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StadSplan Diversiteit 

Welkom,

Schoonheden en grootheden,
grijze muizen en arme luizen,
betweters en beterweters,
dwarsliggers, steunpilaren,
bloedneuzen en feestgeuzen.
Dit is een stad van afvoeren en vervoeren,
van oproeren en ontroeren.
Van ham- en andere burgers.
Van kippen- en andere borsten.
De stad van vergrijzers en verwitters,
vergroeners en verkleurders.
Van binnen- en van buitenwippers.
Van pipo’s en klojo’s.
Van solo’s en trio’s.
Van slippen- en van hoorndragers.
Van kakmadammen en hanenkammen.
Van angsthazen en natiebazen.
Een stad van kerk- en andere fabrieken.
Van haven- en liefdesbedrijven.

De stad van
neven en van nichten.
belangers en behangers.
Van lange armen, kleine lichten.
Van navelstaarders en duimzuigers.
Bruinbakkers en zwartkijkers.
Dit is een stad van an- en alfa-beten,
van Janm’nklotes en van Pierkeszjusten.
Van smoelentrekkers en kazakkendraaiers.
Jullie, 
allemaal,
zijn die stad voor mij.
De stad van wij.
Een stad van iedereen. 
Schoon volk: Antwerpen.

Monica de Coninck 

Schepen voor sociale zaken, diversiteit en loketten.
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StadSplan Diversiteit 
Enkele cijfers

Antwerpen kent een toenemende vergrijzing. 
antwerpen telt meer dan 112 000 inwoners ouder dan 60 jaar. dat is een vierde van de bevolking. Opvallend is het 

aandeel 80-plussers binnen deze groep (verwitting): het aantal nam met 12% toe van 2003 tot 2008 (26000 inwoners).  

dit betekent bijkomende vragen op het vlak van zorg.

Er is een duidelijke verjonging van de Antwerpse bevolking. 
Het aantal inwoners jonger dan 20 nam de afgelopen jaren toe tot 106 000. 

Meer dan een kwart van de Antwerpse bevolking behoort tot een etnisch-culturele minderheid.
de helft zijn buitenlanders die hier verblijven, de andere helft zijn ‘nieuwe Belgen’. Zij hebben een hogere kans op 

discriminatie bijvoorbeeld in het zoeken naar een job of een woning.

1 op 50 Antwerpenaars heeft recht op een uitkering omwille van een handicap. 
Maar het aandeel personen met een handicap in onze samenleving is groter dan dat. dit betekent onder andere meer 

aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook de toegang tot werk, het culturele aanbod van de stad, 

… .

De armoede in de stad stijgt. 
de laatste 10 jaar daalde het gemiddelde gezinsinkomen van 20 969 EUR tot 18 667 EUR. de armoede verkleurt en 

vervrouwelijkt: Marokkaanse en turkse vrouwen bijvoorbeeld zijn het meest terug te vinden in de laagste inkomens-

klassen.

Bronnen: 

Stad antwerpen, samenleven in diversiteit, Eenheid in verscheidenheid en verscheidenheid in eenheid, beleidsplan 

2009-2011 (juni 2008)

Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Zoem nr 2, allochtone vrouwen (november 2007)
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“Samenleven in diversiteit gaat uit van de  

realiteit dat wij allen veel verschillen, maar 

vooral ook veel gemeenschappelijk hebben.  

Daarom werkt samenleven in diversiteit  

aan meer sociale samenhang, ondersteunt  

het de stad in het omgaan met verschillen  

en vertaalt het deze kennis naar toepasbare  

en realistische beleidsvoorstellen.  

Want diversiteit is eindeloos, niet grenzeloos.”



StadSplan Diversiteit 
Inhoud

diversiteit gaat over verschillen tussen mensen, maar 

ook over de vele gelijkenissen die er zijn op allerhande 

vlakken. Zo is iedereen man of vrouw, jong of oud, rijk 

of arm, holebi of hetero, gelovig of niet, gehandicapt of 

niet en hebben we allemaal onze eigen culturele achter-

grond. tegelijk wonen we allemaal in deze stad, willen 

alle ouders het beste voor hun kinderen en maken we 

allemaal plannen voor onze toekomst. Er is dus veel dat 

ons onderscheidt, maar er is ook veel dat ons verbindt. 

die eenheid wordt zelden belicht. Het is immers veel 

aanlokkelijker om in te gaan op verschil. En dus op een 

gebrek aan eenheid. 

Onze maatschappij wordt, veel meer dan vroeger,  

gekenmerkt door een individuele levensstijl. dit  

beïnvloedt het samenleven in een stad. Zonder aan de 

verschillen afbreuk te willen doen, is het daarom zin-

vol om te zoeken naar gemeenschappelijkheid en in te  

zetten op meer sociale samenhang.

diversiteit is lang beperkt tot de verschillen tussen  

culturen. de jongste jaren wordt diversiteit breder  

geïnterpreteerd. Onze samenleving verandert door een 

aantal duidelijke tendensen waar we rekening mee 

moeten houden. toenemende vergrijzing en vooral 

verwitting (de oudste groep (+80) binnen de senioren) 

leiden tot bijkomende vragen op het vlak van zorg. 

de aanwezigheid van migranten uit alle werelddelen  

vereist extra inspanningen in de huisvestingssector. Er 

is meer aandacht voor toegankelijkheid voor mensen 

met een handicap. Het onderwijs wordt mee uitgedaagd 

om jongeren te sensibiliseren rond de maatschappelijke 

aanvaarding van holebi’s. de emancipatie van vrouwen 

vraagt blijvende aandacht in deze diverser wordende  

samenleving. diversiteit slaat dus op iedereen,  

ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, geaard-

heid of sociaal-economische situatie.

Het beleid wil met deze verschillende vormen van  

diversiteit rekening houden. In de missie van de dienst 

Samenleven in diversiteit klinkt dit als volgt: 

“Samenleven in diversiteit gaat uit van de realiteit dat 

wij allen veel verschillen, maar vooral ook veel gemeen-

schappelijk hebben. Daarom werkt samenleven in diver-

siteit aan meer sociale samenhang, ondersteunt het de 

stad in het omgaan met verschillen en vertaalt het deze 

kennis naar toepasbare en realistische beleidsvoorstel-

len. Want diversiteit is eindeloos, niet grenzeloos.”

Een diversiteitsplan maakt duidelijk welke inspanningen  

in antwerpen geleverd zullen worden, zodat iedereen 

die kansen krijgt die nodig zijn om deel te nemen aan 

het leven in deze stad. We starten daarbij niet van 

nul. In de stad zijn de afgelopen jaren reeds heel wat  

initiatieven op dat vlak genomen. Vanuit verschillende 

actoren, zowel binnen stad en OCMW als vanuit het 

middenveld, werd brede diversiteit mee op de agenda 

gezet en werden concrete resultaten geboekt. 

dit plan wil duidelijk maken welke keuzes de stad maakt 

in het maatschappelijke debat over diversiteit en gelijke  
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kansen. Het legt geen details vast voor de komende  

jaren. Het biedt wel een kader voor concrete acties. Het 

plan wil iedereen aanspreken in zijn of haar rol in een 

breed diversiteitsbeleid. Het moet een basis vormen  

voor verder overleg tussen de stad, het OCMW, de  

dochters én het middenveld. 

parallel met dit plan werd het meerjarenplan ‘Samen-

leven in diversiteit: Eenheid in verscheidenheid & ver-

scheidenheid in eenheid’ opgemaakt. Beide plannen 

sluiten bij elkaar aan, maar leggen ook eigen accenten. 

Het meerjarenplan is geschreven in het kader van het 

minderhedendecreet. Het voorliggende stadsplan di-

versiteit vertaalt het stedelijk engagement rond brede 

diversiteit. Het moet worden gelezen als een plan voor 

de stad, het OCMW en de dochters. 

In het eerste deel worden de grote lijnen uitgezet: op 

basis van het bestuursakkoord leggen we een aantal 

spelregels vast . In een tweede deel schetst het zes uit-

dagingen die de grote lijnen weergeven van waar we 

tegen 2012 willen staan. In het derde deel gaat het over 

de realisaties. Wie heeft welke rol, welke instrumenten 

worden ingezet. tot slot worden een aantal mogelijke 

acties opgesomd die aantonen hoe dit plan concreet 

vorm kan krijgen in 2008 – 2009. daar waar mogelijk 

wordt een eerste aanzet gegeven om de link met de 

strategische doelstellingen van stad en OCMW in kaart 

te brengen. In overleg met de bedrijven en departemen-

ten zal dat in een volgende fase verder worden uitge-

werkt.

“Omgaan met  

diversiteit is niet  

altijd gemakkelijk,  

maar voor een stad  

als Antwerpen 

kan die diversiteit  

een troef zijn.”
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StadSplan Diversiteit 
Spelregels voor het samenleven in diversiteit

Het beleid van de stad richt zich tot alle inwoners. dat 

zijn bijna een half miljoen mensen die samen wonen in 

de stad, die veel dingen gemeenschappelijk hebben, en 

ook erg van mekaar kunnen verschillen. 

Voor het bestuur heeft iedereen - zonder onderscheid 

van geslacht, leeftijd, geaardheid, handicap of (sociaal-

economische) afkomst - gelijke rechten en verantwoor-

delijkheden. dat is een basisprincipe. de stad wil garan-

deren dat de diverse groepen kansen krijgen om op een 

volwaardige manier te participeren aan de samenleving. 

Maar de stad vraagt ook dat mensen hun verantwoorde-

lijkheid nemen en inspanningen doen om hun kansen te 

grijpen. We gaan ervan uit dat iedereen een positieve 

bijdrage kan leveren, als er voldoende aandacht is voor 

de competenties van elkeen. Een betere toekomst voor 

de stad en al haar inwoners is dan ook een gedeelde 

verantwoordelijkheid. 

niet iedereen slaagt erin om die kansen te grijpen. Er 

kunnen belemmeringen zijn waardoor mensen aan 

de zijlijn blijven staan, zonder dat ze dit zelf willen.  

Studeren is niet altijd makkelijk als de ouders amper 

kunnen lezen en schrijven. naar de film gaan is een hele 

onderneming voor wie in een rolstoel zit. Werk vinden 

valt niet mee zonder partner die voor de kinderen zorgt. 

Vrouwen stromen nog steeds minder gemakkelijk door 

naar een job als leidinggevende. Gezond eten is moeilijk 

voor wie halfweg de maand door zijn budget heen is. 

Voor een meisje van 15 is het niet gemakkelijk om thuis 

of in de klas te vertellen dat ze verliefd is op een ander 

meisje. 

Binnen haar bevoegdheden (wonen, werk, onderwijs, 

cultuur, gezondheid, sport,…) wil de stad inspanningen  

leveren om gelijke kansen te scheppen voor al haar  

inwoners. dat is een belangrijk deel van het diversiteits-

beleid. Het stadsbestuur kiest er voor om met specifieke 

inspanningen drempels weg te werken. Zo kan iedereen  

zijn rechten en verantwoordelijkheden opnemen. In die 

zin is het diversiteitsbeleid de op maat gesneden versie  

van het algemene beleid: met maatwerk zorgen we 

ervoor dat de algemene doelstellingen voor iedereen 

gehaald worden. dat kan verschillende manieren van 

aanpak vereisen op verschillende momenten, voor  

verschillende groepen. 

de stad realiseert zich dat haar eigen diensten en  

structuren er mee toe leiden dat sommige antwerpe-

naars, als (potentiële) werknemer of als klant, minder 

goed hun weg vinden dan anderen. 

Om die reden wil ze ook in haar eigen werking beter  

inspelen op diversiteit. 

Een overheid die kansen biedt, mag ook eisen stellen. 

Er zijn in de eerste plaats natuurlijk de wetten en regels 

waaraan iedereen zich moet houden. Maar daarnaast 

zijn er ook waarden en normen, afspraken en regels, die 

het samenleven makkelijker kunnen maken. Ook ‘taal’ 

en veel ruimer ‘communicatie’, zijn een voorwaarde 

om te participeren aan de antwerpse samenleving.  

nederlands is onze gemeenschappelijke taal. dit  

betekent dat iedereen zich moet kunnen uitdrukken in het 
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nederlands. Mensen moeten individueel inspanningen  

doen om onze taal te leren. dat verwacht het inburge-

ringsbeleid van oud- en nieuwkomers. Van haar kant 

moet de stad ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt 

om de taal te leren en te spreken. taal kan ook een  

barrière zijn voor laaggeletterden, doven, slechtzienden. 

Een samenleving moet daarom voortdurend inspan-

ningen leveren om begrijpelijke taal en voor ieder-

een toegankelijke communicatie te gebruiken, zowel  

gesproken, geschreven als visueel. 

Het stadsbestuur vertrekt van een verdraagzame  

samenleving met respect voor de verworvenheden 

van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid, solidariteit,  

respect en pluralisme) en de democratische rechtsstaat.  

tenslotte verdraagt antwerpen geen discriminatie en/

of racisme. de stad kiest er in haar diversiteit voor om 

in al haar dienstverlening ‘neutraliteit’ uit te stralen. 

deze gemeenschappelijke kernwaarden zijn niet onder-

handelbaar. 

Omgaan met diversiteit is niet altijd gemakkelijk, maar 

voor een stad als antwerpen kan die diversiteit een 

troef zijn. Het hangt af van de manier waarop we met 

deze uitdaging omgaan. Misschien zou het al mooi zijn 

als we deze realiteit erkennen. Maar in een diversiteits-

plan moeten we ambitieuzer durven zijn en streven naar 

een positieve waardering en invloed van deze situatie. 

dan wordt diversiteit echt een troef. Verscheidenheid 

heeft heel wat voordelen. Mensen die anders zijn kijken 

op een andere manier tegen problemen aan en lossen 

die op hun manier op. Zo wordt een aanbod rijker en 

creatiever. Een stad die brede diversiteit inzet als troef 

heeft meer inzicht in wat de burger wil en kan beter  

inspelen op de behoeften van de diverse klant. daar-

naast heeft diversiteit ook economische troeven. Zo 

kunnen knelpunt-beroepen beter worden ingevuld. 

We beseffen dat de meerwaarde van diversiteit niet voor 

iedereen altijd direct zichtbaar is. de voor- en nadelen  

ervan zijn niet altijd gelijk verdeeld. Sommige mensen  

houden niet van verandering, anderen voelen zich  

bedreigd of verloren in de nieuwe werkelijkheid. Bij de 

uitvoering van een diversiteitsplan moet er ook aandacht 

zijn voor deze mensen. daarom moeten we werken aan 

wederzijds begrip en betrokkenheid over alle verschillen 

heen, zodat elke inwoner trots kan meebouwen aan zijn 

of haar stad.
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StadSplan Diversiteit 
Zes uitdagingen voor 2012

StadSplan Diversiteit ���� - ���� 15

Het stadsbestuur kiest voor een diversiteitsbeleid dat 

doorsijpelt in alle beslissingen. deze nota schetst voor 

2012 zes grote uitdagingen. 

1. antwerpen is een stad waar mensen met verschillende  

achtergronden mekaar beter begrijpen.

2. Iedereen kent de democratische en maatschappelijke 

spelregels en gebruikt ze om in dialoog te gaan en 

meningsverschillen bespreekbaar te maken.

3. In antwerpen krijgt iedereen de ruimte om de eigen 

identiteit te ontwikkelen en beleven.

4. alle antwerpenaars kunnen hun sociale grondrechten 

realiseren.

5. alle diensten van stad en OCMW geven het voorbeeld 

door diversiteit maximaal plaats te geven binnen hun 

werking.

6. de stad moedigt andere actoren (partners, bedrijven,  

organisaties) aan om diversiteit ook binnen hun  

werking vorm te geven.
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StadSplan Diversiteit 
Uitdaging 1

“Antwerpen is een  

stad waar mensen  

met verschillende  

achtergronden mekaar  

beter begrijpen.”

antwerpen kent een toenemende diversiteit aan levens-

stijlen. Mensen met heel uiteenlopende achtergronden 

wonen samen op een kleine oppervlakte. Ook de samen-

hang in de maatschappij verandert voortdurend. Oude 

structuren zijn vervangen door nieuwe. Vertrouwde  

sociale netwerken zijn vaak weggevallen. Onbekendheid 

met elkaars gewoonten, gedragingen en gevoelighe-

den leidt soms tot onbegrip, wrijvingen en conflicten.  

Jongeren en ouderen hebben een andere kijk op beleefd-

heidsformules of gezag. 

Meer wederzijds begrip moet de betrokkenheid, de 

openheid, en dus het ‘sociaal kapitaal’ van onze stad 

vergroten. Met meer kennis over elkaar kunnen men-

sen beter functioneren op school, in de wijk, op het 

werk. Mensen samenbrengen rond gemeenschappelijke  

belangen of gedeelde interesses creëert wederzijds  

respect en tolerantie. Investeren in ontmoeting draagt 

dan ook bij tot een open houding en vlottere contacten.  

de uitdaging zal zijn om tot nieuwe vormen van  

gemeenschappelijkheid te komen waarin er ruimte is 

voor de vele verschillen tussen mensen. 

Een stad kan mensen niet verplichten om mekaar te  

ontmoeten. Ontmoeting leidt ook niet automatisch tot 

begrip. toch is dialoog de enige weg waarlangs we in 

een stad tot meer samenhang kunnen komen. 

de stad wil investeren in ontmoeting: op het werk, in 

de school, in de sportclub, in het cultuurcentrum, in de 

buurt en in de wijk. Het bestuur stimuleert gezamen-
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lijke initiatieven van diverse bevolkingsgroepen die het 

samenleven bevorderen, in de eerste plaats in buurten 

waar dat het meeste nodig is. 

Wat betekent dat nu voor de stad 

de stad moet investeren in toegankelijke ruimte. 

 

de openbare ruimte is de aangewezen plek voor  

ontmoeting op voorwaarde dat ze ook voor iedereen toe-

gankelijk is. pleinen en parken moeten zo ingericht zijn 

dat ze uitnodigen tot een spontaan en laagdrempelig  

samenzijn. Bij de aanleg van park Spoor noord ging er 

extra aandacht naar mogelijkheden tot ontmoeting. 

Het bestuur wil daar ook bij andere projecten (heraan-

leg Scheldekaaien, Intergenerationeel project linker  

Oever,…) systematisch aan werken. 

Ook de publieke ruimte is een plaats voor spontane 

en georganiseerde, ontmoeting: ontmoetingscentra, 

culturele centra, sportinfrastructuur, scholen, ….. Om 

deze infrastructuur maximaal te benutten, moet die 

maximaal toegankelijk zijn. dat wil zeggen dat er zowel 

aandacht is voor de fysieke toegankelijkheid als voor 

de betaalbaarheid van activiteiten, sociale drempels,  

openingsuren, …. 

Mensen verschillen van elkaar in heel wat opzichten. Zo 

is iedereen man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, ho-

lebi of hetero, gelovig of niet, al dan niet gehandicapt  

en hebben we allemaal onze eigen culturele achter-

grond. de stad wil mensen stimuleren om tot ontmoe-

ting en interactie te komen over deze verschillen heen.  

antwerpenaars, bewonersgroepen en/of verenigingen  

worden aangemoedigd tot en ondersteund in  

gemeenschapsvorming. daarnaast organiseert de stad 

zelf of via partners allerlei initiatieven en evenementen. 

Onder andere via programma’s voor stad in verandering, 

de programmatie van de ontmoetingscentra, jeugd- 

verenigingen, buurtsport, Opsinjoren en grote  

evenementen in de stad geeft de stad mensen de  

mogelijkheid om in contact te komen met anderen.  

de stad wil ook nieuwe instrumenten tot duurzame  

ontmoeting ontwikkelen. 

Samenleven in een stad leidt ook tot conflicten. In  

dergelijke situaties kiest de stad in de eerste plaats voor 

bemiddeling. de stad kan zelf de rol van bemiddelaar 

opnemen maar ondersteunt ook bewoners om samen-

levingsproblemen in hun omgeving aan te pakken. de 

stad wil sleutelfiguren in buurten en gemeenschappen 

vormen in conflicthantering.  
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“Iedereen kent de  

democratische en 

maatschappelijke  

spelregels en gebruikt 

ze om in dialoog te 

gaan en menings- 

verschillen bespreek-

baar te maken.”

In een democratie vormen loyauteit aan de rechten en 

verantwoordelijkheden die vastgelegd zijn in wetten, de 

basis voor samenleven. Het is belangrijk dat iedereen 

die kent en toepast. Verworvenheden van de verlichting 

zoals, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van 

man en vrouw, of de scheiding tussen kerk en staat, zijn 

wettelijk vastgelegd. 

daarnaast zijn er ook maatschappelijke spelregels: af-

spraken die niet zijn vastgelegd in een wet. (luid praten  

in een publieke ruimte is ongepast. Kleine kinderen  

horen ’s avonds laat niet op straat te spelen. We worden 

verondersteld mensen te helpen.) Regels veranderen 

doorheen de tijd, worden anders toegepast in de publieke  

of de private ruimte, en worden niet door iedereen op 

dezelfde manier geïnterpreteerd. 

daarom is er nood aan het expliciteren van de spel-

regels. Wat betekenen basisprincipes zoals vrijheid, 

solidariteit, gelijkheid, respect en burgerschap in de  

realiteit van onze grootstad? Hoe ver liggen de regels 

van verschillende groepen uiteen? Waar liggen de  

grenzen? Wat is toelaatbaar en wat niet? 

Wat betekent dat nu voor de stad 

Het bestuur wil de krijtlijnen van onze maatschappelijke 

dialoog trekken. Er is een geheel van wetten en regels, 

en over deze sokkel van onze samenleving valt binnen 

de context van deze stad niet te onderhandelen. Maar 
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binnen die lijnen is er ruimte voor dialoog en debat. de 

lokale overheid kan een rol opnemen in de organisatie 

van de uitleg en het overleg over de spelregels en hun 

toepassingen. Op die manier geven mensen samen vorm 

aan het samenleven in hun stad. 

de stad doet een appèl op diverse groepen in de samen-

leving. Ze vraagt hen hun verantwoordelijkheid voor 

het samenleven mee op te nemen via actief burger-

schap. de stad wil inspraak stimuleren via een waaier 

aan kanalen voor zowel groepen als individuen. Ze wil 

ook nieuwe kanalen ontwikkelen die toegankelijk zijn 

voor iedereen. Zodat iedereen betrokken wordt bij de 

toekomst van antwerpen. 

Om deze spelregels zoveel mogelijk gedragen en  

gedeeld te maken moet het democratische en maat-

schappelijke kader permanent worden uitgelegd.  

Vorming en toelichting zijn aangewezen en dit op veel 

verschillende manieren en plekken. Het onderwijs,  

inburgeringscursussen, opvoedingsondersteuning, 

het verenigingsleven, de wijk, jeugd-en sportbewegin-

gen, culturele werkingen, pleinwerking, stedelijk wijk- 

overleg, buurttoezicht, politie … kunnen elk op hun  

manier bijdragen aan deze kennisoverdracht. 

tenslotte is het niet realistisch om te denken dat ieder-

een overtuigd zal kunnen worden en zich op elk moment 

als een voorbeeldig burger zal gedragen. In dat geval 

moet er een beleid zijn dat zich richt op het controleren 

en afdwingen van de normen.
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Identiteit is dat wat eigen is aan een persoon of 

een groep. Ze wordt bepaald door gender, socio- 

economische positie, religie, gezin, taal, opleiding,  

handicap, geaardheid,… Identiteit betekent veel voor 

mensen. Men is trots op zowel de persoonlijke identi-

teit als op de identiteit van de groep(-en) waartoe men  

behoort (groepsidentiteit). aandacht voor identiteits-

vorming vergroot het zelfbewustzijn en geeft zicht op 

eigen mogelijkheden om bij te dragen aan de samen-

leving. 

Maar een te sterke focus op identiteit kan een belem- 

mering zijn om deel te nemen aan de samenleving. toch 

kan participatie een verrijking zijn, en kan uitwisseling 

tot respect en verdraagzaamheid leiden. Iedereen is  

anders, maar ’t stad is van iedereen. 

Wat betekent dat nu voor de stad 

In de stad is er ruimte voor verschillende gemeen-

schappen op basis van gedeelde achtergrond of eigen- 

heid. Mensen kunnen zich organiseren op basis van  

herkomst, religie, interesse voor sport of cultuur,  

geslacht, leeftijd, geaardheid, ... Ze vinden mekaar 

in het aanpakken van problemen. Ze nemen samen  

engagement op in een wijk, een school of een politie-

ke beweging. Er ontstaan groepen met verschillende  

meningen en uiteenlopende of tegengestelde stand-

punten. Zo lang ze hierbij het democratisch kader  

respecteren is er ruimte voor die variatie. Met deze 

“In Antwerpen  

krijgt iedereen  

de ruimte om  

de eigen identiteit  

te ontwikkelen  

en te beleven.”



StadSplan Diversiteit ���� - ���� 23

groepen wil de stad de dialoog aangaan. 

tegelijk is er plaats voor de persoonlijke identiteit.  

Ieder individu kan kiezen om zich aan te sluiten bij een 

groep of om uit een groep te stappen. Voor wie dat wil, 

is de stad ook een gedroomde plek voor anonimiteit of 

isolement. Of om te ontsnappen aan sociale controle en 

sociale druk. de diversiteit binnen de gemeenschappen  

mag zichtbaar worden. dat schept nieuwe mogelijk- 

heden om gelijkenissen over de groepen heen te zien. 

Het bestuur wil een belangrijke rol spelen in het  

bevorderen van de beleving van identiteit van bewoners 

door de diversiteit zoveel mogelijk zichtbaar te maken. 

dat kan in de eigen communicatie (de antwerpenaar,  

affiches, folders, grote campagnes, …) en door de  

ondersteuning van evenementen (paralympics, gay  

parade, week van de senior, de antwerpse dag van verzet  

tegen extreme armoede, de internationale vrouwen-

dag, e.a.). Zo erkent de stad de eigenheid van verschil-

lende groepen en hun positieve bijdrage aan het samen-

leven. Via de bestaande categoriale verenigingen en  

organisaties in het middenveld hebben mensen de kans 

om hun identiteit te beleven, binnen de eigen groep of 

samen met anderen. de stad subsidieert hun activiteiten  

waar ze inzetten op empowerment óf uitwisseling.
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StadSplan Diversiteit 
Uitdaging 4

“Alle Antwerpenaars  

kunnen hun  

sociale grondrechten  

realiseren.”

Een diversiteitsbeleid in een stad moet verder gaan 

dan het werken aan wederzijds begrip, ontmoeting en  

identiteit. Het moet een beleid zijn waarin achter- 

stelling op alle domeinen wordt weggewerkt. Een  

beleid van kansen. 

armoede stijgt bij vele groepen in de maatschappij. dit 

wordt zichtbaar op veel verschillende manieren: steeds 

meer mensen doen een beroep op voedselbanken, de 

ongelijkheid tussen inkomens neemt toe, kwaliteitsvol 

wonen wordt voor mensen met lage inkomens steeds 

onbetaalbaarder, meer kinderen worden geboren in  

gezinnen in armoede, armoede verkleurt en ook ouderen 

met lagere pensioenen krijgen het steeds moeilijker. 

de stad engageert zich om kansen optimaal te creëren. 

naast deze kansen staat evenwel ook de verantwoorde-

lijkheid van elk individu om deze kansen te grijpen. toch 

beseft de stad dat het niet voor iedereen even gemak-

kelijk is om deze kansen te grijpen. Extra inspanningen 

en extra ondersteuning zullen hier dan ook heel belang-

rijk zijn. Het lokaal sociaal beleidsplan antwerpen geeft 

hier reeds een belangrijk antwoord op en is dus een  

belangrijk onderdeel van een succesvol diversiteit- 

beleid. daarnaast geeft ook het beleidsplan van het 

OCMW een deel van het antwoord. Het OCMW neemt de 

sociale grondrechten als uitgangspunt voor het beleid. 

antwerpen kiest voor een inclusief beleid. aandacht 

voor doelgroepen binnen onderwijs is een taak voor 

onderwijs. toegankelijkheid van openbare gebouwen, 
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voor mensen met een handicap, is een bevoegdheid van 

patrimoniumonderhoud. Binnen alle bevoegdheden van 

de stad wordt achterstelling tegengegaan en worden 

kansen aan iedereen geboden zonder onderscheid van 

leeftijd, geslacht, afkomst, handicap, geaardheid of  

sociaal-economische situatie. dat betekent dat tijdelijke 

maatregelen, ten aanzien van een bepaalde doelgroep 

relevant kunnen zijn. Maar deze moeten van tijdelijke 

aard zijn. 

In antwerpen heeft elke antwerpenaar: 

• recht op werk en/of zinvolle activiteit 

• recht op wonen 

• recht op onderwijs 

• recht op gezondheid 

• recht op middelen 

• recht op vrije tijd 

• recht op recht.

Wat betekent dat nu voor de stad 

Elk beleidsplan van deze stad moet aandacht besteden 

aan brede diversiteit. diversiteit moet een rode draad 

zijn doorheen de vele doelstellingen. Een jeugdbeleids-

plan, een onderwijsplan, een cultuurbeleidsplan, een 

plan lokaal sociaal beleid, een beleidsplan van het 

OCMW, plannen met betrekking tot mobiliteit, ruimte-

lijke ordening, ... 

Binnen elk van deze domeinen moet het wegwerken 

van achterstelling en het bieden van kansen één van de  

belangrijke uitdagingen zijn voor de toekomst. 

daarom kiest de stad voor: 

• een beleid rond integrale toegankelijkheid 

• een taalbeleid 

• duidelijke informatie en sensiblisering over rechten 

en verantwoordelijkheden 

• doelgroepspecifieke acties 

• garanderen van wettelijk vastgelegde rechten voor 

mensen zonder wettig verblijf

• zorg voor een aantal randvoorwaarden om grond-

rechten optimaal te kunnen realiseren, vb. kinder-

opvang 

• inspraak, participatie en dialoog 

• kwalitatieve dienstverlening aan alle antwerpenaars 

(ook aan laaggeletterden, doven en slechthorenden, 

anderstaligen, blinden en slechtzienden, …).



26

StadSplan Diversiteit 
Uitdaging 5

“Alle diensten van  

stad en OCMW geven 

het voorbeeld door 

diversiteit maximaal 

plaats te geven  

binnen hun werking.”

Zowel in de dienstverlening naar de burger als binnen 

de organisatie wil de stad beter inspelen op de vele 

verschillen tussen mensen. door zichtbaar meer werk 

te maken van diversiteit in eigen huis spelen we in 

op individuele kwaliteit van mensen. Zo krijgen meer  

mensen de kans om effectief gebruik te maken van de 

vele mogelijkheden die de stad biedt. 

Wat betekent dat nu voor de stad 

de stad staat in voor een dienstverlening op maat 

van de gebruiker waar inwoners maximaal gebruik van  

kunnen maken. Het aanbod van stad en OCMW is  

afgestemd op de noden van de diverse klant. Mensen 

kennen het aanbod, hebben er optimaal toegang toe en 

worden efficiënt geholpen. 

In de communicatie wil de stad oog hebben voor  

verstaanbaarheid en toegankelijkheid. daarom moet 

voldoende aandacht gaan naar het gebruik van taal en 

beelden en het inzetten van de gepaste communicatie-

kanalen. tegelijk wil de stad in haar communicatie een 

representatief beeld geven van de diverse samenleving 

waarin we leven. 

In haar personeelsbeleid streeft de stad naar een  

weerspiegeling van de werkende bevolking, op alle 

niveaus van de organisatie. de nota Maatschappelijk  

Verantwoord antwerpen geeft duidelijk aan hoe de 

stad deze doelstelling wil realiseren. Iedereen moet  
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dezelfde kansen krijgen om voor de stad te werken. 

daarom moeten de vacatures iedere geïnteresseer-

de burger bereiken. diverse toeleidingsorganisaties  

worden ingeschakeld en waar nodig worden voortra-

jecten verder uitgebouwd en stageplaatsen gecreëerd.  

Selectieprocedures zijn genderneutraal, cultuureerlijk 

en voor elke kandidaat toegankelijk. Ondersteunings-

maatregelen voor personen met een arbeidshandicap 

worden uitgewerkt en een taalbeleidsplan wordt in de 

gehele organisatie uitgevoerd. 

Binnen de stad heeft iedere werknemer een gelijke kans 

om door te groeien. de waarderingssystemen sluiten 

geen groepen uit en ieder heeft gelijke toegang tot  

opleiding en vorming om zijn of haar promotiekansen 

te verhogen. Zowel mannen als vrouwen moeten gelijke 

kansen krijgen om door te groeien tot op een leiding-

gevend niveau. Van leidinggevenden wordt verwacht 

dat ze kunnen omgaan met diversiteit.
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StadSplan Diversiteit 
Uitdaging 6

“De stad moedigt  

andere actoren  

(partners, bedrijven, 

organisaties) aan  

om diversiteit ook  

binnen hun werking 

vorm te geven.”

antwerpen wil werk maken van Maatschappelijk  

Verantwoord Ondernemen, waarbij er aandacht is voor 

zowel ecologische, ethische als sociale aspecten (vb.  

tewerkstelling en opleiding van kansengroepen). Het  

sociale luik besteedt aandacht aan brede diversiteit. 

In de praktijk betekent dit dat iedereen gestimuleerd 

wordt de dienstverlening, tewerkstelling, klanten- 

tevredenheid, communicatie en toegankelijkheid aan te 

passen aan de diverse noden van de antwerpenaars. 

Wat betekent dat nu voor de stad 

de stad moet zelf het voorbeeld geven in een diversi-

teitsbeleid. dat is de beste manier om andere actoren 

te sensibiliseren en draagvlak te creëren. de stad kan 

haar ervaring en expertise ter beschikking stellen en 

inspirerend werken door goede praktijken zichtbaar 

te maken. dat is geen éénrichtingsverkeer: de stads- 

diensten kunnen vaak ook leren uit de wisselwerking 

met bedrijven en partners die voortrekkers zijn op  

bepaalde domeinen. 

toch moeten we niet op perfectie wachten om ook  

anderen te betrekken in het diversiteitsverhaal. de stad 

kan haar positie als opdrachtgever, medeorganisator of 

financier gebruiken als hefboom om iedereen/andere  

organisaties uit te dagen rond maatschappelijk  

engagement. dat zou via gunningscriteria kunnen  

worden ingebouwd in contracten voor duurzame over-

heidsopdrachten waarbij aannemers en uitvoerders 



StadSplan Diversiteit ���� - ���� 29

deze doelstelling mee waar maken. de aandacht voor  

diversiteit kan ook deel uitmaken van de voorwaarden 

bij subsidies en convenanten. de stad onderzoekt in  

welke mate dergelijke gunningscriteria wettelijk  

afdwingbaar zijn. Want teveel regeltjes kunnen ook  

verstikkend werken of het omgekeerde effect bereiken. 

de stad is ook het toneel voor vele activiteiten en  

evenementen georganiseerd door derden; dat biedt 

mogelijkheden om rond diversiteit te werken. Zo kan 

de stad inspanningen voor integrale toegankelijkheid 

koppelen aan het al dan niet verlenen van toestemming 

voor het organiseren van evenementen. Bij evenemen-

ten die door de stad worden uitbesteed, moet telkens 

nagegaan worden hoe een zo divers mogelijk publiek 

kan bereikt worden (de zomerbar, muziek in de wijk, 

film, kerstmarkt, bollekesfeest, week van de maak,…). 

tenslotte vraagt de stad iedereen om mee na te denken 

hoe diversiteit in deze samenleving steeds meer als een 

troef kan worden ingezet. 

Bedrijven, de vele organisaties, het ruime maatschappe-

lijk middenveld, maar ook individuen spelen hierin een 

belangrijke rol.
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StadSplan Diversiteit 
Hoe gaan we dit realiseren

Ieders verantwoordelijkheid

1. De stad

Belangrijke actoren in een geslaagd diversiteitsbeleid 

zijn de verantwoordelijken voor de verschillende be-

leidsdomeinen zelf. Schepenen, directeurs en mede- 

werkers van bedrijven en departementen van stad 

en OCMW hebben dan ook een duidelijke rol in het  

realiseren van een diversiteitsbeleid. In het kader 

van de strategische cyclus en de vele projecten van 

stad en OCMW is hierin al een belangrijke inspanning  

geleverd. deze vormt de basis om voort te werken 

aan de concrete invulling van de zes uitdagingen. 

2. De districten

de districten zijn een belangrijke partner bij de  

uitvoering van verschillende aspecten van het  

diversiteitsbeleid. Ze hebben bevoegdheden in het 

jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid, en inzake toe- 

gankelijkheid van maatschappelijke dienstverlening 

(ze zijn bijvoorbeeld betrokken bij de uitbouw van  

zorgloketten voor senioren). Ze steunen ook het  

lokale verenigingsleven. 

3. Het middenveld

In samenwerking met heel wat middenveld- 

organisaties in deze stad moet het diversiteitsbeleid 

verder ingevuld worden. Hun inbreng is van wezenlijk 

belang willen we tot een succesvol diversiteitsbeleid 

komen. In dialoog met de vele doelgroeporganisaties 

in deze stad willen we inspraak en participatie waar 

maken. Zij houden de vinger aan de pols. Soms zijn 

ze voortrekker, soms wijzen ze op hiaten. Vaak zijn 

ze ook mee uitvoerder van een stedelijk diversiteits-

beleid. 

Bevoorrechte partners in een diversiteitsbeleid zijn: 

het antwerps minderhedencentrum de8, Samen- 

levingsopbouw antwerpen Stad, de vele verenigingen  

in de stad (interculturele verenigingen, sport- 

verenigingen, culturele organisaties, armoede- 

verenigingen, senioren-verenigingen, verenigingen  

voor personen met een handicap, vrouwen- 

bewegingen,…), bewonersgroepen en verschillende 

inspraakorganen. Zij zijn onze partners op het veld 

en hebben als dusdanig ook hun rol te spelen. Via  

samenwerking en het opzetten van systematisch 

overleg krijgen zij mee inspraak in de verdere  

concretisering van het stadsplan diversiteit. 

naast deze partners zijn in het ruimere maatschap-

pelijke middenveld steeds meer instellingen en or-

ganisaties betrokken bij het lokale beleid inzake  

samenleven in diversiteit. de sociale partners (zowel 

werkgevers- als werknemers) zijn er steeds nadrukke-

lijker mee bezig. de VdaB doet expliciete inspannin-

gen om etnisch-culturele minderheden te bereiken en 

zet hiervoor experimenten op. Ook wordt er hiervoor 

steeds nauwer samengewerkt met organisaties van 
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de doelgroepen. antwerpse bedrijven experimenteren  

met diversiteitsplannen. In heel wat antwerpse  

scholen, hogescholen en universiteiten lopen  

projecten voor betere doorstroming, gelijke kansen 

en culturele uitwisseling. Heel wat inspanningen  

worden geleverd om allochtone ouders actief te  

betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind. Ook 

de huisvestingsmaatschappijen, de Centra voor  

algemeen Welzijnswerk, de lokale werking van Kind 

en Gezin en veel andere lokale derden ontwikkelen 

deskundigheid inzake diversiteit. 

Rol van de diversiteitsdienst 

1. Wat 

de diversiteitsdienst heeft als opdracht zowel de  

stedelijke bedrijven, de departementen van het 

OCMW als de dochters van de stad te ondersteunen 

in de acties die zij ondernemen rond brede diversiteit.  

daarnaast moet de diversiteitsdienst ook het aan-

spreekpunt zijn voor de districten, het middenveld en 

de doelgroepen zelf. 

2. Hoe

de diversiteitsdienst ondersteunt andere stads-

diensten in hun omgang met brede diversiteit. de 

dienst staat de andere stadsdiensten bij om aan alle  

inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, han-

dicap, geaardheid of sociaal-economische situatie, 

een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren. Ze 

combineert hiervoor expertise met betrekking tot  

diversiteit en de eigenheid van de verschillende  

doelgroepen met een goede kennis van stad 

en OCMW. de diversiteitsdienst garandeert de  

stedelijke diensten een flexibele ondersteuning op 

maat en heeft daarbij expliciet oog voor de grenzen  

aan diversiteit. daarvoor ontwikkelt ze instrumenten  

om het stedelijke beleid, in overleg met de ver-

schillende stadsbedrijven en departementen,  

systematisch op diversiteit te screenen. de diversiteits- 

dienst geeft beleidsadvies en staat in voor een regel-

matige monitoring van het diversiteitsbeleid. 

In een maandelijks overleg tussen diversiteitsdienst 

en OCMW (coördinator diversiteit én de aanspreek-

punten binnen de departementen) wordt de voort-

gang van het diversiteitsbeleid binnen het OCMW 

opgevolgd. 
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Middelen en instrumenten

de diversiteitsdienst heeft daarnaast ook de opdracht 

om het globale diversiteitsbeleid op te volgen, te  

monitoren, te evalueren en bij te sturen. daartoe  

beschikt ze over een aantal instrumenten. 

de facilitaire doelstelling ‘diversiteit’ in het kader van 

de strategische cyclus is een belangrijk middel om  

aandacht voor diversiteit doorheen heel de stad te  

concretiseren. Het geeft de mogelijkheid om doelstel-

lingen te formuleren, resultaten op te volgen en regel- 

matig bij te sturen. driemaandelijks moeten de bedrijven  

en departementen van stad en OCMW de voortgang, op 

het vlak van diversiteit, weergeven in een rapportage 

aan het college. 

Een belangrijk instrument om te meten hoe succesvol 

en doeltreffend een diversiteitsbeleid is, is een diver-

siteitsaudit. Hierbij wordt een organisatie cijfermatig 

en beleidsmatig in kaart gebracht op diversiteitsgebied. 

nadien worden aan de hand van de uitkomsten van de 

diversiteitsaudit op maat gesneden tips gegeven en 

aanbevelingen gedaan om het omgaan met diversiteit 

in het bedrijf te verbeteren. Ook worden suggesties  

gedaan over hoe geconstateerde knelpunten (vb.  

discriminatie,…) kunnen worden opgelost. 

naast een diversiteitsaudit is een screening van college-

beslissingen op brede diversiteit een belangrijk instru-

ment om een breed diversiteitsbeleid op alle beleids-

domeinen van de stad daadwerkelijk te realiseren.
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Strategische cyclus 

dit plan moet gelezen worden samen met het bestuurs-

akkoord en de vele strategische doelstellingen van de 

stad. Binnen deze doelstellingen zijn heel wat acties  

opgenomen als antwoord op de zes uitdagingen die hier 

zijn geformuleerd. 

In overleg met de bedrijven en departementen wordt dit 

in een volgende fase verder in beeld gebracht. 

Een aantal voorbeelden van 
concrete acties 2008-2009 

Bovenstaande uitdagingen vormen de basis van waaruit 

vele acties de komende jaren zullen worden uitgevoerd. 

Hieronder zijn een aantal concrete acties opgenomen 

die de komende twee jaar zullen worden uitgevoerd. 

deze lijst is niet volledig. Ze moet vooral de bedrijven en  

departementen van de stad, het OCMW en de dochters  

uitdagen om binnen hun beleidsdomein de zes uitdagingen  

verder mee in te vullen. Op die manier willen we  

iedereen uitnodigen om de link vanuit zijn/haar beleids- 

domein met brede diversiteit (FdSZ01) concreet vorm te 

geven. 

Integrale toegankelijkheid (wegwerken van 
fysieke en sociale drempels) 

1. Een selectie van openbare gebouwen is gescreend 

op integrale toegankelijkheid. Een plan van aanpak 

is opgemaakt op basis van adviezen (FdSZ01/nd1/

Od6) – (tdpO01/nd3). 

2. alle gebouwen die nieuw in gebruik worden  

genomen door de stad, OCMW en dochters zijn 

in de planningsfase doorgelicht in het kader van  

integrale toegankelijkheid. In de uitvoering worden 

de adviezen toegepast. In 2009. 

a. Bell gaat open als integraal toegankelijk gebouw 

(tdBZ01/nd1/Od2) 

b. het MaS is gescreend op integrale toegankelijk-

heid en aanpassingen zitten mee in de planning 

(SdCS06/nd1/Od1) 

3. In 2009 zijn 2 type-evenementen van de Zomer van 

antwerpen integraal toegankelijk. Op basis van 

de checklist ‘toegankelijke evenementen’ wordt 

op voorhand een screening doorgevoerd en aan-

passingen voorgesteld. Middelen worden voorzien 

voor de uitvoering. (SdSW05/nd5/Od2) - (SdCS04/

nd2/Od2) 

4. In het ‘draaiboek grijs’ (rond openbare ruimte) is 

toegankelijkheid integraal opgenomen. dit leidt tot 

een toegankelijker infrastructuur voor iedereen. 

(tdpO01/nd4/Od3) 
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Ontmoeting 

5. de instrumenten van Opsinjoren zijn verbreed naar 

een diverser publiek. Een pilootproject in één wijk 

is uitgevoerd. de resultaten zijn bruikbaar voor  

andere buurten.(SdSZ05/nd3/Od2) 

6. de stad organiseert stadsgesprekken over gedeeld 

burgerschap. (SdSZ05/nd3/Od2) 

7. de stad investeert in een grote ruimte voor religieuze  

en levensbeschouwelijke ontmoeting. (SdSZ03/

nd1/Od1) - (SdSZ03/nd1/Od3) 

8. Een projectoproep bij verenigingen in de stad rond 

‘debat over maatschappelijke spelregels’ resulteert 

in een reeks debatten, vormingen, infosessies. 

(SdSZ05/nd3/Od1) - (SdSZ05/nd3/Od2) 

9. In park Spoor noord is er een sociale programmatie  

die diverse stadsbewoners aantrekt en samen-

brengt. (SdSW01/nd1/Od1) – (SdSZ05/nd7/Od4) 

10 Bij de heraanleg van de Scheldekaaien is ruimte voor 

laagdrempelige ontmoeting één van de doelstel-

lingen. (SdSW04/nd10/Od3) - (SdSZ05/nd7/Od4)  

11. Stedelijke subsidiereglementen stimuleren activi-

teiten die leiden tot ontmoeting zowel binnen de 

eigen gemeenschap als met ‘anderen’. (SdSZ05/

nd2/Od2) 

Identiteit 

12. Er is een sensibiliseringscampagne rond holebi’s 

uitgevoerd in het onderwijs. deze resulteert in een 

groter begrip. (FdSZ01) – (SdlS01/nd5/Od1) 

13. IGlO (Intergenerationeel project linker Oever) als 

pilootproject realiseert neutrale levensbeschou-

welijke ruimte voor beleving van verschillende  

erkende religies in het rust en verzorgingstehuis 

(RVt). Resultaten zijn overdraagbaar naar andere 

RVt’s in de stad. (OCMW/tW01/nd3/Od7) 

14. de stad streeft naar meer kwaliteitsvolle  

gebedsruimte voor verschillende erkende religies. 

(SdSZ03/nd1) 

Grondrechten / Dienstverlening 

15. Het Sociaal Infopunt is bij de burger bekend als een 

informatiepunt over rechten en verantwoordelijk-

heden, en is ondersteunend bij het realiseren van 

grondrechten.(OCMW/MI0d2) – (Sddl01/nd2) 

16. Een pilootproject ‘taalbeleidsplan’ rond praktisch 

taalgebruik en taal als bindmiddel, is uitgevoerd 

in twee afdelingen met een groot aantal anders-

taligen en laaggeletterden. (FdSZ01) 

17. Ringleidingen en doventolken worden vaker ingezet  

om diensten en producten van de stad en het 
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OCMW toegankelijk te maken voor doven en slecht- 

horenden. (Sddl01/nd1/Od4) – (FdSZ01) 

18. toegang tot en de evenredige deelname aan alle 

vormen van het onderwijs is verhoogd. (SdlS 03) - 

(OCMWMI01/nd3/Od1) 

19. de stad tekent een charter rond klantrelatie- 

management aan de loketten en in de dienst- 

verlening, onder de slogan ‘klantvriendelijk /  

vriendelijke klanten’. (Fddl01) 

20. preventiecampagnes rond borstkanker bereiken via 

extra inspanningen moeilijk bereikbare groepen  

(vooral allochtone en/of kansarme vrouwen). 

(OCMW/tW01/nd1/Od2) 

HRM 

21. tegen september 2009 wordt ‘vorming brede  

diversiteit’ een vast onderdeel van de vorming voor 

leidinggevenden. (tdpM03/nd3/Od3) 

22. procedures rond werving en selectie zijn gender-

neutraal, cultuureerlijk en voor alle kandidaten  

toegankelijk. (tdpM03/nd1/Od1 en Od2) – 

(tdpM03/nd3/Od1 en Od2) 

23. den Bell is een voorbeeld op het vlak van onder- 

steunende maatregelen rond werk-privébalans  

(kinderopvang, strijkatelier, …) 

Communicatie 

24. de stad voert een campagne rond democratische 

en maatschappelijke spelregels. (SdMC01) 

Instrumenten 

25 de stad reikt een diversiteitsprijs uit die een ver- 

nieuwende aanpak in de kijker zet (voor interne en 

externe bedrijven). (FdSZ01) 

26. pilootprojecten worden opgestart rond een duur-

zaamheids/diversiteitsclausule in openbare aan- 

bestedingen naar leveranciers. (FdWnE01) – (FdSZ01)  

27. Beslissingen van het college worden gescreend op 

brede diversiteit. (FdSZ01) 

28. Inspanningen die binnen elk bedrijf geleverd zijn in 

het kader van het diversiteitsplan vormen een posi-

tief element in de evaluatie van leidinggevenden. 
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StadSplan Diversiteit 
Aan de slag…

In dit plan hebben we u willen meenemen in het denken 

rond diversiteit en de taak die daarbij is weggelegd voor 

de stad antwerpen. diversiteit beïnvloedt onze samen-

leving steeds meer en vormt een noodzakelijke invals-

hoek om het beleid in deze stad mee vorm te geven. dit 

plan biedt daarvoor een kader. Het geeft ook duidelijk 

aan wie hierbij betrokken is en welke verantwoordelijk-

heden moeten worden opgenomen.

In antwerpen zijn de afgelopen jaren reeds heel wat  

initiatieven genomen die inspelen op die diversiteit. 

toch willen we verdere stappen blijven zetten zodat  

iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het leven 

in deze stad. Wij hopen dat dit stadplan u ideeën ge-

geven heeft om zelf aan de slag te gaan met concrete 

acties. daarbij staat u niet alleen. U kan beroep doen 

op de diversiteitsdienst voor informatie, ondersteuning, 

bijkomende expertise:

diversiteitsdienst
Elke deforce

tel. 03 294 12 61

fax 03 294 12 98

elke.deforce@stad.antwerpen.be

diversiteitsdienst@stad.antwerpen.be



StadSplan Diversiteit 
Enkele begrippen
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• Discriminatie: discriminatie is het ongelijk behandelen  

van mensen op basis van persoonsgebonden kenmerken  

die er niet toe doen. discriminatie is bij wet ver- 

boden.

• Diversiteitsbeleid: een beleid dat rekening houdt met 

de noden en behoeften van alle bevolkingsgroepen.

• Diversiteit: de verschillen tussen de individuen van 

een groep, zoals leeftijd, geslacht, afkomst, handicap,  

geaardheid, sociaal-economische situatie.

• Emancipatie: het streven naar meer gelijkheid en  

gelijkwaardige behandeling van mensen en/of  

groepen. Veel gebruikte term binnen de gelijkheid 

van kansen voor vrouwen.

• Gelijke kansen: iedereen krijgt dezelfde kansen  

geboden, ongeacht geslacht, handicap, afkomst, leef-

tijd ….

• Holebi: letterwoord voor homo, lesbienne of  

bi-seksueel. 

• Inclusief beleid: een beleid dat de verschillende  

beleidsdomeinen (vb. communicatie, onderwijs,  

welzijn, openbaar domein) doorkruist; alle schepenen 

zijn verantwoordelijk om diversiteit op te nemen in 

hun beleid.

• Integrale toegankelijkheid: de leefomgeving moet 

voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar 

zijn zonder extra hulp. 

• Oudkomers/nieuwkomers: oudkomers zijn immi-

granten die reeds lange tijd in antwerpen wonen. 

nieuwkomers zijn nieuw gearriveerde immigranten.

• Sociale grondrechten: de sociale rechten zijn op- 

genomen in de Belgische grondwet. dit zijn rechten 

zoals het recht op gratis onderwijs of het recht op 

goede huisvesting.

• Vergrijzing: vergrijzing is een groeiend aandeel  

ouderen in de samenleving.

• Verwitting: verwitting is het groeiend aandeel  

80+-ers in de samenleving
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