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1 INLEIDING 

De beleidsvelden gelijke kansen, integratie en inburgering vallen onder de opdracht van het Agentschap 
Binnenlands Bestuur. Het totale budget bedraagt € 94 216 000. 
 
De analyse voor de Vlaamse Brede Heroverweging vertrekt vanuit een analyse van de inzet van de 
middelen en recente effectiviteits- en efficiëntieonderzoeken en optimalisatietrajecten.  
 
Daarnaast heeft ABB in het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging een eerste klein 
doelmatigheidsonderzoek laten uitvoeren naar de verhouding tussen de kosten en de opdrachten die het 
Agentschap Integratie en Inburgering opneemt inzake integratiewerk, bekeken vanuit internationaal 
perspectief. 

2 BUDGET GELIJKE KANSEN, INTEGRATIE EN INBURGERING 
2021 

Begrotingsartikel Omschrijving VAK 
BO 
2021 

VEK BO 
2021 

SJ0-1SFC2CA-WT UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID 4 940 5 534 
SJ0-1SFC2CY-IS AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 021 1 021 
SJ0-1SFC2DA-WT UITBOUW VLAAMS INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID 29 249 30 252 
SJ0-1SFC2DB-PR PROVISIE PROJECTEN SAMENLEVEN  4 000 4 000 
SJ0-1SFC2DY-IS AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING 55 006 55 006 
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Volgende opdrachten in het kader van het integratie- en inburgeringsbeleid worden door het Vlaams 
Agentschap Integratie en Inburgering, de stad Gent (EVA In-Gent), stad Antwerpen (EVA Atlas) en het Huis 
van het Nederlands Brussel vzw uitgevoerd 1: 

- Inburgeringstrajecten aanbieden 
- Openbare besturen en organisaties ondersteunen bij integratie van personen van buitenlandse 

herkomst (‘integratiewerk’) 
- Openbare besturen en organisaties ondersteunen bij taalbeleid en taalpromotiebeleid 
- Dienstverlening sociaal tolken en vertalen aanbieden 
- Juridische dienstverlening aanbieden aangaande de rechtspositie van vreemdelingen 
- Anderstaligen begeleiden naar een geschikte cursus NT2 en attesten NT2 uitreiken 

3.1.1.2 Financiering 

Deze actoren worden sinds 2015 structureel betoelaagd d.m.v. een enveloppefinanciering waarmee ze 
bovenstaande opdrachten uitvoeren. Er is dus geen afzonderlijke berekening of toekenning van de middelen 
op basis van de verschillende deelopdrachten. 
In 2016 bedroeg de totale betoelaging 71.697 keuro. In 2021 75.201 keuro (inclusief variabele middelen – 
asiel/verplichte inburgering in Brussel - voor inburgeringstrajecten).  
 
Afgelopen jaren zijn er geen besparingen geweest op de budgetten en werden de extra 
inburgeringstrajecten t.o.v. 2012-2014 extra gefinancierd. Op de extra middelen voor de extra trajecten na, 
is de betoelaging ongeveer gelijk gebleven. 
 
Vooralsnog wordt enkel de dienstverlening sociaal tolken en vertalen tegen een vergoeding aangeboden. 
Concreet gaat het om de kost van de tolk- of vertaler die wordt doorgerekend. Het opleidingstraject, de 
matching van vraag en aanbod, etc. wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid. Vanaf 2022 zal ook een 
vergoeding aan de inburgeraar gevraagd worden voor het inburgeringstraject (90 euro voor de cursus 
Maatschappelijke oriëntatie en 90 euro voor de test). Ook personen die hun taalniveau Nederlands willen 
laten attesteren, zullen hiervoor ook een vergoeding moeten betalen. 

3.1.1.3 Beleidsinitiatieven deze regeerperiode 

Er zijn geen initiatieven gepland inzake de organisatie van de beleidsuitvoerende actoren. Het integratie- 
en inburgeringsbeleid wordt de komende jaren verder uitgevoerd door het Vlaams agentschap, de steden 
en HvN Brussel. 
 
De decretale opdrachten m.b.t. inburgering worden wel gewijzigd i.f.v. verhogen van effectiviteit en 
doelmatigheid. 

- Doelgroep  strikter  afbakenen:  verzoekers  om  internationale  bescherming  van  wie  het verzoek 
nog in behandeling is bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zullen niet langer in aanmerking komen voor een 
inburgeringstraject; 

- Versterken van het inburgeringstraject: de evolutie van twee naar vier pijlers binnen het 
inburgeringstraject   met   als   nieuwe   pijlers   de   onmiddellijke   inschrijving   van   elke 
inburgeraar  bij  de  VDAB  om  de  economische  zelfredzaamheid  te  versterken  en  het 
participatie-en netwerktraject van veertig uur; 

 
1 Artikel 17 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid 
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- Aanscherpen van de resultaatsverbintenis: inburgeraars moeten de doelstellingen van de vier  
onderdelen  behalen  om  te  voldoen  aan  de inburgeringsplicht  en  om  een  attest  te kunnen  
behalen.  Slagen  ze  niet  én  hebben  ze  daarbij  ook  niet  regelmatig  deelgenomen, worden ze 
gesanctioneerd; 

- Inburgering  is  niet  langer  gratis:  het  invoeren  van  een  retributie  voor  de  cursus  en  test 
maatschappelijke oriëntatie; 

- Verdieping   inburgeringscontract:   het   verduidelijken   van   de   onderdelen   van   het 
inburgeringscontract,  met  o.a.  de  toevoeging  van  een  richtinggevende  timing  en  een bepaling  
betreffende  de  essentiële  rechten  en  plichten  die  in  onze samenleving  moeten worden 
gerespecteerd; 

- Versterken taalniveau na het inburgeringstraject: verplichte inburgeraars die 2 jaar na het behalen 
van het inburgeringsattest niet werken of studeren zullen taalniveau B1 mondeling moeten 
behalen 
 
 Wat de wijzigingen in het kader van inburgering betreffen, zullen er zowel kosten als 

opbrengsten aan  verbonden  zijn. De reële opbrengsten en kosten zullen in het eerste jaar na 
inwerkingtreding (in 2022) nauwgezet gemonitord worden. 

3.1.1.4 Recent of lopend beleidsevaluatief onderzoek 

- OESO-review ‘Working together Skills and Labour market integration of immigrants and their 
children’. Deze review is in januari gestart en loopt 18 maanden. De bedoeling van deze review is 
om: 

o Inzicht  te verwerven in de performantie van het Vlaams integratiebeleid in vergelijking 
met andere OESO  lidstaten, met name vergelijken van het Vlaams integratiebeleid en de 
situatie van personen van buitenlandse herkomst in verschillende domeinen van de 
samenleving.  

o Beleidslessen te formuleren.  
o Het Vlaams integratiebeleid internationaal zichtbaarheid te geven.  

De review zal specifieke aandacht besteden aan: 
o taaltraining en maatschappelijke oriëntatie 
o arbeidsmarktintegratie 
o situatie van specifieke groepen in de samenleving (bv. nieuwkomers, vrouwen, 

gezinsherenigers)  
o de relatie tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen 
 

- Op 10 september 2019 leverde Idea het evaluatie-rapport m.b.t. de hervorming van de inburgerings- 
en integratiesector op. Voornaamste conclusies: 

o Na 4 jaar zijn deze organisaties eigenlijk nog bezig met de implementatie van de 
hervorming. In de literatuur wordt over termijnen tot 10 jaar gesproken om echt 
meerwaarde te kunnen realiseren. De hervorming is dus nog niet af, de resultaten vandaag 
zijn een eerste stap.   

o Idea Consult stelt vast dat er op van geïntegreerd werken al belangrijke resultaten werden 
geboekt, zowel via het delen van capaciteit, de praktische afstemming van deelwerkingen 
als het uitwisselen van kennis. Voorbeelden hiervan zijn het flexibeler inzetten van MO-
leerkrachten, het afstemmen van de verschillende aspecten van het inburgeringstraject, 
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het delen van kennis om tot een uniform basisaanbod te komen (vb. MO en 
trajectbegeleiding) of door proefprojecten richting meer geïntegreerde werking. 

o De impact van de hervorming is ook al voor een stuk voelbaar in de afstemming met 
andere actoren in het integratiebeleid. De steden en gemeenten zijn volgens het decreet 
de prioritaire partners. Recent is het AgII intensiever beginnen werken aan het versterken 
van het aanbod naar lokale besturen toe. 

o De externe coördinatiekost van afstemming tussen de afzonderlijke organisaties is tijdens 
de eerste jaren van de hervorming vervangen door een hoge interne coördinatiekost. De 
vroegere werkingen moeten immers geüniformiseerd en verankerd worden in nieuwe 
processen, wat een grote investering van tijd en middelen vroeg. Toch ziet Idea Consult al 
positieve signalen over de efficiëntie en effectiviteit. Zo is het terreinwerk en de 
basisdienstverlening gegarandeerd onder moeilijke omstandigheden. Tegelijk werd ook 
gewerkt aan het uitbouwen van de nieuwe organisatie. Daarnaast stellen ze ook een 
toegenomen aandacht vast voor cijfers en meetbare output. 

o De voornaamste aanbevelingen situeerden zich op organisatieniveau van het AgII. Hierop 
werd verder ingezoomd door een visitatiecommissie. Het rapport van deze commissie 
werd door Mobius opgeleverd op 23 juni 2020. 

3.1.1.5 Scope voor de VBH 

Op vlak van organisatie van de uitvoering: 
- De volledige integratie- en inburgeringssector werd 5 jaar geleden fundamenteel hervormd. De 

implementatie van die hervorming ifv een efficiëntere uitvoering van het beleid is nog niet 
helemaal echter de rug, cf supra. Een verregaande doelmatigheids- en effectstudie komt dus te 
vroeg.  

- Een analyse van de coördinatiekost van afstemming tussen de agentschappen en HvN Brussel 
onderling leek in eerste instantie een interessante piste, maar na afstemming met Idea over deze 
onderzoekslijn bleek dat hier geen grote winsten in zullen worden gevonden. 

 
Op vlak van decretale opdrachten: 

- Inburgering: niet in scope, gelet op recente hervorming (invoeren vergoeding, etc). Wordt 
geïmplementeerd vanaf 2022 en gemonitord op effecten. 

- Integratiewerk:  
o Wat houdt het ondersteuningsaanbod concreet in en met welke finaliteit? 
o In kaart brengen van middelen die hier worden op ingezet 
o Hoe wordt een gelijkaardige ondersteuning geboden in andere EU-landen? Kostprijs voor 

de centrale overheid? 
- Sociaal tolken en vertalen: 

o Hoe worden tolken ingezet en aangeboden in andere EU-landen? Kostprijs voor overheid? 
- Juridische dienstverlening aanbieden aangaande de rechtspositie van vreemdelingen: niet in scope, 

gelet op beperkte kost en dienstverlening eind vorige regeerperiode beperkt is geworden tot 
tweedelijnsdienstverlening. 

- Anderstaligen begeleiden naar een geschikte cursus NT2: 
o Hoe wordt een gelijkaardige begeleiding geboden in andere EU-landen? Kostprijs voor de 

centrale overheid? 
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In het kader van de Vlaamse Brede Heroverweging heeft ABB daarom een klein doelmatigheidsonderzoek 
laten uitvoeren naar de verhouding tussen de kosten en de opdrachten die het Vlaamse Agentschap 
Integratie en Inburgering opneemt inzake integratiewerk. Er wordt in eerste instantie op integratiewerk 
gefocust gezien de grootteorde van de middelen die hierop worden ingezet. We vertrekken van een klein 
doelmatigheidsonderzoek, waarbij we de verhouding tussen de kosten en de prestaties willen nagaan 
door een internationale vergelijking te maken.  
 
ABB heeft hiervoor beroep gedaan op Idea, via het raamcontract van Financiën en Begroting voor de 
Vlaamse Brede Heroverweging. Concreet werden volgende vragen gesteld: 

- In kaart brengen van het Vlaamse integratieaanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering, 
zowel aan aanbod- als aan kostenzijde. Dit gebeurt aan de hand van deskanalyse, kostenanalyse 
en interviews. 

- In kaart brengen van het aanbod en de kosten van gelijkaardig integratieaanbod in andere landen 
aan de hand van deskanalyse en een experteninterview. 

- Vergelijkende analyse maken van het integratieaanbod en -kosten in Vlaanderen en de andere 
bestudeerde landen, en de inzichten overzichtelijk rapporteren.  

 
Het rapport werd begin september opgeleverd (zie bijlage). Het geeft een overzicht van het 
integratieaanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering en van de financiële middelen die daar 
tegenover staan. Idea onderzocht vervolgens in 5 cases (Wallonië, Nederland, Finland, Oostenrijk en 
Portugal) of en hoe een gelijkaardig aanbod wordt vormgegeven vanuit de centrale overheid. Het rapport 
geeft een aantal interessante inzichten:  

- Het centraal ondersteuningsaanbod in Vlaanderen naar lokale besturen en andere organisaties 
m.b.t. integratie is vrij uniek. 

- Er wordt een grote focus op het lokale niveau gelegd. 
 

Op basis van dit eerste onderzoek, dat vertrok vanuit het aanbod van de centrale overheden in de cases, 
kon tot nu onvoldoende in kaart gebracht worden of en hoe (en met welke middelen) lokale besturen 
dan wel ondersteund worden bij het voeren van een lokaal integratiebeleid. Idea stelt voor om een 
vervolgonderzoek op te zetten bij een representatief staal lokale besturen in internationale context.  

3.1.2 Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 

De uitvoering van het toegankelijkheidsbeleid behoort tot de opdracht van het extern verzelfstandigd 
agentschap Toegankelijk Vlaanderen, zijnde Inter. Inter verenigde bij haar oprichting (2015) verschillende 
organisaties in Vlaanderen waarmee eerder structureel rond werd toegankelijkheid werd samengewerkt. 
 
Het machtigingsdecreet kent het agentschap o.a. volgende taken toe: 

- optreden als Vlaams expertisecentrum voor integrale toegankelijkheid en Universal Design;   
- de Vlaamse overheid, de provinciale overheden en de lokale overheden technisch en inhoudelijk 

begeleiden en adviseren bij de ontwikkeling, uitvoering, monitoring en evaluatie van hun 
toegankelijkheidsbeleid; 

- dienstverlening, advies, vorming, onderzoek en begeleiding over toegankelijkheid en Universal 
Design bieden aan andere overheden (interregionaal, Europees, …) en aan derden (private 
opdrachtgevers, ontwerpers, evenementorganisatoren, …); 

- toegankelijkheidsscreenings uitvoeren voor de databank Toegankelijk Vlaanderen (of andere door 
de minister van Gelijke Kansen erkende toepassingen); 
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- alle andere initiatieven nemen en activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen 
bijdragen tot zijn missie voor een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. 

 
Inter krijgt jaarlijks een werkingssubsidie van ongeveer 1 mio euro. Deze financiering ondersteunt de 
organisatie in haar basiswerking als kenniscentrum en stelt ze in staat om een algemeen ondersteunende 
functie ten aanzien van het Vlaamse gelijkekansenbeleid uit te oefenen. Daarnaast haalt Inter 2/3 van haar 
inkomsten uit andere financiering door lokale besturen, private sector, etc. 
In 2019 werd er een onderzoek gevoerd naar de mate waarin de keuze voor de oprichting van een extern 
verzelfstandigd agentschap (in de vorm van een stichting) bijdraagt tot een effectieve en efficiënte werking 
van de organisatie. 

 Gelet op beperkt aandeel in middelen van beleidsuitvoerende actoren GKII (1,3%) en lopend 
optimalisatietraject: niet in scope. 

3.2 PROJECTEN 

De middelen om vernieuwende initiatieven op te zetten is deze regeerperiode gestegen. In 2016 werd 2,5 
mio euro besteed aan – voornamelijk – experimentele projecten. In 2021 zijn er 9 mio extra middelen 
vrijgemaakt om gerichte acties en projecten op te zetten o.a. in het kader van het Horizontaal Plan Gelijke 
Kansen, Integratie en Inburgering (‘Plan Samenleven’)2. 
 
In 2019 en met het gewijzigde decreet m.b.t. het integratie- en inburgeringsbeleid is gekozen voor een 
nieuwe aanpak van het horizontale beleid inzake integratie en gelijke kansen. Een horizontaal beleid 
betekent dat er gezamenlijke doelstellingen over de domeinen heen worden afgesproken om gelijke kansen 
te creëren waarbinnen ieder domein gepaste maatregelen neemt vanuit de eigen bevoegdheden. Tot 
voorheen werd daartoe een actieplan opgemaakt. Deze plannen kenmerkten zich echter als “inventarissen” 
die weinig doelgericht waren. Vanaf nu zal er dus een actieplan met focusgerichte, aanvullende acties 
worden opgemaakt waarbij er wordt samengewerkt over domeinen. Het actieplan is niet langer een 
overzicht van alle lopende en waardevolle acties ter zake, maar focust op vernieuwende samenwerkingen 
voor een langere looptijd om zo daadwerkelijk impact te genereren. Daarvoor zijn middelen vrijgemaakt. 
Bijkomend bekijken we hoe we met projecten meer impact kunnen genereren. In dat kader loopt momenteel 
een opdracht om een impacttool te ontwikkelen om de impact van participatieprojecten i.k.v. het nieuwe 
onderdeel ‘netwerk- en participatietraject’ binnen inburgering te kunnen meten. In een volgende fase zullen 
we dan opnieuw bekijken of een meettool voor integratiewerk haalbaar en wenselijk is. In het strategisch 
plan van het Agentschap Integratie en Inburgering is er aangegeven dat men lokale besturen instrumenten 
zal aanreiken om de impact van lokale projecten te meten.  
 
Daarnaast zal in 2021 bekeken worden hoe geëxperimenteerd kan worden met sociale impactobligaties. Het 
kan een zinvol en stimulerend instrument zijn om vernieuwende oplossingen uit te testen en meetbare 
impact na te streven3. 

 Gelet op de recente bijkomende middelen en de initiatieven die momenteel uitgerold worden 
om meetbare impact na te streven, niet in scope. 

 
2 Provisie Samenleven – 4 mio + Relance Samenleven – 5 mio 
3 Een SIO is een contract tussen publieke en private partijen, waarbij de overheid een probleem detecteert en doelstellingen definieert. Sociale partijen die 
vernieuwende projecten willen opzetten, vormen een team met sociale investeerders die deze projecten financiert. Als het project de vooraf afgesproken en 
meetbare doelstelling haalt (vastgesteld door een externe neutrale beoordelaar), betaalt de overheid de investeerders terug met een beperkte rente. 
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3.3 MIDDENVELD 

3.3.1 Beleidsparticipatie en -ondersteuning door middenveld 

Voor elk van de doelgroepthema’s in het integratie- en gelijkekansenbeleid zijn er organisaties aangeduid 
die instaan voor het vertegenwoordigen van de specifieke doelgroepen/thema’s. ze vertegenwoordigen 
burgers uit specifieke kansengroepen en vertalen hun noden en wensen. Op die manier oefenen ze een 
lobby- en signaalfunctie uit ten aanzien van het beleid en sensibiliseren ze het brede publiek. 
Concreet gaat het om volgende organisaties:  
LGBTQI+ - Transgender Infopunt               116.000 €  
LGBTQI+ - Cavaria               671.000 €  
LGBTQI+ - Holebifoon                 41.000 €  
LGBTQI+ - Belgian Pride                 26.000 €  
Handicap - Grip               369.000 €  
Gender - Ella               138.000 €  
Gender - Furia               137.000 €  
Gender - Vrouwenraad               662.000 €  
Gender - Rosa               585.000 €  
Personen van buitenlandse herkomst – Minderhedenforum 714.753 €   
Totaal 3.459.753 € 

 
Deze financiering is afgelopen jaren vrij constant gebleven. Er zijn geen besparingen doorgevoerd, behalve 
op de financiering van het Minderhedenforum. In 2020 werd de werkingssubsidie met 5% verminderd. 
In 2016 is een onderzoek gevoerd naar hoe de participatie van personen van buitenlandse herkomst aan 
het Vlaamse beleid gemaximaliseerd kon worden4.  
 
Het onderzoek bevestigde dat de participatieorganisatie de rol heeft van vertegenwoordiger of 
belangenbehartiger voor belangen en behoeften van personen van buitenlandse herkomst. Om haar rol als 
vertegenwoordiger beter te kunnen opnemen, raadden de onderzoekers aan dat de participatieorganisatie 
explicieter een koepel wordt van actoren die activiteiten in beleidsparticipatie met personen van 
buitenlandse herkomst ondernemen of ondersteunen (in plaats van een koepel van verenigingen van 
etnisch-culturele minderheden). Het decreet dat de opdrachten van de participatieorganisatie regelt werd 
daarop in 2019 bijgestuurd. De verplichting t.a.v. de participatieorganisatie om op te treden als koepel van 
zelforganisaties werd geschrapt. Momenteel is de nieuwe procedure voor erkenning van een 
participatieorganisatie volop bezig. Daarbij zal er verder gewerkt worden aan de omslag van een forum 
van zelforganisaties naar een netwerkorganisatie (cf. regeerakkoord). 
 
In 2009 ratificeerde België, inclusief de deelstaten, het VN-verdrag inzake de rechten voor personen met een 
handicap. Daarin staat dat bij de beleidsontwikkeling en –uitvoering nauw overleg moet gepleegd worden 
met personen met een handicap en hun representatieve organisaties. Om hieraan uitvoering te geven werd 
in 2018 een Adviesraad Handicap (NOOZO) als piloot opgestart. In 2021 is dit pilootproject verlengd en zal 
het geëvalueerd worden met het oog op structurele uitwerking van het VN-verdrag. 
 

 
4 https://www.integratiebeleid.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/ZL730374_Beleidsparticipatie.pdf  
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In tegenstelling tot de beleidsparticipatie-organisatie van personen van buitenlandse herkomst, nemen de 
gelijkekansen-middenveldsorganisaties nog meer de opdracht van expertise-ontwikkeling op. Vanuit hun 
ervaringsdeskundigheid en/of kennis ontwikkelen en verspreiden ze instrumenten en methodieken die 
kunnen worden ingezet in functie van beleid, stakeholders, intermediairen en het brede publiek. Ze vergaren 
en ontsluiten informatie en geven vorming via diverse formats. Voor wat personen van buitenlandse 
herkomst betreft, bieden de agentschappen Integratie en Inburgering een ruim ondersteuningsaanbod aan. 
Dergelijk agentschap bestaat binnen gelijke kansen niet. 
 
De structurele samenwerking met het GK-veld is deels historisch gegroeid waardoor de aard van de 
organisaties verschilt al naargelang de doelgroepen waarrond ze werken. Het is dan ook de ambitie deze 
regeerperiode om een objectief financieringskader te creëren dat gericht is op de beleidsdoelstellingen van 
de Vlaamse overheid. Hierbij streven we naar een duidelijke taakafbakening, efficiënte organisatievormen 
en minder versnippering (cf. regeerakkoord). Deze oefening is momenteel lopende en daarbij wordt 
vertrokken van het onderzoek dat Ernst en Young in 2013 heeft uitgevoerd naar de doeltreffendheid en 
kostenefficiëntie of doelmatigheid van het huidige gefinancierde GK-middenveld. 
 

 Gelet op optimalisatietrajecten die momenteel lopende zijn – o.b.v. eerder effectiviteits- en 
efficiëntie-onderzoek: niet in scope. 

3.3.2 Unia 

Het oprichten en financieren van onafhankelijke gelijkheidsorganen wordt Vlaanderen – en bij uitbreiding 
België – opgelegd vanuit het Europese en multilaterale niveau. Gelijkheidsorganen hebben een 
ondersteunende rol t.a.v. slachtoffers van discriminatie. Zij doelen op constructieve dialoog, wijzen de 
verschillende partijen op hun rechten en plichten en zoeken naar buitengerechtelijke oplossingen 
(bemiddeling). Vlaanderen voldoet aan deze verplichting door haar samenwerking met het interfederale 
Unia (sinds 2013) en de Vlaamse ombudsdienst (voor wat discriminatie op grond van geslacht, 
genderidentiteit en genderexpressie). 
 
Unia ontvangt jaarlijks 828.179 euro.  
 
Momenteel loopt het traject om een eigen Vlaams gelijkekansencentrum op te richten, om de samenwerking 
met Unia dan stop te zetten vanaf maart 2023 (cf. regeerakkoord). 
 

 Gelet op hervormingstraject en internationale verplichtingen: niet in scope. 
 

4 CONCLUSIES – VERVOLGTRAJECT  

Voor Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering zijn momenteel heel wat optimalisatietrajecten lopende, 
waaronder: 

- De wijziging van de decretale opdracht m.b.t. integratie. Daar zullen zowel kosten als opbrengsten 
aan verbonden zijn, die in het eerste jaar na inwerkingtreding (in 2022) nauwgezet gemonitord 
worden. 

- De nieuwe aanpak van het horizontale beleid inzake integratie en gelijke kansen. 
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- De ontwikkeling van een impacttool om de impact van participatieprojecten i.k.v. het nieuwe 
onderdeel ‘netwerk- en participatietraject’ binnen inburgering te kunnen meten. 

- Het creëren van een objectief financieringskader voor het middenveld dat streeft naar een duidelijke 
taakafbakening, efficiënte organisatievormen en minder versnippering. 

- Het traject om een Vlaams gelijkekansencentrum op te richten. 
 
Daarnaast werd – onder impuls van de Vlaamse Brede Heroverweging – een eerste 
doelmatigheidsonderzoek opgestart naar de decretale opdrachten van het Agentschap Integratie en 
Inburgering m.b.t. het integratiewerk (art. 7 van het decreet m.b.t. het integratie- en inburgeringsbeleid) 
in internationaal perspectief.  
 
Op basis van de aanbevelingen van Idea, stellen we voor om een internationaal vergelijkend 
vervolgonderzoek op te starten naar de ondersteuning van lokale besturen, waarbij niet vertrokken 
wordt vanuit het aanbod vanuit de centrale overheid, maar vanuit de lokale besturen. Concreet willen 
we nagaan op welke manier andere lokale besturen ondersteund worden bij het voeren van een lokaal 
integratiebeleid (bv. indien niet door de centrale overheid, via welke kanalen en welke middelen, en met 
welk effect).   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






