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Indicatieve planning

1.

Aanleiding

In stad Halle zijn er verschillende koloniale verwijzingen, onder andere een beeld van Leopold II in het
stadspark. In nasleep van de Black Lives Matter protesten was er in Halle een lokale discussie over het Leopold
II standbeeld in het Albertpark. Het stadsbestuur besloot om een traject op te starten omtrent racisme met
aandacht voor de symbolen van de kolonisatie in onze stad.
Het stadsbestuur wil het ruimer benaderen dan enkel de symbolen. Er moet ook werk gemaakt worden van
een antiracisme- en diversiteitsbeleid.

2.

Opdracht

De stad krijgt van het AgII ondersteuning in het opzetten van een antiracisme en antidiscriminatiebeleid met
concrete acties. Als onderdeel van een breed antiracisme en diversiteitsbeleid vraagt het stadsbestuur aan
het AgII haar in eerste instantie te begeleiden in een proces dat moet uitmonden in een beslissing over hoe
om te gaan met koloniale verwijzingen in de stad in het algemeen, en – meer specifiek- met het beeld van
Leopold II in het park.
Meer specifiek gaat het om ondersteuning in werkmethodes en theoretische achtergrond.

Beschrijving van het traject

3.

De stad Halle maakt met ondersteuning van het AgII een stappenplan op, waarin beschreven staat welke
stappen/acties/… wanneer genomen zullen worden:
1.

om in februari 2021 een beslissing te kunnen nemen rond het beeld van Leopold II en in een latere
fase rond andere koloniale verwijzingen in de stad.

2.

om te komen tot een actieplan in kader van antiracisme- en antidiscriminatiebeleid.

Dit stappenplan omvat de volgende grote fases:
-

Samenstelling kerngroep en klankbordgroep.

-

In beeld brengen van wat er leeft in de stad aan de hand van interviews, bevragingen en
focusgroepen.

-

Opzetten van een participatief proces met de klankbordgroep: vanuit deze analyse komen tot een
voorstel van mogelijke acties.

-

Organisatie van een debat.

-

Komen tot een beslissing omtrent het beeld van Leopold II.

-

Ondersteuning bij de opmaak van een actieplan in kader van antiracisme-en antidiscriminatiebeleid.

Doorheen het gehele traject is er expliciete aandacht voor communicatie naar en draagvlak bij het personeel
en de inwoners van de stad.

Afspraken

4.

Het Agentschap Integratie en Inburgering en Stad Halle komen als volgt overeen:

4.1.

Verantwoordelijkheden van het Agentschap:



Het AgII ondersteunt stad Halle gedurende het hele traject.



Het AgII neemt een coachende rol op in de kerngroep en bereidt mee de kerngroep voor. Ze reikt
expertise en methodieken aan.
Het Agentschap neemt ondersteuning op bij de interviews, focusgroepen en vragenlijsten. Dit zowel
in de methodiek als uitvoering.





Het AgII ondersteunt bij de voorbereiding voor de klankbordgroep en begeleidt mee werksessies
binnen de klankbordgroep om te komen tot mogelijke actiepunten.



Het AgII biedt ondersteuning in het voorbereiden en mee uitvoeren van het debat zelf.



Het AgII biedt ondersteuning in de opmaak van een actieplan in het kader van antiracisme en
antidiscriminatiebeleid.

4.2.

Verantwoordelijkheden van de stad Halle:



Stad Halle is verantwoordelijke in het traject en zorgt voor de bekendmaking van het traject.



Stad Halle staat in voor de coördinatie, communicatie en informatiedoorstroom van het traject.



De stad Halle richt een kern- en klankbordgroep op om het dekolonisatietraject vorm te geven.

Financiële afspraken

5.

De Stad Halle betaalt het Agentschap Integratie en Inburgering hiervoor 1000 euro.
Dit bedrag wordt uitbetaald na het uitvoeren van het traject.

Contactpersonen:
De contactpersonen treden op als eerste aanspreekpersoon voor de andere partner en zijn ook
verantwoordelijk voor het naleven van alle afspraken van deze overeenkomst.
-

Agentschap Integratie en Inburgering:

Hanne Vanheusden – Consulent Integratie 0488 01 34 61
-

Stad Halle

Nadège Goeman – Integratie ambtenaar 0470 58 61 48

Leuven, .…./…../2020

Voor het Agentschap Integratie en

Voor Stad Halle,

Inburgering,

Voorzitter van de gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer

Algemeen Directeur
Jan De Winne

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het Agentschap vind je
alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken, en de Huizen van het Nederlands (behalve
de diensten in de steden Gent en Antwerpen, en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een
private stichting en werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap.
Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////

6.

6.1.

Bijlage
Indicatieve planning

Stappen in het traject

Timing

Samenstelling kerngroep en eerste bijeenkomst

Oktober

Interviews

November/december

Analyse maken
Analyse voorstellen aan de hele kerngroep
Analyse voorstellen in werkgroep (klankbordgroep)

januari

Wat is de visie van stad Halle?
Acties formuleren?
In duo met Agii (voorbereiden + faciliteren)
2 momenten samenzitten met klankbordgroep
Acties formuleren met werkgroep

eind januari/begin februari

Debat vormgeven: hoe gaan we het doen?
Terugkoppelen naar kerngroep
Vaststaande actie: Debat over koloniale verwijzingen
+ beslissing standbeeld

Eind Februari

Verdere
acties
(bv. straatnamen)

Maart

in

koloniale

verwijzingen

Verder acties in andere domeinen formuleren
(bv. In onderwijs)

