Overeenkomst tussen de vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden en de Vlaamse
_________________________________ Gemeenschap_____________

Tussen
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, in de persoon van heer Sven
Gatz, minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel
en
de vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden, Vooruitgangstraat 323/4 te 1030 Schaarbeek,
vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Hüseyin Aydinli,
wordt overeengekomen wat hierna volgt:

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.

De overeenkomst regelt de modaliteiten betreffende de werking, het toezicht en de financiële
middelen van de vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (hieronder "Minderhedenforum"
genoemd), die als autonome organisatie de opdracht krijgt haar expertise op het vlak van
uitsluitingssituaties ter beschikking te stellen van de cultuur-, jeugdwerk en sportsector. De
overeenkomst kadert in de uitvoering van hoofdstuk III van het decreet van 18 januari 2008
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur,
jeugdwerk en sport.
Artikel 2.

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2018, is geldig tot 31 december 2022 en is hernieuwbaar.
Beide partijen kunnen ze verbreken mits voorafgaand overleg en een opzegtermijn van één jaar.
De Vlaamse Gemeenschap is gerechtigd de overeenkomst te verbreken ingeval van zware
overtredingen in de verplichtingen vervat in deze overeenkomst. De vastgestelde overtredingen
worden bij aangetekende brief betekend.
HOOFDSTUK II: UNIEKE POSITIE. OPDRACHTEN EN DOELSTELLINGEN
Artikel 3.

De opdracht van het Minderhedenforum vloeit voort uit de uitzonderlijke en unieke positie die de
vereniging bekleedt. Het Minderhedenforum is een Vlaams samenwerkingsverband van
verenigingen van etnisch-culturele minderheden en vertegenwoordigt een stem van etnischculturele minderheden in Vlaanderen en Brussel. Het Minderhedenforum staat in voor de
gezamenlijke belangenverdediging naar het beleid en de brede samenleving en werkt aan de
participatie van etnisch-culturele minderheden.
Artikel 4

De kernopdracht van de vzw Minderhedenforum is het ontsluiten van de specifieke expertise over
uitsluiting en deze ter beschikking stellen van het beleid en van organisaties in de cultuur-,
jeugdwerk- en sportsector. Het Minderhedenforum ondersteunt verenigingen in de cultuur-,
jeugdwerk- en sportsector om situaties van uitsluiting aan te pakken. Het Minderhedenforum zal
deze opdracht concretiseren aan de hand van onderstaande doelstellingen. Deze doelstellingen
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worden gemeten en geëvalueerd aan de hand van acties en indicatoren, zoals hieronder
weergegeven:
Strategische doelstelling 1: Het Minderhedenforum verhoogt de diversiteit in de cultuursector
(80%)

Operationele doelstelling 11: Het Minderhedenforum werkt via het project Scan&Do aan de
structurele verankering van een integraal diversiteitsbeieid binnen organisaties in de
kunstensector (Fase 1:2018-2019)

Randvoorwaarde voor de realisatie van strategische doelstelling 1:
Het project Scan&Do is een samenwerkingsverband tussen Minderhedenforum, Kunstenpunt
en Sociaal Fonds Podiumkunsten. Minderhedenforum brengt haar expertise omtrent de
superdiverse samenleving en haar achterban in het project in. Ze doet dit vanuit haar
opdracht als expertisevereniging (op basis van art. 13 van het Participatiedecreet). In een
samenwerkingsovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de verschillende
partnerorganisaties over de rollen en concrete taakverdeling binnen Scan&Do en de
communicatie.
Acties en indicatoren:
1.1.1

Scan&Do wordt verder uitgebouwd binnen de kunstensector.
Indicatoren:
o jaarlijks wordt een meerjarig traject gelopen met minstens vier
kunstenorganisaties (divers qua grootte, werkingsgebied en regio), waarvan
minstens één nieuwe orga/iöaf/e/
o een traject met een kunstenorganisatie bestaat uit: een grondige analyse, de
opmaak van een actieplan, individuele begeleiding en coaching bij de
implementatie van het actieplan, jaarlijkse opvoigmomenten;
o Minderheden forum levert inspanningen om de achterban actief te betrekken
bij de acties die in het kader van een meerjarig traject ondernomen worden.

1.1.2

Minderhedenforum ontsluit in samenwerking met de projectpartners de expertise
en goede praktijken uit Scan&Do binnen de kunstensector.
Indicatoren:
o
Minderhedenforum ontwikkelt materialen aan de hand waarvan de
opgebouwde expertise ontsloten wordt (o.a. rapporten, publicaties, tools,...);
o
Minderhedenforum ontsluit de opgebouwde expertise en goede praktijken via
haar bestaande communicatiekanalen.

1.1.3

Minderhedenforum creëert draagvlak en sensibiliseert beleidsmakers in de
kunstensector over de urgentie van een structureel verankerd en integraal
diversiteitsbeieid.
Indicatoren:
o Minderhedenforum organiseertjaarlijks netwerkmomenten, debatten en
dialoog binnen de kunstensector met het oog op ervaringsuitwisseiing,
inspiratie en beïnvloeding. Het betreft zowel nieuwe initiatieven (van
minstens 2 dagdeien/1 dag) ais initiatieven binnen bestaande
netwerkmomenten. Dit gebeurt in samenwerking met (o.m.) de partners in
Scan&Do:

o
o

o

1.1.4

Minderhedenforum onderneemt acties om netwerkvorming tussen de
kunstensector en de eigen achterban te stimuleren;
25 deelnemers vanuit de lidorganisaties en verenigingen (en bredere
achterban) zijn betrokken bij de netwerkmomenten, debatten en dialoog
binnen de kunstensector;
Minderhedenforum analyseertjaarlijks minstens 7 relevant thema vanuit de
diversiteitsinsteek (bv diversiteit in raden van bestuur, personeel, publiek,
programmatie...) en brengt hierover een rapport uit dat naar de
kunstensector ontsloten wordt.

Minderhedenforum onderzoekt samen met de partners verschillende mogelijke
pistes om Scan&Do breed te verspreiden in de kunstensector.
Indicatoren:
o
Minderhedenforum brengt in hetjaarlijks voortgangsrapport verslag uit van
de onderzochte pistes.

Operationele doelstelling 12: Het Minderhedenforum rolt, na een evaluatie in 2019, het project
Scan&Do uit in de bredere cultuursector (Fase2:2020-2022)

Op basis van verricht onderzoek (zie actie 1.1.4) en een evaluatie van Scan&Do wordt in
september 2019 in overleg met de administratie een werkwijze, focus en werkin gsgebied
bepaald voor de uitrol van Scan&Do in andere deelsectoren van de cultuursector. De
afspraken worden vastgelegd en geconcretiseerd in een addendum bij deze overeenkomst.
Strategische doelstelling 2: Het Minderhedenforum ontsluit haar expertise op het vlak van
participatie van etnisch-culturele minderheden naar de brede cultuur-, jeugdwerk- en sportsector
en verdedigt de belangen van de achterban in deze sectoren (20% - doorlopend)

Acties en indicatoren:
2.1 Minderhedenforum ontwikkelt jaarlijks minstens 1 product aan de hand waarvan
opgebouwde expertise ontsloten wordt naar de brede cultuur-, jeugd- en sportsector (bv.
lijst van praktische tips omtrent netwerking).
2.2 Minderhedenforum ontsluit haar expertise via relevante werk- en overleggroepen in de
cultuur-, jeugdwerk- en sportsector.
o
Het Minderhedenforum is aanwezig op en levert een actieve bijdrage aan minstens 5
relevante werk- en overleggroepen (bv. raad van bestuur, thematische werkgroep) in de
cultuur-, jeugdwerk- en sportsector per jaar en brengt hierover verslag uit;
o
Het Minderhedenforum begeleidt jaarlijks minstens 2 vrijwilligers uit de achterban om
etnisch-culturele minderheden te vertegenwoordigen in werk- en overleggroepen in de
cultuur-, jeugdwerk- en sportsector.
Randvoorwaarde voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen:
Er is een nauwe samenwerking met de andere deelwerkingen van het Minderhedenforum, in het
bijzonder bij de ondersteuning van gemandateerde vrijwilligers, die ingeschakeld worden voor de
vertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden in werk- en overleggroepen en
bestuursorganen.

De werking kan tijdens de beleidsperiode bijgestuurd worden naar aanleiding van
maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe noden. Aanpassingen gebeuren steeds na overleg met
de administratie.
HOOFDSTUK lil: MIDDELEN
Artikel 6

De Vlaamse Gemeenschap stelt binnen de perken van de begroting aan de vzw Minderhedenforum
middelen beschikbaar voor de realisatie van de opdracht. Voor de looptijd van deze overeenkomst
wordt een jaarlijkse subsidie voorzien van 61.479 euro voor de loon- en werkingskosten.
Artikel 7

De subsidie wordt in twee zesmaandelijkse voorschotten van vijfenveerti g procent van het voor
dat jaar toegekend subsidiebedrag uitbetaald. Het saldo wordt uitbetaald voor l juli van het
volgende jaar, nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de
subsidie toegekend werd, nageleefd werden en dat de subsidie aangewend werd voor de
doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het voortgangsrapport en het
financieel verslag.
HOOFDSTUK IV: OVERLEG EN TOEZICHT
Artikel 8

Jaarlijks uiterlijk op l april bezorgt Minderhedenforum aan de administratie een
voortgangsrapport, dat een terugblik biedt op het voorbije jaar en een vooruitblik op het
lopende jaar. Dat voortgangsrapport bestaat minimaal uit:
1° een werkingsverslag en een financieel verslag (resultatenrekening en balans) van het voorbije
jaar;
2° een jaarplan voor het lopende jaar, waarin per operationele doelstelling acties en een beoogd
resultaat worden vermeld. Bij dat jaarplan wordt een begroting gevoegd die goedgekeurd is
door de algemene vergadering.
Deze stukken dienen door de Algemene Vergadering goedgekeurd te zijn.
Artikel 9

Jaarlijks, na ontvangst van het dossier, vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst, vindt een
overleg plaats tussen een afvaardiging van de vzw Minderhedenforum en de administratie van
de Vlaamse Gemeenschap over de uitvoering van de overeenkomst.
Op vraag van een van beide partijen kan altijd een bijkomend overleg plaatsvinden.

HOOFDSTUK V: SLOTBEPALINGEN
Artikel 10

Bij uitvoering van deze overeenkomst moet de steun van de Vlaamse overheid duidelijk zijn. Dit
wordt als volgt geconcretiseerd: het gebruik van de standaardlogo’s en de bijhorende
tekst/baselines, zoals door de Vlaamse Regering vastgesteld, bij elke mededeling, verklaring,
publicatie, presentatie - ongeacht de drager.
Artikel 11

Voor het laatste jaar van deze overeenkomst volstaan een werkingsverslag en financieel verslag
als voortgangsrapport zoals bedoeld in artikel 8.

Opgemaakt in Brussel in twee exemplaren op ...
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Elke partij bevestigt een exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de Vlaamse Gemeenschap,

Voor het Forum van Etnisch-Culturele
Minderheden,

Sven Gatz
Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd
en Brussel

Flüseyin Aydinli
Voorzitter

