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5 ideeën voor een inclusieve en diverse stad

LEES!



ONZE STANDPUNTEN VOOR EEN ONZE STANDPUNTEN VOOR EEN 
INCLUSIEVE STAD.INCLUSIEVE STAD.

Met internationale vrouwendag zetten wij Tilburgse vrouwen op 

een podium, het podium dat ze volgens ons al lang verdienen! 

Maar iedere Tilburger mag er zijn en zich gezien en gehoord voelen. 

Ongeacht bijvoorbeeld sociale, religieuze of culturele achtergrond, 

leeftijd, genderidentiteit, seksuele geaardheid of beperking

1.  DE GEMEENTE MOET EEN AFSPIEGELING ZIJN VAN HAAR DIVERSE STAD

Tilburg is een diverse stad, maar dit zie je niet terug in de gemeenteraad 

en in de ambtelijke organisatie. Daarom ondersteunen we initiatieven, 

zoals cursussen ‘politiek actief’, om nieuwe doelgroepen bekend te 

maken met de Tilburgse politiek. Ook willen we dat de gemeente actief 

personeel werft die de diversiteit van de stad weerspiegelt, zeker als 

het gaat om topfuncties en stageplaatsen.

2. DE GEMEENTE MOET ONDERSTEUNEN BIJ HET WERVEN VAN MEER DIVERSITEIT 

OP DE WERKVLOER

GroenLinks wil dat er door de gemeente diversiteitsfunctionarissen 

worden aangesteld. Zij zorgen  voor scholing, advies en contacten 

en ondersteunen zo bij het bereiken van meer diversiteit binnen de 

organisatie. Ook uit ervaring blijkt al dat trainingen voor selecteren 

zonder vooroordelen en voor omgaan met diversiteit op de werkvloer 

heel succesvol zijn.

3. DE LANCERING VAN DE INCLUSIE-AGENDA

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeente Tilburg een nieuwe 

Inclusie-agenda vastgesteld die zich richt op vrouwen, Tilburgers 
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met een beperking, LHBTIQ+’ers en Tilburgers met een cultureel 

diverse achtergrond. En het goede nieuws is, deze agenda is al 

gelanceerd! De plannen in de inclusie-agenda zorgen voor het 

versterken van de positie en participatie van deze groepen en 

voor meer geld voor diversiteit en inclusie.

4. HARD OPTREDEN TEGEN DISCRIMINATIE EN SEKSISME

We pakken discriminatie, racisme, seksisme en homohaat stevig 

aan. Organisaties en bedrijven die zich hier schuldig aan maken, 

kunnen hun vergunning verliezen. Zo creëren we samen een stad 

waar iedereen veilig zichzelf kan zijn. 

5. HET VERLEDEN EN HEDEN VIEREN MET OOG VOOR VROUWEN

Het eren van onze helden en het tonen van cultureel erfgoed kan 

en moet anders! Zo moeten standbeelden, straatnamen en ander 

erfgoed passen binnen het Tilburg van nu. Bij het veranderen 

hiervan geven we extra aandacht aan vrouwen en mensen van 

kleur. 

Een Tilburg waar je jezelf mag zijn!

MEER WETEN OVER ONZE 
PLANNEN VOOR EEN OPEN EN 
INCLUSIEF TILBURG? KIJK OP 
TILBURG.GROENLINKS.NL


