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Samenwerking

Lokale besturen en VGC aan zet!

 Agentschap Integratie en Inburgering is een 
duurzame partner van lokale besturen en de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie

 Ondersteuning bij het maximaliseren van 
participatie van burgers, verbinden van 
gemeenschappen en het creëren van taalrijke 
omgeving

 We vertrekken vanuit

- een brede en inclusieve blik op de 
samenleving

- de lokale praktijk, noden en uitdagingen



Hoe doen we dit?

Informeren over inburgering, samenleven en taal

Inspireren in grote en kleine acties

Tastbaar maken van expertise in acties op het terrein

Versterken binnen de thema’s taal, verbinding en 
participatie

Drempelverlagend werken – materiaal beschikbaar 
maken die toepasbaar zijn in de praktijk



www.integratie-inburgering.be



Taal, verbinding & participatie

10 acties

Volledige duur van Plan Samenleven

Gratis

Ondersteuningsaanbod Plan Samenleven 

Thematische ondersteuner 
Plan Samenleven

Vaste ondersteuner 
Plan Samenleven



Ondersteuningsaanbod Plan Samenleven 

Sociaal netwerk van 
nieuwkomers 

versterken

Brug leggen naar 
onderwijs

Lokaal actieplan 
integrale 

toegankelijkheid

Opleiden in 
omstaandersprincipe

In contact brengen 
met sport

Oefenkansen 
Nederlands 
organiseren

Lokaal actieplan 
polarisatie

Sociale mix in 
scholen bevorderen

In contact brengen 
met jeugdwerk

In contact brengen 
met cultuur



www.integratie-inburgering.be/plan-samenleven  

Meer info?



Actie 2 
Lokaal actieplan polarisatie

• Wat mag je van ons verwachten?

 Samen verkennen we de lokale context

 We reiken strategieën aan om dynamieken van polarisatie aan te pakken

 We werken samen een actieplan uit op lokaal niveau of op wijkniveau

 Concrete acties kunnen focussen op polarisatie, desinformatie, haatspraak, 

democratische dialoog, …

 We gaan preventief te werk om polarisatie te vermijden

Bv. dialoog stimuleren, ontmoetingsdag organiseren, …

 Vormingen en opleidingen voor personeel of sleutelfiguren

Bv. reageren op online polarisatie, …

Veiligheid en 

leefbaarheid verhogen



Actie 5
Oefenkansen Nederlands

• Wat mag je verwachten?

 Ondersteuning bij het in kaart brengen van de potentiële doelgroep

 Optimalisatie van bestaande oefenkansen en uitwerken van een 

aanvullend aanbod i.s.m. potentiële partners en organisatoren

 Ondersteuning in het opstarten of optimaliseren van oefenkansen

 Innovatieve concepten, ruimer dan klassieke conversatiegroepen

 Praktische handvaten voor de effectieve opstart

 Een breed en inspirerend vormingsaanbod, zowel voor startende als 

geroutineerde begeleiders van oefenkansen

• Ga je voor het bredere plaatje?

 Ondersteuning bij het opzetten van een taalbeleid (enkel in het Vlaams 

Gewest)

 Ondersteuning van personeel om taaldrempels weg te werken en creëren 

van specifieke hulpmiddelen om je diensten toegankelijk te maken

ondersteuning AgII 
Nederlands

versterken



Actie 12
Sociaal netwerk nieuwkomers

• Wat mag je verwachten?

 Lokaal aanwezige aanbod ontsluiten naar de inburgeraar

 Bestaande aanbod toegankelijk maken en waar nodig nieuw aanbod 

creëren

 Extra buddy's vinden

 Organisaties en burgers die zich willen openstellen en inzetten voor 

inburgeraars versterken via een aantrekkelijk vormingsaanbod

 Een vast aanspreekpunt om samen het participatietraject lokaal op 

maat te concretiseren

Netwerk van burgers

versterken



Actie 13
In contact brengen met sport

• Wat mag je verwachten?

 We werken nauw samen met een sterk en dynamisch 

netwerk van organisaties, diensten en sleutelfiguren

 We brengen samen de doelgroep en het bestaande aanbod in kaart en 

zetten in op de mogelijke hiaten

 Samen het bestaande aanbod optimaliseren en/of een aanvullend 

aanbod uitwerken

 Vormingen en sessies op maat om activiteiten toegankelijker te maken

 Begeleiding van diensten om uit te groeien in toegankelijkheid

 We bieden ondersteuning bij het inzetten van buddy's of het gebruiken 

van specifiek drempelverlagende instrumenten

• Ga je voor het bredere plaatje?

 Zet in op een toegankelijke dienstverlening. Samen brengen we de 

toegankelijkheid in kaart en werken waar nodig drempels weg.

Netwerk van burgers

versterken

ondersteuning AgII 



Actie 15
Brug leggen naar onderwijs

• Wat mag je verwachten?

 Ondersteuning bij het detecteren van kansen en knelpunten

 We werken samen een actieplan uit en ondersteunen de uitvoering 

hiervan

 Advies en vorming over werving, selectie en inwerking

 Intervisies en lerende netwerken organiseren

 We zetten in op het opzetten van een registratiesysteem om kansen en 

knelpunten te capteren en vooruitgang te monitoren

• Ga je voor het bredere plaatje?

 We tekenen een uitgebreid groeipad uit

 Complementair werken met andere partners om maximaal verbinding te 

maken

Netwerk van burgers

versterken



Actie 17
Opleiden in omstaandersprincipe

• Wat mag je verwachten?

 O.b.v. een omgevingsanalyse brengen we de belangrijkste doelgroepen 

en contexten in kaart waar we het actief omstaandersgedrag lokaal 

kunnen inbedden

 We schrijven samen een communicatieplan om de doelgroep te bereiken

 Samenwerking met een lokaal netwerk van organisaties, diensten

 We trainen sleutelfiguren en professionals in het leren reageren op 

ongewenst gedrag rond alle discriminatiegronden en -vormen

• Ga je voor het bredere plaatje?

 We bieden ondersteuning aan bij het inbedden van actief 

omstaandergedrag

Bv. in het welzijnsbeleid van het lokaal bestuur

Discriminatie en uitsluiting

bestrijden



Actie 18
Lokaal actieplan integrale toegankelijkheid

• Wat mag je verwachten?

 Onze vormingen 'duidelijke taal' of 'hoe omgaan met diversiteit' zijn 

ideaal om te werken aan de vaardigheden van jouw medewerkers

 Begeleiding in de opmaak om specifieke tools te ontwikkelen

Bv. een beslismodel op maat om je mondelinge communicatie te 

stroomlijnen

 We ondersteunen de opstart en training van vrijwillige taalhulpen

 Ondersteuning bij inclusieve communicatie

• Mag het iets meer zijn?

 Maak gebruik van onze ondersteuning bij specifieke vragen over 

taaldrempels of hoe om te gaan met culturele verschillen

Discriminatie en uitsluiting

bestrijden



Actie 20
Sociale mix in scholen

• Wat mag je verwachten?

 Tips, advies en concrete ondersteuning om een breed publiek te 

bereiken tijdens infomomenten voor ouders

 Focus ligt niet enkel op het bereik van ouders maar ook op de 

contacten en verbinden tussen de ouders onderling

 We werken samen met (boven-) lokale partners en zorgen ervoor dat 

we kunnen samenwerken binnen eenzelfde visie

• Ga je voor het bredere plaatje?

 Ondersteuning bij de opmaak van duidelijke en toegankelijke 

communicatie en het versterken van vaardigheden om informatie 

laagdrempelig over te brengen

 Het creëren van een positief samenlevingsklimaat en een goede 

ouderbetrokkenheid

Eén gemeenschap:

segregatie tegengaan



Actie 24
In contact brengen met cultuur

• Wat mag je verwachten?

 We brengen samen de doelgroep en het bestaande aanbod in kaart en 

zetten in op de mogelijke hiaten

 Optimaliseren samen het bestaande aanbod en/of werken 

een aanvullend aanbod uit

 Nauwe samenwerking met een sterk en dynamisch 

netwerk van organisaties, diensten en sleutelfiguren

 Vormingen en werksessies op maat om culturele activiteiten 

toegankelijker te maken

 We begeleiden diensten om te groeien in toegankelijkheid

 Ondersteuning bij het inzetten van buddy's of het gebruiken van specifiek 

drempelverlagende instrumenten

• Ga je voor het bredere plaatje?

 Zet in op een toegankelijke dienstverlening. Samen brengen we de 

toegankelijkheid in kaart en werken waar nodig drempels weg

Eén gemeenschap:

segregatie tegengaan



Actie 23
In contact brengen met jeugdwerk

• Wat mag je verwachten?
 Nauwe samenwerking met een sterk 

en dynamisch netwerk van organisaties, diensten en sleutelfiguren

 We brengen samen de doelgroep en het bestaande aanbod in kaart en 
zetten in op de mogelijke hiaten

 Optimaliseren samen het bestaande aanbod en/of 
werken een aanvullend aanbod uit

 Vormingen en werksessies op maat om activiteiten toegankelijker te 
maken

 We begeleiden diensten om te groeien in toegankelijkheid

 Ondersteuning bij het inzetten van buddy's of het gebruiken van specifiek 
drempelverlagende instrumenten

• Ga je voor het bredere plaatje?
 Zet in op een toegankelijke dienstverlening. Samen brengen we de 

toegankelijkheid in kaart en werken waar nodig drempels weg.

Eén gemeenschap:

segregatie tegengaan


