
 

Plan Samenleven:  
werk 24 op 7 aan het bevorderen van samenleven in diversiteit  

 

 

 

 

Doelstelling 1: Veiligheid en leefbaarheid: 
• Actie 1: Lokale besturen versterken hun LIVC werking (en kunnen daarbij 

ondersteund worden door VVSG) 

• Actie 2: Lokale besturen ontwikkelen een lokaal actieplan voor de 
aanpak van negatieve polarisatie en zetten in op de uitrol ervan. 

• Actie 3: Lokale besturen sluiten een wijkverbeteringscontract af dat inzet 
op netwerkversterking en het tegengaan van segregatie. 

 
Doelstelling 2: Nederlands versterken: 

• Actie 4: Lokale besturen organiseren twee weken zomerschool voor 
kinderen uit het basis- en secundair onderwijs. 

• Actie 5: Lokale besturen laten volwassen anderstaligen deelnemen aan 
een oefenkans. 

 
Doelstelling 3: Competenties versterken: 

• Actie 6: Lokale besturen begeleiden mensen met een diploma van buiten 
de EU naar verkorte opleidingstrajecten. 

• Actie 7: Lokale besturen begeleiden kwetsbare kinderen in het secundair 
onderwijs naar hogere studies. 

• Actie 8: Lokale besturen begeleiden ongekwalificeerde uitstromers naar 
een kwalificerend traject. 

 
Doelstelling 4: Inzetten op activering: 

• Actie 9: Lokale besturen begeleiden nieuwkomers, mensen met een 
handicap en 55+ naar de arbeidsmarkt. 

• Actie 10: Lokale besturen begeleiden nieuwkomers, vrouwen en personen 
met handicap naar ondernemerschap. 



• Actie 11: Lokale besturen zetten mentoren in die jonge personen van 
buitenlandse herkomst begeleiden naar werk. 

 
Doelstelling 5: Netwerken versterken: 

• Actie 12: Lokale besturen organiseren voor inburgeraars een traject op 
maat om een sociaal netwerk uit te bouwen. 

• Actie 13: Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst 
en jongeren met een handicap in contact met sport. 

• Actie 14: Lokale besturen brengen kwetsbare jongeren in contact met 
opleidingen, stages, jobs en ondernemerschap. 

• Actie 15: Lokale besturen zetten brugfiguren in die de brug maken tussen 
kwetsbare gezinnen en onderwijs. 

 
Doelstelling 6: Discriminatie bestrijden: 

• Actie 16: Lokale besturen ontwikkelen een lokaal actieplan voor de 
aanpak van straatintimidatie en zetten in op de uitrol ervan. 

• Actie 17: Lokale besturen vormen professionals en burgers volgens het 
omstaanders-principe. 

• Actie 18: Lokale besturen ontwikkelen een lokaal actieplan voor de 
integrale toegankelijkheid en zetten in op de uitrol ervan. 

• Actie 19: Lokale besturen zetten correspondentietesten in om 
discriminatie te meten 
 

Doelstelling 7: Eén gemeenschap: 
 

• Actie 20: Lokale besturen begeleiden 2000 gezinnen om de sociale mix in 
scholen te bevorderen. 

• Actie 21: Lokale besturen begeleiden jongeren van buitenlandse herkomst 
en personen met een handicap tot een lerarenopleiding. 

• Actie 22: Lokale besturen zetten pleinmakers in in sociale woonwijken 
om het sociaal weefsel te versterken. 

• Actie 23: Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst 
en jongeren met een handicap in contact met jeugdwerk. 

• Actie 24: Lokale besturen brengen jongeren van buitenlandse herkomst 
en jongeren met een handicap in contact met cultuur. 

 


