
                                            

 

                 

 Samenwerken aan een participatief lokaal integratiebeleid 
in kleine en middelgrote steden 

31 maart 2023 10:00 – 17:00 
KBR, Kunstberg 28, 1000 Brussel 

9u30-10u15: Welkom met koffie & kennismaking met de sprekers  

10u15-12u DEEL 1: KENNISOVERDRACHT: presentaties van de partners 

10u15-10u30: Introductie studiedag door Prof. Dr. Ilke Adam (Vrije Universiteit Brussel) 

10u30-10u45u: Zijn zij verantwoordelijk, of wij? Samenwerken voor een beter beleid. Prof. 
Ilke Adam & Louise Hantson (Vrije Universiteit Brussel) 

Wat zijn de uitdagingen rondom de multilevel governance van migratie, integratie en anti-
discriminatie en hoe kan de samenwerking van lokale overheden met verschillende lokale 
belanghebbenden, andere steden en de Vlaamse en Federale overheden versterkt worden? 
We delen bevindingen van het H2020 Whole-COMM project dat integratiebeleid in kleine- en 
middelgrote steden en rurale gemeentes in 10 landen onderzocht. 

10u45- 11u: We hebben te weinig personeel! Hoe capaciteit ontwikkelen voor een krachtig 
beleid in kleine en middelgrote steden? Prof. Stijn Oosterlynck, Doctorandi Ona Schyvens & 
Gaëlle Mortier (Universiteit Antwerpen) 

In deze presentatie gaan we op zoek naar handvatten die lokale besturen kunnen 
ondersteunen in het ontwikkelen van een integratiebeleid. Hierbij trachten we te achterhalen 
hoe kleine en middelgrote steden de capaciteit kunnen ontwikkelen om de integratie van 
nieuwkomers te optimaliseren. 

11u-11u15: Niet alleen voor, maar mét nieuwkomers. Bouwstenen voor een participatief 
beleid. Amina Kasmi & Cédric Fossé (Levl vzw) 

Hoe ziet een inclusief beleidsplan eruit dat niet alleen beleid maakt over doelgroepen maar 
met hen, en hoe maak je zo’n plan participatief op? Op basis van wetenschappelijk onderzoek 
van HIVA bespreken we  goede praktijken, participatieve methodieken en manieren waarop 
lokale besturen via maar ook samen met lokale politici, ambtenaren, adviesraden en 
verenigingen burgerschap kunnen versterken. 

11u15-11u30: Peter Cousaert, diensthoofd Samenleven & Beleven van de VVSG bespreekt de 
3 voorgaande presentaties 



11u30- 12u: Vragen en commentaar van het publiek 

12u  – 13u30: Lunch 

13u30-15u: DEEL 2: PARALLELLE WORKSHOPS  

Workshop 1: Participatieve methodieken & het ideale beleidsplan integratie. 

Geleid door LEVL, Cédric Fosse: medewerker Antiracisme en Antidiscriminatie. 

Hoe kunnen lokale besturen en organisaties concreet werken aan actief burgerschap met een 
grote focus op het verduurzamen van de resultaten? Ook gaan we de discussie aan over de 
ideale inhoud van een beleidsplan integratie. Bestaat dit? En, hoe kunnen kleine en 
middelgrote steden integratie en nieuwkomersbeleid aan andere beleidsdomeinen koppelen? 

Workshop 2: Transversaal beleid voor nieuwkomers.  

Geleid door de VVSG, Sabine Van Cauwenberghe: Stafmedewerker integratie- en 
inburgeringsbeleid; Stad Leuven, Lien Eerdekens: coordinator nieuwkomersbeleid Stad Leuven 
& VUB Dr. Laura Westerveen. 

Hoe verticale en horizontale samenwerkingen rondom niewkomersbeleid versterken? Hoe dit 
te bereiken met Vlaanderen, de Federale overheid, met andere steden en binnen de stad? Een 
behapbare best practice van een multilevel lokaal nieuwkomersbeleid, het onhaalhuis De 
Nomade, wordt voorgesteld door de stad Leuven. 

Workshop 3: Hoe transversaal beleid en intergemeentelijke samenwerking versterken? 

Geleid door Universiteit Antwerpen, Prof Stijn Oosterlynck & Doctorandi Ona Schyvens en 
Gaëlle Mortier en Kathleen Boel, Projectleider Plan Samenleven binnen AgII. 

In deze workshop worden beleidsaanbevelingen uit het PISTE onderzoek en ervaringen van  
AGII consulenten gedeeld. Hoe transversaal beleid en intergemeentelijke samenwerking 
versterken? Hoe kunnen kleine gemeentes de deelname van migranten aan het ontwerp, de 
uitvoering en de evaluatie van het integratiebeleid en de toetsing ervan in kleine en 
middelgrote steden bevorderen? 

15u-15u15: Afsluiting van de studiedag  

15u15- 17u:  Koffie & netwerkmoment 

 


