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Focus van het onderzoek 

Dit rapport gaat in op 4 onderzoeksvragen, met als overkoepeld doel om meer inzicht te 
krijgen in hoe het ondersteuningsaanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering en 
de kostprijs hiervan zich verhoudt tot de aanpak in andere Europese landen

 Wat houdt het huidige ondersteuningsaanbod van het Agentschap Integratie en Inburgering op vlak van integratie 
in Vlaanderen concreet in en met welke finaliteit?

 Welke middelen worden ingezet op de verschillende activiteiten van dit ondersteuningsaanbod? We maken hiervoor 
een kostenanalyse om meer inzicht te geven in de kostprijs

 Wat houdt het huidige ondersteuningsaanbod op vlak van integratie in andere EU-landen, en voor welke kostprijs? 
Hoe wordt een gelijkaardige ondersteuning geboden in andere EU-landen?

 We baseren ons hiervoor op 5 cases van Europese landen of regio’s

 Dit deel van het onderzoek gebeurt in samenwerking met ABB en buitenlandse experts

 Welke lessen kunnen we trekken uit een vergelijking van het ondersteuningsaanbod en kostprijs in Vlaanderen met 
dat van andere landen?
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Het voorwerp van dit onderzoek is het ondersteuningsaanbod inzake integratie van het Vlaams Agentschap Integratie en 
Inburgering. Dit ondersteuningsaanbod omvat de dienstverlening van het AgII inzake taalbeleid en –promotie, beeldvorming en 

samenleven. De inburgeringstrajecten, het sociaal tolken en vertalen, de juridische dienstverlening, en de begeleiding en 
attestering bij NT2 vallen dus buiten de scope van deze opdracht.



Lessen uit diversiteit
5+1 cases als referentiepunt

 Methode: analyse van 5 cases

 De cases werden geselecteerd in twee stappen. Eerst werden potentiële cases geïdentificeerd waaruit lessen 
konden worden getrokken omdat ze een vergelijkbare context, aanpak of uitdaging kennen als in Vlaanderen. In 
een tweede stap werden contactpersonen gezocht die een goed overzicht hadden op de aanpak in hun land en die 
bereid waren om mee te werken. 

 Uiteindelijk werden 5 cases onderzocht, namelijk Nederland, Portugal, Finland, Oostenrijk en Wallonië.

➢ De analyse van de cases gebeurde op basis van een interview (contactpersoon bij centrale overheid) en 
deskresearch (begroting, onderzoek, beleidsdocumenten).

➢ Voor 1 bijkomende case, namelijk Denemarken, werd enkel een schriftelijk antwoord ontvangen op de 
interviewvragen. De info hieruit werd voor de volledigheid mee opgenomen in dit rapport, maar is minder 
diepgaand dan bij de overige cases. 

 De resultaten uit de cases vragen een voorzichtige interpretatie om correct te vertalen naar de Vlaamse context 

 De afbakening van integratie in dit onderzoek (namelijk vertrekkend vanuit het aanbod van het AgII) is vaak 
moeilijk scherp te scheiden van het algemene integratie- en inburgeringsaanbod in de onderzochte cases. Het 
concretiseren van integratiebeleid bleek voor de onderzochte cases zelf een uitdaging. 

 Er is duiding van de uitdaging (vb. belang en beleidsvisie op migratie) en institutionele context nodig om bepaalde 
verschillen te verklaren. Voor elk van de cases schetsen we daarom eerst de algemene context. 

 We voerden geen doelmatigheidsonderzoek of evaluatie uit, maar beschrijven feitelijk en vergelijkend de aanpak in 
de cases. De conclusies zijn dus niet bedoeld als een inschatting van welke integratie-aanpak het best werkt.  
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Structuur van het rapport 
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Conclusies
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Integratie-aanbod AgII

 Het integratie-aanbod van het AgII situeert zich rond 3 thematische pijlers:

 Taal (taalbeleid en –promotie);

 Samenleven (participatie van burgers, verbinden van gemeenschappen, toegankelijkheid in de dienstverlening, 

lokaal integratiebeleid);

 Beeldvorming (correcte beeldvorming van diversiteit en data-gedreven communiceren).

 Het AgII hanteert verschillende methoden in het ondersteuningsaanbod:

 In de regio’s en centraal zet men in op:

➢ Informeren en adviseren

➢ Vorming geven

➢ Leertrajecten (met 1 organisatie) en leer- en coachingtrajecten (met meerdere organisaties) organiseren

➢ Kennis en goede praktijken publiceren

➢ Innovatieve projecten opzetten en/of ondersteunen

➢ Netwerkactiviteiten opzetten en/of ondersteunen

 Daarnaast worden op het centrale niveau instrumenten ontwikkeld, data aangeleverd, en verbinding en 

wisselwerking tussen de regio’s gegarandeerd.

 Dit aanbod richt zich prioritair op lokale besturen, maar daarnaast ook op andere (publieke en private) 
organisaties.
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Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen
Unieke elementen in vergelijking met de 5 cases

 Het belang van centrale ondersteuning bij het (lokaal) integratiebeleid is groter in Vlaanderen dan in 
de onderzochte cases

 AgII heeft een uitgebreider ondersteuningsaanbod op het vlak van integratie dan de centrale 

overheden in de geanalyseerde cases, zowel qua thema’s als instrumenten   

 Het ondersteuningsaanbod van AgII is meer centraal georganiseerd dan in de meeste cases (vb. 

Wallonië en Finland bieden ook ondersteuning naar lokale besturen, maar werken op een 

subregionaal niveau)

 Proactieve benadering vanuit AgII naar lokale besturen

 De doelstelling om met alle lokale besturen een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten is uniek 

in vergelijking met de cases 

 Het actief promoten van het eigen centrale aanbod is eerder uitzonderlijk bij de onderzochte cases

 Langetermijn leer(-en-coaching-)trajecten op maat van lokaal bestuur

 De onderzochte cases bieden vaker een meer generiek aanbod aan

 De meeste ondersteuning is eerder gericht op korte termijn in de cases   
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Inzet van middelen AgII

 De kostenanalyse resulteert in een geschatte kost van ruim 8 mio euro voor het integratiewerk* in 2020: 

 Ongeveer 7,1 mio euro personeelskost (voor 99,14 VTE) 

 Ongeveer 1,2 mio euro werkingskosten

*Het integratiewerk van het AgII omvat de dienstverlening van het AgII exclusief de inburgeringstrajecten, het sociaal tolken en vertalen, de 

juridische dienstverlening en de begeleiding en attestering bij NT2.

 De financiering van het AgII – zowel het integratie- als het inburgeringsluik – bestaat voornamelijk uit 
Vlaamse subsidies (92% van de bedrijfsopbrengsten in 2020). Andere financiering, zoals Europese 
projectfinanciering (1,1% van de inkomsten in 2020), is beperkt.

 De inkomsten uit het integratiewerk beperken zich tot minder dan € 100 k, en maken dus minder dan 0,2% 
van de inkomsten voor het AgII uit.
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Kosten AgII
% Integratieluik in 

kosten
Integratieluik

Personeelskosten
Gebaseerd op inschatting van het gewicht van het integratiewerk 
in de totale tijdsbesteding van de verschillende functies en de 
reële loonkost van deze functies

€ 40 590 k 17,6% € 7,1 miljoen

Werkingskosten
Gebaseerd op een inschatting van het aandeel van de 
werkingskosten dat toewijsbaar is aan integratie

€ 10 196 k 8,8% € 1,2 miljoen

Totaal € 50 785 k 16,3% € 8,3 miljoen



Inzet van middelen in de buitenlandse cases

 Als referentiepunt probeerden we de besteding van de middelen voor integratie in de buitenlandse cases te 
identificeren. 

 Omdat in de cases beleidsmatig niet dezelfde afbakening van integratie wordt gemaakt als in de Vlaamse 
situatie, kon het exacte budget voor geen enkele van de cases bepaald worden. In de onderstaande tabel 
geven we een heel ruwe inschatting van de middelen. 
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Inzet van middelen op centraal niveau
Aantal inwoners ter 

referentie

Nederland

Jaarlijks ongeveer 216 miljoen euro aan het beleidsartikel “integratie en maatschappelijke samenhang”,

maar dit valt niet uit te splitsen om een correcte vergelijking te maken met wat onder het Vlaams

integratiebeleid valt

17,28 miljoen

Portugal

Ongeveer 150 VTE, maar dit omvat ook een bredere bevoegdheid dan het equivalent van het Vlaams

integratiebeleid. 5 à 6 VTE ondersteunen rechtstreeks lokale besturen. Ongeveer de helft van het budget

wordt gefinancierd via Europese fondsen (AMIF en EIF).

10,28 miljoen

Wallonië Jaarlijks ongeveer 24 miljoen euro besteed aan CRI’s, lokale initiatieven en projectoproepen. 3,64 miljoen

Finland Jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen euro aan het expertisecentrum voor Integratie van Immigranten 5,52 miljoen

Oostenrijk
Federaal jaarlijks ongeveer 103 miljoen euro aan integratie en inburgering, maar moeilijk verder uit te

splitsen naar enkel integratie.
8,86 miljoen



Bestuurlijke organisatie van het ondersteuningsaanbod in de 
cases 

 Integratie is voornamelijk een lokale aangelegenheid 

 De rol van lokale besturen (vb. Nederland, Portugal) of subregionale organisaties (vb. Wallonië, 

Finland) is in elk van de cases groot

 Verklaring: het meest nabije niveau maakt meer maatwerk en transversale aanpak mogelijk

 Centrale overheid als kadersteller, coördinator en toezichthouder 

 Het overzicht en ondersteuning vanuit de centrale overheid is in elk van de cases vrij beperkt 

 Heel uiteenlopende aanpak om centraal ondersteuningsaanbod te organiseren (vb. via doelstellingen, 

oproepen, kennisdeling,…)  

 Beleidsthema in ontwikkeling 

 In een aantal landen/regio’s nog vrij jong thema (vb. Portugal, Finland, Wallonië, Oostenrijk)

 Politieke en maatschappelijke discussie zorgt voor evolutie in aanpak (vb. Nederland) 
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Bestuurlijke organisatie van het ondersteuningsaanbod in de 
cases 

Overzichtstabel van de cases 
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Rol lokaal bestuur Rol centrale overheid Maturiteit beleidsthema

Nederland
Herwaardering rol lokale besturen met 

nieuwe wet Inburgering 

Financieel en juridisch kader voor lokaal 

beleid 

Toezichthoudende rol 

Geleidelijke evolutie sinds jaren ‘60

Portugal
Partnerschappen aangaan op lokaal 

niveau 
Coördinatie en transversale aanpak Geleidelijke evolutie sinds jaren ’80

Wallonië
Beperkte vereisten en ondersteuning 

lokale besturen  

Zwaartepunt bij regionale 

integratiecentra

Sinds jaren ’70 migratie, maar pas later 

actief integratiebeleid 

Finland
Ontwikkeling, planning en monitoring 

integratie op lokaal niveau

Bepalen doelstellingen. Belang van 

regionale besturen bij opvolging lokale 

besturen  

Sinds jaren ’90, lange tijd emigratieland 

Oostenrijk Lokale uitvoering en partnerschappen 
Bepalend doelstellingen en 

overkoepelende programma’s 

Lange regionale ervaring, maar federaal 

pas sinds 2010 



Voornaamste thema’s en instrumenten

We onderscheidden in het aanbod van AgII drie thematische pijlers in het ondersteuningsaanbod en vergeleken dit met de 
aanpak in de onderzochte cases

 Het taalbeleid ondersteunen stond in elk van de cases centraal bij het integratiebeleid 

 De aanpak is echter vooral gericht op individuele ondersteuning (vb. taallessen, oefenkansen) en minder op 
organisaties en beleid  

 De ondersteuning die vergelijkbaar is met het aanbod van AgII wordt vooral overgelaten aan het initiatief van lokale 
besturen en organisaties 

 Er zijn een beperkt aantal uitzonderingen op de regel (vb. Expertisecentrum voor Integratie van Immigranten in 
Finland) 

 Het inzetten op samenleven staat vaak nog in de kinderschoenen

 In de onderzochte cases is er vanuit de centrale overheid maar beperkte aandacht voor het ondersteunen van 
samenleven vergelijkbaar met de aanpak door AgII 

 Er wordt vooral ingezet op (piloot)projecten op lokaal niveau, aangevuld met lerende netwerken om lessen te 
trekken uit de projecten en ervaringen van andere organisaties en besturen 

 De beeldvorming gebeurt vooral via cijfers en publicaties 

 In elk van de cases wordt ingezet op regelmatige publicatie van een aantal kerncijfers en trends

 In een aantal landen wordt dit aangevuld met goede praktijken (vb. Nederland, Finland, Oostenrijk) en/of 
sensibilisering (vb. Wallonië, Portugal)  
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Voornaamste thema’s en instrumenten

Overzichtstabel van de cases 

13

Taalbeleid Samenleven Beeldvorming 

Nederland Meest uitgebreide deel van 

integratiebeleid 

Pilootprojecten en leernetwerken, 

aangevuld met ad hoc ondersteuning bij 

vragen

Expertise-unit en publicatie van een 

jaarrapport 

Portugal Focus op taallessen en organiseren 

oefenkansen  

Bevordering via specifieke projecten en 

vormingsaanbod 

Data, publicaties en 

sensibiliseringscampagnes 

Wallonië Ondersteunen van lokale initiatieven Bevorderingen via vorming en netwerken Sensibiliseringscampagnes 

Finland Vooral gekaderd in 

(arbeidsmarkt)participatie 

Capacity building, netwerken 

ondersteunen en kennisopbouw (via 

Integratie Partnerschap Programma) 

Databank met good practices, 

communicatie, training 

Oostenrijk Ondersteuning via integratiecentra Subsidieprogramma’s Panelgesprekken, discussies en 

publicaties 



Volgende stappen

 De doelstellingen van het integratiebeleid in de onderzochte cases zijn op centraal niveau vergelijkbaar met de 
aanpak van AgII, maar het organisatorische en financiële zwaartepunt zit in de cases meer op het lokaal 
niveau

 In dit onderzoek werd gewerkt via een contactpersoon op het centrale bestuursniveau en publiek
beschikbare documentatie. Deze aanpak liet toe om een belangrijke eerste stap te zetten in het 
vergelijkend onderzoek, namelijk een duidelijk overzicht te maken van de algemene benadering in de
onderzochte cases. 

 Doordat het zwaartepunt van het integratiebeleid eerder op lokaal niveau bleek te liggen, is een volledige
en correcte benchmarking (nog) niet mogelijk. Vooral het kostenplaatje van het integratiebeleid in de cases 
vraagt verdere verdieping om een correcte vergelijking te kunnen maken. De centrale overheden hadden 
vaak een te beperkt overzicht om een correcte vergelijking te kunnen maken met de Vlaamse context. 

 Een selectieve verdieping van een case in functie van de specifieke onderzoeksvraag biedt de meeste 
meerwaarde voor verder onderzoek 

 Focus op cases met een ‘matuurder’ integratiebeleid. Nederland vormt hier een goede optie, door de ruime 
ervaring, sterke vergelijkbaarheid en herijking van het beleid richting het lokale niveau.  

 Focus op een representatief staal van verschillende lokale besturen. Zowel in Vlaanderen als in de 
buitenlandse cases zijn er grote onderlinge verschillen tussen de bevoegde organisaties op lokaal niveau. 
Het is daarom belangrijk om een steekproef te nemen die rekening houdt met de omvang en ervaring met 
integratiebeleid.   
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Integratie-aanbod AgII
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De opdracht van het AgII
Decreet 7 juni 2013, art 7

De opdracht van het AgII op vlak van integratie* wordt in het decreet van 7 juni 2013, art 7, in volgende paragrafen omschreven:

(…)

Adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat ifv:

 structureel werken aan integratie met het oog op zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid van alle 
voorzieningen, actief burgerschap en sociale samenhang via:

➢ dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen;

➢ taalbeleid;

➢ taalpromotie;

➢ integratiewerk;

➢ juridische dienstverlening aangaande de rechtspositie van vreemdelingen;

 het draagvlak, de beeldvorming en de wederkerigheid van integratie en in functie van sociale samenhang;

 een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid;

(…)

Ifv de realisatie van de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid:

 Verzamelen, bewerken en ter beschikking stellen van data;

 Opzetten van gerichte, experimentele projecten ifv de realisatie van de kerntaken;

 Verzamelen en ter beschikking stellen van expertise

* Het integratiewerk van het AgII omvat de dienstverlening van het AgII exclusief de inburgeringstrajecten, het sociaal tolken en 
vertalen, de juridische dienstverlening en de begeleiding en attestering bij NT2.
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Integratie-aanbod AgII
Thematisch

Deze opdracht wordt door het AgII geoperationaliseerd rond 3 thematische pijlers:

 Taal

 Duiden van het belang van Nederlands in alle onderdelen van de werking (inburgering, taal, samenleven, beeldvorming, expertise).

 Promoten van oefenkansen Nederlands en het gebruik van duidelijk Nederlands met het oog op duidelijke communicatie in dienst- en hulpverlening. 

 Ondersteunen van lokale besturen en organisaties in taalbeleidstrajecten en -acties met aandacht voor het doelgericht inzetten van taal- en communicatie-

ondersteunende instrumenten om de taalkloof te overbruggen.

 Samenleven

 Het ondersteunen van lokale besturen en organisaties:

➢ in het maximaliseren van de participatie van burgers;

➢ in het verbinden van gemeenschappen;

➢ in het toegankelijk maken van dienstverlening;

➢ in de uitbouw en realisatie van een lokaal integratiebeleid. 

 Het ondersteunen van lokale besturen bij crisissituaties door vlot in te spelen op maatschappelijke vraagstukken en tendensen, bijvoorbeeld polarisatie, 

dekolonisatie, …

 Beeldvorming

 Ondersteunen van communicatie-initiatieven van lokale besturen en organisaties en partner zijn in een correcte en met data onderbouwde beeldvorming 

van de diversiteit in de samenleving;

 Onder de aandacht brengen van authentieke verhalen;

 Het data-gedreven communiceren en brengen van duiding bij de cijfers.
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Integratie-aanbod AgII
Methodologisch

 Informeren en adviseren

 Vraagverheldering, verzamelen informatie, vraag beantwoorden, 
indien nodig intern of extern doorverwijzen

 Kan gaan van vraag via telefoon of mail of meer uitgebreid advies

 Vorming

 Open aanbod dat inspeelt op noden en maatschappelijke 
tendensen

 Op vraag: vorming op maat

 Leertrajecten

 Traject met één organisatie

 Omvat meerdere activiteiten: vormingen, werksessies, coaching, …

 Leer- en coachingtrajecten

 Traject met meerdere organisaties en intervisiesessies

 Omvat meerdere activiteiten: vormingen, werksessies, coaching, …

 Publiceren van kennis en goede praktijken

 Innovatieve projecten

 Proeftuinen worden opgezet in regio en eventueel verder uitgerold

 Inspelen op maatschappelijke tendensen

 Ondersteuning bieden bij extern gefinancierde projecten

 Netwerkactiviteiten

 Uitbouwen en faciliteren van netwerk voor lokale integratie-
ambtenaren

 In Limburg: uitbouwen en faciliteren integratieraad met 
middenveld, experten, hogescholen als toetsingssysteem

 Aansluiten op bestaande netwerken

 Participatie: contacten met organisaties om mensen te bereiken 
(bv. federaties, middenveld, moskeeën, …)

 Andere activiteiten

 Prospectie

 Coaching
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Op het centrale niveau zetten de integratiemedewerkers zich vooral in om instrumenten te ontwikkelen, data aan 
te leveren, en verbinding en wisselwerking tussen de regio’s te garanderen.

Het AgII hanteert verschillende methoden in het ondersteuningsaanbod. 

Vlaams en regionaal worden volgende methoden ingezet om de lokale besturen en andere organisaties te ondersteunen: 



Integratie-aanbod AgII
Bereik

 Het integratiewerk van het AgII richt zich op volgende doelgroepen:

 Lokale besturen

➢ Ondersteuning bij opnemen regierol en bij lokaal integratiebeleid

➢ Doel: met elk lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst (apr ‘21: 129 overeenkomsten 
afgesloten, zie tabel 1)

 Andere organisaties

➢ Tabel 2 geeft weer welke organisaties het AgII naast lokale besturen (54%) nog bereikt: Non-
profit organisaties (31%) en overheidsinstellingen (13%), en slechts een beperkt aandeel 
profit organisaties (2%).

 De ondersteuning is vooral vraag- maar ook aanbodgericht
(zie tabel 3: 91% op maat vs. 9% open aanbod)

 Er komen heel wat vragen vanuit de lokale samenwerkingsovereenkomsten.

 Open aanbod wordt ingevuld vanuit prioriteiten voor het beleid of vanuit lokale 

noden die opgemerkt worden

19*cijfers: jan-apr ‘21
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De resultaten
Overzicht uit jaarverslag 2020
*Er zijn echter beperkingen in de interpretatie van de gegevens door beperkingen in het monitoringsysteem
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2020
Bereik (ongeveer)

Aantal
Vraag/aanbodgericht Bereik

Lokale besturen Organisaties Op vraag Open aanbod Deelnemers

Taalbeleid

informatie en advies 80 75

vormingen 22 (op maat) 21 (op maat) 94 72 22 1515

leertrajecten en werksessies

.Taalbeleidstrajecten 15 7 22 22 -

.Taalbeleidsacties (werksessies) 10 7 30 30 -

Ondersteuning oefenkansen Nederlands

.vragen 61 20

.vormingen 30 13 17 310

.trajecten 6 7 13 13

.werksessies 21 - 21 21

Samenleving en beeldvorming

informatie en advies (hier zit niet alles onder de cijfers: ook netwerken etc.) 160 240

vormingen 18 48 152 105 47 3558

leertrajecten en werksessies

.leertrajecten 18 16 34 34

.leer- en coachingstrajecten 11 8 19 19

.werksessies 24 26 91 91

Andere (overkoepelende) activiteiten

Publiceren van kennis en goede praktijken

Opzetten innovatieve projecten

Uitbouwen netwerk

Prospectie

Coaching



Via een nieuw monitoringsysteem vanaf 2021 wordt aan enkele beperkingen tegemoet gekomen (o.a. onderscheid 
tussen éénmalige activiteiten en langlopende projecten/trajecten).



Kostenplaatje AgII
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In dit deel bestuderen we het financieel plaatje 
van het integratiewerk van het AgII. Op basis 
van de beschikbare gegevens kunnen de kosten 
voor het inburgerings- en integratieluik 
boekhoudkundig echter niet uitgesplitst worden. 
Daarom werd een inschatting gemaakt van het 
gewicht van het integratieluik in de totale 
kosten. Het kostenplaatje weergegeven in dit 
deel vormt dus slechts een benadering van de 
reële kosten van het integratiewerk.



Kosten
Personeel
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Functie Totaal aantal VTE AgII % integratieluik in VTE
Aantal VTE 

integratieluik

Consulenten integratie 61 100% 61

Experten integratie 5,5 100% 5,5

Projectmanager vorming 2 100% 2

Projectmanager preventieve gezondheidszorg 0,5 100% 0,5

Lokale coördinatoren 21,4 25%-37% 5,92

Projectmanager PDO 11,7 34% 3,96

Management en ondersteunende diensten 117,5 17% 20,26

Andere functies 378,6 0% 0

Totaal 575,1 17,2% 99,14

Totale 
personeelskosten AgII

% Integratieluik in 
personeelskosten

Integratieluik

Personeelskosten
gebaseerd op de reële kost van de verschillende VTE’s

€ 40 590 k 17,6% € 7 127 k

We maken een inschatting van het aandeel integratie in de personeelskosten door rekening te houden met:

 De kosten verbonden aan 100% integratiemedewerkers;

 De kosten verbonden aan medewerkers die deeltijds aan integratie werken (op basis van inschatting van het gewicht van het 

integratiewerk in de totale tijdsbesteding).



Kosten
Werkingskosten
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We maken een inschatting van het aandeel van de werkingskosten dat toe te wijzen is aan het integratiewerk, door 
voor elke categorie van werkingskosten na te gaan:

 Welk aandeel volledig toe te wijzen is aan integratie (en volledig in rekening wordt gebracht);

 Welk aandeel volledig toe te wijzen is aan inburgering (en niet in rekening wordt gebracht);

 En het overige bedrag evenredig te verdelen (op basis van het gewicht van het integratieluik in het totaal aantal VTE, nl. 17,2%).

Het resultaat van deze oefening wordt weergegeven in de tabel op de volgende slide.



Kosten
Werkingskosten
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Totale werkingskosten 
AgII

Werkingskosten toewijsbaar 
aan integratieluik

Verklaring

Werkingskosten € 10 196 k € 1 153 k

informatica prestaties € 2 891 k € 199 k
KBI en opvragingen Rijksregister enkel voor inburgering (€ 1 757 k) + resterend bedrag 
evenredig verdeeld

huisvestigingskosten € 2 774 k € 492 k
Verdeling huurlasten volgens aantal koppen per huurpand, andere huisvestingskosten 
volgens aantal koppen per pand

de kost voor externen € 1 371 k € 0 Dit zijn kosten voor sociaal tolken en vertalers

advies en consulting € 1 098 k € 203 k
Consulting voor KBI en MO project enkel voor inburgering (€ 256 k) en Campagne 
Buddywerking (€ 67 k) enkel voor integratie + resterend bedrag evenredig verdeeld

algemene werkingskosten € 661 k € 116 k Kosten evenredig verdeeld

kosten voor inburgeraars € 256 k € 0 Dit zijn reiskosten en kinderopvang voor inburgeraars

Diverse bedrijfskosten € 260 k € 13 k
Doorgestorte subsidies voor de werking van Brussel Onthaal voor inburgering (€ 185 k) 
+ resterend bedrag evenredig verdeeld

Dienstverplaatsingen € 165 k € 29 k Kosten evenredig verdeeld

Erelonen ( advocaten en revisor) € 101 k € 18 k Kosten evenredig verdeeld

Externe diensten ( sociaal secretariaat) € 140 k € 25 k Kosten evenredig verdeeld

Detachering € 130 k € 11 k 1 detachering voor inburgering (€ 65 k) + resterend bedrag evenredig verdeeld

Bezoldiging bestuurders € 109 k € 19 k Kosten evenredig verdeeld

Diverse kosten inburgering € 78 k € 0 Bestemd voor inburgering, oa. huur vergaderzalen activiteiten inburgeraars

Verzekeringen € 61 k € 11 k Kosten evenredig verdeeld

Belastingen € 101 k € 18 k Kosten evenredig verdeeld



Kosten

Kosten 2020 AgII Integratieluik

Personeelskosten € 40 590 022 € 7,1 miljoen

Werkingskosten € 10.195.657 € 1,2 miljoen

Totaal € 50.785.679 € 8,3 miljoen
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De totale kosten voor het integratieluik tellen op tot - bij benadering - € 8,3 miljoen, of ongeveer 16,3% van de 
kosten van het AgII. 

Dit bedrag is een inschatting, bij de berekening van de personeels- als werkingskosten werden 
schattingsparameters gebruikt. We geven daarom geen precieze bedragen weer, maar een afgerond getal.   



Opbrengsten
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de subsidies voor het AgII in 2019 en 2020. Daaruit blijkt dat het overgrote 
merendeel uit Vlaamse subsidies bestaat. 2 à 3% van de subsidies komen uit de sociale Maribel van de Federale Overheid 
en Europese projectfinanciering maakt slechts ongeveer 1% van de subsidiemiddelen uit.

Andere opbrengsten voor het AgII blijven beperkt (1 547 k in 2020). De inkomsten uit het integratiewerk worden 
hieronder gerekend (naast ‘doorrekening STV’, ‘huurinkomsten’ en ‘recuperatie van kosten’). Deze inkomsten blijven 
jaarlijks echter onder € 100 k en wegen dus niet sterk door in het totale opbrengstenplaatje.

2019 2020
Inkomsten integratie € 94 k € 75 k

2019 2020
Vlaamse Overheid € 50 885 k € 47 811 k
Sociale Maribel € 1 293 k € 1 357 k
EU projectfinanciering € 877 k € 568 k
Andere subsidies € 306 k € 465 k
Totaal € 53 581 k 50 200 k

Prijzenbeleid integratiewerk



Resultaten van de cases
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Overzicht van de informatiebronnen
Voor elk van de cases werd een interview en deskresearch uitgevoerd

 Nederland

 Interview met coördinator Directie samenleving en integratie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 Bijkomende info: begroting, WRR en ondersteuning VNG 

 Portugal

 Interview met Eduardo Qua, coördinator van de internationale betrekkingen bij de Hoge Commissie voor Migratie

 Bijkomende info: website van de Hoge Commissie voor Migratie

 Wallonië

 Interview met Leila Zahour, juriste, Waalse overheid, Departement interne sociale actie, Directie integratie en gelijke kansen

 Bijkomende info: website CRI’s, website Wallonië service public SPW, gepland: contact met Arnaud Dricot (financiering CRI’s)

 Finland

 Interview met Varpu Taarna, Coördinator Integratie Partnerschap Programma, Expertisecentrum Integratie (Ministerie van Economische Zaken 
en Werkgelegenheid)

 Bijkomende info: begroting, documentatie Expertisecentrum

 Oostenrijk

 Interview met Michael Handler, DG Integratie, Dep. Integratiecöordinatie

 Bijkomende info: websites Kanselarij, NAP.I

 Denemarken

 Schriftelijke reactie ontvangen op 08/07/2021

 Office of Integration 
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Nederland
Context

 Sterk vergelijkbaar met Vlaamse context 

 Goed gedocumenteerd beleidsveld 

 Toenemende verscheidenheid op 4 vlakken 

 Meer verscheidenheid naar herkomst

 Meer verscheidenheid naar verblijfsduur

 Meer verscheidenheid naar motief en status

 Meer verscheidenheid tussen gemeenten
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Nederland
Bestuurlijke organisatie

 Rijksoverheid is bevoegd voor 

 De in- en uitstroom van nieuwkomers (migratiebeleid)

 Het kader: financiële en juridische voorwaarden scheppen voor lokaal beleid op terreinen zoals het onderwijs, de 
inburgering, de toeleiding tot de arbeidsmarkt, en het sociale domein

➢ De minister faciliteert het oplossen van samenlevingsvraagstukken 

➢ De minister financiert een uitkeringsregeling (Remigratiewet), een leenstelsel voor degenen die moeten inburgeren en 
voorinburgering en maatschappelijke begeleiding voor nieuwkomers

 De toezichthoudende rol (vb. bestrijden van discriminatie) 

➢ Deze rol is beperkt op vlak van inburgering 

→ De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wijst ook op het belang van overkoepelende verhalen 
en instituties (overstijgen groepen, toegankelijk, verbindend en continu), georganiseerd op een centraal niveau 

 Rol gemeente

 Sleutelrol bij ontvangen en inburgeren van immigranten en faciliteren van samenleven 

 Nieuwe Wet Inburgering (2022) regierol van de gemeente wordt in ere hersteld. Dit omvat onder meer het bewaken 
van de kwaliteit van taalscholen en het versterken van de arbeidsmarktkwalificaties van inburgeraars.

 Volgens WRR aangewezen om in te zetten op

➢ Fysieke en sociale infrastructuur 

➢ Lokale sense of belonging

Bron: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-verscheidenheid
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https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-verscheidenheid


Nederland
Organisatie in verandering

 Groeiend belang lokale besturen

 Nabije opvolging is beter mogelijk op lokaal niveau

 Er is meer ruimte om in te spelen op diversiteit en 

specifieke noden gekoppeld aan het profiel van 

nieuwkomers

➢ Vb. Meer focus op sociale samenhang in expat-, 
tuinbouw- en grensgemeenten 

➢ Vb. Inzetten op arbeidsdeelname in 
provinciegemeenten 
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Nederland
Organisatie in verandering

 Nederlandse “staatshervormingen” 

 Veranderende inbedding van integratiebeleid 
illustreert de evoluerende  beleidsvisie de afgelopen 
decennia

 Nu: sterke nadruk op ‘meedoen’, met snelle 
verweving van taal en aan het werk gaan → onder 
ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid   

 Geen aparte “integratienota”, maar integratie als 
onderdeel van algemeen beleid 

 Betrokkenheid externe organisaties

 Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)

➢ Het platform is gericht op beleidsmakers bij 
gemeenten en andere overheidsinstellingen, 
politici, professionals werkzaam bij 
maatschappelijke organisaties en 
migrantenorganisaties, evenals het bedrijfsleven

➢ Gefinancierd door Ministerie SZW 

 Ad hoc worden er ook externe bureaus ingezet op 
het integratiebeleid (vb. ontmoeten faciliteren, 
beperkt budget) 

33Bron: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-verscheidenheid

https://www.kis.nl/
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-verscheidenheid


Nederland
Doelstellingen

 Afbakenen van integratiebeleid 

 Beleidsdoelstelling integratie en 

maatschappelijke samenhang:

“De overheid bevordert de maatschappelijke samenhang 
en sociale stabiliteit door participatie en inburgering van 
iedereen met een migratieachtergrond en het doen 
accepteren van culturele diversiteit in de samenleving”

 De term ‘Integratiebeleid’ in Nl stemt deels 

overeen met de afbakening van inburgering 

in Vlaanderen

 De termen ‘Samenleven’ en ‘samenhang 

versterken’ sluiten beter aan bij wat het 

integratieluik van het AgII omvat

34
Bron: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-
verscheidenheid

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/12/14/samenleven-in-verscheidenheid


Nederland
Doelstellingen

 Thema’s 

 Taal

➢ Centraal onderdeel van Nederlands inburgeringsbeleid (vooral gericht op 
individuen, minder op organisaties)

➢ Ondersteuning door dep. Onderwijs via “Tel mee met taal” (geen onderdeel 
van integratiebeleid): subsidies voor activiteiten die zijn gericht op het 
voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid (jaarlijks ongeveer 10 
miljoen euro) 

➢ Toekomst: opnieuw grotere regierol lokale besturen 

 Samenleven

➢ Hoofdzakelijk ad hoc ondersteuning naar lokale besturen vanuit Rijksoverheid 

➢ VNG programma i.s.m. ministerie SZW: Divers & Inclusief

▪ Ontmoetingen met wethouders 

▪ Publicatie van goede praktijken en onderzoek 

➢ Leernetwerk depolarisatie (directere uitdaging voor lokale besturen) 

➢ Pilootproject: decentralisatie-uitkering aan 20-tal gemeenten, gericht op 
stimuleren van ontmoeten

 Beeldvorming 

➢ Expertise-unit sociale stabiliteit 

➢ Jaarrapport integratie (opvolging doelmatigheid beleid) 
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https://www.telmeemettaal.nl/subsidie
https://vng.nl/artikelen/programma-divers-inclusief
https://www.socialestabiliteit.nl/actueel/nieuws/2020/12/02/leernetwerk-depolarisatie
https://www.socialestabiliteit.nl/actueel/nieuws/2020/12/02/leernetwerk-depolarisatie
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/46/jaarrapport-integratie-2020


Nederland
Methodieken

 Combinatie van vergelijkbare methodieken als in Vlaanderen

 Initiatieven combineren advisering, vorming, coaching, goede praktijken, innovatieve projecten en 

netwerking  

 Wisselend en moeilijk te meten succes van ingezette methodieken 

 WRR: focus op hardere instrumenten zoals infrastructuur, bevoegdheden, middelen en juridisch 

kader → minder op rol cf. AgII
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https://www.socialestabiliteit.nl/actueel/nieuws/2020/12/02/leernetwerk-depolarisatie


Nederland
Kosten

 Inschatting van de uitgaven, gebaseerd op de 
begroting van de rijksoverheid

 Totaal budget onder beleidsartikel “Integratie en 
maatschappelijke samenhang”: 216,621 miljoen 
euro 

 We selecteerden onder dit beleidsartikel de meest 
relevante begrotingsposten naar model van het 
Vlaamse integratieaanbod (zie tabel). Samengeteld 
is dit iets meer dan 60 miljoen euro. 

 Deze begrotingsposten maken echter geen 
onderscheid volgens integratiebeleid zoals 
afgebakend in dit onderzoek, maar omvatten ook 
inburgeringsaspecten en meer algemeen beleid

 Deze cijfers zijn dus een grove overschatting van 
het budget dat centraal aan integratiebeleid wordt 
besteed en kunnen moeilijk vergeleken worden 
met het Vlaamse budget 

 Inkomsten

 Er zijn geen inkomsten specifiek uit het 
integratiebeleid 
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Begrotingspost 2020

Subsidies opbouw kennisfunctie integratie € 2 736 000

Opdrachten inburgering en integratie € 14 922 000

Bijdrage aan agentschap DUO (onderwijs) € 20 630 000

Ondersteuning gemeenten maatschappelijke begeleiding € 21 950 000

Totaal € 60 238 000



Portugal
Context

 Evolutie in migratiestromen

 Jaren ’80: uit ex-kolonies

 Eind jaren ‘90: nieuwe migratiegolven uit Oekraïne, Brazilië, 

Afrika, …

 2015: vluchtelingen

 Samen met deze evoluties steeg de nood aan een gecoördineerd 
integratiebeleid, en het mandaat van de Hoge Commissie voor 
Migratie werd uitgebreid om de ondersteuning t.a.v. migranten 
en vluchtelingen centraal aan te sturen.

 Een belangrijke contextfactor in Portugal is de grote emigratie uit 
het land. Naast immigratie is dus ook emigratie een grote 
uitdaging voor Portugal
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Portugal
Organisatie

 Er is geen duidelijk onderscheid tussen integratie en inburgering.

 Visie: integratie gebeurt lokaal (en transversaal)

 Sleutelwoord is daarom samenwerking: zowel verticaal als horizontaal.

 Er wordt sterk gefocust op partnerschappen met lokale besturen (prioritair), lokale migrantenverenigingen, scholen, 
… en andere beleidsdomeinen.

 Rol nationale overheid

 Gecoördineerd, transversaal beleid uitwerken en -samen met partners- uitvoeren

 Lokale besturen als prioritaire partners ondersteunen bij lokaal integratiebeleid

➢ Op vraag, maar ook proactief

 Ondersteuning en subsidiëring van migrantenverenigingen

 Rol gemeenten

 Sleutelrol bij ontvangen en integreren van immigranten en faciliteren van samenleven

 Rol lokale NGO’s, migrantenverenigingen

 Sociale hulpverlening en stimuleren participatie, burgerschap

 Portugese taal en cultuurlessen
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Portugal
Doelstellingen van de Hoge Commissie voor Migratie

 Gelijkaardige doelstellingen aan die van AgII:

 het stroomlijnen van het ontvangen, integreren, en opleiden van migranten en hun nakomelingen;

 samenhang en solidariteit promoten;

 de toegang tot burgerschap, participatie en sociale netwerken versterken;

 Europese fondsen en projecten beheren;

 juridische ondersteuning bieden;

 het leren van de Portugese taal en cultuur promoten;

 officiële statistische data over migratie verzamelen en verspreiden;

 programma’s en acties te ontwikkelen om inclusie en economische emancipatie van immigranten en hun 

nakomelingen te promoten.

 Maar daarnaast ook:

 het internationale imago van Portugal als migratiebestemming promoten;

 samenwerking met oog op het bereiken van high potential immigranten;

 de terugkeer van emigranten ondersteunen, aanmoedigen en monitoren.
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Portugal
Thema’s

 Het zwaartepunt ligt bij individuele ondersteuning:

 National Immigrant Support Centres (CNAIs): one-stop shops in Porto, Lissabon en Faro

➢ Eénloketsysteem waar verschillende openbare diensten geïntegreerd worden om tegemoet te komen aan de 
concrete behoeften van migranten

 CLAIM netwerk: lokale centra om de integratie van nieuwkomers te ondersteunen

➢ Lokale centra in 127 (van de 308) gemeenten ter ondersteuning van de integratie van de migranten

➢ Juridische, sociale, psychologische, medische, tewerkstellingsgrelateerde ondersteuning 

➢ Opgestart door gemeenten, centrale inhoudelijke ondersteuning vanuit ACM
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Portugal
Thema’s

Daarnaast worden er nog allerlei acties opgezet die zich ook richten op organisaties. Vertrekkend vanuit de thematieken 
van het AgII, lijsten we de belangrijkste acties hieronder op.

 Taal

 Taallessen is een bevoegdheid van Onderwijs – maar ze gaan er wel over in overleg:

➢ Portuguese Host Language courses (PLA) bij opleidingscentra

 Zelf heeft de commissie ‘PPT Program – Portuguese for all’ opgezet.

➢ Gratis informele taalopleiding

➢ Online platform voor niveaus A en B

 Rond taalopleiding en oefenkansen zien zij ook een rol weggelegd voor lokale verenigingen.

 Samenleven

 Project ‘Gemeentelijke plannen voor de integratie van migranten’ (PMIM)

➢ Methodiek uitgewerkt om lokale plannen met actiestrategieën op te maken

➢ Ondersteuning gemeenten bij opmaak van die strategische plannen

 Project ‘Interculturele Bemiddeling in Openbare Diensten’ (MISP)

➢ Doelstelling: interculturele bemiddeling tussen gemeenschappen en openbare diensten

➢ Lokaal worden bemiddelaars uit de doelgroep-gemeenschappen aangesteld om de brug te slaan

 Vormingsaanbod over interculturele en interreligieuze dialoog (gratis)

 Interculturele kit voor scholen en onderwijsprofessionals

 Beeldvorming 

 Data, publicaties

 Sensibiliseringscampagnes: o.a. rol bij migrantenverenigingen
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Portugal
Methodieken

 Vooral focus op advies, coaching en innovatieve projecten

 Inhoudelijke ondersteuning aan de lokale centra

 Europese projecten op lokaal niveau uitrollen 

➢ Bv. het MISP project met lokale bemiddelaars/brugfiguren uit doelgroep

➢ Bv. PMIM project waarin methodiek werd uitgewerkt om lokaal strategisch plan op te stellen en 
lokale besturen hierbij ondersteunen

 Daarnaast

 Vormingsaanbod (maar beperkt)

 Netwerking via ‘Network of Municipals Friends and Diversity’ (RMAD)

➢ Geraakt niet goed gelanceerd
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Portugal
Kosten

 Budget ACM

 Geen begroting ontvangen, wel: +/- 150 VTE

➢ Maar deze VTE werken op heel brede terreinen

➢ 5 à 6 VTE ondersteunen lokale besturen rechtstreeks

➢ 1 VTE ondersteunt de bemiddelaars

 Helft van het budget: EU fondsen

➢ Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF)

➢ Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EIF)

 Inkomsten

 Geen inkomsten uit integratiebeleid 
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 10% van de Waalse bevolking heeft een buitenlandse nationaliteit

 Integratie is bevoegdheid van SPW Intérieur et action social (Binnenlandse
zaken en Sociale actie)

 In vergelijking met Vlaanderen, is de Waalse overheid pas recenter actief in beginnen zetten opbeleid
rond integratie en inburgering. In 2018 werd het integratietraject versterkt om het aantal
begunstigden te vergroten en de uitkomsten te verbeteren. Hiervoor werd beslist jaarlijks €8 miljoen
extra vrij te maken, waardoor het budget in 2019 op bijna €23 miljoen kwam. Doordat men nog niet 
zo lang sterk inzet op integratie, werd tijdens het interview aangegeven dat men nog zoekende is
hoe alles best te organiseren. 

 Tewerkstelling is een aparte bevoegdheid, maar valt momenteel onder dezelfde minister.

 Ook de Federatie Wallonië-Brussel (Franstalige gemeenschap) is de facto nog verantwoordelijk voor
een aantal domeinen die linken aan integratie. Dit draagt bij aan een eerder versnipperd landschap.

Wallonië
Context
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Tabel. Aantal internationale immigranten 
(in strikte zin) met vreemde nationaliteit per 
nationaliteitsgroep, Belgische gewesten, 
2016, in de loop van het jaar . (Vlaamse 
Migratie- en integratiemonitor, 2018)

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/27487


Wallonië
Organisatie
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Het integratie- en inburgeringsbeleid van de Waalse overheid in handen van de SPW Intérieur 
et Action Social bestaat uit drie zuilen:

1. De overheid subsidieert 8 Regionale Integratiecentra (Centres Régionaux d’Intégration, CRI) die een brede waaier aan 

taken voor zich nemen op vlak van inburgering en integratie.

2. Verder voorziet de Waalse overheid in projectfinanciering voor lokale integratie-intiatieven uitgevoerd door vzw’s, lokale 

overheden en CPAS (de Waalse tegenhanger van de Vlaamse OCMW’s) rond integratie van mensen met een buitenlandse 

afkomst (Initiatives locales d’intégration des personnes d’origine étrangère, ILI).

3. Elk jaar maken zo goed als alle lokale besturen in Wallonië een zogenaamd Plan van sociale cohesie op (Les plans de 

cohésion sociale). Deze plannen bevatten acties die tot doel hebben precariteit en ongelijkheid te verminderen en toegang 

verzekeren tot alle fundamentele rechten (werk, verblijf, gezondheid, voeding, …). Dit beleid is dus niet doelgroepgericht, 

maar door de brede insteek kunnen er ook acties onder vallen die zich in de sfeer van integratie bevinden. Aangezien de 

focus niet specifiek op integratie ligt, laten we deze derde zuil verder buiten beschouwing in de analyse.

De CRI en de ILI worden opgevolgd vanuit het Directoraat Integratie van personen van buitenlandse origine en gelijke kansen, de 

plannen sociale cohesie vallen onder een ander directoraat (Directoraat sociale cohesie). Inhoudelijk streeft men naar zo weinig 

mogelijk overlap, om te vermijden dat initiatieven dubbel ondersteund worden. Verder is er echter geen beleidsmatige of 

inhoudelijke afstemming tussen de verschillende maatregelen vanuit de Waalse overheid. 

Op de volgende pagina’s gaan we verder in op de CRI en de ILI.

De Franstalige gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) heeft ook bevoegdheden die raken 

aan integratie:

1. Bevoegdheden gerelateerd aan opleiding (o.m. taalopleiding en de zogenaamde sociale promotie)

2. Oproep projecten rond burgerschap en interculturaliteit (Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité, PCI)

De bevoegdheden van de Franstalige gemeenschap laten we buiten beschouwing in de verdere analyse.

https://www.diversitewallonie.be/qui-sommes-nous/les-cri
https://www.wallonie.be/fr/demarches/appel-projets-initiatives-locales-dintegration-des-personnes-etrangeres-ili-formulaires
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2017-08/Vademecum%20Plan%20de%20coh%C3%A9sion%20sociale.pdf
https://pci.cfwb.be/


Decentrale organisatie

 In het algemeen kunnen we besluiten dat integratie- en inburgering decentraal is georganiseerd in Wallonië. 
Voornamelijk de Regionale Integratiecentra (CRI’s) met VZW’s en lokale besturen spelen een rol. Deze decentrale 
benadering laat toe in te spelen op regionale uitdagingen, die kunnen verschillen, maar draagt ook bij aan een 
versnipperd landschap waarbij een algemeen overzicht ontbreekt.

 Er is vanuit de Waalse overheid geen formeel kader voor de rol van lokale besturen. Een verplichting waaraan zij 
moeten voldoen is het doorverwijzen van nieuwkomers naar de CRI’s. Dit blijkt echter niet steeds te gebeuren, 
daarom kijkt men momenteel hoe men deze verplichting beter kan afdwingen. Daarnaast zijn er ook lokale 
overheden die wel een grotere rol opnemen (bvb. Via de projectoproepen en de Plannen sociale cohesie). 

 Ook het ondersteunen van lokale overheden en hun rol blijkt tot nu toe geen focuspunt te zijn voor de Waalse 
overheid. Deze ondersteuning wordt wel opgenomen door de CRI’s (zie verder). 
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Wallonië
Organisatie



Regionale Integratiecentra (Centres Régionaux 
d’Intégration, CRI)

Er zijn 8 regionale integratiecentra aangesteld om 
integratie- en inburgering in goede banen te leiden. Ze
worden gesubsidieerd door SPW Intérieur et action social  
aan de hand van een contract van onbepaalde duur. Elke 
integratiecentrum is verantwoordelijk voor een
afgebakend geografisch gebied.

De regionale integratiecentra staan in voor het opzetten 
van acties m.b.t. opleiding en bewustmaking inzake 
interculturaliteit. De centra een grote mate van autonomie 
in de ontwikkeling van activiteiten en hierbij in te spelen 
op de noden in hun regio. Lokale besturen en vzw’s spelen 
hierbij een belangrijke rol. Door de autonomie zijn er ook 
verschillen in de activiteiten die de verschillende centra 
uitvoeren. De strategie van de CRI’s wordt beschreven in 
de Lokale Integratieplannen (Plan local d’intégration).

De CRI’s hebben samen een overkoepelende structuur 
opgesteld die instaat voor de educatieve ondersteuning, 
met als voornaamste taak het opleiden van de personen 
die de inburgeringscursussen geven.

Wallonië
Organisatie
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Regionale Integratiecentra (Centres Régionaux d’Intégration, 
CRI) 

Deze centra moeten acties opzetten binnen het kader van hun missie (zie kader hiernaast). 
De activiteiten die ze uitvoeren situeren zich zowel op wat in Vlaanderen verstaan wordt onder 
inburgering, als onder integratie (al is dit onderscheid niet altijd zo helder):

 Inburgering: CRI dragen de coördinerende verantwoordelijkheid voor het organiseren van 
de « parcours d’intégration ». Deze parcours d’intégration zijn de individuele 
begeleidingstrajecen die bestaan uit ondersteunen, informeren, helpen met administratie 
en juridische zaken en het toeleiden naar opleidingen: Franse lessen, taaltafels en andere 
activiteiten rond taal en integratiecursussen. Deze activiteiten worden aangeboden door 
CRI, maar ook door andere organisaties zowel publieke instellingen als vzw’s.

 Integratie: CRI ondersteunen lokale overheden, vzw’s en organisaties. In 2019 werden er 
784 informatiesessies of sensibiliseringsacties uitgevoerd en 3098 uren vorming gegeven 
(Baromètre de l’action sociale, 2019). Hierbij hebben ze ook een verbindende rol om 
actoren te connecteren.

Wallonië
Organisatie
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Missie regionale integratiecentra

Ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van het integratieprogramma:

a) opzetten van loketten en het verstrekken van de

gepersonaliseerde opvangmodule

b) opzetten, coördineren, evalueren en verstrekken van informatie

over het traject

c) de centralisatie van alle gegevens betreffende nieuwkomers

d) het ontstaan en de ondersteuning van partnerschappen tussen

exploitanten

 Ondersteunen van lokale initiatieven voor de integratie (ILI) van
mensen van buitenlandse afkomst, het organiseren van werkgroepen
voor het ondersteuning en het coördineren van de
integratieactiviteiten in het kader van de lokale integratieplannen

 Coördinatie van de integratieactiviteiten in de regio

 Sociale, economische en politieke participatie van vreemdelingen en
interculturele uitwisselingen aanmoedigen

 Opleiding van de personen die betrokken zijn bij de integratie van
vreemdelingen, in het bijzonder voor de opleiding in burgerschap

 Verzamelen van statistische gegevens op lokaal niveau

 Contact te onderhouden met de andere centra om een coherent
beleid te voeren in het hele Franse taalgebied.

Bron: Decreet 8-11-2018, Livre II: Intégration des personnes étrangères

http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/VF_Barom%C3%A8tre%20de%20l%27action%20sociale_2019_6.pdf


Wallonië
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Projectfinanciering lokale integratie-intiatieven (Initiatives locales d’intégration des personnes 
d’origine étrangère)

Vzw’s, lokale overheden en CPAS (= OCMW’s), instellingen van openbaar nut en ngo’s kunnen projectfinanciering krijgen voor het aanbieden
van acties die zich richten op personen met buitenlandse herkomst. De doelstelling van de projecten is de collectieve en participatieve 
initiatieven die een interculturele samenleving bevorderen. Projecten kunnen ook gericht op bestrijding van haatzaaiende taal, discriminatie 
en racisme.

Thematisch dienen de projecten zich te richten op: (bron: AGW 12-12-2018, Livre III: Intégration des personnes étrangères) 

 Leren van de Franse taal

 Vormingen rond burgerschap, sociale en culturele integratie

 Sociale bijstand

 Juridische bijstand

Er is een onderscheid tussen zogenaamde overeenkomsten*, waarvan er 42 waren in 2020, en projectoproepen die gefinancierd worden uit 
een daarvoor bestemde enveloppe. In 2020 omvatte dit laatste 177 intiatieven door vzw’s, 22 door lokale overheden, 21 door OCMW’s en 2 
door universiteiten. De meerderheid van deze initiatieven ingediend door lokale overheden betreffen het financieren van cursussen Frans en 
inburgeringscursussen. Het is geen politieke keuze om meer in te zetten op vzw’s dan op lokale overheden, er zijn gewoon minder lokale 
overheden die hierop indienen. 

De CRI’s staan in voor de ondersteuning en coördinatie van deze initiatieven.

* Overeenkomsten verschillen van projectoproepen in de zin dat de organisaties aan specifiekere criteria moeten voldoen.



Wallonië
Doelstellingen

Doelstellingen

De website van de SPW Intérieur et Action Sociale stelt dat het Waalse beleid inzake integratie van mensen met buitenlandse 
origine, volgende doelen heeft:

 de gelijkheid van kansen

 verwerven van de Belgische nationaliteit

 sociale cohesie in het perspectief van een interculturele samenleving

 de toegang van mensen tot openbare en particuliere diensten (inclusief een verbeterd ontvangst via de integratietrajecten)

 hun sociale en economische participatie (tewerkstelling, scholing) 

In het interview werd echter aangegeven dat de concrete doelstellingen sterk kunnen verschillen afhankelijk van de bevoegde 
minister.

Thema’s

Het integratiebeleid zet in op de volgende thema’s:

 Taal

 Burgerschap

 Sociaal-juridische ondersteuning

 Ethno-psychologische bijstand

 Professionele oriëntatie of beroepsopleiding (vallen onder SPW economie, tewerkstelling en onderzoek en FOREM)
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Wallonië
Methodieken

Het aanbod regionale CRI’s is deels vergelijkbaar met het integratieaanbod in Vlaanderen:

 Vormingen (vast aanbod / op maat)*

➢ Bv. opleiden van professionelen actief in de sector van integratie 

➢ Bv. ondersteuning diversiteitsbeleid voor ondernemingen, interculturele communicatie

➢ Bv. verenigingen van mensen met een migratieachtergrond

➢ Bv. opleiden van mensen die werken in de gezondheidszorg

➢ Bv. bewustmaking in scholen

 Informeren (bv. bewustmakingscampagnes rond diversiteit naar het brede publiek)

 Ondersteuning van ILI – projecten: (bv. bekendheid, uitwisseling, professionaliseren, juridisch advies …)

 Netwerken

 (…)

. 

* Hiervoor werkt men ook soms samen met UNIA.
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Wallonië
Kosten

Het was niet mogelijk een heldere uitsplitsing te maken tussen de kosten voor integratie en de kosten voor inburgering. In onderstaande 
tabel staat het geschatte budget voor integratie en inburgering in 2020 voor SPW Sociale zaken. 

Voor het component integratie (zoals gedefinieerd in Vlaanderen), zijn vooral de CRI’s relevant. Helaas kunnen we ook daar geen helder  
onderscheid maken welke middelen gaan naar welke naar ondersteuning van lokale besturen, bewustmakingscampagnes e.d. Voor de CRI’s
hebben we wel de kosten specifiek voor de individuele integratietrajecten apart kunnen rapporteren. De subsidies voor de CRI’s vanuit het 
departement sociale zaken bestaan namelijk uit 2 componenten:

 CRI’s worden gefinancierd voor de tewerkstelling van een kernteam bestaande uit 7,5 VTE’s (1 VTE management, 1 VTE administratie en 
financiën, 1 VTE pedagogische coördinatie, 1 VTE trajectcoördinatie, 0,5 VTE secretariaat van de trajecten en 3 VTE projectmanagers)

 Ze krijgen ook subsidies voor het opzetten van de integratietrajecten. De grootte hiervan verschilt tussen de CRI’s en wordt bepaalt aan de hand 
van een aantal criteria, waaronder het aantal nieuwkomers, grootte van het grondgebied, aantal gemeenten 

Onder de “andere activiteiten” kan ook individu georiënteerde begeleiding zitten. 
Aanvullend worden de CRI’s voor andere opdrachten gefinancierd door o.m. Federatie Wallonië-Brussel en via projecten door het Europees Sociaal 
Fonds. Ook ontvangen ze ook werkgelegenheidssteun van het Waals gewest. Sommigen ontvangen daarnaast middelen van gemeenten of de 
provincie. 

Lokale integratie initiatieven focussen zich voornamelijk op de eerstelijnsrol. Toch is het ook mogelijk dat er tweedelijnsinitiatieven onder vallen.

53

Maatregel Budget voorzien** voor 2020 - SPW Action Social

CRI’s – individuele integratietrajecten €1.800.000

CRI’s – andere activiteiten en kosten* €5.100.000

SETIS (tolken voor lokale besturen en vzw’s) €750.000

42 overeenkomsten Initiatives locales d’intégration * €3.900.000

177 projectoproep initiatives locales d’intégration vzw’s*

22 projectoproep initiatives locales d’intégration lokale besturen*
21 projectoproep initiatives locales d’intégration CPAS *

2 projectoproep initiatives locales d’intégration universiteiten *

€10.000.000
€970.000
€915.000
€200.000

Totaal €23.635.000

* Meest relevante kostenposten wanneer we willen vergelijken met het zgn. integratie-aanbod in Vlaanderen. Toch omvat dit nog andere activiteiten. ** Effectieve bedrag kan afwijken



Finland
Context

 Verschillende context 

 Lange tijd emigratieland, 1 miljoen emigranten in 20e eeuw

 Jaren ‘90: sterke influx uit ex-USSR met speciaal statuut (vb. Ingriërs)

 Belangrijkste redenen migratie: familiebanden, werk & studie
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Finland
Context

 Relatief recente wetgeving

 1999: eerste wetgeving over bevordering integratie; geïnspireerd op Scandinavië en Nederland

 Tewerkstellingstraject als basis voor integratie

 Quasi geen onderscheid tussen integratie en inburgering in wetgeving

 Recente shift in beleid (2016)

 Meer focus op promotie van (belang van) integratie

 Integratie Partnerschap Programma: opbouwen van netwerk met externe verenigingen betrokken bij promotie 

integratie
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Finland
Organisatie

 Versnipperd beleid

 Horizontaal: verschillende ministeries werken eigen doelstellingen en actieplannen uit

 Verticaal: Nationale overheid, regionale besturen en regionale arbeidsbureaus, gemeenten

 Rol nationale overheid: doelstellingen

 Nationaal vierjarig programma voor bevordering van de integratie van immigranten met doelstellingen over 

ontwikkeling van integratiebeleid

→ geen concreet onderscheid tussen integratie en inburgering.  

 Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid bevoegd voor integratieprogramma

 Andere beleidsdomeinen (ministeries) betrokken via multi-sectorale samenwerking

→ Zijn verantwoordelijk voor eigen doelstellingen en actieplannen
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Finland
Organisatie

 Rol regio’s

 Regionale besturen, administraties en 15 regionale arbeidsbureaus

 Regionale besturen

➢ Ontwikkeling richtlijnen integratiebeleid

➢ Taken gelinkt aan monitoring en supervisie lokale besturen

➢ Samenwerking met regionale organisaties

 Regionale arbeidsbureaus

➢ Begeleiding immigranten naar arbeidsmarkt en aanbieden zakelijke diensten

➢ Uitschrijven ‘procurements’ voor taal en socio-culturele opleidingen

 Rol gemeenten

 Sleutelrol bij ontvangen en inburgeren van immigranten en faciliteren van samenleven → voor 90% eerste contact

 Ontwikkeling, planning en monitoring integratie op lokaal niveau

 Uitgebreide toegankelijke openbare basisdienstverlening. 

57



Finland
Integratiemodel

 Arbeid als drijvende kracht

 Participatie in arbeidsmarkt is significante factor voor slaagkansen langetermijnsintegratie in samenleving

 Sterke focus op arbeid → intensief arbeidstraject (assessments rond opleiding, werk ervaring en taalskills)

 3-jarig individueel integratieplan

 Interactietrainingen: Taallessen (Zweeds of Fins) & sociale en culturele lessen

 Promotie van integratie

 Bevoegdheid van Expertisecentrum voor Integratie van Immigranten

(onderdeel van Ministerie voor Economische zaken en Werkgelegenheid)

 Bevoegd voor ondersteuning wettelijk traject en aanvullende projecten
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Finland
Expertisecentrum voor Integratie van Immigranten

 Integratie Partnerschap Programma

“Het Partnerschap werd opgericht met als doel iedereen die rond integratie werkt samen te brengen en 

multisectoriële samenwerking te verhogen. Het doel is om integratiewerk effectiever te maken en de 

ontvankelijkheid bij de samenleving te vergroten.”

 Kennisplatform met externe organisaties

➢ Brug slaan tussen NGO’s, belangenorganisaties en maatschappelijke actoren verbonden aan integratie

 Doel

➢ Versterken effectiviteit uitvoering integratiebeleid

➢ Draagvlak samenleving vergroten

 Kerntaken

➢ Versterken van de kennisbasis voor integratie

➢ Ontwikkelen van prestatie-evaluatie en monitoring

➢ Ontwikkelen van de vaardigheden en competenties van lokale actoren

Bron: beta.kotoutuminen.fi/en/objectives-and-principles
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Finland
Expertisecentrum voor Integratie van Immigranten

 Werklijnen en methoden

➢ Knowledge based management en ondersteuning; 

▪ In-house kennisopbouw omtrent integratie en beschikbaar maken aan beleidsmakers en burgers

▪ Effectiviteitsassesments

➢ Capacity building; met een sterke focus op professionals die dagdagelijks met integratie bezig zijn. 

→ Via trainings, webinars en research events.

➢ Netwerken ondersteunen: trachten duurzame inclusieve platformen op te zetten tussen organisaties, regionale en lokale 
werkers.

➢ Communicatie: Voorzien van actuele kennis en good practices

→ Grass roots ervaring en onderzoekskennis combineren en delen

 Ondersteuning

➢ Databank met good practices en informatie over subsidies

➢ Website met vrijwillig aanbod integratieprojecten voor burgers (kotoutumisentukena.fi/fi/etusivu)

➢ Inclusiviteitstrainings voor professionals
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Finland
Expertisecentrum voor Integratie van Immigranten

 2020-2022 Actieplan

➢ Participatie en rol van NGO’s in publieke integratieproces vergroten vb. in gemeentelijke beleid

➢ ‘Welcoming society’: focus op verenigingen die onrechtstreeks betrokken zijn bij integratie vb. Scouts
→ Proberen hen meer te betrekken bij inclusief beleid 

+ immigrantenverenigingen empoweren

➢ Nagaan welke noden externe organisaties hebben (samenwerkingsbarometer)

 Tools

➢ Samenwerkingsbarometer: welke samenwerkingen zijn er tussen actoren? Wat werkt? Welke steun is er nodig?

➢ Informatiewebsite voor professionals en NGO’s: linken vraag en aanbod (sport, ouderen, brije tijd en ontspanning, 
taaltrainingen, …)

➢ Mentorschapprogramma voor externe organisaties (red tape, bureaucratie en subsidies)

➢ Beperkte subsidies om werking externe organisaties te professionaliseren
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Finland
Kosten

 Uitgaven

 Expertisecentrum voor Integratie van Immigranten: 1 631 000 EUR

1. bevordering van integratie, gelijkheid en non-discriminatie, nationale medefinanciering van door de EU 
gefinancierde integratieprojecten en informatie over integratie;

2. tot 970 000 EUR voor de kosten van het Experticecentrum over Integratie, zoals monitoring van integratie, 
integratie en etnische betrekkingen, ontwikkeling van beleid en verspreiden van good practices, subsidies 
voor organisaties en andere actoren om integratie te bevorderen en andere uitgaven ter bevordering van de 
uitvoering en doeltreffendheid van integratiebeleid;

3. subsidies aan organisaties en andere actoren ter voorkoming van racisme en etnische discriminatie en ter 
bevordering van de interactie tussen verschillende bevolkingsgroepen, alsook voor verkennings- en 
advieswerk gericht op de identificatie van slachtoffers van mensenhandel;

 Specifieke ondersteuning en monitoring van integratietrajecten op lokaal niveau onderdeel van regionale 

arbeidsbureaus, ter ondersteuning van de gemeentelijke competentiecentra: geen zicht op kostprijs

 Extra financiering voor projecten van organisaties: AMIF en ASF, staatslotterij, gemeenten, Foundations

 Inkomsten: Geen inkomsten uit integratiebeleid
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Oostenrijk
Context

 Historisch weinig aandacht voor integratie op federaal niveau

Provincies wel langdurige ervaring (vooral met Joegoslaven en Turken)

 Vanaf 2010 centraal gestuurd integratiebeleid

➢ Eerste Nationaal Actieplan Integratie: 7 domeinen, 20 actiepunten

➢ Jaarlijks integratierapport

 Integratiemodel

 Verplichting ondertekenen integratie-overeenkomst

→ Verplichte taalcursus Duits en normen-en-waarden cursus

 Filosofie: ‘Selfsustainability’ noodzakelijk voor goede slaagkansen op 

integratie

➢ “It does not matter where you come from, but what you’re doing”
→ Focus op meedraaien binnen Oostenrijkse samenleving als motor 
voor integratie

➢ “Support and demand”
→ Actieve betrokkenheid van migranten gevraagd, gekoppeld aan een
breed pakket aan mogelijkheden door overheid en partners 
aangeboden.
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Oostenrijk
Trends en uitdagingen

 Zeer sterke concentratie van migranten in Wenen (enige grote stad in Oostenrijk)

 Impact op onderwijs: groot probleem met “hotspot schools” (= concentratiescholen)

 25% Oostenrijkse kinderen heeft andere moedertaal thuis. In Wenen 50% en in hotspot schools >80 à 90%

→ Focus op  begeleiding jongeren (taal, studies, etc.)

 Integratie van vrouwelijke migranten

 Relatief lage tewerkstellingsgraad voor vrouwelijke 3rd country migranten

In sommige sectoren nochtans belangrijk; vb. 99% van Oostenrijkse private caretakers zijn migranten

 Huishoudelijk geweld

 Relatief veel vrouwelijke migranten krijgen binnen 2 jaar kinderen

→ Focus op taalontwikkeling en arbeidsmarktintegratie met spillovereffecten als doel

→ Meer financiering voorzien voor projecten

 Verschuiving in basisonderdelen integratie-overeenkomst

 Verplichte taalcursussen (B2) worden meer in eigen handen genomen door centraal niveau

(voorheen warden enkel centrale doelstellingen uitgezet en was het vrij voor iedereen om cursussen aan te

bieden)

 Normen-en-waarden cursussen worden uitgebreid en verdiept (nu 8u, in toekomst 3 dagen)
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Oostenrijk
Organisatie integratiebeleid

 Rol federaal niveau

 Bepalen uitgebreide gezamenlijke doelstellingen en standaarden (vb. taalcursussen)

 Opstellen Nationaal Actieplan Integratie (NAP.I)

 Aanvullend: programma’s ondersteund of gefinancierd door het Departement voor Integratie in nauwe 

samenwerking met de provincies, gemeenten, sociale partners, NGO’s en private actoren

➢ Vormen van ondersteuning: actieve deelname aan programma of financiële steun

 Rol provincies en gemeenten

 Verantwoordelijk voor uitvoeren beleid

 Partners voor lokale integratie projecten

65



Oostenrijk
Organisatie integratiebeleid

 Beleidsbepaling in Nationaal Actieplan Integratie (NAP.I) 

 Continue bijsturing beleid op basis van input uit twee ondersteunende raden

 Expertenraad Integratie

➢ Brede groep academici

➢ Beleidsgericht onderzoek, analyse integratiemonitoringssysteem, publicatie jaarlijks integratierapport

 Adviesraad Integratie

➢ Vertegenwoordigers van federale overheid, provincies, sociale partners, steden, industrie en NGO’s

➢ Halfjaarlijks netwerkoverleg over gezamenlijke en regionale uitdagingen, oplossingen zoeken, hoe beter
samenwerken, etc.

➢ Belangrijk kanaal voor lokale en non-profit actoren om eigen integratiestrategie te verbeteren

 Financiering projecten via Oostenrijks Integratiefonds (ÖIF)

 Sterke focus op de plaats en rol van migranten binnen de Oostenrijkse samenleving

 Jaarlijks callsysteem

 Oorspronkelijk projecten rond basisnoden (vb. Huisvesting). Na 10 jaar ervaring verschuift de focus nu naar

financiering van meer gespecialiseerde projecten.

 Jaarlijks kleine verschillen qua thema’s. Vb. In 2021 2 mio euro extra voorzien voor projecten die focussen op 

vrouwelijke migraten 66



Oostenrijk
Organisatie integratiebeleid

 Nationaal Actieplan Integratie (NAP.I)

 Strategisch actieplan, gestart in 2010, sinds 2020 olv Ministerie voor Vrouwen en Integratie

 Doel: sociale inclusie en integratie van mensen met migratieachtergrond vergroten

 Hoe: structurele samenwerking met organisaties verantwoordelijk voor succesvolle integratie van migranten;

o.a. via structurele adviesraad integratie en via netwerken

 7 actiedomeinen

 Doelstellingen en actieplannen worden continu geoptimaliseerd over alle beleidsdomeinen heen

➢ Continue zoektocht naar optimalisatiesuggesties

➢ Ingaan op uitdagingen, principes en doelen

 Financiering van projecten ter ondersteuning van integratie

→ Via eigen subsidiëring of co-financiering van Europese middelen

 Aanvulling met specifieke actieplannen voor doelgroepen

(vb. 50 puntenplan voor integratie van vluchtelingen)

Bron: www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/integration/nationaler-aktionsplan.html
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Oostenrijk
7 Actiedomeinen

 Taal en onderwijs

 Duitse lessen promoten, educatieve begeleiding en ondersteuning voorzien voor wie onderwijs nodig heeft

 Kinderen, jongeren en vrouwen zijn bijzondere doelgroepen

 Arbeid

 De integratie van mensen met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt bevorderen

 Doelgroepspecifieke kwalificatiemaatregelen, opleidingen en vervolgopleidingen, informatie- en adviesdiensten

 Jongeren en vrouwen zijn bijzondere doelgroepen

 Rechtsstaat en waarden

 Immigranten informeren over de Oostenrijkse normen en waarden

 Tegelijkertijd: intercultureel bewustzijn binnen openbare besturen verder ontwikkelen

 Gezondheid en sociale zaken

 Gezondheidsbewustzijn verhogen

 Toegankelijkheid van gezondheidssector voor migranten vergroten

 Interculturele dialoog

 Brede communicatie over de achtergrond van immigranten

 Het creëren van kansen

 Sport en vrije tijd

 Potentieel van georganiseerde sporten d.m.v. sportclubs promoten

 Jongeren en vrouwen zijn bijzondere doelgroepen

 Wonen en de regionale dimensie van integratie

 Projecten op lokaal niveau bedoeld om ontmoeting en wederzijdse kennismaking te bevorderen met als doel conflicten verminderen en vermijden
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Oostenrijk
Methoden

 Projectfinanciering NAP.I

 Voorzien van subsidies of co-financieren van Europese middelen voor lokale projecten

 Oostenrijks Integratiefonds (ÖIF)

 Belangrijkste beleidstool: financiering van lokale projecten, zoeken naar innovatieve projecten

 Ondersteuning (projecten en personen) via 9 integratiecentra verspreid over Oostenrijk: één in elke provincie

 Taken van ÖIF onder de ‘Asiel en Integratiewet’ (2017)

➢ Subsidiëren van de lessen rond taal, en normen en waarden

➢ Focusadvies, verdiepende inburgeringscursussen en seminars over onderwerpen als cultuur en samenleving, 
vrouwenrechten en werk

➢ Subsidieprogramma’s binnen onderwijs en arbeidsmarktintegratie, zoals mentorships

➢ Seminaries voor betrokken publieke en private actoren

 Andere activiteiten

➢ Via panelgespreken, discussies, publicaties etc. promoot het ÖIF het begrijpen van de kansen en uitdagingen 
binnen integratie en migratie.

➢ Publiceren van actuele data omtrent immigratie en integratie
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Oostenrijk
Methoden

 Verschuiving trends

 Vanaf 2022 structurele promotie van vrijwilligerswerk (belangrijk deel van Oostenrijks sociaal weefsel)

 Meer thematische werking; vb. vrouwelijke migranten

 Pilootfase: Incentives voor migranten (en niet-migranten) om te verhuizen naar het westen (weinig 

werkloosheid)

➢ Vb. Initiatieven (jobfairs) om werklozen uit oosten en bedrijven uit westen samen te brengen

➢ Vb. Pilootproject “Ticket to West”: financiële compensatie voor herlokaliseringskosten

 Voorbeelden project

 ZUSAMMEN-initiatief: succesvol geïntegreerde immigranten fungeren als integratieambassadeurs

Vb. publieke evenementen, lezingen, panels (…)
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Oostenrijk
Kosten

 Algemeen federaal budget integratie en inburgering: 103 mio euro (2021)

 Projectfinanciering via jaarlijks call-systeem

 Eigen financiering en aanvulling op AMIF/ESF fondsen

 124 integratieprojecten (2021)

 14 mio euro (2021)

 Kostprijs structurele ondersteuning

 Zeer moeilijk uit te splitsen, veel cross-sectionele projecten en werking

 Meeste inspanningen gebeuren door het ÖIF

➢ Opleidingen, onderzoeken, personeel: moeilijk uit te zoeken (deel van algemene financiering)

➢ Financiering projecten

 Provincies hebben aanvullend eigen budgetten om werking en projecten te financieren

 Inbreng migranten

 Migranten betalen zelf taalcursussen maar krijgen tot 750 euro of 50% terugbetaald als ze binnen 18 maanden

slagen
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Denemarken
Doelstellingen

 Integration Act 

 The Integration Act and the Act on Danish Language Training for Adult 

Aliens and Others aim to secure better integration into the Danish 

society, including the labour market, by a combination of improved 

opportunities for newcomers to enter the labour market and financial 

incentives directed at local authorities, language course providers and 

individual immigrants. 

 Focus: zowel nieuwkomers als langdurige inwoners van buitenlandse 

origine actief laten participeren op de arbeidsmarkt en de samenleving 

 Economische incentives voor lokale besturen (vaste maandelijkse 

subsidie)
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Denemarken
Organisatie

 Verantwoordelijkheid bij de lokale besturen 

 Contract tussen iedere nieuwkomer en gemeente met individueel programma (max. 1 maand na 

aankomst)

➢ Gebaseerd op achtergrond en mogelijkheden nieuwkomer 

➢ Taal

➢ Actieve participatie (vb. coaching, job training, stage, tewerkstelling met subsidies,…)

 Verklaring van ‘residence and self-sufficiency’

 Centrale ondersteuning

 Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI)

➢ Advisering en expertise voor lokale besturen 

 Council for Ethnic Minorities

➢ Activiteiten: consultaties, projectondersteuning, advisering van beleidsmakers → gericht op LT 
oplossingen 

➢ Doel: Inclusieve samenleving → communicatie en beeldvorming 

➢ Samenstelling: organisaties en comités op verschillende bestuurlijke niveaus 
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Denemarken
Kosten

 Kosten gedragen door lokale besturen, centraal gesubsidieerd 

 Gemeenten financieren individuele integratie 

 Centraal:

➢ 50% gecompenseerd

➢ Basis financiering per persoon in begeleidingstraject

➢ Resultaatsverbintenis bij mijlpalen:

▪ Vb. Tewerkstelling

▪ Vb. Opleiding

▪ Vb. Taaltest
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