
 

 

 

Verslag IDee-raad 16/09/2019 

Aanwezig: Bjorn Horré (voorzitter), Philippe Groenweghe (ondervoorzitter), Hilde Vens (TOV vzw), 

Elke Laforce (AgII), Tatjana Polechuk (Matrjoshka), Yelena (Matrjoshka), Willy Houthoofd (Werkgroep 

toegankelijkheid), Joost Blondeel (LOI OCMW), Stéphanie Rosseel (deskundige integratie), Annemie 

Descheemaeker (Askovi) 

Verontschuldigd:  Ria Delaere (coördinator buddywerking)  

 

1. Goedkeuring verslag 

Goedgekeurd, geen opmerkingen 

2. Intakeformulier  

Wordt ingevuld door de leden en bezorgd aan de secretaris, Stéphanie Rosseel.  

Voor de aanwezige leden werd dit in orde gebracht, de leden die afwezig waren kunnen dit 

per mail in orde brengen of meebrengen naar de volgende vergadering.  

3. Voorstel lidmaatschap werkgroep toegankelijkheid  

Voorstel schepen Lothar Feys om te bekijken hoe de werkgroep deel kan uitmaken van de 

IDee-raad. 

 

Deze werkgroep toegankelijkheid bestaat al heel lang, dit is ontstaan uit de gezins- en 

welzijnsraad. Ook deelname gehad aan provinciale overlegplatformen, alle wetgeving rond 

toegankelijkheid kwam daar aan bod. Het laatste jaar is er geen werking geweest met de 

werkgroep.  

Er komen nog steeds opmerkingen en vragen van burgers aan bij de werkgroep, alsook 

provinciale informatie (bv. tienpunten plan toegankelijke gemeenten). Nieuwe inzet 

gevraagd rond toegankelijkheid van handelszaken / economie.  

Betrokkenheid van de werkgroep toegankelijkheid bij openbare werken bestaat niet meer, 

de werkgroep wordt hiervan niet meer op de hoogte gebracht of er al dan niet met de 

convenant toegankelijkheid gewerkt wordt of niet.  

 

 

 



Advies van de raad: 

De contactpersoon van de werkgroep toegankelijkheid opnemen in de IDee-raad als lid. Van 

het thema (fysieke) toegankelijkheid een terugkerend agendapunt maken. De voorwaarde is 

wel dat er breed rond dit thema gewerkt wordt, niet enkel op fysieke toegankelijkheid. De 

deskundige integratie houdt, zoals met andere verenigingen verbonden aan de raad, contact 

met de werkgroep.  

4. Bijhouden van een lijst van experten- en ervaringsdeskundigen om bij 
inspraak beroep op te doen 

We willen de ad-hoc werking van de IDee-raad verder uitbouwen. Er zijn bepaalde werkingen 

waar de raad advies kan inwinnen (bv. babbel’uit praatgroep, buddywerking, feest voor de 

nieuwkomers, …). Daarnaast zou het interessant zijn om een lijst van contactpersonen op te 

stellen die rond bepaalde thema’s gecontacteerd kunnen worden als burger of 

(ervarings)deskundige. De leden van de raad kunnen de gegevens doorgeven, we laten de 

persoon in kwestie dan weten waarvoor de contactgegevens gebruikt kunnen worden.  

 

Via deze link, kunnen 45 participatieve methodes rond inspraak voor kwetsbare burgers 

teruggevonden worden. Deze kunnen handig zijn voor gebruik binnen de eigen organisaties, 

als wanneer de raad inspraakmomenten organiseert rond specifieke thema’s.  

5. Onthaalbeleid 

Beslismodel mondelinge communicatie 

In het voorjaar werd een aanpassing van het beslismodel mondelinge communicatie 

opgemaakt. Deze aanpassing beslismodel staat nog ter goedkeuring op het CBS van 23 

september.  De voornaamste wijzigingen hebben betrekking tot het gebruik van contacttaal + 

als ook de uitbouw van het kader informeel tolken. De beslissing van het CBS zal 

meegestuurd worden met het goedgekeurde verslag van de IDee-raad. 

 

Er wordt gevraagd of informele tolken ook mogen tolken voor externe organisaties zoals 

scholen, sociale huisvesting, … Een informele tolk beslist uiteraard zelf op welke vraag zij/hij 

ingaat, er wordt hiervoor geen vrijwilligersvergoeding voorzien vanuit de stad.  

 

Het systeem van sociaal tolken en de retributie vreemdelingen wordt eind dit jaar 

geëvalueerd en voorgelegd aan het CBS. 

 

Op vlak van het tolken willen we vanuit de dienst op twee sporen inzetten: 

- Verder uitbouwen van ons kader informeel tolken 

- Verder bekendmaken van het aanbod AgII sociaal tolken en vertalen naar derden en 

externen (bv. scholen, ziekenhuis, sociale huisvesting, …) 

 

Onthaal nieuwe inwoners 

De opmerking komt vanuit de leden dat de anderstalige nieuwkomers zich tijdens het 

onthaalmoment wat  verloren  voelen en hier erg weinig aan hebben. De aanwezigheid van 

buddy’s op zo’n bijeenkomst zou een meerwaarde kunnen zijn.  



Onthaalbrochures en onthaalgesprekken 

De onthaalbrochure is mooi en praktisch, maar nieuwkomers hebben er niets aan als deze 

enkel worden meegegeven. Het is ook noodzakelijk om daar uitleg bij te geven of een 

vertaling te voorzien.  

 

Voor de komende beleidsperiode wordt bekeken of de gesprekken opgenomen kunnen 

worden door maatschappelijk werkers van het sociaal huis, waar sowieso ook met tolken zal 

gewerkt moeten worden om die gesprekken te voeren. Ook de haalbaarheid en frequentie 

hiervan moet bekeken worden.  

6. Projectoproep 

Voor de projectoproep IeDereen voor Izegem waren er 5 indieners: 

1. Askovi gaat vreemd (5/10) (bijlage 1) 

 Tijdens het wereldfestival werd een tombola georganiseerd. De winnaars 

krijgen een etentje aangeboden waar anderstalige nieuwkomers koken 

bij iemand thuis. Met dit project wil Askovi vooral inzetten op 

ontmoeting tussen culturen in een informeel kader. Gratis evenement. 

2. Poëzieproject en kinderactiviteit Matrjoshka (bijlage 2) 

 In de bijlage worden twee projecten omschreven die georganiseerd 

zullen worden vanuit het Russisch schooltje, hiervoor zal samengewerkt 

worden met de leerlingen van de Sint-Rafael school en de Heilig-Hart 

school. Gratis, wel werkingsmiddelen nodig.  

3. Taboedoorbrekende avond rond geestelijke gezondheid van TOV vzw (bijlage 3)  

 Taboedoorbrekend evenement rond geestelijke gezondheid – 

hoopgevend event in mei 2020. Hiervoor zal sowieso ook inkomgeld 

gevraagd worden, gezien de grootte waarop het event mikt.  

4. Wieler en wandel dag Rhodesgoed (bijlage 4) 

 De organisatie wil 50 kaarten voorzien voor deelnemers die minder 

gegoed zijn, mensen van andere origine. Ze kijken voornamelijk uti naar 

sponsoring in 50 kaarten en verwachten toeleiding van deelnemers 

vanuit de raad.  

5. Maandelijks sobermaal in zaal Nele (bijlage 5) 

 Geen duidelijke vraag, voornamelijk op zoek naar sponsoring voor een 

maandelijks event die reeds geruime tijd georganiseerd wordt.  

Keuze verdeling middelen van de IDee-raad €1000 

Geen enkel project geeft richting aan hoeveel ze nodig hebben om hun project te realiseren, 

dus het is wel wat gissen.  

De drie indieners die ook lid zijn van de IDee-raad verlaten tijdens de stemming de zaal. De 

overige leden kiezen om als volgt de middelen te verdelen:  

- De 4e en 5e indieners krijgen geen middelen toebedeeld, omdat het niet echt gaat om 

vernieuwende manieren om in te zetten op ontmoeting of taboe doorbreken. Pure 

sponsoring vragen was ook niet de doelstelling van de projectoproep.  



- De eerste drie projecten krijgen wel middelen toebedeeld, de resterende leden zijn  zich 

bewust van het feit dat dit ook drie leden zijn van de raad. Maar zijn er van overtuigd dat 

het ook nog maar de eerste maal was dat er zo’n oproep werd gelanceerd, het zou 

jaarlijks herhaald moeten worden voor naamsbekendheid en ook nog meer mensen aan 

te spreken om in te dienen.  

- De eerste drie projecten zetten echter op een creatieve manier in op ontmoeting en 

kaarten maatschappelijk relevante thema’s aan. 

 

Vanop AR649 011 (BI09020) worden de middelen als volgt toebedeeld: 

- Het project van TOV vzw ontvangt €400 vanuit de IDee-raad. Vooral omdat dit betrekking 

heeft op een thematiek die nog niet vaak in de kijker staat.  

- De projecten van Askovi en Matrjoshka ontvangen elk €300 vanuit de IDee-raad. 

- Deze organisaties geven tijdig hun rekeningnummer door aan de secretaris van de IDee-

raad, deskundige voor integratie Stéphanie Rosseel. 

- Er wordt gevraagd aan het redactieteam van Izine als de drie projecten op één of andere 

manier beperkt in de kijker gezet kunnen worden.  

7. Varia 

- De voorzitter doet het voorstel om een vast punt communicatie te agenderen op iedere 

IDee-raad, op die manier wil de raad meer inzetten op sensibilisering.  Het voorstel is om 

1 onderwerp op de vergadering te bespreken en hiervan te beslissen hoe dit in de kijker 

geplaatst kan worden (bv. facebookpagina, blog, persbericht, …)  

- Er wordt gevraagd of het zo is dat zelvegemakt stopt en geïntegreerd zal worden in de 

kerstmarkt. De secretaris antwoord dat dit wellicht zo zal zijn vanaf 2020, maar dat er 

nog geen concrete afspraken zijn. Verantwoordelijke hiervoor is Kim Decoster van de 

dienst VES. 

- Er zal een superadviesraad doorgaan op donderdagavond 24 oktober om 19h in zaal ISO, 

het is de bedoeling om de avond zelf advies te formuleren over de MJP. Gelieve de 

datum vrij te houden. De info en agenda wordt bezorgd.   

- Huis van het Kind heeft zijn babyborrel op donderdag 26 september om 12h in zaal 

meilief. 

- Het feest voor de nieuwkomers zal doorgaan op 14 december om 16h in het JOC in de 

vorm van een Wintermarkt.  

- Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is van het Russisch schooltje.  Er zijn 28 

leerlingen gestart in Izegem – maar er zijn geen subsidies dus is het moeilijk om verder 

uit te bouwen/ 32 ouders leren er Nederlands. In Brugge/Oostende subsidies 

aangevraagd via FMDO, daar zijn het aantal inschrijvingen nog groter. Tatjana heeft nog 

een vraag met betrekking tot het afgeven van fiscale attesten, dit kan niet vanuit een 

feitelijke vereniging, enkel vanuit een VZW. Voor hun subsidievraag wordt aangeraden 

vanuit de andere leden om eventueel eens serviceclubs aan te spreken.  

- Het social profit salon: http://iedertalenttelt.be/social-profitsalon-roeselare 

 

De volgende IDee-raad gaat door op 10 december in zaal Zlin. 

http://iedertalenttelt.be/social-profitsalon-roeselare

