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1.

Goedkeuring verslag raadscommissie sociale zaken, welzijn, gezin,
armoedebestrijding, diversiteit en personen met een beperking van 12
december 2019.

Het verslag werd goedgekeurd.

2.

Europees project 'De mensen maken de stad': Presentatie, brainstorm en
toekomstplannen (toelichting door S. Lanoye, projectverantwoordelijke Sociaal
Beleid).

Zie inhoudelijke presentatie
“De mensen maken de stad” heeft 2 focussen; burgerzin én burgerparticipatie van mensen
met een migratie achtergrond/nieuwkomers.
1. Burgerzin; via Storytelling
Kanalen die ingezet worden zijn;
- Online platform
- Fototentoonstelling (museum of the moon, sociaal huis, UIT in Mechelen
- Facebookpagina
- Street art festival
2. Participatie; behoefte analyse via OKAN jongeren rond vrijetijdsinvulling.
Gespreksmethodiek werd ontwikkeld ifv dit project. We gaan deze ook effectief doen in 3
groepjes zodat de commissieleden kunnen proeven van hoe zo’n traject in z’n werk gaat.

Europees project loopt af op 30 april 2020 maar we hebben ambitie om te verduurzamen waar
kan. Er zijn gedurende het laatste anderhalf jaar 51 begeleiders opgeleid en 25 spelkokers
aangemaakt die het verhaal van de mensen maken de stad kunnen verder zetten. Sara L. zelf
blijft binnen het team sociale cohesie, weliswaar binnen een andere opdracht maar kan de
filosofie sterk mee vorm geven in nieuwe projecten.
Een nevenproject /vervolgtraject is het project ‘het geheugen van de stad”; via storytelling
waardevolle migratieverhalen oogsten. Hierbij doen we een oproep aan alle commissieleden
indien ze organisaties of individuen kennen die hier een waardevolle bijdrage in kunnen
leveren.
Tips vanuit de commissieleden;
- Het was een heel fijn spel. We hebben elkaar anders leren kennen. Het nodigt
inderdaad uit om gezellig te babbelen.
- Er mogen meer locaties op het stadsplan
- Het zou interessant zijn om dit met vele organisaties te spelen.
Vragen;
Hoeveel unieke bezoekers heeft de website en wat is duurtijd dat iemand op de website blijft
hangen ?
Cijfers sinds april 2019 tot en met vorige week ;
 Aantal bezochte webpagina’s binnen site DMMDS (gemiddeld): 7
 Aantal bezochte minuten binnen site DMMDS (gemiddeld): 06min23
 Aantal unieke bezoekers: 2998
Ben je al in een woonzorgcentrum geweest ?
Neen, dat nog niet, wel in een LDC, daar kwamen ook heel erg veel verhalen van senioren aan
bod. Alle tips ifv interessante verhalen of insteken zijn zeker welkom.
Denk je er aan om het spel te verkopen?
Nee, dat is niet direct de bedoeling. Het is ook een traject waar een begeleiding bij zit om het
waardevol te maken. We gingen wel al in gesprek met de Aanstokerij (vroegere centrum
informatieve spelen) om te bekijken of zij het als inormatief spel, met begeleiding eventueel in
hun aanbod kunnen opnemen.
Hoeveel exemplaren bestaan er ?
51 trainers hebben deelgenomen? Er zijn 25 kokers met telkens 3 stadsplannen per koker.
Wat als je dit doet met mensen in organisaties ? Wat is dan het vervolg/opvolging?
Bijvoorbeeld; de verhalen worden omgezet in een filmpje of op facebook gezet.
Hoe zij hier een vervolg aan breien hangt af van de deelnemers zelf.
Het vervolgtraject wordt ook begeleidt.
Kan er geen extra financiering vanuit europa aangevraagd worden?
Het kadert binnen een ESF dossier en zij geven hier weinig speling voor. Er zal wel
waarschijnlijk een gelijkaardige oproep komen in de toekomst. Dit houden we zeker in de
gaten om op in te tekenen.
Kan je niet op zoek gaan naar andere manieren dan het online platform?
Ja, dan doen we zeker. We denken er nu aan om samen met H30 verhalen via street-art
projecten ook in de stad te brengen. Dat is een keer een andere manier.
Momenteel is er ook een stagiaire aan het werk om nog meer verhalen te ronselen.
Vraag aan de commissieleden; Hoe kunnen we in het kader van “Het geheugen van de stad “
verhalen ronselen? Ken je iemand/organisaties? Laat het ons zeker weten
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