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Interne organisatie op 
maat van transversale 
thema’s

Om beleidsthema’s als diversiteit en gelijke kansen op te tillen naar een meer 
strategisch niveau, moeten lokale besturen de klassieke, verkokerde benadering 
vanuit aparte beleidsdomeinen verlaten. Mechelen, Roeselare en Dilbeek 
begrepen dat vrij snel en voerden een grondige reorganisatie van de eigen 
diensten door. Hun klemtoon ligt nu vooral op inclusief, transversaal beleid.

 
Mechelen gaat 
voor een inclusief 
diversiteitsbeleid

Mechelen was de eerste stad die een 
grondige herstructurering doorvoerde 
om oplossingen te bieden voor de nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen. Ze zochten 
uit hoe ze hun beleid beter konden 
afstemmen op de groeiende verschei-
denheid als gevolg van de migratiestromen, 
vergrijzing, emancipatie van vrouwen 
en holebi’s, economische en ecologische 
globalisering. Stafmedewerker diversiteit 
Corinne Huybers getuigt over de Mechelse 
transitie van een doelgroepenbeleid naar 
een inclusief diversiteitsbeleid.

 
Corinne, kan je kort schetsen vanwaar jullie komen en waar jullie nu staan?  

Corinne Huybers: “Het verhaal begint in 1998 met de oprichting van een integratiedienst die 
we al in 2000 omvormden tot een diversiteitsdienst met daarin de traditionele thema’s zoals 
gelijke kansen, integratie, senioren, meldpunten racisme en tolkendienst. In 2012 koos de nieuwe 
bestuursploeg voor een radicale herstructurering met een horizontale aanpak en vijf organisatie-
doelstellingen: Mechelen wil een inclusieve, kindvriendelijke, klantvriendelijke en slimme stad zijn. 
Na een bevraging bij de bevolking kwam er nog een zesde doelstelling bij: Mechelen winkelstad.  
Oorspronkelijk zaten deze thema’s verspreid binnen de verschillende departementen, maar ook 
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daaraan kwam in juli 2016 verandering in door de inbedding van de zes organisatiedoelstellingen 
in de afdeling Strategie & Ontwikkeling. Die strategische cel staat rechtstreeks onder leiding van de 
algemeen directeur. Binnen die strategische cel volg ik het thema inclusieve stad op met de focus 
op toegankelijkheid, taalstimulering en taalpromotie en samenleven in Mechelen.” 

Jullie bewaken dus het transversaal beleid voor de zes organisatiedoelstellingen. Wie voert het 
beleid uit en wie is de politieke eindverantwoordelijke?

Huybers: “Elke strategische beleidsmedewerker werkt inhoudelijk samen met een ‘brondienst’. In 
mijn geval is dat de directie samenleven/afdeling sociaal beleid, waar een projectmedewerker 
diversiteit actief is. Het transversaal beleid werken we uit in projecten die de traditionele beleids-
domeinen overschrijden. De stuurgroep ‘samenleven in diversiteit’ volgt die op. In die stuurgroep 
zetelen vertegenwoordigers van de administratie, politiek en leden van het managementteam. 
Politiek blijft de schepen voor gelijke kansen en diversiteit bevoegd, maar aangezien meerdere 
beleidsdomeinen betrokken partij zijn, bepalen de schepenen onderling op welke agenda een 
dossier komt.”  
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Betekent die transversale aanpak het einde van een categoriale aanpak voor diversiteit en 
gelijke kansen?

Huybers: “Neen, het ene sluit het andere niet uit. We blijven gevoelig voor achterstellingsmecha-
nismen die bepaalde doelgroepen belemmeren waardoor ze niet kunnen participeren aan het 
inclusief beleid. Vorig jaar richtten we daarom de afdeling sociaal beleid op binnen de directie 
samenleven. Zij focussen onder andere op sociale cohesie en sociaal kwetsbare groepen.”  

Diversiteit is een containerbegrip dat zich al dan niet beperkt tot etnisch-culturele diversiteit. 
Hoe breed gaat het inclusief diversiteitsbeleid van de stad Mechelen?

Huybers: “Het klopt dat we sterk de focus leggen op etnisch-culturele diversiteit, gezien de grote 
aanwezigheid van personen met een migratieachtergrond in de stad (32%). Maar deze deelgemeen-
schappen zijn allesbehalve een homogene groepen. Daarom zetten we heel sterk in op dialoog en 
de gemeenschappelijke identiteit als Mechelaar die alle verschillen overbrugt. Verschillen mogen er 
zijn als iedereen een aantal grondrechten respecteert. Dialoog 
en ontmoeting zijn onontbeerlijk om wederzijds respect te 
krijgen en samen te leven in diversiteit.”

Wat met andere gelijkekansenthema’s als handicap, gender, 
seksuele geaardheid en genderidentiteit?

Huybers: “Voorlopig pakken we die eerder projectmatig 
aan zoals bij de regenboogacties naar aanleiding van de 
Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei. 
Maar in het memorandum dat we vanuit de administratie 
hebben voorbereid voor de volgende legislatuur, pleiten we 
voor een inclusieve en solidaire samenleving met een bredere 
invulling van het huidige inclusieve diversiteitsbeleid. We mikken ook op de aanstelling van een 
toegankelijkheidsambtenaar omdat toegankelijkheid een transversaal thema is. Veel beleidsdo-
meinen komen ermee in aanraking, bovendien groeit de doelgroep snel door onder andere de 
vergrijzing van de bevolking.” 

De huidige BBC (Beheers- en Bestuurscyclus) kwam tot stand voor het bestaan van de overkoe-
pelende strategische cel. Hoe implementeren jullie de strategische en inclusieve aanpak in de 
BBC van de volgende legislatuur?

Huybers: “Het is de taak van de strategische cel om de nieuwe beleidsdocumenten en -voorstellen 
te screenen op de organisatiedoelstellingen. Wij bewaken de integratie van transversale thema’s 
in de nieuwe BBC. Dat kan door het stimuleren van projecten en dankzij het afschaffen van de 
sectorale subsidies. Daardoor komt er budget vrij voor beleidsdomeinoverschrijdende initiatieven 
en die namen we al op in het memorandum.” 

Door de toenemende complexiteit voelen veel lokale besturen de nood om te evolueren naar 
een meer transversaal beleid. Welk advies kan je vanuit de Mechelse ervaring geven?

Huybers: “Heb vooreerst geduld. Een dergelijke structurele organisatorische ingreep vraagt tijd. 
In Mechelen dateert de grote herstructurering van zes jaar geleden en het is pas de laatste 
twee jaar dat we de vruchten beginnen te plukken. Daarom is het ook belangrijk om tijdens die 
overgangsperiode te streven naar kleinere projecten met quick wins. Het draagvlak in de politiek, 
de administratie en de bevolking is doorslaggevend voor de slaagkans. Daarom was de publieke 
bevraging die we in het begin van de legislatuur organiseerden over de organisatiedoelstellingen 
heel inspirerend. Maar de grootste verandering die we zelf binnen de administratie ervaren is de 
transversale re e . ie is goed ingeburgerd binnen de directies  afdelingen en diensten. er ijl e 
vroeger met allerhande tips en initiatieven naar de diensten moesten stappen, leggen zij nu zelf 
de onderliggende verbanden. Ze komen nu zelf met voorstellen naar ons.”  

“De grootste verandering die 
we zelf binnen de administratie 
ervaren is de transversale reflex. 

Die is goed ingeburgerd binnen de 
directies, afdelingen en diensten.” 

Corinne Huybers


