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JAARVERSLAG 2021 
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); 
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- 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  2021 

Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering 

Naam Organisatie Categorie 

Fadma Soussi Badr  Erkende vereniging 

Louis d’Or Kapitene Berco  Erkende vereniging  

Marie-Claire Nyatanyi Women Up Erkende vereniging  

Karina Marte La Cantera del Brujo Erkende vereniging 

Judy Vanden Thoren Hybried Erkende vereniging 

Antonia Mihaylova De Magische Stem Erkende vereniging  

Avin Ezaidin Amin Vereniging Mesopotamië Erkende vereniging  

Harjinder Singh Amritsar VOEM  Federatie  

Evodia Uggi Sankaa Federatie 

Michèle Van Elslander Eerstelijnszone Gent  Stakeholder 

Marie Comyn IN-Gent  Stakeholder 

Lut Vael  Samenlevingsopbouw Gent  Stakeholder 

Nora Benchicar JONG  Stakeholder  

Marion Cahen Duo for a Job Stakeholder 

Robert Declerck  Individu  

Jamila Ben Abid   Individu  

Yilmaz Koçak  Individu 

Didier Haenecaert  Individu 

Ahmad Ghali  Individu 

Ufuk Kokur  Individu  

 

Enkel Algemene Vergadering 

Naam Organisatie Categorie 

Mohamed Al-Abed Arabisch Cultureel Centrum Gent  Erkende vereniging 

Nayibe Gonzàlez Ayala Viejoteca Gent Erkende vereniging 

Bibiche Lufuankenda Kilula 
Daphney Jean 

Ecole des Femmes Erkende vereniging 

Birgul Akdeniz Koza  Erkende vereniging  

Willem Erauw De Magische Stem, Bulgaarse 
Culturele Vereniging 

Erkende vereniging  

Benjamin Argueta Argueta 
Van Camp Agnes 
Akin Beyazi 

Kwasa Kwasa  Erkende vereniging  

Emmanuel Gombo Berco  Erkende vereniging  

Nazan Eker DHKD  Erkende vereniging 

Amir Kawoor Arth-Al Mukhtar Erkende vereniging 
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Ali Capa Solidariteit  Erkende vereniging  

Barrak Mesayar Iraaks Cultureel Centrum Gent 
(ICGG) 

Erkende vereniging 

Mohamed Ben Hadou MAP / Averroes  Erkende vereniging  

Nabil Ouni Ezaytouna  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  

Mohammad / 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  

Felicia Sompwe 
Florance Muaza Sompwe 

Maman au secours Erkende vereniging 

Hilde Van Haecke EriGent Erkende vereniging  

Ruma Afsar Maanobota Collective  Erkende vereniging 

Feyyaz Karakaya  Meridiaan Erkende vereniging 

Sonja Van Bockstaele Sankaa Federatie 

Els Bertels LOP Gent basis Stakeholder  

Maarten Haesaert LOP Gent secundair Stakeholder  

Jonas Slaats Interlevensbeschouwelijke 
werkgroep Gent, Kifkif vzw, URI 
Europe  

Stakeholder 

Thomas Ryan 
Chloë Van Chronenburg 
Mohamed Assaguir 

JONG Stakeholder  

Marian Ceuppens IN-Gent  Stakeholder  

Sara Pollet 
Sofie Van De Velde 

Samenlevingsopbouw Stakeholder  

Abderrazak El-Omari Vereniging Gentse Moskeeën Stakeholder  

Ihsan Altukalem Moskee Ledeberg Stakeholder  

Valerie Himschoot 11.be 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  



4 
 

André Berkvens  Individu  

Djenab Bangoura  Individu  

Sofie Vindevogel  Individu 

Doris Curio  Individu  

Nevin Eryilmaz  Individu 

Burak Nalli  Individu 

Meryem Cosgun  Individu 

Memet Karaman  Individu  

 

Werking en structuur 

Algemene Vergadering 

- Geen beperking op het aantal leden 

- 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 

Het voorzitterschap wordt samen opgenomen door Fadma Soussi, Harjinder Singh en Nora 

Benchicar.   
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Adviezen op Beleidsnota’s  

Het stadsbestuur mikt op een ruime participatie van de Gentenaars bij het beleid. Dit gebeurt ook bij 
de opmaak van de beleidsnota’s. Het stelde hiervoor op 03 mei 2019 een engagementsverklaring op.  
Ook adviesraden worden hierbij uitgenodigd om adviezen op te stellen.  
 
AD REM maakt ook in 2021 nog een aantal adviezen op over beleidsnota’s. Sommige spontaan, 
andere op vraag. Over sommige beleidsnota’s gaat de adviesraad ook letterlijk in gesprek met 
bevoegde kabinetten, schepenen en/of diensten. Andere adviezen verlopen louter schriftelijk.  

 
BELEIDSNOTA ONDERWIJS, OPVOEDING, JEUGD EN GEZINSBELEID – DRAFT BELEIDSNOTA 

ADVIES: OP VRAAG 

DATUM : 07-01-2021 

BEVOEGD: SCHEPEN ELKE DECRUYNAERE  

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – GEMOTIVEERD ANTWOORD - 25-02-2021 

 

BELEIDSNOTA OUTREACHEND WERKEN – DRAFT BELEIDSNOTA   

ADVIES: OP VRAAG  

DATUM : 29-01-2021 

BEVOEGD: SCHEPEN ELKE DECRUYNAERE 

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – GEMOTIVEERD ANTWOORD - 04-03-2021  

 

BELEIDSNOTA FEESTEN EN EVENEMENTEN – VOORONTWERP   

ADVIES: OP VRAAG 

DATUM : 04-02-2021 

BEVOEGD: SCHEPEN ANNELIES STORMS 

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – GEMOTIVEERD ANTWOORD - 05-03-2021 

 

BELEIDSNOTA RUIMTELIJKE PLANNING, STADSONTWIKKELING EN STEDELIJKE VERNIEUWING – 

VOORONTWERP   

ADVIES: SPONTAAN 
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DATUM : 19-03-2021 

BEVOEGD: BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ EN SCHEPEN SAMI SOUGUIR  

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – BRIEF – GEEN INHOUDELIJK ANTWOORD – 16-05-2021  

 

Andere adviezen 

Naast de adviezen op de Beleidsnota’s stelt AD REM ook andere adviezen op. Vaak wordt dit 

voorafgegaan door een uiteenzetting op de maandelijkse bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur van 

AD REM. 1 of meer betrokken medewerkers (vanuit stadsdiensten of kabinetten)  geven een 

toelichting op het Dagelijks Bestuur en gaan over het onderwerp in dialoog met de leden van AD 

REM. Na deze toelichting maakt AD REM een formeel advies op dat nadien wordt overgemaakt.  

NIGHTLIFE ACTIEPLAN 

ADVIES: OP VRAAG 

DATUM : 29-01-2021 

BEVOEGD: SCHEPEN SOFIE BRACKE  

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – GEMOTIVEERD ANTWOORD – 05-03-2021 

 

ACTIEPLAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE TER ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN 

ADVIES: SPONTAAN 

DATUM : 29-01-2021 

BEVOEGD: SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT  

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – GEMOTIVEERD ANTWOORD – 12-03-2021 

 

SUBSIDIEREGLEMENT SAMEN AAN ZET  

ADVIES: OP VRAAG 

DATUM : 24-06-2021 

BEVOEGD: SCHEPEN ASTRID DE BRUYCKER 

ANTWOORD OP ADVIES: GEKREGEN – GEMOTIVEERD ANTWOORD – 10-12-2021 
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Participatieve trajecten  

Naast de officiële en formele adviezen op vraag of op eigen initiatief, werkt de adviesraad mee aan 

participatieve trajecten die worden opgezet vanuit (stads)diensten, organisaties… m.b.t. diverse 

thema’s. Dit gebeurt meestal op vraag van een organisatie of (stads)dienst. 

PROCESWANDELINGEN INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID DIENSTVERLENING 

WAT: In mei 2020 werd AD REM gecontacteerd over het project ‘Proceswandelingen’. Dit project 
kadert in het Actieplan Toegankelijkheid met concrete acties rond fysieke toegankelijkheid, 
toegankelijke communicatie en toegankelijke dienstverlening. Eén van de acties met betrekking tot 
dienstverlening is het screenen van 5 stadsproducten door ervaringsdeskundigen in zogenaamde 
proceswandelingen (customer journeys). De bedoeling is om heel het proces van een product 
aanschaffen te registreren en te evalueren. Men doet hiervoor beroep op ervaringsdeskundigen.  
 

VRAAG: Deelname aan de klankbordgroep om mee na te denken over het verloop van het project en 
hier feedback op geven. 

 
BEVOEGDE SCHEPEN: Astrid De Bruycker 

 

BEVOEGDE DIENST: Dienst Lokaal Sociaal Beleid (voorheen Welzijn en Gelijke Kansen) i.s.m. Dienst 

Publiekszaken 

 
INPUT:  

- Een aantal leden neemt deel aan de klankbordgroep en aan proceswandelingen (testen).  

- Omwille van de corona-crisis loopt dit project vertraging op.  

 

AFSTEMMINGSGROEP DIVERSITEIT EN INCLUSIE DIENST WERK 

WAT: Begin 2021 geeft AD REM een spontaan advies op het actieplan ‘Diversiteit en inclusie ter 

ondersteuning van bedrijven’.  Eén van de punten die AD REM in dit advies naar voor brengt, is het 

voorstel om ook mensen met een migratie-achtergrond zelf voldoende te betrekken bij dit actieplan. 

Dit komt onvoldoende tot uiting in de plannen die voorliggen. AD REM wijst erop dat het nodig is om 

de pijnpunten in kaart te brengen en te benoemen.  

Er is bijvoorbeeld sprake van een lokale afstemmingsgroep diversiteit en inclusie. AD REM stelt de 

vraag of hier ook een vertegenwoordiging van de doelgroep zelf in kan opgenomen worden.  

VRAAG: In het antwoord op het advies krijgt AD REM de uitnodiging om deel te nemen aan deze 

afstemmingsgroep.  

BEVOEGDE SCHEPEN: Bram Van Braeckevelt  

BEVOEGDE DIENST: Dienst Werk en Activering 

INPUT:  

- Deelname aan de afstemmingsgroep vanaf april 2021 
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DIALOOGGROEP PRAKTIJKTESTEN ARBEIDSMARKT 

WAT: De Universiteit Gent voert in opdracht van de stad Gent praktijktesten uit op de arbeidsmarkt, 

op sectorniveau. De stad Gent organiseert 2x per jaar een dialooggroep waar belangenbehartigers 

met elkaar in dialoog gaan over het proces en de resultaten van deze praktijktesten.  

VRAAG: Ook AD REM wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze dialooggroep.  

BEVOEGDE SCHEPEN: Astrid De Bruycker  

BEVOEGDE DIENST: Dienst Lokaal Sociaal Beleid 

INPUT:  

- Deelname aan dialooggroep 30/06 en 14/12 
 

WERKGROEP KWETSBARE OUDEREN – GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL  

WAT: Eind augustus krijgt AD REM de vraag vanuit de stuurgroep Geïntegreerd Breed Onthaal om 

deel te nemen aan een werkgroep rond ‘kwetsbare ouderen’. Geïntegreerd Breed Onthaal heeft 2 

doelstellingen: beter samenwerken en doorverwijzen tussen partners en zorgen voor een 

laagdrempeliger aanpak naar de kwetsbaren in Gent opdat ze hun rechten beter zouden uitputten. 

Eén van de 3 doelgroepen die gedefinieerd zijn om op in te zetten, zijn kwetsbare ouderen. Men zet 

een traject op onder begeleiding van HoGent. 

VRAAG: AD REM wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep ‘kwetsbare ouderen’.  

BEVOEGDE SCHEPEN: Rudy Coddens   

BEVOEGDE DIENST: LDC-werking – Departement Gezondheid en Zorg  

INPUT:  

- Deelname aan werkgroep 25/10, 25/11, 23/12 
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Adviesgesprekken – 1malig   

VERBINDING GENT  

WAT: In maart komt Frank Philips van de stad Gent langs op het Dagelijks Bestuur om een toelichting 

te geven over de veranderingen die op komst zijn met betrekking tot het inburgeringstraject (Vlaams 

beleid). Vanaf 2022 wordt een 4e pijler toegevoegd aan dit traject met betrekking tot het aangaan 

van sociale relaties, het opbouwen van een netwerk… In 2021 worden hiervoor een aantal 

proeftuinen opgezet, in Gent onder de titel ‘Verbinding Gent’.  

GESPREK:  Tijdens dit gesprek worden tips en suggesties meegegeven. Met betrekking tot mogelijke 
partners, mogelijke inhoudelijke invullingen qua vormingen… AD REM heeft heel wat vragen over de 
veranderingen op Vlaams niveau (verplicht karakter van 4e pijler, betalend maken van inburgering…) 
en geeft haar bezorgdheden mee.  

 

GENT: KANDIDAAT CULTURELE HOOFDSTAD 2030 

WAT: Eind maart komt Toon Berckmoes (Idea consult) langs op AD REM samen met Bart Doucet 

(Departement Cultuur). Stad Gent loopt een voorbereidend traject om zich kandidaat te stellen als 

Culturele Hoofdstad in 2030. Men komt langs op AD REM om het traject toe te lichten van de 

bevraging die tot nog toe is georganiseerd. Onder meer via AD REM zoekt men aansluiting bij de 

diversiteit aan culturen die in Gent aanwezig zijn.  

GESPREK:  Vanuit AD REM wordt de vraag meegegeven om ook te kijken naar de structuren, tot nog 
toe zijn vooral de klassieke actoren bevraagd waarbij zelf weinig diversiteit of kleur aanwezig is. Ga in 
gesprek op wijkniveau, met kleine organisaties waar mensen samen komen die drempels ervaren, de 
‘kleine c’tjes’ en niet alleen de grote C.  

 

FOCUSGROEP BELMUNDO  

WAT: In maart wordt AD REM gevraagd om deel te nemen aan een focusgroep over 

doelgroepenbereik in het kader van het Belmundo festival. Men wil een evaluatie maken van wie 

men bereikt en wie niet, welke drempels er ervaren kunnen worden door potentiële organisatoren 

en deelnemers, van de communicatie…  

GESPREK: AD REM neemt deel aan dit gesprek. AD REM brengt naar voor dat het belangrijk is om van 
bij het begin mensen te betrekken die je wilt bereiken. Als je mensen met een migratie-achtergrond 
wil bereiken, dan moet je ze ook van bij het begin betrekken. Ook in je personeelsbeleid moet je daar 
aandacht voor hebben. 
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INSPRAAKMOMENT INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID  

WAT: In mei krijgt AD REM de vraag vanuit de Dienst Lokaal Sociaal Beleid om deel te nemen aan een 

overleg met de 4 doelgroep adviesraden over een nieuw actieplan ‘Werken aan een toegankelijk 

Gent 2022-2023’.  

GESPREK:  Tijdens het gesprek in juni wordt meegegeven vanuit de Dienst Lokaal Sociaal Beleid hoe 
men naar de invulling van dit actieplan kijkt. Later wordt beslist om het huidige actieplan met een 
jaar te verlengen, een nieuw actieplan wordt opgemaakt in 2023.  

 

ENERGIECENTRALE: WORKSHOPS ENERGIEBESPARING 

WAT: In oktober krijgt AD REM de vraag vanuit de Dienst Milieu en Klimaat om promotie te maken 

voor en deel te nemen aan focusgroepen rond energiegebruik. Men wil onderzoeken hoe een 

energie-app / dashboard mensen kan motiveren om minder energie te gebruiken en om beter te 

renoveren. 

ACTIE: AD REM verspreidt dit binnen het eigen netwerk. Vanuit het Dagelijks Bestuur zelf kan 
niemand deelnemen aan 1 van de workshops. 

 

SINTERKLAASFEEST  

WAT: In oktober krijgt AD REM een adviesvraag binnen op mail van een lagere school uit Gent. Men 

is zoekende in de aanpak van het jaarlijkse Sinterklaasfeest, binnen het team zijn er uiteenlopende 

visies en meningen. Men is op zoek naar informatie of naar een organisatie waarbij men terecht kan 

met vragen.  

ACTIE: Vanuit AD REM wordt info aangereikt aan de school over het organiseren van een inclusief 
sinterklaasfeest. Ook wordt verwezen naar enkele methodieken om hierover intern het gesprek aan 
te gaan. Het is mogelijk om het kinderfeest te behouden, maar om toch rekening te houden met de 
diversiteit die aanwezig is in de school. AD REM wijst ook op de ondersteuning rond diversiteit en 
inclusie vanuit het Onderwijscentrum Gent.  

 

INCLUSIECHARTER NIGHTLIFE  

WAT: In december brengt Frank Philips een toelichting op het Dagelijks Bestuur over de opmaak van 

een Charter dat gericht is op inclusie en welzijn in het Gentse nachtleven. Er is een ontwerptekst 

opgemaakt door de Horecacoach en de Dienst Lokaal Sociaal Beleid. AD REM wordt uitgenodigd om 

deel te nemen aan een dialoogmoment over deze tekst. Men wil de tekst laten ondertekenen door 

een breed palet van maatschappelijke actoren in het voorjaar van 2022. 

GESPREK:  Er is een duidelijk probleem met racisme en discriminatie in het nachtleven. Dit is jammer 
genoeg niet nieuw. Er zijn al heel wat inspanningen geleverd, maar het probleem is hardnekkig. Er is 
heel wat voorbehoud bij AD REM over de zinvolheid van een dergelijk Charter. De tekst is ook 
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vrijblijvend opgesteld. Er zijn veel grijze zones die je niet op papier kan zetten. Bij racisme en 
discriminatie spelen veel onbewuste processen een grote rol. AD REM stelt voor om eerst een 
dialoog te organiseren met jongeren die op dit moment drempels ervaren binnen het uitgaansleven. 
Dan kan vastgesteld worden waar het probleem zich precies manifesteert.  

ACTIE: AD REM beslist om niet deel te nemen aan het dialoogmoment over dit Charter. De tekst is 
vrijblijvend en zal de basis van het probleem niet concreet genoeg aanpakken. Grijze zones zijn niet 
in afspraken vast te leggen. Enkel als de regels objectief en meetbaar zijn, kan een Charter werken.   

 

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.  

VOORSTELLING SIGNALENBUNDEL  

WAT: In februari stelt Michèle Van Elslander de Signalenbundel voor op de vergadering van het 

Dagelijks Bestuur. De Signalenbundel is een tool van lokaal sociaal beleid, een document voor 

beleidsontwikkeling. Het is een kwalitatief instrument. 

GESPREK: Het valt op dat het achteruit gaat met betrekking tot het thema ‘integratie’. Er zijn minder 
en minder voorzieningen voor mensen met een migratie achtergrond. Het basisaanbod voor 
kwetsbare groepen is afgebouwd. Er is een veel beperkter aanbod in de vrije tijd voor meisjes dan 
voor jongens. AD REM is hier bezorgd over, het blijft nodig om ook een apart (categoriaal) aanbod te 
hebben, vb. zwemmen voor vrouwen. Ook het feit dat er strengere controles zijn voor ouderen met 
een migratie-achtergrond baart AD REM zorgen (de lage inkomensgarantie).  

Het subsidiekanaal ‘Sociaal Innovatiefonds’ is goed, maar het gaat vaak om structurele problemen. 
Die moet de overheid aanpakken, dit kan niet afgewend worden op het sociaal middenveld.  

 

VOORSTELLING RAPPORT DUO FOR A JOB  

WAT: In juni stelt Elisabeth Verniers het onderzoeksrapport van Duo for a Job voor ‘Covid-19 drijft 

ongelijkheden op de arbeidsmarkt op de spits’. Men heeft onderzocht welk effect de pandemie had 

op de mentoren en de mentees. Hieruit doet men aanbevelingen voor een inclusief relancebeleid.  

GESPREK: Het is duidelijk dat Covid-19 er stevig inhakt. Jongeren krijgen het nog moeilijker op de 
arbeidsmarkt, hun sociale en financiële situatie is verslechterd tijdens de pandemie. Ook voor 
jongeren is de digitalisering een serieus obstakel. AD REM volgt de aanbeveling van Duo for a Job dat 
face to face counseling noodzakelijk blijft. Er is nood aan aandacht voor inclusieve digitalisering: 
investeren in materiaal, opleiding, persoonlijke begeleiding.  
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Vorming voor de leden van het Dagelijks Bestuur 

Op basis van noden of vragen organiseren we vormingen voor de leden van het Dagelijks Bestuur.  

FACEBOOK  
In 2020 nam AD REM deel aan een vorming rond Digitaal Communiceren georganiseerd vanuit de 
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen. Om hierop verder te werken, komt een experte langs op het 
Dagelijks Bestuur van AD REM van mei. Simeng geeft een vorming met tips en adviezen voor de 
vernieuwing van de Facebook pagina van AD REM.  

 

Opvolging werking 2020 

Een aantal thema’s uit de werking van vorig jaar worden verder opgevolgd. 

TRAJECT DEKOLONISEREN  

WAT: In 2019 is een traject gestart met betrekking tot het koloniaal verleden en de impact hiervan 

vandaag in Gent. AD REM nam deel aan dit traject. In november 2020 werd het eindrapport met 

aanbevelingen opgesteld.  

VERVOLG 2021: In januari komt er een eerste reactie vanuit het schepencollege op het rapport 

‘Dekoloniseer mijn stad’. Ook in de media komt dit uitvoering aan bod. Het rapport wordt ook 

besproken op de Gemeenteraad. Eind juni is er ‘Rassemblé’, een festival naar het brede publiek rond 

wat dekoloniseren kan betekenen.  

BEVOEGDE SCHEPEN: Tine Heyse  

BEVOEGDE DIENST: Dienst Internationale Relaties en Netwerken 

 
INPUT AD REM:  

- AD REM werkte mee aan het traject en aan Rassemblé 

 

ETNISCH PROFILEREN  

WAT: In het najaar van 2020 organiseerde AD REM een Algemene Vergadering rond het thema 

‘Etnisch profileren’. Mensen/jongeren met een migratie-achtergrond hebben meer kans om 

gecontroleerd te worden dan anderen. Zowel bij politiecontroles, als bij controles door De Lijn, 

andere overheidsdiensten… AD REM is hier zeer bezorgd over. Tijdens de AV werd het thema verder 

uitgediept en werd er nagedacht over de rol die AD REM hierin kan spelen. Na de AV is een 

werkgroep opgericht om met dit thema aan de slag te gaan. Hiervoor werkt AD REM ook samen met 

de Jeugdraad.   

VERVOLG 2021: De werkgroep zet een aantal stappen, onder andere het nalezen van het 

handelingskader van de politie. Dit is zeer algemeen en bevat weinig concrete handvaten. De 
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werkgroep zoekt naar een manier om in dialoog te treden met de politiek verantwoordelijken en de 

verantwoordelijken binnen Politiezone Gent. Het is duidelijk een heikel en gevoelig thema.  

In juli kondigt schepen De Bruycker aan dat er een onderzoek wordt opgestart naar de effecten en 

impact van het handelingskader professioneel profileren in de Politiezone Gent. Dit staat ook in het 

actieplan Anti-discriminatie van de stad Gent. AD REM wordt uitgenodigd om deel uit te maken van 

de klankbordgroep rond dit onderzoek.  

BEVOEGD: Burgemeester Mathias De Clercq  en schepen Astrid De Bruycker.  

INPUT AD REM:  
- Er is nood aan erkenning van het probleem van etnisch profileren 
- Er is nood aan een meting: hoe groot is het probleem? 
- Er is nood aan meer opleidingen voor politieagenten rond professioneel profileren 
- Er is nood aan een cultuurwijziging binnen het politiekorps  

 

OPVOLGING ADVIEZEN 

WAT: In 2020 en 2021 heeft AD REM heel wat adviezen geformuleerd op Beleidsnota’s en 

Actieplannen. Op deze adviezen kwamen heel wat antwoorden binnen. 

VERVOLG 2021: In 2021 wordt er werk gemaakt van de opvolging van adviezen. De antwoorden op de 

gegeven adviezen worden nagelezen en besproken op het Dagelijks Bestuur. Per advies en per 

antwoord worden een aantal opvolgpunten genoteerd voor de toekomst.  

 

Andere adviesraden en overlegfora  

OVERLEG DOELGROEP ADVIESRADEN  
WAT: In 2021 is er op 25/03, 29/04, 10/06 en 21/10 een overleg tussen afgevaardigden van AD REM, 
de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap (SAPH), de Jeugdraad en de Seniorenraad. 
Deze 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: 

• De inhoudelijke werking, opmaak adviezen 

• Diversiteit binnen adviesraden  

• De interne werking, veranderingstrajecten, opmaak afsprakennota en huishoudelijk 
reglement  

 
Vanuit het overleg wordt gekozen om een werkgroep op te starten rond het gezamenlijk thema 
‘diversiteit en wonen’. Elke adviesraad kiest een aantal speerpunten. Enkele aspecten van wonen 
treft elke doelgroep/adviesraad: betaalbaarheid, toegankelijkheid, discriminatie. Men gaat samen 
met deze thema’s aan de slag in functie van adviesopmaak.  
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LEREND NETWERK ADVIESRADEN  

WAT: De Dienst Beleidsparticipatie en de Dienst Bestuursondersteuning van de stad Gent 
organiseren 2x per jaar een bijeenkomst voor alle adviesraden. In 2021 organiseert men dit enkel 
voor de ondersteuners.  
 
21/06: voor de ondersteuners  
agenda: 

• Rondje van de adviesraden 

• Speerpunten voor het lerend netwerk vastleggen 

• Terugkoppeling nota digitale ondersteuning  
 
18/10: voor de ondersteuners 
agenda: 

• Vraag naar samenstelling van de raden door cultuurraad 

• Opstart werkgroepen rond procedures en evaluatie pilootprojecten 

• Voorbereiding 1e forum van de Gentse adviesraden 

• Terugkoppeling Digipolis 

• Nieuws uit de raden 

 

MIGRATIEFORUM  
WAT : Het Migratieforum brengt alle beleidsdomeinen, diensten, middenveld organisaties binnen de 
stad Gent samen rond het thema ‘migratie’. Vertegenwoordigers van AD REM nemen deel aan deze 
bijeenkomsten.  
 
Op 22 juni is het thema de hertekening van het inburgeringsbeleid. In het plenair gedeelte wordt 
ingegaan op de lokale impact van het nieuwe Vlaams inburgerings- en integratiebeleid.  
Daarna volgen 3 werkgroepen  

• Inburgering wordt betalend 

• Nederlands als tweede taal 

• De vierde pijler in het inburgeringstraject (sociale netwerken en participatie) 
 
Op 19 november is het thema het Gentse vluchtelingenbeleid in het algemeen en de groep Afghanen 
in het bijzonder. In het plenair gedeelte wordt ingegaan op de Afghaanse crisis en het Gentse 
vluchtelingenbeleid en wordt een stand van zaken toegelicht over de Reno.  
Daarna volgen 3 werkgroepen 

• Afghaanse jongeren 

• Afghanen, een onzichtbare groep in Gent?  

• Vluchtelingen en de Gentse arbeidsmarkt 
 
Beide edities worden omwille van covid-19 digitaal georganiseerd. 
 

BEVOEGD: Mathias De Clercq  

BEVOEGDE DIENST: Dienst Lokaal Sociaal Beleid 

INPUT:  

- Deelname aan Migratieforum 22/06 en 19/11 
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MENSENRECHTENRAAD 
WAT: In 2020 werd AD REM via mail op de hoogte gesteld van het feit dat de stad Gent werk maakt 
van de opmaak van een mensenrechtenkader in het kader van internationale contacten van de stad. 
Een mensenrechtencommissie zal de uitwerking van dit kader opvolgen. Men is op zoek naar 
kandidaten voor deze commissie. Een aantal mensen stelt zich kandidaat. In 2020 komt er verdere 
informatie meer over de oprichting van deze mensenrechtencommissie.  
In mei 2021 komt Christophe Ramont van de dienst Internationale Relaties en Netwerken langs om 
dit verder toe te lichten. De Mensenrechtenraad wordt opgericht, vanaf nu kan of mag AD REM geen 
adviezen meer geven met betrekking tot mensenrechten in internationale relaties.  
 

BEVOEGDE SCHEPEN: Tine Heyse  

BEVOEGDE DIENST: Dienst Internationale Relaties en Netwerken  

INPUT:  

- Een lid van AD REM is toegetreden tot deze raad, maar het was onduidelijk of dit vanuit de 
vereniging of vanuit AD REM is. Dit is niet duidelijk gecommuniceerd vanuit de betrokken 
stadsdienst. AD REM betreurt de manier waarop dit is aangepakt en gecommuniceerd. Er is 
weinig ruimte voor gesprek of debat. Dit signaal wordt nadien nog gegeven aan de betrokken 
dienst.   

 

Algemene Vergadering AD REM 25-11-2021 

De Algemene Vergadering wordt georganiseerd rond het thema ‘Diversiteit en inclusie in het 

onderwijs’. Omwille van de corona-pandemie, kan deze Algemene Vergadering toch niet doorgaan. 

De Vergadering wordt uitgesteld naar het voorjaar van 2022.  


