met een migratie-achtergrond: 

belangrijke rol bij studieondersteuning, motivatie…  

9) Investeren in jeugdwerk als lange-termijn inspanning om jongeren sterker te maken en toe te 

leiden naar hogere studies: jongeren die actief zijn in verenigingen, sport, op pleintjes… 

aanspreken en hen motiveren om lerarenopleiding te volgen 

10) De job aantrekkelijker maken: geef leraren meer vrijheid om hun job in te kleuren / openheid 

laten voor lesvoorbereidingen op de eigen manier / een divers lerarenkorps (in een wit korps 

terecht komen als enige leerkracht met een migratieachtergrond zorgt voor stigmatisering) / 

het dragen van religieuze kentekens toelaten voor leerkrachten en leerlingen / mensen 
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motiveren om les te geven in bijberoep / minder administratie / het duurt lang voor je een 

stabiele job hebt (veel interims) 

ANTWOORD:  

Het Departement Onderwijs bekijkt alle input in overleg met de aanbodverstrekkers van de 

lerarenopleidingen. Men werkt aan een actieplan rond instroom in de lerarenopleiding. Dit zal in 

2020 bekend gemaakt worden.  

ADVIES OP VRAAG –  JUNI/NOVEMBER 2019 

ADVIES OVER EENGEMAAKT SUBSIDIEREGLEMENT SAMENLEVEN, WELZIJN EN GEZONDHEID 

WAT:  advies op vraag over een nieuw subsidiereglement rond samenleven en welzijn 

De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen kwam op het Dagelijks Bestuur van 04 november 2019 de 

voorstellen presenteren voor een nieuw subsidiereglement dat 3 oude subsidiereglementen vervangt 

• Wijk aan Zet 

• Subsidiereglement voor gezondheidsprojecten 

• Subsidiereglement voor projecten en/of -activiteiten met betrekking tot etnisch-culturele 
diversiteit  

 

Na de voorstelling werden de voorstellen besproken en werden adviespunten geformuleerd. De 

leden van de adviesraad gaven na de vergadering ook nog input via mail. Alle punten werden 

gebundeld in een advies.  

INHOUD ADVIES ‘EENGEMAAKT SUBSIDIEREGLEMENT SAMENLEVEN, WELZIJN EN GEZONDHEID’   

1) Administratieve vereenvoudiging: positief, het aanvraagformulier moet helder en eenvoudig 

opgemaakt zijn, er moet ondersteuning zijn voor aanvragers (op vele vlakken) 

2) Budget: het maximum bedrag wordt € 4000, dit is veel minder dan vroeger voor 

diversiteitsprojecten. Kan dit bedrag toch niet opgetrokken worden? Ook het totaalbedrag 

dat je als aanvrager per jaar kunt krijgen is te fel beperkt.  

3) Verlaten wijk-scope: hierover is AD REM bezorgd, de eigenheid van de wijk kan het nodige 

subsidiebedrag bepalen. Er is nood aan wijkexpertise bij de juryleden. 

4) Wat wel of niet? Zijn subsidies voor culturele activiteiten out of scope? Waarom mogen 

jubileums van verenigingen niet? Zullen aanvragers uit het verleden nog steeds beroep 

kunnen doen op deze subsidie?  

ANTWOORD:  

Het advies van AD REM zal een antwoord krijgen op het moment dat het subsidiereglement wordt 

voorgelegd op de Gemeenteraad. Dit gebeurt in 2020.  

ADVIES OP VRAAG – 26-11- 2019  
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Input beleidsvoorbereiding 

Naast de officiële adviezen op vraag op of eigen initiatief, geeft de adviesraad input aan diensten, 

organisaties… m.b.t. diverse thema’s. Dit gebeurt meestal op vraag van een organisatie of dienst. 

DIALOOGMOMENT ARMOEDEBELEID 

WAT: Op 4 februari organiseert het Departement sociale dienstverlening van het OCMW Gent een 

dialoogmoment over het bestuursakkoord voor mensen in armoede. Vanuit AD REM zijn een aantal 

leden aanwezig. 

INPUT: Er worden dialoogtafels georganiseerd over verschillende thema’s: participatie, gezondheid, 

mobiliteit, onderwijs, werk, wonen, armoedebeleid. Er is een uitgebreid verslag bezorgd van 33 

pagina’s.  

Vanuit AD REM werden een aantal topics naar voor geschoven: 

- nood aan aandacht voor mensen zonder wettig verblijf 

- nood aan aandacht voor woonbeleid en de link met armoede: hoge huisvestingskosten zijn 1 

van de oorzaken van armoede. Kan een opwaardering van het gemeentelijk kadaster een 

uitkomst bieden? Kan er een belasting komen op speculatieve investeringen op de 

woningmarkt; het zoeken naar winst op de woningmarkt creëert immers armoede bij de 

bevolking. 

- onderwijs: nood aan grotere sensitiviteit rond armoede en diversiteit: binnen schoolteams is 

er nood aan meer kennis en vaardigheden rond armoede en diversiteit. Er volgt soms een 

harde aanpak ten aanzien van leerlingen waardoor hun motivatie nog meer daalt. 

- onderwijs: nood aan meer diversiteit binnen het lerarenkorps, de directie, schoolteams… 

ONDERZOEK PUBLIEK SANITAIR 

WAT: Vanuit de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen werd de vraag gesteld om deel te nemen aan een 

focusgroep rond ‘publiek sanitair in Gent’.  

INPUT: 

- nood aan voldoende en meer publiek sanitair 

- nood aan meer promotie voor het publiek sanitair, meer zichtbaarheid, meer toegankelijke 

communicatie  

- nood aan voldoende onderhoud en properheid van publiek sanitair  

OPEN GESPREKSFORUM 09/05 EN 100% SOCIAAL GENT 12/10  

WAT: Op 09/05 en op 12/10 organiseerden een aantal stadsdiensten inspraakmomenten om samen 

na te denken over de sociale uitdagingen in Gent. Er waren sprekers, debattafels, een infomarkt… 

Heel wat thema’s kwamen op deze 2 momenten aan bod: buurtwerk, participatie, ouderenzorg, 

welzijn, gelijke kansen, gezondheid, armoedebestrijding maar ook onderwijs en kinderopvang.  
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INPUT:  
Heel wat leden van het DB AD REM namen deel aan 1 van beide inspraakmomenten. Het is positief 
dat het nieuwe stadsbestuur inzet op participatie. Het was echter kort dag, er was weinig tijd voor 
bekendmaking. Het programma op 12/10 was ook zeer druk en moeilijk om uit te kiezen. Het is 
echter niet evident om alle burgers op zo’n dag te bereiken, je bereikt waarschijnlijk vooral de 
typische gemotiveerde Gentenaar… Er wordt best goed nagedacht over het organiseren van inspraak 
op beleidsnota’s. Deze initiatieven zijn goed, maar aanvullend op bestaande inspraak.  
 

DOCTORAAT INTEGRATIEPROCESSEN 

WAT: Floor Verhaeghe doet een doctoraatsonderzoek binnen de Vakgroep sociaal werk en sociale 
pedagogiek met als titel ‘Integratieprocessen van migranten in intergenerationeel perspectief’.  
AD REM werd in 2017 uitgenodigd om deel te nemen aan een adviescommissie over dit doctoraat. en 
volgt dit sindsdien op. Het onderzoek was in maart 2018 ook het thema van de Algemene 
Vergadering. 2019 is het laatste jaar van dit onderzoek. 
 

INPUT:  
Op 24 mei namen leden van AD REM deel aan de adviescommissie van het onderzoek. De 
bevindingen van het onderzoek werden gepresenteerd. Daarna werden aanbevelingen geformuleerd 
voor het beleid en de praktijk rond integratie.  
Op 30 september namen leden van AD REM deel aan de openbare verdediging van het proefschrift 
dat de titel meekreeg ‘We voelen ons thuis, maar we voelen ons niet welkom’: integratieprocessen in 
een multi- en intergenerationeel perspectief’.   
Het proefschrift is voor AD REM inhoudelijk zeer waardevol en interessant, AD REM hoopt dat de 
beleidsmakers op diverse niveaus de aanbevelingen zullen meenemen.  
 

AZ SINT-LUCAS 

WAT: Het AZ Sint-Lucas heeft een nieuw protocol uitgewerkt voor de ontvangst van grote groepen. 
Ze stelden hiervoor de vraag aan IN-Gent tot advies. IN-Gent verwees door naar AD REM. Men heeft 
een aantal vragen: hoe kan men zorgvuldig omgaan met een groter aantal bezoekers tijdens een 
bezoek in het ziekenhuis; wat is respectvol naar medewerkers willen bidden; en de vraag naar 
overleg om een interculturele wandeling uit te werken.  
 

INPUT:  
Voor het uitwerken van een interculturele wandeling klopt men best aan bij organisaties zoals Orbit 
vzw. Voor de thema’s die gelinkt zijn aan het islamitische geloof verwijst AD REM door naar de VGM, 
de Vereniging van Gentse Moskeeën.  
 

RONDE TAFELGESPREK CULTUREEL ERFGOED IN GENT  

WAT: In september kreeg AD REM een uitnodiging om deel te nemen aan een Ronde Tafelgesprek 
Cultureel Erfgoed in Gent. Dit werd georganiseerd door het STAM en de dienst CultuurGent. Men wil 
nadenken over de toekomst van het erfgoed in Gent, in functie van de opmaak van een nieuw 
beleidsplan. 
 

INPUT:  
Een lid van AD REM nam deel aan het Ronde Tafelgesprek. Het ging over het beleidsplan voor de 

komende 5 jaar. Men wil niet enkel in het museum werken, maar ook het veld intrekken en 

outreachend werken. AD REM uitte de bezorgdheid over de definitie van erfgoed, dat dit niet te strak 
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mag worden vastgezet. Burgers moeten zelf kunnen invullen wat erfgoed is. Het is positief dat musea 

meer en meer aandacht hebben voor de diversiteit in de stad en ook vanuit die diversiteit willen 

vertrekken om hun werking uit te bouwen.   

BELEIDSNOTA DIENST TOERISME  

WAT: In het kader van de opmaak van de beleidsnota Toerisme legt de dienst een participatietraject 
af. Men wil ook de Gentenaars betrekken. Het traject start op 21.11.2019 met een algemene 
toelichting rond ‘Wat is toerisme?’. Later zal er thematisch verder gewerkt worden in kleinere 
groepen met diegenen die zich daar voor wensen te engageren.  
 

INPUT:  
Een lid van AD REM nam deel aan de startvergadering eind november. Het was een interessante 
gesprek. Men wil het toerisme ontplooien, maar toch ook richting geven aan het beleid zodat Gent 
geen 2e Amsterdam wordt. Een volgende bijeenkomst wordt gepland in januari 2020. 
 

Signalen uit het Dagelijks Bestuur 

Elk Dagelijks Bestuur starten we met een rondvraag bij de leden. Hierbij kunnen leden signalen of 

thema’s aankaarten waar de adviesraad mee aan de slag kan. Deze signalen worden ook 

doorgegeven, zodat ze mee kunnen opgenomen worden in de Signalenbundel.  

GAS BOETES 

De bezorgdheid rond het hanteren van GAS boetes als instrument werd besproken. Jongeren krijgen 

soms GAS boetes, terwijl ze eigenlijk vooral nood hebben aan plekken waar ze kunnen samenkomen. 

Het is echter moeilijk om hier een advies rond op te maken, er zijn weinig cijfers beschikbaar. Dit is 

ook gelinkt aan de benadering van jongeren vanuit de politie, en het thema ‘etnisch profileren’.   

ETNISCH PROFILEREN 

Mensen/jongeren met een migratieachtergrond hebben meer kans om gecontroleerd te worden dan 

anderen. Zowel bij politiecontroles, als bij controles door De Lijn, andere overheidsdiensten… Naar 

aanleiding van een aantal concrete situaties, wordt dit weer heel duidelijk. We zijn hier zeer bezorgd 

over. Het is belangrijk om dit ook te kunnen concreet maken en te kunnen staven door middel van 

cijfers of voorbeelden. Het is echter niet evident om hierover getuigenissen te sprokkelen. We 

moeten dit meenemen in adviezen, vb. ten aanzien van de politie met betrekking tot het thema 

diversiteit. We vinden de term ‘etnisch viseren’ beter geschikt dan ‘profileren’.  
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Vorming voor de leden van het Dagelijks Bestuur 

Naast de officiële adviezen op vraag op of eigen initiatief, krijgen de leden van AD REM vorming over 

bepaalde thema’s.  

SIGNALENBUNDEL 2018 
De Signalenbundel is een instrument om structurele problemen te bundelen in het lokaal 
welzijnsbeleid. Het gaat om problemen die sector overschrijdende oplossingen vragen. De signalen 
worden aangekaart door Gentse praktijkwerkers. De sociale grondrechten vormen het uitgangspunt 
van het Lokaal Welzijnsbeleid. Het signaleren is daar een onderdeel van.  
 
AD REM krijgt een overzicht van de signalenbundel, de diverse thema’s die erin zijn opgenomen. Het 
is een heel bruikbaar instrument, ook om naar terug te grijpen bij het opstellen van adviezen. Dit is 
belangrijke input. Daarnaast kunnen de partners van AD REM ook kijken wat ze zelf kunnen doen om 
bepaalde signalen aan te pakken. Tenslotte worden er ook signalen vanuit AD REM gecapteerd en 
doorgegeven om mee op te nemen in de Signalenbundel. 

 
ERVARINGSVERSLAG DUO FOR A JOB 
Marion Cahen stelt het ervaringsverslag ‘Mentoring: een brug naar de samenleving en de 

arbeidsmarkt voor jongeren met een migratieachtergrond?’ voor. Dit verslag bundelt de ervaringen 

van Duo for a Job van de voorbije 5 jaar.  

Sinds 2013 organiseert Duo for a Job interculturele en intergenerationele monitoring. Ze vormen 

duo’s door jonge werkzoekenden met een migratieachtergrond (mentees) te koppelen aan 

vijftigplussers (mentoren), bij voorkeur uit dezelfde economische sector. De mentoren begeleiden de 

jongeren zes maanden lang in hun zoektocht naar werk. De voorbije 5 jaar heeft men bijna 1300 

jongeren begeleid.   

Het verslag geeft deze jongeren een stem, belicht hun realiteit en vestigt de aandacht op de 

moeilijkheden die zij ervaren. Het verslag biedt ook mogelijke oplossingen: wat persoonlijke 

begeleiding, zoals mentoring, kan bijdragen maar ook bestaande goede praktijken van andere 

actoren komen aan bod.  

Een transitie naar een werkelijk inclusieve Belgische samenleving is enkel mogelijk als het bestaande 

beleid wordt herdacht. Het verslag reikt 8 aanbevelingen aan om die transitie in te zetten.  

 

Opvolging adviezen 2018 

Een aantal adviezen uit 2018 worden verder opgevolgd. 

KIND EN GEZIN 

WAT:  Sinds 2017 is Kind en Gezin in contact met AD REM. In 2018 viel dit contact wat stil omwille 

van de reorganisatie van de diensten bij Kind en Gezin. De contactpersoon heeft een andere job, de 

job in verband met diversiteit bestaat op zich niet meer. In 2019 hernieuwen we de contacten en 

gaan we verder in overleg over gegeven adviezen. Op 13/02 is er een gesprek tussen medewerkers 
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van Kind en Gezin en leden van AD REM. Kind en Gezin geeft toelichting over de nieuwe manier van 

werken. Men vraagt advies rond de brochures ‘Kind in Beeld’. Men is ook op zoek naar vrijwilligers 

van andere origine. Op 03/07 is er een vervolggesprek tussen AD REM en Kind en Gezin. Hierin 

worden algemene adviespunten geformuleerd over de Brochures Kind in Beeld. Er worden heel wat 

beelden gebruikt, maar de beelden spreken onvoldoende voor zich. Je hebt de tekst eronder nodig. 

Het zou beter zijn om gebruik te maken van beelden die voor zich spreken. Er staan ook moeilijke 

schema’s in de brochures. Er wordt gebruik gemaakt van icoontjes, die uitgelegd worden in een 

legende. Deze zijn echter niet zo duidelijk. AD REM stelt voor om de brochures niet per thema op te 

maken, maar per leeftijd. AD REM stelt de vraag of er ook brochures beschikbaar zijn in andere talen. 

Op de Brochure ‘Gezond eten en bewegen’ volgt nog meer gedetailleerde feedback. Daarnaast wordt 

er ook nog uitgewisseld over vaccinaties.  

Alle feedback en tips worden door AD REM neergeschreven en overgemaakt aan de medewerkers 

van Kind en Gezin.  

EXPEDITIE 2025 - EVALUATIETRAJECT JEUGDWELZIJNSWERK  

WAT: De Jeugddienst deed in 2017 een evaluatie van het jeugdwelzijnswerk. AD REM gaf hierbij ook 

input.  

De nadruk lag op de nood om structureel veranderend te werken in het jeugdwelzijnswerk. Het 

jeugdwelzijnswerk moet hiervoor samenwerken met andere maatschappelijke actoren binnen 

onderwijs, huisvesting, gezondheid, sport, ruimtelijke ordening… Deze actoren moeten het 

jeugdwelzijnswerk serieus nemen. Het thema onderwijs staat hierbij op de eerste plaats.  

Daarnaast vraagt AD REM om etniciteit en religie een plaats te geven in het jeugdwelzijnswerk. Geen 

prominente plaats, maar er moet ruimte voor zijn,. Wanneer een vereniging van (kwetsbare) 

jongeren zich houdt aan het wettelijke democratische kader dan kan die zich ook etnisch en cultureel 

profileren, net als een vereniging van niet-kwetsbare jongeren zich christelijk, vrijzinnig, Franstalig, 

Flamingant, West-Vlaams enz. kan profileren 

Tenslotte moet het jeugdwelzijnswerk een “warme plek” creëren voor de sociaal-emotionele 

ondersteuning van jongeren. Dit heeft onder meer als gevolg dat het statuut van jeugdwelzijns-

werker een weekend- en avondwerker is, die soms overdag werkt.  

Na dit gesprek kreeg AD REM geen formeel antwoord op dit advies in 2017. 

OPVOLGING 2019 

AD REM vroeg in 2018 naar een stand van zaken met betrekking tot deze evaluatie. Het 

evaluatierapport werd bezorgd in juni 2018. Er kwam geen specifieke terugkoppeling met betrekking 

tot het gegeven advies.   

In september 2019 kreeg AD REM de uitnodiging vanuit de Jeugddienst om deel te nemen aan een 

traject over de toekomst van het jeugdwerk in Gent voor kwetsbare kinderen en jongeren. Het 

eerste moment was al 3 weken nadat de uitnodiging in de bus viel. Er werd een engagement 

gevraagd om deel te nemen aan 4 workshops van een hele of halve dag. De workshops vinden plaats 

overdag. Dit was niet haalbaar voor de leden van AD REM. AD REM gaf wel uitgebreide input via mail, 
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verwijzend naar input uit het verleden van AD REM ten aanzien van de Jeugddienst en het 

jeugd(werk)beleid. Op 11/12 organiseerde de Jeugddienst een terugkoppelmoment over dit traject. 

Een aantal leden van AD REM was aanwezig op dit moment.  

 

Andere adviesraden en overlegfora  

OVERLEG DOELGROEP ADVIESRADEN  

In 2019 is er op 18/02 en 12/09  een overleg tussen afgevaardigden van AD REM, de Stedelijke Raad 
voor Personen met een Handicap (SAPH), de Jeugdraad en de Seniorenraad. De bijeenkomsten 
hebben vooral tot doel om uit te wisselen over de eigen werking, en eventuele gezamenlijke thema’s 
op te nemen.  

Er is uitwisseling over: 

• interne werking binnen de adviesraden (wissels bij voorzitters en leden, aanpassingen 
statuten, verzekeringen, promotie en communicatie…)  

• prioriteitenplannen naar aanleiding van de nieuwe beleidsperiode, inspraak en participatie in 
het strategisch meerjarenplan en diverse beleidsnota’s  

• Lerend Netwerk Adviesraden, participatief onderzoekstraject adviesraden  

• Charter Toegankelijkheid Stad Gent 

• traject rond Positionering stad Gent  

• Lage Emissie Zone 2020 

• Manifest Safe ( r) Space 

• advies nieuw subsidiereglement samenleven en welzijn  

 
KENNISMAKING SCHEPEN DE BRUYCKER: MAART  
WAT: Op 11 maart kwam de nieuwe schepen, Astrid De Bruycker langs om kennis te maken met de 
adviesraad. Astrid De Bruycker is schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en 
Openbaar groen. Er is bewust gekozen voor ‘participatie’ als aparte bevoegdheid, dit zat vroeger bij 
de burgemeester. De leden van AD REM stellen zich voor en er volgt een presentatie van de thema’s 
waar AD REM mee bezig is. Ook de adviesnota naar aanleiding van de nieuwe legislatuur komt aan 
bod. 

 
TRAJECT DEKOLONISEREN 
WAT: Op 2 september kwam Els Yperman van de Dienst Noord-Zuid langs om het traject 
‘dekoloniseren’ toe te lichten. Op 30/06/2020 viert de Democratische Republiek Congo 60 jaar 
onafhankelijkheid. In het voorjaar van 2019 besliste het stadsbestuur van Gent tot een traject met 
betrekking tot het koloniaal verleden en de impact hiervan vandaag in Gent. Men wil Gentenaars 
informeren en sensibiliseren, en een dialoog opzetten om te komen tot voorstellen van acties. Een 
aantal leden van AD REM engageert zich om deel te nemen aan dit traject. Op 14/11 vindt de eerste 
bijeenkomst plaats. Het traject loopt verder in 2020. 
 

KLANKBORDGROEP CITADELPARK 30/09 
WAT: Eind augustus stelde de Dienst Beleidsparticipatie de vraag aan alle adviesraden of er interesse 
was om deel te nemen aan de Klankbordgroep Citadelpark. Deze klankbordgroep kwam samen op 
30/09. Eén van de leden van AD REM nam deel aan het overleg over de herwaardering van het park. 
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De topics die aan bod kwamen, waren de invulling van het dierenasiel, het masterplan voor de 
gebouwencluster en het nieuwe stukje park waar hal 6 was.  

 
VRAAG RAAD VAN BESTUUR IN-GENT VZW 

WAT: IN-Gent vzw is een EVA met privaatrechtelijk statuut. Het is het Gentse Agentschap voor 
Inburgering en Integratie. De Algemene Vergadering van IN-Gent vzw is samengesteld uit 13 
afgevaardigden van het stadsbestuur en 12 onafhankelijken. De groep onafhankelijke bestuurders wil 
zich verzekeren van voldoende know-how over het socio-culturele middenveld. Daarom stelt ze de 
vraag of iemand uit het netwerk van AD REM aanspreekbaar is om toe te treden tot de Algemene 
Vergadering. Toetreden gebeurt niet namens AD REM, maar op individuele basis. Er zijn 2 kandidaten 
vanuit het netwerk van AD REM. In-Gent nodig 1 van deze kandidaten uit om toe te treden.  

 
LEREND NETWERK ADVIESRADEN + ACTIE-ONDERZOEK TOEKOMSTBESTENDIG MODEL  
In 2019 loopt het actie-onderzoek naar een toekomstbestendig model voor adviesraden verder. 3 
adviesraden nemen deel aan dit piloottraject, AD REM is hier niet bij. Omwille van dit onderzoek 
wordt het Lerend Netwerk Adviesraden niet samengeroepen in 2019. Er zijn wel 2 overlegmomenten 
voor de stadsondersteuners.  
 

MIGRATIEFORUM 18/06 EN 09/12 
Op 18 juni en op 09 december vindt het Migratieforum plaats. Op dit forum brengt men alle 
beleidsdomeinen, diensten, middenveld organisaties binnen de stad Gent samen rond het thema 
‘migratie’. Vertegenwoordigers van AD REM nemen deel aan deze bijeenkomsten.  
Er is telkens een plenair gedeelte waar een actuele stand van zaken wordt gegeven over heel wat 
thema’s en cijfers.  In juni zijn er dialoogtafels rond de thema’s Opvang en Onthaal / Toegankelijkheid 
samenleving en diensten / Samenleven in diversiteit / Participatie.  
In december zijn er dialoogtafels rond de thema’s Reno / Project Postmobiel Wonen / 
Samenwerkingsovereenkomst IN-Gent vzw.  

 
STANZ/GONZ 
De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuid en AD REM zijn ook in 2019 betrokken op elkaars werking.  Op 
03 juni organiseert de Noord-Zuid Raad een vormingsmoment rond ‘Vrijwilligerswerk Werkt’. Ook 
enkele leden van AD REM nemen deel aan deze vorming. Er wordt uitgewisseld tussen beide 
adviesraden. Op 05 december organiseert de Noord-Zuid Raad een vormingsmoment ‘Haal meer uit 
je Facebookgroep’. Ook hier zijn leden van AD REM welkom.  
 

STEDELIJKE ADVIESRAAD PERSONEN MET EEN HANDICAP (SAPH) 
De Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap en AD REM zijn ook in 2019 betrokken op 
elkaars werking.  Op donderdag 24 oktober organiseert de SAPH hun jaarlijkse Open Algemene 
Vergadering over het thema ‘Lage Emissiezone in Gent’. Enkele leden van AD REM nemen deel aan 
deze Open Algemene Vergadering.  
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Algemene Vergadering AD REM nodigt uit…  28-11-2019 

De Algemene Vergadering vindt plaats in het Vredeshuis. De Algemene Vergadering werd 

georganiseerd rond de Beleidsnota Welzijn en Gelijke Kansen. De adviesraad koos ervoor om geen 

open publieksmoment te organiseren, maar om zoveel mogelijk erkende verenigingen te betrekken 

bij deze Algemene Vergadering.  

Op het programma:  

1) Onthaal met broodjes 

 

2) Welkom  

 

Toelichting door schepen Astrid De Bruycker van de plannen voor de komende 

beleidsperiode met betrekking tot Welzijn en Gelijke Kansen 

 

3) Gesprekstafels rond 3 thema’s  

1. Taalbeleid 

Oefenkansen Nederlands, Heerlijk Helder, Sociaal tolken en vertalen 

 

2. Sociale mobiliteit 

Onderwijs, Werk.  

 

3. Praktijktesten en anti-discriminatie 

Arbeidsmarkt, woningmarkt.  

 

We gaan in gesprek over deze 3 thema’s. Wat zijn mogelijke ideeën? Wat zijn de plannen? 

Wat loopt goed en wat kan beter? 

 

4) Netwerkmoment 

Op de Algemene Vergadering zijn een 50-tal aanwezigen vanuit heel wat organisaties.  
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