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Verder genoemd de uitvoerder
Art. 1

Voorwerp en looptijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2014. Ze legt voor de hierna
vernoemde actie de afspraken met betrekking tot inhoud, uitvoering, verantwoording en financiën vast
tussen de partijen.
Art. 2

Omschrijving van de actie

Actietitel: Holebi- en transgenderwerking, koepelfunctie en beleidsparticipatie
Looptijd van de actie: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014
Toegekend bedrag te besteden in 2014: 92.000 euro
Kostenplaats 438

Gegevens betreffende de uitvoerder:
Organisatie: Het Roze Huis
Contactpersoon: Chloé Lenaerts
Correspondentieadres: Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
Telefoonnummer : 03 288 00 84
GSM-nummer: 0494 919563
Faxnummer:
E-mail: chloe.lenaerts@hetrozehuis.be
Rekeningnummer: BE95 0013 5550 2358
Art. 3

Vrijwaringsprincipe

Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van stedelijke
infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te werken aan de
opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen
leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees
Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot
sancties zoals:
• weigeren of terugvorderen van de subsidie;
• éénzijdig beëindigen van de samenwerking;
• verhuurverbod in alle stedelijke centra;
• weigering logistieke ondersteuning.
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van de
opgelegde sancties.
Art. 4

Informatieoverdracht

De subsidiërende overheid, in casu de Stad Antwerpen, heeft de plicht toezicht te houden op de
werkingen die zij subsidieert. Daartoe is overdracht van informatie noodzakelijk. Om vergelijkbare
informatie te bekomen moeten de registratiecriteria op elkaar afgestemd worden. Bij een verderzetting
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van het project wordt de registratie aangepast aan de criteria die door de stad worden gegeven. Deze
informatie blijft anoniem, de output bestaat louter uit beleidsgerichte statistieken.
Een uniforme registratie biedt de mogelijkheid voor de externe projecten om mee opgenomen te worden
in de kwartaalrapportering van de stedelijke beleidscyclus en zo hun meerwaarde aan het stedelijk beleid
te tonen. Bovendien is er het praktische voordeel dat de stad dan zelf kwartaalcijfers kan trekken, zodat
deze niet meer aangeleverd moeten worden.
Art. 5

Resultaatgerichtheid

Het initiatief ligt in de lijn van het Bestuursakkoord 2013 – 2018.
Volgende doelstellingen uit het bestuursakkoord worden nagestreefd:
1HHM02 - Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de
stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven
1HHM020106 - Er is een stedelijk beleid ten aanzien van holebi en transgenders, met focus op inspraak
Na te streven resultaten en indicatoren:
1) Eerste opvang en doorverwijzing van kwetsbare holebi’s en transgenders
o Het Roze Huis start op haar website een toegankelijk E-onthaal op om kwetsbare holebi’s
en/of transgenders te ondersteunen bij hun coming out en coming in.
o Het Roze Huis vangt kwetsbare doelgroepen en in het bijzonder allochtone holebi’s en
transgenders individueel op en wijst hen op een gerichte manier door.
- Het Roze Huis gaat 5 partnerschappen aan met hulpverleners (zoals zelfstandige
therapeuten, CGG, CAW, …), zodat doorverwijzingen op maat gegarandeerd
zijn voor kwetsbare holebi’s en transgenders met in het bijzonder allochtone
holebi’s en transgenders. Daarvoor geeft Het Roze Huis minstens de vorming
“hulpverlening voor allochtone holebi’s en transgenders” aan elke partner.
- De vrijwilligers van het onthaal die deze gesprekken op zich nemen worden in
hun rol ondersteund. Ze krijgen 2 vormingen per jaar en maandelijkse intervisie.
o De uitvoerder werkt een interne policy uit om slachtoffers van gaybashing professioneel
op te vangen en door te verwijzen. De uitvoering van dit beleid gebeurt door
vrijwilligers.
o Er wordt een onthaalprocedure uitgewerkt voor asielzoekers om deze op een
kwaliteitsvolle en gestructureerde manier te onthalen en door te verwijzen. (vragen; ben
je veilig, kan je met een assist spreken)
o Het Roze Huis organiseert minstens 4 activiteiten rond mentale of fysieke gezondheid
van de doelgroep. De uitvoerder levert inspanningen om vooral kwetsbare holebi’s en
transgenders hieraan deel te laten nemen. Verder wordt er 1 keer per jaar een
weerbaarheidstraining aangeboden. Aan al deze activiteiten nemen telkens minstens 10
mensen deel.
o Het Roze Huis organiseert 4 socio-culturele activiteiten voor holebi’s met een mentale
beperking in samenwerking met de vereniging van personen met een handicap VFG
vzw.
o Tijdens de L-week zet Het Roze Huis activiteiten op gericht op lesbiennes en biseksuele
vrouwen. Minstens 1 ontmoetingsactiviteit is voor oudere lesbiennes. Doel is deze
doelgroep te empoweren en de maatschappelijke acceptatie te verhogen. De week vindt
plaats tijdens de eerste helft van november. Ze brengt commerciële partners en
verenigingen samen.
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Meting:
Kwartaalrapportages:
- Aantal aanmeldingen via het E-onthaal: 50 (minimum)
- Aantal partnerschappen: 5
- Aantal individuele gesprekken met kwetsbare holebi’s: 30 (minimum)
- Aantal meldingen van gaybashing
- Aantal doorverwezen asielzoekers: 5 (minimum)
- Aantal deelnemers aan sessies gezondheid en de weerbaarheidstraining: telkens 10 (minimum)
- Aantal bereikte holebi’s met een mentale beperking
- Aantal bereikte personen tijdens de L-week
Eindverslag:
- Evaluatie van de intakes van kwetsbare holebi’s en de doorverwijzing naar partners
- Intern beleidsdocument rond de opvang van slachtoffers van gaybashing en evaluatie van dit
beleid
- Onthaalprocedure voor asielzoekers en evaluatie van dit onthaal
2) Sensibilisering rond het holebi- en transgenderthema
-

-

-

Sensibiliseren van nieuwkomers:
o De uitvoerder streeft een intensieve samenwerking met de dienst Inburgering na. Het
Roze Huis werkt samen met enkele docenten Maatschappelijke oriëntatie een methodiek
uit om het thema seksuele identiteit bespreekbaar te maken in de lessen MO. Er wordt
minstens 1 sensibiliserende vorming gegeven aan docenten Maatschappelijke Oriëntatie
en 2 opvolggesprekken met de coaches van de docenten.
o Twee keer per jaar organiseert Het Roze Huis in samenwerking met Inburgering een
Stadsklap. Hieraan nemen telkens minimaal 15 vrijwilligers van Het Roze Huis en
minimaal 15 inburgeraars aan deel.
Sensibiliseren van senioren:
o De uitvoerder stelt zichzelf voor op alle seniorenadviesraden van de stad.
o De uitvoerder organiseert een rondetafel met vertegenwoordigers van de
seniorenadviesraden om een aantal mogelijke acties van de seniorenraden uit te stippelen
gericht op oudere holebi’s. Er volgt ook een evaluatie van deze rondetafel.
o Het Roze Huis neemt actief deel aan het Ouderenforum van çavaria.
Sensibilisering algemeen:
o De uitvoerder neemt deel aan de stationsactie van partners çavaria en Sensoa op Wereld
Aids Dag (1 december) om Antwerpenaren te sensibiliseren over het thema HIV binnen
de holebigemeenschap.
o De uitvoerder organiseert een sensibiliserende actie tijdens de week van de Internationale
Dag tegen Homofobie (17 mei).
o Het Roze Huis organiseert het Queer Arts Festival, een cultureel en sensibiliserend
festival met een artistieke, activistische en academische component. Dit festival is het
culturele luik van het jaarlijkse event Antwerp Pride.
o Het Roze Huis en lidverenigingen participeren aan diverse initiatieven van de Stad en de
buurt Zurenborg om Antwerpenaren te sensibiliseren en om hun zichtbaarheid te
vergroten. De uitvoerder is aanwezig op evenementen zoals Borgerrio, de Cultuurmarkt,
Muziek in de wijk, de ikVRIJWILLIG-beurs enz.
o De uitvoerder geeft minstens 5 vormingen over diverse thema’s met betrekking tot
holebi’s en transgenders zoals HIV, SOA’s, omgaan met ouders holebi’s, toegankelijkheid
voor holebigezinnen enz.
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Meting:
Kwartaalrapportages:
- Lijst van de sensibiliserende activiteiten, met datum, doelstelling, doelgroep en aantal deelnemers
Eindverslag:
- Evaluatie van de sensibiliserende activiteiten (per doelgroep).

3) Interculturalisering
o

De uitvoerder actualiseert haar diversiteitsplan en plant een aantal concrete acties in 2014:
 Opzetten trialoog: de achterban van Het Roze Huis gaat in dialoog met een imam,
rabbijn en een katholieke geestelijke.
 De vrijwilligers van de werkgroep ‘communicatie’ worden gevormd op het vlak
van interculturalisering.
 Er wordt een up-to-date lijst samengesteld van vrijwilligers die meertalig zijn en
eventueel gecontacteerd kunnen worden indien zich bij het onthaal een
anderstalige aandient of als er iemand een buddy nodig heeft om naar een
(eerste) activiteit te gaan.
 Er wordt een alternatief uitgewerkt voor het klassieke standje met folders op
evenementen. (kernoverleg, welke groepen bereiken we met wat, voor welke
doelgroep doen we welke actie)
 Op de website wordt aangegeven dat het aanbod van de holebibib meertalig is
om duidelijk te maken dat de holebibib meertalige mensen bedient.
 Het thema “allochtone holebi’s” wordt 1 keer het centrale onderwerp van de
Provinciale Stuurgroep.
 Het Roze Huis maakt haar werking bekend bij Antwerpse allochtone
verenigingen. In samenwerking met het Servicepunt Verenigingen wordt Het
Roze Huis voorgesteld aan minstens 5 etnisch-culturele verenigingen. Het doel is
om de drempel van de werking te verlagen voor allochtone holebi’s.

Meting:
Eindverslag:
- Update van het diversiteitsplan
- Evaluatie van de acties genomen op vlak van interculturalisering

4) Samenwerking met onderwijs
o De uitvoerder verbindt zich ertoe een promotie van nieuwe educatieve pakketten bij
Antwerpse scholen te doen.
o Het Roze Huis werkt mee aan 2 inspiratiedagen van het Algemeen Onderwijsbeleid
Antwerpen om educatieve pakketten voor te stellen en leerkrachten te sensibiliseren.
Indien gewenst, kunnen scholen beroep doen op getuigenissen.
o De uitvoerder werkt mee aan een sensibiliseringsactie rond discriminatie en racisme met
de Antwerpse scholen van het Meldpunt Discriminatie op de Dag tegen Racisme en
Discriminatie op 21 maart 2014. Het Roze Huis voert promotie rond deze actie en
verleent haar expertiserol hierin. Deze actie is gericht naar zowel lager als secundair
onderwijs.
o Het Roze Huis organiseert een proefproject “Gay Straight Alliance” in een Antwerpse
secundaire school. Hierbij zetten leerlingen zelf acties op om de tolerantie voor holebi’s
en transgenders in hun school te vergroten.
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Meting:
Kwartaalrapportage:
- Lijst van scholen die de educatieve pakketten van het Roze Huis hebben gebruikt
Eindverslag:
- Verslag van de samenwerking met het Algemeen Onderwijsbeleid
- Verslag van het proefproject ‘Gay Straight Alliance’

5) Koepelfunctie
o Het Roze Huis speelt een actieve rol in de belangenbehartiging voor Antwerpse holebi’s
en transgenders. Het Roze Huis pikt signalen van haar doelgroep op en speelt deze door
aan het beleid. Daarbij speelt Het Roze Huis ook in op de actualiteit en eventuele
mediagebeurtenissen hier rond.
o Het Roze Huis ondersteunt actief de werking van haar lidverenigingen. Dit gebeurt door
middel van jaarlijks minstens 1 face-to-face gesprek met elke vereniging, het ter
beschikking stellen van projectsubsidies, gratis zaalverhuur en hulp bij allerhande
vragen.
o Het Roze Huis bouwt een nieuwe pool van minstens 10 getrainde vormingsvrijwilligers
uit die zowel interne als externe vormingen kunnen aanbieden.
o Het Roze Huis biedt minstens 1 interne vorming aan de vrijwilligers van Het Roze Huis
omtrent transgenders om de acceptatie van transgenders binnen de holebigemeenschap
te vergroten.
Meting:
Kwartaalrapportage:
- Overzicht van de beleidsacties
Eindverslag:
- Evaluatie van de ondersteuning van de lidverenigingen
- Evaluatie van de vormingen aangeboden door Het Roze Huis

Art. 6

Verantwoording en evaluatie

§1 Kwartaalrapportering
De uitvoerder verbindt zich ertoe om de ontwikkelingen van het project en de behaalde resultaten op
regelmatige tijdstippen te communiceren aan de stedelijke regisseur. Dit gebeurt per kwartaal volgens de
richtlijnen van de stedelijke regisseur ten laatste op 10 april, 10 juli, 10 oktober 2014 en 10 januari 2015.
§2 Evaluatie
De uitvoerder verbindt zich ertoe om de stedelijke regisseur uit te nodigen voor relevante activiteiten,
georganiseerd in functie van deze overeenkomst, alsook om relevante publicaties te bezorgen.
De uitvoerder verbindt zich ertoe om de ontwikkelingen van het initiatief en de behaalde resultaten te
communiceren aan de stedelijke regisseur. Er wordt een eindverslag verwacht op uiterlijk 31 januari
2015.
De stedelijke regisseur, Katja Schulz, is verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging van het
initiatief. Hij/zij kan in het licht van het behalen van de resultaten het initiatief waar nodig bijsturen.

6

Indien de resultaten niet behaald worden en dit niet via objectieve argumenten te verantwoorden valt,
kan sanctionerend opgetreden worden. Eventueel worden de reeds betaalde voorschotten
teruggevorderd of wordt de uitbetaling van de resterende saldi tegengehouden.
§3 Stavingstukken
Eenmaal per jaar en ten laatste op 12 maart 2014 bezorgt de uitvoerder de begroting 2014, jaarrekening
2013 en de statuten van de vzw, zodat de dienst financiën de stavingstukken voor de uitbetalingen heeft.
Art. 7

Externe communicatie

In publicaties van uitvoerders moet duidelijk vermeld worden dat deze (mede) door de stad Antwerpen
gefinancierd worden. Hiertoe wordt een logo ter beschikking gesteld.
Bij activiteiten uitgevoerd in het kader van deze overeenkomst wordt steeds vermeld dat deze met de
steun van de stad Antwerpen gerealiseerd worden.
Art. 8

Financiële bepalingen

Voor de financiering van de actie zal aan de uitvoerder een bedrag van 92.000 euro gestort worden. Dit
bedrag moet worden aangewend voor de financiering van 1 VTE coördinator, ¼ projectmedewerker en ¼
secretariaatsmedewerker.
Na ondertekening van de convenant zal het toegekende bedrag gestort worden in maandelijkse schijven:
 In maart wordt de eerste schijf van 3/12e van het toegekende bedrag gestort aan de actie-uitvoerder.
 Elke volgende maand wordt 1/12e van het toegekende bedrag gestort aan de actie-uitvoerder.
Een financiële afrekening en een eindverslag moeten uiterlijk ten laatste op 31 januari 2015 bij de
stedelijke regisseur worden binnengebracht.
Indien de uitvoerder meer middelen ontvangen heeft dan waar hij op basis van zijn afrekening recht op
heeft, worden deze middelen op vraag van de bedrijfseenheid Samen Leven teruggestort.
De uitvoerder neemt kennis van de financiële richtlijnen die gelden voor de opmaak van het
afrekeningsdossier.
Art. 9

Geschillen

In geval van gerechtelijke betwisting is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.
Art. 10 Correspondentie en contactpersonen
Contactpersoon - ook voor de correspondentie - van de uitvoerder is:
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw
Chloé Lenaerts
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
Tel : 03 288 00 84

Contactpersoon - ook voor de correspondentie - van CISO vzw is:
Kathy Malfliet, waarnemend algemeen coördinator
CISO vzw
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Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Tel: 03 338 36 80
Contactpersoon – ook voor de correspondentie - van de bedrijfseenheid Samen Leven is:
Katja Schulz, Sociale Netwerken, stedelijk regisseur
Kantooradres: Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
tel: 03 338 71 83
e-mail: katja.schulz@stad.antwerpen.be

Deze overeenkomst wordt opgemaakt te Antwerpen, op 26/11/2013 in vier exemplaren. Iedere
partij verklaart een exemplaar van de overeenkomst ontvangen te hebben. De uitvoerder zal
bijkomend elke bladzijde van de overeenkomst paraferen.
Met de ondertekening en parafering bevestigt de uitvoerder uitdrukkelijk dat het contract volledig
is doorgelezen en door de opdrachtgever is toegelicht waar nodig. Geschreven wijzigingen of
toevoegingen aan deze overeenkomst gelden slechts mits zij door beide partijen zijn ondertekend.
Voor Samen Leven,

Voor CISO vzw,

Ineke Pycke
Waarnemend bedrijfsdirecteur
Samen Leven

Kathy Malfliet
Waarnemend alg. coördinator
CISO vzw

Voor de uitvoerder,

Leonie Nelissen
Voorzitter Het Roze Huis
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