
#lokaal
#vooriedereen 

#minimaleplanlast

Plan Samenleven

Lokaal. Voor iedereen. Met een minimum aan planlast.

Welkom!



lokaalbestuur.vlaanderen.be

Host van de dag
Raf Njotea

../../lokaalbestuur.vlaanderen.be


Programma van de dag 

• 09.30 – 10.45: verwelkoming, voorstelling Plan Samenleven en toelichting 

ondersteuing

• 11.00 – 11.45: Keuzesessie 1

• 11.55 – 12.40: Keuzesessie 2

• 12.40 – 14.00: Netwerking met inspiratiebeurs en broodjeslunch

• 14.00 – 14.55: Keuzesessie 3

• 14.55 – 15.40: Keuzesessie 4

• 15.40: Round-up in aula met aansluitend receptie en inspiratiebeurs
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#vooriedereen 
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Plan Samenleven

Lokaal. Voor iedereen. Met een minimum aan planlast.

Minister Bart Somers
Samenleven en Binnenlands Bestuur
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Plan Samenleven

Lokaal. Voor iedereen. Met een minimum aan planlast.

Bart Vandenbussche
Agentschap Binnenlands Bestuur



Uitdagingen

Basis: Horizontale Integratie- en Gelijkekansenbeleid

• Verschillende doelgroepen, verschillende 

domeinen

• Grote budgetten en groot aantal actoren

• Is plan voor zowel lokale besturen, horizontaal 

GKII-beleid en voor uitvoerende actoren



3 basisprincipes

#lokaal

#vooriedereen

#minimaleplanlast



Waarom #lokaal

• Regeerakkoord: “Lokale besturen als eerste bestuursniveau, het dichtste bij de 

burger”

• Vlaanderen ondersteunt het lokale samenlevingsbeleid

• Efficiënte inzet van middelen: daar waar de uitdagingen het grootst zijn 

(minstens 7.500 niet EU-15 herkomst)



#lokaal 

▪ 26 lokale besturen met meer dan 7.500 niet EU-15 herkomst

▪ VGC

▪ 23 samenwerkingsverbanden



Verdeling middelen

• Alle aanvragen gehonoreerd

• Bekijk de resultaten op 

Plansamenleven.be

https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven/resultaten-van-het-plan-samenleven


7 doelen – 24 acties

24/7 aan de slag om samenleven in diversiteit te 

bevorderen

1. Veiligheid en leefbaarheid verhogen

2. Nederlands versterken

3. Competenties versterken

4. Activeren naar de arbeidsmarkt

5. Netwerken versterken

6. Discriminatie bestrijden

7. Diversiteit versterken binnen één gemeenschap
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83, VGC en de Rand vzw
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97, VGC en de Rand vzw



72, VGC en de Rand vzw



45, VGC en de Rand vzw



27 en VGC



Waarom #vooriedereen

‘Ik vecht gewoon voor diversiteit. 

Ik vecht niet alleen voor de zwarte mensen. 

Ik vecht ook voor de vrouwen en voor holebi’s. 

Ik vecht voor eerlijkheid voor iedereen. 

Voor mij is het belangrijk dat mensen elkaar 

respecteren, los van huidskleur, geslacht, 

seksualiteit of geloof.”



Bereik

• Inclusief waar mogelijk, aparte 

acties en doelgroepen waar 

nodig

• Brede formulering van 

doelgroepen waar mogelijk, 

meer afgebakende formulering 

waar nodig



Breed waar mogelijk 



Naar specifiek waar nodig



Tot heel specifiek waar het meest nodig



Waarom #minimaleplanlast? 

• Opschalen van bestaande goedwerkende projecten

• Niet honderden, maar tienduizenden mensen bereiken

• Focus op KPI’s



Rapportage

• Bijkomende 

infosessie over 

rapportage in 

december 

Van tellen…



Verlenging projectperiodes

• Verkregen budget wordt verlengd voor 3 jaar

• In jaar 2 kan een lokaal bestuur kiezen om de gekozen KPI’s en acties uit het 

eerste jaar te verlengen, of ter waarde van het toegekende budget uit het eerste 

jaar nieuwe acties en KPI’s te kiezen

• Financiële stimulansen kunnen verlengd worden. 



Tijdlijn

• Voorjaar 2023: lancering projectoproep 2

• Voorjaar 2023: deadline projectoproep 2

• Najaar 2023: start projectperiode 2



Inhoudelijke ondersteuning

• Agentschappen: Agentschap Integratie 

en Inburgering, INTER, Atlas, In-Gent, …

• Aanbod per acties op 

plansamenleven.be 

• Inspirerende voorbeelden 

• Expertise mentorbesturen



Mentorbesturen

Lokaal bestuur Actie

Antwerpen • oefenkansen Nederlands
• begeleiding ongekwalificeerde uitstromers
• actieplan toegankelijkheid

Gent • in contact brengen met sport 
• actieplan straatintimidatie 
• omstaandersvormingen 

Lier • brugfiguren

Mechelen • sociale cohesie verbeteren in sociale woonwijken (methodiek pleinmakers)
• begeleiding arbeidsmarkt 

Oostende • begeleiding ondernemerschap
• begeleiding naar werk door mentors

Sint-Niklaas • actieplan polarisatie



Mentoren delen expertise

- Lokale besturen samenbrengen

- Methodieken en tools voorstellen en delen

→ voor élk lokaal bestuur

→ Interesse? Agenda, mails en voorstelling binnenkort op 

plansamenleven.be



• Naast ‘tellen’ ook ‘vertellen’ 

• Plan Samenleven ‘in beeld’ – input 

welkom in de vorm van 

beeldmateriaal, getuigenissen, …

Voor en door lokale besturen



www.plansamenleven.be

bart.vandenbussche@vlaanderen.be

samenleven@vlaanderen.be

mailto:Bart.vandenbussche@vlaanderen.be


#lokaal
#vooriedereen 

#minimaleplanlast

Plan Samenleven

Lokaal. Voor iedereen. Met een minimum aan planlast.

Agentschap Integratie en Inburgering


