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Op ons kan je rekenen!
Migratie heeft een impact op de hele samenleving.  
Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. 
Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een 
mobiliserende en coachende rol. Wij ondersteunen 
lokale besturen met onze expertise, delen kennis en 
we werken samen aan een gedeelde toekomst. 

De kern van integratie is dat iedereen in jouw  
gemeente zich thuis voelt; zowel nieuwkomers als zij 
die hier al langer wonen. Die twee met elkaar ver-
binden, door een samenhorigheidsgevoel te creëren, is een hele uitdaging. Wij kunnen vanuit onze 
expertise lokale besturen inspireren, informeren en op weg helpen. Onze expertise steunt niet alleen 
op cijfers, we hebben vooral heel wat relevante terreinervaring. De kracht van onze ondersteuning ligt 
in het feit dat voor ons geen enkele vraag een taboe is en dat we elke case met een lokale blik bekijken. 
Wat werkt in de ene gemeente, werkt niet noodzakelijk in de andere. Wij verstrekken dienstverlening 
rond inburgering, integratie, sociaal tolken en vertalen, Nederlands leren, vreemdelingenrecht en in-
ternationaal familierecht. In deze brochure schetsen we beknopt een beeld van wat dat voor lokale 
besturen kan betekenen. 

Zin om ermee aan de slag te gaan of om jouw lokale ambities te bespreken? Dan zitten we graag met 
jou samen. Wij kijken ernaar uit om alle Vlaamse lokale besturen te ondersteunen bij hun integratie- 
beleid. Sterker nog: we willen onze wederzijdse engagementen verankeren in een duurzame 
samenwerkingsovereenkomst. Zo kunnen we samen een langetermijnvisie uitbouwen en is het 
duidelijk: op ons kan je rekenen! 

Leen Verraest
Algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering
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VLAANDEREN IS DIVERS

10 integratievragen
Deze brochure biedt antwoorden op tien integratievragen die jij als schepen, burge-
meester of medewerker van een lokaal bestuur mogelijks ervaart. Het Agentschap 
Integratie en Inburgering kan je bij elke vraag ondersteunen, maar onze medewerkers 
kunnen je ook inspireren door specifieke cases aan te reiken. Zo is deze brochure ook 
opgebouwd: concrete actievoorstellen en inspiratieblokken met voorbeelden uit de 
praktijk of interessante tools. Ons aanbod stopt uiteraard niet bij deze tien vragen. 
Elke vraag verdient een lokale aanpak. 

1
Hoe kan je de 
communicatie 

met anderstaligen 
bevorderen?

pagina 6
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Hoe kan je anderstaligen 

stimuleren om Nederlands 
te leren?
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Waar kan je terecht 

met de moeilijke 
sociaaljuridische vragen 
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Hoe engageer je meer kinderen 
en jongeren van buitenlandse 
herkomst voor sportclubs en 

jeugdbewegingen?
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VLAANDEREN IS DIVERS

...

10 tips

;-)

?

1
Hoe kan je de 
communicatie 
met anderstaligen 
bevorderen?
VOLG EEN VORMING ‘DOELTREFFEND 
COMMUNICEREN: COMMUNICATIEWAAIER’

We organiseren vormingen op maat rond taaldrempels 
wegwerken en communicatiemiddelen inzetten. In deze 
vorming leer je bewust kiezen uit alle mogelijkheden om 
te communiceren met anderstaligen. Denk bijvoorbeeld 
aan sociaal tolken, pictogrammen of apps gebruiken, 
een contacttaal kiezen, … Je gaat ook praktisch aan de 
slag met enkele oefeningen. De communicatiewaaier 
is een online tool die een overzicht geeft van alle hulp-
middelen. Je kan die gratis downloaden op onze website.

 Meer info op www.integratie-inburgering.be/ 
communicatiewaaier

VOLG EEN VORMING ‘DUIDELIJKE TAAL’

•  Tijdens een vorming duidelijk gesproken taal ga je 
op een interactieve manier na hoe je conversaties 
met anderstaligen vlotter laat verlopen. Omdat je op 
voorhand thema’s doorgeeft, is de vorming op maat 
van je lokaal bestuur.

•  Tijdens een vorming duidelijk geschreven taal focus 
je op brieven, folders, brochures en reglementen. Je 
geeft op voorhand vanuit de realiteit van je lokaal 
bestuur je eigen teksten en publicaties door. Samen 
passen we de documenten aan naar een duidelijke, 
eenvoudige taal.

 Op onze website vind je een poster met tips 
om te communiceren met anderstaligen.
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VAN TAALBARRIÈRES NAAR EEN 
TAALBELEID

Taalbarrières maken het moeilijk voor medewerkers 
en cliënten om elkaar te begrijpen. Wat als je me-
dewerkers ervaren dat het steeds moeilijker wordt 
om kwalitatief te werken in een omgeving waar 
de taaldiversiteit toeneemt? Om een efficiënte en 
toegankelijke dienstverlening te garanderen, kun 
je in samenwerking met het Agentschap Integratie 
en Inburgering een taalbeleidstraject uitwerken. 
Een taalbeleid komt tot stand met nauwe betrok-
kenheid van de medewerkers op verschillende ni-
veaus. We ondersteunden de voorbije jaren tal van 
OCMW’s rond dit thema. 

GEBRUIK EEN SOCIAAL TOLK

Onze dienst Sociaal Tolken en Vertalen voert tolk- en vertaalopdrachten uit in heel Vlaanderen. Sociaal 
tolken en vertalers zetten een boodschap om naar een andere taal. Ze werken in opdracht van een 
hulpverlener of een ambtenaar. In Antwerpen, Brussel en Gent kan je voor het grootste deel van het 
aanbod terecht bij één van onze partners. 

 Meer info op www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen

www.taalwetwijzer.be
Wat zegt de taalwetgeving over sociaal tolken en vertalen? Mag je een sociaal tolk inschakelen? 
Mag je documenten laten vertalen? De Taalwetwijzer biedt een antwoord op vragen over de toe-
passing van de taalwetgeving.

www.klaretaalrendeert.be
Hoe versterk je je personeel in duidelijke communicatie? Zoek je tips voor duidelijke taal in brieven? 
Klare Taal Rendeert helpt je bij alle vragen over het wegnemen van taaldrempels in de communi-
catie met cliënten. Bovendien is het ook een tool bij het opzetten van een taalbeleid voor je eigen 
anderstalig personeel. 
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ONTMOETINGSDAG VERBLIJFSRECHT 
EN HULPVERLENING 

Wat denk je van een jaarlijkse ontmoetingsdag voor 
organisaties die werkgerelateerd in contact komen 
met personen van buitenlandse herkomst? Je zorgt 
zo voor een ontmoeting tussen overheidsdiensten 
en het middenveld (CAW, wijkgezondheidscentra, 
ziekenhuizen, interimkantoren, …). Wil je interactie? 
Laat deelnemers dan kiezen uit verschillende work-
shops rond verblijfsrecht en hulpverlening. Als gast-
sprekers kun je experten uit het werkveld uitnodi-
gen (denk aan Fedasil, dienst Vreemdelingenzaken, 
dienst Arbeidsmigratie en het Agentschap Integratie 
en Inburgering). Tegelijkertijd krijg je op zo’n dag ook 
als bestuur een stem in het lokale sectoroverleg.  
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Waar kan je terecht met de 
moeilijke sociaaljuridische vragen 
die je krijgt aan het loket?
RAADPLEEG WWW.VREEMDELINGENRECHT.BE 

Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt lokale besturen en organisaties om de rechtspositie 
van vreemdelingen te erkennen en toe te passen. Op www.vreemdelingenrecht.be vind je een schat 
aan informatie over: 

•  vreemdelingenrecht: alle verblijfsstatuten, -procedures, -documenten en de toegang van vreem-
delingen tot werk, sociale en medische rechten, inburgering, de Belgische nationaliteit, …

•  internationaal familierecht: welk recht geldt voor internationale familiesituaties zoals geboorte- 
akten, huwelijk, echtscheiding, … en de erkenning van buitenlandse documenten in dit verband.

 Je kan je gratis inschrijven op onze juridische nieuwsbrief.

 Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht geeft belangrijke en actuele evoluties in recht-
spraak weer en is digitaal beschikbaar.

VOLG EEN VORMING OF VRAAG BEGELEIDING VAN ONZE DIENST 
VREEMDELINGENRECHT EN INTERNATIONAAL FAMILIERECHT

Van vormingen over de medische zorg van vreemdelingen, tot de verblijfsprocedures voor gezinshereniging 
of de doelgroep inburgering. Vertel ons je noden en wij werken een vorming of expertise-ondersteuning op 
maat uit. 

BEL ONS VOOR HELPDESKADVIES

Heb je een concrete juridische vraag waar je geen raad mee weet? 
Bel dan onze juridische helpdesk op het nummer 02 205 00 55. De openingsuren van onze telefonische 
helpdesk vind je terug op www.vreemdelingenrecht.be.
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Hoe bevorder 
je de sociale 
cohesie? 
BRENG NETWERKEN IN KAART

Mensen verenigen zich op basis van taal, cultuur, 
achtergrond, ... Zicht hebben op formele en informele 
netwerken helpt je bij je integratiebeleid. Door een 
goed contact met deze betekenisvolle netwerken kan je 
voeling krijgen met de groepen in je gemeente. Op termijn 
kan je deze netwerken inzetten om samenlevingsissues 
bespreekbaar te maken en samen aan te pakken. 

ORGANISEER DIALOOGMOMENTEN

Je kan een brug slaan tussen de verschillende gemeen-
schappen en de lokale diensten en voorzieningen, 
of andere groepen in je gemeente. Ga daarom een 
constructieve dialoog aan: creëer een situatie waarin 
zowel jij als de groepen van netwerken een meerwaarde 
zien in samenwerken. Wij kunnen je daarbij helpen.

VRAAG ONS OM ADVIES 

Wat als je vragen krijgt rond de inrichting van begraaf-
plaatsen, de neutraliteit van de medewerkers van 
openbare diensten of het bouwen van een tempel of 
moskee? Wij ondersteunen je graag in de noden die 
jouw lokaal bestuur vaststelt.  

VOLG EEN VORMING ‘OMGAAN MET 
DIVERSITEIT’

Je ontdekt op een praktijkgerichte manier hoe je omgaat 
met verschillende culturen binnen je eigen doelstellingen 
en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een 
geschikte partner is ook mogelijk. Bijvoorbeeld: hoe ga 
ik om met discriminerende uitspraken? Hoe organiseer 
ik een drempelvrij selectie- en wervingsbeleid? Of hoe 
kan ik een draagvlak realiseren voor interculturalisering 
in mijn organisatie?

3
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Internationale inspiratie
Via de Canadese ngo Cities of Migration check je hoe inclusief je gemeente of stad is. Je krijgt een 
zeventigtal vragen die simpele alledaagse scenario’s schetsen. De score van je gemeente verschijnt in 
een overzichtelijke infographic. Daarnaast biedt de website goede praktijken over inclusiebeleid van 
over heel de wereld.

 Meer info op my.citiesofmigration.org

OPLEIDING OMGAAN MET DIVERSITEIT 
VOOR HULPVERLENERS-AMBULANCIERS

Onze consulenten integratie ontwikkelden voor 
hulpverleners-ambulanciers een ‘train the trainer’- 
opleiding op maat. Het resultaat? Omgaan met di-
versiteit zit ondertussen in heel wat regio’s verankerd 
in de basisopleiding ambulancier-hulpverlener en 
is een keuzevak in de jaarlijkse bijscholingen. Dit 
zorgt ervoor dat bij medische interventies de hulp-
verleners bijvoorbeeld ook beter kunnen omgaan 
met de reacties van anderstalige buren.

VOLKSTUINEN 

Niets is zo rustgevend als tuinieren in je moestuin. 
De volkstuin is een ontmoetingsplek en kan de ka-
talysator zijn voor een positieve groepsdynamiek 
in een buurt. Tegelijkertijd is het een initiatief dat 
een positieve impact kan hebben op je integra-
tiebeleid. 
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Hoe kan je anderstaligen  
stimuleren om Nederlands te leren?

4
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VERWIJS ANDERSTALIGEN DOOR NAAR HET AGENTSCHAP INTEGRATIE 
EN INBURGERING

Krijg je nieuwe inwoners aan het loket die Nederlands willen leren? Op basis van een intake en een test 
verwijzen we anderstaligen door naar het meest geschikte aanbod Nederlands als tweede taal (NT2). Er 
zijn immers heel wat mogelijkheden voor anderstaligen, van een standaard cursus Nederlands tot een 
lessenreeks academisch of professioneel Nederlands. Op basis van de screening kan de anderstalige 
zich inschrijven voor een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) volgens zijn of haar leerprofiel en 
taalniveau, in één van de centra die cursussen NT2 aanbieden:

•  Centra voor basiseducatie (CBE) 
•  Centra voor volwassenenonderwijs (CVO) 
•  Universitaire talencentra (vooral voor toekomstige studenten hoger onderwijs)

INITIEER ZELF LEER- EN OEFENKANSEN NEDERLANDS

Ervaren je anderstalige inwoners te weinig spreekkansen, of hebben ze drempelvrees om de taal in het 
dagelijkse leven te gebruiken? Organiseer dan extra oefenkansen. Wij ondersteunen lokale besturen in 
het opzetten van taalinitiatieven, maar ook met vormingen rond taal. Voorbeelden van taalinitiatieven:

•  Buddywerkingen
•  Conversatiegroepen
•  Taalstages
•  Oefenmomenten aan het loket of in winkels
•  Taalstimulering in de vrije tijd bij kinderen (zomerscholen)
•  Taalpunten in de bib

Nederlands oefenen 
Op de website ‘Nederlands oefenen’ kan je zoeken naar initiatieven voor anderstaligen om Neder-
lands te oefenen in je buurt. Organisatoren vinden er nuttige tips en kwalitatieve ondersteunings-
methodes. Het is bovendien een platform om een oefenkans bekend te maken bij de doelgroep.  

 Meer info op www.nederlandsoefenen.be

SAMEN INBURGEREN

Heel wat gemeenten brengen vrijwillige inburge-
raars en inburgeringscoaches met elkaar in con-
tact. Zo kunnen ze enkele keren per maand erva-
ringen uitwisselen, elkaars leefwereld ontdekken 
en leuke activiteiten doen. De duo’s krijgen hierbij 
steun van een lokale coördinator en kunnen ook 
deelnemen aan groepsactiviteiten met andere 
duo’s. Door mensen op die manier samen te bren-
gen, werkt het lokaal bestuur aan sociale cohesie 
en beeldvorming in de stad. 

	Meer info op www.sameninburgeren.be
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WERK SAMEN MET VDAB EN TEWERKSTELLINGSPARTNERS

Ontwikkel een beleidsvisie waarbij je vertrekt vanuit de behoeften van de werkzoekenden en van de 
lokale arbeidsmarktsituatie. Je kan er lokale partners bij betrekken die professioneel bezig zijn met de 
doelgroepen en de lokale dienstverlening. De VDAB is hierin je prioritaire partner.

ENGAGEER NIEUWKOMERS VIA WERKPLEKLEREN EN TAALCOACHING

Drempels die anderstaligen ondervinden op de arbeidsmarkt beperk je onder andere door werkplekleren 
en taalcoaching.

•  Werkplekleren: iemand krijgt een opleiding op de werkvloer, waardoor hij of zij de competenties 
voor een bepaalde functie verwerft tijdens het werk. 

•  Taalcoaching: werknemers die nog niet voldoende Nederlands kennen worden begeleid om het 
Nederlands te oefenen dat ze nodig hebben om hun job goed uit te oefenen. Maar ook Nederlands-
talige werknemers kunnen bijvoorbeeld vlotter leren communiceren met anderstalige collega’s.

Als lokaal bestuur kan je waardevolle instrumenten inzetten zoals:

•  De sociale economie: privébedrijven met een sociaal doel. Denk aan lokale diensteneconomie- 
bedrijven en sociale werkplaatsen. 

•  Tijdelijke werkervaring (TWE): het traject laat werkzoekenden ervaring opbouwen binnen een 
reële werkomgeving. Zo wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind.

•  Het wijk-werken: langdurig werkzoekenden doen werkervaring op in een laagdrempelige werk- 
omgeving dicht bij huis. Ze voeren enkele uren per week klusjes uit bij iemand thuis of in een 
school, gemeente, OCMW, vzw, etc. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap in de  
begeleiding naar werk.

•  Nauwe samenwerking met VDAB, relevante derden, werkgevers, …

5
Hoe zorg je voor 
een bredere 
tewerkstelling 
van mensen van 
buitenlandse 
herkomst? 
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PROJECTEN ROND WERKTOELEIDING

Inburgeraars kunnen omwille van taal- en welzijns-
factoren de stap naar werk niet altijd op eigen 
kracht overbruggen. Hoe kan je hen ondersteunen 
in hun zoektocht naar werk? Je kan bijvoorbeeld 
een voortraject ontwikkelen dat deze mensen 
voorbereidt op de reguliere dienstverlening van 
VDAB en OCMW’s. Dankzij een intensieve en ge-
personaliseerde aanpak kunnen inburgeraars een 
duurzame job vinden. Tijdens zo’n voortraject kan 
je een pakket aanbieden van screening, oriëntatie, 
job- en taalcoaching. Hiervoor kan je samenwer-
ken met het Agentschap Integratie en Inburgering, 
VDAB en lokale vzw’s.
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Hoe zorg je ervoor dat  
het gemeentepersoneel een 
weerspiegeling is van de 
bevolking?
PAS JE WERVINGSBELEID AAN

Herschrijf om te beginnen al je vacatureteksten in een duidelijke taal. Vermeld dat je aanwerft op basis 
van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap. Een filmpje voor sociale 
media maken over de jobinhoud is een aanrader. Verder leg je ook best met de hr-afdeling afspraken 
vast rond de cultuurneutrale selectie van kandidaten. 

VOLG EEN VORMING ‘OMGAAN MET DIVERSITEIT’

Je ontdekt op een praktijkgerichte manier hoe je omgaat met verschillende culturen binnen je eigen 
doelstellingen en verwachtingen. Gerichte doorverwijzing naar een geschikte partner is ook mogelijk. 
Bijvoorbeeld: hoe ga ik om met discriminerende uitspraken? Hoe organiseer ik een drempelvrij selectie- 
en wervingsbeleid? Of hoe kan ik een draagvlak realiseren voor interculturalisering in mijn organisatie?

Checklist diversiteit
Ga na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Je 
vult online een checklist in met vragen over diversiteit binnen je algemeen beleid, het taalbeleid 
van je organisatie, je onthaal-, selectie- en aanwervingsbeleid en over vormings-, doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden. Je krijgt meteen een rapport op maat van je lokaal bestuur over je divers 
personeelsbeleid. 

 Meer info op diversiteit.hrwijs.be

www.diverscity.be
Diverscity ondersteunt lokale besturen bij de uitwerking van innovatieve projecten die bijdragen 
tot een andere werkorganisatie. Op de website vind je tal van instrumenten en voorbeelden uit de 
praktijk om te werken aan een divers personeelsbeleid: een checklist voor een leesbare vacature, 
tips om het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te verbeteren, een gids ‘taal op het werk’, …
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Wat zijn de noden 
en bezorgdheden 
van personen 
van buitenlandse 
herkomst in jouw 
gemeente?
MAAK EEN OMGEVINGSANALYSE AAN DE 
HAND VAN ONS DRAAIBOEK

Hoeveel personen van buitenlandse herkomst wonen er 
in jouw gemeente? Hoe gaan je diensten om met de aan-
wezige diversiteit? En hoe kan je anderstalige inwoners 
bevragen? Op onze website vind je het gratis draaiboek 
omgevingsanalyse lokale diversiteit dat je helpt bij 
het zoeken naar antwoorden. Wij kunnen je ondersteu-
nen met het in kaart brengen van je doelgroepen. De 
omgevingsanalyse maakt gebruik van bestaande data-
banken. Je vindt in de publicatie onder meer vragenlijsten 
voor open bevragingen met personen van buitenlandse 
herkomst, vragenlijsten over hoe zowel je eigen als ex-
terne diensten omgaan met diversiteit, sjablonen om een 
cijferrapport te maken, tips over hoe je je gemeentelijke 
aanbod ruimer toegankelijk maakt, …

 Meer info op www.integratie-inburgering.be/
omgevingsanalyse-lokale-diversiteit

BEHOEFTEONDERZOEK 

Het Agentschap Integratie en Inburgering kan 
je helpen met de uitwerking van een behoefte- 
onderzoek bij nieuwe inwoners van buitenlandse 
herkomst. Op basis van de cijfers krijg je als lokaal 
bestuur op een overkoepelend niveau meer in-
zicht in de regionale uitdagingen. Ook om meer-
dere gemeentebesturen en/of partners samen te 
brengen om te brainstormen rond bevragingen 
kan je op ons rekenen.
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Hoe engageer je meer kinderen 
en jongeren van buitenlandse 
herkomst voor sportclubs en 
jeugdbewegingen?
VOLG ONZE VORMING ‘TIEN TIPS OM ACTIEF MET DIVERSITEIT AAN DE SLAG 
TE GAAN IN JE SPORTCLUB’

Deze interactieve sessie wil trainers en bestuurders van lokale sportclubs sensibiliseren en ondersteunen 
rond diversiteit. De sessie is opgebouwd uit tien topics met hieraan gekoppeld telkens een tip. Om de 
vorming optimaal voor te bereiden voeren we vooraf een gesprek met de sportfunctionaris. 

WERK AAN TOEGANKELIJKHEID

Neem de toegankelijkheid van de eigen lokale initiatieven onder de loep. Heb je een speelpleinwerking? 
Hoe ziet de werking van je bib eruit? Is je culturele programma divers en klantgericht samengesteld? Je 
kan organisaties aanzetten om na te denken over de diversiteit en inclusie in hun vereniging. Misschien 
kan je voor verenigingen en sportclubs een subsidievoorwaarde opstellen waarbij ze een inclusief be-
leid moeten realiseren?

DIVERSITEITSOVEREENKOMST VOOR SPORTVERENIGINGEN

Clubs die inspanningen leveren op vlak van diversiteit, kan je via een diversiteitsovereenkomst 
belonen met extra middelen. Meer concreet moeten de verenigingen de diversiteitsvisie en het 
genderstatement van je gemeente of stad onderschrijven, zich engageren om hun leden te infor-
meren over de mogelijkheden om racisme en discriminatie aan te klagen en zich engageren om 
hun werking, hulp- of dienstverlening open te stellen voor iedereen. Dit kan je vertalen naar een 
concreet actieplan, op maat van de sportclub, dat het engagement omzet naar de praktijk. Zo zet 
je sport in als een krachtig integratiemiddel. 
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VRIJETIJDSAANBOD VOOR 
OKAN-JONGEREN

Je kan je jeugddienst activeren om OKAN-jonge-
ren (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwko-
mers) tussen 12 en 18 jaar kennis te laten maken 
met een laagdrempelig vrijetijdsaanbod. Indien 
je je aanbod in de vertrouwde omgeving van de 
OKAN-klassen aanbiedt, creëer je een opening om 
jongeren van hieruit naar het reguliere vrijetijds-
aanbod toe te leiden. Zo kan je bijvoorbeeld op 
woensdagnamiddag sportinitiaties, knutselateliers 
en ontmoetingen met de jeugdbewegingen organi-
seren. Hebben de jongeren interesse om zich aan 
te sluiten bij een sport- of jeugdclub? Dan zorgt de 
jeugdwerker voor de nodige ondersteuning.

LANCEER INFORMATIECAMPAGNES EN UITWISSELINGEN

Informeer anderstalige nieuwkomers actief over het lokale vrijetijdsaanbod. Wij kunnen je met de juis-
te partners in contact brengen. Stimuleer en ondersteun uitwisseling tussen reguliere en specifieke 
vormen van jeugd- of sociaal-cultureel werk (bijvoorbeeld tussen een jeugdvereniging en een werking 
kansarme jeugd).
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ZET BRUGFIGUREN OF TOELEIDERS IN 

Toeleiders zorgen ervoor dat inwoners van buitenlandse herkomst hun weg vinden naar diensten en 
organisaties in je gemeente of stad. Ze oriënteren hen, zowel online als offline, in papieren en docu-
menten. En ook letterlijk, door mee op stap te gaan naar de juiste dienst of organisatie. Op die manier 
willen ze de zelfredzaamheid van hun cliënten verhogen. Je kan toeleiders inzetten in samenwerking 
met het Agentschap Integratie en Inburgering. 

VOLG EEN INFOSESSIE ‘KENNISMAKING MET INBURGERING’ OF KOM GEWOON 
ZELF EENS NAAR DE LES MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE

Anderstalige nieuwkomers volgen een (soms verplicht) inburgeringstraject. Om hen als medewerker 
van een gemeente goed te kunnen doorverwijzen, is het nuttig om te weten hoe zo’n traject eruit ziet. 
Een inburgeringsprogamma bestaat niet alleen uit een cursus Nederlands en lessen maatschappelijke 
oriëntatie (MO), maar we begeleiden inburgeraars ook bij hun zoektocht naar werk of een opleiding 
en we informeren hen over sport, cultuur en vrije tijd. In de lessen MO maken we mensen wegwijs in 
onze samenleving. Hoe is het hier georganiseerd en waarom? Wat zijn de geschreven én ongeschreven 
regels in Vlaanderen en Brussel en hoe kan je hiermee omgaan? 

ONTWIKKEL EEN VERBINDEND BELEID 

Werken aan welzijn van inwoners van buitenlandse herkomst begint met hen het gevoel te geven dat 
ze welkom zijn. Wederzijds begrip is hierbij het sleutelwoord. Je kan binnen je eigen organisatie een 
klantgericht beleid opmaken dat kadert in een breder diversiteits- en kwaliteitsbeleid. Ook kortlopende 
of kleinschalige acties zoals een vorming (interculturele vaardigheden, omgaan met tegenstellingen en 
gevoeligheden, duidelijke taal, werken met tolken, brugfiguren, vreemdelingenrecht, …) of een proef-
project in een afdeling kunnen al heel wat betekenen.

Hoe kan je de 
dienstverlening 
toegankelijker 
maken voor 
anderstaligen?

9
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SENIOREN VAN BUITENLANDSE 
HERKOMST AANSPREKEN

De Vlaamse samenleving verandert en wordt  
meer divers. Ook in de hulpverlening wordt het 
cliëntenbestand alleen maar diverser, met mensen 
van buitenlandse herkomst uit alle hoeken van de 
wereld. Hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties 
hiermee omgaan? Hoe kunnen ze inspelen op de 
verschillende noden die dit met zich meebrengt? 
Hoe kunnen thuiszorgdiensten senioren van bui- 
tenlandse herkomst bereiken? Je kan deze vragen 
aanpakken via een werk- of projectgroep met re-
levante actoren zoals gezinszorg, maatschappelijke 
diensten, ziekenhuizen, het Agentschap Integratie 
en Inburgering, ...

In het boek ‘Bouwstenen voor een cultuursensi-
tieve zorg- en welzijnsorganisatie’ gaat VIVO in 
samenwerking met het Agentschap Integratie en  
Inburgering en Politeia in op deze thematiek. Aan de 
hand van inspirerende praktijkvoorbeelden proberen 
we aan te tonen hoe je tot een zorg- en welzijns- 
organisatie komt die cultuursensitief denkt en werkt.
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Hoe veranker je 
een integratie-
beleid in alle 
beleidsdomeinen?
MAAK EEN OMGEVINGSANALYSE LOKALE 
DIVERSITEIT

De opmaak van een beleidsplan begint met een degelijke 
analyse. Via onze website kan je zelf een gratis omge-
vingsanalyse realiseren. Het draaiboek omvat gebruiks-
klare sjablonen, tips en voorbeelden voor de opmaak 
van een eigen omgevingsanalyse lokale diversiteit. We 
reiken je niet alleen methodes aan, maar ook concrete 
vragenlijsten om zowel inwoners, collega’s als relevante 
diensten en organisaties te bevragen. 

ORGANISEER OF NEEM DEEL AAN STUUR- 
EN WERKGROEPEN

Ken je alle bestaande overlegfora of wil je zelf stuur- en 
werkgroepen opstarten in je gemeente of stad? Wij hel-
pen je graag hierbij. Via overleg kan je een integratiebe-
leid uitrollen dat op alle beleidsdomeinen een positief 
effect heeft. Wie een beleid voert, kan sturen! Dat geldt 
ook voor de gevolgen van migratie. Een lokaal bestuur 
kan pas aan een verhaal van positief samenleven schrij-
ven, als je bewust omgaat met de aanwezige diversiteit.

ZET INTEGRATIE OP DE AGENDA

Hoe zorg je ervoor dat integratiebeleid teamwork 
wordt? Maak van integratie een standaard agendapunt 
bij al je beleidsdomeinen. Net zoals destijds het thema  
milieu systematisch aan belang won, vraagt ook aan-
dacht voor integratie een mentaliteitswijziging. Vervol-
gens kan je overkoepelend een overlegplatform organi-
seren met relevante interne en externe actoren van het 
lokaal integratiebeleid zoals het college van burgemees-
ter en schepenen, diensthoofden van relevante gemeen-

10
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telijke diensten, OCMW, politie, buurtwerk, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, vrijwilligersvereni-
gingen en het Agentschap Integratie en Inburgering. Door dit overleg creëer je als lokaal bestuur een 
breder draagvlak voor integratie en kan je sneller knelpunten of hiaten constructief aanpakken, met 
hulp van structurele partners.

Pocket ‘Bouwen aan diversiteit: inspiratie voor lokaal integratiebeleid’
Samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) werkten we een uitgebreide 
pocket uit rond een lokaal integratiebeleid. Op de website van de VVSG kan je een exemplaar bestellen.

 Meer info op www.vvsg.be
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AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
REGIO ANTWERPEN 
Brusselsepoortstraat 8
2800 Mechelen
T  015 28 18 30
antwerpen@integratie-inburgering.be

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
REGIO LIMBURG
H-Blok – 2de verdieping 
Universiteitslaan 3
3500 Hasselt
T  011 30 56 00
limburg@integratie-inburgering.be

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
REGIO OOST-VLAANDEREN
Elfjulistraat 39c
9000 Gent
T  09 321 86 00
oost-vlaanderen@integratie-inburgering.be 

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
REGIO VLAAMS-BRABANT
Kolonel Begaultlaan 1c bus 21
3012 Leuven (Wilsele)
T  016 47 43 11
vlaams-brabant@integratie-inburgering.be

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
REGIO WEST-VLAANDEREN
President Kennedypark 30
8500 Kortrijk
T  056 74 21 50
west-vlaanderen@integratie-inburgering.be

AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
REGIO BRUSSEL
Toekomststraat 35
1080 Sint-Jans-Molenbeek
T 02 501 66 80
brussel@integratie-inburgering.be

Onze integratieprofessionals 
delen hun expertise met jouw 
bestuursploeg
Hoe complex integratie en inburgering soms ook zijn, onze ondersteuningstools zorgen ervoor dat je 
als lokaal bestuur door de bomen het bos blijft zien. We hebben een zeventigtal contactpunten 
verspreid over Vlaanderen en Brussel. Onze integratieteams vind je in de zes regionale zetels aangeduid 
op de kaart. Verder werken we nauw samen met de diensten van stad Gent (IN-Gent), stad Antwerpen 
(Atlas), het Huis van het Nederlands Brussel en de sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel Onthaal. 

Interesse in meer? Doe op onze website www.integratie-inburgering.be de gratis omgevingsanalyse,  
print de poster met tips over communiceren met anderstaligen en verspreid binnen je lokaal  
bestuur onze communicatiewaaier boordevol praktische tips. Of contacteer ons voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek.

Regio 
West-Vlaanderen

Regio 
Vlaams-Brabant

Regio 
Limburg

Regio Brussel

Gent

Brussel

Kortrijk

Mechelen

Leuven

HasseltRegio 
Oost-Vlaanderen

(behalve stad Gent)

Regio 
Antwerpen

(behalve stad Antwerpen)





AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 
HOOFDZETEL
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
T 02 205 00 50
info@integratie-inburgering.be

www.integratie-inburgering.be
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