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 Gecontinueerd beleid in de 6:  

• Vergroening en Vergrijzing

• Ondersteuning verenigingsleven

• Anderstaligen en nieuwkomers  

 Korter aansluiten bij regie lokale besturen voor de 19

• Sport

• Onderwijs

• Integratie

• Ondersteuning verenigingsleven

Verwachtingen opdrachtgevers



Kansen lokale context

• Duidelijke noden en draagvlak 

• Groeiende vraag naar ontwikkelde expertise en methodieken

• Labofunctie 7 Gemeenschapscentra

• Lokale regie en meerjarenplanning lokale besturen

• Afgestemd randbeleid en Randfonds 

• Integrale aanpak en reflex tot samenwerking

• Mandaat en rolafbakening



Strategische doelstellingen

Decretale opdracht: 

Het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand 
ondersteunen, uitstralen en bevorderen door:

SD1: De gemeenschapsvorming in de zes 
faciliteitengemeenten en Jezus-Eik te versterken door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te 
initiëren .



Strategische doelstellingen

SD2: De gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand 
versterken door samen te werken met de lokale besturen
en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en 
projecten die ze willen realiseren vanuit hun regierol inzake 
lokaal integratie- en taal(promotie)beleid.

SD3:De gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand 
versterken door samen te werken met de provincie Vlaams-
Brabant en hen maximaal te ondersteunen bij het realiseren 
van beleidsacties en projecten die de Nederlandse 
taalbeheersing en zo een betere integratie van de 
anderstaligen in de Vlaamse Rand bevorderen.

. 
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SD4: De gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand versterken 
door samen te werken met de Vlaamse overheid bij het 
realiseren van beleidsacties en projecten in de context van de 
Vlaamse Rand. (Gemeenschapsbevoegdheden) 

SD5: De eigen organisatiebeheersing versterken door op een 
dynamische wijze zelf de meest effectieve en efficiënte 
randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van onze interne 
werking. (Strategische planning, monitoring, financieel beleid, 
personeelsbeleid, ICT, stakeholdersbeleid, infrastructuur, veiligheid, 
innovatie,  communicatie,  …)



Actieplannen en projectfiches

AP1: Gemeenschapsvorming 

AP2: Taalpromotie en Taalbeleid

AP3: Lokaal onthaalbeleid en toeleiding nieuwe inwoners

AP4: Onderwijs

AP5: Vrije Tijd (sport, jeugd, cultuur)

AP6: Ondersteuning verenigingsleven

AP7  Gemeenschapskranten, RandKrant en de eigen digitale kanalen:

AP8: Gordelfestival

AP9: Expertisecentrum beleidsanalyse, methodiekontwikkeling, productontwikkeling

AP11:Intergemeentelijke samenwerking

AP10:Integrale Aanpak en bovenlokale regie



Projectfiche Boest Je Sportclub

• ondersteuning clubbestuur (draagvlak, onthaalbeleid, 
taalbeleid,…)

• ondersteuning trainers (taalverwerving, instructietaal, 
oefenkansen)

• ondersteuning ouders (ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie, 
oefenkansen ouders)

• Oefenkansen anderstalige sporters 

• Samenwerking federaties (werving en opleiding sportcoaches)



Fiche onderwijs

Integrale benadering via samenwerking en bovenlokale regie:

• Taalbeleid op school: AGII en dR

• Onthaalbeleid onderwijs: oa schoolreglement, verwachtingen, 
ouderparticipatie, pedagogisch project: Lokale besturen, dR, 
AGII, Toekomstforum, Pin

• taalstimulering kinderen: oefenkansen vrije tijd, Kinderopvang 
en BKO, taalbad, zomerschool: lokale besturen, prov, dR, TF

• Ondersteuning leerkrachten: Onderwijs Vlaanderen, lokale 
Besturen, Provincie, Toekomstforum



Procesverloop en verdere timing

Juni : Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst

Juli - September: Interne en externe omgevingsanalyse

Bevraging prioritaire stakeholders                                   
Afstemming lokale besturen

September - Oktober:  Uitwerken actieplannen en projectfiches 

November: Goedkeuring Meerjarenplanning


