
 

 

De dienst Gelijke Kansen 

“Iedereen geeft mee vorm aan de samenleving” 

 

Waar gaan wij voor?   

Wij streven naar een solidaire stad Hasselt,  met een volwaardige plaats voor iedereen. 

De Hasselaar, als wereldburger, willen we hierin ondersteunen en hebben we hiervoor 

nodig. Door zo deze betrokkenheid te bevorderen, willen we werken aan creativiteit en 

een dynamiek in het samenleven in diversiteit.  

 

Wat doen wij?  

We willen gelijke kansen creëren door te werken aan:  

- Toegankelijkheid en participatie voor de meest kwetsbare doelgroepen (*).  
- Een correcte beeldvorming bij het stadspersoneel en de Hasselaar over deze 
doelgroepen.  
- Bewustwording door te sensibiliseren en informeren 
 

Hoe willen we dit doen?   

We kiezen ervoor om hierin een regierol op te nemen. Zo richten we ons vooral tot 

diensten en organisaties in de stad Hasselt. We ondersteunen hen in het creëren van 

kansen en het wegwerken van drempels. Hiervoor gebruiken we onze expertise in de 

thema’s  “gelijke kansen” en het omgaan met diversiteit en ontwikkelen we een aanbod 

ter ondersteuning.  

 

We vertrekken hiervoor vanuit volgende uitgangspunten:  

- We geloven in de kracht en het talent van ieder uniek individu. 
- We geloven in de kracht van ontmoeting en dialoog. 
- Naast het toelaten van verschil, zoeken we naar wat mensen bindt. 
- We aanvaarden stad Hasselt als een diverse stad, waarin iedere stem mag gehoord 
worden. 
 

Onze waarden: Wanneer Anders Uniek Wordt 

Volgende waarden vormen hierin voor ons een leidraad:  

- Betrokkenheid 
- Respect 
- Gelijkwaardigheid 
- Openheid in denken en handelen 
 

Onze dienst is uniek door:  

- Het zoeken naar een actieve rol voor de doelgroep en de betrokken organisaties 
- Het werken aan structurele oplossingen 
- Zelf gebruik te maken van de rijkdom van het verschil binnen het eigen team 
- Doortastend in de moeilijkheid van sommige thema’s en momenten op zoek te blijven 
gaan naar kansen en mogelijkheden.  
 

(*) meest kwetsbare:  

Hierin zien wij een combinatie van volgende factoren:  

Leeftijd, gender, etnische-culturele afkomst, seksuele geaardheid en genderidentiteit, 

lichamelijke, psychische en verstandelijke mogelijkheden, socio-economische status, 

levensbeschouwing en religie. 

 

 

 

 

 

MISSIE EN VISIE DIENST GELIJKE KANSEN  

contact 

Dienst Gelijke Kansen  
T 011 23 94 36 
gelijkekansen@hasselt.be 


