Oog voor een goed beleid
Concrete tips en haalbare praktijkvoorbeelden van
Vlaams-Brabantse steden en gemeenten

www.vlaamsbrabant.be/gelijkekansen

werken of coördineren. Dit vraagt kennis van zaken,
inzicht en voorbereiding. Een hele klus, dus.

we bestuursploeg werkt aan een nieuw beleid. Hoog
tijd om aandacht te vragen voor de diversiteit onder

voor een goed beleid’ die de provinciale dienst diversiteit en gelijke kansen op touw zette in aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen. Puttend uit jarenlange expertise serveerde de dienst elke week een
tip aan schepenen, burgemeesters en andere lokale
mandatarissen. Daarin werden telkens frisse ideeën,
concrete actiepunten, hulpmiddelen, andere inspiratiebronnen en mogelijke partners aangereikt waar-

ook met hen die het meest risico lopen uit de boot te
vallen: mensen in armoede, personen met een handicap, inwoners van vreemde afkomst, holebi’s (homo,
lesbisch, biseksueel), en andere kansengroepen die
‘anders zijn’ en daarom soms worden vergeten. Ook
leeftijd en gender, het verschil tussen man en vrouw
en de variaties in genderidentiteit kunnen het risico
op uitsluiting verhogen.

concrete acties die in uw stad of gemeente het verschil kunnen maken.

Elke lokale beleidsploeg moet immers in de loop van
2013 een plan opstellen met beleidsvoornemens,

van gemeenten in Vlaams-Brabant. Heel wat acties
kwamen tot stand met de ondersteuning van de provincie. U vindt achteraan in dit boekje de contactgegevens als u meer informatie wilt over deze provinciale steun. Wij hopen dat deze brochure inspiratie
geeft aan elke lokale mandataris en beleidsmedewer-

net te glippen omdat ze zelden een beleidsdomein op
zich vormen. Het zijn onderwerpen met een heel inclusief karakter. Met andere woorden, u moet diversiteit
en gelijke kansen inbedden in verschillende beleidsdomeinen. Of dat nu bijvoorbeeld gaat over onderwijs,
mobiliteit, sport of ruimtelijke ordening.

cultureel centrum, noem maar op. U moet dan als

gen, sportclubs, het OCMW, de emancipatieraad, het

ken: vrouwenverenigingen, gehandicaptenvereniginErik Van den Begin
Directeur sociaal beleid

te maken.

ker om in zijn of haar stad of gemeente het verschil

samen met een pak geslaagde praktijkvoorbeelden

diversiteit dreigen wel al eens door de mazen van het

En er zijn ook vaak meer actoren en partners betrok-

Al deze tips staan netjes verzameld in deze brochure,

de volgende zes jaar (2014-2019). Gelijke kansen en

doelstellingen en de financiële gevolgen daarvan voor

hoogdravende doelstellingen en theorieën, maar met

Dus denk aan hen als u werkt aan het meerjarenplan.

mee een stad of gemeente aan de slag kan. Dus geen

Deze brochure vloeit voort uit de campagne ‘Oog

gemeentebeleid houdt rekening met iedereen, zeker

de inwoners van uw gemeente of stad. Een goed

gemeente of stad een regierol vervullen en samen-

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de nieu-

EEN BELEID VOOR IEDEREEN
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Vraag ondersteuning bij de provincie: rechtstreeks of via de provinciale overlegorganen

Luister naar de betrokken burgers en
hun verenigingen,
organisaties ...

Leg een budget
vast

Benoem de maatschappelijke
risicogroepen in uw gemeente

lees tip 23 over een inclusief diversiteit- en gelijkekansenbeleid

Duid een politiek verantwoordelijke
aan en zorg voor ambtelijke ondersteuning

Neem diversiteit en gelijke kansen
op in het meerjarenplan en de
beleidsdoelstellingen
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vrouwen is slachtoffer van geweld

1 OP

7

1 Vlaams-Brabants gezin op de 6 heeft
minder dan 850 euro per maand

EURO

850

Slechts 2% van de Vlaams-Brabantse
openbare gebouwen heeft een
toegankelijk toilet

%

2

5
%

Naar schatting is 5 tot 10%
van de bevolking homo, lesbisch of biseksueel

10

tot

* Transgender is een parapluterm voor travesties, transseksuelen, vrouwelijke
mannen, mannelijke vrouwen en alle mensen die op één of andere manier
‘gender non-conformerend’ zijn.

ondernomen.

 1 op de 5 transgenders* heeft een zelfdodingpoging

vreemde origine in Vlaams-Brabant.

 In 2011 kwamen er 6.452 nieuwe inwoners van

afkomst, dus van origine niet-Belgisch. (2010)

 12% van de Vlaams-Brabantse bevolking is van vreemde

Belgische nationaliteit. (2010)

 7,5% van de Vlaams-Brabantse bevolking heeft een niet-

dige man-vrouwverdeling.

 Adviesraden zijn weinig divers en hebben geen evenre-

handicap.

 1% van de lokale ambtenaren is een persoon met een

familiaal geweld.

 Ook 11% van de mannen is slachtoffer van intra-

lijkheidsproblemen.

 20% van de bevolking krijgt te maken met toeganke-

behandeld in Vlaams-Brabant.

 7585 dossiers schuldhulpverlening werden in 2010

een onzeker statuut.

 Vrouwen werken vaker met een tijdelijk contract of in

vende functies.

 Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in leidingge-

SPREKENDE CIJFERS
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Hou in uw communicatie rekening met de verscheidenheid van de bevolking

Verlaag drempels via communicatie

www.interculturaliseren.be

www.derand.be/nl/taalpromotie/pictogrammenboekjes

www.genderklik.be

www.anysurfer.be

www.handiwatch.be

www.memori.be/expertise/overheidscommunicatie

www.vlaanderen.be/taaltelefoon

INSPIRERENDE WEBSITES

 Doorbreek stereotiepen.

ENKELE
PRAKTIJKVOORBEELDEN
to’s en getuigenissen
in het infoblad, de website …

 Weerspiegel de diversiteit van uw gemeente met fo-

OCMW corrigeren.

kundigen en cliënten de voorstellingsbrochure van het

 Betrek de doelgroep. Laat bijvoorbeeld ervaringsdes-

transseksueel een voornaamwijziging kunt aanvragen.

plaats bijvoorbeeld op de gemeentelijke website hoe u als

 Verzorg ook informatie voor ‘andere’ doelgroepen,

garandeert dat ook zij kunnen surfen op de site.

personen met een handicap. Het AnySurfer kwaliteitslabel

 Maak uw gemeentelijke website toegankelijk, ook voor

audiovisueel, gedrukt, mondeling, massamedia ...

 Gebruik een mix van communicatiekanalen: digitaal,

meert u ook doven, anderstaligen en laaggeletterden.

 Vermijd taaldrempels met pictogrammen. Zo infor-

voorbeeld van het Provinciaal Integratiecentrum.

 Volg een vorming over interculturele communicatie, bij-

boodschap bij iedereen over.

 Schrijf in eenvoudige en duidelijke taal. Zo komt uw

Informatie
www.anysurfer.be

Informatie
www.ternat.be
zoekterm: ‘transseksualiteit’

Informatie
www.vlaamsbrabant.be,
zoekterm ‘toeleiders’

Toeleiders zijn mensen van vreemde afkomst die als brugfiguur worden ingezet om de kloof tussen
allochtonen en de lokale dienstverlening te dichten. In VlaamsBrabant zijn er 32 Toeleiders van
de dienst diversiteit en gelijke
kansen van de provincie aan de
slag. De stad Tienen maakt graag
gebruik van het aanbod: nieuwe
inwoners van vreemde origine
krijgen thuis een bezoekje van een
medewerker van de jeugddienst
en een toeleider.
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Informatie
huismarant@sociaalhuisherent.be
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Geen moeilijke woorden en ingewikkelde ambtenarentaal in
de voorstellingsbrochure van het
Herentse OCMW: mensen van de
groepswerking Marant namen de
brochure onder handen. Op basis
van hun ervaringen maakten ze er
een zeer laagdrempelige gids van.

HERENT
Mensen in armoede herschrijven de OCMW-brochure

Blind of slechtziend? Ook dan vindt
u uw weg op de website van Scherpenheuvel-Zichem. De site haalde
het AnySurfer kwaliteitslabel voor
toegankelijke websites. Dat betekent dat de website zo aangepast
is dat ook mensen met een (visuele)
beperking vlot alle informatie kunnen raadplegen. Dit label voldoet
ook aan de Europese normen rond
webtoegankelijkheid.

Hoe moet u als transseksueel een
voornaam- en/of geslachtswijziging aangeven? Informatie die
niet op elke gemeentelijke webstek te vinden is, maar wel op de
website van Ternat. Andere dingen
die u kunt vermelden zijn bijvoorbeeld het huwelijk of wettelijk
samenwonen van mensen met
hetzelfde geslacht, adoptie door
holebi’s, en zo meer.

TIENEN
Toeleiders maken nieuwkomers wegwijs

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Toegankelijk surfen met het
AnySurferlabel

TERNAT
Informeren over geslachtswijziging

Zijn straten en pleinen gemakkelijk toegankelijk, ook voor mensen met een beperking?

Hoe toegankelijk is uw gemeente? Meten is weten.

www.toegankelijkheidsbureau.be

www.entervzw.be

www.navigeerenparkeer.be

www.toegankelijkeomgeving.be

www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid

INSPIRERENDE WEBSITES

gankelijkheid.

 Vraag gratis advies aan het Provinciaal Steunpunt Toe-

parkeerplaatsen op de gemeentelijke website.

gen. Plaats bijvoorbeeld een kaartje met de aangepaste

 Informeer de doelgroep over de nieuwe aanpassin-

gen nodig zijn op korte of lange termijn.

 Detecteer de knelpunten en bepaal of er aanpassin-

lijke bepalingen en zijn ze geschikt voor de doelgroep?

personen met een handicap: voldoen ze aan de wette-

 Onderzoek de voorbehouden parkeerplaatsen voor

kaart of een meldpunt.

 Betrek de doelgroep, bijvoorbeeld met een meldings-

 Breng de stand van zaken in kaart.

en heraanleg van openbaar domein.

 Hou rekening met de toegankelijkheid bij elke aanleg

Informatie
pst@vlaamsbrabant.be

De stad Halle nam samen met
studenten orthopedagogie van de
Hogeschool-Universiteit Brussel
(HUB) de parkeerplaatsen voor
personen met een handicap onder
de loep. Op basis van de resultaten
zal de stad het parkeerbeleid aanpassen en een stratenplan maken
waarop alle aangepaste parkeerplaatsen netjes staan aangeduid.

HALLE
Parkeerplaatsen onder de
loep

Informatie
www.aarschot.be, zoekterm:
‘meldpunt toegankelijkheid’
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Aarschot richtte een digitaal meldpunt op waar inwoners hun ideeën,
vragen en suggesties kwijt kunnen
over hoe de stad toegankelijker kan:
toegankelijkheid@aarschot.be. En
wie een toegankelijke activiteit organiseert, krijgt van de stedelijke dienst
welzijn promotiemateriaal zoals affiches en stickers om die toegankelijkheid extra in de kijker te plaatsen.

AARSCHOT
Meldpunt toegankelijkheid

Cultuur is een basisrecht. Programmeer een toegankelijk en divers cultuuraanbod.

Cultuur voor iedereen!

www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst

www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid

INSPIRERENDE WEBSITES

ENKELE PRAKTIJKVOORBEELDEN

ken en personen met een handicap die weinig mobiel zijn.

 Organiseer een bibliotheek-aan-huis voor ouderen, zie-

siteit in het aanbod van de openbare bibliotheek.

 Besteed aandacht aan gelijkekansenthema’s en diver-

en hou rekening met gezinsvriendelijke uren.

 Organiseer kinderopvang tijdens een culturele activiteit

provinciale uitleendienst.

gebruik van het toegankelijkheidsmateriaal van de

 Zorg dat culturele evenementen toegankelijk zijn. Maak

expertise van het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid.

gankelijk aanbod. Hulp nodig? Dan kunt u rekenen op de

mentendag of Dag van het Park en organiseer een toe-

 Neem deel aan grote evenementen zoals Open Monu-

Vlaams-Brabantse Holebifilmfestival?

grammeren of als gastgemeente optreden tijdens het

te kaarten. Waarom zou u niet eens een holebifilm pro-

 Film is een dankbaar medium om sociale thema’s aan

Informatie
pst@vlaamsbrabant.be
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Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag werkt de provincie
Vlaams-Brabant samen met een
gemeente een toegankelijk programma uit. In 2010 was dat in en
met Boutersem. Aan de vijver aan
het gemeentehuis bruiste het van
activiteiten: pottenbakken, een
tentoonstelling, kinderanimatie,
wandelingen en rondleidingen op
maat van rolstoelgebruikers, noem
maar op. Alle informatie was
ter beschikking in braille en een
groot letterschrift voor blinden en
slechtzienden. Er was ook aangepast vervoer en begeleiding voor
ieder die dit nodig had.

Net als Leuven, Halle, Aarschot,
Haacht, Overijse, Vilvoorde, Landen en Sint-Pieters-Leeuw is Tienen ook in 2012 gastgemeente
voor het Vlaams-Brabantse Holebifilmfestival. Een gaststad of
-gemeente zorgt voor een locatie
waar de films worden getoond en
voor promotie. Ook de bibliotheek
kan een steentje bijdragen en een
infostand plaatsen of holebiliteratuur in de kijker stellen. Het Holebihuis en de provincie VlaamsBrabant doen de rest!
Informatie
www.holebifilmfestival.be
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

BOUTERSEM
Iedereen welkom op de
Open Monumentendag

Informatie
www.divartdiest.tk
cultuurbeleid@diest.be

Elke jongere, ongeacht zijn of haar
achtergrond, moet dezelfde kansen krijgen om zich creatief te ontplooien. Dat is de idee achter het
kunstzinnige jongerenproject Divart.
Jongeren tussen 13 en 16 jaar kunnen gratis deelnemen aan boeiende
workshops en zelf aan de slag gaan.
Het project is een initiatief van de
stad Diest – dienst cultuurbeleid en
dienst diversiteit – en de vzw Mooss.

DIEST
Kunstenproject Divart

TIENEN
Haal het Holebifilmfestival
in huis

Informatie
www.westrand.be
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Het Cultuurcentrum Westrand in
Dilbeek zet elk jaar op 17 oktober
de Werelddag van Verzet tegen Armoede in de kijker met een aangepast cultureel programma. In 2012
programmeerde CC Westrand in
samenwerking met de Sociale Raad,
de gemeente, het OCMW, Welzijnsschakel Dilbeek en de provincie
Vlaams-Brabant het Russische filmdrama Elena.

DILBEEK
Armoede in beeld

Omdat een goed onderwijs de kansen bepaalt die kinderen in hun leven krijgen

Onderwijs als hefboom van armoedebestrijding

www.vlaamsbrabant.be/onderwijs

www.ond.vlaanderen.be/bredeschool

www.lop.be

www.steunpuntgok.be

www.vlaams-netwerk-armoede.be

http://sos.welzijn.net

www.ouderbetrokkenheid.nl

INSPIRERENDE WEBSITES

om meer gelijke onderwijskansen te creëren.

le subsidie ‘innovatieve onderwijsflankerende projecten’

 Reken op de provincie en maak gebruik van de provincia-

jongeren een brede leer- en leefomgeving bieden.

sen verschillende sectoren en partners die kinderen en

 Ontwikkel een ‘brede school’: een samenwerking tus-

gang hebben tot een computer.

te studeren of huiswerk te maken. En zorg dat ze toe-

voor kinderen die thuis niet de rust en ruimte vinden om

 Zorg voor een laagdrempelige studiebegeleiding

keningen.

met het OCMW oplossingen voor onbetaalde schoolre-

 Probeer de schoolkosten te beperken en zoek samen

maatschappelijk kwetsbare groepen.

lenplatform afspraken over het inschrijvingsrecht voor

 Maak binnen uw lokaal netwerkoverschrijdende scho-

gang tussen kinderopvang en kleuterschool.

het lokaal overleg kinderopvang voor een goede over-

 Bevorder kleuterparticipatie en betrek de scholen op

Informatie
wwww.ocmw-leuven.be,
zoekterm ‘LFBK’

Met het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede (LFBK)
geeft het OCMW van Leuven kansarme kinderen kansen om deel te
nemen aan het maatschappelijk leven zodat ze niet in een neerwaartse
spiraal van armoede terechtkomen.
Zo kunnen gezinnen met financiële
problemen een tussenkomst vragen
in de schoolkosten, en kleuters krijgen een gratis rugzakje, drinkbus,
brooddoos en voorleesboekje om
hen te stimuleren toch naar de kleuterklas te gaan. Leuvense organisaties krijgen een toelage als ze initiatieven organiseren die de sociale
integratie van kansarme kinderen
bevorderen.

LEUVEN
Fonds ter Bestrijding van
Kinderarmoede

Informatie
www.begeleidwonentienen.be
elke.caes@begeleidwonentienen.be

Kleuters en kinderen van de lagere
school die het Nederlands niet helemaal onder de knie hebben, kunnen
tijdens de zomervakantie in Beersel
de taalstage Kom Chez Babbelkous
volgen. Ze leren er spelenderwijs
nieuwe woorden en begrippen. Zo
beginnen ze beter gewapend het
nieuwe schooljaar.

Samen met de vzw Begeleid Wonen
Tienen en het Lokaal Overlegplatform zet de stad vrijwilligers in om
kansarme kinderen te begeleiden
met hun huiswerk. Scholen krijgen
ook ondersteuning om werk te
maken van een gelijkekansenonderwijs, zoals vorming over diversiteit, getuigenissen van personen
in armoede, beeldmateriaal over de
achtergrond van etnisch-culturele
groepen, en zo meer.

Informatie
pric@vlaamsbrabant.be
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De gemeentelijke basisschool De
Regenboog werkt samen met
partners – de muziekacademie,
sportclubs, de circusschool … - en
creëert zo een ‘brede school’ waar
kinderen meer ervaring opdoen.
Met een eenvoudig taalgebruik
en pictogrammen worden ouders
van sociaal zwakkere gezinnen
betrokken in het schoolgebeuren.
De school werkt hiervoor samen
met de schoolopbouwwerker van
de gemeente Asse, het Provinciaal
Integratiecentrum, de jeugddienst
en de bibliotheek.

ASSE
Een brede school, ook
voor de ouders

Informatie
jeugd@beersel.be

BEERSEL
Taalstage tijdens de vakantie

TIENEN
De Huiswerkbrug

Adviesraden helpen het beleid en de democratische besluitvorming

Een goed beleid vraagt advies

www.adviesraden.be

www.minderhedenforum.be

www.dewakkereburger.be

INSPIRERENDE WEBSITES

gegeven advies.

 Geef op een gestructureerde manier feedback op het

werkt motiverend.

 Een kleine werkingsvergoeding voor adviesraden

de gemeente.

 Zorg voor een vast aanspreekpunt voor adviesraden in

telijk verplicht is.

 Erken een adviesraad officieel, ook als de raad niet wet-

adviesraad.

handicap, en zo meer verhoogt de draagkracht van een

 Een goede mix van leeftijd, herkomst, met en zonder

bank.be.

op de websites www.vegastar.be en www.expertendata-

raad. U vindt deskundige vrouwen en genderexperten

genwoordiging van mannen en vrouwen in de advies-

 Respecteer de wettelijk verplichte evenwichtige verte-

drempel laag en zorg voor voldoende inspraak.

 Werk aan een positieve vergadercultuur, hou de

gewerkt worden.

van de raad en rond welke bevoegdheidsmaterie er zal

adviesraden: geef duiding bij de rol en de bevoegdheden

 Schep realistische verwachtingen bij de deelnemers van

gemeente. Zo verankert u de participatie van de burger.

 Steun de oprichting van erkende adviesraden in uw

Informatie
www.leuventoegankelijk.be
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De integratieraad van Halle fungeert als spreekbuis voor de Halse
inwoners van vreemde origine. Ze
geeft het stadsbestuur advies en
kijkt toe op het beleid met betrekking van deze specifieke kansengroep. Ook de bevoegde schepen
en de integratieambtenaar zetelen
in de raad.

De Adviesraad Toegankelijkheid
Leuven stelde naar aanleiding van
de gemeenteraadsverkiezingen in
oktober 2012 een memorandum samen. Dat bevat een schat aan informatie, tips en adviezen over hoe u
de stad of gemeente toegankelijker
kan maken: van openbare toiletten
tot tewerkstelling. Het memorandum is ook een warme oproep voor
een inclusief beleid.

Informatie
www.halle.be,
zoekterm: ‘integratieraad’

HALLE
Spreekbuis voor inwoners
van vreemde origine
LEUVEN
Toegankelijk verkiezingsmemorandum

Informatie
www.meise.be,
zoekterm: ‘gelijke kansen’

Vrouwenverenigingen, de vrouwelijke OCMW- en gemeenteraadsleden en leden van de vzw Sport en
Recreatie vormen de Gemeentelijke
GelijkekansenRaad in Meise. Ze bestrijden ongelijkheid op basis van
geslacht en organiseren één keer
per jaar een culturele activiteit met
een vrouwvriendelijk thema. De raad
verdeelt ook een vrouwenzakboekje
met nuttige contactgegevens.

De bestuursploeg van Herent laat
zich adviseren door GELIJK, de adviesraad voor gelijke kansen. De
raad verdedigt de belangen van iedereen die niet met gelijke kansen
kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. GELIJK bevordert de
inspraak van doelgroepen, duidt de
beleidsverantwoordelijken op knelpunten, geeft advies en wijst ook de
bevolking op het belang van gelijke
kansen.
Informatie
www.herent.be, zoekterm
‘adviesraad gelijke kansen’
burgerzaken@herent.be

MEISE
Gemeentelijke GelijkekansenRaad

HERENT
GELIJK, de adviesraad voor
gelijke kansen

U kunt rekenen op de diensten van de provincie Vlaams-Brabant voor informatie en inspiratie

De provincie als inspiratiebron

‘armoedebeleid’, ‘minderhedenbeleid’, ‘geweld’.

‘holebibeleid’, ‘genderbeleid’, ‘gelijkekansenbeleid’,

www.vlaamsbrabant.be, zoektermen: ‘publicaties’,

www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid

www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning

www.vlaamsbrabant.be/diversiteitengelijkekansen

www.vlaamsbrabant.be/nieuwsbrieven

INSPIRERENDE WEBSITES

lokale besturen.

dienst diversiteit en gelijke kansen, ook specifiek voor

 Laat u inspireren door het vormingsaanbod van de

steunpunten in Diest, Vilvoorde, Halle en Asse.

het Provinciaal Integratiecentrum. U vindt regionale

 Doe beroep op de expertise van de medewerkers van

armoedebestrijding opstarten. Maak er gebruik van.

kansarmen, en helpt regionale of lokale netwerken rond

vincie haar beleid beter kan afstemmen op de noden van

 De provinciale participatieraad onderzoekt hoe de pro-

beeld voor het gemeentelijk beleid.

 Neem het provinciale gelijkekansenbeleid als voor-

over toegankelijkheid.

sidies, technische opleidingen en rondetafelgesprekken

informeert u graag over de wetgeving, richtlijnen, sub-

 Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST)

en de provinciale studie over personen met een handicap.

dedossier, het dossier ‘Minderheden in Vlaams-Brabant’

informatie in heel interessante studies zoals het armoe-

 De provinciale dienst sociale planning bundelt een pak

zoals studiedagen, campagnes, vormingen, subsidies ...

gelijke kansen. Zo blijft u op de hoogte van alle initiatieven

 Abonneer u op de digitale nieuwsbrief diversiteit en
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Een goed mobiliteitsbeleid houdt rekening met elke inwoner

Iedereen mobiel?

www.toegankelijkeomgeving.be

www.odav.be

www.mindermobielencentrale.be

www.reddestoep.be

www.mobiel21.be

INSPIRERENDE WEBSITES

uw gemeente en breng ze in kaart.

 Zorg voor voldoende aangepaste parkeerplaatsen in

de Minder Mobielen Centrale, en zo meer.

 Ondersteun diensten voor aangepast vervoer zoals

bereikbaar is?

 Wat heeft u aan een toegankelijk gebouw als het niet

jongeren en ouderen in de kou.

vesteert in autoverkeer, blijven gezinnen zonder auto,

zich verplaatst kunt kiezen. Als een gemeente enkel in-

 Echte mobiliteit betekent dat u de manier waarop u

bruikers het voetpad op kunnen zonder hindernissen.

een kinderwagen en andere minder mobiele trottoirge-

ervoor dat ook blinden, rolstoelgebruikers, mensen met

 Doe mee met de campagne ‘Red de stoep’ en zorg

buggy’s, en zo meer.

aanhangfietsen en driewielers, een uitleensysteem voor

boodschappenkluisjes, fietsenstallingen met ruimte voor

moeders, vaders én kinderen. Denk bijvoorbeeld aan

 Ontwerp een gezinsvriendelijk mobiliteitsplan voor

moede en mensen van vreemde origine.

organisaties, personen met een handicap, mensen in ar-

dan verschillende bevolkingsgroepen zoals vrouwen-

 Als u een mobiliteitsplan opmaakt of evalueert, betrek

Informatie
www.mobiel21.be,
zoekterm ‘fietsvriendin’
pric@vlaamsbrabant.be
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Veel kansarme en allochtone vrouwen hebben nooit de kans gekregen om te leren fietsen, en ook
de wagen is vaak geen optie. Het
OCMW van Asse sloeg de handen
in elkaar met het Provinciaal Integratiecentrum, Arch’educ en Mobiel vzw en organiseert fietslessen.
Nadien wagen de vrouwen zich
met een gevorderde fietsster – een
fietsvriendin – in het verkeer.

De stad Leuven en de vzw Mobiel 21
organiseren elk jaar de campagne
‘Red de stoep’. Op een ludieke manier worden mensen aangespoord
de stoep te redden van verkeerd
gestalde fietsen en andere hindernissen zodat iedereen zich veilig over
de stoepen kan wagen.
Informatie
www.reddestoep.be

ASSE
Fietsvriendinnen

Informatie
www.zoutleeuw.be,
zoekterm ‘taxicheques’

Mensen met een beperkte mobiliteit krijgen van de stad Zoutleeuw
een taxichequeboekje ter waarde
van 360 euro (in 2011). Daarmee
kunnen ze taxiritten bestellen bij
een taxibedrijf waarmee het stadsbestuur een overeenkomst afsloot.
Ook de kostprijs voor de rit is vastgelegd in die overeenkomst.

ZOUTLEEUW
Taxicheques voor mensen
met een beperkte mobiliteit

LEUVEN
Red de stoep

Informatie
www.ocmwgeetbets.be, zoekterm
‘Minder Mobielen Centrale’,
www.mindermobielencentrale.be,
www.taxistop.be/1/mmc

Voor veel mensen met een beperkt
inkomen en verplaatsingsproblemen
biedt een Minder Mobielen Centrale
(MMC) een praktische oplossing
voor hun mobiliteitsprobleem. Vrijwillige chauffeurs zorgen ervoor dat
ook zij eens familie kunnen bezoeken of naar de winkel of de dokter
kunnen gaan. Het OCMW van Geetbets startte een Minder Mobielen
Centrale op.

GEETBETS
Start een Minder Mobielen
Centrale

Verlies de vrouw niet uit het oog in uw gemeentelijk beleid

Hoe vrouwvriendelijk is uw gemeente?

http://igvm-iefh.belgium.be

www.genderwerkt.be

INSPIRERENDE WEBSITES

ganisaties en Nederlandse taallessen.

de weg te wijzen naar sportverenigingen, opvoedingsor-

 Stimuleer de participatie van moslimvrouwen door hen

het toekennen van overheidsopdrachten.

der budgeting toe in het lokale beleid, bijvoorbeeld bij

 Pas de principes van gender mainstreaming en gen-

opvang bij evenementen.

speelhoeken in openbare gebouwen. Zorg voor kinder-

 Voorzie luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en

 Betrek vrouwenverenigingen bij het beleid.

dercultuur in de lokale politiek en administratie.

 Zorg voor een gezinsvriendelijke en efficiënte verga-

atieve vrouwen uit uw gemeente in de kijker.

 Zet vrouwelijke kunstenaars, auteurs of andere cre-

grammeren?

wandelingen. Of waarom geen vrouwenwandeling pro-

vrouw niet en benadruk die rol in de bestaande (stads)

ma van uw gemeente of stad. Vergeet de rol van de

 Heb oog voor de vrouw in het toeristische program-

naam van een vrouw.

geef aan nieuwe straten, pleinen en monumenten de

 Herstel het evenwicht in straatnamen en standbeelden:

Informatie
vancauwelaertguido@belgacom.net

De gemeenteraad van Ternat
stemde unaniem: er moeten meer
straten naar vrouwen worden
genoemd. Zo wil de raad komaf
maken met de erfenis van het
verleden waarin vrouwen vaak
werden weggecijferd voor een
man. Op de Katharinastraat na
was er geen enkele straatnaam
opgedragen aan een vrouw.

TERNAT
Meer vrouwelijke
straatnamen

Informatie
toerisme.tienen@skynet.be

De Internationale Vrouwendag
gaat in Diest niet onopgemerkt
voorbij. De stad organiseerde in
2012 een boeiend debat over de
positie van de vrouw vroeger en
nu. De provincie Vlaams-Brabant
organiseert trouwens elk jaar de
Vlaams-Brabantse Vrouwendag,
telkens in samenwerking met
een andere gemeente. In 2012
was dat de stad ScherpenheuvelZichem.

In Tienen kunt u de stadswandeling
Dames met Pit volgen, een toeristische tocht door de stad die u de
geschiedenis van de Tiense vrouw
vertelt. Zo komt u meer te weten
over de mystica Beatrijs van Nazareth, zuster Anna Wielandt, priorin
Anna Papadopoli en dichteres Julia
Tulkens, maar ook minder bekende
dames. Genoeg materiaal voor
boeiende, soms dramatische of heel
sappige verhalen. Ook Leuven en
Diest hebben vrouwenwandelingen
uitgewerkt.

Informatie
kristel.wildiers@leuven.be
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De emancipatieraad van Leuven
maakte een heus handboek om
mannen en vrouwen op gelijke
voet te behandelen in het lokale
beleid. De raad zelf is inmiddels
opgeheven, maar het boek ‘Vrouwenfaam op straat, vrouwen
maken naam’ is nog steeds een
inspirerend voorbeeld.

LEUVEN
Handboek voor een
vrouwvriendelijk beleid

Informatie
christa.vanrompay@diest.be
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

DIEST
Internationale Vrouwendag

TIENEN
Dames met Pit

©Campagnebeeld: Tele-onthaal

Intrafamiliaal geweld komt vaker voor dan we misschien wel denken

Als liefde pijn doet...

len van het beleid.

en hulpverleningsdiensten. Ze helpen u bij het uitstippe-

 Bestudeer en analyseer de registratiecijfers van politie

geweldpatronen te doorbreken.

raad: lokale politiediensten spelen een belangrijke rol om

 Zet intrafamiliaal geweld op de agenda van de politie-

de aandacht van de seniorenraad.

 Ook ouderenmishandeling bestaat. Breng het onder

kwetsbare groep.

toegankelijk is: vrouwen met een beperking zijn een zeer

crisissituatie terechtkunnen. Zorg dat de woning heel

 Richt doorgangswoningen in waar slachtoffers na een

op de hoogte van het aanbod.

vorming te volgen. Via de provinciale nieuwsbrief blijft u

medewerkers en ander personeel om deze of een andere

miliaal geweld aan. Stimuleer politiemensen, OCMW-

 De provincie biedt een opleidingstraject rond intrafa-

een relatiekit.

heeft campagnemateriaal dat u kunt gebruiken, zoals

pagne voor jongeren uit. De provincie Vlaams-Brabant

 Werk samen met scholen en het JAC een preventiecam-

Dag tegen Geweld op Vrouwen.

liefde pijn doet’ op 25 november, de Internationale

 Doe mee aan de provinciale sensibilisatiecampagne ‘Als

www.1712.be.

punt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling bekend:

 Informeer de bevolking, maak het nieuwe Meld-

OCMW doen?

den als in kleine dorpjes. Wat kan een gemeente of

weld komt voor in elke gemeente, zowel in grote ste-

slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Huiselijk ge-

Eén op zeven vrouwen en één op tien mannen is

Informatie
www.zemst.be,
zoekterm ‘meldpunt geweld’
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Op de gemeentelijke website van
Zemst vindt elke bezoeker de contactgegevens van het Meldpunt
1712. De Vlaamse overheid richtte
dat gratis centrale telefoonnummer
samen met de website www.1712.
be op voor iedereen die met geweld
of misbruik te maken krijgt. Zemst
verspreidt ook de crisiskaarten over
partnergeweld, te bestellen bij de
provincie.

ZEMST
Meldpunt 1712 op de website

www.steunpunt.be

www.vlaamsbrabant.be/crisiskaart

www.vlaamsbrabant.be/jongeren-en-partnergeweld

www.1712.be
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Informatie
iwww.boutersem.be,
zoekterm ‘partnergeweld’
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be
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Boutersem is één van de ongeveer 20 Vlaams-Brabantse gemeenten die
deelnemen aan de publiekscampagne ‘Als liefde pijn doet’. De provincie organiseert deze actiedag al sinds 2005 op 25 november, de Internationale
Dag tegen Geweld op Vrouwen. Met het verdelen van pleisterdoosjes op de
wekelijkse markt, aan supermarkten of winkelstraten brengen de gemeenten
de problematiek van huiselijk geweld onder de aandacht.

BOUTERSEM
Als liefde pijn doet

Informatie
kristel.wildiers@leuven.be

De gids ‘Een boekje vóór het
bloeden’ van de stad Leuven is
een bron van inspiratie voor elk
bestuur of organisatie die huiselijk
geweld wil vermijden. Het boekje
schetst hoe Leuven de zaken aanpakt: met samenwerking, acties,
campagnes, procedures, visies en
plannen om mensen duidelijk te
maken dat machtsmisbruik binnenshuis leidt tot drama’s.

LEUVEN
Een boekje vóór het bloeden

Schuldpreventie: omdat steeds meer mensen financiële problemen hebben

Schulden? Beter voorkomen dan genezen!

‘Toeleiders’ en ‘subsidie groepswerking’

www.vlaamsbrabant.be, zoektermen

www.cebud.be

www.nibud.nl

www.schuldpreventiewijzer.nl

www.vlaamscentrumschuldenlast.be

www.budgetplanner.be

www.eerstehulpbijschulden.be

www.dagzonderkrediet.be

INSPIRERENDE WEBSITES

budgetbeheer.

lochtone inwoners de weg naar schuldbemiddeling en

de provincie Vlaams-Brabant. Deze Toeleiders wijzen al-

 Maak gebruik van de ‘Toeleiders in de Diversiteit’ van

teren. U kunt daarbij rekenen op provinciale subsidies.

 Zet een groepswerking op rond het thema budget-

over financiën, en doe dit voor elke leeftijd.

 Voorzie de scholen van gratis educatieve pakketten

of preventieraad een globaal preventieplan uit.

 Werk samen met uw lokale jeugdraad, welzijnsraad en/

www.eerstehulpbijschulden.be en www.budgetplanner.be.

die zij kunnen krijgen bij schulden via de websites

 Informeer uw inwoners over de mogelijke hulp

dag van november.

der Krediet’. Deze dag valt telkens op de laatste zater-

 Werk mee aan de jaarlijkse sensibilisatieactie ‘Dag Zon-

Informatie
socialedienst@ocmwrotselaar
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Het OCMW van Rotselaar startte
in 2006 als allereerste een groepswerking ‘Budgettering: een kwestie van leven?’. Veel OCMW’s zijn
intussen gevolgd. De deelnemers
aan deze groepswerkingen leren
stap voor stap hun eigen budget
beheren. De initiatieven kunnen
rekenen op financiële steun van
de provincie.

ROTSELAAR
Groepswerking rond
schuldpreventie

Informatie
www.ocmwmeise.be,
zoekterm ‘armoede’
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Hoe moet u rondkomen met een
laag budget? Hoe raakt u in financiële moeilijkheden? Vragen waar
de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar in Meise antwoorden op
kennen. Het OCMW werkte een
project uit om de leerlingen even
te laten stilstaan bij armoede en
de gevolgen ervan. Meteen leren
ze preventief bewuster omgaan
met geld. Voor de volwassenen
biedt het OCMW de lessenreeks
‘budgetteren: hoe inkomsten en
uitgaven op elkaar afstemmen?’
aan.

MEISE
Leerlingen en armoede

Omdat een gelijke behandeling een democratisch grondrecht is

Discriminatie is onaanvaardbaar!
©Marc De Clercq

tot verdraagzame volwassenen met een open geest.

mensen met een handicap. Zo groeien onze jongeren op

in de blender’ en cursussen over hoe om te gaan met

 Promoot in het onderwijs het vormingspakket ‘Gender

nale Dag tegen Homo- en Transfobie.

 Hang de regenboogvlag uit op 17 mei, de Internatio-

aan iemand met een leefloon.

strafbaar, zoals het weigeren om een woning te verhuren

van eenzelfde medaille. Ook indirecte discriminatie is

 Armoede en discriminatie bestrijden zijn twee zijden

haalbare aanpassingen is ook een vorm van discriminatie.

personen met een handicap’. Het niet uitvoeren van

 Hanteer de principes van ‘redelijke aanpassingen voor

Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

tie van personen met een handicap’ van het Centrum voor

gens de wet. Leer er meer over in de brochure ‘Discrimina-

 Alle openbare dienstverlening moet toegankelijk zijn vol-

basis van geslacht.

voor de opvolging van klachten over discriminatie op

Mannen - een federale overheidsinstelling - is bevoegd

 Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en

klacht melden. Maak dit meldpunt bekend.

 Bij het Meldpunt Discriminatie Leuven kunt u een

discriminatiebeleid.

boden zijn. Informeer de burger over het Vlaams non-

zijn enkele van de discriminatiegronden die bij wet ver-

fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie. Dit

 Geslacht, seksuele geaardheid, vermogen, handicap,

Informatie
admin@holebihuis.be
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Op 17 mei – de Internationale
Dag tegen Homo- en Transfobie –
hangt Dilbeek de regenboogvlag
uit. Deze vlag is het symbool van
de holebi- en transgenderbeweging. Ook de provincie VlaamsBrabant doet dat. Lokale besturen
profileren zich met deze actie als
een open stad of gemeente die
een nul-tolerantie hanteert tegenover discriminatie op basis van
geaardheid en geslacht.

DILBEEK
Hang de regenboogvlag uit

www.genderindeblender.be

www.cavaria.be - www.merhaba.be

www.igvm.be - www.armoedebestrijding.be

www.diversiteit.be

www.leuven.be, zoekterm ‘meldpunt discriminatie’

www.gelijkekansen.be
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Informatie
openarmen@gmail.com - gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

29

Op 17 oktober – de Werelddag van Verzet tegen Armoede – hangen er
in Halle witte, geknoopte lakens uit. Een initiatief van Open Armen, een
vereniging waar armen het woord nemen, dat samen met de stad, het
OCMW en vele welzijnsorganisaties op deze manier armoede en uitsluiting aanklaagt. Ook andere gemeenten in Vlaams-Brabant doen mee met
deze nationale campagne.

HALLE
Lakens tegen armoede

Informatie
www.sint-pieters-leeuw.be,
zoekterm ‘discriminatie’,
integratie@sint-pieters-leeuw.be

Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw
kunnen bij de gemeentelijke
dienst integratie terecht met
discriminatieklachten. De dienst
biedt een luisterend oor en meldt
de klacht bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding.
Eventueel
verwijst ze ook door naar de juiste
instanties voor bemiddeling of juridisch advies.

SINT-PIETERS-LEEUW
Een eigen meldpunt

Heb aandacht voor objectieve en subjectieve veiligheidsaspecten in uw beleid

Voelt iedereen zich veilig?

www.vlaamsbrabant.be, zoekterm ‘sociale cohesie’

www.vlaamsbrabant.be/transfoob-geweld

www.toegankelijkeomgeving.be

www.holebifoon.be - www.hatecrime.be
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projecten die het samenleven in diversiteit bevorderen.

veiligheidsgevoel. De provincie Vlaams-Brabant subsidieert

 Een goede sociale cohesie bevordert de veiligheid en het

toegankelijke evacuatiestoel.

ten of in openbare gebouwen. Voorzie bijvoorbeeld een

opmaak van evacuatieplannen bij grote evenemen-

 Hou rekening met personen met een handicap bij de

deskundigen.

een vormingsmoment met getuigenissen van ervarings-

Vlaams-Brabant - onder de politiediensten en organiseer

natie van trangenders’ – een uitgave van de provincie

 Verspreid de brochure ‘Transfoob geweld en discrimi-

gemeentelijke website.

bij agressie of geweld. Vermeld de Holebifoon op de

 Stimuleer holebi’s en transgenders om klacht in te dienen

zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening.

heidsgevoelens. Neem deze informatie op in uw beleid,

veiligheidsaspecten en heb oog voor subjectieve onveilig-

gemeente. Betrek verschillende groepen en bespreek de

 Ga samen met de inwoners op verkenningstocht in uw

gangen kunnen signaleren.

plaatsen zoals verlaten parkings en ondergrondse door-

 Verdeel meldingskaarten waarmee inwoners onveilige

mensen met een beperking.

ken, pleinen en parkings. Hou daarbij ook rekening met

brede voetpaden bij de aanleg van nieuwe wegen, wij-

 Zorg voor voldoende verlichting, open ruimten en

Informatie
admin@holebihuis.be
kristel.wildiers@leuven.be

Holebi’s en transgenders moeten vaak hun schroom overwinnen om bij de politie klacht in te
dienen na een geweldpleging.
Daarom organiseerde de stad
Leuven samen met het VlaamsBrabantse Holebihuis en de Leuvense holebiverenigingen een
infoavond voor holebi’s en transgenders over de procedures om
geweld te melden.

LEUVEN
Infoavond over homo- en
transfobie

Informatie
www.hoeilaart.be,
zoekterm ‘meldingskaart’

Inwoners van Hoeilaart kunnen
klachten over onveiligheid melden
via een digitale meldingskaart
op de gemeentelijke website. De
klachten kunnen gaan over verkeersonveiligheid, lawaaihinder,
onverlichte steegjes of andere
problemen. De gemeente inventariseert de meldingen en zoekt vervolgens een oplossing.

HOEILAART
Digitale meldingskaart

Informatie
pric@vlaamsbrabant.be
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Slecht gesorteerd afval en afvalhokken die als vuilnisbelt worden
gebruikt. Het was niet lang geleden een plaag in de sociale woonwijken in Kraainem. Het OCMW
en de sociale huisvestingsmaatschappij namen het initiatief om
een vrijwilligersgroep van bewoners op te richten die het afvalhok
beheert. Het werkt, en bovendien
leren bewoners van de wijken elkaar kennen en praten ze over het
afvalprobleem.

KRAAINEM
Afvaloverlast in sociale
woonwijk aangepakt

Informatie
www.bertem.be,
zoekterm ‘sociaal’

De gemeente Bertem vermeldt
het nummer van de Holebifoon op
haar website. De Holebifoon is een
onthaal- en infolijn waar zowel
holebi’s en transgenders als familie en vrienden terechtkunnen met
hun vragen. Vrijwilligers bieden
een luisterend oor, geven advies
en verwijzen eventueel door naar
hulpverlening zoals CAW, meldpunten of politie.

BERTEM
Holebifoon op website

Hanteer de 7 basisprincipes van ‘Universal Design’ en ontwerp voor iedereen

Design for all

.

klein of te smal.

gang toe heeft. Bijvoorbeeld: maak de toiletten niet te

groot of klein ook, zorg dat elke gebruiker overal toe-

7. Geschikte afmetingen en gebruiksruimten. Hoe

nen hanteren.

hendel zodat ook mensen met een beperking ze kun-

kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: gebruik kranen met één

tabel ontwerp dat u ook met een minimale inspanning

6. Beperkte inspanning. Maak een efficiënt en comfor-

hele procedure herstart.

inschrijvingsprocedure dat bij één kleine vergissing de

gen te maken. Bijvoorbeeld: vermijd bij een elektronische

zoekers geen kans om een vergissing met grote gevol-

5. Marge voor vergissingen. Geef de gebruikers of be-

juiste looprichting.

len als signalisatie in het gemeentehuis en hang ze in de

bare informatie. Bijvoorbeeld: gebruik standaard symbo-

4. Begrijpelijke informatie. Zorg voor duidelijke en zicht-

zorg voor duidelijke instructies bij de parkeermeter.

bruiker verwacht, waar hij het verwacht. Bijvoorbeeld:

3. Eenvoudig en intuïtief in gebruik. Geef wat de ge-

haardrogers in het zwembad op verschillende hoogten.

meerdere keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld: hang de

2. Flexibiliteit. Maak voorwerpen en ontwerpen met

aparte ingangen niet nodig zijn.

beperking. Voorzie bijvoorbeeld een brede deur zodat

dat iedereen het kan gebruiken, ook mensen met een

1. Gelijkheid. Maak een ontwerp heel toegankelijk zo-

Informatie
www.beersel.be, zoekterm
‘bezoekerscentrum de lambiek’

Bezoekerscentrum De Lambiek in
Beersel is heel toegankelijk. De gemeente deed beroep op de steun
van de provincie Vlaams-Brabant
en won het gratis advies in van een
gespecialiseerd bureau. Dat toetste
het ontwerp aan de 7 principes van
‘Universal Design’.

BEERSEL
Onbeperkt genieten
van Lambiekbier

www.toegankelijkheidsbureau.be

www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid

www.entervzw.be

www.vaph.be
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Informatie
www.vlaambrabant.be, zoekterm ‘open huis’
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Het provinciehuis van Vlaams-Brabant in Leuven voldoet aan de basisprincipes
van ‘Universal Design’. Iedereen voelt zich hier welkom door de brede doorgangen, de hellingen om hoogteverschillen te overbruggen, de informatie in braille
in de liften, de contrastmarkeringen aan de deuren en zo meer. Zo vormt het
provinciehuis een uniek centrum voor iedereen die een toegankelijke locatie wil
voor vergaderingen, congressen of andere activiteiten.

LEUVEN
Provinciehuis: Iedereen Welkom

Informatie
www.vlaamsbrabant.be, zoekterm
‘toegankelijkheidsadvies’

De gemeente Herent won bij het
uittekenen van de plannen van
het nieuw administratief centrum
toegankelijkheidsadvies in bij
een gespecialiseerd technisch adviesbureau. Dat is volledig gratis
dankzij de steun van de provincie
Vlaams-Brabant. De adviezen zijn
realistisch en houden zowel rekening met de noden van de personen met een beperking als die van
een lokaal bestuur.

HERENT
Gratis toegankelijkheidsadvies

Menswaardig wonen is een basisrecht

Een droomhuis voor iedereen

uw gemeente of OCMW.

kunnen krijgen via een laagdrempelig Wooninfopunt in

 Informeer uw inwoners over alle steun en subsidies die ze

bare ruimte.

ring van ontmoetingsinfrastructuur, speelpleinen en open-

maak gebruik van provinciale subsidies voor de verbete-

 Investeer in een toegankelijke woonomgeving en

atieven.

ringsplan op na of realiseer kleinschalige wooniniti-

woonwagens. Sla er het provinciaal ruimtelijk uitvoe-

nent wonen op campings, in weekendverblijven of in

Vlaams-Brabant een oplossing voor mensen die perma-

 Zoek samen met andere gemeenten en de provincie

een woonproject te realiseren.

 Benut gronden van de gemeente om samen met partners

nen Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

koop- en huurwoningen. Reken op de steun van Wo-

(BSO) in het oog en realiseer voldoende sociale kavels,

 Hou het streefcijfer van het Bindend Sociaal Objectief

pijen, de welzijnssector en zo meer.

gemeente, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschap-

telijk woonbeleid vorm te geven. Betrek alle partners: de

 Organiseer een lokaal woonoverleg om het gemeen-

novatie van woningen. Maak er gebruik van.

voor energiebesparende maatregelen bij de bouw en re-

 De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies aan OCMW’s

met een handicap.

ningen, voldoende aangepast aan de noden van mensen

 Maak een woonplan met aandacht voor betaalbare wo-

Informatie
www.vlaamsbrabant.be,
zoekterm ‘woonproject PIVO’,
wonen@vlaamsbrabant.be

Op het terrein naast het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) verrijst een sociaal
woonproject met 86 duurzame
woongelegenheden,
waarvan
een aantal kangoeroewoningen
en aangepast aan mensen met
een handicap. Het project is een
samenwerkingsverband tussen
de provincie Vlaams-Brabant, de
sociale huisvestingsmaatschappij
Providentia, het Vlaamse Gewest
en de gemeente Asse.

ASSE
Sociaal woonproject PIVO

www.vlaamsbrabant.be, zoekterm ‘wooninfopunten’

www.vlaamsbrabant.be/subsidies

www.bouwenenwonen.be

www.vlaamsbrabant.be/wonen
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Informatie
www.hartjehageland.be, www.vlaamsbrabant.be, zoektermen ‘wooninfopunten’
en ‘energiebesparende maatregelen’, gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Wie raad wil over woonpremies, energieverbruik, sociaal huren of andere zaken
over wonen, kan terecht in één van de 11 intergemeentelijke Wooninfopunten in
Vlaams-Brabant. Zo richt het OCMW Tielt-Winge het Wooninfopunt Hartje Hageland in. OCMW-cliënten kunnen er onder meer aankloppen voor een renteloze
lening voor energiebesparende maatregelen. OCMW’s krijgen hiervoor trouwens
subsidies van de provincie.

TIELT-WINGE
Wooninfopunt Hartje Hageland

Informatie
www.vlaamsbabant.be, zoekterm
‘opwaarderen woonomgeving’,
wonen@vlaamsbrabant.be

De stad Halle, OCMW Halle en
SHM Woonpunt Zennevallei
werken samen om van de sociale woonwijk Windmoleken een
aangename plek om te wonen
te maken. Het buurthuis kreeg
een renovatie, het rust- en verzorgingstehuis kreeg een terras en
petanqueveldjes en er verschenen
volkstuintjes in de wijk. De provincie Vlaams-Brabant subsidieert
dergelijke projecten die de woonomgeving opwaarderen.

HALLE
Aangenaam wonen in wijk
Windmoleken

Sporten is gezond, zorg dat iedereen mee is

Als het kriebelt moet je sporten!

www.interculturaliseren.be

www.sportendiversiteit.be

www.vlg.be - www.cavaria.be, zoekterm ‘sport’

www.vlaamsbrabant.be,

www.laagdrempeligesportclub.be
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iedereen welkom is, ongeacht de seksuele geaardheid.

çavaria te ondertekenen. Een sterk signaal dat toont dat

en holebiseksualiteit in de sport’ van de holebikoepel

pelijke verklaring over de gelijke behandeling van hetero-

 Stimuleer sportclubs om het sportcharter ‘Gemeenschap-

aan de Vlaams-Brabantse vrouwensportdag.

 Motiveer vrouwen om te sporten. Bijvoorbeeld: neem deel

mannen en vrouwen.

raad garandeert een sportbeleid dat rekening houdt met

van bestuur van de sportclubs en de gemeentelijke sport-

 Een evenwichtige man-vrouwverdeling in de raden

‘g-sportbrochure’.

re, te downloaden via www.vlaamsbrabant.be, zoekterm

in uw gemeente. U vindt dat aanbod in de G-Sportbrochu-

 Vermeld op de gemeentelijke website het G-sportaanbod

een handicap.

een aangepast sportaanbod (G-sport) voor mensen met

 Investeer in toegankelijke sportaccommodaties en

kampen voor iedereen betaalbaar te houden.

krapopsportkamp.be staat vol suggesties om sport-

nemen aan een sportkamp. De online gids www.

 Ook kinderen in armoede hebben recht om deel te

goede voorbeelden en bruikbare documenten.

www.laagdrempeligesportclubs.be vindt u praktische tips,

weg te werken zodat iedereen mee kan. In de online gids

 Stimuleer sportclubs in uw gemeente om drempels

Informatie
www.vlaamsesportfederatie.be
zoekterm ‘holebi’
sportdienst@aarschot.be

Wil een sportclub in Aarschot een
werkingssubsidie van de stad? Dan
moet de club eerst het charter ‘Gemeenschappelijke verklaring over
de gelijke behandeling van heteroen holebiseksualiteit in de sport’
ondertekenen. Aarschot was het
eerste lokale bestuur in VlaamsBrabant dat zelf het sportcharter
tegen homofobie ondertekende en
integreerde in het subsidiereglement voor lokale sportclubs.

AARSCHOT
Sportcharter tegen homofobie

Informatie
gelijkekansen@vlaamsbrabant.be

Keerbergen was de gastgemeente
van de Vlaams-Brabantse vrouwensportdag, een jaarlijks evenement dat vrouwen de kans geeft
kennis te maken met verschillende
sporten. Bijzondere aandacht gaat
naar vrouwen met een handicap,
kansarme vrouwen en allochtone
vrouwen voor wie sporten geen
evidentie is.

KEERBERGEN
Gastgemeente voor de VlaamsBrabantse vrouwensportdag

Informatie
www.grimbergen.be,
zoekterm ‘Pierebad’,
pst@vlaamsbrabant.be
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Het gemeentelijke zwembad Pierebad is toegankelijk voor mensen met een beperking. Zo zijn
er geen drempels, maar wel liften
en hellende vlakken aan trapjes,
een extra grote kleedkamer, douchestoelen en een verplaatsbare
zwembadlift met een tildoek. Ook
in de wellness zijn mensen met
een beperking welkom: de sauna
en het stoombad beschikken over
een verrijdbare, hittebestendige
houten stoel en de whirlpool is
uitgerust met een plafondlift.

GRIMBERGEN
Toegankelijk zwemmen

Informatie
www.interculturaliseren.be
pric@vlaamsbrabant.be

Allochtone kinderen konden in
de sportclubs van Halle, SintPieters-Leeuw en Beersel kennismaken met de verschillende
sporten. Het initiatief kwam van
het Provinciaal Integratiecentrum
Vlaams-Brabant, de gemeentelijke sportdiensten en de sportclubs.
De initiatielessen kregen de naam
SPOEK, dat staat voor Sporten Op
Een Kier.

HALLE/SINT-PIETERS-LEEUW/
BEERSEL
Het SPOEKt in de sportclub

Maak pleinen, paden en het openbaar groen toegankelijk voor iedereen

Hoe toegankelijk is de publieke ruimte?

www.natuurenbos.be, zoekterm ‘minder mobiel’

www.toegankelijkeomgeving.be

‘toegankelijkheidsadvies voor lokale besturen’

www.vlaamsbrabant.be, zoekterm
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gankelijkheid.

 Vraag gratis advies aan het Provinciaal Steunpunt Toe-

uitzichtpunten.

 Plaats reliëftafels bij de ingang van natuurdomeinen en

ondergrond hebben voor rolstoelgebruikers.

 Zorg dat de picknicktafels een aangepaste hoogte en

delpaden.

 Plan voldoende toegankelijke rustpunten langs wan-

drukke oversteekplaatsen.

 Investeer in rateltikkers die een geluidsignaal geven aan

- Drempelloos: drempels zijn obstakels, vermijd ze.

en slipvrij.

- Oppervlakte: die is effen, aaneengesloten, degelijk

de breed en obstakelvrij.

- Doorgang: voetpaden en wandelpaden zijn voldoen-

 Hanteer het D.O.D. principe:

aan het Toegankelijkheidsbureau en blindenorganisaties.

detegels in uw gemeente kunt aanbrengen. Vraag advies

 Maak een plan waarop u aanduidt waar u blindegelei-

voor?

te genieten van de publieke ruimte. Hoe zorgt u daar-

Ook personen met een handicap hebben het recht om

Informatie
www.vlaamsbrabant.be
zoekterm ‘grenzeloos toegankelijk’
pst@vlaamsbrabant.be
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De Pajotse gemeente Gooik is
een paradijs voor wandelaars en
fietsers, ook als zij een motorische
beperking hebben. De gemeente
ontwikkelde immers de Lustoordroute, een heel toegankelijke route die bestaat uit twee lussen; van
10 en 15 kilometer. Perfect voor
handbikers en rolstoelgebruikers.

In de brochure Grenzeloos Toegankelijk staan 7 toegankelijke
fiets- en wandelroutes. Deze goed
begaanbare of berijdbare trajecten richten zich tot alle mensen
die een aangepast vervoermiddel
gebruiken, niet alleen personen
met een handicap maar ook ouderen met een looprek of ouders
met een kinderbuggy. Het gaat
om fietsroutes in Zoutleeuw, Linter, Geetbets en Tienen en wandelroutes in Tienen, Linter, Kortenaken en Geetbets.

Informatie
www.gooik.be
zoekterm ‘lustoordroute’
volkscafedecam@gooik.be

GOOIK
Iedereen welkom op de
Lustoordroute

HAGELAND
Grenzeloos toegankelijk

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg en een gezonde omgeving

Iedereen gezond!

gezondheid’ en ‘subsidies gezondheidsbevordering’

www.vlaamsbrabant.be, zoektermen ‘geestelijke

www.vlaamsbrabant.be/pasta

www.vwgc.be

www.vlaamselogos.be
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tere communicatie tussen hulpverleners en anderstaligen.

 Promoot de provinciale tolkendienst PaSTa voor een be-

zondheid. Spreek erover!’.

zorg en verspreid de provinciale brochure ‘Geestelijke ge-

 Doorbreek het taboe over geestelijke gezondheids-

heid voor personen met een handicap.

zondheidscentrum, met aandacht voor de toegankelijk-

 Zet uw schouders onder het opstarten van een wijkge-

betaalt dan enkel het remgeld.

de zorgverlener de betaling onderling regelen, de patiënt

Dat is een betalingssysteem waarbij het ziekenfonds en

maak promotie voor het systeem van de derde betaler.

 Stimuleer betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg:

motie van seksuele gezondheid.

of zet met holebiverenigingen een actie op voor de pro-

verenigingen voor preventie van baarmoederhalskanker,

nes op te zetten. Bijvoorbeeld: werk samen met vrouwen-

 Betrek organisaties uit het middenveld om campag-

het woord nemen of andere partners.

gezondheidscentrum, het CAW, verenigingen waar armen

meente. Werk daarvoor samen met het LOGO, het wijk-

-promotie voor de meest kwetsbare inwoners van uw ge-

 Investeer in een aangepaste gezondheidspreventie en

overleg (LOGO) van uw regio geeft graag advies op maat.

leid op www.zotvangezond.be. Het Lokaal Gezondheids-

 Maak een evaluatie van het huidige gezondheidsbe-

Informatie
www.fitinjehoofd.be
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Wemmel organiseert samen met
het Lokaal Gezondheidsoverleg
een gratis gezondheidswandeling
in het kader van de campagne
‘Fit in je hoofd’. Deze campagne
van de Vlaamse overheid is opgebouwd rond tien stappen die
u weerbaarder maken tegen
depressie. Een beweegactiviteit
zoals de gezondheidswandeling
past daar perfect bij.

De holebiverenigingen van Aarschot organiseerden een ‘Red
Ribbon’-actie naar aanleiding van
Wereldaidsdag 2011 en de Take
Care Week 2011. Wie zich het lot
van HIV-patiënten aantrok, spelde
een rood lintje op. Ook het naaktbeeld van beeldhouwer Wilfried De
Cock aan de Sint-Elisabethkapel
kreeg een rood lint opgespeld.
Informatie
www.cavaria.be,
zoekterm ‘Wereldaidsdag’
Tom.aarschot@gmail.com

WEMMEL
Wandelen tegen depressie

Informatie
www.steenokkerzeel.be
zoekterm ‘mammografie’
www.vlaamsbrabant.be/gezondheid

Vrouwen die zich inschreven
voor een mammografie konden
in Steenokkerzeel een lingeriebon winnen. Een ludieke manier
om de provinciale preventiecampagne tegen borstkanker te
steunen. De mammobiel toert al
sinds 1997 door de provincie en
geeft vrouwen de kans dicht bij
huis een mammografie te laten
nemen. Het Provinciaal Integratiecentrum probeert ook moslimvrouwen van boven de 50 jaar
te overtuigen van het belang van
een mammografie.

STEENOKKERZEEL
Lingeriebons tegen
borstkanker

AARSCHOT
Rode lintjes op Wereldaidsdag

Informatie
www.sint-pieters-leeuw.be
zoekterm ‘PaSTa’,
pasta@vlaamsbrabant.be

Als een anderstalige bij het
OCMW, een sociale dienst of een
organisatie uit de welzijnssector
komt aankloppen, kan de communicatie stroef verlopen. Gelukkig kunnen deze diensten beroep
doen op PaSTa, het Provinciaal
aanbod Sociaal Tolken en vertalen
voor anderstaligen. Ambtenaren
en welzijnswerkers kunnen bovendien bij de provincie terecht voor
een vorming over werken met
tolken. De gemeente Sint-PietersLeeuw plaatste informatie over
deze tolkendienst op haar website.

SINT-PIETERS-LEEUW
PaSTa op de website

Wat kunt u als gemeente doen om alle kinderen dezelfde opvoedingskansen te geven?

Gelijke opvoedingskansen

www.expoo.be

www.vlaamsbrabant.be/OTA

www.vlaamsbrabant.be/tatertaal

www.eerstestappen.be - www.holebi.info
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opvanglokalen. Vraag ook gratis toegankelijkheidsadvies.

koop, bouw en noodzakelijke aanpassingen voor kinder-

 Maak gebruik van de investeringstoelage voor de aan-

Vlaams-Brabant.

ding. Vergeet niet om subsidies te vragen aan de provincie

 Organiseer een activiteit tijdens de Week van de Opvoe-

dere jeugdbijstand.

tiek van allochtone gezinnen met jongeren in de bijzon-

Jongeren – voor advies, steun en vorming bij de problema-

 Reken op het OTA – het Ondersteuningsteam Allochtone

gaan met kinderen en ouders met een andere thuistaal.

 Zorg dat medewerkers van de kinderopvang om kunnen

kinderopvang.

deropvang? Bekijk en bespreek het op het lokaal overleg

 Is er voldoende aanbod voor flexibele en occasionele kin-

lige opvoeding en zo meer.

kinderen van holebi’s, genderneutraal opvoeden, meerta-

bibliotheek en vul eventueel aan met onderwerpen zoals

 Inventariseer het aanbod aan opvoedingsthema’s in de

kinderen.

tone en maatschappelijk kwetsbare moeders met jonge

 Organiseer ontmoetingsmogelijkheden voor alloch-

ouders van vreemde origine, holebi-ouders en zo meer.

kansarmen, alleenstaanden, ouders met een handicap,

ondersteuning voor ouders met bijzondere noden zoals

 Heb aandacht binnen het lokaal overleg opvoedings-

Informatie
www.toegankelijkheidsbureau.be
pst@vlaamsbrabant.be

De gemeente vroeg gratis toegankelijkheidsadvies aan het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid
en liet de lokalen van kinderclub
Sjoko-Tof aanpassen. Ook kinderen
met een handicap kunnen zich er
nu amuseren na de schooluren en
op woensdagnamiddag.

TIELT-WINGE
Iedereen welkom in
kinderclub Sjoko-Tof

Informatie
www.halle.be
zoekterm ‘occasionele opvang

Een alleenstaande ouder die op
sollicitatiegesprek moet, kan met
zijn of haar kind terecht in de occasionele kinderopvang van Halle.
Ook in andere dringende gevallen kunnen ouders van de dienst
gebruik maken. Het is een project
van de Dienst Opvanggezinnen,
het Lokaal Overleg Kinderopvang
en de stad. Er zijn twee plaatsen
beschikbaar en er gelden een aantal voorrangsregels.

HALLE
Occasionele kinderopvang

Informatie
opvoedingsondersteuning@
vlaamsbrabant.be
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De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een unieke en speelse
methode – Tatertaal - om de taal
van baby’s en peuters te stimuleren. Onthaalouders en kinderdagverblijven kunnen het spelmateriaal lenen in de bibliotheek. De
provincie organiseert ook gratis
vormingen over het spel voor professionelen in de kinderopvang.

VLAAMS-BRABANT
Tatertaal

Informatie
www.lopdiest.be

Een maatschappelijk werkster
helpt kansarme ouders – zowel
allochtone als autochtone ouders – bij de begeleiding van
hun kinderen naar de school en
aanverwante diensten. Ze is een
‘brugfiguur’ om zo de schoolbetrokkenheid te verhogen. De stad
Diest en het Lokaal Overlegplatform Diest leveren ook logistieke
steun aan projecten in verband
met taalstimulering, ouderbetrokkenheid en integratie.

DIEST
Brug tussen ouders en school

Het werkt!

Diversiteit op de werkvloer

www.werk.belgie.be - www.genderwerkt.be

www.vdab.be/jobcoaching

www.diversiteit.be - www.diversiteitwerkt.be

www.werk.be, zoekterm ‘diversiteitsplannen’

www.ersvvlaamsbrabant.be
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die op de hoogte is van werknemers uit kansengroepen.

natie geen enkele kans. Stel een vertrouwenspersoon aan

 Geef pesten, ongewenste omgangsvormen en discrimi-

een gezonde combinatie arbeid en gezin.

en mannen de kans om deeltijds te werken. Dat zorgt voor

 Geef ook werknemers met een leidinggevende functie

op de gratis jobcoaching van de VDAB.

krijgen. Zorg dat de werkvloer aangepast is en doe beroep

goed voelen op het werk en dezelfde ontplooiingskansen

 Waak erover dat werknemers uit kansengroepen zich

sollicitatie.

handicap. Organiseer afgeschermde selecties tijdens de

 Streef naar de 3% norm voor personen met een arbeids-

het Minderhedenforum vzw.

trek verenigingen en netwerken van kansengroepen zoals

 Verspreid openstaande vacatures zo ruim mogelijk en be-

beleid. Vraag daarvoor advies aan RESOC.

 Stel een diversiteitsplan op als basis van uw diversiteits-

meinen.

vrouwen op de werkvloer, op alle niveaus en in alle do-

 Streef naar een goed evenwicht tussen mannen en

taalgebruik in de advertentie.

vacature (bv. persoon met een handicap) en eenvoudig

personeelsbestand door middel van beeldvorming in de

 Maak duidelijk dat uw gemeente streeft naar een divers

Informatie
Ignaas.marien@vlaamsbrabant.be
Informatie
www.sint-pieters-leeuw.be
zoekterm ‘gelijke kansenbeleid’
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De provincie Vlaams-Brabant
werkt met het principe van afgeschermde selecties. Dit betekent
dat voor sommige functies enkel
mensen met een arbeidshandicap
kunnen solliciteren. De bedoeling
is uiteraard om het aantal werknemers met een beperking te verhogen. De provincie hoopt dat lokale
besturen dit voorbeeld volgen.

VLAAMS-BRABANT
Afgeschermde selecties

Informatie
www.halle.be,
zoekterm ‘lokale overheid’
bea.paternot@halle.be

Halle werkte een actieplan uit om
de tewerkstelling van allochtonen
binnen de stadsdiensten te bevorderen. Enkele voorbeelden uit dat
plan: een bevraging van de allochtone personeelsleden over selectiedrempels, een campagne met
getuigenissen van werknemers,
vacatureborden bij organisaties als
Job-Link en Huis van het Nederlands, informatiefolders, een opendeurdag en zo meer.

HALLE
Actieplan voor werknemers
van vreemde origine

Sint-Pieters-Leeuw werkt aan een
evenredige vertegenwoordiging
van mannen en vrouwen in de gemeente- en OCMW-diensten. Dat
is één van de doelstellingen die de
gemeenteraad al in 1997 goedkeurde. Vrouwen die een achtergestelde positie innemen, krijgen
extra kansen om deze achterstand
in te halen.

SINT-PIETERS-LEEUW
Evenveel mannen als vrouwen

Informatie
ww.werk.belgie.be,
zoekterm ‘non-discriminatie’
kristel.wildiers@leuven.be

Leuven was in 2007 de eerste
stad van het land dat het diversiteitslabel kreeg van de federale
overheid. De stad had een ambitieus actieplan uitgewerkt om
de diversiteit op de werkvloer
te versterken en discriminatie te
bestrijden. Eén van de projecten
hield in dat er jobcoaches uit
de sociale economie werden
ingezet om tijdelijke werknemers
te begeleiden.

LEUVEN
Diversiteitslabel

De vergrijzing is onomkeerbaar, heb aandacht voor de ouderen in uw gemeente

Denk aan de senioren

www.dezilverensleutel.be

www.cavaria.be, zoekterm ‘ouderen’

www.mindermobielencentrale.be

www.vlaamsbrabant.be
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rustpunten en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

voor ouderen: voorzie leuningen, antisliptegels, voldoende

 Maak gebouwen en openbare domeinen toegankelijk

beeldvorming in de onthaalbrochure.

seksuele geaardheid. Gebruik bijvoorbeeld aangepaste

zorgingstehuis, ongeacht huidskleur, etniciteit, afkomst,

 Zorg dat iedereen zich welkom voelt in het rust- en ver-

ouderenzorg te interculturaliseren.

zorgberoepen. Hanteer deze ‘verkleuring’ om de lokale

 Meer mensen van allochtone afkomst vinden de weg naar

www.1712.be.

het Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling:

ling. Vermeld het telefoonnummer en de website van

 Doorbreek het taboe over ouderenmis(be)hande-

OCMW-diensten leiden.

verdoken armoede kunnen detecteren en mensen naar de

 Geef vorming aan thuiszorgdiensten zodat medewerkers

zaming door een beperkte mobiliteit te bestrijden.

 Organiseer een Minder Mobielen Centrale om vereen-

restaurant of activiteiten in een lokaal dienstencentrum.

te halen. Enkele ideeën: een bezoekersteam, een sociaal

 Schakel vrijwilligers in om senioren uit hun isolement

stippelen van een lokaal ouderenbeleid.

trek de seniorenraad en ouderenverenigingen bij het uit-

een ouderenbehoefteonderzoek in uw gemeente. Be-

 Organiseer met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

Informatie
www.seniorama.be/
spreekuur_psych

In het lokaal dienstencentrum
Seniorama in Leuven houdt het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 2 keer per maand een
gratis spreekuur. Senioren kunnen
er dan praten met een psycholoog.
Dat werkt drempelverlagend. Ook
ouderen hebben soms te kampen
met depressieve perioden, angsten
of momenten van verwarring. En
meer nog dan bij andere leeftijdsgroepen krijgen ze te maken met
verlieservaringen.

LEUVEN
Een psycholoog in Seniorama

Informatie
www.lennik.be, zoekterm
‘zorgnetwerk pajottenland plus’
joris.samyn@ocmw.gooik.be

De OCMW’s van Lennik, Gooik,
Galmaarden, Herne, Pepingen
en Roosdaal hebben samen met
hun vrijwilligers een zorgnetwerk
uitgebouwd dat senioren ondersteunt. Alle 75-jarigen krijgen
een bezoekje. De ouderen krijgen
een rookmelder als attentie en
ze worden wegwijs gemaakt in
het welzijnsaanbod. In Lennik
zijn er ook buurtnetwerken met
vrijwilligers en in Gooik werd een
dorpsrestaurant opgestart.

PAJOTTENLAND
Zorgnetwerk Pajottenland

Informatie
admin@holebihuis.be
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De bewoners van Huize Nazareth in Tienen kregen bezoek
van het homokoor Cantarelli. Het
werd een heel plezante dag, een
echt swingpaleis. Rusthuizen en
dienstencentra kunnen bij het
Holebihuis, de koepel van VlaamsBrabantse
holebi-organisaties,
terecht voor nog meer activiteiten
zoals films, tentoonstellingen en
zo meer.

TIENEN
Homokoor in rust- en
verzorgingstehuis

Informatie
www.ocmw-kortenaken.be

Het OCMW van Kortenaken stuurt
een medewerker op huisbezoek
bij ouderen die zelf niet naar het
OCMW kunnen of durven komen.
Deze ‘mobiele ambtenaar’ houdt
een oogje in het zeil, begeleidt
het project ‘Beter een goede buur’
waarbij vrijwilligers een handje
toesteken bij zorgbehoevende
buurtbewoners, en coördineert
het telefoonproject en de verjaardagbezoekjes aan alle 75-plussers in de gemeente. Ze kijkt ook
toe op het project ‘Zorgwonen’,
waarbij ouderen inwonen bij hun
kinderen en een ‘zorgnummer’
krijgen.

KORTENAKEN
Mobiele ambtenaar op bezoek

Cultuur- en vrijetijdsactiviteiten zijn geen luxegoederen

Vrijetijdsparticipatie voor iedereen

www.maakerspelvan.be

www.interculturaliseren.be- www.vzwpin.be/toeleiders

www.horizontvzw.be - www.demos.be

www.fondsvrijetijdsparticipatie.be

www.vakantieparticipatie.be

INSPIRERENDE WEBSITES

pel voor ouderen, zieken en minder mobiele personen.

 Organiseer een mobiele bibliotheek. Dat verlaagt de drem-

ken gebarentaal in bij optredens.

 Maak uw activiteiten toegankelijk. Bijvoorbeeld: zet tol-

voor kansarme jongeren.

 Help jeugdbewegingen om drempels weg te werken

om een toegankelijk en betaalbaar aanbod te ontwikkelen.

Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen

 Toeristische diensten kunnen rekenen op de hulp van het

bij lokale sportclubs en voorzie de nodige middelen.

 Stimuleer de oprichting van een gehandicaptenwerking

regio – ook kansengroepen – deelnemen.

venlokaal aanbod te creëren. Zo kan iedereen uit de ruime

mogelijk vrijetijdspartners om zo een groot mogelijk bo-

 Werk over de gemeentegrenzen heen samen met zo veel

tuur, sport en vrije tijd.

 Voorzie bij schuldbemiddeling ook een budget voor cul-

schappelijk kwetsbare groepen.

rele verenigingen om aandacht te besteden aan de maat-

 Vraag aan sportclubs, vrijetijdsaanbieders en sociaal-cultu-

openbaar vervoer, ook na een avondvoorstelling.

doen. Zorg dat cultuurcentra goed bereikbaar zijn via het

 Niet alleen de kostprijs is een drempel om cultuur op te

dit voldoende bekend.

 Bundel de kortingssystemen in één vrijetijdspas en maak

Informatie
www.kompashalle.be
Info@kompashalle.be

Inwoners van Halle met een laag
inkomen krijgen een Kom!pas, een
kortingspas voor vrijetijdsbesteding. Daarmee krijgen de inwoners
75% korting op het toegangsgeld
voor vrijetijdsactiviteiten, of dat nu
lidgeld van een sportclub of een
ticket voor een toneelvoorstelling
is. De Kom!pas geldt wel enkel bij
verenigingen en organisaties die
zich hiervoor engageren.

HALLE
Kom!pas, de kortingpas voor
vrijetijdsactiviteiten

Informatie
begeleiderspas@vlaamsbrabant.be

Een begeleider van iemand met
een beperking mag gratis binnen
in het Suikermuseum in Tienen.
Tenminste, als die een begeleiderspas van de provincie VlaamsBrabant kan voorleggen. Het
Suikermuseum is één van de vele
musea, culturele centra, zwembaden, muziekscholen en andere
instellingen waar begeleiders met
een begeleiderspas van harte welkom zijn.

TIENEN
Begeleiderspas

Informatie
www.tienen.be, zoekterm
‘bijt in je vrije tijd’
pric@vlaamsbrabant.be
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Cursisten Nederlands worden in
Tienen aangespoord om deel te
nemen aan het vrijetijdsaanbod in
de stad. De verenigingen stellen
een aantal activiteiten open voor
anderstaligen, en dat aanbod
staat gebundeld in het handige
boekje ‘Bijt in je vrije tijd’. Bij elke
activiteit staat een icoontje met
één, twee, drie of vier tekstballonnetjes. Zo weten de cursisten
hoeveel Nederlands ze moeten
kennen om deel te nemen.

TIENEN
Bijt in je vrije tijd

Informatie
www.bertem.be,
zoekterm ‘bibliotheek aan huis

Wie moeilijk de deur uit kan wegens ziekte, ouderdom of een
handicap, kan in Bertem gebruik
maken van de gratis dienst ‘Bibliotheek-aan-huis’. Een medewerker van de bib brengt eerst
een bezoekje en noteert welke
boeken, tijdschriften of strips u
graag leest, en hij voorziet u geregeld van nieuwe lectuur.

BERTEM
Bib aan huis

Laat u inspireren door de voorstellen van belangengroepen en ervaringsdeskundigen

Luister naar de burger

www.minderhedenforum.be - www.kruispuntmi.be

www.besteburgemeester.be

www.holebihuis.be/verkiezingen

www.iedersstemtelt.be

www.vrouwenraad.be/gelijkekansenbeleid

INSPIRERENDE WEBSITES

voor de lokale verkiezingen.

haar voorstellen gebundeld in een centraal memorandum

culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel, heeft

 Het Minderhedenforum, de spreekbuis van de etnisch-

leid dat rekening houdt met mensen met een beperking.

een lokaal bestuur kunnen inspireren voor een lokaal be-

de de ‘Agenda 22’ voor. Daarin staan basisrichtlijnen die

 De VFG, Vereniging voor personen met een handicap, stel-

opgesteld.

genderorganisaties heeft een verkiezingsmemorandum

 De koepel van alle Vlaams-Brabantse Holebi- en Trans-

naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

schappelijk kwetsbare groepen een stem gaven in aanloop

aan het project ‘Ieders stem telt’ waarmee ze maat-

 Tientallen organisaties uit Vlaams-Brabant werkten mee

kansen voor mannen en vrouwen.

inspireren om concrete initiatieven te nemen voor gelijke

Kansen’: een stappenplan dat lokale mandatarissen kan

 De Vrouwenraad ontwierp een ‘Toolkit voor Gelijke

aan woonbegeleiding, oudere vrouwen en meisjes.

slachtoffers van intrafamiliaal geweld, personen met nood

dacht voor allochtone vrouwen, eenoudergezinnen,

stuursakkoorden. Daarin vraagt de raad specifieke aan-

tienpuntenprogramma te integreren in de nieuwe be-

 De Vrouwenraad vraagt aan lokale besturen om haar
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Hoe integreert u gelijke kansen in de verschillende beleidsdomeinen?

Een inclusief diversiteit- en gelijkekansenbeleid

op elkaar af te stemmen.

elk beleidsdomein van uw lokaal beleids-

Vlaams inclusief armoedebeleid.

hebben kennis en ervaring, en kunnen
lokale en regionale samenwerkingsver-

hiervoor zeker de rapporten van de pro-

www.inburgering.be

www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning

www.vlaanderen.be, zoekterm ‘armoedebeleid’

http://igvm-iefh.belgium.be,

www.gelijkekansen.be

INSPIRERENDE WEBSITES

Vlaamse overheid is een werkwijze om

 De open coördinatiemethode van de

ders.

voorbeeld ook aan holebi’s en transgen-

rugvindt in de gids Groot Gelijk.

een inclusief gelijkekansenbeleid die u te-

 Maak gebruik van de checklisten voor

reau Inburgering.

centrum en het provinciaal Onthaalbu-

 Geef alle kansengroepen een plaats binnen het lokaal sociaal beleid, denk bij-

tiediensten, het provinciaal Integratie-

 Laat u bijstaan door de lokale integra-

ze in de opmaak van uw beleidplan.

 Bevraag de kansengroepen en betrek

vinciale dienst sociale planning.

toegankelijkheid en kansarmoede. Ze

organisatie en communicatie. Raadpleeg

banden ondersteunen en coördineren.

tenaren rond gender, holebi’s, handicap,

schappelijke voorzieningen, de eigen

beleid.

van de lokale samenleving, de maat-

afspraken met betrekking tot het lokale

cyclus.

 Werk samen met de provinciale amb-

toezien op de uitvoering van Vlaamse

gelegd in de nieuwe Beleids- en Beheers Start tijdig met een omgevingsanalyse

beleidsdomeinen. Laat ze meteen ook

in de meerjarenplanning, zoals dat is op-

de coördinatie tussen de verschillende

 Stel een schepen en ambtenaar aan voor

 Voorzie de nodige financiële middelen

de beleidsdoelstellingen.

boekje en neem concrete acties op in

 Laat u begeesteren door dit inspiratie-

 Zoek inspiratie in de aanpak van het

lende beleidsdomeinen vast te leggen en

in de doelstellingen en actieplannen van
plan.

gelijkekansenthema’s binnen de verschil-

 Neem kwetsbare groepen expliciet op

Informatie
www.halle.be, zoekterm ‘lokaal
sociaal beleidsplan’
bea.paternot@halle.be
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In 2005 kreeg Halle de provinciale gelijkekansenprijs omdat de
stad heel geïntegreerd en inclusief werkt naar de verschillende
kansengroepen. Ook in het lokaal
sociaal beleidsplan 2008-2013
staat expliciet de bekommernis
om de meest kwetsbare groepen
vermeld, meteen met werkgroepen
en concrete acties. De betrokken
doelgroep wordt telkens nauw betrokken.

HALLE
Inclusief werken voor en met
kansengroepen

Informatie
www.meise.be,
zoekterm ’integratie’

De gemeente Meise heeft een eigen dienst gelijke kansen en integratie. Die toetst alle beslissingen
van het gemeentebestuur op hun
genderimpact . De dienst kijkt ook
toe op het emancipatiebeleid van
de gemeente dat de hindernissen
en drempels voor de zwakkere bevolkingsgroepen wegneemt.

MEISE
Een dienst gelijke kansen
en integratie
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Intro vzw.

Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten.

Discriminatie van personen met een handicap.
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant.

TIP 11: DISCRIMINATIE IS ONAANVAARDBAAR

Vlaams Centrum Schuldenlast.

Basisnota Schuldpreventie.

TIP 10: SCHULDEN? BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN!

Provincie Vlaams-Brabant.

Brochure: Van elkaar houden zonder geweld.

Uitgeverij Politeia nv.

Handboek familiaal geweld.

TIP 9: ALS LIEFDE PIJN DOET...

Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in overheidsopdrachten. Enkele aanbevelingen.

TIP 8: HOE VROUWVRIENDELIJK IS UW GEMEENTE?

Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken
en genderindicatoren.

TIP 7: IEDEREEN MOBIEL?

Provincie Vlaams-Brabant.

Brochure: Aanbod diversiteit en gelijke kansen.

Provincie Vlaams-Brabant (vormingsaanbod voorjaar en najaar).

Aanbod diversiteit en gelijke kansen.

Dossier: Omgevingsanalyse voor een sociaal beleid
in Vlaams-Brabant 2010.

Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant.

TIP 3: CULTUUR VOOR IEDEREEN

Dossier: Minderheden in Vlaams-Brabant 2010.

Stad Antwerpen.

Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant.

Dossier: Handicap in Vlaams-Brabant 2010.

Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant.

Dossier: Armoede in Vlaams-Brabant 2011.

Dienst diversiteit en gelijke kansen, provincie Vlaams-Brabant.
(driemaandelijks)

Nieuwsbrief diversiteit.

TIP 6: DE PROVINCIE ALS INSPIRATIEBRON

Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid Vlaams-Brabant.

Toegang Verzekerd, cd-rom

Provincie Vlaams-Brabant.

Brochure: diversiteit in adviesraden in VlaamsBrabant.

Rapport: samenstelling advies- en bestuursraden
in Vlaams-Brabant. Provincie Vlaams-Brabant.

TIP 5: EEN GOED BELEID VRAAGT ADVIES

Communicatie voor iedereen. Hoe zorg je dat
iedereen je communicatie krijgt en begrijpt?

Verbal Vision vzw.

Communiceren met een cultureel divers publiek.

Woorden en beelden k(l)eurig kiezen.

Gelijke kansen in Vlaanderen.

Voorbij het cliché. Over genuanceerde beeldvorming.

Memori, onderzoekscentrum Lessius Hogeschool Mechelen.

Handboek voor overheids- en verenigingencommunicatie.

Tante Mariette en haar fiets.

Memori, onderzoekscentrum Lessius Hogeschool Mechelen.

Over de drempel. Toegankelijke communicatie en
informatie voor doelgroepen met een handicap.

Memori, onderzoekscentrum Lessius Hogeschool Mechelen.

Elkaar vinden. Bouwstenen voor het communiceren met kansarme doelgroepen.

TIP 1: VERLAAG DREMPELS VIA COMMUNICATIE

Er is een schat aan informatie, brochures, dossiers en handboeken te vinden over diversiteit en gelijke kansen. We doen u graag
enkele suggesties, netjes gebundeld per tip, telkens met de titel en de initiatiefnemer of uitgever erbij.
Via de zoekmachine Google kunt u deze publicaties in enkele muisklikken downloaden of bestellen.

INSPIRERENDE DOCUMENTEN

Provincie Vlaams-Brabant.

Opvoedingsondersteuning in ontmoeten. Bronnenboek ter inspiratie voor ouders en gemeenten.

TIP 18: GELIJKE OPVOEDINGSKANSEN

Provincie Vlaams-Brabant.

Geestelijke gezondheid. Spreek erover!

Koning Boudewijnstichting.

Ongelijk Gezond: aanbevelingen voor een lokaal
gezondheidsbeleid.

Vigez vzw.

Trekt u aan de kar van een vernieuwend lokaal
gezondheidsbeleid?

TIP 17: IEDEREEN GEZOND

Provincie Vlaams-Brabant

Transfoob geweld en discriminatie van transgenders. Een infobrochure voor politiediensten en
meldpunten.

Stad Leuven.

Brochure: Samen naar een propere en veilige stad.

Vrouwenraad.

Brochure: Veel en vrij bewegen. Openbare ruimte,
sociale veiligheid en mobiliteit.

TIP 12: VOELT IEDEREEN ZICH VEILIG?

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Diversiteit en discriminatie in de sociale huisvesting.
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Cultuurnet Vlaanderen.

Cultuurparticipatie en maatschappelijk kwetsbare
groepen.

TIP 21: VRIJETIJDSPARTICIPATIE VOOR IEDEREEN

Koning Boudewijnstichting.

Allochtone ouderen, senioren van bij ons : lessen
uit de praktijk.

Vlaamse Ouderenraad.

Brochure: Goed wonen van levensbelang.

Steunpunt sociale planning, provincie Vlaams-Brabant.

Dossier: Ouderen in Vlaams-Brabant 2010.

TIP 20: DENK AAN DE SENIOREN

Çavaria.

Uit de kast, werkt beter. Hoe holebivriendelijk is
jouw bedrijf?

TIP 19: DIVERSITEIT OP DE WERKVLOER

Provincie Vlaams-Brabant.

Handleiding Tatertaal.

Provincie Vlaams-Brabant.

Taaloverlevingskit peuterboekje.

Provincie Vlaams-Brabant.

Opvoedingsondersteuning in ontmoeten: inspirerende activiteiten inzake opvoedingsondersteuning van 32 gemeenten in Vlaams-Brabant.

Kruispunt Migratie-Integratie.

Etnisch-culturele diversiteit en het beleid in uw
gemeente. Een brochure vol inspiratie voor lokale
mandatarissen.

Minderhedenforum.

Centraal memorandum lokale verkiezingen.

VFG, Vereniging voor personen met een handicap.

Inclusief lokaal beleid: Agenda 22.

Çavaria.

Een lokaal holebi-en transgenderbeleid. Maak er
werk van!

Holebikoepel Vlaams-Brabant.

Verkiezingsmemorandum 2013-2018.

www.iedersstemtelt.be.

De 12 werken voor Vlaams-Brabantse gemeenten
en OCMW’s. Armoedebestrijding als topprioriteit
voor de volgende legislatuur.

V/M. Vrouwenraad.

Memorandum: Tien punten voor een beter lokaal
gelijkekansenbeleid

TIP 22: LUISTER NAAR DE BURGER

K.U.Leuven in opdracht van de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding.

Proeven van participatie. Evaluatie van de federale
maatregelen ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten,
met bijzondere aandacht voor de maatregel ter
bestrijding van de kinderarmoede.
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Groot Gelijk. Gelijke kansen als mainstreaming in het lokaal beleid.

TIP 23: EEN INCLUSIEF DIVERSITEIT- EN
GELIJKEKANSEN

SOCIAAL TOLKEN
www.vlaamsbrabant/pasta
pasta@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 77 71

Jo.vanvaerenbergh@vlaamsbrabant.be, tel 02-361 06 33

 Regiowerkingen diversiteit en gelijke kansen in
Diest, Vilvoorde, Asse en Halle

ils.stevens@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 77 73

 Beleidsondersteuning en beeldvorming

khadija.aznag@vlaamsbrabant.be tel 016-26 73 99

 Interculturaliseren en vorming

lut.cloetens@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 87

 Samenleven, diversiteit, tewerkstelling

 Onderwijs
martine.Nuyts@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 58

INTEGRATIE
www.vlaamsbrabant/pric

 Toegankelijkheid
alexander.leysen@vlaamsbrabant.be,
pst@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 91

 Armoede
wendy.broos@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 88

 Genderdiversiteit, holebi’s en transgender
wivina.vandersteen@vlaamsbrabant.be,
tel 016-26 73 94

 Gender en intrafamilaal geweld
jessy.clynen@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 21

 Gelijke kansen
www.vlaamsbrabant.be/gelijkekansen
www.vlaamsbrabant.be/geweld
www.vlaamsbrabant.be/armoede
www.vlaamsbrabant.be/toegankelijkheid

DIENST DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN
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CONTACTGEGEVENS PROVINCIALE ONDERSTEUNING
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UITLEENDIENST (tip 3)
www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst
uitleenbalie.asse@vlaamsbrabant.be, tel 02-454 82 41
uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 76 91

ONDERWIJS (tip 4)
www.vlaamsbrabant.be/onderwijs
onderwijs@vlaamsbrabant.be - tel 016-26 76 23,

INBURGERING (tip 23)
www.vlaamsbrabant.be/inburgering
onthaalbureau@vlaamsbrabant.be, tel 016-26 73 50

SPORT (tip 15)
www.vlaamsbrabant.be/g-sport
sport@vlaamsbrabant.be - tel 016-26 76 57

WONEN (tip 14)
www.vlaamsbrabant.be/wonen
lokaalwonen@vlaamsbrabant.be - 016-26 73 15

GEZONDHEID (tip 17)
www.vlaamsbrabant.be/gezondheid
gezondheid@vlaamsbrabant.be - tel 016-26 73 36

OPVOEDINGSONDERSTEUNING (tip 18)
www.vlaamsbrabant.be/opvoedingsondersteuning
opvoedingsondersteuning@vlaamsbrabant.be
tel 016-26 73 48

OUDERENBELEID (tip 20)
www.vlaamsbrabant.be/ouderen
ouderen@vlaamsbrabant.be - tel 016-26 73 29

GEHANDICAPTENBELEID (tip 21)
www.vlaamsbrabant.be/handicap
begeleiderspas@vlaamsbrabant.be - tel 016-26 73 20

SOCIALE PLANNING (tip 6)
www.vlaamsbrabant.be/socialeplanning
welzijnsoverleg@vlaamsbrabant.be - tel 016- 26 73 19

Andere diensten die aan bod kwamen bij de tips
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