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13 december 2022

Webinar: participatie- en 
netwerktraject binnen 
inburgering



Programma 

1. Introductie 
2. Welkom (Gunther Van Neste, kabinet Bart Somers)
3. Beleids- en regelgevend kader (Sophie Maricau, ABB) 
4. Trajectbegeleiding bij het participatie- en netwerktraject (Bonnie 

Geerinck, AgII)
5. Opstart van regionale organisatienetwerken 4e pijler (Lisa Van Hecke, 

Europa WSE) 
6. Werken aan de aanbodzijde door de agentschappen integratie en 

inburgering (Dirk De Cock, AgII) 



Praktisch 

1. Live Teams event 
• Webinar wordt opgenomen
• Vragen stellen via Q&A in de chat 
• Worden later schriftelijk beantwoord 

2. Informatiedeling 
• Opname webinar
• Powerpoints
• Schriftelijke antwoorden op de vragen 



lokaalbestuur.vlaanderen.be

Gunther Van Neste 
(kabinet Bart Somers)



Participatie- en netwerktraject 

Beleids- en regelgevend kader 



Inburgering? 

• Begeleid programma op maat 
• Verhogen zelfredzaamheid 
• Participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak
• Opstap naar verdere integratie

• Van 2 naar 4 onderdelen: 
• Maatschappelijke oriëntatie 
• Nederlands als tweede taal 
• Inschrijving bij VDAB/Actiris
• Participatie- en netwerktraject 

• Nieuw traject in werking sinds 1 maart 2022, uitgezonderd: 
• Participatie- en netwerktraject: 1 januari 2023
• Retributies: 1 september 2023  



Doelgroep?

• Vreemdelingen met wettig verblijf, ingeschreven in Vlaanderen of 
Brussel-Hoofdstad
• Uitzondering: verzoekers om internationale bescherming
• Wel: niet-begeleide minderjarige verzoekers om internationale 

bescherming 
• Meerderjarige Belgen, geboren buiten België en minstens één ouder 

geboren buiten België  

• Verplicht: 
• Erkend vluchtelingen/subsidiair beschermden
• Gezinsherenigers
• … 

• Rechthebbend: 
• Ingeschreven in Brussel
• EU-burgers  
• Oudkomers 
• …





Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024

“We bouwen een vierde pijler uit, m.h.o. op betere participatie en integratie van de 
inburgeraar en het creëren van een netwerk. We bieden een traject op maat aan 
van 40 uur in de vorm van een buddyproject, een kennismakingsstage bij een 
bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur, of vrijwilligerswerk. Ook vanuit de 
ontvangende samenleving leveren we hiervoor de nodige inspanningen. De lokale 
besturen zijn hiervan de regisseur, in overleg met de trajectbegeleider. Het aanbod 
is optioneel voor wie werkt, studeert of vrijwillig een inburgeringstraject volgt.”



Participatie- en netwerktraject

• Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en 
inburgeringsbeleid

• Doelstelling = creëren van een netwerk 

• Minimaal 40 uren 

• Voor wie? 
• Verplichte inburgeraars

° Vrijgesteld bij werken of studeren

• Optioneel voor rechthebbende inburgeraars
° Vb. Brusselse trajecten 



Participatie- en netwerktraject

• Besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de 
uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse 
integratie- en inburgeringsbeleid

• Criteria:
• Nederlandstalige context
• Participatie op sociaal vlak

• Inburgeraar kiest één of meer initiatieven
• Ondersteuning mogelijk door trajectbegeleider agentschap II

• Lokale besturen ontsluiten aanbod
• Cf. regierol integratiebeleid 
• Brussel  VGC 

• Praktijk  verschillende mogelijkheden:
• Bovenlokaal aanbod
• Bedrijven
• …



Participatie- en netwerktraject

• Controle
• Trajectbegeleider agentschap II 
• Via eenvoudig in te vullen sjabloon 

• Sanctionering 
• Uiterlijk op einde inburgeringstraject doelstellingen niet behaald  
• ! Enkel verplichte inburgeraars 
• Inburgeraar blijft verplicht  alsnog voltooien via verlenging 

termijn inburgeringstraject  

• Inwerkingtreding: 1 januari 2023
• Overgangsbepaling voor inburgeringscontracten van voor 1 

januari 2023 



Meer info en contact? 
www.vlaanderen.be/samenleven

samenleven@vlaanderen.be



Trajectbegeleiding binnen het 
participatie- en netwerktraject

13 december 2022



Participatietraject bij de agentschappen

Doel = kansen bieden aan inburgeraars



www.integratie-inburgering.be

Communiceren & afspraken maken

Aanmelding & intake



Werving en aanmelding

• Bevragen van netwerk 
en sociale participatie 
van de klant

Startsituatie in kaart 
brengen

• Waarom en 
meerwaarde

• Criteria en 
verantwoordelijkheid 

Informeren over het 
participatietraject • Bevestiging deelname

Inburgeringscontract



Stappenplan



• Narratief

• Flyer

• Animatievideo

• Infofiche verzekeringen

Andere tools



www.integratie-inburgering.be

Van start tot finish

Opvolging participatietraject



Duurtijd participatietraject = duurtijd inburgeringstraject

NT2-profiel A1+A2 Indien enkel nog A2 Bij vrijstelling NT2

CBE alfa 36 maanden 18 maanden 12 maanden

CBE NT2 24 maanden 12 maanden 12 maanden

CVO verlengd 24 maanden 12 maanden 12 maanden

CVO standaard 12 maanden 12 maanden 12 maanden

CVO/UTC verkort 12 maanden 12 maanden 12 maanden

Zelfstudie NT2 12 maanden 12 maanden 12 maanden



Wie doet wat?

Inburgeraar aan het 
stuur:
• Zoekt activiteit
• Legt zelf contact

Ondersteuning van 
de trajectbegeleider:
• Checkt of activiteit 

voldoet aan criteria
• Warme overdracht 

indien nodig



Aanbod gevonden?

• Check twee criteria:

• Gedeelde interpretatie criteria 

Participatie op sociaal vlak

Nederlandstalige context



Ondersteuning bij zoeken naar aanbod

• Oriënteren & samen zoeken naar aanbod:
 Digitaal platform september 2023 
 Tijdelijke oplossing:

- TB zoekt met inburgeraar in interne database AgII



www.integratie-inburgering.be

Einde participatietraject



Bewijs van deelname



www.integratie-inburgering.be

Wat kunnen jullie als lokale besturen nog doen?

Aanvullende begeleiding



Aanvullende begeleiding vanuit LB en andere partners is mogelijk

• Inzet toeleiders, brugfiguren,… (bv. 
netwerkcoach) door lokaal bestuur of 
organisatie is mogelijk

o = eigen keuze LB en organisaties

o in overleg en samenwerking met AgII

• Dienstverlening externe partners, bv. Refu
interim

• …

• Informeren inburgeraar

• Meerwaarde duiden aan inburgeraar

• Inburgeraar aanzetten tot reflectie over gepast 
traject en zelfstandig zoeken naar aanbod

• Check of gekozen initiatief past volgens criteria

• Ondersteuning van inburgeraar indien nodig

• Meegeven evaluatieformulier en finale check 
formulier

TB: regie individueel traject Lokaal bestuur en andere partners



www.integratie-inburgering.be

Bedankt!
bonnie.geerinck@integratie-inburgering.be

dirk.decock@integratie-inburgering.be

https://www.atlas-antwerpen.be/nl 
https://in-gent.be/ 
www.integratie-inburgering.be



OPSTART REGIONALE 
ORGANISATIENETWERKEN

Lisa Van Hecke – Europa WSE



ROL EUROPA WSE

Europese middelen (AMIF) inzetten om:

• operationalisering van 4de pijler in gang zetten

• capaciteit opbouwen bij lokale besturen en hun partners rond het ontsluiten van 4de pijler-
aanbod



2 criteria

NL context

Sociale participatie

AANBOD ONTSLUITEN

Brede waaier toegankelijk 
maken naar de 
inburgeraar toe

AANBOD
Ontsloten door LB



AMBITIE

• Een divers en kwaliteitsvol aanbod van netwerk- en participatietrajecten ...

• ... zodat iedere nieuwkomer die in Vlaanderen komt wonen, een 4de

pijlertraject kan volgen dat aansluit bij zijn/haar noden en interesses. 



STRATEGIE

"Hoe kunnen we lokale besturen ondersteunen bij het ontsluiten van 4de pijler aanbod?"

Geen klassieke projectoproep maar meerjarenstrategie (2023-2028):

• rekening houden met verschillende lokale contexten/snelheden
• ruimte om te groeien naar een brede waaier aan initiatieven
• middelen en expertise delen
• planlast voor lokale besturen beperken

= KEUZE VOOR 18 REGIONALE ORGANISATIENETWERKEN



REGIONALE ORGANISATIENETWERKEN

= een systeem om kennis en middelen te verbinden

 Samen leren: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere inburgeraar in onze regio een 
kwaliteitsvol 4de pijler traject op maat kan volgen”

 Samen acties opzetten om 4de pijler aanbod te ontsluiten





REGIONALE ORGANISATIENETWERKEN

15 referentieregio’s + 3 grootsteden

Per regio:
1 Netwerkcoach
1 Regiocoördinator

Budget voor acties 



ORGANISATIENETWERK KENMERKEN

 open: het netwerk enthousiasmeert lokale besturen en organisaties en biedt de 
mogelijkheid om op eigen tempo in te stappen

 flexibel: het netwerk is evolutief, het past zich aan in functie van nieuwe noden en 
opportuniteiten

 divers: actoren uit verschillende levensdomeinen

 gebruiker centraal: gebruikersinzichten bepalen het leerproces en de acties

 principes zoals reflectie, vertrouwen en transparantie



ORGANISATIENETWERK ACTIVITEITEN

 gemeenschappelijke uitdaging formuleren
 samen inzicht verwerven over vraag: aantal, profiel, noden & interesses inburgeraars, …
 samen inzicht verwerven over aanbod: welk aanbod is er lokaal-regionaal, in hoeverre is 

aanbod toegankelijk, waar zitten hiaten, …
 uitwisselen van expertise en know how rond participatie- en netwerktrajecten
 formuleren van ideeën en oplossingen om aanbod te creëren en ontsluiten
 bepalen van juiste niveau/schaal om acties op te zetten
 creëren van partnerschappen voor het opzetten van acties
 duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
 leren en evalueren



OPROEPEN

Oproep opstart regionale organisatienetwerken

Voor elk van de 18 regio’s zoeken we één promotor :

Wie? lokaal bestuur (of samenwerkingsverband van lokale besturen) die de trekker is
voor het regionetwerk in de regio

 Budget: middelen voor netwerkcoach en regiocoördinator



OPROEPEN

Oproep opstart regionale organisatienetwerken

 Cocreatiesessie 8 december 2022

 Lancering oproep 

 Regionale infosessies vanaf januari 2023



OPROEPEN

Oproep acties ontsluiten aanbod 

 Acties vloeien voort uit leerproces

 Budget voor acties gericht op ontsluiten van aanbod

 In de loop van 2023



INSPIRATIEDAG PARTICIPATIE- EN NETWERKTRAJECTEN
HIVA/Hefboom i.s.m. AGII

** SAVE THE DATE **

26 JANUARI 2023

PROVINCIEHUIS LEUVEN



INFO EN CONTACT

www.vlaanderen.be/europawse

Inschrijven nieuwsbrief



Het participatie- en netwerktraject: 
werken aan de aanbodzijde.

13 december 2022



Agentschappen ontsluiten mee het aanbod.

Digitaal aanbodplatform (september 2023):

- Inburgeraars en anderstaligen vinden Vlaanderenbreed aanbod.
 Zoekfunctie op locatie, interesse, …
 Integratie van Nederlandsoefenen.be in nieuw platform

- Lokale besturen, organisaties, verenigingen, … plaatsen hun aanbod op het
platform.



AgII creëert mee aanbod

Werving van buddy’s

- Toolkit met die lokale besturen kunnen gebruiken bij wervingsacties (januari 2023):
 Filmpjes, getuigenissen, foto’s, ….
 Kandidaat-buddy’s warm maken om zich te engageren.

- Oproep minister Somers 22/9/2022: mijnbuddy.be
- Andere nieuwe gerichte acties in 2023

Samenwerking met bovenlokale partners en bedrijven

- Met LIGO, CVO, VDAB, bedrijven, … bekijken we hoe zij kunnen bijdragen tot
interessant aanbod Vlaanderenbreed.



AgII als lokale partner

• Vast aanspreekpunt voor elk lokaal bestuur:
 Vormt brug met onze trajectbegeleiders
 Voor informatie en inspiratie kan u bij hen 

terecht
 www.integratie-inburgering.be

• We participeren aan de organisatienetwerken 
per referentieregio
 Inbreng van data over en signalen vanuit de 

inburgeraars
 Inbreng expertise rond inburgering, taal, 

toegankelijkheid, ..
 Meezoeken naar oplossingen om vraag en 

aanbod te matchen

• Ondersteuning in de praktijk binnen Plan 
Samenleven-gemeenten



Tools en vormingen

In 2023 versterken we participatie-initiatieven via een divers aanbod



www.integratie-inburgering.be

Bedankt!
bonnie.geerinck@integratie-inburgering.be

dirk.decock@integratie-inburgering.be

www.integratie-inburgering.be

https://www.atlas-antwerpen.be/nl 

https://in-gent.be/ 



Dank voor jullie aandacht !


