IN-Gent vzw
Jaarverslag 2018

Inhoud
Voorwoord

3

Visie en missie

5

IN-Gent vzw voor individuen

6

Inburgering

6

Nederlands

13

Toeleiding naar onderwijs

15

Toeleiding naar vrije tijd

17

Doortrekkersterrein

18

Offerfeest

18

IN-Gent vzw voor organisaties
Sociaal tolken en vertalen

19

Taal en diversiteit

21

Ambassadeurs

22

Ondersteuning verenigingen van etnisch-culturele minderheden

23

IN-Gent vzw voor de samenleving

2

19

24

Samenleven

24

Samen Gentenaar

25

Oefenkansen Nederlands

28

Beeldvorming

29

Praktijktesten

29

Organisatiemodel

30

Raad van Bestuur

31

Voorwoord

Beste lezer,
Tot slot was 2018 ook een jaar van nieuw begin:
Jesse Vrielynck kwam als nieuwe algemeen directeur aan boord.
Jesse vindt dat IN-Gent een baken moet zijn dat expertise inbrengt in het maatschappelijke
debat – positief kritisch, samen met de vele stakeholders. Ik sluit me aan bij deze ambitie.
IN-Gent speelt immers een rol op vele niveaus tegelijk: van de individuele begeleiding van
nieuwkomers over het ondersteunen van verenigingen en het trainen van professionals
tot mee de beeldvorming en het discours voeden over samenleven in superdiversiteit.

2018 was een bijzonder jaar, voor Gent in het algemeen en IN-Gent in het bijzonder.
Daarom voor alles: een welgemeende dankjewel aan alle medewerkers voor hun
warme inzet.
Het voorbije jaar vestigden zich 3.711 nieuwkomers uit 139 landen in onze stad. In dit
jaarverslag ontdekt u in woorden en cijfers wat IN-Gent voor deze mensen betekent en
wat deze mensen voor onze stad betekenen. U leest er over de vele projecten waarmee
IN-Gent structureel werkt aan participatie, toegankelijke voorzieningen, actief burgerschap
en sociale samenhang. Over onze 26 nieuwe Ambassadeurs bijvoorbeeld: Gentenaars met
een migratieachtergrond die met hun getuigenissen nieuwe Gentenaars op weg helpen en
tegelijk een inspiratie zijn voor professionals op scholen en in bedrijven om een beleid te
voeren dat diversiteit omarmt en competenties herkent en waardeert.

Het nieuwe stadsbestuur beschouwt de superdiversiteit van onze Gentse samenleving
als vanzelfsprekend. We kiezen resoluut voor een open en solidaire stad. We versterken
wat ons verbindt. Ik kijk ernaar uit om samen met alle medewerkers van IN-Gent en met
de vele verenigingen van nieuwe en minder nieuwe Gentenaars die woorden waar te
maken. Opdat Gentenaars met of zonder migratieachtergrond volwaardig en met respect
voor hun identiteit kunnen deelnemen aan de samenleving.

2018 was ook een jaar van afscheid, want het laatste jaar van Resul Tapmaz als
voorzitter van IN-Gent. Resul heeft zich keihard ingezet om van Gent een inclusieve
stad te maken die strijdt tegen discriminatie. De moedige invoering van praktijktesten is
exemplarisch voor zijn dadendrang en bleef niet zonder resultaat. Zijn stempel zal nog
lang op onze organisatie en op de stad gedrukt staan.

Astrid De Bruycker
Voorzitter IN-Gent vzw
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Visie en missie
Visie
In Gent is iedereen gelijkwaardig en heeft iedereen gelijke kansen.
Diversiteit en respect zijn vanzelfsprekend en worden als meerwaarde benut.

Missie
1. We ondersteunen en versterken de Gentenaren met een migratieachtergrond zodat
zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen
verwerven en eraan kunnen participeren.
2. We ondersteunen en versterken de Gentse diensten en organisaties om diversiteit tot
een meerwaarde voor de stad en al haar inwoners te maken.
3. We beïnvloeden de verschillende beleidsniveaus tot onze visie is bereikt.
We reflecteren kritisch, signaleren opportuniteiten en knelpunten, formuleren
standpunten.
4. We organiseren (mee) acties die het samenleven in Gent positief beïnvloeden en/
of de diversiteit in Gent positief in beeld brengen. We reageren op en bestrijden
onverdraagzaamheid, racisme en discriminatie.
5. IN-Gent vzw belichaamt de waarden en principes die in de visie en missie vervat zitten
en draagt deze uit.
Deze vijf opdrachten staan niet op zich. Het realiseren van ons toekomstbeeld vergt een
complementaire aanpak. Zij beïnvloeden en versterken elkaar.
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IN-Gent vzw voor individuen

Instroom nationaliteiten
Nationaliteit

INBURGERING
In 2018 vestigden zich 3711 nieuwkomers uit 139 landen in Gent.
464 daarvan waren verplicht om een inburgeringstraject te volgen, terwijl 3001
rechthebbend waren. Bij 246 was het onduidelijk of zij al dan niet tot de doelgroep van
inburgering behoorden.
De instroom daalde lichtjes tegenover vorig jaar. Het aantal rechthebbenden bleef status
quo. De daling situeert zich dus quasi volledig bij de verplichten.
De instroom van vluchtelingen bleef ook in 2018 verder dalen. Net zoals vorig jaar daalde
het aantal Afghanen en Syriërs gevoelig. Syrië valt zelfs weg uit de top 20 van de instroom. Er zijn wel terug meer mensen uit Iran die de weg naar Gent vinden.
De Bulgaren blijven al jaren de grootste groep nieuwkomers. In tegenstelling tot de twee
vorige jaren zit de instroom van de Bulgaren terug in stijgende lijn.
Nieuw in de top 20 zijn de Palestijnen.
In 2018 waren er 1613 aanmeldingen van meerderjarige inburgeraars bij IN-Gent vzw.
644 daarvan waren verplicht om een inburgeringstraject te volgen, 916 rechthebbend en
van 53 mensen bleef het onduidelijk of ze tot de doelgroep van inburgering hoorden.
Het aantal aanmeldingen steeg met 8% tegenover 2017. Dit heeft ondermeer te maken
met een extra wervingsactie naar rechthebbenden tijdens de zomermaanden. De
rechthebbenden blijven dan ook de grootste groep.

2017

2018

1

Bulgarije

711

818

2

Nederland

263

283

3

Italië

149

158

4

Roemenië

167

145

5

China

194

131

6

Spanje

137

131

7

Polen

117

125

8

Turkije

122

118

9

Indië

103

94

10

Frankrijk

84

79

11

Duitsland

74

73

12

Slowakije

69

73

13

Portugal

62

65

14

Verenigd Koninkrijk

65

64

15

Afghanistan

82

62

16

Iran

48

61

17

Ghana

57

55

18

Brazilië

48

44

19

Rusland

40

44

20

Palestina

8

37

Aanmeldingen inburgeraars bij IN-Gent vzw
Verplicht

6

7

Rechthebbend

Onbepaald

Totaal

2017

622

814

48

1484

2018

644

916

53

1613

Doordat er meer aanmeldingen waren is ook het aantal inburgeringscontracten dit jaar
gestegen. De verhouding tussen het aantal verplichte en rechthebbende inburgeraars
met een afgesloten contract bleef quasi gelijk.
Afgesloten contracten
Verplicht

Rechthebbend

Totaal

2017

632

748

1380

2018

656

842

1498

Een inburgeringstraject bestaat uit:
- een cursus maatschappelijke oriëntatie;
- een basiscursus Nederlands als tweede taal;
- levensloopbaanoriëntatie;
- trajectbegeleiding.

De lessen maatschappelijke oriëntatie (MO) helpen cursisten hun weg te vinden in hun
nieuwe leefomgeving door hen kennis te laten maken met de Vlaamse en Belgische
samenleving. De cursisten gaan participerend en actief aan de slag met eigen leervragen
en worden op het einde van de cursus beoordeeld op een persoonlijk actieplan.
De groepen zijn samengesteld uit mensen met een verschillende etnisch-culturele
achtergrond en verblijfssituatie en bestaan zowel uit oud- als nieuwkomers. Mensen
krijgen les in hun eigen taal of in een contacttaal. Er zijn lessen overdag, ’s avonds en in
het weekend i.f.v. maximale deelname.
In 2018 werd aan 1302 cursisten in 15 verschillende talen les gegeven. Van de
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Nederlandstalige cursussen werden er drie met tolken georganiseerd, 1 Chinees/Somali,
1 Hindi/Nepal/Urdu en 1 Somali.

IN-Gent vzw zet ook in op maatwerk voor specifieke doelgroepen:
•

Aanbod voor PhD-studenten i.s.m. UGent;

IN-Gent organiseerde 77 cursussen maatschappelijke oriëntatie. De instroom wordt
continu gemonitord zodat we voor zoveel mogelijk mensen een aanbod kunnen
organiseren. De grootste groep cursisten vinden we nog steeds in een Engelstalige
groep. Door de grotere instroom van Bulgaren steeg ook het aantal Bulgaarse cursussen.
Nieuw dit jaar was een Roemeense, Slowaakse en Tigrinyagroep.

•

Geïntegreerde trajecten voor 15-19 jarige nieuwkomers uit derde landen
(AMIF-project);

•

Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen
(AMIF-project).

Naast de twee AMIF-projecten waarvan IN-Gent vzw promotor is, zijn we ook partner in:

Aantal cursussen en cursisten maatschappelijke oriëntatie
Cursussen
2017

Cursisten
2018

2017

2018

Albanees

1

2

22

37

Arabisch

18

11

322

203

Bulgaars

12

15

200

241

Engels

21

18

354

327

Farsi

6

2

104

36

Frans

2

1

35

18

11

7

160

101

Pashtu

3

4

51

72

Pools

2

2

35

24

Roemeens

0

1

0

16

Russisch

3

3

47

50

Slowaaks

0

1

0

10

Spaans

3

3

58

51

Tigrinya

0

1

0

20

Nederlands

Turks

7

6

110

96

Totaal

89

77

1498

1302

•

Het ESF-project Werkplek Vluchtelingen i.s.m. VDAB, OCMW en Stad Gent met
Gent Stad in Werking als promotor;

•

Het AMIF-project @level2work dat hoogopgeleide anderstaligen toe leidt naar werk.

Inburgeraars worden vrijgesteld voor de lessen MO als ze slagen voor de
vrijstellingstoets MO. IN-Gent vzw neemt deze toetsen af, niet alleen voor nieuwkomers
uit Gent, maar ook voor inburgeraars uit Oost- en West-Vlaanderen. 512 Gentse
nieuwkomers schreven zich in voor de toets, waarvan er 260 slaagden.
Tijdens hun traject krijgen inburgeraars trajectbegeleiding.
De trajectbegeleider is de centrale aanspreekpersoon voor de inburgeraar. Hij spreekt
een taal die de inburgeraar kent zodat die de informatie goed begrijpt. Inburgeraars
kunnen bij onze trajectbegeleiders terecht in het Albanees, Arabisch, Bulgaars, Dari,
Frans, Engels, Italiaans, Nederlands, Pashtu, Pools, Roemeens, Russisch, Somali, Spaans
en Turks.
In 2018 waren er gemiddeld 120 nieuwe inburgeraars per trajectbegeleider. Die begeleidt
elke inburgeraar bij zijn traject en overlegt met partnerorganisaties en met de leerkracht
MO. Op die manier kan de inburgeraar snel zijn traject afronden en doorstromen naar
bijvoorbeeld werk of een (beroeps)opleiding.

10

11

Tijdens verschillende gesprekken bespreekt de trajectbegeleider welke doelen de
inburgeraar wil bereiken en brengt hem/haar in contact met andere diensten zoals:
•

met de VDAB voor werk;

•

met een opleidingscentrum, hogeschool of universiteit voor een cursus of opleiding;

•

met een vereniging of vrijwilligerswerk;

•

met het vrijetijdsaanbod (sport, cultuur,…);

•

met welzijnsvoorzieningen zoals OCMW, CAW.

De inburgeraar krijgt ook ondersteuning bij de invulling van randvoorwaarden. Omdat
sommige cursisten geen MO of Nederlandse les kunnen volgen bij gebrek aan
kinderopvang werken we nauw samen met het reguliere netwerk van kinderopvang in
Gent. IN-Gent vzw organiseert ook zelf kinderopvang op twee locaties, i.s.m. Partena.

NEDERLANDS

Specialisten voor diplomagelijkschakeling helpen mensen die een diploma behaalden in
hun land van herkomst bij de aanvraag om hun diploma te laten erkennen in België.

Naast de inburgeraar, die verplicht is om lessen Nederlands te volgen, kan iedereen
die Nederlands wil leren in Gent terecht bij IN-Gent vzw.

Dossiers diplomagelijkschakeling
Begeleiding inburgeraars
Begeleiding niet-inburgeraars
Doorverwijzing via VDAB
Totaal

2017
377
152
21
550

2018
280
78
31
389

In 2018 kwamen 7356 mensen bij IN-Gent vzw op intakegesprek. Tijdens een
intakegesprek peilen de medewerkers naar de leervaardigheid en de aanwezige
taalkennis. Op basis daarvan en eventueel een test wordt de betrokken persoon
doorverwezen naar een aanbodverstrekker of rechtstreeks ingeschreven bij een
CVO. Er zijn zes aanbodverstrekkers voor Nederlandse lessen in Gent: Centrum voor
Basiseducatie Leerpunt, het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Gent, het
Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Het Perspectief, Universitair Centrum
voor Talenonderwijs van de UGent, de VDAB en KISP.

Bij het afronden van zijn of haar traject ontvangt de inburgeraar een inburgeringsattest.
In 2018 werden 1223 inburgeringsattesten behaald. De gemiddelde duur tussen het
ondertekenen van een inburgeringscontract en het behalen van een attest bedraagt
21 maanden.

Cursisten komen soms meerdere keren langs, voor een bijkomende test of voor een
vervolgmodule.
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TOELEIDING NAAR ONDERWIJS

In totaal voerden we 14416 gesprekken en namen we 4659 testen af.
IN-Gent vzw deed in 2018 7895 inschrijvingen voor de CVO’s.

Minderjarigen

Cursisten die Nederlands willen leren aan het Universitair Centrum voor Talenonderwijs
(UCT) kunnen hiervoor een beurs krijgen. IN-Gent vzw bekijkt of iemand in aanmerking
komt voor een beurs. Mensen die recht hebben op een beurs krijgen een brief mee
waarmee ze aan verminderd tarief kunnen inschrijven aan het UCT. In 2018 werden 204
beurzen van de Stad Gent toegekend.

IN-Gent vzw helpt minderjarige anderstalige nieuwkomers een geschikte school te vinden.
In 2018 werden 247 kinderen toe geleid naar een school. We organiseren daarvoor
permanentiemomenten.

IN-Gent vzw nam in 2018 686 certificerende testen af. Een certificerende test geeft een
bewijs van de taalkennis Nederlands. Mensen kunnen zo’n test afleggen in functie van:

Toekomstdagen
De Toekomstdagen richten zich naar alle anderstalige nieuwkomers die bijna 18
zijn en les volgen in de Gentse OKAN-klassen. Voor deelname worden specifieke
afspraken gemaakt met alle OKAN-scholen.

•

nationaliteitsverwerving;

•

kandidaat huurders van een sociale woning;

•

kandidaat werknemers voor sommige functies bij openbare besturen;

•

kandidaat werknemers bij Kind & Gezin (kinderbegeleider of verantwoordelijke);

•

vrijstelling voor de basiscursus Nederlands als tweede taal (onderdeel van inburgering).

•

IN-Gent vzw heeft de regie over het aanbod NT2, wat betekent dat we vraag en
aanbod NT2 op elkaar afstemmen. Dat gebeurt enerzijds op het Vlaams en anderzijds
op het Gents NT2-overleg.

Als iemand 18 wordt, dringen er zich belangrijke keuzes op die bepalend zijn voor de
toekomst. Om goede keuzes te kunnen maken is het belangrijk om je mogelijkheden
te kennen. Ook de rechten en plichten in verband met Inburgering veranderen als
iemand 18 wordt. Om jongeren de informatie te geven die ze nodig hebben bij het
maken van hun toekomstkeuzes organiseerde IN-Gent vzw de Toekomstdagen op 30
en 31 mei en op 1 juni. We ontvingen in totaal 73 leerlingen van vijf Gentse OKANscholen: Provinciale Middenschool, KTA GITO, Toren van Babel, VISO en HTISA.

Meerderjarigen
Oud- en nieuwkomers die in Gent wonen en willen verder studeren kunnen bij IN-Gent
vzw terecht voor informatie over opleidingen en voor individuele begeleiding bij het
bepalen van een studiekeuze en het aanpakken van mogelijke drempels. Hiervoor werken
we samen met De Stap.
In 2018 waren er 114 dossiers.
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TOELEIDING NAAR VRIJE TIJD
IN-Gent vzw leidt minder- en meerderjarigen met een migratieachtergrond
toe naar culturele, sportieve of andere vrijetijdsactiviteiten.

Minderjarigen
In 201 werden 30 minderjarigen toegeleid naar vrijetijdsinitiatieven.
We maken het Gents vrijetijdsaanbod bekend en werken daarvoor nauw samen met de
OKAN-scholen. Tijdens Dagje Planeet Gent op 11/10/2018 namen een 300-tal leerlingen
deel aan verschillende workshops, zodat ze aan den lijve konden ervaren welk soort
activiteit of vereniging hen het meeste ligt.
Het Voortraject Hoger Onderwijs bereidt mensen die in hun thuisland minstens een
einddiploma secundair onderwijs behaald hebben, voor op een Nederlandstalige
opleiding aan een universiteit of hogeschool.

Daarnaast zijn we partner in de organisatie van de taalkampen van Roeland vzw en
zwemlessen voor OKAN-leerlingen.

Het voortraject, dat telkens start aan het begin van het academiejaar, is modulair en omvat:

Meerderjarigen

•

Nederlands voor anderstaligen;

•

Academische taal- en studievaardigheden;

•

Studieloopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding;

•

Voorbereidende modules academisch Engels, wiskunde en
basisonderzoeksvaardigheden (2017-2018) of fysica/chemie (sinds 2018-2019);

Op onze participatiemarkten stellen Gentse organisaties hun activiteitenaanbod voor aan
anderstalige nieuwkomers. In 2018 organiseerde IN-Gent vzw twee participatiemarkten,
één in het voor- en één in het najaar, voor telkens een 120-tal personen.

•

Eventueel gecombineerd met opleidingsonderdelen uit reguliere
onderwijsprogramma’s.

Het project Vrijwilligers voor Vrijwilligers werd in 2018 overgedragen aan het Gents
Vrijwilligerspunt.

Wat de meerderjarigen betreft werden er 161 mensen toe geleid naar het vrijetijdsaanbod
en vrijwilligerswerk.

In juni 2018 zijn 21 studenten afgestudeerd in het Voortraject Hoger Onderwijs. In het
nieuwe academiejaar 2018-2019 zijn 18 studenten gestart.
Het voortraject is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit Gent, Universitair Centrum
voor Talenonderwijs Gent en IN-Gent vzw.
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IN-Gent vzw voor organisaties

DOORTREKKERSTERREIN
IN-Gent vzw beheert het doortrekkersterrein voor rondreizende woonwagenbewoners
aan de Drongensesteenweg. Dat biedt plaats aan maximum 25 woonwagens. In 2018
verbleven er 170 gezinnen. Dat is gelijkaardig tegenover vorig jaar.

SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN

Meer dan 1/3 van de bewoners is jonger dan 18 jaar. De overgrote meerderheid van
de mensen die in 2018 op het terrein verbleven had de Franse nationaliteit. Het gaat
voornamelijk over ‘Gens de voyage’, namelijk Franse voyageurs die enkele maanden per
jaar in België rondtrekken en hun beroep uitoefenen in de regio waar ze zich bevinden.

Sociaal tolken en vertalen is een hulpmiddel voor voorzieningen bij de communicatie
tussen de dienst- of de hulpverlener en hun cliënten die het Nederlands (nog) niet
voldoende machtig zijn. Door het inzetten van een tolk is de dienst- of hulpverlener er
zeker van dat de informatie correct wordt overgebracht. Zo komt een dialoog op gang
waardoor de anderstalige cliënt volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.
Sociaal tolken en vertalen situeert zich binnen een breder taalbeleid en gebeurt
doorgaans op vraag van een voorziening.

IN-Gent vzw biedt leeractiviteiten (wiskunde, taal en muzische vaardigheden) aan voor de
verblijvende kinderen in hun moedertaal of tweede taal, Nederlands, Frans of Engels. De
aanwezige kinderen worden verdeeld in kleine groepjes. Gemiddeld zijn er 8 à 9 kinderen
per dag. Er wordt zoveel mogelijk individueel lesgegeven of gedifferentieerd na een kort
klassikaal moment. De kinderen tussen 6 en 12 jaar (lagere schoolleeftijd) vormden de
grootste groep van de doortrekkersklas (64%).

Aantal effectieve gebruikers tolk- en vertaaldienstverlening (per sector)
Sector

In de loop van 2018 brachten we 7 kinderen die gedurende meerdere periodes op het
terrein verbleven van volledige ongeletterdheid tot functioneel lezen. Dit is mede te danken
aan de inzet van stagiairs (Artevelde Hogeschool en Hogeschool Gent) en een vrijwilligster.
Ook dit jaar organiseerde IN-Gent ter gelegenheid van de Internationale Roma-dag op
8 april een kleinschalig evenement op het terrein. Dit in samenwerking met De Karavaan,
een intercultureel muziekproject.
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21

0

Gezin en maatschappelijk welzijn

67

8

Gezondheid

26

7

1

0

125

5

38

25

Preventie en veiligheid

1

2

Sociale huisvesting

1

0

Tewerkstelling

5

0

Andere

5

4

290

51

Onderwijs
Openbare dienstverlening

IN-Gent vzw organiseerde de tijdelijke slachtvloer voor het jaarlijks islamitisch offerfeest
op 21 augustus op de slachtvloer in Moerbeke. Er werden 114 schapen geslacht.

Totaal

19

Aantal gebruikers
voor vertalingen

Geestelijke gezondheidszorg

Juridische sector

OFFERFEEST

Aantal gebruikers
voor tolken

TAAL EN DIVERSITEIT

Om een tolk in te schakelen voor een gesprek tussen de dienst- of hulpverlener en de
cliënt zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan de tolk ter plaatse komen of via een
webcam tolken.

Diensten en organisaties kunnen bij IN-Gent vzw terecht voor advies, coaching, vorming
en procesbegeleiding m.b.t. diversiteitsvraagstukken op maat.

In 2018 had IN-Gent vzw een samenwerkingsovereenkomst met 469 diensten en
organisaties. Er zaten 31 verschillende talen in ons aanbod.

IN-Gent vzw werkte in 2018 ondermeer samen met het Algemeen Ziekenhuis SintLucas, de Stedelijke Seniorenraad, de Lokale Dienstencentra van het OCMW Gent en het
Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (RCGG) Deinze-Gent-Eeklo.

Aantal uitgevoerde tolkuren
Tolken voor een gesprek, ter plaatse

6128

Tolken voor een gesprek , via webcam

369,75

Tolken voor een groep

253,25

Tolken voor een groepsgesprek

328,25

Totaal

IN-Gent vzw helpt diensten en organisaties ook m.b.t. het uitwerken van een taalbeleid.
Zo ondersteunen we de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent bij de
uitvoering van bepaalde acties binnen het actieplan taalbeleid 2.0 (Stad Gent en OCMW)
van 2018-2019 bij

7079,25

De vertalingen gaan over informatieve of officiële documenten.
Informatieve vertalingen gebeuren in opdracht van diensten, bijvoorbeeld een
medische brochure van een ziekenhuis. Op vertaalbibliotheek.be staan vertaalde
standaarddocumenten op basis van regelmatig terugkomende vragen van diensten.
Officiële documenten zijn documenten die een burger nodig heeft zoals een rijbewijs,
geboorteakte of diploma.
Aantal uitgevoerde vertaalbladzijden
Informatief

341

Officieel

4164

Totaal

4505

•

Dienst Burgerzaken: Communicatie aan het loket;

•

Departement Ouderenzorg van het OCMW, Lokale Dienstencentra;

•

Departement Sociale dienstverlening;

•

Dienst Onderwijs: Meertaligheid in het Onderwijs;

•

Dienst Selectie en Mobiele ploeg;

•

Dienst Talent en Ontwikkeling;

•

Dienst Werk.

Los van het actieplan gingen adviesgesprekken door bij de Dienst Wonen, Dienst
Economie en Dienst Milieu en Klimaat. Daarnaast liepen er ook acties rond Taalbeleid bij
de Centra voor Volwassenenonderwijs, namelijk CVO Gent en PCVO Het Perspectief.
In het kader van interculturalisering en taalbeleid organiseerde IN-Gent vzw in 2018
58 vormingsmomenten voor 730 deelnemers. Deze vormingen gaan over toegankelijk
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ONDERSTEUNING VERENIGINGEN VAN
ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN

taalgebruik (mondeling en schriftelijk), over werken met tolken, verbinden in
diversiteit en effectief reageren op discriminerende uitspraken. Daarnaast
is er ook een aanbod op maat van diensten en organisaties.

Het Ondersteuningspunt richt zich tot Gentse verenigingen van etnisch-culturele
minderheden of mensen die de intentie hebben om zich te verenigen.
De ondersteuning situeert zich op informatief, administratief en/of inhoudelijk vlak.

AMBASSADEURS

In 2018 waren er 297 ondersteuningscontacten en 67 ondersteunde verenigingen.
Ambassadeurs zijn vrijwilligers met een migratieachtergrond die heel wat drempels
overwonnen hebben en via hun studie succesvol op de arbeidsmarkt terecht gekomen zijn.
Om anderen te motiveren, vertellen zij over hun eigen schoolloopbaan en werkervaringen,
aan leerlingen, leerkrachten in opleiding en personeelsleden.
Er zijn 48 geattesteerde ambassadeurs waarvan 26 nieuwe in 2018.
32 verschillende ambassadeurs namen 81 getuigenissen voor hun rekening. In totaal
bereikten zij 1192 deelnemers, vooral uit onderwijs.

IN-Gent vzw focust extra op vrouwenorganisaties of organisaties die werken aan gender
gelijkheid. Het vrouwenplatform Univers’elle organiseerde in 2018 opnieuw inhoudelijke
activiteiten m.b.t. maatschappelijk relevante thema’s, zoals bijvoorbeeld het Gelijke
kansenbeleid van de Stad Gent, de verkiezingen, discriminatie, intrafamiliaal geweld.

Divers aan ’t werk is een traject van de ambassadeurswerking omtrent beeldvorming en
aanwerving van hoger gekwalificeerd talent van mensen met een migratieachtergrond.
Divers aan ’t werk hield in februari-maart 2018 open gesprekken waarin werkgevers
van de ambassadeurs hun kijk op diversiteit in het team, hun uitdagingen en dilemma’s
uitwisselen. De resultaten van deze gesprekken werden voorgesteld op een speeddateevent met andere HR-medewerkers en leidinggevenden op 24/4/2018.
IN-Gent bundelde de gesprekken met 16 organisaties tot een brochure en maakte een
kortfilm met getuigenissen van werknemers (ambassadeurs) en HR-managers over
opportuniteiten van divers talent in gekwalificeerde functies in vier profitbedrijven.
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IN-Gent vzw voor de samenleving

De Netwerker Mensen zonder wettig verblijf werkt strategieën uit om mensen zonder
wettig verblijf beter te laten participeren aan de samenleving:
•

Door het uitbouwen van een leernetwerk van vrijwilligers(organisaties) uit Gent, Oosten West-Vlaanderen die werken voor of met mensen zonder wettig verblijf. IN-Gent
werkt hiervoor samen met het Vlaamse agentschap Integratie en Inburgering en
met de Artevelde Hogeschool. Thema’s die aan bod kwamen waren werk, juridische
bijstand en gezondheid;

•

Door het organiseren van overlegplatforms en andere uitwisselings- of samen
werkingsvormen, bijvoorbeeld de studiedag Karavaan mensen zonder wettig
verblijf i.s.m. Werkgroep Vluchtelingen, Hand-in-Hand en Orbit over de grond- en
mensenrechten van mensen zonder wettig verblijf.

SAMENLEVEN
Het project Netwerker Samenleven, in samenwerking met de Dienst
Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent en het OCMW Gent, zet in op
de uitbouw van het sociaal netwerk van vluchtelingen in hun buurt.
In de eerste helft van 2018 werden in vijf wijken waar veel vluchtelingen
wonen acties georganiseerd die het contact tussen buurtbewoners en
buurtorganisaties bevorderen. Nieuwe methodieken werden uitgetest om
deze ontmoetingen te faciliteren. In het najaar focusten we minder op de
wijken maar meer op gezamenlijke interesses via:
•

Samen Gentenaar sport i.s.m. de Sportdienst: 10 sportieve duo’s gingen om de twee
weken samen sporten

•

Het buddyproject Tandem: 8 duo’s bestaande uit een nieuwkomer en een buddy die
de moedertaal of een contacttaal van de deelnemer spreekt deden tweewekelijks
een activiteit samen om organisaties in Gent te leren kennen en nieuwe mensen te
ontmoeten. Omdat begeleiding in de moeder- of een contacttaal is een goede voor
bereiding en/of aanvulling op het inburgeringstraject dat de nieuwkomers moeten
doorlopen.

•

Onze medewerker was ook panellid in het Mondiaal café Mensen zonder wettig verblijf
georganiseerd door MO magazine over de problematiek van mensen zonder wettig verblijf.

BEELDVORMING
Hidirellez
Op 6 mei 2018 vond de vierde editie van het lentefestival plaats op de terreinen van Jago
in Sint-Amandsberg. Organisatoren en partners zijn naast IN-Gent, De Centrale, Dienst
Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent en tal van standhouders.

Samen naar cultuur i.s.m. de Diversiteitswerf, een samenwerkingsverband tussen
de grote cultuurhuizen in Gent, om hun aanbod en publiek diverser te maken. We
organiseerden samen met hen een info-avond om nieuwkomers kennis te laten maken
met deze cultuurhuizen. Daar konden de deelnemers zich dan inschrijven om naar
drie voorstellingen te gaan kijken.
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Naast een muziekfestival is Hidirellez vooral ook een familiefestival met een
reuzepicknick, sport – en kinderactiviteiten en workshops. We bereikten ongeveer 4000
festivalgangers.
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Wereldvluchtelingendag
IN-Gent was partner in verschillende activiteiten in het kader van
Wereldvluchtelingendag:
Op 19 en 20 juni i.s.m. o.a. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Refu-Interim en Stad
Gent debat in de Vooruit rond de mensenrechtenstad, een wandeling langs
initiatieven voor en door vluchtelingen en een slotevenement op DOK, met
standenmarkt, barbecue en optreden door vluchtelingen;
Op 21 juni vertoning van de documentaire De Kinderen van juf Kiet in Lokaal
Dienstencentrum Ten Hove. Deze documentaire vertelt het verhaal van een onthaalklas
voor anderstalige nieuwkomers in Nederland;
Op 22 juni De Langste Conversatietafel.

Werelddag van Verzet tegen armoede
Samen met meer dan 30 Gentse organisaties verzet ook IN-Gent zich tegen armoede.
Op 17/10/2018 bundelden de Stad en OCMW Gent en tal van sociale organisaties,
waaronder IN-Gent opnieuw de krachten om de Gentenaars te sensibiliseren over dit
thema.
De slagzin van de dag was Gent maakt tamtam tegen armoede. Mensen werden
aangemoedigd hun solidariteit te tonen door een tattoo te plakken, er een foto van te
nemen te posten onder #genttegenarmoede.
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OEFENKANSEN NEDERLANDS
Veel cursisten NT2 zijn vragende partij om Nederlands te oefenen buiten de reguliere lessen.
IN-Gent vzw komt op verschillende manieren tegemoet aan deze vraag:

SAMEN GENTENAAR
Samen Gentenaar is een project waarbij vrijwilligers zich engageren om
inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces. Dit project
is er voor alle Gentenaars die nieuwe mensen willen leren kennen, hun
stad willen tonen, een steentje willen bijdragen aan de integratie van
nieuwe Gentenaars.

•

conversatiemomenten waar mensen Nederlands oefenen op informele wijze onder
begeleiding van 18 vrijwilligers. De conversatiemomenten gaan drie keer per week
door en bereiken telkens tussen de 30 en 40 deelnemers. Er is ook één specifiek
oefenmoment per week voor mensen die reeds een hoger niveau Nederlands
behaalden. Hiervoor kunnen we beroep doen op twee vaste vrijwilligers die tussen de
5 en 10 deelnemers begeleiden;

•

Op Stap in je Wijk met Nederlands i.s.m. de lokale dienstencentra van het OCMW.
Deze groepen gaan (twee)wekelijks door met een wisselend aantal deelnemers.
16 vrijwilligers begeleiden deze groepen;

•

IN-Gent biedt ondersteuning bij de projecten Tuupe veur Taal van de Dienst Welzijn en
Gelijke Kansen van de Stad Gent en Conversatie op school van het Onderwijscentrum;

•

De maandelijkse digitale nieuwsbrief Nederlands oefenen om oefenkansen meer
bekend te maken;

•

Website nederlandsoefenen.be, een overzicht van alle oefenkansen in Vlaanderen.

PRAKTIJKTESTEN
In 2018 werden in totaal 12 testen op basis van de discriminatiegrond origine uitgevoerd
bij 12 makelaars van wie (op basis van de proactieve fase die liep tot in 2017) vermoed
werd dat ze discrimineerden. In totaal voerden 24 unieke personen een praktijktest
uit. Na de afronding van de reactieve fase werden de antwoorden op de praktijktesten
geanalyseerd door de Universiteit Gent.

Deelnemers ontmoeten elkaar om de week of twee weken gedurende
drie tot zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praten zij Nederlands.
In 2018 werden 42 duo’s samengesteld.
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