
Stichting OVAA, stichting ter bevordering van diversiteit in 
Eindhoven,  is sinds 1999 actief in Eindhoven. Het OVAA 
signaleert, initieert en adviseert over ontwikkelingen in de 
multiculturele samenleving. De adviezen van OVAA zijn in 
eerste instantie gericht op het College van B&W. Daarnaast 
wil OVAA een breder debat op gang brengen in de 
Eindhovense samenleving. 

 
 
MISSIE  

Diversiteit binnen de Eindhovense samenleving wordt bereikt 

als de verscheidenheid van de bevolking wordt weerspiegeld 

in alle sectoren en op alle niveaus van de samenleving. Deze 

diverse samenleving is zo beschouwd een uitdaging, een 

ideaal, waaraan het OVAA van harte wil meewerken.  

De drie aspecten Wijkgericht werken,  Meedoen / WMO, 

Vraagbaakfunctie staan hierbij centraal. 

 

 

VISIE 
We bevorderen de dialoog tussen de bevolkingsgroepen. 

We versterken en bevorderen het maatschappelijk debat. 

We versterken  het participatievermogen van de burger. 

We versterken actief burgerschap van alle inwoners, met de 

nadruk op achterstand. 

We bevorderen en innoveren georganiseerd maatschappelijk 

overleg. 

We verbeteren kwaliteit van diversiteitbeleid en 

diversiteitmanagement. 

We innoveren diversiteitbeleid en diversiteitmanagement. 

 

 

 

 

Wijkgericht werken, Meedoen in de wijk/Wmo 

en Vraagbaakfunctie worden mogelijk gemaakt 

door subsidie van de gemeente Eindhoven. 

Het project Sociaal Makelaar wordt mede 

gemaakt door het Oranjefonds. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Stichting ter bevordering van 

diversiteit in Eindhoven  

STICHTING OVAA 

KLOKGEBOUW 196 

5617 AB EINDHOVEN 

TEL. (040) 256 97 87 

E-MAIL: SECRETARIAAT@OVAA-EINDHOVEN.NL 
 

WWW.OVAA-EINDHOVEN.NL 

KVK 17179478  

RABOBANK: NLRABO 01175.53.042 

© OVAA 2014

  

 

 

Stichting ter bevordering van diversiteit  

in Eindhoven 

 

javascript:void(window.open('index.php?cat=links&pagina_id=46','idealen','resizable=yes,location=yes,menubar=yes,scrollbars=yes,status=yes,toolbar=yes,fullscreen=no,dependent=no,width=2000,height=2000,left=100,top=100'))
mailto:SECRETARIAAT@OVAA-EINDHOVEN.NL
http://www.ovaa-eindhoven.nl/


Wijkgericht werken 

Eindhoven  kent  fijne  wijken  waar  het goed wonen is, 

met groen in de buurt en ruimte voor kinderen om te 

spelen en leren. Dat willen we graag zo houden.  

 

We gaan volop door met de Integrale Wijkvernieuwing/ 

Krachtwijken. Met partners en wijkbewoners willen we 

sociale, fysieke en economische verbeteringen realiseren 

in de aangewezen wijken. 

De centrale doelstelling voor de wijkgerichte aanpak is: 

'Het verhogen van de leefbaarheid en de sociale 

betrokkenheid in de wijken en de kloof tussen bewoners 

met verschillende achtergronden te verkleinen. 

Het verhogen van de leefbaarheid en sociale 

betrokkenheid in met name kwetsbare buurten en wijken. 

En dat op drie niveaus:  

- Het bevorderen van een gezamenlijke en integrale 

aanpak van de leefbaarheid in de buurten en wijken. 

- Het vergroten van de betrokkenheid van 

wijkbewoners bij de leefbaarheid met name 

allochtonen en laaggeschoolde bewoners.  

- Het bevorderen van een goede communicatie tussen 

bewoners en professionals. 

 

OVAA zal direct aanspreekbaar zijn voor bewoners en 

partners in de wijk. Op deze manier ontstaat een snelle 

verbinding op maat tussen de inwoners uit verschillende 

etnische en culturele achtergronden in de wijk en de 

inzet van de gemeente met name afdeling GBO. 

 

 

 

 

 

Meedoen / WMO 

Eindhoven heeft een goede sociale basis voor de 

uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) maar aanscherping is nodig. De doelgroep stijgt 

en het beroep op de individuele voorzieningen (hulp bij 

het huishouden en de voorzieningen voor mensen met een 

beperking) wordt groter, waardoor het beschikbare 

budget niet meer toereikend is. 

Uitgaande van de kracht van mensen om het eigen leven in 

te richten. Ook mensen met een beperking hebben de 

wens om zelf regie te hebben over hun leven. De 

gemeente ondersteunt hen bij het maken van keuzes die 

passen bij hun situatie. Dit kan bijvoorbeeld door een 

persoonsgebonden budget. 

De doelstelling is om te zorgen dat alle bevolkingsgroepen 

met name laag geschoolden en allochtonen door middel 

van het inzetten van eigen kracht optimaal participeren in 

de Eindhovense samenleving. En daar waar het nodig is 

ondersteuning bieden om dat te kunnen bereiken door 

o.a.: 

- Bijdragen aan interculturalisatie van belangengroepen  

   en WMO adviesraden. 

- Inspelen op vragen van gemeenten en algemene  

   instellingen gericht op het vinden van aansluiting bij  

   diversiteit onder kwetsbare groepen. 

- Eigen organisaties van allochtonen ondersteunen die een    

   brugfunctie tussen achterban en algemene organisaties  

   willen vervullen. 

- Bevorderen dat potenties van kwetsbare groepen  

   worden benut door gebruik te maken van intrinsieke  

   krachten van doelgroepen.   

   Lokale initiatieven ondersteunen die gericht zijn op  

   genderspecifieke onderwerpen zoals allochtone  

   mantelzorgers. 

- Verbeteren van het bereik en de toegankelijkheid van  

   specifieke zorgvoorzieningen, zoals zorg voor  

   gehandicapten en thuiszorg. 

 

 

Vraagbaakfunctie 

OVAA  fungeert  sinds  haar oprichting in 1999  als een 

vraagbaak voor de Eindhovense samenleving op het gebied 

van diversiteit en actief burgerschap.  De informatie die 

we daardoor krijgen wordt omgezet in signalen en 

initiatieven richting zowel de beleidmakers en 

bestuurders als de algemene instellingen en organisatie. 

Stichting OVAA staat nu voor de kracht van diversiteit 

en wil zich presenteren als spreekbuis en vraagbaak voor 

een diverse samenleving. 

Gemeente, instellingen en burgers benutten alle 

mogelijkheden om de burgers in het algemeen, laag 

geschoolde en allochtonen te betrekken bij gemeentelijk 

lokaal beleid en het beleid van de algemene en 

gesubsidieerde instellingen en organisaties in alle 

maatschappelijke relevante sectoren. 

De vraagbaak functie zal gericht blijven op de 

ontwikkelingen in de samenleving die samenhangen met 

diversiteit en gender. De ontwikkelingen op wijk- en 

stadsdeelniveau worden gevolgd, afzonderlijk en in relatie 

met elkaar. 

Deze rol zal zich ook meer gaan richten op de individuele 

vraag van de burger op tal van terreinen, vanzelfsprekend 

zullen we ons meer gaan richten op de doelgroep 

allochtone ouderen en laaggeschoolde vrouwen en 

homoseksualiteit in allochtone kringen zoals geformuleerd 

in het werkplan 2012. 

In 2012 zullen we alle vragen die op allerlei wijze ons 

bereken registreren, rubriceren, analyseren en daar waar 

nodig doorsturen naar de instanties die daar over gaan. 

We zullen een systeem ontwikkelen om het makkelijk te 

maken voor  zowel burgers en de instelling om de OVAA 

vraagbaak functie snel te vinden en deze in te schakelen 

bij hun behoeftes aan informatie op het gebied van 

diversiteit en actief burgerschap.  

 

Project Sociaal Makelaar 
 

Het bevorderen van maatschappelijke participatie 

van senioren en hun kinderen door middel van 

ontmoeting en voorlichtingsbijeenkomsten.          

Het afleggen van huisbezoeken en organiseren van 

spreekuren. 

 


