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Waarom een lerend netwerk `iedereen
mee`?

Strategisch programma ‘iedereen mee’
We willen naar een inclusief Sint-Niklaas
Werken rond diversiteit, inclusie en armoede 
doen we niet alleen
Antwoord op jullie vraag om elkaar beter te leren 
kennen en te leren van elkaar



Doelstelling van vandaag

Elkaar en elkaars organisatie beter leren kennen
JOUW input over de inhoud is belangrijk! We willen 
weten:
– Rond welke thema’s jullie willen leren en waarom
– Op welke manier jullie dit willen doen
– Op welke manier jullie kunnen bijdragen

→We gaan aan de slag met deze input voor de volgende 
sessies



Praktisch

Plenair – kleine groepjes
Volgens een methodiek
Groepsbegeleiders: Seppe, Joke, Bram en Blerina

Mondmasker aan gedurende de hele sessie



Check in

Wie ben je? 
Waarom ben je hier vandaag?

Wat zijn je verwachtingen?

Hier komt een footer



‘Iedereen mee’ programma
Diversiteitsprogramma



‘Iedereen mee’ programma
Armoedeplan

inkomen

onderwijs en ontwikkeling 

activering

wonen

dienstverlening 

gezondheid

vrije tijd

digitale kloof



Visie van de organisatie op diversiteit

Gelijke kansen garanderen

Inclusieve samenleving

Meervoudige identiteit

Kruispuntdenken



Gelijke kansen garanderen

Als lokaal bestuur willen wij ‘iedereen mee’. 
Wij willen gelijke kansen garanderen voor alle inwoners 
ongeacht hun leeftijd, gender(identiteit), seksuele 
oriëntatie, fysieke, psychische of verstandelijke 
mogelijkheden, sociaal-economische situatie herkomst, 
enz.  
Iedere inwoner moet zich thuis voelen in onze stad. 



Inclusieve Samenleving 

Een samenleving zonder uitsluiting waarin iedereen 
kan participeren.
We benaderen inclusie niet langer vanuit elke 
doelgroep apart, maar streven naar een systeem 
waarbij we rekening houden met de visie en de 
invalshoek van iedereen. Vandaar ook ‘iedereen mee’. 



Meervoudige identiteit

Identiteit is een gelaagd en dynamisch gegeven. 
We willen mensen niet langer in hokjes steken op basis van een 
deelaspect van hun identiteit, maar benaderen elk individu vanuit 
deze gelaagdheid. 
Iedereen heeft meerdere identiteiten, die afhankelijk van de context in 
meerdere of mindere mate belangrijk zijn



Kruispuntdenken

Kruispuntdenken of intersectioneel denken is een hefboom voor 
een inclusieve samenleving.
Verschillende aspecten van identiteit staan niet los van elkaar, 
maar zijn op een complexe manier met elkaar verweven. 
Het kruispunt van de kenmerken waarop iemand zich bevindt 
zorgt ervoor dat die persoon in een bepaalde situatie voor- of 
nadeel ondervindt
Om gelijke kansen te garanderen en uitsluiting te voorkomen is 
het belangrijk om aandacht te schenken aan de kruispunten 
waar meer uitsluiting aanwezig is. 



Pauze
10 min

Hier komt een footer
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Loop rond in de ruimte en vul de flappen aan 
met jouw input!
10 min



Je krijgt 2 stickers. Loop rond in de ruimte en plak 
een sticker bij het thema/de thema’s waar je het 
de volgende keer over wilt hebben!
5 min



Meer info over ‘iedereen mee’

www.sint-niklaas.be/iedereenmee
Klik verder naar het lerend netwerk ‘iedereen mee’

Facebookgroep ‘iedereen mee’

http://www.sint-niklaas.be/iedereenmee


Check out

Met welk gevoel ga je hier naar buiten?


