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Samenwerkingsovereenkomst
Tussen lokaal bestuur Halle en het Agentschap Integratie en Inburgering

Gelet op het decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen
van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de
uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;

regelt voorliggende overeenkomst de samenwerking tussen,
enerzijds,
het lokaal bestuur van Halle vertegenwoordigd door Bertrand Demiddeleer, voorzitter Gemeenteraad
en Jan De Winne, Algemeen directeur
en anderzijds
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Roel
Verhaert, voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Jo De Ro, Algemeen directeur,
tijdens de periode 2020-2025.

1.

Context

De groeiende diversiteit is in Vlaanderen een realiteit. Dit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor
complexe uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie
een integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op lange termijn de vruchten van plukt. Een integratiebeleid houdt immers in dat je samen met je partners problemen benoemt en oplossingen uitwerkt die de
hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in Halle.
Het Agentschap ondersteunt lokale besturen en organisaties in hun beleid en acties om beter om te gaan
met de groeiende etnisch-culturele diversiteit. Om een samenwerking nog meer af te stemmen op maat
van het lokaal bestuur beschrijven we voor de komende bestuursperiode onze engagementen in een
samenwerkingsovereenkomst.
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2.

Domeinen van samenwerking

Bovenvermelde partijen engageren zich om samen te werken op het vlak van:

2.1 Dienstverlening aan personen met een migratieachtergrond en anderstaligen
Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt nieuwkomers, die binnen de doelgroep vallen, trajectbegeleiding en lessen maatschappelijke oriëntatie aan. Anderstaligen worden door het Agentschap georienteerd naar de best passende cursus Nederlands voor anderstaligen en kunnen onder bepaalde voorwaarden hun kennis van het Nederlands laten attesteren.
2.1.1 Informeren en doorverwijzen van nieuwkomers en anderstaligen
•

Het lokaal bestuur van Halle informeert de nieuwkomers over het inburgeringstraject en anderstaligen over oriëntatie naar de gepaste lessen Nederlands. Het lokaal bestuur van Halle verwijst
hen door naar het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het lokaal bestuur van Halle bij de vervulling van deze opdracht en stelt voldoende informatiemateriaal ter beschikking.

•

Het lokaal bestuur van Halle brengt de (ouder van de) minderjarige nieuwkomer of anderstalige
kleuter die zich inschrijft in de gemeente op de hoogte van de vigerende bepalingen over de leerplicht en het recht op onderwijs en over het gemeentelijke socioculturele aanbod. Het AgII verwijst, voor zover de minderjarige nieuwkomer of anderstalige kleuter nog niet ingeschreven is in
een school of nog niet voldaan heeft aan de leerplicht, de minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters actief door naar het meest geschikte onderwijsaanbod en indien nodig ook naar
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.2

•

Het lokaal bestuur van Halle stelt Nadège Goeman aan als contactpersoon voor het Agentschap
Integratie en Inburgering inzake deze opdracht.3

•

Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert op vraag van het lokaal bestuur van Halle
een gratis infosessie om de informatie- en doorverwijzingsrol van de lokale besturen te optimaliseren.

•

In het kader van het project “AMIF 385 - Centrale begeleiding voor 15-19-jarige nieuwkomers uit
derde landen” engageert het lokaal bestuur zich om potentiële kandidaten toe te leiden naar het
AgII in Halle.
2.1.2 Afstemming van dienstverlening tussen het Agentschap Integratie en Inburgering en
het lokaal bestuur van Halle

•

Het AgII verwijst inburgeraars die een contract ondertekenden en behoeftig zijn door naar het
OCMW.

...................................
1

Zie Art. 32 van het decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, 7 juni 2013.

2

Zie art. 35-36 van het Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

3

Zie art. 14 van het uitvoeringsbesluit van het decreet betreffende het Vlaamse integratie - en inburgeringsbeleid, 29 januari 2016.
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•

Het OCMW verwijst in het kader van een geïndividualiseerd traject voor maatschappelijke integratie (GPMI) OCMW-cliënten die in aanmerking komen voor inburgering of lessen Nederlands
zoveel als mogelijk door naar het Agentschap Integratie en Inburgering.

•

De medewerkers van het lokaal bestuur-OCMW Halle en de medewerkers van het Agentschap
Integratie en Inburgering stemmen de begeleiding van de gezamenlijke klanten op elkaar af. Hierbij geldt:
‒ In het begin van het traject bespreken beide partijen met de klant dat we partnerorganisaties
zijn die informatie uitwisselen en proactief een traject samen afstemmen:
•

Doorverwijzing en opvolging Nederlands als tweede taal (NT2)

•

Maatschappelijk oriëntatie (MO) bepalen en opvolgen

•

Toekomstoriëntering met individuele begeleiding

‒ Het OCMW kan het verloop van de vormingsonderdelen (NT2/MO) zelf opvolgen via KBI 4-uitwisselingen.
‒ De klant blijft steeds verantwoordelijk voor zijn/haar traject.
‒ In geval van conflicten/problemen in de opbouw van een traject nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid op om het gesprek met elkaar aan te gaan om tot een gedragen oplossing
te komen in het belang van de klant. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de bereikbaarheid, competenties en goodwill van de klant (kanalen: mail, telefoon, gesprek, triogesprek AgII-OCMW-cliënt, ...).
Hierover worden bijkomend de volgende afspraken gemaakt:
‒ In navolging van de voorstelling door het AgII op een groot team van het OCMW op 19/10/2019
komt het OCMW haar werking voorstellen op een regioteam van het AgII. Een verdere afstemming van de dienstverlening aan gezamenlijke cliënten vindt in onderling overleg plaats na dit
moment.
2.1.3 Samenwerking op vlak van Nederlands als tweede taal (NT2)
•

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert de regierol over een passend en behoefte dekkend aanbod Nederlands als tweede taal in de regio waartoe ook Halle behoort. Dat betekent
dat het Agentschap Integratie en Inburgering samenkomt met alle aanbodverstrekkers NT2 met
het oog op een optimale afstemming van het aanbod NT2 op de vraag naar NT2. Het lokaal bestuur signaleert knelpunten/noden met tot NT2 binnen hun gemeente aan het AgII. Het AgII
neemt die signalen mee naar het NT2-overleg.

•

Indien het AgII een infosessie ‘Nederlands leren’ in de gemeente organiseert, verleent het lokaal
bestuur van Halle haar medewerking. Het lokaal bestuur kan bespreken met het AgII of een extra
infosessie ‘Nederlands leren’ wenselijk is en hoe deze georganiseerd wordt. Het lokaal bestuur
is in dat geval trekker en neemt de praktische organisatie op zich. Het AgII stelt indien mogelijk
personeel en een draaiboek ter beschikking.

•

Het AgII neemt op vraag deel aan het lokaal (NT2-)overleg waarbij het AgII een terugkoppeling
van het regionaal NT2-overleg kan voorzien, lokale NT2-cijfers uit KBI presenteert en mee streeft

...................................
4

Kruispuntbank Inburgering: het cliëntvolgsysteem van het AgII.

2 6 J A N U A R I 2 0 2 1 Samenwerkingsovereenkomst

.3 / 9

naar een optimale afstemming tussen de vraag en het aanbod aan NT2-lessen en lokale oefenkansen. Het lokaal bestuur coördineert en trekt dit overleg.

2.2 Het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur
Het Agentschap Integratie en Inburgering kan het lokaal bestuur van Halle op vraag ondersteunen bij het
ontwikkelen en uitrollen van een intern diversiteitsbeleid:
•

het divers personeelsbeleid;

•

het taalbeleid;

• de cultuursensitieve aanpak.
In de ondersteuning zijn verschillende werkvormen mogelijk: informeren, adviseren, vormingen, werksessies, leertrajecten,…

2.3 Toegankelijkheid vergroten met juridische informatie en sociaal tolken en vertalen
In het kader van een toegankelijke dienstverlening kan het lokaal bestuur van Halle gebruik maken van
het aanbod van de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht (VIF) en de dienst Sociaal
Tolken en Vertalen (STV) van het AgII. Het aanbod van en de modaliteiten voor samenwerking met deze
diensten vindt u hier:
‒ Dienst VIF: https://integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening en www.vreemdelingenrecht.be
‒ Dienst STV : https://integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen

2.4 Vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving
Het Agentschap Integratie en Inburgering informeert het lokaal bestuur van Halle op vraag over het
aanbod en goede praktijken voor het verbeteren van de lokale samenhang.
Bij ondersteuningsvragen zijn verschillende werkvormen mogelijk: informeren, adviseren, vormingen,
werksessies, leertrajecten,…
Gebaseerd op de huidige samenwerking en de gesprekken tussen het AgII en het lokaal bestuur in 20192020 zijn dit enkele ondersteuningspistes voor 2020-2025:
‒ Op vraag ondersteunt het AgII het lokaal bestuur bij de ontwikkeling, implementatie of evaluatie
van oefenkansen Nederlands.
‒ Vrijwilligers, bijvoorbeeld binnen het project “Hallo Nederlands”, kunnen gratis deelnemen aan het
open vormingsaanbod van het AgII.
‒ Het AgII kan advies verlenen over de hervorming en invulling van de stedelijke integratieraad.
‒ Het AgII kan ondersteunen bij de aanvraag van extra financiering voor projecten die ‘samenleven
in diversiteit’ bevorderen:
• We helpen je zoeken naar relevante partners.
• We zorgen voor inhoudelijke input om een projectidee uit te werken en delen onze expertise
over andere projecten.
• Mogelijks zijn we zelf een partner in het project (bijvoorbeeld voor inburgering, een vorming
duidelijke taal, …)
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•

We leveren cijfermateriaal aan en ondersteunen je bij de opmaak van een omgevingsanalyse
rond lokale diversiteit.

‒ In het kader van het project “AMIF 385 - Centrale begeleiding voor 15-19-jarige nieuwkomers uit

derde landen” engageert het lokaal bestuur van Halle zich om: potentiële kandidaten toe te leiden
naar het AgII in Halle, actief deel te nemen aan het partneroverleg en de inhoud van de zomercursus
mee vorm te geven.
‒ Het AgII ondersteunt Stad Halle in het traject 'omgaan met koloniale verwijzingen’ op volgende

aspecten:
•

Opmaak van een omgevingsanalyse.

•

Ontwikkelen van een vragenlijst voor de interviews, mee interviewen en aanreiken van een methodiek om de interviews te verwerken.

•

Vinden van geschikte interviewees en personen om in de werkgroep te zitten.

•

Methodieken aanreiken om tot gerichte acties te komen.

•

Organisatie van een debat aan het einde van het traject.

2.5 Versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid
Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt lokale besturen bij de invulling van hun regierol
op vlak van integratiebeleid. Voor het versterken van de lokale regierol en om te komen tot een transversale aanpak kunnen lokale besturen een beroep doen op de diensten van het AgII.
2.5.1 Ondersteunen van de interne en externe regierol van het lokaal bestuur
Het AgII vergroot bij lokale besturen de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) om de
regierol via een horizontaal integratiebeleid (HIB) uit te voeren. Binnen deze doelstelling focussen
we op het ondersteunen van de interne én externe regierol van het lokaal bestuur:
•

Interne regie en organisatie:
‒ een eigen diversiteitsbeleid: personeelsbeleid, taalbeleid, cultuursensitieve aanpak
‒ intern draagvlak (politiek, ambtelijk) voor het lokaal integratiebeleid
‒ coördinatie en samenwerking tussen diensten, over de beleidsdomeinen heen

•

Extern, gericht op:
‒ de toegankelijkheid van informatie, communicatie en dienstverlening van organisaties
en niet-gemeentelijke diensten op het grondgebied
‒ empowerment van personen met een migratieachtergrond en anderstaligen
‒ coördinatie: samenwerking en afstemming met partners i.f.v. het lokaal integratiebeleid
‒ extern draagvlak voor het lokaal integratiebeleid (burgers en partnerorganisaties)

Ondersteuning vanuit het AgII voor 2020-2025:
‒ Via informatie, advies en het faciliteren van uitwisseling met andere lokale besturen ondersteunt het AgII het lokaal bestuur van Halle bij de invulling van de regierol.
‒ Op vraag coacht het AgII de ambtenaar die deelneemt aan het 7-delig vormingstraject voor
lokale integratiemedewerkers. De focus van deze coaching ligt op het vertalen van het geleerde naar de lokale (beleids)context.
‒ Op vraag kan het AgII Stad Halle ondersteunen bij de evaluatie en implementatie van het onthaalbeleid voor nieuwe inwoners.
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2.5.2 Het Agentschap Integratie en Inburgering verstrekt cijfermateriaal over inwoners met
een niet-Belgische herkomst en anderstaligen aan het lokaal bestuur van Halle
Het lokaal bestuur van Halle kan informatie verkrijgen over de aanwezigheid van inwoners met nietBelgische herkomst, over inburgering en de doorverwijzing van anderstaligen (inclusief inburgeraars) naar lessen Nederlands. Als de gemeente deze informatie wil benutten (i.f.v. acties, beleidsplanning, monitoring…) levert het Agentschap Integratie en Inburgering de meest recente gegevens
op vraag af. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan het gaan over de volgende gegevens:
•

Aantal meerderjarige nieuwkomers 5

•

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep

•

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar doelgroep 6

•

Aantal meerderjarige nieuwkomers naar statuut

•

Totaal aantal aanmeldingen

•

Aantal inburgeraars dat zich heeft aangemeld naar doelgroep

•

Aantal inburgeraars dat zich heeft aangemeld naar nationaliteitsgroep

•

Totaal aantal inburgeraars die een contract hebben ondertekend

•

Aantal inburgeraars die een contract hebben ondertekend naar nationaliteitsgroep

•

Aantal inburgeraars die een contract hebben ondertekend naar doelgroep

•

Aantal inburgeraars die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond (aantal attesten)

•

Het aantal doorverwezen anderstaligen (inclusief inburgeraars) naar lessen Nederlands

•

Het % anderstaligen dat naar CBE of CVO is doorverwezen

Het lokaal bestuur van Halle kan jaarlijks volgende persoonsgegevens van inburgeraars verkrijgen:
•

het rijksregisternummer van de inburgeraars die zijn ingeschreven in het Rijksregister
in de gemeente aan wie de gegevens worden meegedeeld;

•

de vermelding of deze inburgeraars een inburgeringscontract hebben ondertekend;

•

de vermelding of deze inburgeraars een attest van inburgering hebben behaald.

Hiertoe dient eenmalig een standaardprotocol te worden opgemaakt.

Het AgII geeft duiding bij de interpretatie van cijfergegevens en kan op vraag ondersteunen bij de
opmaak van een “omgevingsanalyse lokale diversiteit” op de verschillende beleidsdomeinen.

3.
•

Modaliteiten voor samenwerking

Op vraag van het lokaal bestuur van Halle of het Agentschap Integratie & Inburgering kan een overleg
plaatsvinden tussen beide partijen in functie van de monitoring en evaluatie van de samenwerking.

...................................
5

Nieuwkomers zijn personen die zich recentelijk, voor het eerst en voor lange duur (meer dan drie maanden) in Vlaanderen komen vestigen.

6

Wie is de doelgroep van inburgering? Lees het na op de website van het AgII: http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/doelgroep-inburgering
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Jaarlijks kan het lokaal bestuur van Halle eigen accenten leggen in functie van zijn beleidsplan en
kunnen bijkomende afspraken bij voorliggende samenwerkingsovereenkomst geconcretiseerd worden in een jaarplan of addendum bij deze samenwerkingsovereenkomst.
•

Een aantal van de diensten worden door AGII gratis aangeboden (zie onderstaande tabel).
Het schepencollege kan daarnaast betalende dienstverlening inkopen voor de ondersteuning van het
Halse integratie- en inburgeringsbeleid. Daarvoor wordt overlegd tussen beide partijen. Het schepencollege beslist over de dienstverlening waarvoor het stadsbestuur beroep wil doen op AGII.
Het AgII hanteert een marktconform prijzenbeleid. De prijzen zijn onder voorbehoud van algemene
wijzigingen gedurende 2020-2025. Het AgII bekijkt de prijszetting per binnengekomen vraag en op
maat van de klant. Onderstaand prijzenkader geeft een indicatie per ondersteuningsvorm:
Open aanbod (all-in)
Prijs
Informatie en advies geven
gratis
Vorming / studiedag* (per persoon / per halve dag) 50,00
Op maat / op vraag (all-in)
Informatie en advies geven
gratis
Inhoudelijke bijdrage op studiedag / per uur*
65,00
Vorming (per organisatie / per halve dag)
250,00
Advies, inclusief vraagverduidelijking
gratis
Leertraject op maat (per organisatie / per halve
prijs per betalende bouwdag)
steen**
125,00
Netwerk faciliteren en opvolgen
gratis
Leer- en coachingstraject
1.000,00***
* Prijs all-in (vervoersonkosten, huur zaal, kopies, …). De prijs kan enkel afwijken als er bijkomende kostendrijvers zijn of als door een samenwerking met partners een andere prijssetting gevraagd wordt.
** Betalende bouwsteen: alle soorten vormingen, werksessies, ...
*** Richtprijs gebaseerd op 8 bouwstenen, totale prijs afhankelijk van onderhandeling.

Contactgegevens voor meer info
Agentschap Integratie en Inburgering, Vlaams-Brabant, regio Halle-Dilbeek
E-mail: vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
Tel: 02/701 76 40
Consulent integratie Halle-Dilbeek: Noëmie Abts
E-mail: noemie.abts@integratie-inburgering.be
Tel: 02/701 77 16
Contact voor integratie en inburgering van stad/gemeente: Nadège Goeman
E-mail: nadege.goeman@Halle.be
Tel: 02/365 97 04

2 6 J A N U A R I 2 0 2 1 Samenwerkingsovereenkomst

.7 / 9

4.

Handtekeningen

Jo De Ro
Algemeen directeur

Jan De Winne
Algemeen directeur

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….
Bertrand Demiddeleer
Voorzitter gemeenteraad

…………………………………………………………………………….

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken,
en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen,
en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd
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in 2013 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer
info vind je op www.integratie-inburgering.be.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2 6 J A N U A R I 2 0 2 1 Samenwerkingsovereenkomst

.9 / 9

