Dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid van de gemeente Ukkel

Methode voor de opmaak van het Actieplan Gendergelijkheid en
Vrouwenrechten1 van de Dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid van de
gemeente Ukkel
I.


Voorbereidende fase (november 2020 - januari 2021)
Definitie van een methode en een kalender

Opzoeking en vergelijking van recente plannen en methodes. Opmaak van de methode en de planning van
het plan van Ukkel.



Contacten met een expert

Voor het tweede deel van de voorbereidende fase zullen de dienstverantwoordelijken een expert
aanstellen die belast zal zijn met de communicatie van het voorontwerp aan zijn volledige dienst. Deze
personen moeten ook andere ambtenaren bijstaan bij het invullen van het formulier dat ze zullen
ontvangen. Dit formulier zal ons toelaten te starten met fase III: consultatie.



Identificatie van feministische en lokale verenigingen

Om deze fase af te sluiten wordt er gekeken naar feministische en/of lokale verenigingen, naargelang de
relevantie van de thema’s van het plan. Zij zullen uitgenodigd worden voor de opmaak van fase II:
cocreatie.

II.


Fase van cocreatie (februari - april 2021)
Burgerinspraak en het lokale en/of feministische verenigingsleven

De dienst Gelijke Kansen en Gendergelijkheid zal een reeks thema’s voorstellen aan actoren die actief zijn
in lokale en/of feministische verenigingen, tijdens ontmoetingen TEDX virtuelle 2 die openbaar zullen zijn.
De expertise van deze actoren op het terrein zal gebruikt worden voor de opmaak van een ontwerp van het
plan.
Omwille van de vereiste delicaatheid om bepaalde thema’s aan te halen leek het ons verstandig om
bepaalde ontmoetingen te organiseren zonder gemengde samenstelling of met een gekozen samenstelling.



Creatie van een werkgroep van gemeenteraadsleden

Het plan zal eveneens voorgelegd worden aan een werkgroep, samengesteld uit een gemeenteraadslid van
elke fractie, schepen Maëlle De Brouwer en de administratieve medewerkster belast met Gelijke Kansen en
Gendergelijkheid.
De gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan de burgerontmoetingen en ontmoetingen van het lokale
en/of feministische verenigingsleven.
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Creatie van een adviesraad voor vrouwenrechten en genderminderheden

Daarnaast zal een lijst opgesteld worden van Ukkelse vrouwen2 die geïnteresseerd zijn in de strijd voor
vrouwenrechten en genderminderheden, met het oog op de creatie van een adviesraad rond deze thema’s.
De deelnamemodaliteiten zullen bepaald moeten worden (huishoudelijk reglement, oproep tot
kandidaturen …). Opdat het plan zou overeenkomen met de realiteit van de Ukkelse burgers, leek het ons
belangrijk dat deze laatsten een inzagerecht hebben.

III.


Consultatiefase (april - juli 2021)
Vergadering met de expert

Tijdens deze fase zal de expert alle diensten contacteren.
Er zal sprake zijn van een evaluatie in welke mate de diensten bekwaam zijn om de thema’s van dit plan4 te
integreren in hun project. Elke dienst zal hiervoor een inventaris moeten opstellen:
- noden inzake opleiding, middelen, omkadering, informatie, oriëntatie of coördinatie;
- projecten in het vooruitzicht voor de mogelijkheid om vrouwenrechten en gendergelijkheid te integreren.
De diensten die hebben meegewerkt aan genderbudgeting zullen in eerste instantie gecontacteerd
worden, om het al geleverde werk voort te zetten. De experts zullen overleggen met hun respectievelijke
dienstchef en schepen.
Een voorstelling op het directiecomité wordt overwogen.

IV.


Herlezingsfase (juli - augustus 2021)
Terugkeer naar experts en diensten

Ingevolge opmerkingen en correcties geformuleerd door de experts zal het plan bijgewerkt worden en
terug voorgesteld worden aan hen en aan de diensten voor goedkeuring van de definitieve versie van het
plan.

V.


Opvolgingsfase van het plan (september 2021)
Goedkeuring van de gemeenteraad

Het plan zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad in
september alvorens publicatie en verspreiding.



Creatie van de adviesraad vrouwenrechten en genderminderheden

De raad voor vrouwenrechten en genderminderheden zal een methode en een kalender opstellen voor de
opvolging van het plan en eigen activiteiten en een werkmethode bepalen.
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