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GELIJKE KANSEN 

 

Uitdagingen en visie  

 

Als overheid hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid in het creëren van gelijke 

kansen voor alle burgers opdat iedereen volwaardig en evenredig kan participeren aan de 

samenleving. We waarborgen de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, 

geloof, overtuiging, handicap, gender, seksuele geaardheid of leeftijd. We treden daarbij niet 

betuttelend op, maar met respect voor het individu en het eigen kunnen.  

We hebben oog voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en de noden die daaruit 

voortvloeien (singles, nieuw samengestelde gezinnen, nieuwe samenlevingsvormen, …).  

Verantwoordelijkheid nemen staat hierin centraal. Met wetten en regels alleen creëer je geen 

gelijke kansen en roei je vooroordelen niet uit. De overheid mag eisen dat iedereen – burgers, 

middenveldorganisaties, verenigingen en werkgevers – de geboden kansen grijpt en zelf mee 

verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en voor een ander. De overheid vervult hierin een 

voorbeeldfunctie.  

Werken aan gelijke kansen is een taak van alle beleidsdomeinen. We werken 

samenlevingsbreed, in elk domein van het dagelijks leven. Het is een transversaal 

beleidsthema. Vanuit die filosofie zal de Vlaamse overheid ook bijdragen aan interfederale 

actieplannen binnen dit beleidsthema.  

 

Concrete voorstellen 

 

Samenwerking met het middenveld 

• Vandaag worden verschillende gelijkekansenorganisaties gefinancierd. Zij adviseren 

het gelijkekansenbeleid en voeren het mee uit. We erkennen ten volle het belang van 

samenwerking met het middenveld. We creëren een objectief financieringskader dat 

gericht is op de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Hierbij streven we naar 

een duidelijke taakafbakening, efficiënte organisatievormen en minder versnippering.  
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• Wat beleidsparticipatie betreft, zetten we volop in op integratie in overlegorganen die 

niet op basis van gender, seksuele diversiteit of handicap zijn georganiseerd. 

 

• De pilootwerking van de Vlaamse adviesraad handicap, die werd opgericht naar 

aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap, wordt 

geëvalueerd. Op basis daarvan bekijken we de verdere organisatie en ondersteuning 

van deze adviesraad. 

Gender en seksuele diversiteit 

• We zetten verder in op het ondersteunen van de LGBTQI+-gemeenschap waarbij we 

zorgen voor een sterke beleidsmatige en financiële verankering binnen het brede 

welzijnsbeleid. Bij deze doelgroep hebben we bijzondere aandacht voor 

zelfmoordpreventie,  bestrijden van eenzaamheid bij oudere personen en de gelijke 

behandeling in onder andere welzijnsvoorzieningen, sportclubs, …. 

 

• We nemen het voortouw in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Daarbij wordt 

bijzondere aandacht besteed aan kwetsbare personen en aan het voorkomen van 

huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking, 

waarvoor een bevoegdheidsoverschrijdende en transversale aanpak wordt 

uitgewerkt. 

 

• Vrouwen en mannen zijn volstrekt gelijkwaardig. We gaan voor radicale 

kansengelijkheid voor vrouwen en een kordate bestrijding van seksueel- en 

partnergeweld. We streven naar evenredige participatie en vertegenwoordiging in alle 

maatschappelijke en politieke geledingen. We dragen deze waarden ook via het 

Vlaams buitenlands beleid internationaal uit: we beklemtonen daarbij in het bijzonder 

de nood aan onderwijs voor vrouwen, en promoten seksuele en reproductieve rechten 

met het oog op hun emancipatie. 

Vrijheid van religie en levensbeschouwing 

• We hebben respect voor religies en niet-confessionele levensbeschouwingen, voor 
zover zij een scheiding tussen staat en levensbeschouwing erkennen en naleven en 
elke vorm van religieus of ideologisch geïnspireerd geweld verwerpen.  
 

• Met de Vlaamse interlevensbeschouwelijke dialoog bieden we 
geloofsgemeenschappen en seculiere levensbeschouwingen een forum waar ze 
onderling en met de overheid in gesprek kunnen gaan. Bij conflicten en spanningen 
verwachten we dat de vertegenwoordigers van de religies en levensbeschouwingen 
hun morele autoriteit aanwenden om tot verzoening, begrip en samenwerking op te 
roepen. We gaan met hen ook de dialoog aan om diversiteit in al haar facetten 
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aanvaardbaar en bespreekbaar te maken. Met name in een samenleving die steeds 
diverser is, is het cruciaal dat we onze verworvenheden beschermen en het draagvlak 
ervoor versterken. 
 

• De vrijheid van religie en levensbeschouwing moet een vrijheid blijven, zonder risico 
op represailles wanneer men voor een religie of levensbeschouwing kiest, overstapt 
naar een andere religie of levensbeschouwing of een religie of levensbeschouwing 
verlaat. Elke persoon moet het recht hebben om afstand te doen van zijn of haar religie 
of levensbeschouwing. We onderzoeken welke initiatieven in Vlaanderen genomen 
kunnen worden voor personen die in een situatie verkeren waarin dit niet evident 
is. 
 

Toegankelijke leefomgeving 

• Een integraal toegankelijke leefomgeving is de sleutel tot een maatschappij waarin 

iedereen gelijke kansen heeft. We kiezen voor een inclusieve maatschappij, met oog  

voor de fysieke en digitale administratieve toegankelijkheid voor alle burgers en met 

gespecialiseerde dienstverlening op maat voor mensen met een handicap of 

chronische aandoening. Het gaat daarbij dus niet alleen om personen met een 

handicap, maar ook oudere mensen, mensen met een tijdelijke handicap of ouders 

met een kinderwagen. De Vlaamse overheid zet zelf de toon door vanuit de 

verschillende beleidsdomeinen gerichte, coherente ambities voorop te stellen en 

integrale toegankelijkheid, niet in het minst van personen met een handicap, als 

absolute kwaliteitsvoorwaarde in te schrijven binnen het beleid. Zo wordt het een 

automatisme binnen de werking van alle Vlaamse beleidsdomeinen. We vervullen als 

overheid hierbij een voorbeeldrol door onze dienstverlening, zowel fysiek als digitaal, 

integraal toegankelijk te maken en te ontdoen van drempels die participatie in de weg 

staan. Ook gemeenten stimuleren we om een integraal toegankelijkheidsbeleid te 

voeren. Inter is hierbij de partner om dit mee te realiseren. Op basis van de lopende 

evaluatie bekijken we of en hoe we de werking van Inter kunnen optimaliseren.  

 

• We gaan ook na hoe er beter gegarandeerd kan worden dat nieuwe of verbouwde 

publiek toegankelijke gebouwen effectief toegankelijk zijn en nemen de nodige 

maatregelen.  

Antidiscriminatiebeleid 

• De samenwerking met Unia stopt op het einde van de lopende 

samenwerkingsovereenkomst en wordt vervangen door een eigen Vlaams 

gelijkekansencentrum, dat werkt op basis van de anti-discriminatiewetgeving en dat 

de opdrachten van Unia en de genderkamer van de Vlaamse ombudsdienst bundelt. 

Dit gelijkekansencentrum schakelt zich in in een interfederaal 



151 

 

mensenrechtenmechanisme conform de principes van Parijs om een A-status te 

behalen..  

• De Vlaamse Regering verwerpt racisme in al zijn vormen en treedt er consequent tegen 

op. 

 

  


