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JAARVERSLAG 2017 
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 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  2017 

Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering 

Naam Organisatie Categorie 

Mohamed Al-Abed  Arabisch Cultureel Centrum Gent  Erkende vereniging 

Alja Kiseleva De Russische Boulevard vzw Erkende vereniging  

Nayibe Gonzàlez Ayala Viejoteca Gent Erkende vereniging  

Louis d’Or Kapitene Berco vzw Erkende vereniging  

Fadma Soussi Badr vzw Erkende vereniging 

Ingrid Delflas Scaramouche vzw  Erkende vereniging  

Pat Seynaeve  Ecole de Femme  Erkende vereniging 

Madona Beridze Orthodoxe Gemeenschap van de 
Heilige Georg 

Erkende vereniging  

Marie-Claire Nyatanyi Women Up Erkende vereniging  

Els Bertels LOP Gent basis Stakeholder  

Emiel Bogemans LOP Gent secundair Stakeholder  

Ufuk Kokur JONG vzw Stakeholder  

Michèle Van Elslander Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Stakeholder 

Arent Meirhaeghe  IN-Gent vzw Stakeholder 

Tom Dutry Samenlevingsopbouw Gent vzw Stakeholder 

Harjinder Singh Amritsar Belgische Seva Jatha Individu 

Sibo Kanobana   Individu  

Doris Curio  Individu 

 

Enkel Algemene Vergadering 

Naam Organisatie Categorie 

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  

Nabil Ouni Ezaytouna vzw Erkende vereniging  

Kamel Bouzaiani Islamitische Faculteit van Europa – 
Gent 

Erkende vereniging  
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Julius Buya African Sculptures and Cultures Erkende vereniging  

Lofti Boughdir Amicale des Tunisiens Gent Erkende vereniging  

Jonas Slaats Interlevensbeschouwelijke 
werkgroep Gent, Kifkif vzw, URI 
Europe  

Stakeholder 

Delphine Gantois Concept ‘Nest’ Individu  

Klaartje Van Kerckhem  Individu 

Yilmaz Kocak  Individu  

Farnoosh Khodadadeh  Individu  

Marijke Van Petegem  Individu  

 

Werking en structuur 

Algemene Vergadering 

- Geen beperking op het aantal leden 

- Minstens 2 bijeenkomsten per jaar 

- Voorjaar: gesloten Algemene Vergadering – verkiezing Dagelijks Bestuur (om de 2 jaar) 

- Najaar: open Algemene Vergadering – publieksmoment   

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.  
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Adviezen 

Huishoudelijke reglementen zaalverhuur  

Juridische Dienst en Kennisbeheer - Afdeling Bedrijfsvoering 

WAT:  Advies op de herwerking van 2 reglementen met betrekking tot zaalverhuur 

- Algemeen huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen van de stad Gent 

- Bijzonder huishoudelijk reglement voor het gebruik van zalen beheerd door de Dienst 

Ontmoeten en Verbinden  

Binnen de stad Gent loopt er een project ‘optimalisatie zaalverhuur’. In het kader hiervan worden de 
reglementen aangepast. AD REM wordt gevraagd een advies te verlenen op 2 huishoudelijke 
reglementen die aangepast worden.  
De vraag tot advies wordt eind januari gesteld. Het advies wordt besproken op de vergadering van 
06/02. Het opgemaakte advies wordt goedgekeurd op de vergadering van 06/03 en overgemaakt aan 
de betrokken stadsdienst op 07/03.   
 

ADVIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN ZALEN VAN DE STAD GENT  

- AD REM vindt het positief dat zalen niet langer 6 weken op voorhand moeten aangevraagd 

worden, maar dat de termijn korter wordt. Toch is 4 weken nog steeds lang op voorhand. Als 

vereniging plan je activiteiten niet altijd lang op voorhand, soms ook maar 1 of 2 weken 

vooraf… Voor verenigingen zou het nog beter zijn als zalen nog korter vooraf kunnen worden 

gereserveerd. 

- Er is nood aan extra aanbod aan zalen, zeker voor vergaderingen. 

- AD REM geeft het advies om zaalreservaties niet langer  door het College te laten beslissen. 

Waarom moet elke aanvraag daar passeren? De bevoegde ambtenaar mag het mandaat 

krijgen om zaalreservaties te behandelen. Of een tussenoplossing waar aanvragen van 

nieuwe verenigingen voorgelegd worden aan het College en waar de beslissing over 

aanvragen van gekende verenigingen bij de dienst ligt. 

- Artikel 11: non-discriminatieclausule: welke maatregelen worden er getroffen als huurders 

zich hier niet aan houden?  

ADVIES BIJZONDER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN ZALEN BEHEERD DOOR DE DIENST 

ONTMOETEN EN VERBINDEN  

- Wat met het project ‘sleuteldragers’ of andere manieren om ruimtes in buurtcentra meer 

beschikbaar te stellen? Hier zou meer op ingezet moeten worden.  

ANTWOORD:  

AD REM kreeg op 07/03 van de betrokken ambtenaar een antwoord op dit advies.  

- Tijdens de overlegmomenten met alle betrokken diensten werden alle opties m.b.t. 

aanvraagtermijn besproken. Een termijn korter dan 4 weken is praktisch niet haalbaar. Er is 

wel een uitzondering voorzien voor last-minute aanvragen bij onverwachte omstandigheden 

vb. een activiteit in het kader van een ramp. 
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- De beslissing over een aanvraag zal via delegatiebesluit overgedragen worden aan de 

betrokken diensthoofden. Het zal dus niet langer het college zijn die elke aanvraag moet 

goedkeuren.  

- Inbreuken op de non-discriminatieclausule worden geval per geval bekeken. De stad kan 

bijvoorbeeld beslissen om gedurende 2 jaar geen zalen meer ter beschikking te stellen aan 

en gebruiker die deze clausule ernstig overtrad. 

- Het proefproject sleuteldragers loopt nog steeds en zal het mogelijk maken dat een locatie 

meermaals wordt gebruikt tijdens de weekends.   

ADVIES OP VRAAG –  INGEDIEND OP 07.03.2017 

Diversiteitsplan Politiezone Gent  

Politiezone Gent  

WAT: AD REM geeft een advies op eigen initiatief aan Politiezone Gent over haar Diversiteitsplan. In 

dit plan zijn 4 thema’s afgebakend: 

1) Politiekorps Gent, een weerspiegeling van de maatschappij 

2) Een open bedrijfscultuur, verruimen van inzicht en kennis in andere culturen 

3) Bevorderen van netwerken en versterken van de dialoog met de gemeenschappen 

4) Uitvoeren van politionele activiteiten en acties op basis van professioneel profileren en 

communiceren 

 ADVIES: 

- Het politiekorps moet een weerspiegeling zijn van de samenleving als men alle burgers van 

deze samenleving wil aanspreken. 

- Racisme en discriminatie bestaan binnen het politiekorps en moeten benoemd en erkend 

worden.  

Thema 1: Politiekorps Gent, een weerspiegeling van de maatschappij 

- AD REM stelt voor om een voortraject uit te werken voor kandidaten met een migratie-

achtergrond om hen voor te bereiden op de toelatingsproeven. Dit moet langer zijn dan een 

dag. Dit voortraject zou bij voorkeur moeten gericht zijn op jongeren die het Nederlands niet 

als thuistaal hebben. 

- AD REM stelt voor om te onderzoeken of het juridisch haalbaar is om een (on)betaalde 

meeloopstage te organiseren voor jongeren die mogelijks interesse hebben om een opleiding 

te volgen bij de politie. 

- Er moet extra ingezet worden op het Nederlands bij mensen die de opleiding volgen als 

anderstalige. 

- AD REM stelt voor dat het politiekorps haar selectieprocedures laat onderzoeken op ‘adverse 

impact’, onbedoelde ongelijke behandeling tijdens het selectieproces. 

- De job van buurtinspecteur zou moeten hoger gewaardeerd worden, hier zou ook in de 

opleiding meer aandacht moeten naar gaan.  

- De politie moet naast instroom ook inzetten op doorstroom: voldoende kansen op 

bevordering voor agenten van andere origine. 
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- We stellen voor dat agenten van andere origine een weerbaarheidstraining krijgen om met 

racisme en discriminatie om te gaan (in het korps en daarbuiten). 

- Er moet een duidelijke klachteninstantie zijn voor agenten omtrent racisme en discriminatie. 

Thema 2: Een open bedrijfscultuur, verruimen van inzicht en kennis in andere culturen 

- Er moet hard opgetreden worden tegen racisme en discriminatie in het korps. 

Leidinggevenden spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervoor moeten ook de nodige 

tuchtprocedures bestaan. 

- In functioneringsgesprekken moet de visie van de politie op diversiteit duidelijk 

gecommuniceerd worden zodat alle medewerkers weten wat van hen verwacht wordt. 

- Ook bij instroom moet duidelijk gemaakt worden dat enkel een positieve houding ten 

aanzien van de diversiteit in de samenleving aanvaardt wordt. 

- Het thema ‘diversiteit’ moet in elke vorming aanwezig zijn, niet enkel in aparte vormingen. 

- Ad rem stelt voor dat elke kandidaat een vorm van gemeenschapsdienst doet om in contact 

te komen met bevolkingsgroepen die men niet kent. 

- Ad rem stelt voor dat er meer ontmoetingsactiviteiten worden georganiseerd met de 

gemeenschappen in Gent, vb. een voetbalmatch tegen een Afrikaanse of Turkse 

voetbalploeg.  

- Binnen de maatschappelijke cel van de politie moeten de medewerkers investeren in 

contacten met de etnisch-culturele gemeenschappen in Gent.  

ANTWOORD:  

- Politiezone Gent erkent wel degelijk het probleem van racisme en discriminatie, maar wil 

vooral op een positieve manier omgaan met de diversiteit in de samenleving. Problemen 

worden intern aangepakt en opgelost. 

- Politiezone Gent zet in op een uitgebreid begeleidingstraject voor kandidaten: een job-

infoavond, oefeningen ter voorbereiding van de proeven, een profielbepaling… Voor 

taalondersteuning werkt Politiezone Gent samen met een CVO. Kandidaten worden op 

fysiek, cognitief, linguïstisch en psychologisch vlak begeleid naar het politie-examen. Een 

traject verloopt over 5 à 12 maanden, op maat van elke kandidaat. 

- De proeven en de selectieprocedures zijn federale bevoegdheid, Politiezone Gent kan hier 

geen invloed op uitoefenen. 

- De doorstroom van kansengroepen binnen Politiezone Gent loopt goed. 

- Er is een positieve trend, meer en meer jongeren met een migratie-achtergrond hebben 

interesse in een job bij de politie. Het begeleidingstraject helpt hen om te slagen. 

- Er is een tuchtprocedure die kan leiden tot schorsing of beperkingen van dienst. 

- Politiezone Gent stelde een ‘Blauw Vakmanschap Charter’ op waarin het positieve belang 

van diversiteit werd benadrukt. 

- Er is aandacht voor diversiteit in veel vormingen, vb. in de dilemmatraining en in de 

communicatietraining.  De diversiteitstraining is verplicht voor alle Gentse korpsleden en 

wordt aangeboden door vzw Habbekrats. Binnen de training is er ruimte voor een 

moskeebezoek, deelname aan een iftar…  

- Het belang van buurtinspecteurs wordt in de verf gezet, vb. tijdens job dagen.  
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- Er zijn tuchtprocedures en diversiteit wordt verplicht besproken in elke planningsgesprek 

tussen medewerker en evaluator.  

Politiezone Gent ging in gesprek met Sibo Kanobana van AD REM. Tijdens dit gesprek op 06/06/2017 

werden heel wat inspanningen toegelicht.  

ADVIES OP EIGEN INITIATIEF – INGEDIEND OP 07.04.2017 

Subsidiereglement voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en –
activiteiten.  

Schepen Tapmaz, schepen van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Sport. 

WAT: Het subsidiereglement voor etnisch-culturele diversiteitsprojecten en –activiteiten werd 

ingevoerd eind 2014. Na twee jaar wordt het reglement geëvalueerd. Op basis van input van 

gebruikers, een analyse van de cijfers en een doorlichting van de procedure stelde de Dienst Welzijn 

en Gelijke Kansen een evaluatie op. Ook AD REM gaf hierbij input.  

De evaluatienota en een voorstel van nieuw reglement wordt nu voorgelegd aan AD REM ter advies. 

Dit gebeurt op heel korte termijn: op 12/05 krijgt AD REM de vraag tot advies, het antwoord moet 

bezorgd worden op 23/05.  

ADVIES:  

- AD REM waardeert de grondige evaluatie die is gebeurd. 

- Een aantal wijzigingen in het reglement komen tegemoet aan de feedback die de adviesraad 

gaf in het evaluatietraject.  

- AD REM vraagt om de tekst van het reglement op te stellen in eenvoudig taalgebruik. Nu is 

dit zeer juridisch opgesteld. 

- AD REM vindt het een goed voorstel dat er een toegankelijke brochure wordt gemaakt en dat 

er een verzameling komt van goede praktijken.  

- AD REM vraagt dat er een brede communicatie komt over de mogelijkheden van dit 

subsidiereglement en over waar men terecht kan voor ondersteuning. 

- Het is positief dat cateringkosten worden toegestaan. 

- Het aanvraagformulier moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Mensen moeten hun aanvraag ook 

mondeling kunnen toelichten. Niet iedereen kan goed dossiers schrijven. 

- Het is positief dat het bedrag voor een activiteitensubsidie wordt opgetrokken. Dit komt 

tegemoet aan een nood voor grotere evenementen.  

- Het is positief dat de termijn van beslissen voor projecten is teruggebracht tot 6 weken.  

- Het is positief dat projecten kunnen starten vanaf datum van indienen. Projecten groeien 

immers en wachten niet op goedkeuring van de subsidie.  

ANTWOORD: 

- De goedkeuring van het reglement werd voorgelegd aan de Gemeenteraad september in 

plaats van juni, omwille van een breder evaluatietraject van het ondersteuningsbeleid voor 

verenigingen.  
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- Het reglement moet juridisch correct zijn, we kunnen niet afwijken van bepaalde 

formuleringen. We maken een brochure om de tekst toegankelijker te maken.  

- Elke organisatie kan bij IN-Gent vzw terecht voor ondersteuning. Dit nemen we op in de 

folder. Bij de promotie maken we ook duidelijk wat niet in aanmerking komt voor de 

subsidie.  

- Het aanvraagformulier wordt door de Dienst Organisatieontwikkeling gescreend op 

eenvoudig taalgebruik. De formulieren worden daarbij  getoetst aan de zogenaamde KUS-

criteria (Klantgericht, Uniek en Simpel). 

ADVIES OP VRAAG – INGEDIEND OP 22.05.2017 

Retributiereglementen zaalverhuur  

Juridische Dienst en Kennisbeheer - Afdeling Bedrijfsvoering 

WAT: Binnen de stad Gent loopt er een project ‘optimalisatie zalenverhuur’. In het kader hiervan 

worden de retributiereglementen aangepast. AD REM wordt gevraagd een advies te verlenen op 2 

retributiereglementen die aangepast worden.  

De vraag tot advies wordt op 17 november gesteld. Het advies wordt besproken op de vergadering 
van 04/12. Het opgemaakte advies wordt overgemaakt aan de Juridische Dienst en Kennisbeheer op 
08/12.   

 
ADVIES:  

- AD REM betreurt dat het advies pas een paar weken voordat de reglementen voorgelegd 

worden aan de Gemeenteraad wordt opgevraagd.  

- AD REM stelt voor om een toegankelijke folder te maken voor gebruikers om het 

retributiereglement om te zetten in toegankelijke taal.  

- AD REM stelt opnieuw de vraag om het mogelijk te maken dat meerdere gebruikers een zaal 

kunnen huren tijdens een zelfde weekend. 

- De huur zal duurder worden nu er per uur wordt aangerekend, dit is jammer. Hoe zal er 

gecontroleerd worden hoeveel uur de huur er effectief duurt? 

- De terminologie is hier en daar zeer onduidelijk en verwarrend, vb. wat betekent 

‘bijkomende dienstverlening’? 

- Er staat geen termijn op de annulatiekosten. Kan dit aangepast worden? 

- Kan de stad een annulatieverzekering aanbieden aan verenigingen, zodat ze zich kunnen 

beschermen tegen deze kosten? 

- Het is zonde dat stadszalen leeg staan, er zou meer flexibel moeten kunnen worden 

verhuurd vb. ook last minute reservaties van zalen die nog niet verhuurd zijn. Hoe meer 

gebruik, hoe beter. 

- Het valt op dat een aantal soorten erkende verenigingen, bewonersgroepen, gebruikers… 

extra vrijstellingen krijgen van diensten waar ze onder vallen en die ook zalen verhuren. Vb. 

seniorenverenigingen voor Open Huizen, jeugdverenigingen voor zalen beheerd door de 

Jeugddienst, Bewonersgroepen voor zalen beheerd door de Dienst Ontmoeten en 

Verbinden… Verenigingen van etnisch-culturele minderheden vallen hierbij uit de boot (net 

zoals sommige andere soorten verenigingen). AD REM betreurt dit. Een erkenning bij de stad 
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Gent als vereniging, onder welk reglement men ook valt of welke dienst ook bevoegd is, zou 

dezelfde rechten moeten geven op gebruik van stadszalen. 

- AD REM stelt voor om het tarief voor ‘sociaal-culturele activiteiten van andere gebruikers’ 

voordeliger te maken dan ‘andere activiteiten van betoelaagde en/of erkende verenigingen’. 

De finaliteit van de activiteit is belangrijker dan de finaliteit van de aanvrager. 

ANTWOORD: 

Eind 2017 was er nog geen formeel antwoord op het gegeven advies.  

ADVIES OP VRAAG – INGEDIEND OP 08 .12.2017 

Gent Over Morgen  

Dienst Strategische Coördinatie  

WAT: Binnen de stad Gent loopt het traject ‘Gent Over Morgen’, ter voorbereiding van de nieuwe 

legislatuur vanaf 2019. Elke adviesraad krijgt de vraag ‘Formuleer 5 beleidsopties op het eigen 

beleidsdomein die de toekomst mee vorm zullen geven.’ 

De vraag wordt gesteld eind mei, de deadline voor het advies is 30/09. Dit wordt besproken op de 

vergadering van AD REM in september. De input wordt doorgestuurd naar de betrokken stadsdienst 

op 03/10.  

ADVIES:  

AD REM formuleert 5 beleidsopties voor de toekomst 

1) Huisvesting 2040: Gent zorgt voor betaalbaar wonen voor iedereen 

- 20% sociale woningen in de stad, in elke wijk minstens 12% sociale huisvesting 

- De stad verwerft grondposities om eigen initiatieven op te zetten ifv betaalbaar wonen 

- Subsidie retentiesystemen worden veralgemeend toegepast in stadsvernieuwingsgebieden 

met het oog op het realiseren van een stadsfonds voor betaalbaar en kwalitatief wonen 

 

2) Onderwijs 2040 

- het onderwijs speelt in op de talenten van elk kind/elke jongere en hanteert anders taligheid 

als een meerwaarde.  

- Elke school gaat actief aan de slag met de mening van hun kinderen, jongeren en ouders. 

- Er wordt meer gestreefd naar Levenslang leren.  

 

3) De super diverse samenleving is een positieve realiteit 

-  Participatie en inspraak: de stad betrekt burgers en inspraakorganen (adviesraden) actief en 

proactief bij haar beleid – in de diverse fasen van het beslissingsproces. Er wordt tijd en 

ruimte voor voorzien 

- Ouderenzorg: een beter uitgewerkte ouderenzorg voor de tegen dan super diverse generatie 

bejaarden. 

- Jongeren moeten alle kansen krijgen en positief omringd worden.  
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4) Werk 2040 

- Meer kansen voor zelfstandigen: de stad biedt renteloze leningen aan voor startende 

ondernemers, vzw’s die projecten willen starten... 

- Kennis en deeleconomie naast klassieke economie: innovatie, levenslang werken, 

rationalisering middelen 

- Minder belang aan taal bij gemeentepersoneel, meertaligheid als troef. 

 

5) Grote autonomie van de gemeenten tov de staat en toch voldoende controle en 

bescherming dankzij digitalisering en innovatie 

- Tendens naar individueel bestuur, maar 'virtuele autonomie', minder nadruk op regelgeving 

en makkelijker toegankelijk door digitalisering (structuur en rangorde in gemeentebestuur 

van minder belang voor inwoners) 

- Veiligheid, politie, brandweer, herstel- en reinigingsdiensten  

- Dit alles digitaal gebracht naar bezoekers en bewoners, zonder dat gebruiker bewust is dat er 

een regelgeving achter zit. 

ANTWOORD: 

- De adviezen worden mee opgenomen in het traject. In het voorjaar van 2018 zullen de 

adviesraden opnieuw worden gecontacteerd om ze verder te betrekken bij het traject ‘Gent 

Over Morgen’.   

ADVIES OP VRAAG – INGEDIEND OP 03.10.2017 

Thema Wonen : 2 vragen 

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, Sven Taeldeman  

WAT: Tijdens de vergadering van september stellen 2 leden van de adviesraad vragen die betrekking 

hebben op het thema ‘wonen’. Deze vragen worden via mail aan de bevoegde schepen gesteld op 

07/10.    

ADVIES:  

- De regelgeving met betrekking tot sociale woningen is veranderd: het recht om na 10 jaar 

een sociale huurwoning te kopen zou zijn afgeschaft. Dit is niet gecommuniceerd naar sociale 

huurders. Bovendien is dit onrechtvaardig ten opzichte van huurders die dit wel konden doen 

in het verleden. Het gaat hier om een verworven recht dat nu teniet gedaan wordt zonder 

inspraak of communicatie naar een zeer kwetsbare groep. Wat is het standpunt van de stad 

Gent hierin?  

- Conformiteitsattest: dit is nu niet verplicht. Kan dit attest verplicht worden? Iedereen heeft 

toch recht op een kwaliteitsvolle woning, die voldoet aan de normen in het 

conformiteitsattest. Of is de vrees dat er dan nog minder woningen beschikbaar zouden zijn 

op de huurmarkt?  
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ANTWOORD: 

- Op 12/10 stuurde de schepen een mail om te laten weten dat er een antwoord zou komen 

op deze vragen op latere datum. Eind 2017 heeft dit antwoord de adviesraad nog niet 

bereikt.   

SPONTAAN ADVIES– INGEDIEND OP 07.10.2017 

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. 

Kind en Gezin  

WAT: Tijdens de open Algemene Vergadering in 2017 was een medewerkster van Kind en Gezin 

aanwezig. Ze vroeg een gesprek met AD REM om input te geven m.b.t. het diversiteitsbeleid van Kind 

en Gezin. Dit gesprek werd gepland op 03/03 maar omwille van onvoorziene omstandigheden heeft 

de medewerkster van Kind en Gezin op het moment zelf afgezegd. Het gesprek is dan later 

doorgegaan op  10/05.  

INPUT: 

- AD REM is geïnteresseerd in de visie van Kind en Gezin op taal en op vaccinatie.   

- Enkel de verpleegkundigen vallen onder de bevoegdheid van Kind en Gezin, de artsen en 

vrijwilligers niet. Dit zorgt soms voor conflicten, vb. in houding ten aanzien van diversiteit. Als 

cliënt ga je er vanuit dat alle mensen met wie je contact hebt in een consultatiebureau onder 

Kind en Gezind vallen. Het eerste contact is vaak met een vrijwilliger en is soms negatief op 

het vlak van omgaan met diversiteit t(houding, visie op taal…). Is er controle op opvolging 

voorzien? Bij wie kan je aankloppen als je gedrag ervaart dat niet strookt met de visie van 

Kind en Gezin? 

- Kind en Gezin heeft vacatures voor vrijwilligers, voor gezinsondersteuners… Kind en Gezin 

vraagt of AD REM deze mee kan verspreiden.  

- Kind en Gezin wordt nog vaak ervaren als ‘controlerend’, als kersverse mama heb je veel 

vragen maar krijg je soms de indruk dat men enkel ‘modelbaby’s’ nastreeft (vb. de curve 

volgen, zelfde eten, zelfde slapen…)  

ANTWOORD:  

- Men kiest voor een positieve benadering van de thuistaal in combinatie met stimulering van 

het Nederlands. Er zijn heel wat tools voor de medewerkers: webcamtolken, Kind in beeld 

(afbeeldingen over verschillende thema’s waarmee communicatie mogelijk is met 

anderstalige ouders). Kind en Gezin stelt de vraag of AD REM het thema ‘voeding’ eens kan 

bekijken en suggesties kan geven tot aanpassing. 

- Visie op vaccinatie: enige verplichte vaccinatie is polio. Toch wordt die door sommige 

Russische of Tsjetsjeense gezinnen geweigerd omwille van geloofsredenen. Dit is voor de 

leden van AD REM geen gekende praktijk. 
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- Suggesties om het onderscheid tussen artsen, vrijwilligers en verpleegkundigen duidelijk te 

maken zijn welkom. Kind en Gezin investeert wel in vorming voor vrijwilligers en artsen over 

visie, houding… 

- Als mensen geconfronteerd worden met gedragen of uitspraken die volgens hen niet 

kunnen, kunnen ze een klacht neerleggen bij de klachtendienst. Dit kan zowel via mail als 

telefonisch. En de klachten worden serieus genomen: opvolging, bemiddeling…   

- Mensen kunnen zelf kiezen naar welk consultatiebureau ze gaan, dit wordt meestal 

overlopen tijdens het eerste gesprek in het ziekenhuis na de bevalling.  

- Verpleegkundigen moeten via vraagstelling samen met de mama zoeken naar de 

antwoorden op maat. Ze worden hierin permanent bijgeschoold.  

Expeditie 2025 - Evaluatietraject Jeugdwelzijnswerk  

Jeugddienst stad Gent  

WAT: De Jeugddienst is bezig met een traject ‘Expeditie 2025’. Kinderen, jongeren, studenten, 

gezinnen met kinderen, jeugdwerk… worden bevraagd over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Zo 

wil men van Gent nog meer een kind- en jeugdvriendelijke stad maken in de toekomst. Ook het 

jeugdwelzijnswerk wordt hierbij onder de loep genomen. Een aantal stakeholders worden bevraagd 

door middel van een interview, waaronder ook AD REM. 2 leden van de adviesraad hadden hierover 

een gesprek met een medewerker van de Jeugddienst op 08/08.   

INPUT: 

- AD REM legt de nadruk op de nood om ‘structureel veranderend’ te werken in het 

jeugdwelzijnswerk. Het jeugdwelzijnswerk werkt hierbij samen met actoren in de domeinen 

van huisvesting, onderwijs, gezondheid, sport, ruimtelijke ordening en deelt haar expertise 

met deze actoren. Het jeugdwelzijnswerk moet hierbij ook serieus genomen worden door 

deze actoren. Het thema ‘onderwijs’ staat hierbij op de eerste plaats.  

- Etniciteit en religie moeten een plaats krijgen in het jeugdwelzijnswerk. Geen prominente 

plaats, maar er moet ruimte voor zijn, het moet bespreekbaar zijn, toegelaten 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 

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

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

jeugdwelzijnswerker moet veranderen: een weekend- en avondwerker die soms overdag 

werkt eerder dan wat nu geldt. 

ANTWOORD:  

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

Dienst Ontmoeten en Verbinden  

WAT: De stad Gent investeert in buurtsecretariaten in 3 buurtcentra (Rabot, Sluizeken, Macharius). 
Maarten Tiberghien van de Dienst Ontmoeten en Verbinden stelt de werking voor op de vergadering 
in maart.   

VRAGEN VANUIT AD REM:  

- Kan je als gebruiker een voorkeur aangeven voor 1 van de 3 locaties?  
-  Hoe lang duurt de periode tussen aanvraag en kennismakingsgesprek?  
- Heb je als gebruiker kosten? 
- Vergaderingen mogen niet, gesprekken wel. Soms is het onderscheid niet zo vlot te maken. 

Hoe gaan jullie hiermee om?  
- Mag je op eender welk moment binnengaan eens je een badge hebt?  
- Bij wie moet je problemen melden?  
- Hoe zien jullie het gewenste neveneffect dat dit ‘verbindend’ zal werken in de buurt? Hoe 

verloopt dit in Antwerpen? 
- Kunnen verenigingen die niet buurtgericht werken ook lid worden?  
- Dit komt zeker tegemoet aan een nood van verenigingen. Maar er zijn ook andere noden vb. 

het organiseren van activiteiten ‘ad hoc’. Verenigingen botsen altijd op de moeilijkheid dat er 
maar 1 activiteit per weekend kan worden georganiseerd in het weekend, en dat dit lang op 
voorhand moet aangevraagd worden. Zijn er al denkpistes om dit te veranderen?  

ANTWOORD: 

- De toekenning van een buurtsecretariaat aan een gebruiker gebeurt in overleg. Het 
streefdoel is wel een goeie spreiding van gebruikers over de 3 buurtsecretariaten. 

- Streefdoel van periode tussen aanvraag en kennismakingsgesprek is 2 weken. 
- Het gebruik van een buurtsecretariaat is gratis. Er zijn wel een aantal limieten vb. aantal 

kopies of prints die je mag nemen.  
- Vergaderingen en gesprekken: dit zal zich moeten uitwijzen bij gebruik.  
- Je mag op elk moment binnen gaan eens je een badge hebt. Er zal wel dialoog zijn tussen 

gebruikers, aangezien dit een vaste groep is. Dankzij de badges kan het gebruik ook 
opgevolgd worden. 

- Problemen kunnen doorgegeven worden aan de onthaalmedewerker van elk buurtcentrum, 
tijdens de kantooruren. 

- De verbindende werking voor de buurt zal moeten voelbaar zijn op termijn. Per 
buurtsecretariaat wordt er een gebruikersvergadering georganiseerd. Na verloop van tijd  
zullen gebruikers ook mee bepalen hoe die verbinding invulling krijgt.  

- Gebruikers worden niet beperkt tot buurtgerichte organisaties.  
- Het meervoudig gebruik van zalen in buurtcentra wordt bekeken. Er loopt momenteel een 

project ‘sleuteldragers’ maar de evaluatie hiervan is nog bezig. Het is goed gestart maar er 
zijn ook knelpunten. De denkoefening blijft bezig.  
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Infopakket Dementie bij senioren met een migratie-achtergrond  

OCMW Gent – Dienst Ouderenzorg   

WAT: Er zijn meer en meer senioren met een migratie-achtergrond in Gent. Vanuit de Lokale 
Diensten Centra van OCMW Gent doet men inspanningen om deze senioren te bereiken. AD REM gaf 
hier in het verleden al advies rond. Vanuit die contacten merkt men dat er heel wat onwetendheid is 
rond dementie bij Turkse / Arabische groepen. Het ziektebeeld is weinig gekend. Men heeft een 
infopakket samengesteld en komt dit voor stellen.   

VOORSTELLING:  

- Dementie wordt nog te vaak verward met een psychiatrisch probleem. Dementie tast het 
geheugen aan. Eerst het korte termijn geheugen dan dan stap voor stap de rest van het 
geheugen. De eerste symptomen worden vaak niet herkend, het gedrag van de oudere 
wijzigt en men ervaart dit als ‘lastig worden’.  

- Er is een infopakket uitgewerkt van 2uur, gericht naar de mantelzorgers: dit zijn de mensen 
die voor de senioren zorgen (kinderen, familieleden, buren…) In dit pakket wordt uitgelegd 
wat dementie is en wat niet, hoe je de situatie stabiel kunt houden en welke ondersteuning 
er mogelijk is in de thuiszorg.  

- Het pakket is in verschillende talen gemaakt, er is een powerpoint en ook een video in 6 
talen.  

- Er zijn al infosessies georganiseerd in LDC De Thuishaven, bij IN-Gent vzw…  
- Bij het pakket hoort ook een infobrochure. 
- Men doet een ronde ter promotie, bij de federaties, bij AD REM… Geef zeker door als je 

groepen kent die baat zouden hebben bij deze infosessie. 

INPUT AD REM: 

- Werken via de moskeeën, daar komen veel Turkse en Maghrebijnse senioren. 
-  Promotie via Turkse café’s en vzw’s 
- Samenwerken met huisartsen om dit te promoten. 

 Men bekijkt om hierrond samen te werken met wijkgezondheidscentra. 
- Kan interessant zijn voor de nieuwsbrief van Plazo (via Welzijnsoverleg Regio Gent) 

 

Meet up HR en diversiteit  

Dienst HR stad Gent en OCMW GENT  

WAT: In het kader van het Diversiteitsactieplan 2016-2019 organiseert de Dienst HR op 10/05 een 
‘meet up’ met organisaties van etnisch-culturele minderheden rond het thema ‘diversiteit en 
personeel’. Het doel is om tips te verzamelen om tot een beter selectie- en rekruteringsbeleid te 
komen.  

Er is geen verslag beschikbaar van dit overleg. In 2017 is er geen terugkoppeling geweest over deze 
input.  
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Groeiactieplan Armoede  

OCMW Gent – Staf Beleidsondersteuning  

WAT: Het armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 wordt concreet vorm gegeven in groeiactieplannen. 
AD REM wordt in het voorjaar van 2017 gevraagd om input te geven voor het groeiactieplan 2018-
2019 ‘Levensdomeinen Werk – Gezondheid – (volwassen) Leren en op de denkdag hierover op 
30/03.  

INPUT:  

- Volwassenonderwijs: afgestudeerden van de volwassen opleiding graduaat sociaal cultureel 
werk krijgen minder kansen bij stad en OCMW Gent. Bij vacatures wordt doorgaans een 
bachelor diploma gevraagd. Deze opleiding biedt kwetsbare mensen de kans om alsnog een 
diploma te halen.  Het is jammer dat dit niet gehonoreerd wordt. 

- Werk: ondanks het wegvallen van de overgangsmaatregelen zijn er nog heel veel signalen 
van schijnzelfstandigheid bij nieuwe EU-burgers. De impact hiervan is groot. 

- Werk: langdurig zieken worden meer en meer gecontroleerd en vallen zonder uitkering, ook 
al zijn ze niet in staat om te werken.  

- Gezondheid: ongedierte bestrijding wordt meer en meer betalend. Dit is niet haalbaar voor 
financieel kwetsbare mensen.  

- Mensen in financiële nood hebben minder toegang tot zorgverlening in het ziekenhuis, 
omdat ze schulden hebben of omdat ze voorschotfacturen moeten betalen. 

ANTWOORD: 

In het najaar wordt AD REM uitgenodigd op een terugkoppelmoment op 30/11. Op basis van de 
input van 30/03 en van alle actoren, worden de acties van het groeiactieplan voorgesteld. Er komt 
een toelichting van waar men de komende jaren werk van zal maken in de levensdomeinen werk, 
gezondheid en volwassen leren.   

 

Opvolging adviezen 2016 

Een aantal adviezen uit 2016 worden verder opgevolgd. 

Stedelijk reglement betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief 

Schepen Elke Decruynaere - Jeugddienst 

WAT: AD REM bezorgt in 2015 een spontaan advies aan de schepen van Jeugd en aan de Jeugddienst 

over de drempels die initiatieven voor jeugd vanuit etnisch-culturele minderheden ervaren ten 
aanzien van het ondersteuningsaanbod vanuit de stad. In navolging hiervan, krijgt AD REM in 2016 de 
vraag om een advies te geven op een voorstel tot herwerking van het ‘Subsidiereglement 
betreffende de erkenning als jeugdwerkinitiatief’. In 2016 komt nog geen antwoord op dit advies.  

ANTWOORD: In juli contacteert Pepijn Debosscher van de Jeugddienst AD REM met een antwoord op 
het advies. Het reglement ‘erkenning jeugdwerkinitiatieven’ wordt gewijzigd en een nieuw 
subsidiereglement ‘experimentele jeugdinitiatieven’ is opgemaakt. Er zijn nu geen fundamentele 
wijzigingen doorgevoerd in het reglement voor erkenning. In 2017-2018 plant men een 
fundamenteler traject in voorbereiding van de nieuwe legislatuur ivm de opdeling in werksoorten, 
erkenning en subsidiëring… Men plant dit traject in samenwerking met alle belanghebbenden. 
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AD REM vindt het positief dat er na zo’n lange tijd toch nog een antwoord komt, en dat er bereidheid 
is tot verandering. AD REM nodigt de Jeugddienst uit om dit eens te komen toelichten op een 
overleg. Op de vergadering van december is Pepijn Debosscher aanwezig op de adviesraad om deze 
toelichting te geven.   

AD REM herhaalt dat het middenveld van etnisch-culturele minderheden veel kinderen en jongeren 
bereikt maar dat het hierbij telkens gaat om verenigingen waar volwassenen trekker zijn. Het is 
belangrijk dat de jeugddienst aan deze verenigingen uitlegt wat er mogelijk is aan ondersteuning en 
welk traject kan aangeboden worden om hen hierin te ondersteunen, zodat jongvolwassenen trekker 
kunnen worden. Het jeugdbeleid moet uitgaan van complementariteit: verschillende methodieken, 
vormen … moeten ondersteuning krijgen. Ook categoriaal werken moet mogelijk zijn (vb. enkel 
meisjes, Turks jeugdhuis…) Niet enkel de verste fase van participatie ‘zelfbeheer’ moet ondersteund 
en gesubsidieerd worden.  

AD REM wil in de toekomst betrokken worden bij dit verdere traject. 

Engagementsverklaring taalbeleid. Stad Gent en OCMW Gent.  

Schepen Resul Tapmaz – Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.    

WAT: De Engagementsverklaring taalbeleid legt de visie vast voor stad Gent en OCMW Gent om op 

een structurele manier aan taalbeleid te werken. De tekst geeft ook een aanzet om die visie in de 

praktijk te brengen door ‘proeftuinen taalbeleid’ op te zetten.  

AD REM gaf advies op deze engagementsverklaring in 2016 en vroeg naar een jaarlijkse 

terugkoppeling op AD REM. Dit is niet gelukt in 2017 en wordt in 2018 hernomen.  

ADVIES OP VRAAG – INGEDIEND OP 24.03.2016 

 

Andere adviesraden 

Overleg doelgroep adviesraden  

In 2017 is er op 16/03 en 07/09 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: 

- buurtsecretariaten 

- procedure mbt adviesverlening (punt van het Lerend Netwerk) 

- herwerking van de statuten (SAPH en Seniorenraad) 

- actie sensibilisering fout parkeren van fietsen  

- verkiezingen 2018: initiatieven vanuit de adviesraden  

- mobiliteit  

- traject ‘Gent Over Morgen’ 

- Burgerkabinet 

- Lage Emissiezone Gent (2020) 
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Lerend Netwerk Adviesraden  

AD REM neemt deel aan het Lerend Netwerk vanuit de stad Gent voor alle adviesraden. In 2017 komt 

dit Netwerk samen op 07/02 en 18/09 .  

Een aantal stadsbrede thema’s met betrekking tot beleidsparticipatie worden besproken: 

terugkoppeling verbetertraject procedurele opvolging door dienst Bestuursondersteuning, 

samenwerking adviesraden rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, traject Cultuurraad rond 

vergroting beleidsparticipatieve rol, voorstelling Burgerbudget, oproep Burgerkabinet, aankondiging 

nieuw participatietraject B401 (fly-over Zuid), Gent Over Morgen…  

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Op 25 november organiseerden de Mina-Raad en de Noord-Zuid Raad een infomoment voor 

adviesraden en geïnteresseerden over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Aan de hand van de 

methodiek van ‘Wereldcafé’s’ werden 5 thema’s besproken 

1) Samen tegen armoede, honger en ongelijkheid 

2) Duurzaamheid centraal, in consumptie, productie en economie 

3) H2O doet leven in sanitatie, oceanen en zeeën (klimaatverandering) 

4) Steden als actor van ontwikkeling 

5) De weg naar vrede door sterke instellingen en partnerschappen  

Vanuit AD REM waren een aantal leden aanwezig op dit infomoment. 

Onderzoek ‘diversiteitsconflicten’ UGent  
Binnen de vakgroepen sociale psychologie, sociologie en mensenrechten loopt een onderzoek rond 
diversiteitsconflicten binnen lokale organisaties en bedrijven in Vlaanderen. De ambitie van het 
onderzoeksproject is om een beeld te krijgen van hoe Vlaamse bedrijven en organisaties omgaan met 
de culturele, religieuze en taalkundige diversiteit onder hun leden/werknemers.  
De onderzoekers stelden hun onderzoeksproject voor en waren aanwezig op het publieksmoment 
om hun onderzoek toe te lichten en om met mensen in gesprek te gaan om een aantal cases te 
identificeren waarop men kan verder werken. 
 

Adviescommissie doctoraat integratieprocessen UGent 
Binnen de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek loopt een doctoraatsonderzoek over 
integratieprocessen van migranten in inter- en multigenerationeel perspectief. AD REM werd 
uitgenodigd om deel te nemen aan een adviescommissie over dit doctoraat. Een lid van AD REM ging 
hier naar toe. Omdat dit onderzoek zeer interessant is, zal de onderzoekster in 2018 uitgenodigd 
worden op de adviesraad om haar onderzoek toe te lichten en enkele onderwerpen te bespreken.  
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Publieksevent AD REM nodigt uit…    10-11-2017 

Dit publieksevent vindt plaats in het Gentse stadhuis. De bedoeling is om de werking van de 

adviesraad breder bekend te maken bij het publiek, organisaties, diensten, andere adviesraden…  

Op het programma:  

1) Muzikale intro  

 

2) Welkom – voorstelling van de werking van AD REM 

Alja Kiseleva, ondervoorzitter AD REM.  

 

Toelichting over de werking en samenstelling van AD REM:  

o organisaties waarmee de adviesraad contact had 

o formele adviezen op vraag van het stadsbestuur 

o opvolging van adviezen van de vorige jaren 

o adviezen of vragen op eigen initiatief 

o overleg met andere adviesraden 

 

3) Taal en onderwijs 

Professor Orhan Agirdag daagt ons uit met de stelling ‘taal wordt overschat’.  

Ayse Isçi van het Onderwijs Centrum Gent brengt input vanuit de praktijk. 

Tina De Gendt modereert. 

Er is ruimte voor vragen en interactie met het publiek. 

 

4) Netwerkmoment 

Tijdens een receptie is er tijd om na te praten en te netwerken. Een aantal verenigingen van 

etnisch-culturele minderheden verzorgen de hapjes.  

Op het event zijn een 50-tal aanwezigen vanuit heel wat organisaties, andere adviesraden, het beleid 

etc.   
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