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“Wie echt samen werkt, samen leeft, zal minder focussen op verschillen en meer oog hebben 
voor gelijkenissen. Er is niets beter in staat mensen samen te brengen dan een 
gemeenschappelijk doel.” – Ali Salmi .
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Inleiding  
 

 

Het minderhedenbeleid in Roeselare is vrij jong. Sedert januari 2009 is er een erkende 

integratiedienst aan de slag. Sindsdien werden heel wat acties ondernomen en maatregelen 

getroffen. In dit minderhedenbeleidsplan worden de voorgestelde doelstellingen 2009-2011 

geëvalueerd. 

 

Roeselare heeft een vrij specifieke situatie. Het aantal vreemdelingen is in vergelijking met de 

andere Vlaamse centrumsteden relatief laag. Dit geeft de stad de mogelijkheid en de kans om 

te anticiperen op veranderingen die in de toekomst zullen plaatsvinden. Het geeft de stad ook 

de mogelijkheid om te leren uit de ervaringen van anderen. 

In de afgelopen twee jaar is het nut van een Integratiedienst voor een lokaal bestuur ten volle 

tot uiting gekomen. De Stad vindt het belangrijk dat dit werk verder gezet kan worden. De 

politieke verantwoordelijke voor het integratiebeleid is schepen Griet Coppé. Deze schepen is 

namelijk bevoegd voor welzijn en sociaal beleid. Ter uitvoering van dit beleid werden 1,5 VTE 

consulenten etnisch-culturele minderheden aangesteld. Deze consulenten zijn belast met de 

uitvoering van het minderhedenbeleidsplan zoals het door de Gemeenteraad werd aanvaard. 

Het minderhedenbeleidsplan werd opgesteld in overleg met diensten uit de gemeentelijke 

administratie. In de cluster ‘etnisch-culturele minderheden’ – het overlegorgaan  binnen het 

Lokaal Sociaal Beleid van alle diensten en actoren betrokken bij het werken met en voor 

etnisch-culturele minderheden – werkten de deelnemers mee aan de omgevingsanalyse en aan 

het opstellen van de doelstellingen. De eigen stadsdiensten werden bevraagd omtrent hun 

beleid t.a.v. etnisch-culturele minderheden. Dit werd opgenomen in de te bereiken 

doelstellingen.  

Samenwerking met het provinciaal integratiecentrum deSom is door de jaren heen een 

evidentie geworden. DeSom heeft ook advies uitgebracht over het gevoerde integratiebeleid. 

Deze samenwerking werd dan ook bekrachtigd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.  

Ook de doelgroep zelf werd geconsulteerd omtrent het minderhedenbeleidsplan. Zij gaven 

hierover een positief advies. De vertegenwoordigers van de doelgroep, verzameld in het 

structureel overleg, konden akkoord gaan met de inhoud en de doelstellingen van dit 

minderhedenbeleidsplan. 

In het minderhedenbeleidsplan werd rekening gehouden met de beleidsprioriteiten die door de 

Vlaamse minister voor integratie werden voorgesteld. Alle prioriteiten werden in het plan 

opgenomen, behalve om mensen met een migratiegeschiedenis te betrekken bij het 

erfgoedbeleid. Dit werd weerhouden, omdat er in Roeselare nog te veel migranten van de 

eerste generatie en vooral veel vluchtelingen zijn. Deze groepen van mensen voelen zich 

mindere betrokken bij het erfgoedbeleid. 
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Het minderhedenbeleidsplan omvat 4 delen. In een eerste deel worden de visie, het beleid en 

de uitgangspunt uiteengezet. Vertrekkend vanuit de strategische beleidsnota 2007-2010 en de 

daarin omschreven doelstelling dat Roeselare zorg wil dragen voor al haar bewoners, wil het 

integratiebeleid zich focussen op twee grote opdrachten. Enerzijds wil de stad gelijke kansen 

bieden voor alle inwoners. Anderzijds willen we ook het samenleven in diversiteit bevorderen.  

Het tweede deel van het plan beschrijft de evaluatie van de voorbije drie werkjaren.  

De omgevingsanalyse, het derde deel van dit minderhedenbeleidsplan, beschrijft de actuele 

situatie in Roeselare. Het is vooral een kwalitatieve analyse geworden, omdat dit een beter 

beeld geeft dan een kwantitatieve analyse. Waar mogelijk, nodig en relevant werden cijfers 

toegevoegd. 

Het vierde en laatste deel is een overzicht van de doelstellingen die in de komende drie jaar 

gerealiseerd zullen worden. 

 

Bij de opmaak van het plan werden zowel de doelgroep, de relevante lokale actoren en het 

provinciaal integratiecentrum betrokken. Tijdens verschillende werkgroepen binnen de cluster 

etnisch-culturele minderheden kwamen zowel de omgevingsanalyse als de doelstellingen aan 

bod. 

Het minderhedenbeleidsplan is geen op zichzelf staand geheel. Het plan wordt geïntegreerd in 

het Lokaal Sociaal Beleid, waar het integraal deel van uit maakt. Het vorige beleidsplan was een 

eerste aanzet tot het uitvoeren van een minderhedenbeleid in Roeselare. Uiteraard wordt 

hierop verder gebouwd. Heel wat acties, zoals b.v. de Wiebelweken Nederlands, de 

Leeskriebel, de Dag van de Buren, enz. worden wegens hun succes gewoon verder gezet. Een 

groot aantal acties worden opgenomen door andere stedelijke diensten, die in de voorbije jaren 

werden gestimuleerd om diversiteit op de agenda te zetten. Andere acties zijn dan weer nieuw 

en kwamen tot stand naar aanleiding van de omgevingsanalyse. Het is duidelijk geworden dat 

een aantal thema’s erg belangrijk zijn en veel aandacht verdienen van de integratiedienst. Zo 

leggen we de nadruk op het beleidsdomein ‘onderwijs’’. Dit heeft vooral te maken met de 

verhoogde toestroom van gezinnen met een migratiegeschiedenis met jonge kinderen. We 

willen op die manier de integratie van aan de basis aanpakken en veel energie steken in het 

bevorderen van de gelijke kansen binnen het onderwijs. 

  

De stad startte tijdens de voorbije periode ook met het verbeteren van de toegankelijkheid van 

de eigen stadsdiensten. Er werden heel wat infrastructurele aanpassingen gemaakt. Maar ook 

de mentale toegankelijkheid verdient aandacht : hoe gaan stadsdiensten om met bezoekers 

met een migratiegeschiedenis? Welke inspanningen kunnen diensten doen om hun aanbod nog 

beter bekend te maken bij mensen met een migratiegeschiedenis?  Deze oefening werd in de 

vorige periode opgestart en moet uiteraard verder gezet en verfijnd worden.  
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Een ander belangrijk deel van de werking betreft het verlenen van inspraak aan de doelgroep. 

Door het versnipperde landschap (er wonen heel wat verschillende nationaliteiten op het 

Roeselaarse grondgebied en er zijn weinig zelforganisaties actief) is het opstarten van een 

structureel overleg met de doelgroep niet evident. In de voorbije periode werd de eerste aanzet 

hiertoe gegeven. Nu moet hierop verder gebouwd worden. 

Om het samenleven in diversiteit te bevorderen wil de integratiedienst zich dan weer vooral 

focussen op een positieve beeldvorming. Hierbij gaat onze aandacht uit naar ontmoeting tussen 

mensen. Daarnaast willen we ook inspanningen doen om het gebruik van het Nederlands te 

stimuleren. Heel wat mensen doen serieuze inspanningen om zich onze taal eigen te maken. 

We willen hen hierin verder stimuleren en ervoor zorgen dat mensen de mogelijkheden krijgen 

om het geleerde naar de praktijk om te zetten. 

 

De stad startte in de voorbije periode met een instapdiversiteitsplan. Ook binnen het eigen 

personeelsbeleid doet men inspanningen om de diversiteit te vergroten. Dit wordt verder gezet 

in het nieuwe beleidsplan. 

De inspanningen die reeds gebeurden op het gebied van inburgering worden verder gezet. Door 

structurele contacten met het Onthaalbureau te onderhouden wil de integratiedienst voeling 

houden met wat leeft op het gebied van inburgering. 

 

Wat wel nieuw is, zijn de inspanningen die kunnen gebeuren rond woonwagenbewoners. Nu het 

nieuwe Ruimtelijke Structuurplan door de Gemeenteraad werd aanvaard, kan er werk gemaakt 

worden van het voorzien van een doortrekkersterrein. 

 

Het voorgestelde plan is opnieuw ambitieus en wil op veel fronten werk maken van etnisch-

culturele diversiteit. Het kan gerealiseerd worden als alle partners binnen de stad hiervan werk 

willen maken. Dat de bereidheid daartoe groot is, hebben we de voorbije drie jaar reeds 

ervaren. We zijn ervan overtuigd dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.  
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Deel 1 : Visie, beleid en uitgangspunten 

 

1. De strategische beleidsnota (2007 – 2012) 
 

Stad Roeselare heeft de ambitie om een stad te zijn waar iedereen – zowel bewoners als 

bezoekers – zich goed voelt. Roeselare is een open stad die zich als centrumstad etaleert. 

Haar missie luidt dan ook als volgt : 

“Stad Roeselare draagt zorg voor al haar huidige en toekomstige inwoners. Zij 

stimuleert en organiseert zich, als aantrekkelijke en groeiende centrumstad, om 

permanent meerwaarde te bieden, ook aan de ruime regio.” 

 

Boven alles is de stad bezorgd om haar inwoners en wil ze dat deze het goed hebben. Dit uit 

zich in allerlei maatregelen en acties die moeten voorzien in zowel de fundamentele behoeften 

als in leefkwaliteit, waarbij aan iedereen gedacht wordt. De stad heeft oog voor alle inwoners, 

ongeacht rang of stand, leeftijd, afkomst of overtuiging. De stad voert hiertoe een breed beleid, 

gericht op een veelzijdig aanbod en een aanmoedigingsbeleid voor wie extra ondersteuning of 

aandacht nodig heeft. 

 

Specifiek wat etnisch-culturele minderheden betreft, “voert de stad een gepast en gericht beleid 

in functie van gelijke rechten en plichten”. Etnisch-culturele minderheden zijn een zichtbare 

groep geworden binnen de stad met kansen en risico’s. De stad wil op een actieve, maar 

gepaste, manier het omgaan met deze diversiteit stimuleren en meewerken aan de 

inburgering. 

 

2. Uitgangspunten 
 

2.1. Diversiteit en gelijkwaardigheid2.1. Diversiteit en gelijkwaardigheid2.1. Diversiteit en gelijkwaardigheid2.1. Diversiteit en gelijkwaardigheid    

    

De diversiteit in onze samenleving wordt steeds zichtbaarder. Met diversiteit doelen we op de 

verschillen tussen individuen in de samenleving. Ieder mens is namelijk een geheel van 

kenmerken, bepaald door waarden, normen, attitudes, cultuur, geslacht, geaardheid, 

sociaaleconomische positie, kennis, vaardigheden, opleiding, werk, eigen geschiedenis,.. 

 

Etnisch-culturele diversiteit verwijst specifiek naar de verschillen in afkomst en cultuur. De 

evolutie van de toename van etnisch-culturele diversiteit kan niet gestopt worden: overal ter 

wereld worden steden etnisch-cultureel diverser. Ook Roeselare zal deze evolutie ondergaan.  
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Deze twee vormen van diversiteit zijn het uitgangspunt voor de beleidsvoorbereiders, -beslissers 

en –uitvoerders. Het tweede uitgangspunt – onlosmakelijk verbonden met diversiteit – is de 

gelijkwaardigheid van alle inwoners van de stad. 

 

Alle inwoners van de stad vormen één groep en één gemeenschap. Het wij-zij-denken is niet 

aan de orde. Verschillen tussen mensen zijn een normaal fenomeen en zijn verschillen binnen 

één gemeenschap. Dit geldt ook voor de zogenaamde cultuurverschillen. Een multiculturele 

samenleving is daarom een samenleving die eenheid in verscheidenheid erkent, waarvoor ieder 

individu zijn of haar verantwoordelijkheid draagt. 

 

Als samenleving – en ook en vooral als stadsbestuur – hebben we dus oog voor de vragen en 

de noden van elk individu afzonderlijk. Wanneer we zorg willen dragen voor alle inwoners, 

moeten we vooral tegemoetkomen aan de meest behoeftigen in onze stad. Uiteindelijk zijn we 

ervan overtuigd dat wat we doen voor de mensen met de hoogste noden, ook ten goede komt 

aan alle burgers van de stad. Dit vereist dat je naast een inclusieve aanpak, soms de keuze 

moet maken om ook categoriaal te werken. 

 

Om deze doelstelling te realiseren zetten we in op twee pijlers: enerzijds willen we alle inwoners 

gelijke kansen aanbieden. Anderzijds willen we ook het samenleven in diversiteit bevorderen. 

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Bevorderen van gelijke kansenBevorderen van gelijke kansenBevorderen van gelijke kansenBevorderen van gelijke kansen    

    

We vertrekken vanuit de diversiteit van onze samenleving en de gelijkwaardigheid van elk 

individu daarin. We stellen echter vast dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Net daarom is 

het bevorderen van die gelijke kansen een belangrijke doelstelling. 

 

Waar je wieg staat, bepaalt grotendeels je levensloop: het bepaalt de kansen die je krijgt op 

vlak van onderwijs, tewerkstelling, vrijetijdsbeleving, enz. Als bestuur hebben we de opdracht 

om al onze inwoners de kansen te bieden die ze verdienen. We kunnen een poging doen om de 

horizon van mensen te verruimen door hen bijkomende mogelijkheden te verschaffen. 

 

In de eerste plaats willen we als organisatie toegankelijk zijn voor alle burgers. De stad heeft de 

voorbije jaren al heel veel inspanningen gedaan om die toegankelijkheid te verbeteren. Het werk 

is echter nog niet af. Een laagdrempelige toegang met duidelijke bewegwijzering en 

aanduidingen, geeft de burger meer kans om van de dienstverlening van de stad gebruik te 

maken. 
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Wanneer dit dan ook nog eens wordt aangepast voor mensen met een taalbeperking (b.v. 

laaggeschoolden, anderstaligen, slechtzienden,…), is dit een verbetering waarvan iedereen de 

vruchten kan plukken. Daarom is het belangrijk om b.v. een taalbeleid te voeren : hoe kunnen 

we onze stedelijke dienstverlening ook op een talige manier toegankelijker maken?  

 

Klantvriendelijkheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Een klantvriendelijke houding van de 

medewerkers, met respect voor iedere burger, is een evidentie. 

 

De stad ontwikkelde reeds een eerste diversiteitsplan voor haar personeel. Met dit plan wilden 

we vooral de aandacht vestigen op de kansengroepen in het personeelsbestand. In een 

volgende fase willen we komen tot een uitgebalanceerd beleid t.a.v. diversiteit binnen het 

personeel. Het ultieme doel is dat het personeelsbestand een afspiegeling wordt van de 

Roeselaarse bevolking. 

 

De integratiedienst kan ondersteuning bieden aan alle stedelijke diensten. Onder de vorm van 

een traject, met uitgeschreven doelstellingen, acties en een stappenplan of onder de vorm van 

kleine ingrepen ad hoc, kan de integratiedienst de houding van medewerkers aanpassen aan de 

diversiteit van onze samenleving. 

 

Ook deelname aan het vrijetijdsaanbod bevordert de gelijke kansen. Na het onderzoek van de 

knelpunten en drempels die ervoor zorgen dat nog steeds te weinig mensen ingaan op het 

aanbod is het tijd voor actie. We willen dit aanbod niet alleen bekender maken, maar ook open 

stellen voor mensen die het financieel moeilijker hebben. De stad ontwikkelde daartoe reeds de 

vrijetijdspas, waarmee fikse kortingen voor vrijetijdsbesteding konden bekomen worden. Met de 

verdere promotie en het verdere gebruik van de pas blijven we streven naar een grotere 

deelname van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod. 

 

De samenwerking van de integratiedienst met andere partners in de hulp- en dienstverlening 

moet behouden blijven. De integratiedienst vervult haar rol binnen het Lokaal Sociaal Beleid. De 

regelmatige en intensieve contacten tussen de diensten onderhouden, is een van de basistaken 

voor de integratiedienst en zorgt er voor dat hulp- en dienstverleners blijvend ondersteund 

worden in hun omgang met etnisch-culturele minderheden. 

 

De deelname van de integratiedienst aan het Lokaal Overlegplatform voor het basis- en 

secundair onderwijs is ontzettend belangrijk. Deze deelname onderhoudt de voeling met het 

onderwijs. Samen met de Dienst Onderwijs liggen hier veel mogelijkheden om gelijke 

(onderwijs)kansen te bevorderen en om scholen te ondersteunen in het omgaan met etnisch-

culturele diversiteit. Het ondersteunen van ouders, kinderen, scholen en leerkrachten is een 
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belangrijke opdracht. Dit moet leiden tot een betere integratie van de kinderen en hun ouders. 

 

De deelname van de integratiedienst aan het NT2-overleg is dan weer een manier om voeling 

te houden met de verstrekkers van NT2-cursussen. De stad wil zich in de komende periode 

specifiek inzetten op Nederlandse taalverwerving, zowel bij kinderen als bij volwassenen. 

Het ondersteunen van de doelgroep met een gericht aanbod, moet eveneens instaan voor het 

bevorderen van gelijke kansen. Dit aanbod, gericht naar etnisch-culturele minderheden, hoeft 

niet altijd categoriaal te zijn en kan ook voor andere kansengroepen opengesteld worden. Zo 

worden b.v. acties genomen om het leerproces van kwetsbare kinderen en jongeren te 

ondersteunen (b.v. Wiebelweken Nederlands, De Leeskriebel), krijgen etnisch-culturele 

(zelf)organisaties logistieke en administratieve ondersteuning of worden randvoorwaarden voor 

tewerkstelling verbeterd (door b.v. fietslessen voor volwassenen te organiseren).  

 

Een belangrijke doelstelling bij het bevorderen van gelijke kansen is het organiseren van 

inspraak voor de doelgroep. In het verleden werden reeds grote inspanningen geleverd, echter 

niet altijd met het gewenste resultaat. Inspraak, onder de vorm van een ‘integratieraad’, is een 

belangrijke sleutel tot kennis van de doelgroep. Bouwen aan gelijke kansen is ook bouwen aan 

inspraak. Daarom moet de inspanning om dit doel te bereiken, behouden blijven en ook leiden 

tot resultaat. Immers, inspraak van de doelgroep verhoogt de kans op succes en zorgt ervoor 

dat de acties die ondernomen worden overeenstemmen met de wensen en behoeften van de 

doelgroep. 

 

2222....3. Bevorderen van samenleven in diversiteit3. Bevorderen van samenleven in diversiteit3. Bevorderen van samenleven in diversiteit3. Bevorderen van samenleven in diversiteit    

    

Zoals reeds gezegd, wordt onze samenleving steeds diverser. Dat betekent dat verschillen zich 

duidelijk manifesteren: mensen verschillen op vlak van waarden en normen, attitudes, 

(geloofs)overtuigingen, geslacht, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke kenmerken enz. Deze 

diversiteit kan niet ontkend worden. We moeten er ons echter voor behoeden dat dit niet leidt 

tot eeneen eenzijdige kijk op mensen. Een persoon is meer dan zijn uiterlijke of fysieke 

kenmerken alleen. 

 

 

Een diversiteitsbeleid voeren betekent dan ook die verschillen erkennen, herkennen, aanvaarden 

en ermee omgaan. Wanneer we het samenleven in diversiteit willen bevorderen, zullen we 

vooral moeten inzetten op een positieve beeldvorming en aan het stimuleren van contacten 

tussen mensen. 

 

Positieve beeldvorming is echter niet altijd evident. Heel vaak komen etnisch-culturele 
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minderheden op een negatieve manier in de aandacht, denken we maar aan negtaieve 

nieuwsberichten. De integratiedienst wil dit tegengaan door positieve verhalen naar buiten te 

brengen. In het verleden werden acties zoals de Wiebelweken, de Leeskriebel, de fietslessen 

voor volwassenen en de Dag van de Buren aangegrepen om aan te tonen dat etnisch-culturele 

minderheden in Roeselare zich ook inspannen om te integreren en een volwaardig deel willen 

uitmaken van de samenleving. 

 

Door een uitgebalanceerd communicatieplan, waarbij we in onze communicatie met de burgers 

oog hebben voor de diversiteit in de stad, willen we werken aan een positieve beeldvorming. 

Ook de integratieraad kan hier haar steentje toe bijdragen. 

De integratiedienst en de -raad kunnen hulp bieden bij het samenbrengen van de burgers. Het 

verbeteren en het stimuleren van contacten tussen autochtonen en allochtonen is zeer 

belangrijk. Elkaar leren kennen is een belangrijke stap in het integratieproces.  

 

De stad doet verschillende inspanningen om mensen dichter bij elkaar te brengen. Zo was er 

het wijkvergelijkend onderzoek, waarbij men in de 14 wijken van de stad naging hoe het zat met 

de leefbaarheid. Daaruit vloeide voort dat men op regelmatige basis een bepaalde wijk onder de 

loep neemt om het samenleven in die wijk te bevorderen. Ook met de jaarlijkse ‘Dag van de 

Buren’ pogen we de contacten te stimuleren. De integratiedienst zorgt hierbij voor de etnisch-

culturele insteek. 

 

We zijn er immers van overtuigd dat mensen maar echt met elkaar kunnen samenleven, 

wanneer ze elkaar kennen. Dan is een buur plots geen ‘vreemde’ meer, maar een buur in de 

volle zin van het woord. En een goede buur is nog altijd beter dan een verre vriend. 
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Deel 2 : Evaluatie van het minderhedenbeleidsplan 
2009 – 2011 

 
1. Overzicht van doelen en realisaties 
 
 

Strategische doelstelling 1 : De stad bevordert het wederzijds begrip en stimuleert het 

samenleven in diversiteit en versterkt daarmee het welbevinden in de samenleving door sociale 

interactie en interculturele dialoog. Detectie en bestrijden van discriminatie. 

Operationeel doel 1 :  Slachtoffers of getuigen van discriminatie kunnen terecht in het 

meldpunt discriminatie 

 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Er is een meldpunt 

discriminatie 

 

 

2. Er is een jaarlijkse 

registratie van het aantal 

meldingen. 

 

 

 

 

3. De ontvankelijke klachten 

worden behandeld 

 

1. Het meldpunt is fysiek en 

inhoudelijk uitgewerkt binnen 

het Sociaal Huis welwel 

 

2. Het aantal meldingen : 

- 2009 : 0 (registratie vanaf 

2010) 

- 2010 : 29 

- 2011 : 7 (dd. 

29/03/2011)  

 

3. De behandelde klachten 

worden geëvalueerd en 

gebundeld. 

 

1. Het meldpunt discriminatie 

werd geïnstalleerd in het 

Sociaal Huis welwel 

 

2. De meldingen worden via 

een centraal computer-

systeem (Metis) 

geregistreerd. 

 

 

 

3. Jaarrapport 2010 wordt 

in julil 2011 afgewerkt. 

 

Strategische doelstelling 1 : De stad bevordert het wederzijds begrip en stimuleert het 

samenleven in diversiteit en versterkt daarmee het welbevinden in de samenleving door sociale 

interactie en interculturele dialoog. Detectie en bestrijden van discriminatie. 

Operationeel doel  2 : De stad voert een wijkgericht beleid met aandacht voor de leefbaarheid 

en het ontwikkelen van een sociale cohesie. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Aan de hand van het 

wijkvergelijkend onderzoek 

worden zaken zoals veiligheid, 

1. Het rapport 

wijkvergelijkend onderzoek 

 

1. Er is een objectief en een 

subjectief rapport. 
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fysieke woonomgeving, 

sociaal leven,voorzieningen, 

mobiliteit en 

beleidsbetrokkenheid in kaart 

gebracht. 

 

2. Er worden 

beleidsaanbevelingen 

geformuleerd tot het 

aanpakken van 

leefbaarheidproblemen in 

specifieke gebieden. 

 

3. Er zijn 

wijkontwikkelingsplannen 

waarbij rekening wordt 

gehouden met nieuwe 

Vlamingen 

 

 

 

 

 

 

2. De beleidsaanbevelingen 

leiden naar de 

wijkontwikkelingsplannen 

 

 

 

 

3. De 

wijkontwikkelingsplannen 

 

 

 

 

 

 

2. In het rapport werden 

aandachtspunten per gebied 

geformuleerd. 

 

 

 

 

3. In 2011 wordt aan de 

hand van de resultaten van 

het onderzoek aandacht 

gegeven aan een bepaalde 

wijk (Meiboomwijk). 

 

 

Strategische doelstelling 1 : De stad bevordert het wederzijds begrip en stimuleert het 

samenleven in diversiteit en versterkt daarmee het welbevinden in de samenleving door sociale 

interactie en interculturele dialoog. Detectie en bestrijden van discriminatie. 

Operationeel doel 3 : De wijkcomités worden gestimuleerd om rond diversiteit te werken 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

De door de wijkcomités 

ingediende projecten rond 

diversiteit binnen de wijk 

worden betoelaagd d.m.v. de 

leefbaarheidtoelage 

 

1. Het aantal ingediende 

projecten (voor 2009 en 

2010) : 4 

2. Het aantal betoelaagde 

projecten : 0 

 

 

 

3. De integratiedienst neemt 

deel aan de jury 

 

 

 

2. Geen van de ingediende 

projecten had met 

duurzaamheid of diversiteit te 

maken 

 

3. De integratiedienst nam 

niet deel aan de jury, omdat 

geen enkel projectenkel met 

diversiteit te maken had. 
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Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

Operationeel doel 1 : De stad stimuleert de infrastructurele toegankelijkheid van  de 

basisdienstverlening van de stad voor de nieuwe Vlamingen 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Het concept voor de 

herinrichting van de loketten 

van de dienst bevolking wordt 

gescreend en er worden 

hiervoor aanbevelingen 

gedaan  inzake 

toegankelijkheid voor Nieuwe 

Vlamingen. 

 

2. Een aantal andere 

stadsdiensten worden 

gescreend op hun 

toegankelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

3. In het kader van de 

renovatie van de loketten van 

de diensten  Bevolking en 

Burgerlijke StandBS bewaken  

we de toegankelijkheid voor 

de doelgroep Nieuwe 

Vlamingen. 

1. Een screeningsrapport en 

een aanbevelingsrapport voor 

de diensten burgerlijke stand 

en bevolking. 

 

 

 

 

 

2. Een screeningsrapport 

voor minstens twee 

stadsdiensten 

 

 

 

 

 

 

 

3. Overzicht van de gemaakte 

aanpassingen. 

 

trend : Meer nieuwe 

Vlamingen vinden 

rechtstreeks hun weg in de 

stedelijke dienstverlening 

1. Er is een 

screeningsrapport en een 

aanbevelingsrapport voor 

beide diensten (2009) 

 

 

 

 

 

2. In 2010 was de bibliotheek 

aan de beurt. Na 

verschillende gesprekken 

bleek er geen nood te zijn aan 

een 

iinterculturaliseringsproces. 

In 2011 wordt met de 

Stedelijke Kinderopvang een 

soortgelijk project opgezet. 

 

3. De lokettenzaal werd 

volledig vernieuwd (officiële 

opening 07/02/2011). 

Dankzij het ticketsysteem 

vinden Nieuwe Vlamingen 

gemakkelijk hun weg in de  

dienstverlening van de 

diensten BevolkingB en 

Burgerlijke StandBS. 

Het wegwijzersysteem werd 

volledig vernieuwd en in 

gebruik genomen. Er wordt 

gewerkt met 

kleuraanduidingen waardoor 
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de klanten gemakkelijker hun 

weg vinden. 

Er wordt gewerkt aan een 

pilootproject voor het 

uitwerken van een taalbeleid. 

De diensten BevolkingB en 

Burgerlijke StandBS hebben 

hier inspraak in. Dit taalbeleid 

zal na evaluatie 

geïmplementeerd worden in 

de hele organisatie. 

 
 

Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

 

Operationeel doel 2 : De ‘info- en doorverwijsgids omtrent Nieuwe Vlamingen voor 

dienstverleners’, gericht op tweedelijnshulp bij reguliere diensten, wordt geactualiseerd en 

gebruikt. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Een geactualiseerde info- 

en doorverwijsgids. 

 

2. De reguliere diensten en 

stadsdiensten gebruiken de 

gids. 

 

 

 

 

 

3. De info- en doorverwijsgids 

wordt digitaal aangeboden 

1. De vernieuwde info- en 

doorverwijsgids . 

 

2. Aantal gebruikers van de 

gids (nulmeting in 2009) 

 

 

 

 

 

 

3. Het gebruik van de gids 

wordt jaarlijks gemeten aan 

de hand van de hits. 

1. De Info- en doorverwijsgids 

werd elk jaar geactualiseerd. 

 

2. Het aantal gebruikers kon 

niet worden achterhaald. Er 

werd een digitale enquête 

gehouden waarop bijna geen 

antwoorden kwamen. Het is 

ook niet duidelijk of de gids 

regelmatig gebruikt wordt. 

 

3. Het systeem laat een 

dergelijke meting niet toe. 
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Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

 

Operationeel doel 3 :  Het OCMW voert een eigen onderzoek rond de toegankelijkheid van haar 

diensten. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Er is een overzicht van de 

drempels die mensen 

ondervinden bij de 

dienstverlening vanuit het 

OCMW. 

Rapport van het onderzoek 

met eventuele bijsturing van 

de dienstverlening o.m. met 

aandacht voor de Nieuwe 

Vlamingen. 

Het rapport werd op 10 mei 

2011 voorgesteld. Aan de 

hand van dit rapport worden 

verschillende acties gepland 

om de dienstverlening te 

verbeteren. 

 

 

Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

 

Operationeel doel 4 : De stad doet inspanningen tot inclusief beleid op het vlak van sport, 

jeugd en cultuur. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. De beleidsplannen van de 

sport-, jeugd- en cultuurdienst 

zijn doorgelicht met het oog 

op Nieuwe Vlamingen 

1. De schriftelijke neerslag  

en resultaten  

 

2. Er is een 

knelpuntenanalyse rond 

mogelijke drempel, die als 

basis dienen voor mogelijke 

acties. 

 

1. De beleidsplannen werden 

doorgelicht in 2009.  

 

2. In april 2011 startte de 

knelpuntenanalyse. 
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Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

 

Operationeel doel 5 : De mogelijkheden tot deelname aan het vrije tijdsaanbod worden in 

samenwerking met de betrokken (stads)diensten bevorderd bij kansengroepen, o.m. bij Nieuwe 

Vlamingen. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. De vrijetijdspas voor 

kansengroepen wordt ook 

door Nieuwe Vlamingen 

gebruikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uitvoeren van een 

nulmeting naar de participatie 

van nieuwe Vlamingen in de 

sport-, jeugd- en 

cultuurverenigingen. 

 

3. Nagaan van de knelpunten 

waarmee nieuwe Vlamingen 

te maken hebben rond 

participatie aan genoemde 

verenigingen. 

 

4.  Opmaak en start van een 

actieplan rond het wegwerken 

van drempels om te 

participeren aan het 

vrijetijdsaanbod. 

1. Het percentage Nieuwe 

Vlamingen dat de vrijetijdspas 

gebruikt, is een afspiegeling 

van de samenstelling van de 

bevolking. 

 

 

 

 

 

 

 

2. De nulmeting. 

 

 

 

 

 

3. De knelpuntenanalyse 

 

 

 

 

 

4. Het actieplan, ondernomen 

acties waarvan de resultaten 

gemeten worden in een 

volgend werkjaar 

1. In 2009 waren 16 % van 

de aanvragers  van allochtone 

afkomst ; in 2010 was dat 

18,9 %.  Dit is geen 

afspiegeling van de 

samenstelling van de 

bevolking. Het toont wel aan 

dat heel wat allochtonen 

behoren tot de groep van 

mensen met een laag 

inkomen. 

 

2. De nulmeting wordt in 

2011 opgesteld. 

 

 

 

 

3. De analyse wordt in 2011 

opgesteld. 

 

 

 

 

4. Het actieplan wordt in 

2011 opgesteld. 
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Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

 

Operationeel doel 6 :  De stad en het OCMW voeren een diversiteitsbeleid binnen het 

personeelsbeleid 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Er worden vormingen 

gevolgd rond het opstellen 

van een diversiteitsplan  

 

 

 

 

 

2. Er wordt een nulmeting 

uitgevoerd naar de diversiteit 

binnen het personeelsbestand 

van de stad en van het 

OCMW 

 

3. Er worden verkennende 

gesprekken gevoerd met de 

personeelsdienst met het oog 

op een divers 

personeelsbeleid 

 

 

 

4. Er is een diversiteitsplan 

voor de stad. 

 

 

Er is een diversiteitplan voor 

het OCMW 

 

 

 

5. Er wordt gecommuniceerd 

1. Minstens één 

personeelslid van de dienst 

Integratie neemt deel aan 

vorming(en). 

 

 

 

 

2. Het cijferrapport 

 

 

 

 

 

3. Verslagen van de 

vergaderingen, waarin o.m. 

de opgedane kennis uit de 

vormingen wordt 

gecommuniceerd. Er is 

minstens een jaarlijks overleg. 

1. Zowel de 

integratieambtenaar als 

medewerkers van de dienst 

‘personeel en organisatie’  

volgden opleidingen in het 

kader van een 

diversiteitsplan. 

 

2. Er is een cijferrapport dat 

om de 6 maanden wordt 

geactualiseerd. 

 

 

 

3. In 2009 werd gestart met 

een werkgroep die een 

diversiteitsplan moest 

opstellen. Deze werkgroep 

werkte door in 2010 en 

2011. 

 

 

4. De stad diende in 2009 

een instapdiversiteitplan in. In 

2011 wordt gewerkt aan een 

standaarddiversiteitsplan. 

 

Ook het OCMW had een 

instapdiversiteitsplan in 

2009. 

 

5. De dienst communicatie 
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rond dit diversiteitsplan; wordt in de werkgroep van 

het standaarddiversiteitsplan 

betrokken. 

 

 

 

Strategische doelstelling 2 : De stad maakt de eigen voorzieningen toegankelijker waardoor 

elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de stedelijke en reguliere dienstverlening 

 

Operationeel doel 7 :  DeD stad neemt initiatieven i.f.v. een kwaliteitsvolle dienstverlening 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Er is zicht op de noden 

rond omgaan met allochtoon 

cliënteel bij het 

frontdeskpersoneel. 

 

2. De competenties van het 

frontdeskpersoneel van de 

stad en van het OCMW is 

verhoogd naar omgang met 

het cliënteel. 

 

3. Regionale reguliere 

diensten krijgen informatie op 

maat. (Er wordt een 

informatienamiddag (Open 

Forum) georganiseerd. 

1. Overzicht van de noden 

 

 

 

 

2. Er is een interculturali-

seringsproces voor het 

frontdesk-personeel opgestart 

i.s.m. deSOM. 

 

 

3a. De informatienamiddag 

3b. Het aantal uitnodigingen 

3c. Het aantal deelnemers. 

1. Tijdens de evaluatie van 

een vormingsmoment voor 

frontdeskpersoneel werden 

de noden gedetecteerd. 

 

2. Dit proces werd opgestart 

met de diensten bevolking en 

burgerlijke stand (2009) en 

met de stedelijke 

kinderopvang (2011). 

 

3. Open Forum op 

22/02/2010 met 21 

deelnemers. 
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Strategische doelstelling 3 : De stad streeft een betere positie en toegang tot de arbeidsmarkt 

voor mensen in maatschappelijk zwakkere posities na – extern inclusief beleid 

Operationeel doel 1 :  Er worden een aantal randvoorwaarden tot een vlottere tewerkstelling 

verbeterd. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Er worden acties ondernomen 

om deze randvoorwaarden te 

verbeteren  door o.m.:  

1.  de mobiliteit te verhogen , 

b.v. door het organiseren van 

fietslessen 

(sportdienst/wielermuseum 

/ocmw/Buurtsport), het ter 

beschikking stellen van 

snorfietsen (OCMW), kosten 

woon-werkverkeer voor 

personen binnen 

tewerkstelling art 60§7 

worden door het OCMW in 

rekening gebracht ; 

 

2. DeD mogelijkheden tot 

kinderopvang bij allochtone 

ouders bekender te maken 

1. Mobiliteit verhogen 

- verslagen van vergaderingen 

- aantal allochtone 

deelnemers aan fietslessen 

 

 

- aantal allochtone gebruikers 

van de snorfietsen 

- aantal tewerkstellingen 

binnen art60§7 

     

 

 

 

 

 

2. Het aantal initiatieven om 

de kinderopvang beter bekend 

te maken bij de doelgroep 

(i.s.m. het Lokaal Overleg 

Kinderopvang) 

1. Organisatie van fietslessen 

in december 2009 en mei 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. – project 

opvoedingsondersteuning en 

knelpunten bij inburgeraars 

- project ‘De Leeskriebel’ 
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Strategische doelstelling 3 : De stad streeft een betere positie en toegang tot de arbeidsmarkt 

na voor mensen in maatschappelijk zwakkere posities – extern inclusief beleid 

Operationeel doel 2 :  Allochtone startende ondernemers worden ondersteund bij het 

opstarten van hun zaak. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

In samenwerking met de 

stedelijke cel economie en 

Unizo is er een actieplan om 

allochtone starters te 

ondersteunen bij het 

opstarten van een zaak 

Startende ondernemers die 

hieromtrent vragen hebben, 

worden ondersteund. 

Na een analyse i.s.m. de 

dienst economie bleek 

hiervoor weinig nood te zijn. 

De dienst economie houdt de 

vragen bij en neemt indien 

nodig in de toekomst contact 

op met de integratiedienst. 

 

 

Strategische doelstelling 4 : De stad werkt mee aan de verbetering van de onderwijskansen 

voor kinderen en jongeren van diverse herkomst – extern inclusief beleid 

Operationeel doel 1 :  De stad heeft zicht op het onderwijslandschap, specifiek met het oog op 

leerlingen van diverse afkomst 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Er wordt i.s.m. het LOP een 

omgevingsanalyse gemaakt : 

 

er is een duidelijk kwantitatief 

overzicht op de deelname van 

allochtone kinderen aan het 

basis- en secundair onderwijs. 

De cijfers tonen een aantal 

knelpunten aan. Er is ook een 

zicht op de 

ouderbetrokkenheid en 

kleuterparticipatie. 

Er is een omgevingsanalyse : 

 

 

- er zijn betrouwbare cijfers 

rond het aantal leerlingen in 

het basis- en secundair 

onderwijs. De cijfers geven 

ook een beeld van de 

ouderbetrokkenheid en de 

kleuterparticipatie. Er wordt 

een nulmeting uitgevoerd 

o.m. rond het aantal 

leerlingen, de 

ouderbetrokkenheid en de 

kleuterparticipatie 

De omgevingsanalyse wordt 

gefinaliseerd in 2011. 
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Strategische doelstelling 4 : De stad werkt mee aan de verbetering van de onderwijskansen 

voor kinderen en jongeren van diverse herkomst –extern inclusief beleid 

Operationeel doel 2 :  Er is een ondersteuningsaanbod om de ouderbetrokkenheid en de 

kleuterparticipatie te verhogen. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Er worden werkgroepen 

binnen het LOP opgericht  om 

de ouderbetrokkenheid en de 

kleuterparticipatie te 

bevorderen. 

 

2. Vanuit de werkgroepen 

worden acties ondernomen 

om de ouderbetrokkenheid 

van allochtone ouders te 

verhogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vanuit de werkgroepen 

worden acties ondernomen 

1. De verslagen van de 

werkgroep 

ouderbetrokkenheid en 

kleuterparticipatie 

 

 

2a. Het aantal acties dat 

ondernomen wordt. Deze 

acties kunnen o.m. zijn : het 

schrijven van brieven in klare 

taal, het afleggen van 

huisbezoeken, het gericht 

aanspreken van allochtone 

ouders aan de schoolpoort,… 

 

2b. Het aantal allochtone 

ouders betrokken bij het 

schoolgebeuren verhoogt in 

vergelijking met de nulmeting 

van 2009. Deze verhoging 

wordt tweejaarlijks o.a. 

gemeten aan de opkomst van 

allochtone ouders bij 

ouderavonden, open 

klasdagen, 

informatiemomenten,… 

 

 

 

 

 

3a. Het aantal acties dat 

ondernomen wordt. 

1. De werkgroep 

‘ouderbetrokkenheid en 

kleuterparticipatie’ werkte het 

voorleesproject ‘De 

Leeskriebel’ uit. 

 

2a. Er werden hieromtrent 

nog geen afspraken gemaakt. 

Verschillende scholen worden 

wel door deSom en/of de 

integratiedienst ondersteund. 

In Iverschillende 

overlegmomenten werd 

hierop gealludeerd. 

 

2b. Het voorleesproject ‘De 

Leeskriebel’ wil de ouders bij 

het project betrekken door 

middel van de verteltassen. 

Dit zijn tassen met 

opdrachten die de kleuters 

samen met hun ouders 

moeten doen. De ouders 

werden ook gevraagd op een 

informatiemoment en op het 

afsluitfeest. 

De school Lenteland deed 

beroep op de integratiedienst 

om informatie te verstrekken 

aan allochtone ouders. 

 

3. Het voorleesproject ‘De 

Leeskriebel’ was o.m. bedoeld 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         23 

om de kleuterparticipatie van 

allochtone kleuters te 

verhogen. 

 

 

 

3b. Er is een toename van 

allochtone kleuters in de 

kleuterklassen, in vergelijking 

met de nulmeting van 2009. 

Deze meting gebeurt 

tweejaarlijks. 

om kinderen die te weinig 

participeren, meer bij de 

school te betrekken. 

3b. De meting zal gedaan 

worden in de 

omgevingsanalyse van het 

LOP basisonderwijs.  

 

 

Strategische doelstelling 4 : De stad werkt mee aan de verbetering van de onderwijskansen 

voor kinderen en jongeren van diverse herkomst –extern inclusief beleid 

Operationeel doel 3 :  De stad biedt mogelijkheden tot het wegwerken van de taalachterstand 

van anderstalige kinderen 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

De integratiedienst neemt de 

regierol waar voor de 

organisatie van minstens een 

aanbod voor anderstalige 

kinderen, in samenwerking 

met de jeugddienst en een 

aantal scholen. 

1. De verslagen van de 

werkgroep ‘Wiebelweken 

Nederlands’. 

 

2. Communicatie met alle 

Roeselaarse basisscholen en 

stimuleringsacties. 

 

3. Minstens 15 kinderen 

nemen deel aan de 

‘Wiebelweken Nederlands’. 

 

4. Er is minimaal een aanbod 

van taalactivering per jaar. 

De Wiebelweken Nederlands, 

een zomerklasje voor 

anderstalige kinderen (3 tot 

12 jaar) werd sedert 2008 

elke zomer georganiseerd 

dank zij de FLOB-middelen. Dit 

is een samenwerking tussen 

de jeugddienst, de 

integratiedienst, Elim en de 

verschillende basisscholen. 

De communicatie verliep altijd 

via de scholen. Tijdens 

directievergaderingen, overleg 

met de zorgcoördinatoren, op 

het LOP werden de scholen 

gevraagd kinderen naar de 

Wiebelweken te sturen. 

Aantal deelnemers : 

- 2008 : 21 

- 2009 : 43 (lager onderwijs) 

             22 (kleuter) 

- 2010 : 26 (lager onderwijs) 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         24 

             18 (kleuters) 

 

Strategisch doel 5 : De stad sensibiliseert en informeert de bevolking om het maatschappelijk 

draagvlak t.a.v. Nieuwe Vlamingenbeleid en het samenleven in diversiteit te verhogen. 

Operationeel doel 1 :  Er wordt op een gepaste manier gecommuniceerd over diversiteit in de 

stad. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Er wordt een driejaarlijks 

communicatieplan opgesteld. 

Dit plan bevat o.m. : 

- een vernieuwde website van 

de stad, specifiek een 

vernieuwd luik rond Nieuwe 

Vlamingen 

- het minderhedenbeleidsplan 

kan door de bevolking 

geconsulteerd worden 

- initiatieven inzake een 

correcte beeldvorming zijn 

een constante zorg binnen de 

stadscommunicatie : er wordt 

gestreefd naar een inclusieve 

aanpak waarbij de diversiteit 

van de samenleving wordt 

weerspiegeld. 

- artikelen in het stadsblad 

‘Rechtstreeks’ 

1. Er is een driejaarlijkse 

communicatieplan 

 

 

2. Er is een vernieuwde en 

toegankelijke website 

 

 

3. Overzicht van de 

initiatieven inzake correcte 

beeldvorming 

 

 

 

 

4. Minstens een artikel in de 

‘Rechtstreeks’ per jaar 

 

 

 

5. De communicatie gevoerd 

met externe media. 

1. Het communicatieplan 

werd in 2010 opgesteld. 

 

 

2. De vernieuwde website 

werd in maart 2010 

operationeel. 

 

3. - De stad als werkgever : 

keuze voor diversiteit. 

- Aandacht voor ecm in de 

stadskrant ‘Rechtstreeks’ 

- organisatie van de ‘Dag van 

de Buren’ 

 

4. Elk jaar verschijnen 

meerdere artikels rond ecm 

in de stadskrant 

‘Rechtstreeks’. 

 

5. Elk jaar verschijnen 

meerder artikels over acties 

van de integratiedienst, o.m. 

van de Wiebelweken, de 

Leeskriebel, de fietslessen. 
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Strategisch doel 5 : De stad sensibiliseert en informeert de bevolking om het maatschappelijk 

draagvlak t.a.v. Nieuwe Vlamingenbeleid en het samenleven in diversiteit te verhogen. 

Operationeel doel 2 :  De stad Roeselare  stimuleert initiatieven rond eenvoudig en klaar 

taalgebruik binnen haar diensten in de communicatie met de doelgroepen 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Zowel stedelijke als andere 

reguliere diensten maken 

gebruik van het systeem van 

Klare Taal-cheques om hun 

communicatie te laten 

screenen op het gebruik van 

een eenvoudige taal 

- aantal stedelijke diensten en 

andere reguliere diensten die 

gebruik maken van de 

cheques ‘Klare Taal’ ( 

basiseducatie)van 

- aantal gescreende teksten 

- voorbeelden van aangepaste 

teksten 

- Verschillende diensten 

maken gebruik van het 

systeem van de Klare Taal-

cheque : Sociaal Huis welwel, 

de Werkwinkel, het OCMW. 

- teksten 2009 :10 

- teksten 2010 :12 

 

 

 

Strategisch doel 5 : De stad sensibiliseert en informeert de bevolking om het maatschappelijk 

draagvlak t.a.v. Nieuwe Vlamingenbeleid en het samenleven in diversiteit te verhogen. 

Operationeel doel 3 :  Socio-culturele verenigingen hebben via een experimentele methodiek 

aandacht voor diversiteit in hun reguliere werking 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Er wordt i.s.m. Vormingplus 

een methodiek uitgewerkt 

rond het fotoboek ‘Verre 

Buren’. 

 

Er is een kant en klare 

methodiek. 

 

 

De methodiek ‘van Verre en 

toch Dichte’ is afgewerkt en 

ter beschikking gesteld van de 

socio-culturele verenigingen. 
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Strategisch doel 6 : De stad stimuleert en ondersteunt Nieuwe Vlamingen in hun deelname 

aan de samenleving- inspraak en participatie 

Operationeel doel 1 :  De nieuwe Vlamingen hebben inspraak in het lokale beleid van  

Roeselare 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Er wordt samen met deSOM 

een structureel overleg met 

de Nieuwe Vlamingen en/of 

hun vertegenwoordigers 

geïnstalleerd waarmee 

diversiteitsthema’s worden 

besproken 

1a. jaarlijks: wisselwerking 

forum-college 

1b. evaluatie van het 

structureel overleg 

Het structureel overleg werd 

opgestart in 2009. Het 

overleg komt regelmatig 

samen. Het aantal 

deelnemers vermindert 

stelselmatig waardoor we in 

2011 op zoek gaan naar een 

andere manier van aanpak. 

 

 

 

Strategisch doel 6 : De stad stimuleert en ondersteunt Nieuwe Vlamingen in hun deelname 

aan de samenleving- inspraak en participatie 

Operationeel doel 2 :  De stad stimuleert het contact met de vertegenwoordigers van de  

verschillende levensbeschouwingen 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

Reguliere verenigingen en 

verenigingen van verschillende 

levensbeschouwingen leren 

elkaar en elkaars werking 

kennen 

1. Verslag van het jaarlijks 

overleg met de 

moslimgemeenschap 

2. Lijst van bezoekers aan de 

moskee en andere 

levensbeschouwelijke 

instellingen. 

3. Verslag van de cultuurraad 

waarbij werd opgeroepen om 

de contacten te stimuleren. 

1. Er is jaarlijks een overleg 

met de vertegenwoordigers 

van de moskee. 

2. Elk jaar gaan verschillende 

organisaties en verenigingen 

op bezoek in de moskee. 

 

3. In 2010 en2011 deed de 

voorzitter van de socio-

culturele deelraad een oproep 

om de moskee te gaan 

bezoeken. 
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Strategisch doel 6 : De stad stimuleert en ondersteunt Nieuwe Vlamingen in hun deelname 

aan de samenleving- inspraak en participatie 

Operationeel doel 3 :  De stad doet inspanningen om het aantal allochtone deelnemers in 

adviesraden te verhogen 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Nulmeting van het aantal 

deelnemers van allochtone 

afkomst in adviesraden 

 

2. Er wordt gezocht naar 

concrete methodieken om 

mensen van allochtone 

afkomst toe te leiden naar de 

adviesraden. 

 

 

3. Acties door de stad 

ondernomen om de deelname 

aan adviesraden te verhogen. 

 

1. De nulmeting 

 

 

 

2. Evaluatie van methodieken 

en resultaten ervan 

 

 

 

 

 

3. Eindmeting van het aantal 

deelnemers aan de 

adviesraden. 

1. De nulmeting werd in 

2009 opgesteld. 

 

 

2. Er werden nog geen 

concrete methodieken 

opgesteld. Dit wordt 

meegenomen in doelstelling 

2.5/3-4 (knelpunten vrije 

tijd). 

 

3. Eindmeting gebeurt eind 

2011. 

 

 

Strategisch doel 6 : De stad stimuleert en ondersteunt Nieuwe Vlamingen in hun deelname 

aan de samenleving- inspraak en participatie 

Operationeel doel 4 :  De stad staat in voor logistieke en/of administratieve ondersteuning 

voor eventuele organisaties van /voor allochtone bewoners 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

De stad helpt mee te zoeken 

naar vergaderlocaties voor 

eventuele verenigingen van 

allochtone stadsgenoten. 

De stad ondersteunt 

desgewenst deze 

verenigingen met 

administratieve hulp 

1. Aantal gestelde vragen 

 

 

2. Aantal ter beschikking 

gestelde lokalen. 

 

3. Aantal geboden 

administratieve 

ondersteuningen 

 

 

1. In 2010 kwamen hiervoor 

2 vragen. 

 

2. Een lokaal werd ter 

beschikking gesteld (O.C.A.R.) 

 

3. Twee maal werd 

administratieve ondersteuning 

geboden. 
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Strategisch doel 7 : De stad bevordert inburgering opdat mensen de mogelijkheid hebben en 

de nodige instrumenten verwerven om voldoende zelfredzaam te zijn en hun eerste stappen te 

zetten in het samenleven in diversiteit 

Operationeel doel 1 :  De stad en deSOM vzw gaan na of er mogelijkheden zijn om het aanbod 

NT2 tijdens de zomermaanden te vergroten. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Er is overleg tussen de 

integratiedienst en betrokken 

actoren om na te gaan of er 

mogelijkheden zijn tot een 

NT2-aanbod voor 

volwassenen tijdens de 

zomermaanden in 

samenwerking met o.a. het 

Onthaalbureau en het Huis 

van het Nederlands. 

 

2. Indien nodig is er logistieke 

ondersteuning van de stad 

om zo’n eventueel aanbod te 

laten plaats vinden. 

1a. Verslagen van de werk- of 

stuurgroep 

 

 

 

 

1b. Eventueel aanbod 

zomermaanden en het aantal 

deelnemers. 

1. Er is sedert 2009 een 

zomeraanbod NT2. I 2009 

werd 10 weken cursus 

gegeven op niveau 1.1. 

In 2010 werd een 

zomercursus 80u 

georganiseerd. Er waren 

hiervoor 28 inschrijvingen. 

 

 

 

2. Het CVO Roeselare had 

hieraan geen nood. 

 

 

 

Strategisch doel 7 : De stad bevordert inburgering opdat mensen de mogelijkheid hebben en 

de nodige instrumenten verwerven om voldoende zelfredzaam te zijn en hun eerste stappen te 

zetten in het samenleven in diversiteit 

Operationeel doel 2 :  . De integratiedienst heeft zicht op de  knelpunten die inburgeraars 

ondervinden om zich te integreren in onze maatschappij na het volbrengen van hun primair 

inburgeringstraject. De integratiedienst heeft een regierol m.b.t. het secundair 

inburgeringsbeleid. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Er worden ad hoc 

werkgroepen opgericht  om 

allochtone burgers te 

bevragen rond bepaalde 

1. Verslag van de 

werkgroepen met vermelding 

van de knelpunten. 

 

1. Dit overleg werd niet 

opgestart. Het opstarten van 

een structureel overleg (‘Geef 

jezelf een Stem’) raakte 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         29 

thema’s, o.m. rond onderwijs, 

opvoeding, tewerkstelling, … 

 

 

 

2. Er is structureel overleg 

met reguliere diensten 

omtrent de besproken 

knelpunten die in de 

werkgroepen aan bod 

kwamen. 

 

 

3. De resultaten van deze 

bevraging en van dit overleg 

worden omgezet in 

beleidsmaatregelen en acties. 

De prioriteiten worden samen 

met het stadsbestuur 

opgenomen in de 

actieplannen van het Lokaal 

Sociaal Beleid. 

 

 

 

 

 

2. Verslag van de structurele 

samenwerking met het 

onthaalbureau en andere 

reguliere diensten, zoals b.v. 

het CAW, het onderwijs,… 

 

 

 

3. De genomen 

beleidsmaatregelen en acties. 

onvoldoende van de grond. 

Het was dus nog moeilijker 

om ad hoc werkgroepen op te 

richten. 

 

2. Er is trimestrieel een 

structureel overleg tussen 

alle diensten die werken met 

en voor allochtonen. 

 

 

 

Strategisch doel 7 : De stad bevordert inburgering opdat mensen de mogelijkheid hebben en 

de nodige instrumenten verwerven om voldoende zelfredzaam te zijn en hun eerste stappen te 

zetten in het samenleven in diversiteit 

Operationeel doel 3 : Het onthaalbeleid i.k.v. het inburgeringsbeleid optimaliseren 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Nieuwkomers nemen deel 

aan rondleidingen die 2 maal 

per jaar worden 

georganiseerd voor alle 

nieuwe inwoners. 

 

2. Het stadsplan voor 

nieuwkomers wordt  verdeeld 

1.Jaarlijks: deelnemerslijst. 

Minstens 1 infosessie per 

jaar 

 

 

 

2a. Aantal verdeelde 

stadsplannen wordt jaarlijks 

1. Er wordt geen 

deelnemerslijst bijgehouden. 

Er zijn jaarlijks 3 infosessies. 

 

 

 

2. Het stadsplan wordt actief 

gebruikt, ook en vooral door 
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aan eerstelijnsdiensten en 

verstrekkers NT2. 

 

 

 

 

 

 

3. Een aantal stadsdiensten 

stellen zichzelf voor aan 

inburgeraars die een attest 

behaalden. 

 

4. De integratiedienst doet 

inbreng bij de 

stadsrondleiding voor 

cursisten Maatschappelijke 

Oriëntatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Het reguliere socio-

culturele aanbod is gekend bij 

minderjarige anderstalige 

nieuwkomers. Er wordt een 

infosessie gegeven aan de 

leerlingen van de OKAN-klas. 

 

bijgehouden. 

 

2b. Het actief gebruik wordt 

geëvalueerd tijdens het 

overleg NT2. Daarvan wordt 

een verslag bijgehouden 

 

 

3a. Aantal deelnemers  

3b.Aantal stadsdiensten 

 

 

 

4a.Aantal deelnemende 

cursisten. 

4b.Aantal gegeven 

rondleidingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

de NT2-verstrekkers. Het 

plan wordt elk jaar bijgewerkt 

en herdrukt op 1000 

exemplaren. 

 

 

 

 

3. Dit gebeurde op de Dag 

van de Inburgeraar op 

15/11/2009. 

 

 

4. Verschillende keren per 

jaar wordt zo’n rondleiding 

georganiseerd, telkens voor 

groepen van 8 à 12 

cursisten. In 2011 werd de 

rondleiding verbeterd : er 

werden in het Sociaal Huis 

afspraken gemaakt om een 

vast stramien te kiezen om 

mensen duidelijk te 

informeren. Er werd een 

toegankelijke brochure van 

het Sociaal Huis gemaakt. 

 

5. In 2009 en 2011 werd 

een infosessie gegeven 
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Strategisch doel 8 : De stad werkt aan een integraal kwaliteitsbeleid 

 

Operationeel doel 1 :  De Integratiedienst voldoet aan de bepalingen van het kwaliteitsdecreet. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

1. Het kwaliteitshandboek 

wordt up-to-date gehouden. 

 

 

2. Er is een kwaliteitsplanning 

 

1. Kwaliteitshandboek is up-

to-date 

 

 

2. De jaarlijkse 

kwaliteitsplanning 

 

1. Het kwaliteitshandboek is 

gemaakt en wordt up to date 

gehouden 

 

2. Er is een jaarlijkse 

kwaliteitsplanning. 

 

 

 

Strategisch doel 8 : De stad werkt aan een integraal kwaliteitsbeleid 

 

Operationeel doel 2 :  Het signaleren van knelpunten en goede initiatieven aan het 

integratiecentrum. 

Beoogde resultaten Indicatoren Verantwoording 

De knelpunten en goede 

initiatieven zijn gebundeld en 

doorgegeven aan het 

integratiecentrum. 

 

Jaarlijks overzicht van de 

knelpunten en goede 

initiatieven 

Het jaarlijks overzicht wordt 

i.s.m. deSom gemaakt. 
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2. Rapportage van de belangrijkste realisaties (tussentijdse   
    evaluatie van het Lokaal Sociaal Beleid) 
 

2.1. Strategische doelstelling 1: Er is een opvang2.1. Strategische doelstelling 1: Er is een opvang2.1. Strategische doelstelling 1: Er is een opvang2.1. Strategische doelstelling 1: Er is een opvang---- en inburgeringsbeleid binnen  en inburgeringsbeleid binnen  en inburgeringsbeleid binnen  en inburgeringsbeleid binnen 
de stadde stadde stadde stad 
 
2.1.1. Stimuleren van de toegankelijkheid van de basisdienstverlening 
  
De stad maakt haar dienstverlening toegankelijker voor de burgers. Jaarlijks wordt minstens 

een stadsdienst gescreend op haar toegankelijkheid. Afhankelijk van de noodzaak worden acties 

uitgewerkt op maat van de diensten. De diensten Bevolking en Burgerlijke Stand kwamen in 

2009 aan bod ; de bibliotheek volgde in 2010 en momenteel (2011) is de Stedelijke 

Kinderopvang aan de beurt. 

 

Prestaties: 

- opstellen actieplan 

- screeningsrapport 

- aanbevelingsrapport 

- uitwerken taalbeleid 

- vorming voor frontdesk-personeel 

- verslagen van vergaderingen 

- bespreking tijdens het participatie-overleg 

 

Conclusies: 

1. Diensten Bevolking en Burgerlijke Stand 

Het concept voor de herinrichting van de loketten van de diensten Bevolking en Burgerlijke 

Stand werd gescreend (2009). Er werden aanbevelingen gemaakt inzake toegankelijkheid, o.m. 

voor etnisch-culturele minderheden. deSOM begeleidde dit interculturaliseringsproces. Zij 

maakten deel uit van de werkgroep die werd aangevuld met volgende diensten: een afvaardiging 

van de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking, het departementshoofd en de 

integratieambtenaren van de stad. De werkgroep stelde een actieplan op. Een van de acties 

betrof de bundeling van de vragen en opmerkingen van de twee diensten. Ook de cliënten 

werden bevraagd. DeSom nam dit voor haar rekening.  Zij stelden een screenings- en een 

aanbevelingsrapport op. 

 

Een van de elementen van dit actieplan die voor de Integratiedienst van belang is, is het 

uitschrijven van een taalbeleidtaalbeleidtaalbeleidtaalbeleid. Dit wordt een pilootproject om het taalbeleid dan te 

implementeren in de hele organisatie van de stad. Het is de bedoeling om samen met deSOM 

een taalbeleid uit te schrijven, waarin o.m. wordt opgenomen hoe men het best omgaat met 

anderstalige klanten en collega’s, enz. Daarnaast willen we binnen dit taalbeleid ook uitdenken 
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hoe we medewerkers kunnen helpen bij het ervaren van problemen op taalgebied met 

anderstalige klanten/burgers/collega’s. 

 

2. Bibliotheek 

Als tweede te interculturaliseren dienst kozen we voor de bibliotheek. In 2012 opent een totaal 

nieuwe bibliotheek haar deuren. Het wordt een eigentijds en multifunctioneel project, waarbij 

een recreatieve bibliotheek, kennisoverdracht, ontmoeting en mensen wegwijs maken centraal 

staan. 

De directeur van de bib kwam tijdens het participatieoverleg uitleg geven over de nieuwe bib en 

er werden opmerkingen gemaakt vanuit de groep om het multiculturele aanbod te verhogen.  

Samen met deSOM werden afspraken gemaakt met de directeur om een 

interculturaliseringstraject op te zetten. Uit de gesprekken bleek echter dat de bib reeds heel 

wat inspanningen doet om haar werking te interculturaliseren. Daarop werd besloten dat er 

geen nood was aan een extra traject. 

 

2.1.2.  verhogen van de ouderbetrokkenheid en de kleuterparticipatie   

Een werkgroep binnen het Lokaal Overlegplatform (LOP) voor het basisonderwijs, getrokken 

door de integratiedienst, ontwikkelde het project ‘De Leeskriebel’. Dit voorleesproject voor 

kansarme en taalarme ouders beoogt aan taalstimulering te doen bij die gezinnen. Vrijwilligers 

gaan er gedurende enkele weken voorlezen aan kleuters. Daarnaast worden ouders betrokken 

door hen opdrachten te geven om samen met hun kinderen uit te voeren. 

 

Het project “De Leeskriebel” is opgebouwd rond drie pijlers: 

 

A. Informatiemomenten voor ouders van kinderen tussen 2 en 6 jaar  

    Doorheen één cyclus  worden er een of twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.  

  

B. Voorleesmoment 

Er wordt 7 keer bij de deelnemende gezinnen thuis voorgelezen uit kleuterboeken. De 

voorleesmomenten worden vooraf besproken met de ouders. Er is 1 voorleesmoment  per 

week. Elke voorleesbeurt valt op een vaste dag, op een vast uur. Dit zorgt voor regelmaat.  

De vrijwillige voorlezers werden vooraf geïnformeerd en opgeleid. Zo kregen ze in juni een 

opleiding rond voorlezen. Deze werd verzorgd door de vzw Linc. De selectie van voorleesboeken 

gebeurde door kleuterjuffen. 

Het voorlezen zelf gebeurt in het Nederlands. Ouders krijgen tips om zelf voor te lezen voor hun 

kleuter. Op die manier kunnen ouders het ook achteraf nog over het verhaaltje hebben met hun 

kleuter. Wie problemen heeft met lezen, kan doorverwezen worden naar alfabetiserings- en/of 

taalcursussen. 
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Naast het stimuleren van taal is het voorleesmoment ook de uitgelezen gelegenheid om met de 

ouders te praten over opvoeding, meertaligheid, problemen rond taal, leren en lezen, de 

school,  enz. Heel concrete zaken en vragen kunnen dan aan bod komen. Doordat altijd 

dezelfde vrijwilliger aan huis gaat, kan een vertrouwensband groeien. 

  

 

C. Doe-moment 

Er werden verteltassen ontwikkeld. Bij ieder boek hoort een verteltas. Hierin steken opdrachten 

die de ouders samen met hun kinderen kunnen doen. Het gaat om het type opdrachten dat ook 

in de kleuterklas gegeven, zodat de kinderen die wel kunnen uitvoeren. Het kan gaan om 

spelletjes (bv. memory-spel, domino,…) of taken (bv. kleur een bepaalde hoeveelheid, zoek de 

verschillen tussen twee bijna identieke tekeningen,…). Het is de bedoeling dat de woordenschat 

die in het boek aan bod kwam, op die manier ingeoefend wordt. Bovendien ondervinden de 

ouders op die manier aan den lijve wat hun kleuter in de klas moet doen en wat ze er leren. 

 

Prestaties: 

- Project ‘De Leeskriebel’ 

- Werkgroep kleuterparticipatie van het LOP : voorbereiding  

- Deelname van 13 vrijwillige voorlezers 

- Deelname van 19 gezinnen (15 allochtone en 4 autochtone) aan twee verschillende 

sessies 

- Organisatie van twee sessies van telkens 7 weken : oktober-november 2010 en 

februari-maart 2011 

- Opleiding vrijwilligers 

- Afsluitfeest (24 november 2010 en 23 maart 2011) 

- Ontwikkeling van verteltassen 

- Informatiemomenten voor de ouders (24 november 2010 en 2 maart 2011) 

- Samenwerking met 8 verschillende basisscholen uit de drie onderwijsnetten 

- Huisbezoeken bij de deelnemende gezinnen om het project uit te leggen 

 

Conclusies 

• ‘De Leeskriebel’ is een project dat heel concreet aan taalstimulering wil doen. Door 

inclusief te werken hopen we alle taalarme - zowel allochtone als autochtone - gezinnen 

te bereiken. Het project wordt erg gewaardeerd, zowel door de gezinnen en de 

vrijwillige voorlezers als door de scholen. Het project kende aanvankelijk een erg 

intensieve voorbereiding. Nu het project al twee maal werd georganiseerd, kunnen we 

stellen dat de intensiviteit wat afgenomen is. 
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• Bij de eerste sessie konden de infomomenten niet doorgaan wegens tijdsgebrek. De 

werkgroep besliste echter om tijdens het afsluitmoment informatiestanden te voorzien. 

Deze standen zullen informatie geven over Kind en Gezin, de speelotheek en het 

Centrum voor Basiseducatie. Bij de tweede sessie werd wel een informatiemoment 

georganiseerd (2 maart 2011). Op deze namiddag waren 4 gezinnen aanwezig 

• Het afsluitmoment is ook een belangrijk moment: het is een mooie afronding van het 

geheel. Op die manier weten de gezinnen en de vrijwilligers dat de sessie is afgelopen. 

Bovendien zorgt het afsluitmoment ervoor dat alle medewerkers van het project nog 

eens extra bedankt worden. 

 

2.1.3. Opstellen van een diversiteitsplan  
De stad stelt een diversiteitsplan op voor het personeel. Bedoeling is om de diversiteit ook in 

het personeelsbeleid aan bod te laten komen.  

 

Prestaties 

- werkgroep diversiteitsplan 

- opstellen, uitvoeren en evalueren instapdiversiteitsplan 

- aanzet standaarddiversiteitsplan 

 

 

31/12/20

08 

30/06/20

09 

31/12/20

09 

30/06/20

09 

31/12/20

09 

 Aantal allochtone 

werknemers in de stad 7 4 5 3 5 

 

Conclusies 

Het instapdiversiteitsplan werd eind 2009 ingediend en goedgekeurd. In dit plan werden een 

viertal acties weerhouden : 

1) Cijfermateriaal verzamelen 

2) Inventaris van de bestaande acties 

3) Organiseren van vorming 

4) Gericht rekruteren en zoeken naar toeleidingskanalen 

5) Optimaliseren van het personeelsbeleid binnen de Stedelijke Kinderopvang 

 

• Het cijfermateriaal werd verzameld. Zo kregen we een zicht op de aanwezigheid van 

kansengroepen in het totale personeelsbestand. Het werd meteen duidelijk dat er een 

ondervertegenwoordiging is van allochtonen in het personeelsbestand. Hier worden nu 

wel serieuze inspanningen voor gedaan. Sedert 1 juli werden al verschillende mensen 
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van allochtone afkomst aangeworven. Dit zou duidelijk moeten worden met de cijfers 

van december 2010. 

• De inventaris van alle bestaande activiteiten werd opgemaakt door de medewerkers van 

de Werkwinkel. De stad wilde hiermee een overzicht krijgen van de acties die nu reeds 

gebeuren rond diversiteit. 

• In september 2010 werd er een vorming georganiseerd voor medewerkers uit 

verschillende stedelijke diensten. Voorwaarde was wel dat ze op de een of andere 

manier dagelijks, of toch veelvuldig, in aanraking kwamen met allochtone burgers. 16 

mensen volgden een tweedaagse vorming, gegeven door een medewerker van het 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. 

• De dienst Personeel en Organisatie nam contact op met nieuwe toeleidingskanalen, 

o.m. met Jobkanaal. 

• Het personeelsbeleid binnen de Stedelijke Kinderopvang wordt geoptimaliseerd.  

Zo nam men contact op met onderwijsverstrekkers om leerlingen en studenten beter in 

te lichten omtrent het werken in de stedelijke kinderopvang. Er werd ook een brochure 

opgesteld voor de personeelsleden met duidelijke informatie over de job, jobinhoud, 

carrièremogelijkheden, enz. 

• Na de afsluiting van het instapdiversiteitsplan, willen we verder werken aan een 

standaarddiversiteitsplan. 

 

2.1.4. Diversiteitsproces frontdeskpersoneel 

Er is zicht op de noden rond omgaan met allochtoon cliënteel bij het frontdeskpersoneel. 

 

Prestaties 

- organisatie van een vorming over omgaan met diversiteit 

 

Conclusies 

• Dit onderdeel werd overgenomen in het instapdiversiteitsplan voor het personeel. Hierin 

werd beslist om voor deze personeelsgroep een vorming te organiseren rond omgaan 

met diversiteit. Dit was de eerste dergelijke vorming die dit segment van het 

personeelskader volgde. Er kwamen heel wat zaken naar boven die genoteerd werden 

tijdens de evaluatie van de vorming. 

 

Deze vorming  heeft er zeker toe bijgedragen dat het frontdeskpersoneel haar eigen gedrag 

t.o.v. allochtonen in vraag kon stellen. Het was een eerste aanzet tot verhogen van de 

interculturele competenties. 
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De vorming kaderde in het instapdiversiteitsplan en werd verzorgd door een lesgeefster van het 

Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. 

 

2.1.5. Organisatie van een regionaal ‘Open Forum’  

Vanuit de stad en het Stedelijk Welzijnsoverleg (cluster ECM) wordt sedert 2006 een regionaal 

open forum georganiseerd in functie van alle diensten (gemeente, OCMW, private organisaties) 

waarbij informatie verspreid wordt. 

 

Prestaties 

- organisatie van het ‘Open Forum’ op 21 november 2006, 21 november 2007, 25 

november 2008 en 22 februari 2010. 

 

 21/11/2006 21/11/2007 25/11/2008 20/02/2010 

Onderwerp Vreemd in 

Roeselare 

Mensen zonder 

wettig verblijf 

- Interculturele 

bemiddeling 

- Tsjetsjeense 

vluchtelingen 

Reflectie over de 

dienstverlening 

aan etnisch- 

culturele 

minderheden 

Aantal 

deelnemers 

48 32 27 21 

 

Conclusies 

Het Open Forum werd 4 maal georganiseerd door de Cluster ECM. Het was de bedoeling om 

het middenveld vanuit diverse invalshoeken in te lichten over een aantal actuele thema’s. Het 

bleek echter niet altijd even eenvoudig en evident om nieuwe, boeiende onderwerpen en 

sprekers te vinden. Het vierde Open Forum gooiden we dan ook over een totaal andere boeg, 

nl. door de diensten tijdens een praattafel zelf te laten reflecteren over de dienstverlening. Zo 

kwam men tot een aantal aanbevelingen die door de Integratiedienst in een volgende convenant 

zullen opgenomen worden. 

 

2.1.6. Wiebelweken Nederlands 

De Stedelijke Jeugddienst en de Integratiedienst sloegen de handen in elkaar om een project uit 

te werken voor kinderen van anderstalige ouders. Het project focust op twee doelen: enerzijds 

het aanbieden van taal en anderzijds het toeleiden van deze kinderen naar het reguliere aanbod 

van de Stedelijke Jeugddienst. 

De Wiebelweken moeten anderstalige kinderen op een speelse manier met taal laten omgaan. 

De kinderen worden gestimuleerd om (opnieuw) Nederlands te gebruiken. Veelal hebben ze 
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tijdens de zomermaanden weinig Nederlands gesproken. Daarom is die taalstimulering nodig op 

het einde van de vakantie, met het oog op de start van het nieuwe schooljaar.  

Het project heeft de volgende doelstellingen: 

1. Verhogen van de school- en ontwikkelingskansen van kinderen  

2. Stimuleren van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen 

3. Toeleiden van kinderen uit alle onderwijsnetten  

4. Verhogen van de betrokkenheid van de ouders bij het leerproces van kinderen 

5. Motiveren van kinderen (en ouders) om het project volledig af te ronden 

6. Scholen en leerkrachten op een andere manier laten kennismaken met de leefwereld 

van de kinderen 

7. Vergroten van de sociale vaardigheden naast de schoolse vaardigheden 

8. Aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding 

9. Toeleiding en integratie van de doelgroep in het bestaande vrijetijdsaanbod (van de 

stad) 

10.  Stimuleren van het taalbegrip bij taalzwakkere kinderen 

Het project wordt gefinancierd met middelen van het Flankerend Ondewijsbeleid. De stad 

diende dit project opnieuw in voor de komende drie jaar (2012-2014). Het Ministerie van 

Onderwijs zette het licht op groen voor een verdere financiering voor de komende periode. 

 

Prestaties 

- organiseren van een stuurgroep 

- organiseren van een werkgroep 

- huisbezoeken 

- organisatie van de wiebelweken in 2008, 2009, 2010 

- evaluatie 

 

    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    

aantal ingeschreven kleuters aan de wiebelweken  22 30 

aantal ingeschreven kinderen lagere school aan de 

wiebelweken 21 43 20 

 

Conclusies 

• In 2008 werden de Wiebelweken Nederlands voor een eerste keer georganiseerd. Er was  

toen al een ruime interesse, zowel van de scholen als van ouders en kinderen. Een van de 

doelstellingen was het toeleiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Ervaring leert dat deze 

doelstelling zeer moeilijk behaald wordt: de drempel blijkt nog te hoog. De kinderen vonden niet 

meteen contact met de kinderen van de speelpleinwerking. Daarom werd besloten om de 
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kinderen van de Wiebelweken Nederlands op de slotdag niet langer naar de speelpleinwerking 

te sturen. 

• Er werd ook beslist om vanaf 2009 kleuters in te schrijven. Dit werd meteen een succes.  

Vanaf 2009 werd i.s.m. de Stedelijke Bibliotheek besloten om te werken rond een centraal 

boek. Dit boek werd de rode draad doorheen de Wiebelweken. Het slotfeest werd in de 

bibliotheek gevierd rond het centrale boek. 

We stelden ook vast dat veel kinderen weinig goede tafelmanieren hadden. Sommigen kregen 

ook geen gevarieerd lunchpakket mee. Daarom werd besloten om vanaf 2010 ’s middags een 

broodmaaltijd of een warme maaltijd aan te bieden. Dit verliep zeer goed. 

• De Wiebelweken Nederlands hebben door de jaren heen hun waarde telkens opnieuw 

bewezen. De kinderen hebben er veel deugd van om opnieuw Nederlands te horen en te 

spreken tijdens de vakantiemaanden. In veel gezinnen wordt tijdens de vakantie het Nederlands 

namelijk niet gebruikt. De Wiebelweken Nederlands vormen dan ook de uitgelezen opstap naar 

het nieuwe schooljaar.  

• De Wiebelweken bieden ook de kans tot een unieke samenwerking tussen verschillende 

stedelijke diensten (jeugd, integratie, onderwijs en bibliotheek) en tussen verschillende scholen. 

Het systeem om kinderen via de zorgcoördinatoren te rekruteren werkt heel goed en zorgt er 

ook voor dat de scholen betrokken partij blijven.  

• Het concept is min of meer gekend en blijvend, maar door jaarlijks grondig te evalueren, 

worden er elk jaar opnieuw wijzigingen en verbeteringen aangebracht. Op die manier hopen we 

tot een goed en duurzaam project te komen. 

 

2.1.7.Ondersteuning van ‘Elim vzw’ i.k.v. subsidies van sociale initiatieven 

De werking van ‘Elim Steunpunt vluchtelingen regio Roeselare vzw’ krijgt sedert 2003 middelen 

van de stad in het kader van de subsidie sociale initiatieven om hun werking uit te bouwen.  

Daartoe sluit Elim een convenant af met de Stad. De huidige convenant loopt over de jaren 

2010-2012. 
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Prestaties 

1. Educatie en vorming 

Jaar Computerles Aantal sessies Aantal deelnemers 

2008 Computerles 12X 4 

2009 Computerles 9X 3 

2010 Computerles 5X 10 

    

2008 Xenia 18 activiteiten  10 deelnemers 

2009 Xenia 18 activiteiten  10 deelnemers 

2010 Xenia 18 activiteiten 10 deelnemers 

    

2008 Praatgroep Nederlands 16 bijeenkomsten  4 deelnemers 

2009 Praatgroep Nederlands 19 bijeenkomsten 10 deelnemers 

2010 Praatgroep Nederlands 18 bijeenkomsten 10 deelnemers 

 

2. Informatieverstrekking 

Jaar Elimnet Aantal keer open Aantal 

computers 

Aantal gebruikers 

2008 Elimnet  35 8 10 

2009 Elimnet 34  15 

2010 Elimnet 34 12 12 

 

3. Ondersteuning 

Jaar  Huiswerkklas Aantal keer Aantal kinderen 

2008 Huiswerkklas 2X week  Voorjaar 18/ najaar 21 

2009 Huiswerkklas 2X week Voorjaar 21/ najaar 21 

2010 Huiswerkklas 2X week Voorjaar 21/ najaar 24 
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Conclusies 

• Elim organiseert computerinitiatie voor beginners. Dit zijn lessen die gegeven worden 

naargelang er nood aan is bij de bezoekers van Elim. 

Xenia is een vrouwengroep die op regelmatige basis samenkomt. Men houdt er gesprekken 

over verschillende onderwerpen die vrouwen aanbelangen. 

• De praatgroep biedt de deelnemers de mogelijkheid om aan de hand van thema’s hun 

Nederlands te oefenen.  

• Elimnet is een laagdrempelig aanbod voor toegang tot het internet. Iedere 

zaterdagnamiddag kunnen mensen de pc’s van Elim gebruiken om het internet te gaan 

verkennen en contacten met thuis te versterken. De pc’s worden hiervoor allemaal 

gebruikt, tot zover zelfs dat men een tijdslimiet moest invoeren. 

• De huiswerkklas biet twee maal per week hulp aan voor kinderen die onder begeleiding hun 

huiswerk willen maken. De begeleiding houdt in dat kinderen een vaste structuur krijgen 

aangeboden waarbinnen ze hun huiswerk of andere schooltaken kunnen uitoefenen. De 

organisatie gebeurt in samenwerking met een aantal lagere scholen. 

 

2.1.8. de stad ondersteunt de Sociaal Tolkendienst d.m.v. een jaarlijkse subsidie  

De Sociaal Tolkendienst, een organisatie van deSOM vzw (provinciaal integratiecentrum) wordt 

ondersteund door de Stad. Roeselaarse organisaties en diensten unnen hierdoor gratis gebruik 

maken van de Tolkendienst.  

 

Prestaties 

- promotie van de tolkendienst 

- deelname aan de vergaderingen van de stuurgroep (sedert eind 2010) 

- afspraken maken met de gebruikers van de Tolkendienst 

 

 2007 2008 2009 2010 

Tolkaanvragen 71 95 200 405 

 

Conclusies 

Het aantal tolkaanvragen is in Roeselare op een paar jaar tijd spectaculair gestegen : het 

aantal aanvragen is meer dan vervijfvoudigd ! Dat betekent dat veel Roeselaarse diensten de 

weg naar de tolkendienst hebben gevonden. Een en ander heeft uiteraard ook te maken met 

het feit dat meer anderstalige nieuwkomers in de stad zijn aangekomen. 

 

Door deze spectaculaire stijgen zagen we ons genoodzaakt om afspraken te maken met de 

gebruikers. We overlegden met hen hoe dit het best kon gebeuren. Uiteindelijk kozen we voor 

een systeem waarbij limieten worden opgelegd per sector (gezondheid, onderwijs, gezin en 
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maatschappelijk welzijn, openbare dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg, 

onthaal/integratie/inburgering, juridisch, tewerkstelling). Iedere sector krijgt een aantal gratis 

tolkprestaties aangeboden, afhankelijk van het gebruik tijdens de voorgaande jaren. Wie de 

limiet overschrijdt moet de tolkprestatie betalen aan de Sociaal Tolkendienst. 

Dit systeem werd voor het eerst ingevoerd in 2011 en zal in juni 2011 geëvalueerd en 

desnoods bijgestuurd worden. 

 

2.1.9.Team vreemdelingen (OCMW) 

 

Bezetting LOI 

Het LOI biedt plaats aan 142 asielzoekers en vanaf mei 2010 aan 147 asielzoekers. 

Meestal is het LOI volzet maar door renovatiewerken of opkuiswerken kan dit wat schommelen. 

Er wordt echter altijd gestreefd naar de maximumbezetting. Deze cijfers worden bepaald op de 

laatste dag van de maand. Soms is er reeds een nieuwe asielzoeker toegewezen aan een vrije 

plaats, maar is hij nog niet effectief toegekomen (tijd van aankomst maximum 3 dagen na 

toewijzing). 

 

Streefwaarde: 142 (vanaf mei 2010: 147) 

 

 Lokaal opvanginitiatief: aantal personen op einde van de maand - 2009 - 2010 (contingent 142 - 
vanaf mei 2010 147)
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Conclusies 

In principe wordt het contingent dicht benaderd. Eind 2010 is er een lage bezetting te wijten 

aan het wegvallen van een woning. Dit is een woning in eigen patrimonium die dringend toe is 

aan renovatie. Het gezin asielzoekers dat er woonde, bestaande uit 7 personen, diende de 

woning te verlaten gezien zij een positieve beslissing in hun procedure hadden ontvangen. Er 
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werd voor gekozen om de woning voor even te schorsen gezien de woonkwaliteit niet meer 

voldeed. 

Het bezettingscijfer is tevens lager omdat men merkt dat meer en meer asielzoekers weigeren 

het LOI te verlaten op de afgesproken data. Deze plaatsen worden dan geschorst en kunnen 

niet meegerekend worden bij het bezettingscijfer van het LOI.  

 

Aantal lopende dossiers 

Dit cijfer omvat: 

- alle opvangplaatsen van het LOI; 

- de illegalen met recht op dringende medische hulp; 

- de illegalen met recht op materiële hulp; 

- de requisitoriumdossiers (asielzoekers die hun code 207 niet in Roeselare hebben, 

maar wel bij hun gezin in Roeselare inwonen en waarvan de medische kosten ten laste 

worden genomen door Fedasil); 

- asielzoekers met opheffing code 207;  

- asielzoekers zonder code 207 met recht op financiële steun omwille van de verzadiging 

van het opvangnetwerk en inschrijving in Roeselare; 

- uitgeprocedeerde asielzoekers met verblijfsrecht en recht op financiële steun. Zij 

hebben nog geen bevel gehad om het grondgebied te verlaten; 

- asielzoekers met ontvankelijk artikel 9 ter en recht op financiële steun. Deze personen 

hebben tijdelijk verblijfsrecht omwille van medische regularisatie; 

- gewezen asielzoekers die geregulariseerd zijn met recht op financiële steun. Deze 

personen zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister. 

 

Vanaf november 2009 tot op heden stijgen het aantal lopende dossiers financiële steun 

gelijkmatig met het leefloon. In 2010 kende deze stijging een hoogtepunt. In 2011 blijft deze 

stijging merkbaar, maar niet meer zo opvallend als in 2010. 

 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         44 

Lopende dossiers team Vreemdelingen: 2009 - 2010

170

190

210

230

250

270

290
ja

n/
09

fe
b/

09

m
rt
/0

9

ap
r/
09

m
ei

/0
9

ju
n/

09

ju
l/0

9

au
g/

09

se
p/

09

ok
t/
09

no
v/

09

de
c/

09

ja
n/

10

fe
b/

10

m
rt
/1

0

ap
r/
10

m
ei

/1
0

ju
n/

10

ju
l/1

0

au
g/

10

se
p/

10

ok
t/
10

no
v/

10

de
c/

10

    

 

Conclusies: repercussies federaal beleid op plaatselijke werking: 

De asielproblematiek is een actueel thema. Sedert geruime tijd wordt het opvangnetwerk voor 

asielzoekers geconfronteerd met een verzadiging. Dit houdt in dat alle opvangplaatsen bezet zijn 

en dat er voor nieuwe asielzoekers geen plaatsen meer beschikbaar zijn. De voorbije maanden 

nam Fedasil diverse initiatieven om het hoofd te bieden aan deze verzadiging. 

 

• Een van deze initiatieven betreft een snellere afhandeling van de dossiers medische 

regularisatie voor asielzoekers. Asielzoekers kunnen naast hun asielprocedure dus ook een 

aanvraag tot medische regularisatie indienen (regularisatie art. 9ter). Deze medische 

regularisatie houdt in dat vreemdelingen die zich reeds in België bevinden, bij een zeer 

ernstige langdurige ziekte, een langer verblijf kunnen aanvragen om medische reden dat 

mogelijks na vijf jaar definitief wordt.  Het is zo dat, indien een onderzoek ontvankelijk werd 

verklaard, de vreemdeling reeds ingeschreven kan worden in het vreemdelingenregister en 

een attest van immatriculatie ontvangt die 3-maandelijks dient te worden verlengd. Door 

hun inschrijving in het vreemdelingenregister openen zij recht op financiële steun 

gelijklopend aan het leefloon.  

Vanuit Fedasil werden extra geneesheren ingezet om de aanvragen tot medische 

regularisatie van asielzoekers rapper te behandelen. Dit houdt concreet in dat veel 

vreemdelingen met een lopende asielaanvraag een ontvankelijke regularisatie art. 9ter 

krijgen, de opvangstructuur dienen te verlaten en terugvallen op financiële steun. Het 

spreidingsplan of de toewijzing van een verplichte plaats van opvang (code 207) is hier niet 

geldig, en vreemdelingen kunnen zich vrij vestigen waar zij verkiezen.  

Voor OCMW Roeselare betekent dit concreet dat sinds september 2010 het aantal 

steunaanvragen voor vreemdelingen met een ontvankelijke 9 ter, enorm is toegenomen. Op 

heden zijn de dossiers art. 9 ter bijna verdubbeld in vergelijking met augustus 2010 
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(augustus 2010: 23 dossiers art. 9 ter – december 2010: 51 dossiers art. 9 ter; mei 

2011 : 66 dossiers art 9 ter).  

 

• De laatste maanden wordt door Fedasil, in toepassing van art. 11, laatste lid van de 

opvangwet, aan asielzoekers geen verplichte plaats van inschrijving toegewezen. 

Asielzoekers worden weggestuurd vanuit de dienst dispatching van Fedasil met de 

mededeling dat zij zich mogen aanmelden bij het OCMW van hun keuze op de plaats waar 

zij willen wonen. Zij kunnen zich tot dit OCMW richten voor een aanvraag tot 

maatschappelijke dienstverlening.  

Het OCMW Roeselare heeft hier een duidelijk standpunt in genomen. Enkel asielzoekers 

zonder toewijzing die hun verblijf in Roeselare kunnen aantonen en hier ook hun inschrijving 

in het wachtregister hebben, kunnen rechten hebben op maatschappelijke dienstverlening 

onder de vorm van financiële steun.  

 

Sinds maart 2010 worden dus ook asielzoekers zonder toewijzing financieel ondersteund 

worden door OCMW Roeselare. Op heden ligt de dossierlast hier rond de 15.  

 

De werklast in het team vreemdelingen is hierdoor heel hoog geworden. In het evaluatieverslag 

van Fedasil dd. 25.06.2010, werd hier reeds op gewezen en werd verzocht minstens twee 

extra maatschappelijk werkers voltijds aan te nemen en eventueel een extra administratieve 

kracht. Dit enkel maar om de goeie werking van het LOI te verzekeren.  

 

2.2. Strategisch doelstelling 2 : De stad maakt werk2.2. Strategisch doelstelling 2 : De stad maakt werk2.2. Strategisch doelstelling 2 : De stad maakt werk2.2. Strategisch doelstelling 2 : De stad maakt werk van het samenleven in  van het samenleven in  van het samenleven in  van het samenleven in 

diversiteitdiversiteitdiversiteitdiversiteit 

 

2.2.1. Opstellen van een communicatieplan rond het thema etnisch-culturele minderheden 

Er wordt een driejaarlijks communicatieplan opgesteld. 

 

Prestaties 

- opstellen van een communicatieplan 

- toegankelijke website 

- onthaalbrochure voor anderstalige nieuwe inwoners 

    

Conclusies 

1. Communicatieplan 

De eerste gesprekken omtrent dit communicatieplan dateren van november 2009. In januari 

2010 werd het communicatieplan uitgeschreven door de Integratiedienst en de Dienst Externe 
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Communicatie. Het plan werd voorgesteld aan het College van Burgemeester en Schepenen en 

door hen goedgekeurd in de zitting van 12 april 2010. 

Enkele van de belangrijkste acties zijn : 

- de rondleiding van nieuwe inwoners afstemmen op anderstalige nieuwe inwoners 

- het opstellen van een onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers 

- aandacht in de stadskrant voor de diversiteit binnen de stad 

- ondernemen van acties via het LOP om de communicatie tussen ouders en school te 

verbeteren 

- het opstellen van een taalbeleid 

 

2. De vernieuwde website 

De website werd in maart 2010 online gezet. De website is gescreend op Klare Taal en 

probeert zo toegankelijk mogelijk te zijn. De Integratiedienst past haar pagina’s regelmatig aan. 

 

3. Onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers 

Er werd een onthaalbrochure opgesteld voor anderstalige nieuwkomers. In de brochure krijgen 

nieuwkomers informatie over 15 onderwerpen. Deze onderwerpen werden gekozen door de 

werkgroep ‘Geef jezelf een stem’. Ook de Cluster ECM had een inbreng in de inhoud van de 

brochure. Alle diensten die in de brochure vermeld staan, werden gevraagd om de vermelde 

informatie te corrigeren en aan te vullen.  

De brochure is klaar en zal nu vertaald worden in het Frans, Engels, Duits en Russisch. We 

sluiten niet uit dat er in de toekomst andere talen kunnen gebruikt worden. 

 

2.2.2.Afwerken, bekendmaken en stimuleren van de methodiek ‘van Verre en toch Dichte” 

In 2007 gaf Stad Roeselare de opdracht een fotoboek van inwoners van buitenlandse origine te 

maken. Het resultaat was ‘Verre Buren’, een boek geschreven door Ann De Craemer met 

foto’s van Stefaan Beel. In het boek vertellen vijfentwintig Roeselaarse immigranten hun 

(levens)verhaal.  

Aan de hand van het fotoboek werkten we een concept uit voor een activiteit die kan gegeven 

worden in socio-culturele verenigingen. Met deze activiteit wilden we ‘interculturaliteit’ op de 

agenda plaatsen van die verenigingen.  

 

Prestaties 

- methodiek ‘van Verre en toch Dichte’ 

 

Conclusies 

• Samen met Vormingplus stelden we een concept samen waarbij de personen die 

voorkomen in het fotoboek hun verhaal doen op een DVD. We wilden autochtonen vooral 
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confronteren met wat we gemeenschappelijk hebben met onze nieuwe buren van 

buitenlandse afkomst en hoe gemakkelijk we vervallen in vooroordelen. Daartoe werkten we 

met een vijftal mensen uit het fotoboek, maar ook met een tweetal mensen die niet in het 

boek staan, die hier al hun hele leven wonen, er wat ‘vreemd’ uitzien, maar eigenlijk 

evengoed Roeselarenaars zijn als de meeste leden van de socio-culturele verenigingen. De 

leden van de vereniging worden gevraagd een fiche in te vullen met een paar persoonlijke 

gegevens. Diezelfde gegevesn worden gevraagd aan de Verre Buren. De leden krijgen de 

fiches van de Verre Buren. Op een scherm worden de gezichten van de 7 Verre Buren 

geprojecteerd. In groepjes moeten de leden beslissen welke fiche bij welk gezicht hoort. Op 

die manier willen we erop wijzen hoe vooroordelen kunnen ontstaan (waarom denk je zus of 

zo bij het zien van een bepaald gezicht?). Daarna zouden de Verre Buren hun verhaal 

vertellen, hun mening geven rond een aantal thema’s :  

- liefde – relaties – vrienden – familie 

- opvoeding – onderwijs 

- werk – sociale zekerheid 

- verenigingsleven – vrije tijd – tijdsbeleving 

- communicatie 

• Op 20 januari 2010 werd de methodiek officieel voorgesteld. Eind 2011 wordt geëvalueerd 

of de methodiek door de verenigingen werd gebruikt. De samenwerking met Vormingplus 

en met de verschillende nieuwe buren verliep zeer goed. We kwamen vrij snel tot de 

conclusie dat we moeilijk een methodiek konden creëren waarbij voortdurend beroep zou 

moeten gedaan worden op de verschillende mensen. Daarom was de techniek van de DVD 

een zeer goed en handig middel. Al bij wel werd ‘Van Verre en toch Dichte’ een leuke en 

aansprekende methodiek. 
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2.2.3.Opzetten en uitbouwen van een structureel overleg met de allochtone gemeenschap 

Er wordt een structureel overleg georganiseerd met de allochtone gemeenschap van 

Roeselare. Dit overleg kreeg de voorlopige titel ‘Geef jezelf een stem’. Bedoeling is om er 

verschillende diversiteitsthema’s te bespreken. Dit overleg moet ook aanbevelingen geven voor 

een uitgebalanceerd integratiebeleid. 

 

Prestaties 

- verschillende vergaderingen met vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap 

 

Structureel overleg met allochtonen  

"Geef jezelf een stem" 2009 2010 

  aantal vergaderingen 5 7 

  aantal deelnemers 38 27 

  aantal verontschuldigingen 29 50 

 

 

Conclusies 

• Structureel overleg opstarten met de allochtone gemeenschap van Roeselare is geen 

sinecure. Het aantal inwoners van buitenlandse afkomst is vrij beperkt. Er zijn geen 

zelforganisaties, behalve de organisatie rond de Moskee en een kleine Tsjetsjeense vzw. 

Het grote probleem was dus hoe we de allochtone gemeenschap zouden kunnen bereiken 

om samen met hen een structureel overleg op poten te zetten. 

• In 2009 werd een aanvang gemaakt met dit structureel overleg. Ondanks het feit dat de 

allochtone gemeenschap in Roeselare nog ongestructureerd is, slaagden we er in een 

heterogene groep samen te stellen. Dit overleg kreeg de voorlopige naam ‘Geef jezelf een 

stem’. 

• We stelden vrij vlug vast dat de verwachtingen van de Integratiedienst en die van de 

deelnemers aan het overleg nogal uiteenliepen. De Integratiedienst wilde een echt overleg 

opstarten en de mensen hun mening vragen omtrent acties die in de Stad gevoerd worden. 

De deelnemers aan ‘Geef jezelf een stem’ wilden vooral een ‘feest’ of een andere activiteit  

organiseren. 

• Daarnaast moesten we ook vaststellen dat heel wat deelnemers aan het overleg afhaakten. 

Gelukkig konden we nieuwe mensen aanspreken die zich bereid verklaarden aan het overleg 

deel te nemen. Toch organiseerden we drie maal een overleg waarvan er geen verslag 

werd gemaakt, omdat er te weinig deelnemers waren en het overleg dus niet doorging. We 

kwamen vier maal met voldoende mensen bijeen om het overleg te laten doorgaan. 
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• We willen de werking van ‘Geef jezelf een stem’ eens goed evalueren. Afhankelijk van die 

evaluatie zal er gekeken worden hoe we dit structureel overleg bestendiger kunnen maken. 

Er kunnen goede praktijken van andere steden opgezocht worden en getoetst worden aan 

onze lokale situatie. 

 

2.2.4. Organiseren van de ‘Dag van de Buren’ met oog voor diversiteit 

De organisatie van Dag van de Buren is een manier om de sociale cohesie te verhogen. In het 

concept krijgt diversiteit een belangrijke plaats. De Integratiedienst en de Dienst Wijkwerking 

organiseerden reeds twee keer de ‘Dag van de Buren’. 

 

Prestaties 

- Dag van de Buren : 26 mei 2009 

- Dag van de Buren : 25 mei 2010 

 

Conclusies 

• Het concept in 2010 werd grondig gewijzigd ten opzichte van 2009. In 2009 werden 

mensen gevraagd om in hun buurt een maaltijd te organiseren. Deze organisatie moest aan 

een aantal voorwaarden voldoen. Het moest o.m. gaan om een maaltijd ut de 

wereldkeuken, bereid door mensen die uit een ander land afkomstig waren en met 

minstens een fair-trade product in verwerkt. Er namen heel wat mensen deel aan deze 

eerste editie : zo’n 500 mensen verzamelden op 7 verschillende plaatsen om er samen te 

proeven van een werelds gerecht. 

• In 2010 wilden we de kleine ontmoeting stimuleren. Daarvoor stond de stoel symbool. Het 

betekende namelijk dat degene die een (versierde) stoel buiten zette, contact wilde zoeken 

met zijn buren. We riepen de Roeselaarse inwoners op om een stoel te versieren en die op 

25 mei buiten te zetten. Straten waar veel stoelen buiten stonden, konden rekenen op een 

verrassing. De verrassing was dan een toneelact, een zanggroep, de fanfare, een 

verhalenverteller, dans, een ijsje, een circusatelier, een Turks hapje, Tsjetsjeense koekjes 

en taart of Marokkaanse thee. 

• We probeerden zoveel mogelijk allochtone burgers bij de Dag te betrekken door rondvraag 

te doen tijdens ‘Geef jezelf een stem’.  

De Dag van de Buren werd een groot succes. 36 straten namen er aan deel. Er werden 

heel wat stoelen versierd. De 10 beste wonnen een prijs. Het concept sloeg ook aan. We 

kregen heel veel positieve reacties. 
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Deel 3 : Omgevingsanalyse 
 

1. Bestaande overlegstructuren 
 

Naam overlegstructuur Deelnemers Frequentie 

1. Teamoverleg Sociaal Huis 
welwel 
 
2. Cluster etnisch-culturele 
minderheden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lokaal Overlegplatform 
Basisonderwijs  
- Algemene vergadering 
- Dagelijks bestuur 
- Werkgroep 
kleuterparticipatie 
- Werkgroep 
omgevingsanalyse 
- Werkgroep beleidsplan 
- Bemiddelingscel 
- Werkgroep communicatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lokaal Overlegplatform 
Secundair Onderwijs 
- Algemene Vergadering 
- Werkgroep communicatie 

1. alle medewerkers binnen 
het Sociaal Huis welwel 
 
2. integratiedienst, CAW, 
OCMW-LOI, CVO Roeselare, 
CVO De Avondschool, 
deSOM, meldpunt 
discriminatie, dienst 
bevolking,VDAB, Open 
School (basiseducatie), Huis 
van het Nederlands, Elim 
(Steunpunt Vluchtelingen), 
dienst onderwijs 
 
3. Algemene Vergadering : 
basisscholen, inrichtende 
machten, vakorganisaties, 
oudervereniging, vereniging 
waar armen het woord 
nemen, integratiedienst, 
integratiecentrum, 
stadsbestuur (dienst 
onderwijs),CLB,  
basiseducatie, Comité 
Bijzondere Jeugdzorg, De 
Kindermobile, LOKOR 
(kinderopvang), voorzitter, 
deskundige, Onze kinderen 
(bijzondere jeugdzorg) ,  
 
Dagelijks bestuur : 
voorzitter, deskundige, 
ouderkoepel , coördinerende 
directeurs van de 
basisscholen van de drie 
netten, vrij CLB, CLB GO!, 
directie buitengewoon 
basisonderwijs, deSOM, 
onderwijsconsulente stad, 
vakorganisaties, 
integratiedienst, 
basiseducatie 
 
Werkgroepen : afhankelijk 
van het onderwerp 
 
4. Algemene Vergadering : 
secundaire scholen, 
voorzitter, deskundige, 
CLB’s, inrichtende machten, 

1. wekelijks 
 
 
2. trimestrieel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Algemene Vergadering  : 2 
maal per jaar 
 
Dagelijks Bestuur : 5 maal per 
jaar 
 
Werkgroepen : afhankelijk van 
de noodzaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Algemene Vergadering : 2 
maal per jaar 
 
Werkgroep : afhankelijk van de 
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5. NT2-overleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Stuurgroep Sociaal 
Tolkendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Provinciaal Overleg Lokale 
Integratiediensten 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Algemene Vergadering 
Huis van het Nederlands 
 
 
 
 
 
 
 
 

vakorganisaties, 
ouderverenigingen, 
vereniging waar armen het 
woord nemen, 
integratiedienst, 
integratiecentrum, 
stadsbestuur, dienst 
onderwijs 
vertegenwoordigers van 
socio-culturele of socio-
economische organisaties,  
 
Werkgroep : afhankelijk van 
het onderwerp. 
 
5. Huis van het Nederlands, 
CVO Roeselare, CVO De 
Avondschool, CVO 3 
Hofsteden, integratiedienst, 
VDAB, CBE, Okan, dienst 
onderwijs, consortium, 
onthaalbureau, PCVO 
Izegem, OCMW 
 
6. sociaal tolkendienst, AZ 
Groeninge, AZ Sint-Jan, 
integratiedienst Roeselare, 
integratiedienst Oostende, 
Inburgering deSOM, tolken, 
VDAB, CAW, CLB, 
Overlegplatform GGZ West-
Vlaanderen, OCMW 
Roeselare, OCMW Kortrijk, 
provincie West-Vlaanderen, 
Kind en Gezin, 
 
7. deSOM, integratiedienst 
Roeselare, integratiedienst 
Oostende, integratiedienst 
Kortrijk, integratiedienst 
Waregem, diversiteitsdienst 
Brugge, provincie West-
Vlaanderen, Binnenlands 
Bestuur, Kruispunt migratie-
integratie, 
 
8. Huis van het Nederlands, 
CEBERO, CBE, CERVO-GO, 
CVO Hitek, CVO Roeselare, 
CVO St.-Paulus, Stad Ieper, 
Stad Oostende, CVO-GO 
Oostende, VDAB, CVO IVO, 
deSOM, CVO Avelgem, 
Harelbeke, CVO-SNT, CVO 
Westhoek-Westkust, Syntra 
West, Provincie West-
Vlaanderen, Stad Roeselare, 

noodzaak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. trimestrieel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 4 maal per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 4 maal per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 1 à 2 maal per jaar 
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9. Algemene Vergadering 
deSOM 
 
10.  Structureel Overleg met 
de allochtone gemeenschap : 
‘Geef jezelf een stem’ 
 
 
 
11. Overleg met 
vertegenwoordigers van de 
moskee 
 
12. Stuurgroep Wiebelweken 
Nederlands 
 
 
 
evt. : intern overleg 
(organisatiecultuur, 
diversiteitsplan, taalbeleid, 
kinderopvang, wiebel+) 

Stad Kortrijk, CVO 3 
Hofsteden, CVO De Vlaamse 
Ardennen, CVO Izegem 
 
 
9. Integratiedienst 
 
 
10. integratiedienst, 
schepen van welzijn, 
vertegenwoordigers van de 
allochtone gemeenschap in 
Roeselare 
 
11.  schepen van Welzijn, 
integratiedienst, vertegen-
woordigers van de moskee 
 
12. integratiedienst, 
jeugddienst, dienst 
onderwijs, onderwijs 
(basisscholen), CLB, deSOM, 
Elim 

 
 
 
 
 
9. 1 à 2 maal per jaar 
 
 
10. 5 maal per jaar 
 
 
 
 
 
11. jaarlijks 
 
 
 
12. 1 à 2 maal per jaar 
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2. Demografische gegevens 

 

2222.1. .1. .1. .1. BevolkingsevolutieBevolkingsevolutieBevolkingsevolutieBevolkingsevolutie    

 

Totale bevolking van Roeselare

54380
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55773

56274
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2222.2. Vreemdelingen.2. Vreemdelingen.2. Vreemdelingen.2. Vreemdelingen in Roeselare in Roeselare in Roeselare in Roeselare    
 
2.2.1 Indeling per register 

1
 

 
Op 31 december 2010 woonden in Roeselare : 
 
 

 Aantal inwoners % t.o.v. de totale bevolking 

Vreemdelingenregister 1437 2.4 % 

Bevolkingsregister 508 0.8 % 

Wachtregister 315 0.5 % 

Totaal 2260 3.8 % 

 
 

                                                 
1  Bron : jaarverslag 2010 Dienst Bevolking, Stad Roeselare, 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Totaal 54689 55143 55274 55378 55773 56274 56532 56878 57429 58140 
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2.2.2 Indeling volgens afkomst 
2
 

 

EU-burgers 686 35.4 % 

Niet-EU-burgers 1268 67.3 % 

Vluchtelingen 156 7.2 % 

 
2.2.3. Indeling per wijk 

3
 

 

WIJK Totaal Man Vrouw 
Niet-
Belg 

Wacht-
register 

Vreem-
delingen-
register 

Beveren-Noord 984 498 486 4 0 3 

Beveren-Zuid 4.689 2.321 2.368 95 26 55 

de Tassche 1.194 603 591 4 0 2 

Godelieve 6.371 3.152 3.219 131 37 72 

Schiervelde 1.993 1013 980 33 6 22 

De Ruiter 801 409 392 1 0 0 

Beitem 1.361 686 675 4 0 0 

Zilverberg 1.763 873 890 22 6 16 

Oekene 2.241 1.150 1.091 25 1 12 

Rumbeke 5.897 2.881 3.016 113 37 66 

Krottegem 6.297 3.186 3.111 220 70 155 

Meiboom+Rodenbach 5.494 2.660 2.834 95 31 59 

Sterrebos+St-Jozef 7.381 3.643 3.738 192 54 104 

Centrum 9.653 4.592 5.061 652 264 492 

 

Vreemdelingen in Roeselare

585 636
703 741 785

938

1105

1278
1400

1625

1945

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

                                                 
2  Ibid. 
3  Bron : Steunpunt Sociale Planning, mei 2010 
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2.2.4. Indeling volgens nationaliteit 
 
 

Amerika 1,30% 

Azië 20,60% 

Europa 35,40% 

Oceanië 0,10% 

Europa niet-EU 20,70% 

vaderlandsloos 
en onbepaald 1,10% 

UNO-
vluchtelingen 7,20% 

Afrika 13,50% 

 
 

Vreemdelingen: totaal 1938

Amerika; 1,30%

Azië; 20,60%

Europa; 35,40%

Oceanië; 0,10%

Europa niet-EU; 
20,70%

vaderlandsloos
en onbepaald; 

1,10%

UNO-vluchtelingen; 
7,20%

Afrika; 13,50% Amerika

Azië

Europa

Oceanië

Europa niet-EU

vaderlandsloos
en onbepaald

UNO-vluchtelingen

Afrika

 

 

 

2.2.5. Bezettingsgraad van het LOI 

 

Het LOI biedt plaats aan 142 asielzoekers en vanaf mei 2010 aan 147 asielzoekers. 

Meestal is het LOI volzet maar door renovatiewerken of opkuiswerken kan dit wat schommelen. 

Er wordt echter altijd gestreefd naar de maximumbezetting. Deze cijfers worden bepaald op de 

laatste dag van de maand. Soms is er reeds een nieuwe asielzoeker toegewezen aan een vrije 

plaats, maar is hij nog niet effectief toegekomen (tijd van aankomst maximum 3 dagen na 

toewijzing). 

In principe wordt het contingent dicht benaderd. Eind 2010 is er een lage bezetting te wijten 

aan het wegvallen van een woning. Dit is een woning in eigen patrimonium die dringend toe is 

aan renovatie. Het gezin asielzoekers die er woonde, bestaande uit 7 personen, diende de 

woning te verlaten gezien zij een positieve beslissing in hun procedure hadden ontvangen. Er 
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werd voor gekozen om de woning voor even te schorsen gezien de woonkwaliteit niet meer 

voldeed. 

Het bezettingscijfer is tevens lager omdat er gemerkt wordt dat meer en meer asielzoekers 

weigeren het LOI te verlaten op de afgesproken data. Deze plaatsen worden dan geschorst en 

kunnen niet meegerekend worden bij het bezettingscijfer van het LOI.  

 

 Lokaal opvanginitiatief: aantal personen op einde van de maand - 2009 - 2010 (contingent 142 - 
vanaf mei 2010 147)
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2.2.6. Aantal Belg-wordingen 

 

In bovenstaande cijfers hebben we het alleen gehad over mensen die nog steeds niet de 

Belgische nationaliteit hebben. Mensen die van niet-Belgische afkomst zijn, maar ondertussen 

de Belgische nationaliteit hebben verworven, komen niet meer in de cijfers voor. 

 

Het is interessant om ook zicht te hebben op het aantal mensen die genaturaliseerd zijn. 

Daarom werd nagegaan hoeveel mensen sinds 1960 werden genaturaliseerd die nu in 

Roeselare wonen. Zonder exact te kunnen zijn, want de lijst bevatte heel veel namen van 

mensen die in de loop van hun leven een nationaliteitswijziging hadden ondergaan, kunnen we 

stellen dat in Roeselare ongeveer 1378 mensen wonen die van vreemde origine zijn, maar 

ondertussen de Belgische nationaliteit verkregen.  Wanneer we dan dit cijfer optellen met de 

bovenstaande cijfers (vreemdelingenregister, bevolkingsregister en wachtregister) komen we op 

een totaal van 3638 mensen, of 6.25 % van de bevolking die van allochtone afkomst is.  

 

2.2.7. Regularisatiecampagne 2009 

 

Tussen 15 september en 15 december 2009 werd een nieuwe regularisatiecampagne 

uitgevoerd. 
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In Roeselare werden ongeveer 120 dossiers opgesteld.  

 

2.2.8. Huwelijken en geboortes 

 

In 2010 vonden 13 gemengde huwelijken plaats. Van 7 huwelijken was een van de partners 

niet-Belg ; van 6 huwelijken waren beiden partners niet-Belg.  

Er werden 25 aangiftes gedaan voor een huwelijk. 7 daarvan kregen een negatief advies van de 

procureur. 5 huwelijk gingen niet door of werd er geen beslissing in genomen. 

 

In 2010 werden in Roeselare 1620 kinderen geboren. 69, of 4,25 %, daarvan waren kinderen 

waarvan de ouder niet-Belg zijn. Deze geboorten betreffen ook mensen die wonen in de 

aangrenzende steden en gemeenten, maar niet over een materniteit beschikken.  
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3. Beleidsdomeinen  
 

3333.1. Onderwijs.1. Onderwijs.1. Onderwijs.1. Onderwijs    

3.1.1. Stedelijk beleidskader 

 

De stad Roeselare is zowel regisseur van het lokale onderwijsbeleid, als inrichtende macht van 

3 stedelijke basisscholen en 2 academies van het deeltijds kunstonderwijs. 

In 2010 werd het Stedelijke CVO overgenomen door het CVO van het vrije net. 

De Dienst Onderwijs stelt 2 mensen te werk. Recent (augustus 2010) werd een nieuwe 

onderwijsconsulent aangeworven. Dienst onderwijs probeert het aanbod van de stad af te 

stemmen op de noden van het onderwijsveld. Om de informatiedoorstroom van de stad naar de 

scholen te bevorderen werd in juni 2011 een eerste brochure verspreid met al het 

ondersteuningsaanbod van de stad voor de scholen van het basisonderwijs en het secundair 

onderwijs. Items waarvoor een advies, een bespreking en/of een samenwerking nodig is, 

worden voorgelegd in het O.O.R. (Onderwijsoverleg Roeselare). In het O.O.R. zetelen alle 

vertegenwoordigers van de Roeselaarse scholen. Het O.O.R. komt samen per onderwijsniveau 

of met alle onderwijsniveaus samen, waarbij de stad haar rol als regisseur ten volle opneemt. 

Het is de bedoeling om de Dienst Onderwijs steviger uit te bouwen.  

 

Dienst onderwijs werkt ook aan de opdracht – zoals beschreven in het decreet ‘Flankerend 

Onderwijsbeleid – om de gelijke kansen in het onderwijs te stimuleren. In dit kader worden er 

projecten  uitgewerkt en opgevolgd en worden de lopende projecten op elkaar afgestemd om 

tot een maximaal effect bij de kinderen en jongeren te komen. De stad Roeselare ontvangt 

middelen in het kader van het Lokaal Flankerend Onderwijsbeleid op. Deze middelen worden 

ingezet in twee projecten : 

o Taalstimulansen voor gelijke kansen :  

Dit project bestaat uit twee delen : Wiebelweken Nederlands en huiswerkondersteuning 

(basisonderwijs). 

Tijdens het project Wiebelweken Nederlands wordt er gewerkt om de taalachterstand voor 

anderstalige kinderen tijdens de zomervakantie weg te werken. Een belangrijke doelstelling 

van het project is de kinderen naar het regulier vrijetijdscircuit toe te leiden.  

Het project huiswerkondersteuning wordt uitgevoerd door Elim, Steunpunt voor 

Vluchtelingen vzw. Vrijwilligers begeleiden 2 avonden per week (allochtone en autochtone) 

kinderen uit de lagere school bij het maken van hun huiswerk. 
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o Time-outproject door de groep Intro (secundair onderwijs). Dit project geeft jongeren de 

kans om zich tijdens en na een time out te herpakken. Het project beoogt voornamelijk 

spijbelende en ‘moeilijke’ leerlingen. 

 

3.1.2. Lokaal Overleg Platform (LOP) 

3.1.2.1. LOP basisonderwijs 

 

Het LOP voor het basisonderwijs werd in Roeselare opgericht op 29 januari 2009. De 

opdrachten van het LOP zijn decretaal bepaald :  

o Omgevingsanalyse opmaken 

o Afspraken maken rond de realisatie van de GOK-doelstellingen 

o Onthaal van anderstalige nieuwkomers en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers 

o Kleuterparticipatie bevorderen 

 

Daarnaast kan het LOP nog bijkomende opdrachten krijgen van de Vlaamse Regering en kan ze 

inspelen op lokale noden. 

 

Het LOP basisonderwijs werkte aan de volgende thema’s : 

o afspraken maken rond het inschrijvingsbeleid 

o het opmaken van een plan en informatieverstrekking voor ouders van kleuters die voor het 

eerst naar school gaan 

o het verhogen van de kleuterparticipatie en de ouderbetrokkenheid met het project ‘De 

Leeskriebel’ (zie verder) 

o de engagementsverklaring naar de ouders communiceren 

 

In de toekomst wil het LOP basisonderwijs volgende doelstellingen realiseren : 

o de LOP-werking afstemmen op basis van een omgevingsanalyse 

o verhogen van de toeleiding en opvolging van de anderstalige nieuwkomers 

o inschrijvingsrecht en inschrijvingsbeleid bevorderen voor scholen, ouders en kind 

o communicatie met ouders verbeteren (o.m. rond de engagementsverklaring) 

o kleuterparticipatie stimuleren 

o LOP en andere partners stemmen het Flankerend Onderwijsbeleid op elkaar af 

o communiceren van de LOP-werking 

 

 

3.1.2.2. Voorleesproject voor taalarme gezinnen  ‘De Leeskriebel’ 

 

‘De Leeskriebel’ ontstond in de schoot van het LOP Basis. Het project beoogt aan 
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taalstimulering te werken. Twee maal per jaar wordt een sessie georganiseerd. Gedurende 7 

weken gaan vrijwilligers voorlezen bij kleuters thuis. De voorlezers nemen ook nog een 

vertelkoffer mee. Daarin zitten opdrachten die ouders samen met hun kinderen kunnen doen. 

Deze opdrachten kennen de kleuters al ; het zijn oefeningen die ze ook in de klas doen. In de 

verteltas zitten verder nog een aantal boeken waaruit ouders in de loop van de week nog meer 

verhalen kunnen voorlezen aan hun kinderen. 

‘De Leeskriebel’ richt zich naar taalarme gezinnen. Het zijn de meewerkende scholen die 

gezinnen aanspreken en hen stimuleren om deel te nemen aan het project.  

De doelstellingen van het project zijn o.m. aan leesbevordering te doen, de ouders te 

stimuleren om voor te lezen voor hun kinderen en kinderen talig te stimuleren. 

 

3.1.2.3. LOP secundair onderwijs 

 

Het LOP voor het secundair onderwijs werd enkele jaren voor het LOP basis opgericht. 

Ondertussen groeide het uit tot een goed werkend overleg voor alle secundaire scholen in 

Roeselare.  

Het LOP voor het secundair onderwijs beoogt volgende doelstellingen na te streven : 

o Updaten van de omgevingsanalyse i.s.m. het LOP voor het basisonderwijs 

o Overleg met partners en organisaties i.v.m. anderstalige nieuwkomers 

o Ondersteunen van anderstalige nieuwkomers 

o Ontwikkelen en optimaliseren van een inschrijvingsbeleid 

o Ontwikkelen van een beleid i.v.m. spijbelen 

o Ontwikkelen van een beleid i.v.m. schoolkosten 

o Begeleiding en meer sluitende opvang voor leerlingen met schoolloopbaanproblemen 

o Het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen 

o Communicatie met ouders optimaliseren  

o Afstemmen van het Flankerend Onderwijsbeleid met andere partners en organisaties 

o Aandacht besteden aan de overgang van Buitengewoon Secundair Onderwijs naar gewoon 

secundair onderwijs. 

 

3.1.3. Actoren en aanbod 
 
3.1.3.1 Onderwijs binnen de leerplicht 
o basisonderwijs :  

- 4 scholen van het gemeenschapsonderwijs
4
 

- 3 scholen van het stedelijk onderwijs 

                                                 
4 De cijfers die hier weergegeven worden betreft het effectieve aantal scholen. Scholen met twee afdelingen worden 
dus als twee scholen geteld. 
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- 24 scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs 

 

o buitengewoon basisonderwijs 

- 1 school van het gemeenschapsonderwijs 

- 3 scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs 

 

o Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers binnen het basisonderwijs 

Alle onderwijsnetten vangen anderstalige nieuwkomers op. Elk onderwijsnet organiseert 

deze opvang op een eigen manier. 

De scholen van het gemeenschapsonderwijs streven naar een spreiding van anderstalige 

kinderen. Zij organiseren hun lesuren AT in alle scholen, binnen de school zelf. 

De scholen van het stedelijk onderwijs organiseren de opvang van anderstalige kinderen per 

school. 

De scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft de uren voor onthaalonderwijs 

gebundeld. Verschillende leerkrachten geven les aan anderstaligen in de verschillende 

scholen. 

 

o secundair onderwijs 

- 3 scholen van het gemeenschapsonderwijs 

- 15 scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs 

 

o Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers  

MSGO Louis Tant organiseert OKAN in Roeselare. De school heeft ook een afdeling in 

Menen. De school heeft een regionale functie : in West-Vlaanderen richten slechts 4 

scholen een Onthaalklas in (naast Roeselare is er nog OKAN-onderwijs in Kortrijk, Brugge 

en Oostende). De school telde begin maart 2011 iets meer dan 100 leerlingen. Dit is bijna 

een verdrievoudiging in 3 jaar tijd. Deze tendens doet zich ook voor in de andere OKAN-

scholen. 

 

3.1.3.2. Onderwijs buiten de leerplicht 

o Er is een school voor voortgezet beroepssecundair onderwijs 

o Voor het hoger onderwijs is er een opleiding gezondheidszorg, graduaat verpleegkunde en 

biotechniek 

 

3.1.3.3. Deeltijds kunstonderwijs 

o Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

o Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 
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3.1.3.4. Volwassenenonderwijs 

Drie scholen bieden volwassenenonderwijs aan : 

o Open School (Centrum voor Basiseducatie) 

o CVO Roeselare (vrije net) 

o CVO De Avondschool - Het Taalbad (gemeenschapsonderwijs) 

 

De drie centra hebben een aanbod Nederlands voor anderstaligen : 

o Centrum voor basiseducatie : 

- alfa  

- NB2 (breakthrough en waystage) 

o CVO Roeselare : 

- alle reguliere modules van breakthrough tot vantage 

- zomercursus niveau 1.1. (breakthrough) in juli en augustus 

- CBE : open school-richting (tijdelijk) 

 

o CVO Het Taalbad : 

- alle reguliere modules van breakthrough tot treshhold 4  

 

o Het Huis van het Nederlands heeft een antenne in Roeselare. Sedert 2009 is de antenne 

gevestigd in hetzelfde gebouw als het Onthaalbureau. Dit vergemakkelijkt merkelijk de 

dienstverlening naar de klanten. 

 

3.1.3.5. Ander aanbod voor anderstaligen 

o Praatgroepen bij Elim vzw 

o Huiswerkklas bij Elim vzw 

o PC-gebruik bij Elim vzw 

o Opleiding Nederlands voor anderstaligen bij VDAB : technisch en administratief Nederlands,  

o Nederlands voor de social profit, Nederlands voor verkoop, West-Vlams voe behunners 

o Praatgroep CVO Roeselare (waystage – treshold 1) 

o Open Leercentrum van het CVO Roeselare en Centrum voor Basiseducatie : ook niet-

cursisten kunnen hieraan deelnemen  

o Aanbod van het OCMW voor bewoners van het LOI 

o Wiebelweken Nederlands (jeugddienst en integratiedienst i.s.m. onderwijs) 

o Zomeraanbod voor 13- en 14-jarigen (jeugddienst en integratiedienst i.s.m. onderwijs) 

o Taalstages van het Centrum voor Basiseducatie : cursisten die stage lopen bij het einde van 

hun opleiding (b.v. stage in een kleuterschool) 

o Stages van het Huis van het Nederlands 
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3.1.4. Cijfers  

 

3.1.4.1. Aantal leerlingen in het onderwijs binnen de leerplicht
5
 

 

 

 2008 2009 2010 

Aantal geboortes (inwoners Roeselare) 565 587  

Leerlingen in het gewoon kleuteronderwijs 2118 2244 2341 

Leerlingen in het buitengewoon kleuteronderwijs 52 50 52 

Leerlingen in het gewoon lager onderwijs 3493 3453 3435 

Leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs 578 586 567 

GOK-leerlingen basisonderwijs 1168 1803 1820 

Totaal BasisonderwijsTotaal BasisonderwijsTotaal BasisonderwijsTotaal Basisonderwijs    6241624162416241    6333633363336333    6395639563956395    

    

Leerlingen in de 1e graad secundair onderwijs 2182 2125 2225 

Leerlingen in de 2e en 3e graad ASO  1874 1753 1687 

Leerlingen in de 2e en 3e graad BSO 1373 1391 1370 

Leerlingen in de 2e en 3e graad TSO 2004 1943 1837 

Leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs 591 611 636 

GOK-leerlingen secundair onderwijs   3133 3319 3276 

Totaal secundair onderwijsTotaal secundair onderwijsTotaal secundair onderwijsTotaal secundair onderwijs    8024802480248024    7823782378237823    7755775577557755    

 

Roeselare werd door de Dienst Onderwijs van de Vlaamse Regering aangeduid als stad waar er 

capaciteitsproblemen zouden kunnen opduiken. De onderwijsconsulent gaat dit na. Het aantal 

geboortes is niet alleen een indicator voor de toestroom van kinderen naar het 

kleuteronderwijs. Er werd vastgesteld dat er veel meer kleuters inschreven dan er geboortes 

waren. Dit wijst erop dat gezinnen buiten Roeselare hun kinderen naar Roeselaarse scholen  

sturen en/of dat er nieuwe gezinnen met kinderen in de stad komen wonen. In februari 2011 

werd een Local Taskforce opgericht met een vertegenwoordiging van alle basisscholen om de 

capaciteitsproblematiek in Roeselare te bespreken. In juni werd een tweede onderzoeksrapport 

aan de scholen voorgesteld. Op korte termijn zullen de gebieden Godelieve, Rumbeke en Oekene 

met een capaciteitsproblematiek kampen.  

 

 

                                                 
5 Bron : http://vobip-publiek.vlaanderen.be dd. 25/03/2011 
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3.1.4.2. Cursisten binnen het volwassenenonderwijs  

 

cursisten Basiseducatie (alfa en NT2) 2009-2010 2010-2011 

totaal 268 254 

inwoners Roeselare : 
waarvan afkomstig uit  
- Marokko 
- Rusland (+federatie van) 
- Afghanistan 
- Irak 
- Algerije 

165 
 

                 30 
                 24 
                18 
                12 
                11 

101 
 

17 
8 

12 
8 
7 

 

 

cursisten CVO Roeselare 2010-2011 

totaal 394 

Aantal nationaliteiten : 82 
Waaronder :  
- Rusland 
- Polen 
- Iran 
- Roemenië 
- Armenië 
- Marokko 
- Irak 
- Thailand 

 
 
76 
13 
31 
10 
20 
19 
15 
14 

 

cursisten CVO Het Taalbad 2010-2011 

totaal 199 

Aantal nationaliteiten : 46 
Waaronder :  
- Rusland 
- Polen 
- Iran 
- Roemenië 
- Armenië 
- Marokko 
- Irak 
- Thailand 

 
 
22 
48 
10 
30 
6 
2 
3 
1 
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3.1.4.3. Intakes van het Huis van het Nederlands 

 

Advies en 
doorverwijzing 
       

Advies CBE 180 u 120 u  80 u Syntra 
Zonder 
gevolg 

2009 108 48 245 35 5 126 

2010 156 59 331 36 12 33 

2011 (tot eind maart) 110 40 133 20 9 19 

       

Doorverwijzing             

2009 120 48 301 11 8 79 

2010 165 52 373 9 12 16 

2011 (tot eind maart) 120 29 157 5 9 11 

 
 
Intakes  
 

  2009 2010 
2011 (tot eind 
maart) 

intakes 498 523 163 

voortgangsgesprekken 174 212 162 

overnamegesprekken 56 88 30 

totaal aantal 
contacten 728 823 355 

 

 

3.1.5. Voorbije acties 

- Wiebelweken Nederlands 

- Huiswerkklas Elim 

- De Leeskriebel 

- Ondersteuningsaanbod scholen deSOM 

- werkgroepen binnen het LOP basis 

- werkgroepen binnen het LOP secundair 

 

 

3.1.6. Bevindingen en opmerkingen 

 

o Kinderopvang is een prangend probleem. Veel allochtonen kennen de werking niet, weten 

niet dat dit bestaat, of weten niet dat ze tijdig op zoek moeten naar passende kinderopvang. 

Kan er via verschillende diensten hier op ingespeeld worden ?  

o Belangrijk is ook de beeldvorming rond kinderopvang : veel allochtonen willen er geen 

beroep op doen. Actie om kinderopvang te leren kennen. 

o Het aantal cursisten voor een alfabetiseringscursus neemt toe. 
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o We stellen veel secundaire instromen vast. Veel mensen verbleven eerst elders. Roeselare 

heeft een vergrootte aantrekkingskracht. Heeft dit met voldoende tewerkstelling te maken ? 

o Cursisten die geen opvang hebben voor hun kinderen, gaan niet naar de cursus. Kan het 

beter in kaart gebracht worden waar mensen hun kinderen naar de opvang kunnen 

brengen ? 

o Ouderparticipatie is in scholen belangrijk : hoe betrek je ouders bij de opleiding van hun 

kinderen. Scholen doen hiervoor veel inspanningen, maar krijgen de ouders niet op school. 

Dezelfde opmerking wordt gemaakt bij de huiswerkklas van Elim. 

o Het aantal anderstaligen groeit, maar we mogen de groep autochtonen niet uit het oog 

verliezen : pleidooi voor inclusief werken 

o Probleem van ‘concentratiescholen’. We kunnen nog niet van concentratiescholen spreken, 

maar stellen toch vast dat de ene school populairder is bij anderstaligen, dan een andere 

school. Meestal komt dit omdat er reeds veel anderstaligen aanwezig zijn, mensen goede 

ervaringen hebben en dit doorvertellen aan hun kennissen.  Daardoor ontstaat een 

probleem op school, zowel qua infrastructuur als qua draagkracht. 

o Kan men bij de intake in het Huis van het Nederlands of op de MO-cursus informatie 

meegeven rond kinderopvang ? 

o Communicatie met ouders is een belangrijk item. Veel scholen geven mee dat de 

communicatie moeilijk valt, zowel schriftelijk als mondeling. 

o Een aantal scholen wil een onthaalbeleid uitwerken, met aandacht voor anderstalige 

kinderen 

o Soms zijn er problemen rond participatie : op tijd komen, het niet-deelnemen aan bepaalde 

activiteiten of lessen (b.v. zwemlessen, bosklassen,…) 

o Scholen en ouders moeten leren omgaan met meertaligheid. 

o De draagkracht van de school kan lijden onder een te groot aantal anderstalige kinderen. 

o Scholen pleiten er voor om activiteiten te (blijven) ontwikkelen om de taalachterstand bij 

kinderen weg te werken. 

o Sommige bevolkingsgroepen hebben het extra moeilijk (Roma-kinderen, illegalen) of zijn 

sterk vertegenwoordigd (b.v. kinderen van Tsjetsjeense afkomst) waardoor een soort mini-

gemeenschap gevormd wordt op school. 

o Anderstalige ouders kennen te weinig de werking van de school, het onderwijssysteem, 

CLB, enz. 

 

 

3.1.7. Conclusie 

Onderwijs is in Roeselare een belangrijk thema. Niet alleen is Roeselare een onderwijsstad met 

meer dan 13000 leerlingen, ook de samenwerking en het overleg tussen verschillende scholen 

is goed uitgebouwd. Het aantal allochtone kinderen is in stijgende lijn en de vragen die scholen 
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hieromtrent hebben zijn legio. Een goede ondersteuning van de scholen in het omgaan met 

anderstalige en allochtone kinderen kan enkel de kansen voor die kinderen vergroten. De 

integratiedienst vindt het dan ook belangrijk om samen met de onderwijsdienst hier rond 

doelstellingen te formuleren en deze te realiseren.  

Het aantal inwoners van allochtone afkomst in Roeselare mag dan eerder beperkt zijn, het 

aantal allochtone kinderen die hier school lopen, zorgt toch voor een belasting en een 

bijkomende spanning op de draagkracht van de school. Vanuit de overtuiging dat we beter 

beginnen aan de ‘basis’ van de maatschappij, is het dan ook logisch dat de integratie- en de 

onderwijsdienst de scholen ondersteunen in hun omgaan met anderstalige kinderen en ouders.  
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3333.2. Wonen .2. Wonen .2. Wonen .2. Wonen     

3.2.1. Actoren 

o Stad : 

- Woondienst 

o OCMW  

- team wonen 

- woningen van het Lokaal Opvanginitiatief  

o Semi-publieke instellingen : 

- Regionaal Sociaal Verhuurkantoor 

- Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel 

- Huurderbond 

o Andere : 

- woonbegeleiding CAW 

- Elim 

- woonbuddies i.s.m. de Regionale Welzijnsraad 

- De Bremstruik 

 

3.2.2. Participatie en overleg 

o beleidscel wonen ; uitvoerende beleidsgerichte werkgroep, samengesteld uit diensten van 

de stad, OCWM en De Mandel, aangevuld met ad hoc-deelnemers 

 

o cluster wonen en welzijn : werkgroep als onderdeel van het Stedelijk Welzijnsoverleg in 

kader van het Lokaal Sociaal Beleid. Er is aandacht voor specifieke doel- en kansengroepen 

 

o lokale woonraad : erkende adviesraad met vertegenwoordiging uit de welzijnssector, de 

private woonsector, de actieve woonactoren en politieke mandatarissen. 

 

o projecten met participatieve invalshoek (CAW, ’t Hope) 
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3.2.3. Cijfers 

 

Naast het stimuleren van betaalbaar wonen op de private markt, zet de stad via gerichte acties 

in op het creëren van betaalbaar en sociaal wonen. 

 
 

De MandelDe MandelDe MandelDe Mandel       

JaarJaarJaarJaar    2007 2008 2009 2010 

HuurwoningenHuurwoningenHuurwoningenHuurwoningen    1349 1367 1367 1408 

        

     

SVKSVKSVKSVK        

JaarJaarJaarJaar    2007 2008 2009 2010 

woningenwoningenwoningenwoningen    41 57 75 105 

Waarvan in Waarvan in Waarvan in Waarvan in 
RoeselareRoeselareRoeselareRoeselare    25 32 39 60 

     

     

Stedelijke huursubsidieStedelijke huursubsidieStedelijke huursubsidieStedelijke huursubsidie      

JaarJaarJaarJaar    2007 2008 2009 2010 

rechthebbendenrechthebbendenrechthebbendenrechthebbenden    77 97 67 98 

     

AanboAanboAanboAanbod OCMWd OCMWd OCMWd OCMW       

Huurservice 47    

Doorgangswoningen 17    

Doelgroepwonen 37    

LCO 1    

LOI 60    

 

 

3.2.4. Bevindingen 

- een geschikte woning vinden is voor veel allochtonen een groot probleem. Ze worden met 

heel veel moeilijkheden geconfronteerd : woningen zijn te duur ; er is discriminatie ; 

verhuurders zitten in een machtspositie. 

- vanuit het LOI is er te weinig opvolging voor mensen die het LOI moeten verlaten.  Mensen 

krijgen , op instructie van Fedasil, 3 maanden de tijd om een woning te zoeken, nadat ze 

kunnen overstappen naar de financiële hulpverlening. Dat is te weinig. Er is geen 

overdracht. Mensen moeten beter voorbereid worden om een woning te zoeken. 

- hulpverleners hebben weinig invloed op de private huurmarkt 

- er is geen opvang voor daklozen in Roeselare 

- er komen woningen bij in ‘De Bremstruik’ die ter beschikking gesteld worden voor 

noodopvang 

- allochtone gezinnen zijn soms wel eens grote gezinnen die het nog moeilijker hebben om 

een geschikte woning te vinden.  
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- er is niet echt een taalbarrière in de woondienst : anderstaligen vinden er hun weg en 

worden door vrienden, familie of kennissen geholpen.  

- veel allochtonen doen beroep op de service van de woondienst rond huursubsidies 

- anderstaligen durven de kwaliteitsproblematiek aanklagen 

- het OCMW verleent een installatiepremie voor daklozen. 

- het project van de woonbuddies, waarbij vrijwilligers samen met potentiële huurders op  

zoek gaan naar een geschikte woning is een succes en wordt ook door anderstaligen 

gebruikt. 

 

 

3.2.6. Conclusie 

 

- Anderstaligen vinden de weg naar de stedelijke woondienst. 

- Anderstaligen hebben op de private huurmarkt heel dikwijls te maken met (verdoken) 

discriminatie. 

- De krapte op de huurmarkt heeft voor iedereen gevolgen, maar vooral de anderstaligen die 

moeten leven van een leefloon. 

- Het OCMW startte een overleg op tussen het OCMW, de woondienst, het Sociaal 

Verhuurkantoor en vertegenwoordigers van de immokantoren. Dit overleg wordt in de 

toekomst verder gezet. 

- De woondienst geeft klachten rond discriminatie door aan het meldpunt discriminatie 

- Anderstaligen vinden vlot hun weg naar de woondienst. 
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3333.3. Werk.3. Werk.3. Werk.3. Werk    

 

3.3.1. Actoren 

3.3.1.1. Lokaal bestuur 

o Stad Roeselare 

Stad Roeselare is regisseur van het lokaal werkgelegenheidsbeleid in is verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de Lokale Werkwinkel.  

De stad is partner bij tal van opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen. 

Er worden weinig tot geen initiatieven genomen naar allochtonen in het bijzonder, zij maken 

deel uit van de kansengroepen. 

 

o OCMW 

Het team opleiding en tewerkstelling van het OCMW Roeselare is een belangrijke actor 

binnen het lokale werkgelegenheidsbeleid inzake beleidsvoorbereiding en dienstverlening 

rond werk. Dit team is verankerd in de Lokale Werkwinkel. De 2 pijlers van hun werking zijn 

: 

a) trajecten : 

- opleiding 

- artikel 60§7 

- brugprojecten 

- tewerkstellingsmaatregelen 

- zorgtrajecten 

 

b) plaatsen 

- Extern 

- Intern : ateljee, poetsdienst, ROB 

 

o Sociaal-economische initiatieven 

Het team trajectbegeleiders van het OCMW bestaat uit 4.75 VTE en is gehuisvest in de 

Lokale Werkwinkel. De trajectbegeleiders verzorgen : 

- de begeleiding van OCMW-cliënten naar opleiding en werk met als doelstellingen : 

bevorderen van integratie, emancipatie en arbeid in de ruimste zin van het woord. De 

begeleiding omvat screening, toeleiding naar en opvolging van vooropleiding, opleiding (w.o. 

tewerkstelling in het kader van art 60§7), arbeidszorg en tewerkstelling en nazorg ; 

- de trajectbegeleiding voor de regionale tewerkstellingsdienst neemt daarnaast nog taken 

op i.v.m.  personeelsondersteuning voor de regionale besturen ; 

- de begeleiding van de brugprojectjongeren in het kader van deeltijds onderwijs. 
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3.3.1.2. Andere actoren 

o VDAB 

De uitbreiding van het inburgeringsdecreet naar inwerking zorgde ervoor dat niet alleen 

nieuwkomers maar ook de zogenaamde ‘oudkomers’ terecht komen bij VDAB-inwerking. De 

inwerkingsconsulent van VDAB begeleidt de betrokkene intensief en individueel. De 

inwerkingstrajecten zijn zoveel mogelijk maatwerk. 

 

In de eerste plaats wordt de werkzoekende gescreend zodat competenties, belemmeringen, 

behoeften en wensen in kaart gebracht worden. Vervolgens wordt een trajectplan 

opgesteld dat de verschillende stappen in het traject opsomt. 

 

Het inwerkingstraject omvat altijd jobbegeleiding op maat (trajectbegeleiding) en bestaat 

minstens uit één of een combinatie van volgende onderdelen : 

- loopbaanoriëntatie : VDAB helpt de betrokkene een realistisch jobdoelwit te formuleren. 

Een uitgebreid of beperkt pakket loopbaanoriëntatie is mogelijk. 

- Opleiding Nederlands voor anderstaligen : de betrokkene krijgt de mogelijkheid om een 

pakket Nederlands in functie van een sector te volgen. Indien er nood is aan een 

basisopleiding Nederlands wordt de betrokkenen doorverwezen naar het Huis van het 

Nederlands of het Onthaalbureau (ingeval er ook nood is aan maatschappelijke oriëntatie). 

- Beroepsopleiding : indien nodig kan de betrokkene ook een beroep naar keuze aanleren in 

de competentiecentra van de VDAB of derden. 

 

Er zijn ook specifieke opleidingen voor allochtonen bij VDAB 

VDAB biedt voor anderstaligen die een beroepsopleiding volgen ondersteuning met 

Nederlands op de opleidingsvloer : tegelijk met de technische opleiding wordt het vakjargon 

aangeleerd. 

Er zijn sectorspecifieke opleidingen Nederlands voor anderstaligen : 

- Sector2 : Nederlands voor technische beroepen ; 

- VOSPA : voortraject social profit voor anderstaligen ; 

- Verkoopstalent : Nederlands voor verkoop 

- West-Vlams voe behunners ; West-Vlaams voor beginners, enkel voor mensen die reeds 

een opleiding volgen bij VDAB; 

 

Bedrijven kunnen een beroep doen op VDAB als ze communicatieproblemen ondervinden 

ten aanzien van allochtonen in hun bedrijf. Een instructeur Nederlands op de werkvloer 

geeft dan een pakket Nederlands volgens de noden van het bedrijf.  

 

o Ondersteuning door het startcentrum sociale economie (cvba Vaart) 
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o Werknemersorganisaties 

o Werkgeversorganisaties 

o uitzendkantoren in Roeselare 

o Resoc-Serr : ondersteuning van bedrijven bij de opmaak van diversiteitsplannen 

o Onthaalbureau  

Maatschappelijke oriëntatie : de onthaalbureaus geven uitleg over de rechten en plichten in 

België, over hoe de instellingen functioneren,… 

 

3.3.2. Participatie en overlegstructuren 

o cluster arbeid en welzijn : dit is een beleidsgroep rond werken als onderdeel van het 

Stedelijk Welzijnsoverleg. Binnen deze cluster is er aandacht voor de tewerkstellingsnoden 

van specifieke doelgroepen en kansengroepen. In functie van welbepaalde thema’s worden 

specifieke werkgroepen opgericht. 

o consortium arbeidszorg : netwerk van lokale actoren arbeidszorg in functie van een 

samenwerkingsovereenkomst stedenfonds met jaarlijkse resultaatsverbintenissen. 

 

3.3.3. Cijfers en beleidsontwikkelingen 

 

3.3.3.1. De socio-economisch context in Roeselare 

 

o In Roeselare is er een gemengde economische portefeuille aanwezig : industrie, landbouw, 

diensten en bouw. Industrie en bouw zijn sterk vertegenwoordigd, de tertiaire en quartaire 

sector zijn minder vertegenwoordigd. 

o De sta is aantrekkelijk voor kleine ondernemingen. Ongeveer 80% van de bedrijven bestaat 

uit kleine ondernemingen. 

 

3.3.3.2. Werkloosheidsgraad
6
 

 

 

 Man Vrouw Totaal 

Vlaanderen 6,51 7,23 6,83 

West-Vlaanderen 5,11 6,15 5,58 

Arrondissement 
Roeselare 3,66 5,05 4,29 

Roeselare 4,92 5,65 5,26 

 

Het aantal niet-werkende werkzoekenden bedroeg in februari 2011 : 1432. 

                                                 
6 Bron : http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.htm ; februari 2011 
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Het percentage werkloosheid in Roeselare daalde t.o.v. februari 2010 met 13,1% en t.o.v. 

januari 2011 met 3,4%.  

 

3.3.3.3. Kenmerken van de niet-werkende werkzoekende in Roeselare 

 

 

  absoluut % 

Geslacht Mannen 732 51,1 

  Vrouwen 700 48,9 

Leeftijd > 25 jaar 309 21,6 

  25-50 jaar 709 49,5 

  < 50 jaar 414 28,9 

Studieniveau laaggeschoold 810 56,6 

  middengeschoold 445 31,1 

  hooggeschoold 177 12,4 

werkloosheidsduur > 1 jaar 817 57,1 

  1-2 jaar 228 15,9 

  < 2 jaar 387 27 

Nationaliteit niet-EU 196 13,7 

Origine  allochtonen 306 21,4 

 
3.3.3.4 Indeling van de niet-werkende werkzoekenden volgens nationaliteit, leeftijd en 
scholingsgraag 
 
 

Nationaliteit Mannen     Vrouwen     Totaal 

 laag midden hoog laag  midden hoog  

BelgiëBelgiëBelgiëBelgië    357357357357    166166166166    69696969    341341341341    204204204204    71717171    1208120812081208    

< 1 jaar 196 102 39 150 140 48   

1-2 jaar 58 30 12 53 21 9   

> 2 jaar 103 34 18 138 43 14   

EUEUEUEU----15151515    3333    4444    2222    2222    4444    0000    15151515    

< 1 jaar 2 1 0 1 2 0   

1-2 jaar 0 1 0 1 1 0   

> 2 jaar 1 2 2 0 1 0   

EUEUEUEU----12121212    1111    3333    0000    3333    3333    3333    13131313    

< 1 jaar 1 2 0 3 2 2   

1-2 jaar 0 1 0 0 0 0   

> 2 jaar 0 0 0 0 0 1   

Rest EuropaRest EuropaRest EuropaRest Europa    25252525    12121212    4444    11111111    5555    3333    60606060    
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< 1 jaar 18 6 2 10 4 2   

1-2 jaar 2 3 1 0 1 1   

> 2 jaar 5 3 1 1 0 0   

AmerikaAmerikaAmerikaAmerika    0000    1111    0000    1111    0000    0000    2222    

< 1 jaar 0 1 0 1 0 0   

1-2 jaar 0 0 0 0 0 0   

> 2 jaar 0 0 0 0 0 0   

AziëAziëAziëAzië    24242424    11116666    8888    5555    11111111    10101010    74747474    

< 1 jaar 17 7 4 3 5 8   

1-2 jaar 6 4 2 2 3 2   

> 2 jaar 1 5 2 0 3 0   

AfrikaAfrikaAfrikaAfrika    24242424    7777    5555    11111111    7777    1111    55555555    

< 1 jaar 15 4 2 8 4 0   

1-2 jaar 6 0 2 2 3 1   

> 2 jaar 3 3 1 1 0 0   

OverigeOverigeOverigeOverige    0000    1111    0000    2222    1111    1111    5555    

< 1 jaar 0 1 0 2 1 1   

1-2 jaar 0 0 0 0 0 0   

> 2 jaar 0 0 0 0 0 0   

 

 

 

3.3.3.5.  Zelfstandig ondernemen 

 

Tot op heden werden weinig diensten benaderd door allochtonen die een zaak willen opstarten. 

Rondvraag bij de dienst Economie leerde dat er in Roeselare nog maar weinig vraag is rond 

begeleiding bij het opstarten van een eigen zaak.  Er zijn vooral zelfstandige allochtone starters 

bij de nachtwinkels, in de horeca en als taxibedrijf. 

Velen van hen zijn niet op de hoogte van de wetgeving (los van het taalprobleem). Ze vinden niet 

altijd hun weg naar diensten die hen kunnen helpen (stadsdiensten, Unizo, Voka). Er is echter 

niets problematisch. 

Toch blijven er een paar knelpunten. Zo zou er een mogelijkheid moeten zijn om bedrijfsbeheer 

voor anderstaligen in te richten. Startende ondernemers schatten niet altijd op een realistische 

manier hun kansen in. Het is ook belangrijk om de markt goed in te schatten. 

 

 

3.3.4. Bevindingen 

 

o Interimkantoren moeten geïnformeerd worden, o.m. rond arbeidskaarten 

o Er wordt discriminatie vastgesteld : bij interimkantoren, tijdens solliciatieprocedures 

o Sommige werkgevers reageren niet op een sollicitatie 
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o Sommige sollicitatieprocedures zijn veel te zwaar voor (allochtone) laaggeschoolden 

o Bijkomende problematiek van asielzoekers die na enkele maanden procedure mogen werken 

: er is voor hen geen ondersteuning ; de procedure van wat kan en wat niet is onbekend  

o  Een jobclub voor anderstaligen (bij VDAB) zou een stap vooruit zijn : mensen leren 

solliciteren 

o Medische regularisatie : geen kans op werk (medisch geregulariseerden mogen niet 

werken) 

 

3.3.5. Conclusie 

 

Werken is voor allochtonen, samen met de kennis van de taal, dé manier bij uitstek om zich te 

integreren in de maatschappij. Werk hebben zorgt voor financiële onafhankelijkheid, geeft zin 

aan het leven en is voor veel mensen een manier om zich nuttig te voelen en te participeren 

aan de maatschappij. Heel wat instanties en organisaties zijn bezig rond het thema. Als 

integratiedienst is het belangrijk om de ontwikkelingen hiervan op de voet te volgen. De 

integratiedienst heeft echter weinig impact op de vele spelers op de arbeidsmarkt. Het is dus 

moeilijk om hiervoor doelstellingen en acties te formuleren. De integratiedienst werkte in het 

verleden samen met Resoc-Serr rond het project ‘Integratie van allochtonen op de werkvloer’. 

Deze samenwerking kwam er op vraag van Resoc-Serr. In de toekomst is de integratiedienst 

zeker bereid om op vragen van partners in te gaan om projecten of acties i.v.m. werken en 

tewerkstelling te ondersteunen.  
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3333.4. Beeldvorming en communicatie.4. Beeldvorming en communicatie.4. Beeldvorming en communicatie.4. Beeldvorming en communicatie    

 

3.4.1. Communicatie 

De stad en het OCMW zijn zich bewust van de diversiteit binnen de bevolking. Ze willen de 

nodige inspanningen leveren om hun communicatie aan die diversiteit aan te passen. Het is  

belangrijk dat hun boodschap bij alle inwoners van de stad overkomt. 

 

Hoe burgers naar elkaar kijken en welke perceptie mensen van elkaar hebben, is een  

waardemeter voor een tolerante houding. Beeldvorming is immers een betekenis geven aan 

zaken of gebeurtenissen uit de wereld rondom ons. Deze beeldvorming kan beïnvloed worden 

door een gerichte communicatie. 

 

3.4.2. Actoren 

o Dienst externe communicatie 

o Dienst interne communicatie 

o Sociaal Huis welwel 

o OCMW 

o elke stadsdienst 

 

3.4.3. Aanbod 

De stad gebruikt verschillende kanalen om te communiceren met de bevolking. De stad is zich 

heel bewust van het feit dat deze kanalen door alle burgers moeten kunnen geraadpleegd 

worden. Daarom doet de stad al verschillende inspanningen om de boodschap op een 

begrijpbare manier te verspreiden. 

 

o Extern : 

- maandelijks stadsmagazine ‘Rechtstreeks’ 

- stedelijke website 

- elektronische infoborden 

- ‘rasterborden’ met informatie aan de toegangswegen 

- stadsinformatie in ‘De Streekkrant’ en ‘De Weekbode’ 

- elektronische nieuwsbrief 

- aankondigingsborden 

- briefwisseling 

- brochures en folders 

- affiches 
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o Intern : 

- wekelijkse interne nieuwsbrief voor het personeel 

- driemaandelijks personeelstijdschrift ‘Dialoog’ 

 

3.4.4. Voorbije acties 

o De stad doet heel wat inspanningen om bepaalde doelgroepen te bereiken. Zo richtte de 

stad een interne vorming in rond ‘klaar en helder communiceren’. De vorming had als doel 

de eigen communicatie te verbeteren. 

 

o De stad subsidieert het Centrum voor Basiseducatie in het kader van de ‘subsidiëring van 

sociale initiatieven’ met hun project ‘Klare Taal-cheques’. Roeselaarse diensten kunnen 

beroep doen op het CBE om een publicatie te laten hertalen in Klare Taal, d.i. taal die ook 

voor laaggeschoolden toegankelijk is. Het Centrum voor Basiseducatie organiseert op vraag 

van organisaties en diensten ook workshops en opleiding fond Klare Taal.  

 

o In 2011 startte de Integratiedienst een pilootproject bij de Diensten Bevolking en 

Burgerlijke Stand rond ‘Taalbeleid’. Bedoeling is dat in beide stadsdiensten de mondelinge 

en schriftelijke communicatie onder handen genomen wordt, met aandacht voor 

toegankelijke taal gekaderd in de taalwetgeving en de afspraken rond klantvriendelijkheid.  

 

o In het communicatieplan, dat de Integratiedienst samen met de Dienst Externe 

Communicatie opstelde, was er aandacht voor een correcte beeldvorming. In de stedelijke 

publicatie wil men aandacht hebben om de Roeselaarse bevolking voor te stellen in al zijn 

diversiteit. Daarnaast wil men inspanningen doen op het vlak van communicatie met 

anderstaligen. Zo ontwikkelde de Integratiedienst een brochure voor anderstalige 

nieuwkomers. Deze brochure bevat essentiële informatie voor nieuwe, anderstalige 

inwoners van de stad. De brochure werd vertaald in vier talen.  

 

o Het Sociaal Huis welwel ontvangt regelmatig cursisten Maatschappelijke Oriëntatie tijdens 

hun rondleiding bij de verschillende stadsdiensten. Ten behoeve van deze cursisten werd 

een zeer toegankelijke brochure gemaakt. Daarin wordt het Sociaal Huis en haar diensten 

voorgesteld. De brochure kan ook gebruikt worden voor en door de andere bezoekers van 

het Sociaal Huis welwel.  

 

o De integratiedienst en het Meldpunt discriminatie ontwikkelen een beeldvormingscampagne 

binnen de stadsdiensten. De campagne heeft als doel  de rijkdom van diversiteit bij het 

stadspersoneel te promoten en de beide diensten te leren kennen. 
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o Diensten worden opgeroepen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de tolkendiensten 

zoals Babel en de sociaal tolkendienst van deSom. 

 

o De Integratiedienst gaf in 2007 opdracht tot het maken van een fotoboek. Het boek ‘Verre 

Buren’ brengt het verhaal van 25 nieuwe Roeselaarse inwoners die uit alle hoeken van de 

wereld hier neerstreken. 

 

o Aan de hand van dit fotoboek werd i.s.m. Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen 

een methodiek uitgewerkt voor socio-culturele verenigingen. De methodiek kreeg de naam 

‘van Verre en toch Dichte’ en beoogt de beeldvorming t.a.v. allochtone medeburgers 

positief te beïnvloeden. Het toont aan hoe dicht de ideeën en opvattingen van allochtonen 

aanleunen bij die van autochtone inwoners. 

 

o De integratiedienst ontwikkelde in 2008 een stadsplan voor nieuwkomers. Het plannetje is 

zeer eenvoudig gehouden en toont de diensten waar nieuwkomers het meest mee te 

maken krijgen. Het plan krijgt van alle gebruikers lof toegezwaaid. Elk jaar opnieuw vragen 

diensten en organisaties dit stadsplan te herdrukken. Het wordt gegeven aan nieuwe 

inwoners. Ze ontvangen dit bij de dienst Bevolking, in het onthaalbureau, bij de NT2-

verstrekkers, bij de VDAB, enz. 

 

o De integratiedienst ontwikkelde een ‘Onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers’. 

Nieuwe, anderstalige inwoners van de stad hebben altijd nood aan informatie. De brochure 

wil hen wegwijs helpen in het doolhof van afspraken, regels en verplichtingen. De brochure 

wil de anderstalige nieuwkomers ook voldoende mogelijkheden bieden om verder informatie 

op te zoeken (adressen, email, website, openingsuren van diensten, enz.). 

 

o Brochure van het Sociaal Huis welwel : het Sociaal Huis wordt regelmatig bezocht door 

cursisten van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. Voor hen ontwikkelde het Sociaal Huis 

welwel een eenvoudige en klare brochure over haar werking. 

 

o In een driejaarlijks communicatieplan, opgesteld door de integratiedienst en de dienst 

externe communicatie, werd bepaald welke stappen de stad zou ondernemen om de 

communicatie met en voor anderstaligen/allochtone inwoners te verbeteren.  

 

o Momenteel wordt volop gewerkt aan het opstellen van een taalbeleid. Als organisatie willen 

we bepalen hoe we op een positieve manier met taal (zowel schriftelijk als mondeling) 

kunnen omgaan in verschillende situaties : met anderstaligen, met laagtaalvaardigen, met 

mensen met een communicatiehandicap (stotteren, doof, blind,…). Dit taalbeleid moet 
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uitmonden in een aantal praktische handvaten voor de medewerkers. Allereerst willen we 

dit taalbeleid als pilootproject toepassen bij de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand. Na 

evaluatie en bijsturing willen we dit implementeren in de hele organisatie. 

 

 

3.4.5. Bevindingen 

 

o Er wordt reeds heel wat gedaan om te werken aan een positieve beeldvorming rond 

allochtonen en anderstaligen. De doelgroep geeft ook aan dat dit heel belangrijk is.  

 

o Een goede schriftelijke communicatie is voor de stad vanzelfsprekend. Meer een meer gaan 

de neuzen in de richting van een klare, duidelijke en heldere communicatie voor alle 

burgers. Eenvoudig en klaar schrijven komt iedereen ten goede : zowel anderstaligen, laag 

taalvaardigen als mensen men een hogere opleiding kunnen vruchten plukken van een 

eenvoudige en klare communicatie.  

 

o Communicatie met de burger is een belangrijk gegeven. Daarom wordt ook momenteel 

gewerkt aan een taalbeleid. 

 

3.4.6. Conclusie 

 

Communicatie en beeldvorming zijn belangrijke items, waaraan de integratiedienst veel 

aandacht wil besteden. We willen als stad zelf het goede voorbeeld geven door een taalbeleid 

op te stellen. We willen dit ook uitdragen naar andere organisatie. De subsidiëring van het 

Centrum voor Basiseducatie en hun aanbod naar Klare Taal-cheques voor organisaties, getuigt 

van een bekommernis om alle burgers van het aanbod van diensten en organisaties te laten 

gebruik maken. Communicatie is ook voor scholen een heel belangrijk onderwerp. De 

integratiedienst wil hen daarin ook ondersteunen. 

 

 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         81 

3333.5. Inspraak en participatie.5. Inspraak en participatie.5. Inspraak en participatie.5. Inspraak en participatie    
 
3.5.1. Aanbod 

 

o Bestaande adviesraden : 

- Stedelijke Seniorenadviesraad 

- Stedelijke werkgroep Emancipatiebeleid (SWEB) 

- Wijken in de kijker 

- Stedelijke Jeugdraad 

- Stedelijke Sportraad 

- Stedelijke Raad voor cultuurbeleid 

- Milieuraad 

- Stedelijke Noord-Zuidraad 

 

o Geef jezelf een stem 

Dit project beoogt de inspraak van de allochtone doelgroep te verhogen. ‘Geef jezelf een 

stem’ is een poging om de allochtone gemeenschap inspraak te geven in het beleid. Dit is 

echter een doelstelling die enkel op langere termijn kan bereikt worden. Voorlopig wordt 

verder gezocht naar goede methodieken om zoveel mogelijk mensen hierbij te betrekken. 

 

o Overleg met ‘El Nour vzw’ 

Jaarlijks wordt overlegd met de vzw achter de Moskee in Roeselare. De 

vertegenwoordigers worden uitgenodigd door de Schepen van Welzijn. Samen kijkt men hoe 

de stad kan inspelen op de vragen van de islamitische gemeenschap en omgekeerd. 

 

3.5.2. Bevindingen 

 

Het geven van inspraak aan de allochtone gemeenschap is niet altijd evident. Veel mensen van 

allochtone origine in Roeselare zijn nieuwkomers, die in hun thuisland weinig ervaring konden 

opdoen inzake participatie. Nieuwkomers hebben nog het bijkomend probleem dat ze zich eerst 

moeten kunnen settelen ; papieren in orde krijgen, de taal leren en een goede job vinden zijn de 

eerste prioriteiten. Participeren aan het maatschappelijk leven kan pas als de rest goed zit.  

 

Participatie en inspraak met de allochtone gemeenschap van Roeselare verloopt moeizaam. 

Het project rond ‘Geef jezelf een stem’ bewees dat er wel geïnteresseerden zijn om aan een 

dergelijk overleg deel te nemen, maar dat mensen zich niet altijd voor de volle 100 % (kunnen) 

engageren. 

 

Het feit dat er slechts twee zelforganisaties zijn, verplicht ons om meer op individuele basis te 
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werken. We moeten dus individuen uitnodigen om deel uit te maken van een integratieraad. Dit 

is geen sinecure. Je moet ten eerste de juiste mensen kunnen contacteren. Dit zijn mensen die 

beantwoorden aan het volgend profiel : het Nederlands voldoende machtig zijn ; inbreng hebben 

wanneer het gaat over beleidsmaatregelen ; voldoende op de hoogte zijn wat leeft bij de 

allochtone gemeenschap. Ten tweede is het ook zo dat je niet alle mensen kunt bereiken.  

 

 

3.5.3. Conclusies 

 

Participatie en inspraak zijn belangrijke gegevens. Als integratiedienst willen we niet alleen voor 

allochtone medeburgers werken, maar vooral mét hen. Daarom willen we ‘Geef jezelf een Stem’ 

verder uitbouwen tot een echt adviesorgaan. Dit is niet evident en wordt een werk van lange 

adem. Daarom moeten we : 

- nog meer mensen via diensten en organisaties kunnen overtuigen om hier aan deel te nemen. 

- samen met de NT2-verstrekkers kunnen we hierover lessen organiseren 

- nieuwe methodes zoeken om deelnemers aan het overleg te vinden 

‘Geef jezelf een Stem’ moet praktische en concrete oplossingen bieden rond integratie. 

Wanneer die oplossingen vanuit de mensen zelf komen, zullen ze nog meer kans op slagen 

hebben, temeer hiervoor ook een draagvlak wordt gecreëerd. 
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3333.6. Samenleven in diversiteit.6. Samenleven in diversiteit.6. Samenleven in diversiteit.6. Samenleven in diversiteit    

 

3.6.1. Inleiding 

Samen leven speelt zich af op verschillende niveaus : 

- microniveau : tussen mensen onderling 

- mesoniveau : samenwerking tussen mensen 

- macroniveau : bredere anonieme samenleving 

Soms kunnen zich op één van deze niveaus conflicten voordoen. 

 

Sociale cohesie gaat over de betrokkenheid van mensen bij elkaar . Ken ik mijn buren en 

medeburgers ? Hoe en waar kunnen we elkaar vertrouwen? Voelen we ons veilig op straat ? 

Voelen we ons verbonden met anderen?
7
 

Sociale cohesie is moeilijk te meten. Problemen met sociale cohesie komen voort uit een 

gebrek aan herkenbaarheid en uit netwerken die naast elkaar bestaan en zich moeilijk met 

elkaar vermengen. 

 

Binnen de stad bestaan er momenteel al heel wat instrumenten en overlegorganen waar 

thema’s als samenlevingsproblemen, leefbaarheid en integrale veiligheid aan bod komen. De 

stad is zowel facilitator voor het in gang zetten van initiatieven rond het verhogen van de 

leefbaarheid en het bevorderen van sociale cohesie. Anderzijds heeft de stad ook de taak om, 

indien er zich samenlevingsproblemen voordoen, in samenspraak met de betrokken diensten, 

tot een oplossing te komen. 

 

 

3.6.2. Actoren 

 

o Lokaal bestuur : 

- Wijkwerking 

- Integrale Kwaliteitszorg / klachtenbehandeling 

- Meldpunt discriminatie 

- Ombudsdienst stedelijk ziekenhuis en het H. Hartziekenhuis 

- OCMW 

- Buurtsport 

 

o Andere : 

- politie : wijkagenten, intern toezicht, integrale veiligheid 

 

                                                 
7 Peters, Arno. Praktijkgids Sociale cohesie. Vlaams Minderhedencentrum 2006. 
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3.6.3. Het wijkvergelijkend onderzoek 

In 2008 – 2010 werd een grootschalig wijkvergelijkend onderzoek gehouden. Roeselare werd 

verdeeld in 14 gebieden. Dit onderzoek beoogde de leefbaarheid in deze gebieden na te gaan 

aan de hand van verschillende thema’s : veiligheid, sociale veiligheid, fysiek woonklimaat, sociaal 

leven, voorzieningen, mobiliteit, beleid. 

 

Het eerste luik van het onderzoek resulteerde in een objectief rapport. Per gebied werd 

objectief cijfermateriaal verzameld. Verschillende indicatoren zoals de samenstelling van de 

bevolking, spreiding van de leeftijd, werkloosheidsgraad, aanwezige voorzieningen, … gaven een 

eerste zicht op de gebieden.  

 

Het subjectief onderzoek koppelde een kwalitatief luik aan het leefbaarheidsonderzoek. 

Sleutelfiguren beantwoordden een vragenlijst, waarvan de resultaten werden verwerkt door de 

wijkwerker.  Het subjectieve rapport bestaat uit twee grote delen. Enerzijds is er een globaal 

rapport dat een overzicht geeft van de scores die de sleutelfiguren toekenden aan de 

verschillende leefbaarheidsthema’s. Anderzijds wordt ook per gebied een subjectief rapport 

afgeleverd. Aan de hand van spin- en impactdiagrammen worden de scores duidelijk 

voorgesteld. Telkens worden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. 

 

Een volgende fase in het onderzoek was het aftoetsen van beide rapporten tijdens 

panelgesprekken. In totaal werden 14 panelgesprekken georganiseerd, een voor elke wijk. Voor 

elk gesprek werden een tiental bewoners van de wijk uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken 

werden de resultaten van het objectieve en subjectieve luik gepresenteerd. De panelleden 

bevestigden, nuanceerden of vulden aan waar mogelijk. Van elk panelgesprek was er een 

schriftelijk verslag. 

Op het einde van elk panelgesprek werden de aanwezigen gevraagd een drietal prioriteiten voor 

hun gebied te formuleren.  

 

Het hele onderzoek resulteerde in een vernieuwende aanpak. De wijkwerker zal zich inwerken in 

een bepaalde wijk. Daar zal zij werken om de leefbaarheid te verbeteren door heel wat 

verschillende acties te voeren, samen met de bewoners. Het is belangrijk om hierbij de 

bewoners te betrekken en hen inspraak te geven. 

 

3.6.4. Gemeentelijke Administratieve Sancties 

 

Verscheidene lichte overtredingen worden niet meer vervolgd door het parket en blijven dus 

ongestraft. Deze inbreuken op het politiereglement en op administratieve verordeningen kunnen 
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bestraft worden met een GAS-sanctie. Het gaat hier om lichte overtredingen, zoals 

nachtlawaai, niet reinigen van de goot, achterlaten van zwerfvuil, enz. De GAS-wetgeving stelt 

de gemeenten in staat om zelf inbreuken vast te stellen en te bestraffen. 

 

3.6.5. Lokale integrale veiligheid 

 

Het Lokale integrale veiligheidsbeleid beoogt veiligheid op een allesomvattende manier in 

samenwerking met verschillende partners aan te pakken. Het lokaal integraal veiligheidsplan 

wordt opgesteld door de pas aangeworven coördinator. Zij zal samen met een Kerngroep het 

plan uittekenen. Op dit ogenblik werd een stappenplan opgesteld om het veiligheidsplan te 

kunnen schrijven.  

 

3.6.6. Voorbije acties 

3.6.6.1. Dag van de Buren 

Elke jaar in mei wordt de Europese ‘Dag van de Buren’ gevierd. Sedert 2009 wordt die activiteit 

ook in Roeselare gehouden, weliswaar met een eigen accent.  

De Roeselaarse ‘Dag van de Buren’ wordt georganiseerd door de Integratiedienst, de Noord-

Zuid-dienst en de Wijkwerking. Samen beogen ze de sociale cohesie te vergroten. De 

Integratiedienst heeft vooral oog voor de inbreng van etnisch-culturele diversiteit in het aanbod. 

De ‘Dag van de Buren’ heeft als doel om mensen (opnieuw) met elkaar kennis te laten maken 

door op straat te komen en een gezellige avond met de buren door te brengen. De deelnemers 

aan het evenement kunnen een ‘animatie’ bekomen, wanneer ze een versierde stoel buiten 

zetten. De stoel staat symbool voor ontmoeting. De stad zorgt voor de animatie. Deze animatie 

kan een verteller zijn, een stukje toneel, een streepje muziek, een buitenlands gerecht, enz. Het 

initiatief wordt zeer gesmaakt door de Roeselaarse inwoners. 

 

3.6.6.2. Workshop met jongeren van Tsjetsjeense afkomst 

Heel wat jongeren verzamelen zich voor en na school aan het station. Dit zorgde voor een 

subjectief onveiligheidsgevoel bij heel wat mensen. De politie kreeg de opdracht om meer te 

patrouilleren in de stationsbuurt. Heel veel jongeren worden regelmatig gecontroleerd. Onder 

deze jongeren waren heel wat jongeren van Tsjetsjeense afkomst. Zij voelden zich geviseerd 

door de politie. Dit brachten ze via een Tsjetsjeense zelforganisatie tot uiting bij de 

Integratiedienst en het meldpunt Discriminatie. Samen organiseerden deze diensten een 

workshop, waarbij zowel de jongeren als de politie werd uitgenodigd.  

Dit resulteerde in een namiddag waarbij de jongeren het probleem vanuit verschillende 

standpunten moesten benaderen. Samen werd naar oplossingen gezocht. De politie kon op die 

namiddag ook uitleg geven rond hun werking.  
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3.6.7. Conclusies 
 
Samenleven in diversiteit is niet makkelijk. Veel mensen staan hier voor open, veel anderen dan 

weer niet. Door activiteiten te organiseren zoals ‘Dag van de Buren’ kunnen we werken aan 

sociale cohesie. Het brengt de mensen dichter bij elkaar. 

Maar we kunnen zeker nog meer doen. Ook de allochtone bevolking is vragende partij tot meer 

contacten met autochtonen. Het elkaar leren kennen is de basis van een samenleving, waarvan 

de individuele leden respect hebben voor elkaar. Dit moeten we zeker stimuleren.
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3333.7. Vrije tijd.7. Vrije tijd.7. Vrije tijd.7. Vrije tijd    

 
3.7.1. Actoren 

 

o Lokaal bestuur : 

- Stedelijke cultuurdienst 

- Bibliotheek 

- Stedelijke jeugddienst 

- Stedelijke sportdienst 

- OCMW 

- Sociaal Huis 

 

o Andere : 

- Sociaal-culturele verenigingen 

- Sportverenigingen 

- Cultureel centrum De Spil 

- VOC Op Stap 

- Cultuurraad en deelraden 

- Sportraad 

 

3.7.2. Participatie en overleg 

 

In de cluster ‘participatie’ van het stedelijk welzijnsoverleg zitten diensten en organisaties die 

actief zijn rond deze thema’s. In totaal zijn 16 diensten en organisaties uit Roeselare 

vertegenwoordigd. 

 

3.7.3. Vrijetijdspas 

 

Met een vrijetijdspas krijgen de houders ervan korting op heel wat activiteiten in Roeselare. De 

pas is bedoeld voor inwoners van Roeselare met een laag inkomen, waarbij men niet alleen 

rekening houdt met in het inkomen, maar ook met de kosten die de aanvrager heeft en met de 

gezinssituatie. 

 

De vrijetijdspas kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis welwel, het OCMW, het CAW en 

VOC Op Stap – vrijetijdswinkel. 

 

De pas is één jaar geldig. Wanneer één iemand uit een gezin in aanmerking komt voor de pas, 

hebben alle gezinsleden recht op een vrijetijdspas. 
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Houders van een pas krijgen korting op culturele activiteiten (cultuurcentrum, bibliotheek, 

Wielermuseum) op het aanbod van sportactiviteiten (sportacademie, sportkamp, zwemmen, 

open stadion van KSV Roeselare), op het aanbod van de Stedelijke Jeugddienst, en op het leer- 

en studieaanbod van de stedelijke academies, CVO’s en Vormingplus. 

 

Wie een vrijetijdspas heeft komt ook in aanmerking voor een ‘toelage voor vrije tijd’. Deze 

financiële toelage kan elk jaar variëren en helpt mensen om de kosten die ze maakten voor 

vrijetijdsbesteding te compenseren. Personen die onder begeleiding zijn van het OCMW van 

Roeselare krijgen een toelage van 100 Euro. De toelage wordt aangevraagd bij het OCMW. 

Deze toelage komt tegemoet aan de drempel van bijkomende kosten, zoals cursusmateriaal of 

een sportuitrusting.  

 

De bekendmaking van de vrijetijdspas is cruciaal. Zowel de gebruikers van de pas als de 

diensten die mensen zouden kunnen toe leiden, moeten ingelicht worden.  

 

3.7.4. Stedelijke jeugddienst 

 

In haar jeugdbeleidsplan voorziet de stedelijke jeugddienst een volledig hoofdstuk over 

diversiteit. Niettegenstaande de jeugddienst inclusief probeert te werken en haar werking en 

activiteiten open stelt voor alle jongeren, dringt zich in sommige gevallen toch een categoriale 

werking op. 

 

De jeugddienst organiseert verschillende projecten die een divers publiek bereiken. Die 

projecten leggen de focus op verschillende aspecten binnen diversiteit (anderstaligen, 

allochtonen, kinderen met een beperking, sociaal achtergestelde kinderen en jongeren. In het 

concept van het minderhedenbeleidsplan beschrijven we hier de projecten die voor etnisch-

culturele minderheden van belang kunnen zijn. 

 

o De mobiele jongerenwerker 

De mobiele jongerenwerker zoekt jongeren op op de plaatsen waar ze rondhangen. De 

doelgroep zijn jongeren tussen 12 en 18 jaar die geen aansluiting zoeken of vinden bij het 

reguliere vrijetijdsaanbd.  

De hoofddoelstelling van het project is (in)zicht (te) krijgen op de leefwereld van jongeren. 

De mobiele jongerenwerker werkt tussen de jongeren en kan vanuit die positie vlugger de 

noden en behoeften van die jongeren signaleren aan de bevoegde instanties.  

Een andere belangrijke doelstelling is het tot stand brengen van communicatie tussen de 

doelgroep en zijn omgeving, waardoor een meer positieve aansluiting en betrokkenheid 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         89 

ontstaat tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen. 

Een andere belangrijke doelstelling is het tot stand brengen van communicatie tussen de 

doelgroep en zijn omgeving, waardoor een meer positieve aansluiting en betrokkenheid 

ontstaat tussen de doelgroep en de maatschappelijke voorzieningen. 

Daarnaast tracht de mobiele jongerenwerker preventief te werken ten aanzien van risico- of 

probleemgedrag.  

 

o Buurtsport 

Buurtsport heeft een tweeledige doelstelling : enerzijds wil buurtsport een animatief en 

sportief aanbod bieden om de inwoners van de stad terug aan het sporten te krijgen in de 

eigen buurt, op het plein, in de wijk ; anderzijds creëert buurtsport kwalitatieve 

tewerkstelling voor kansengroepen met aandacht voor begeleiding en vorming van deze 

medewerkers. 

 

De dienst werkt buurtgericht en beschikt over de nodige expertise in het begeleiden van 

doelgroepwerknemers. Het aanbod bestaat uit één bezoek per week aan zeven pleintjes. 

Buurtsport probeert de drempels zo laag mogelijk te houden. Het probeert kinderen een 

meerwaarde te bieden terwijl ze actief zijn en andere kinderen uit de wijk leren kennen.  

 

o Wiebelweek Nederlands 

Sedert 2008 organiseren de Stedelijke Jeugddienst en de integratiedienst de ‘Wiebelweek 

Nederlands’ voor anderstalige kinderen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dank zij 

middelen vanuit het Flankerend Onderwijsbeleid van de Vlaamse Overheid. 

 

Gedurende vijf tot acht dagen krijgen kinderen tussen 3 en 12 jaar op het einde van de 

zomervakantie een opfrissing van het Nederlands. In de voormiddag wordt op een speelse 

manier rond taal gewerkt. In de namiddag staat vooral sport en spel op het programma. 

De kinderen maken zoveel mogelijk kennis met het bestaande (vrijetijds)aanbod in 

Roeselare. 

 

Het is voor anderstalige kinderen een unieke kans om het Nederlands wat op te frissen. 

Thuis spreken ze immers weinig of geen Nederlands. De Wiebelweek probeert de kinderen 

voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.  

 

Naar de toekomst toe willen we de wiebelweken Nederlands uitbreiden met een 

tienerwerking.  

 

De scholen spelen in het verhaal van de Wiebelweken een belangrijke rol. Zij spreken de 
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kinderen en hun ouders aan en regelen de inschrijvingen.  

 

3.7.5. Cultuur 

 

De deelname van etnisch-culturele minderheden aan het stedelijk cultuurbeleid is miniem. 

Sedert kort maakt één zelforganisatie deel uit van de socio-culturele deelraad.  

In het cultuurbeleidsplan (2008-2013) heeft men enkele belangrijke doelen met het oog op 

etnisch-culturele minderheden of andere doelgroepen opgenomen : 

- in het kader van interculturaliteit stimuleert de stad de deelname van specifieke doelgroepen 

aan het vrijetijdsaanbod. Alle lagen van de bevolking krijgen mogelijkheden tot deelname aan het 

vrijetijdsaanbod (cfr. vrijetijdspas) ; 

- het cultureel centrum De Spil en de bibliotheek willen zich in de periode van het beleidsplan 

focussen op gemeenschapsvorming, interculturaliteit en het verhogen van de deelname aan het 

vrijetijdsgebeuren ; 

- het Wielermuseum werkt een tentoonstellings- en activiteitenprogramma uit op maat van van 

welomschreven doelgroepen 

 

Men wil in de toekomst multiculturaliteit tonen in al zijn aspecten en projecten opzetten waar 

iedereen kan aan meedoen. De cultuurdienst wil daarvoor samenwerken met andere diensten. 

In het verleden werkte Roeselare ook mee aan het project ‘Antenna’ van CultuurLokaal. Met dit 

project wilde de Vlaamse Overheid personen met een andere culturele achtergrond stimuleren 

om deel te nemen aan het beheer van een culturele instelling. Samen met Elim, het Steunpunt 

voor Vluchtelingen, en het Provinciale Integratiecentrum werd een traject opgezet dat een 

voedingsbodem opleverde om hiermee in de komende jaren verder te werken. 

 

De bibliotheek wil zich focussen op volgende aspecten : 

- vereenvoudigen van het reglement voor mensen met een verblijfsvergunning of mensen met 

borgstelling van het OCMW 

- aanbieden van wisselcollecties aan organisaties met een interculturele werking 

- contacten leggen met lokale interculturele verenigingen en werkgroepen 

- het aanstellen van een personeelslid dat de interculturele werking van de bibliotheek 

stimuleert, coördineert en bewaakt. 

 

Cultuurcentrum De Spil wil de participatie aan cultuur intensifiëren. Hun ambitie reikt verder 

dan het passief bijwonen van een voorstelling. Ze willen de culturele beleving door allerlei 

initiatieven verhogen. De Spil programmeert voorstellingen voor iedereen, waarbij actief 

meegewerkt wordt aan het doorbreken van een groeiend socio-cultureel isolement van 

bepaalde doelgroepen. Ze willen meer aandacht voor drempelverlaging voor specifieke 
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doelgroepen : kinderen, jongeren, kansarmen en niet-Roeselaarse wereldburgers.  

 

3.7.6. Sport 

 

Het sportbeleidsplan (2008-2013) stelt volgende doelstellingen voor : 

- tegen het einde van 2013 worden sportverenigingen die bijdragen tot maatschappelijk 

participatie en gemeenschapsvorming en een meerwaarde bieden aan de plaatselijke 

samenleving, gewaardeerd en ondersteund door de stad ; 

- de sportbeoefening wordt doelgerichter ondersteund door heroriëntering van de middelen met 

accenten op o.m. jeugdopleiding, sociale correctie (= allochtonen, gehandicapten, kansarmen 

en senioren) en kwaliteitsverhoging. 

 

In de vernieuwing van de subsidiereglementen wil men aandacht voor sociale correctie. Clubs 

die bijdragen tot maatschappelijke participatie en gemeenschapsvorming worden ondersteund. 

De sportdienst voorziet subsidies voor sportverenigingen die speciale aandacht geven aan 

allochtonen, gehandicapten, kansarmen en senioren.  

 

3.7.7. Conclusie 

 

o Participeren aan het vrijetijdsaanbod is bij allochtone burgers nog heel beperkt. Momenteel 

zijn we bezig deze drempels in kaart aan het brengen. 

 

o De vrijetijdspas is een zeer goed instrument om die participatie te verhogen. Daarom 

moeten alle middelen aangewend worden om deze vrijetijdspas te promoten. 

 

o Deelname aan het vrijetijdsaanbod is nog altijd niet laagdrempelig genoeg. Een van de 

mogelijke oorzaken is de kostprijs. Niet alleen het inschrijvingsgeld voor cursussen of clubs, 

maar ook de uitrusting en de benodigdheden kunnen voor een extra uitgave zorgen. 
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3333.8. Inburgering.8. Inburgering.8. Inburgering.8. Inburgering    

 

3.8.1 Actoren 

o Lokaal bestuur : 

- Dienst bevolking 

- Integratiedienst 

- OCMW (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 

 

o Andere : 

- Onthaalbureau Inburgering West-Vlaanderen 

- Huis van het Nederlands 

- VDAB in het kader van het secundair traject 

- deSom in het kader van het secundair traject 

- Aanbieders NT2 

- Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers 

- Elim 

 

3.8.2. Participatie en overleg 

 

De cluster etnisch-culturele minderheden is het overlegorgaan tussen de verschillende partners 

op het gebied van inburgering. Daarnaast is er met de verantwoordelijken van 

deSom/inburgering en de integratiedienst eerder op een informelere, minder gestructureerde 

manier, regelmatig overleg. 

 

3.8.3. Onthaalbureau 

Sedert 2010 heeft het Onthaalbureau een nieuwe locatie. Samen met het Huis van het 

Nederlands vonden ze een onderdak in de Hugo Verrieststraat. De nieuwe locatie beantwoordt 

veel meer aan de noden. De cursussen maatschappelijke oriëntatie kunnen daar gegeven 

worden.  

 

3.8.4. Cijfers en ontwikkelingen 

 

o In vergelijking met 2008-2011 zijn er meer trajectbegeleiders aan het werk in het 

Onthaalbureau. In de toekomst zullen waarschijnlijk nog meer trajectbegeleiders moeten 

ingezet worden. Op dit ogenblik werken 3 VTE in het Onthaalbureau. Er is een grote 

instroom van inburgeraars. Dit is te wijten aan een grotere instroom van asielzoekers die 

worden opgevangen in de omliggende gemeenten. Daarnaast werden heel wat mensen, die 

geregulariseerd werden n.a.v. de laatste regularisatiecampagne, opnieuw opgeroepen om 
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zich aan te melden bij het onthaalbureau. 

 

o De maatschappelijke zetel van deSom zal met grote waarschijnlijkheid verplaatst worden 

naar Kortrijk. Of dit gevolgen zal hebben voor het Onthaalbureau en de MO-cursussen en 

MO-docenten is nog onduidelijk. 

 

o deSom start dit jaar met een systeem van inburgeringscoaches. Het systeem beoogt de 

inburgering te bevorderen door autochtonen als coach te laten optreden voor inburgeraars 

die kiezen voor een secundair traject met een sociaal-cultureel perspectief.  

Wie een keuze maakt om de levensloopbaan binnen het sociaal perspectief te oriënteren 

zijn er twee opties. Of men kiest ervoor  zelfstandig een weg te zoeken binnen het 

vrijetijdsaanbod ; of men kiest ervoor om in te stappen in een programma waarbij men door 

een coach begeleid wordt.  

De inburgeraar die voor dit laatste kiest, krijgt onder begeleiding van een inburgeringscoach 

een kijk op de samenleving via vrijetijdsinitiatieven en neemt hieraan actief deel. Geleidelijk 

aan realiseert de inburgeraar, samen met de coach, een programma. De inburgeraar 

doorbreekt op die manier eventueel isolement. Hij krijgt ook handvaten aangereikt om het 

bestaande vrijetijdsaanbod in zijn buurt te verkennen. Zo zet de inburgeraar de eerste 

stappen in de beleving van dit vrijetijdsinitiatief en verwerft hij de capaciteit om zelfstandig in 

het vrijetijdsaanbod van zijn regio de weg te vinden. 

 

o Er is een verhoogde instroom aan inburgeraars. De redenen zijn moeilijk te achterhalen. 

Vermoedelijk heeft het te maken met het feit dat in een aantal omliggende gemeenten er 

een grotere opvangcapaciteit voor asielzoekers werd gecreëerd. Een groep van 

geregulariseerden werd opnieuw opgeroepen om zich aan te melden.   

 

o De hervormingsplannen van de Vlaamse minster van Inburgering, Geert Bourgeois, zullen  

de inburgerings- en integratiesector ingrijpend wijzigen. 
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  2008 2009 2010 

Totaal aantal inburgeraars :       

Roeselare 257 280 331 

Rumbeke 0 1 4 

Beveren 5 3 3 

Oekene 1 0 1 

Totaal  263 284 339 

        

        

Nationaliteit :       

Afghanistan 10 14 10 

Armenië 4 13 13 

Irak 10 18 20 

Iran 9 7 19 

Kosovo 1 14 12 

Marokko 15 12 7 

Nederland 8 12 11 

Polen 28 19 33 

Portugal 1 18 13 

        

        

Advies Huis van het 
Nederlands       

CBE 59 58 69 

CVO 80 u 5 5 3 

CVO 120u 86 114 114 

CVO 180u 18 24 15 

        

        

Perspectief :       

educatief 8 10 0 

geen hoofdperspectief 18 11 38 

professioneel 0 0 2 

professioneel VDAB 24 17 20 

professioneel werkt 2 4 7 

socio-cultureel 23 16 13 

        

        

Attest behaald :       

ja 78 71 21 

nee 13 5 3 

leeg  172 208 315 
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3.8.5. Voorbije acties 

 

o stadsplan nieuwkomers : een eenvoudig stadsplan met aanduiding van de belangrijkste 

voorzieningen voor nieuwkomers 

o onthaalbrochure voor anderstalige nieuwe inwoners : brochure met de belangrijkste 

informatie voor nieuwe inwoners met gegevens waar ze meer informatie kunnen vinden 

o Dag van de inburgering : organisatie van een dag om inburgeraars te feliciteren met hun 

inspanningen  

o Rondleiding van cursisten Maatschappelijke Oriëntatie bij enkele stadsdiensten 

 

3.8.6. Conclusies 

 

Inburgeren is de fase voorafgaand aan integratie. Als stad hebben we er dus alle belang bij dat 

mensen goed ingeburgerd raken. Dit vergemakkelijkt de latere integratie. Inburgeraars worden 

goed opgevangen in het vernieuwde Onthaalbureau. Het gegeven dat ook het Huis van het 

Nederlands in hetzelfde gebouw onderdag vindt, maakt de dienstverlening en de samenwerking 

tussen beide partners eenvoudiger en eenvormig. 

Het project van de inburgeringscoaches geeft niet alleen inburgeraars de kans om het 

vrijetijdsaanbod te leren kennen en te gebruiken. Het biedt autochtonen de unieke mogelijkheid 

om inburgeraars te begeleiden en het stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Dit is een kans 

die we niet mogen laten liggen. 

Het stadsplan, de onthaalbrochure  en de rondleiding voor cursisten Maatschappelijke 

Oriëntatie, moeten nieuwe inwoners meer houvast geven. De publicaties en de rondleiding 

kunnen zorgen een betere kennis van de nieuwe woonplaats. 
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3333.9. Mensen zonder papieren.9. Mensen zonder papieren.9. Mensen zonder papieren.9. Mensen zonder papieren    

 

3.9.1. Actoren 

Lokaal bestuur : 

- OCMW 

 

Andere : 

- Elim 

- CAW-televestiaire 

- de Kringwinkel 

- De Bremstruik 

- Mannahuis 

- Laat onze vrienden blijven 

- IOM 

- onderwijs 

 

3.9.2. Aanbod van het OCMW 

 

o Dringende medische hulpverlening 

o Toeleiding naar de Internationale Organisatie voor Migratie, voor illegalen die vrijwillig willen 

terugkeren naar het land van herkomst. 

 

3.9.3. Participatie en overleg 

 

Binnen de cluster etnisch-culturele minderheden wordt regelmatig overlegd rond illegalen en 

welk circuit van hulpverlening voor hen kan opgestart worden.  

 

3.9.4. Cijfers en beleidsontwikkelingen 

 

Het is heel moeilijk om een cijfer te kleven op mensen die illegaal in het land verblijven. Bij de 

regularisatiecampagne van eind 2009 werden ongeveer 128 dossiers opgestuurd. Het betrof 

vooral uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar er waren ook heel wat mensen bij met een te lang 

lopende asielprocedure. 

Bij het OCMW Roeselare werden eind 2010 43 mensen zonder papieren, ondersteund in hun 

dringende medische hulpverlening. 

Het blijft gissen naar het aantal Mensen zonder Papieren in de stad.  
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3.9.5. Conclusies 

 

Het is heel moeiljk om vat te krijgen op de doelgroep ‘Mensen zonder Papieren’. Officiële cijfers 

zijn er niet, maar uit ervaringen van verschillende diensten weten we dat ook die groep in 

Roeselare aanwezig is. Wanneer het gaat om gezinnen met kinderen is de toestand nog 

schrijnender : de kinderen zijn immers leerplichtig, maar de ouders kunnen de schoolkosten 

niet betalen.  

Enkele particuliere initiatieven proberen ondersteuning te bieden aan deze mensen, zowel op 

materieel als op financieel vlak. De doelgroep heeft weinig rechten en valt voor veel zaken uit de 

boot. 
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Deel 4 : Doelstellingen  2012 – 2014 

 
 
Opdracht 1 : De stad wil de gelijke kansen voor etnisch culturele 

minderheden bevorderen 
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Strategische doelstelling 1 – De Stad bevordert de gelijke kansen voor etnisch-culturele minderheden door 
mee te werken aan de verbetering van de onderwijskansen voor kinderen en jongeren van diverse herkomst. 

Operationele doelstelling  Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. De integratiedienst neemt deel aan 
structurele overlegfora inzake onderwijs (V) 

- Deelname aan de Algemene Vergadering LOP 
Basis 

- Deelname aan de Algemene Vergadering LOP 
Secundair 

- Zitting in het Dagelijks Bestuur LOP Basis 
- Zitting in relevante werkgroepen 

- Aanwezigheidslijst en verslagen 
en evaluatie van het overleg 

- Aanwezigheidslijst en verslagen 
en evaluatie van het overleg 

- Aanwezigheidslijst en verslagen 
en evaluatie van het overleg 

- Aanwezigheidslijst en verslagen 
en evaluatie van het overleg 

2012-2013-
2014 

2. De stad heeft zicht op het onderwijsland-
schap, specifiek met het oog op leerlingen van 
diverse herkomst. (V) 

- Er wordt een kwalitatieve en kwantitatieve 
omgevingsanalyse voor het basisonderwijs 
opgesteld 

- Er wordt een kwalitatieve en kwantitatieve 
omgevingsanalyse voor het secundair 
onderwijs opgesteld 

- De stad/dienst onderwijs maakt analyses 
volgens de noodzaak van het ogenblik  

- Omgevingsanalyse voor het 
basisonderwijs 
 

- Omgevingsanalyse voor het 
secundair onderwijs 
 

- Analyses uitgevoerd door/voor 
de dienst onderwijs 

2012 
 
 
2014 
 
 
2012-2013-
2014 

3. De stad ondersteunt scholen in het omgaan 
met diversiteit. (N) 

Vraaggerichte en aanbodgerichte ondersteuning 
voor scholen. Dit kan o.m. en b.v. zijn : 
- ondersteunen van scholen in het opzetten van 
een aangepaste communicatie met anderstalige 
gezinnen (2012) 
-  ondersteunen van scholen in het omgaan met 
meertaligheid  
- aanbieden van een opleiding voor leerkrachten 
in het omgaan met en de opvang van leerlingen 
met een migratiegeschiedenis  
- scholen ondersteunen in het omgaan met 
bepaalde/specifieke bevolkingsgroepen door 
gebruik te maken van sleutelfiguren. 

- Verslagen, rapporten en 
resultaten van deze ondersteuning 

2012-2013-
2014 
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4. De stad ondersteunt gezinnen van diverse 
afkomst in hun relatie met opvoeding en 
onderwijs. (V) 

- Sensibiliseren van scholen om 
doelgroepouders aan te spreken en samen te 
brengen. 

- Organiseren van initiatieven om de kleuter-
participatie te verhogen (o.m. De Leeskriebel, 
voorleesproject voor taalarme gezinnen) 

- Organiseren van initiatieven die de 
ouderbetrokkenheid in scholen kan verhogen, 
o.m. door in eigen organisaties (De 
Leeskriebel, Wiebelweek Nederlands,…) oog 
te hebben voor de ouderbetrokkenheid. 
 

- Opzetten van een project ivm 
opvoedingsondersteuning ism relevante 
partners 

- Verslagen en rapporten over de 
sensibilisering van scholen 
 

- Verslagen en rapporten over de 
initiatieven die de 
kleuterparticipatie verhogen 

- Verslagen en rapporten over de 
initiatieven die de 
ouderbetrokkenheid verhogen 
 

- Trend : allochtone ouders 
voelen zich beter betrokken bij 
de school van hun kinderen en 
kleuters komen regelmatig naar 
school 

2012-2013-
2014 

5. De stad biedt mogelijkheden tot het 
wegwerken van de taalachterstand van 
anderstalige kinderen. (V) 

- Organisatie van het zomertaalkamp 
‘Wiebelweek Nederlands voor kleuters en 
kinderen van de lagere school (3 tot  12 jaar) 
(initiatief binnen het Flankerend 
Onderwijsbeleid) 
 
 
 
 
 
 
 

- Organisatie van het zomertaalkamp 
‘Zomerspurt’ voor leerlingen van het 
secundair onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 

- (1) De verslagen van de 
werkgroep ‘Wiebelweken 
Nederlands’. 
(2) Communicatie met de 
Roeselaarse basisscholen en 
stimuleringsacties 
(3) Minstens 20 kinderen 
nemen deel aan de 
Wiebelweken Nederlands 
(4) Er is minstens een aanbod 
per jaar. 
 

- (1) De verslagen van de 
werkgroep ‘Zomerspurt’ 
(2) Communicatie met de 
Roeselaarse secundaire scholen 
en stimuleringsacties 
(3) Minstens 10 jongeren 
nemen deel aan ‘Zomerspurt’ 
(4) Er is minstens een aanbod 
per jaar 
 

2012-2013-
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-2013-
2014 
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- Ondersteunen van Elim vzw (steunpunt 
vluchtelingen) in de organisatie van hun 
huiswerkklas voor kinderen van de lagere 
school (initiatief binnen het Flankerend 
Onderwijsbeleid) 

 
- Afstemming van de verschillende genoemde 
projecten op elkaar : welke kinderen en welke 
ouders worden bereikt ? Gaat het om 
dezelfde gezinnen ? Welke effecten worden 
bereikt ? 
 

- Nagaan of de Wiebelweken Nederlands en 
het zomeraanbod NT2 van het CVO van 
Roeselare op elkaar kan afgestemd worden. 

- (1) Opmaak van het dossier 
voor het Flankerend 
onderwijsbeleid 
(2) Hulp bij de opmaak van de 
jaarlijkse evaluatie 

 
- Rapport  

 
 
 
 
 

- Afspraken en verslagen  
 
 
 
 

2012-2013-
2014 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
2012 

6. De Dienst Onderwijs probeert gelijke 
onderwijskansen te verhogen i.s.m. andere 
stadsdiensten en partners (N) 

- Uitwerken van een beleid rond gelijke 
onderwijskansen 

- Stroomlijnen van de informatiedoorstroom 
tussen stad en school en omgekeerd 

- Overleg organiseren tussen de stad en het 
onderwijs 

- Opstellen van een beleid voor de integratie van 
allochtonen en kansarmen 

- Projecten op elkaar afstemmen  
 

- Naar ouderbetrokkenheid toe werken 

- Een uitgeschreven beleid 
 

- Rapport over de informatie-
doorstroom 

- Evaluatie van het overleg 
 

- Een uitgeschreven beleid 
 

-  Rapportage van deze 
afstemming 

- Rapportage van hun 
inspanningen 

2014 
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Strategische doelstelling 2 – De Stad zorgt er voor dat elke burger een gelijkwaardige toegang heeft tot de 
stedelijke dienstverlening. 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. De integratiedienst ondersteunt stedelijke 
diensten in hun omgang met etnisch-culturele 
minderheden 

- Stadsdiensten worden gescreend op hun 
toegankelijkheid, specifiek voor mensen met 
een migratiegeschiedenis 
 

- Stadsdiensten worden begeleid in een traject 
om hun dienstverlening aan te passen aan de 
diversiteit in de stad. 

- Een screeningsrapport en een 
aanbevelingsrapport voor de 
onderzochte dienst 
 

- Jaarlijks wordt minstens 1 
stadsdienst begeleid 

2012-2013-
2014 

2. De stad doet inspanningen tot een inclusief 
beleid op vlak van jeugd, sport en cultuur 

- Aan de hand van een knelpuntenanalyse 
worden mogelijke drempels tot inclusief 
werken weggewerkt. 

- Het aantal mensen met een 
migratiegeschiedenis die 
deelnemen aan activiteiten van 
de diensten jeugd, sport en 
cultuur verhoogt : het aantal 
deelnemers van allochtone 
afkomst wordt  elk jaar 
nagegaan 

- Rapport knelpuntenanalyse 
- Rapportage van de evaluatie van 
de acties ter bevordering van het 
inclusief werken 

2012-2013-
2014 

3. Binnen het Lokaal Sociaal Beleid hebben de 
verschillende diensten oog voor ECM in hun 
actie- en beleidsplannen en in hun 
professionele overlegstructuren (clusters) 

- Diensten nemen initiatieven om hun werking 
en beleid aan te passen aan mensen met een 
migratiegeschiedenis 
 
 
 

- De woondienst en de Werkwinkel worden 
ondersteund door de integratiedienst in hun 
acties en aanbod voor mensen met een 
migratiegeschiedenis 

- Opname van aandachtspunten 
voor etnisch-culturele 
minderheden in de actieplannen 
van de verschillende 
beleidsdomeinen. 
 

- Een beschrijvende evaluatie van 
de ondernomen en 
ondersteunde acties 
 

2012-2013-
2014 
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- Clusters hebben binnen hun eigen werking 
oog voor mensen met een 
migratiegeschiedenis.  

 
 

- Overzicht van hoe de clusters 
dit in hun werking opnemen 

4. De woondienst bereikt ook mensen met een 
migratiegeschiedenis. 

- Mogelijk discriminerende situaties worden 
doorgegeven aan het meldpunt discriminatie 
 

- Er is overleg tussen verschillende diensten en 
de immkantoren 
 

- Aantal meldingen bij het 
meldpunt discriminatie 
 

- Rapportage van dit overleg 

2012-2013-
2014 

5. De stad neemt initiatieven ifv een 
kwaliteitsvolle dienstverlening. 

- Er is zicht op de noden rond omgaan met 
allochtoon cliënteel bij het fronddeskpersoneel 
 

- De competenties van het frondeskpersoneel 
van de stad is verhoogd naar omgang met 
allochtoon cliënteel 
 

- Regionale reguliere diensten krijgen informatie 
op maat : er wordt een informatienamiddag 
georganiseerd ism relevante partners. 

- Overzicht van de noden 
 
 

- Interculturaliseringsproces 
opstarten i.s.m. deSom. 

 
 
- Een beschrijvende evaluatie van 
de infonamiddag, het aantal 
verstuurde uitnodigingen, het 
aantal deelnemers. 

2012-2013-
2014 
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Strategische doelstelling 3 – De Stad stemt haar communicatie met de burgers af op de doelgroep ECM 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. Er wordt op een gepaste manier 
gecommuniceerd met anderstaligen en 
laagtaalvaardigen. 

- Opleiding organiseren rond mondelinge 
communicatie  

- Opleiding rond schriftelijke communicatie : 
helder en eenvoudig schrijven 

- Aanpassen van communicatie aan 
laagtaalvaardigen en anderstaligen 

- Georganiseerde opleidingen rond 
mondelinge en schriftelijke 
communicatie 
 

- Beschrijving van de aanpassing 
en voorbeeldteksten 

2012-2013-
2014 

2. Opstellen van een taalbeleid - Opstellen van een taalbeleid voor de diensten 
Bevolking en Burgerlijke Stand 

- Implementeren van het taalbeleid voor de hele 
organisatie 

- Uitschrijven van het taalbeleid 
 

- Opnemen van het taalbeleid in 
het diversiteitsplan 

2012 
 
2014 

3. Gebruik van Klare Taal stimuleren (KT-
cheques, organiseren workshops) 
 

- Stedelijke en reguliere diensten maken gebruik 
van het systeem van Klare Taal-cheques 

- Teksten worden nagelezen op klare taal 
- Organiseren van workshops rond klare taal 

- Aantal stedelijke en reguliere 
diensten die gebruiken maken 
van de Klare Taal-cheques 

- Aantal gescreende teksten 
- Voorbeelden van aangepaste 

teksten 
- Rapportage van de 

georganiseerde workshops 

2012-2013-
2014 

4. Verschillende stadsdiensten passen hun 
nieuwe brochures aan aan laaggeletterden of 
anderstaligen 

- Brochures worden herschreven in klare taal - Voorbeelden van aangepaste 
brochures 

2012-2013-
2014 

5. De integratiedienst stuurt de 
onthaalbrochure bij (updaten, nieuwe vertaling 
volgens de noden) 
 

- Onthaalbrochure voor nieuwe anderstalige 
bewoners wordt geactualiseerd 

- De nieuwe onthaalbrochure 2012-2013-
2014 
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Strategische doelstelling 4 – De Stad verhoogt de inspraak en participatie van etnisch-culturele minderheden 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. De mensen met een migratiegeschiedenis 
hebben inspraak in het lokale beleid van 
Roeselare. 

- Het structureel overleg met de mensen met 
een migratiegeschiedenis wordt verder 
uitgebouwd, verfijnd en regelmatig 
geëvalueerd. 
 

- Er zijn regelmatig bijeenkomsten van het 
overleg 
 

- Het overleg adviseert rond het integratiebeleid 
van de stad 
 

- Er worden indien noodzakelijk ad hoc 
werkgroepen opgericht om mensen met een 
migratiegeschiedenis te bevragen rond 
bepaalde thema’s (onderwijs, wonen, werken, 
opvoeding,…) 

- Omschrijving van hoe het overleg 
werd uitgebouwd. 
Evaluatieverslag van het overleg. 
 
 

- Aantal bijeenkomsten, minstens 
twee maal per jaar 
 

- De uitgebrachte adviezen 
 
 

- Overzicht en samenvatting van 
de bevragingen 

2012-2013-
2014 

2. De stad overleg regelmatig met 
vertegenwoordigers van de verschillende 
levensbeschouwingen 

- Er is jaarlijks minstens één overleg met 
vertegenwoordigers van de verschillende 
levensbeschouwingen 
 

- De stad stimuleert de verschillende 
levensbeschouwelijke instellingen om hun 
werking bekend te maken 
 

- De stad stimuleert de verschillende 
levensbeschouwelijke instellingen om samen 
acties te organiseren 

- Verslag van het jaarlijks overleg 
 
 
 

- Overzicht van de acties tot 
stimulering 
 
 

- Overzicht van de acties  

2012-2013-
2014 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         106 

3. De stad stimuleert de ontwikkeling en 
handhaving van zelforganisaties 

- De stad helpt mee te zoeken naar 
vergaderlocaties voor eventuele 
zelforganisaties 
 

- De stad staat in voor logistieke en/of 
administratieve ondersteuning van 
zelforganisaties 
 

- De stad stimuleert zelforganisaties om lid te 
worden van de cultuurraad. 

- Aantal ter beschikking gestelde 
lokalen 
 
 

- Aantal gesteld vragen 
 
 
 

- Aantal deelnemers aan de 
cultuurraad. Overzicht van de 
acties tot stimulering 

2012-2013-
2014 
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Strategische doelstelling 5 – De Stad stimuleert etnisch-culturele minderheden om deel te nemen aan het 
vrijetijdsaanbod 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. Het aanbod van Buurtsport moet ook 
mensen met een migratiegeschiedenis 
bereiken. 

- Allochtone kinderen nemen deel aan de 
activiteiten van buurtsport. 
 
 

- Allochtone kinderen worden gestimuleerd om 
gebruik te maken van het reguliere aanbod op 
vlak van sport. 
 
 
 
 

 
- Buurtsport organiseert i.s.m. de sportdienst 
en de integratiedienst fietslessen voor 
kinderen en volwassenen, met specifieke 
aandacht voor mensen met een 
migratiegeschiedenis. 

- Aantal allochtone deelnemers 
aan de activiteiten van 
buurtsport. 
 

- Beschrijvende evaluatie van de 
initiatieven die door de 
integratiedienst georganiseerd 
worden – structureel overleg, 
wiebelweken, leeskriebel,… - om 
mensen te informeren. 
Uitdelen van folders. 
 

- Verslagen van de organisatie 
Aantal deelnemers 

2012-2013-
2014 

2. De stad bevordert de deelname van 
etnisch-culturele minderheden aan het 
vrijetijdsaanbod 

- De vrijetijdspas wordt bij mensen met een 
migratiegeschiedenis bekend gemaakt 
 

- De vrijetijdspas wordt gebruikt door mensen 
met een migratiegeschiedenis 
 

- Beschrijvende evaluatie van de 
initiatieven die hiervoor worden 
genomen 
 

- Aantal vrijetijdspassen 
uitgedeeld aan mensen met een 
migratiegeschiedenis 

2012-2013-
2014 

3. De stad stimuleert de deelname aan het 
aanbod op vlak van cultuur, sport en 
jeugdactiviteiten. 

- Stimuleren van vrijetijdsorganisaties om 
inspanningen te doen om ECM in hun 
organisatie te betrekken 
 
 

- Oplijsting en beschrijvende 
evaluatie van acties  ter 
stimulering 
 
 

2012-2013-
2014 
 
 
 



Minderhedenbeleidsplan Roeselare – 2012-2014                                                                                         108 

- Via het structureel overleg stimuleren van 
deelname aan stedelijke culturele of sportieve 
activiteiten en stedelijke adviesraden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De stadsdiensten doen inspanningen om de 
deelname van etnisch-culturele minderheden 
aan hun aanbod op vlak van cultuur, sport of 
jeugdactiviteiten te verhogen. 
 

 

- Bekendmaking van de 
activiteiten via folders, 
brochures. Binnen het 
structureel overleg oproepen tot 
deelname aan stedelijke advies-
raden.  
 
Trend : 
mensen met een 
migratiegeschiedenis nemen 
meer deel aan stedelijke 
adviesraden en stedelijke 
activiteiten 
 

- Nulmeting van het aantal 
deelnemers van allochtone 
origine aan de sportkampen. 
 

- Eindmeting  van het aantal 
deelnemers van allochtone 
origine aan de sportkampen 
 
Trend : allochtone kinderen 
vinden beter de weg naar het 
reguliere aanbod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
2014 

4. De stad maakt het reguliere socio-culturele 
aanbod bekend bij ECM. 

- Leerlingen van de OKAN-klas krijgen een 
infosessie over het vrijetijdsaanbod 
 

- Cursisten van de cursus NT2 bij het CVO en 
bij CBE krijgen een infosessie over het 
vrijetijdsaanbod. 
 

- Minstens 1 infosessie per jaar 
 
 

- Minstens 1 infosessie per jaar. 

2012-2013-
2014 

8. De stad ondersteunt het project rond 
inburgeringscoaches van deSom 

- De stad maakt het project bekend. 
 
 

- De stad verwijst geïnteresseerd mensen door 
 

- Uitdelen folders, artikel in de 
stadskrant ‘Rechtstreeks’ 
 

- Aantal doorverwijzingen 

2012-2013-
2014 
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Strategische doelstelling 6  – De Stad werkt aan een positieve beeldvorming rond etnisch-culturele 
minderheden 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. Er wordt op een gepaste manier 
gecommuniceerd over diversiteit in de stad. 

- Er wordt een driejaarlijks communicatieplan 
opgesteld. Dit plan bevat o.m. : 
- de wijze waarop het minderhedenbeleidsplan 
wordt gecommuniceerd 
- de manier waarop gestreefd wordt naar een 
inclusieve aanpak inzake correcte 
beeldvorming, waarbij de diversiteit van de 
samenleving wordt weerspiegeld 
 

- Het seniorentijdschrift ‘Mee!’ heeft oog voor 
etnisch-culturele diversiteit 
 

- De stadskrant ‘Rechtstreeks’ publiceert 
regelmatig artikels i.v.m. de etnisch-culturele 
diversiteit  in de stad. 
 

- In het personeelstijdschrift ‘Dialoog’ heeft men 
oog voor de etnisch-culturele diversiteit in de 
stad en de inspanningen die de stad hiervoor 
doet.  

- Het communicatieplan 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Artikels in ‘Mee!” 
 
 

- Artikels in ‘Rechtstreeks’ 
 
 
 

- Artikels in ‘Dialoog’ 

2012-2013-
2014 

2. De stad organiseert de ‘Dag van de Buren’ 
en heeft daarbij aandacht voor de etnisch-
culturele diversiteit in de stad. 

- De mensen met een migratiegeschiedenis 
worden aangemoedigd om actief deel te 
nemen aan de ‘Dag van de Buren’. 
 

- Tijdens de ‘Dag van de Buren’ heeft men oog 
voor de buren met een migratiegeschiedenis 
in de stad 

- Verslagen en evaluatie van de 
‘Dag van de Buren’ 

2012-2013-
2014 
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3. De stad doet inspanningen om contacten 
tussen mensen te stimuleren. 

- Samen met de vertegenwoordigers in het 
structureel overleg wordt gezocht naar acties 
die kunnen gedaan worden om de contacten 
tussen verschillende bevolkingsgroepen te 
doen ontstaan. 
 

- De wijkwerking heeft oog voor etnisch-
cutlurele diverstiteit en doet inspanningen om 
dit bij de verschillende wijkcomités te 
stimuleren (nieuwsbrief – contacten tussen 
mensen – verrijk je wijk) 
 

- Dedecteren van mogelijke 
samenlevingsproblemen en hiervoor 
oplossingen zoeken en bieden. Er wordt zoveel 
mogelijk aan probleempreventie gedaan. 

- De genomen initiatieven 
 
 
 
 
 

- De nieuwsbrieven 
Verslagen van ‘verrijk je wijk’’ 
 
 
 
 

- De gedetecteerde problemen 
De voorgestelde oplossingen en 
ondernomen acties 

2012-2013-
2014 

4. De stad verhoogt het bewustzijn rond 
etnisch-culturele diversiteit bij het eigen 
personeel  

- De stad organiseert een 
beeldvormingscampagne rond 
verdraagzaamheid en etnisch-culturele 
diversiteit 

- De beeldvormingscampagne 2012-2013 

5. De stad doet inspanningen om de 
beeldvorming tav etnisch-culturele 
minderheden bij externe organisaties te 
verbeteren. 

De stad brengt externe organisaties samen 
rond de problematiek van beeldvorming. Deze 
organisaties kunnen b.v. interimkantoren of 
immokantoren zijn.  

- De georganiseerde 
informatiedagen 

2013-2014 

6. Slachtoffers of getuigen van discriminatie 
kunnen terecht in het meldpunt discriminatie. 

- Er is een jaarlijkse registratie van het aantal 
meldingen 
 

- De ontvankelijke klachten worden behandeld 

- Het aantal meldingen 
 
 

- De behandelde klachten worden 
geëvalueerd en gebundeld. 

2012-2013-
2014 

7. De methodiek ‘van Verre en toch Dichte’ 
wordt gepromoot bij socio-culturele 
verenigingen 

- De socio-culturele verenigingen worden 
regelmatig op de hoogte gebracht van het 
bestaan van de methodiek 
 

- De jaarprogramma’s van de socio-culturele 
verenigingen is er oog voor diversiteit op basis 
van de ontwikkelde methodiek. 

- Manier waarop de verenigingen 
op de hoogte worden gebracht. 
 
 

- Aantal verenigingen die de 
methodiek hebben gebruikt. 

2012-2014 
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Strategische doelstelling 7 – De Stad voert een diversiteitsbeleid binnen het eigen personeelsbeleid 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. De stad en het OCMW stellen een 
diversiteitsplan op. 

- Er worden vormingen gevolgd rond het 
invoeren van diversiteit in het personeels-
beleid 
 

- Er is een diversiteitsplan bij de Stad en het 
OCMW. 

- De gevolgde vormingen 
 
 
 

- Het diversiteitsplan 

2012-2014 

2. De stad doet inspanningen om haar 
vacatures open stellen voor ECM. 

- Meer mensen met een migratiegeschiedenis 
solliciteren bij de stad 

- Het aantal mensen met een 
migratiegeschiedenis die 
solliciteren bij de stad (numeting 
in 2012 en eindmeting in 2014). 
De acties worden door de dienst 
personeel en organisatie 
uitgewerkt. 
 
Trend : het aantal sollicitanten 
van allochtone afkomst  bij de 
stad neemt toe 

2012-2013-
2014 
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Strategische doelstelling 8 – De Stad stimuleert de inburgering van anderstalige nieuwkomers. 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. Anderstalige nieuwkomers krijgen gepaste 
informatie over de stad. 

- Verschillende stadsdiensten leggen hun 
werking uit aan cursisten Maatschappelijke 
Oriëntatie 
 

- Het stadsplan voor nieuwkomers wordt 
jaarlijks aangepast aan nieuwe ontwikkelingen 
en verspreid. 
 

- De onthaalbrochure voor anderstalige 
nieuwkomers wordt jaarlijks aangepast aan 
nieuwe ontwikkelingen en verspreid. 
 

- De rondleiding voor nieuw inwoners wordt 
aangepast voor anderstalige nieuwkomers. 
 

- Aantal rondleidingen en aantal 
cursisten 
 
 

- Aantal verdeelde stadsplannen 
Het actief gebruik wordt jaarlijks 
geëvalueerd op de cluster ecm 
 

- De aangepaste onthaalbrochure 
 
 
 

- De aangepaste rondleiding 

2012-2013-
2014 

2. De stad beloont de inspanningen die 
anderstalige nieuwkomers leveren bij hun 
inburgering 

- Organiseren van een ‘Dag van de Inburgeraar’ - Aantal deelnemers 2012-2013-
2014 

3. De stad onderhoudt structurele contacten 
met Onthaalbureau en houdt op die manier 
een vinger aan de pols. 

- Minstens 2 maal per jaar wordt overleg 
gepleegd tussen de stad en het 
onthaalbureau 

- Verslagen van het overleg 2012-2013-
2014 

4. De stad ondersteunt de sociaal tolkendienst 
van deSom 
 

- Er is een financiële ondersteuning dmv een 
convenant afgesloten met deSom. 
 

- De integratieambtenaar is lid van de 
stuurgroep van de sociaal tolkendienst 

- De convenant 
 
 

- Verslagen van de stuurgroep 

2012-2013-
2014 

7. Sensibilisering rond huwelijksmigratie  - De stad sensibiliseert haar inwoners rond de 
gevolgen van huwelijksmigratie dmv van 

- De ter beschikking gestelde 
brochures 

2012—2013-
2014 
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folders en brochures 

8. De mogelijkheden tot kinderopvang worden 
beter bekend gemaakt. 

- De kinderopvang wordt tijdens de organisaties 
van de integratiedienst bekend gemaakt : 
Wiebelweken, De Leeskriebel, 
opvoedingsondersteuning,… 

- Lijst van manieren waarop de 
kinderopvang wordt bekend 
gemaakt. 

2012-2013-
2014 

9. De stad moedigt haar inwoners aan om 
Nederlands te spreken tegen mensen met een 
migratiegeschiedenis. 

- Er wordt i.s.m. het Huis van het Nederlands 
en NT2-verstrekkers een campagne opgezet 
om het spreken van het Nederlands te 
promoten en om (ex-)cursisten te belonen 
voor hun inspanningen. 

- Jaarlijks evaluatieverslag en 
evaluatie van de campagne 

2013-2014 

10. De stad ondersteunt de werking van het 
Steunpunt voor vluchtelingen Elim via haar 
subsidiëring voor sociale initiatieven. 
  

- Elim zet haar werking voort : 
- huiswerkklas 
- dialoogtafels 
- vrouwengroep 
- gebruik van pc en internet 

- Jaarlijks evaluatieverslag  2012-2013-
2014 
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Strategische doelstelling 9 – De Stad doet inspanningen om woonwagenbewoners op te vangen 

Operationele doelstelling Resultaat Wijze van evaluatie Tijdstip 

1. De stad gaat na of er mogelijkheden zijn tot 
oprichting van een doortrekkersterrein voor 
woonwagenbewoners. 

- Opname van een doortrekkersterrein in het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

- Uittreksel uit de notulen van de 
gemeenteraad 

2014 
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Jaarplanning 2012 
 
 
Strategische doelstelling 1 : Strategische doelstelling 1 : Strategische doelstelling 1 : Strategische doelstelling 1 : De Stad De Stad De Stad De Stad bevorderbevorderbevorderbevordert t t t dededede gelijke kansen gelijke kansen gelijke kansen gelijke kansen voor etnisch voor etnisch voor etnisch voor etnisch----culturele culturele culturele culturele 
minderheden door mee te werken aan de verbetering van de onderwijskansen voorminderheden door mee te werken aan de verbetering van de onderwijskansen voorminderheden door mee te werken aan de verbetering van de onderwijskansen voorminderheden door mee te werken aan de verbetering van de onderwijskansen voor kinderen  kinderen  kinderen  kinderen 
en jongeren van diverse afkomsten jongeren van diverse afkomsten jongeren van diverse afkomsten jongeren van diverse afkomst    

 

1. De integratiedienst neemt deel aan structurele overlegfora inzake onderwijs 
2. De stad heeft zicht op onderwijslandschap, specifiek met het oog op leerlingen van diverse 
herkomst 

3. De stad ondersteunt scholen in het omgaan met diversiteit 
4. De stad ondersteunt gezinnen van diverse afkomst in hun relatie met opvoeding en 
onderwijs 
5. De stad biedt mogelijkheden tot het wegwerken van de taalachterstand van anderstalige 
kinderen 
6. De Dienst Onderwijs probeert gelijke onderwijskansen te verhogen i.s.m. andere 
stadsdiensten en partners. 

 

 

Stratetgische Stratetgische Stratetgische Stratetgische doelstelling 2 : doelstelling 2 : doelstelling 2 : doelstelling 2 : De Stad zorgt er voor dat elke burger een gelijkwaardige De Stad zorgt er voor dat elke burger een gelijkwaardige De Stad zorgt er voor dat elke burger een gelijkwaardige De Stad zorgt er voor dat elke burger een gelijkwaardige 
toegantoegantoegantoegang heeft tot de stedelijke dienstverleningg heeft tot de stedelijke dienstverleningg heeft tot de stedelijke dienstverleningg heeft tot de stedelijke dienstverlening    

 

1. De integratiedienst ondersteunt stedelijke diensten in hun omgang met ecm 

4. De Woondienst bereikt ook mensen met een migratiegeschiedenis 

5. De stad neemt initiatieven i.f.v. een kwaliteitsvolle dienstverlening 
 
 
Strategische doelstelling 3 : Strategische doelstelling 3 : Strategische doelstelling 3 : Strategische doelstelling 3 : De Stad De Stad De Stad De Stad stemstemstemstemt t t t haarhaarhaarhaar communicatie communicatie communicatie communicatie met de burgers  met de burgers  met de burgers  met de burgers af af af af op op op op 
doelgroep ecmdoelgroep ecmdoelgroep ecmdoelgroep ecm    

 

1. Er wordt op een gepaste manier gecommuniceerd met anderstaligen en laagtaalvaardigen 

2. opstellen van een taalbeleid 

3. Gebruik van Klare Taal stimuleren 

 

 

Strategische doelstelling 4 : Strategische doelstelling 4 : Strategische doelstelling 4 : Strategische doelstelling 4 : De Stad verhoogtDe Stad verhoogtDe Stad verhoogtDe Stad verhoogt de de de de inspraak en participatie van ecm inspraak en participatie van ecm inspraak en participatie van ecm inspraak en participatie van ecm    

 

1. De mensen met een migratiegeschiedenis hebben inspraak in het lokale beleid 
2. De stad overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van de verschillende 
levensbeschouwingen 

3. De stad stimuleert de ontwikkeling en handhaving van zelforganisaties 

 
Strategische doelstelling 5 : Strategische doelstelling 5 : Strategische doelstelling 5 : Strategische doelstelling 5 : De stad De stad De stad De stad stimulerestimulerestimulerestimulereertertertert    ecm om ecm om ecm om ecm om deeldeeldeeldeel te nemen te nemen te nemen te nemen    aan haan haan haan het  et  et  et  
vrijetijdsaanbovrijetijdsaanbovrijetijdsaanbovrijetijdsaanbodddd    
    

1. Het aanbod van Buurtsport bereikt ook mensen met een migratiegeschiedenis 

4. De stad maakt het reguliere socio-culturele aanbod bekend bij ecm 

5. De stad ondersteunt het project rond inburgeringscoaches van deSom 
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Strategische doelstelling 6 : Strategische doelstelling 6 : Strategische doelstelling 6 : Strategische doelstelling 6 : De Stad werkt aan een De Stad werkt aan een De Stad werkt aan een De Stad werkt aan een positieve beeldvormingpositieve beeldvormingpositieve beeldvormingpositieve beeldvorming rond ecm rond ecm rond ecm rond ecm    

 

1. Er wordt op een gepaste manier gecommuniceerd over diversiteit in de stad 
2. De stad organiseert de ‘Dag van de Buren’ en heeft daarbij aandacht voor de etnisch-
culturele diversiteit in de stad 

3. De stad doet inspanningen om contacten tussen mensen te stimuleren 

4. De stad verhoogt het bewustzijn rond etnisch-culturele diversiteit bij het eigen personeel  
5. De stad doet inspanningen om de beeldvorming tav ecm  bij externe organisaties te 
verbeteren 

6. Slachtoffers of getuigen van discriminatie kunnen terecht in het meldpunt discriminatie 

7. De methodiek ‘van Verre en toch Dichte’ wordt gepromoot bij socio-culturele verenigingen 

 

Strategische doelstelling 7 : diversiteitsbeleid personeelStrategische doelstelling 7 : diversiteitsbeleid personeelStrategische doelstelling 7 : diversiteitsbeleid personeelStrategische doelstelling 7 : diversiteitsbeleid personeel    

1. De stad en het OCMW stellen een diversiteitsplan op 

2. De stad doet inspanningen om haar vacatures open te stellen voor ecm 

 

Strategische doelstelling 8 : stimuleren van inburgeringStrategische doelstelling 8 : stimuleren van inburgeringStrategische doelstelling 8 : stimuleren van inburgeringStrategische doelstelling 8 : stimuleren van inburgering    

1. Anderstalige nieuwkomers krijgen gepaste informatie over de stad 

2. De Stad beloont de inspanningen die anderstalige nieuwkomers leveren bij hun inburgering 
3. De stad onderhoudt structurele contacten met onthaalbureau en houdt op die manier een 
vinger aan de pols 

4. De stad ondersteunt de sociaal tolkendienst van deSom 

5. De stad sensibiliseert rond huwelijksmigratie 

6. De mogelijkheden tot kinderopvang worden beter bekend gemaakt 
7. De stad moedigt haar inwoners aan om Nederlands te spreken tegen mensen me een 
migratiegeschiedenis 
8. De stad ondersteunt de werking van het Steunpunt voor Vluchtelingen, Elim, via haar 
subsidiëring voor sociale initiatieven. 
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