Algemene projectoproep intergemeentelijke samenwerking rond integratie
van personen met een buitenlandse herkomst – Toegekende projectsubsidies
Gemeenten
emeenten

Titel

Subsidiebedrag

Ninove, Zottegem, Een geïntegreerd onthaal- en integratiebeleid via
Herzele, Erpe-Mere, ketenaanpak
Brakel
149.722,00 euro
Inhoud:
Het project wil de participatie van nieuwkomers en andere personen van buitenlandse
herkomst aan de lokale samenleving bevorderen.
Het project zet in op twee pijlers:
- geïntegreerd werken via ketenaanpak: alle diensten en partners zijn op de hoogte van
elkaars aanbod, er zijn duidelijke procedures voor het doorverwijzen en toeleiden van
personen.
- toegankelijkheidsverhoging: drempels voor nieuwkomers in de dienstverlening worden
weggewerkt.
Met de uitwerking van het projectplan zetten de betrokken lokale besturen (gemeenten en
OCMW) in op een inclusieve aanpak die alle (nieuwe) inwoners ten goede komt.
Weg-Wijzer integratie Middenkempen
Grobbendonk,
Herentals,
Kasterlee, Lille,
Olen, Vorselaar
150.000,00 euro
Inhoud:

Met het intergemeentelijk project ‘Weg-Wijzer Integratie Middenkempen’ willen de betrokken
gemeenten gezamenlijk investeren in de integratie van personen van buitenlandse herkomst
in de Middenkempen. Het onthaalbeleid van de betrokken gemeenten wordt versterkt en
door een experimenteel project wordt gezorgd voor een sterke instap van kinderen en hun
ouders in het onderwijs.
Afligem,
Liedekerke,
Bouwen aan een intergemeentelijk netwerk voor
Denderleeuw
het uitwisselen van interculturele expertise
150.000,00 euro
Inhoud:
Inhoud
Met het gezamenlijke project willen de betrokken gemeenten inzetten op extra werkkracht
en ondersteuningsmogelijkheden en op het verhogen van de reeds opgebouwde expertise,
op het afstemmen van activiteiten en de uitbouw van een regionaal netwerk van partners.
Het project is gericht op:
- coachen van interculturele vaardigheden bij (potentiële) vrijwilligers;
- ondersteunen van intercultureel management van projecten, activiteiten en organisaties;
- het uitwisselen van interculturele expertise binnen een netwerk van deskundigen en lokale
brugfiguren (met of zonder migratieachtergrond) zodat kennis en ervaring die binnen
bestaande projecten en organisaties reeds aanwezig is, gedeeld en verspreid kan worden.
BAM empowerment, onthalen, nodigen uit en
Borsbeek,
Aartselaar, Mortsel zetten aan tot deelname
145.715,00 euro
Inhoud:
‘BAM Empowerment!’ is een gemeenschappelijk engagement van de betrokken gemeenten
om het onthaal van inburgeraars, het samenleven in diversiteit en het bieden en benutten
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van gelijke kansen te bevorderen. De drie gemeenten bundelen hun krachten om elkaar te
empoweren.
Het project heeft de volgende doelstellingen:
- vorming van een lerend netwerk voor zowel professionelen als vrijwilligers in de drie
gemeenten, waar expertise gebundeld en gedeeld wordt;
- informeren van nieuwkomers en mensen van buitenlandse herkomst op een kwalitatieve
en toegankelijke manier;
- realisatie van het buddy project NET-WERKEN;
- organisatie van vraaggestuurde vorming en/of coaching
Integratie aan de Westkust
De Panne,
Nieuwpoort,
Middelkerke,
Koksijde
150.000,00 euro
Inhoud:
Het project wil het draagvlak bij de bevolking vergroten door schaalvergroting en bundeling
van krachten zodat personen van buitenlandse herkomst kansen krijgen op alle mogelijke
levensdomeinen. Het project zet zowel in op maatschappijgerichte noden (verhoging van
draagvlak) als op individu-gerichte noden (onthaal, informatieverstrekking, toeleiding naar
voorzieningen en organisaties). De gemeenten zetten gezamenlijk een integratieambtenaar
in.
Lebbeke,
Dendermonde,
Gaan samen voor een integratieambtenaar en
Buggenhout
een intergemeentelijk integratiebeleid
140.960,00 euro
Inhoud:
De betrokken gemeenten zetten door het gezamenlijk project in op een integraal
integratiebeleid. Door het vergroten van het werkingsgebied zorgen zij ervoor dat het beleid
beter kan worden verankerd en de doelgroep beter kan worden bereikt. De
integratieambtenaar maakt een omgevingsanalyse, biedt ondersteuning op het terrein en
zorgt voor multidisciplinair overleg.
Er wordt ingezet op:
- taalbeleid;
- diversiteitsbeleid binnen de gemeentediensten;
- bevorderen van samenleven in diversiteit;
- promoten van deelname aan het vrijetijdsaanbod;
- ondersteuning van niet-gemeentelijke organisaties rond diversiteit;
- stimuleren van interculturele activiteiten;
- stimuleren van personen van buitenlandse herkomst om deel te nemen aan verenigingen.
Participatie versterken in de
Wemmel,
faciliteitengemeentes
WezembeekOppem,
Drogenbos,
Linkebeek, SintGenesius-Rode
120.000,00 euro
Inhoud:
Met het gezamenlijk project willen de betrokken gemeenten intergemeentelijk gaan
samenwerken zodat de expertise in het omgaan met diversiteit binnen de samenleving ook
de reguliere werking van de lokale besturen ten goede komt en zich vertaalt in een sterker
lokaal onthaalbeleid, een betere samenwerking met lokale partners en meer contact met
lokale brugfiguren.
Het project beoogt:
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- een beter bereik van de doelgroep;
- verbetering van de toegankelijkheid van gemeentelijke en niet-gemeentelijke diensten;
- verbetering van de sociale cohesie;
- betere kennis van de (diversiteit binnen de )doelgroep;
- informeren van nieuwe inwoners over de gemeente en de dienstverlening;
- de doelgroep betrekken bij de uitwerking van het project
- detecteren en verhelpen van blinde vlekken in het gemeentelijk aanbod;
- uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking.
Totaal

1.006.397,00 euro

Pagina 3 van 3

