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Samenwerkingsovereenkomst 
Tussen Lokaal Bestuur Zwevegem 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 de-

creet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid; 

regelt voorliggende overeenkomst de samenwerking tussen, 

enerzijds, 
 

Lokaal Bestuur Zwevegem vertegenwoordigd door Dirk Desmet, voorzitter Gemeenteraad/OCMW-raad 

en Jan Vanlangenhove, algemeen directeur 

en anderzijds 

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Roel Ver-

haert, voorzitter van de Raad van Bestuur en Olivier Charon, waarnemend 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 integratiebe-

leid 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 zijn gemeente/stad.  

Om een samenwerking nog meer af te stemmen op maat van het lokaal bestuur verankeren we voor de 

komende bestuursperiode onze engagementen in een samenwerkingsovereenkomst. 

2. Rollen en verantwoordelijkheden in de 
samenwerking 

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

✓ Empowerment van personen met een migratieachtergrond en anderstaligen  

Informeren en doorverwijzen van inburgeraars en minderjarige nieuwkomers 
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Het Lokaal Bestuur Zwevegem informeert de inburgeraars over het inburgeringstraject en verwijst hen 

door naar het Agentschap Integratie en Inburgering1. Het Agentschap Integratie en Inburgering onder-

steunt het Lokaal Bestuur Zwevegem bij de vervulling van deze opdracht en stelt voldoende informatie-

materiaal ter beschikking aan het  Lokaal Bestuur Zwevegem. 

Het  Lokaal Bestuur Zwevegem brengt de minderjarige nieuwkomer of anderstalige kleuter die zich in-

schrijft 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 ge-

schikte onderwijsaanbod en indien nodig ook naar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen.2 

Het Lokaal Bestuur Zwevegem stelt Maud Vandekerkhove (sociale dienst) en Valerie Sarasyn (dienst bur-

gerzaken) aan als contactpersonen voor het Agentschap Integratie en Inburgering inzake deze opdracht.3 

Op het vlak van doorverwijzing naar Agentschap Integratie en Inburgering vanuit de dienst burgerzaken 

van het Lokaal Bestuur Zwevegem worden bijkomend de volgende afspraken gemaakt. 

- Er wordt meer actief doorverwezen naar het AgII vanuit dienst burgerzaken.  

- Er wordt in 2020 een infosessie door AgII in Zwevegem gegeven rond reglementering en door-

verwijzing, voor alle maatschappelijk werkers en medewerkers vreemdelingenzaken burgerza-

ken. 

 

AgII wisselt informatie uit over de nieuwkomers in Zwevegem 

Het AgII beschikt over relevante informatie over de nieuwkomers in Zwevegem en kan bij het begin van 

het jaar cijfers bezorgen van het afgelopen jaar betreffende:  

- Aantal meerderjarige nieuwkomers4  

- Aantal meerderjarige nieuwkomers naar nationaliteitsgroep  

- Aantal meerderjarige nieuwkomers naar doelgroep5 

- 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) 

 

Gegevensuitwisseling, afstemming en samenwerking over gezamenlijke cliënten 
Het AgII verwijst inburgeraars die een contract ondertekenden en behoeftig zijn door naar het OCMW. 

Het OCMW verwijst in het kader van een geïndividualiseerd traject voor maatschappelijke integratie 

(GPMI) OCMW-cliënten die in aanmerking komen voor (verplichte) inburgering zoveel als mogelijk door 

................................... 

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. 

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

5 Wie is de doelgroep van inburgering? Lees het na op de website van het AgII: http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/doel-

groep-inburgering 

http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/doelgroep-inburgering
http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/doelgroep-inburgering
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naar het Agentschap Integratie en Inburgering om een inburgeringstraject te volgen. Voor deze ge-

meenschappelijke klanten maken het AgII en het Lokaal Bestuur Zwevegem de volgende afspraken: 

 

- De uitwisseling van gegevens gebeurt elektronisch via KBI 

- Medewerkers van het Lokaal Bestuur Zwevegem en trajectbegeleiders van het Agentschap In-

tegratie en Inburgering stemmen de begeleiding van de gezamenlijke klanten op elkaar af. Hier-

over worden afspraken gemaakt tussen de betrokken medewerkers van het Lokaal Bestuur Zwe-

vegem en de respectievelijke trajectbegeleider van AgII. 

 

Samenwerking op vlak van Nederlands als tweede taal (NT2) 
Het Agentschap Integratie en Inburgering verwijst nieuwkomers en anderstaligen door naar een passend 

aanbod Nederlands als tweede taal. 

 

Het Agentschap Integratie en Inburgering bezorgt het Lokaal Bestuur Zwevegem jaarlijks een overzicht 

van:  

- Het aantal doorverwezen anderstaligen (inclusief inburgeraars) 

- Het % anderstaligen dat naar CBE of CVO is doorverwezen 

 

✓ Het voeren van een intern diversiteitsbeleid  binnen het lokaal bestuur 
 

In functie van het intern diversiteitsbeleid zal het AgII met het Lokaal Bestuur Zwevegem in de periode 

2020-2025 op volgende vlakken samenwerken:  

• Input bij de opmaak en uitvoering van de actieplannen toegankelijkheid en armoedebestrijding 

• Concrete acties uit de voornoemde actieplannen (o.a. buurtwerking, taalpunt, onthaalbeleid,…) 

[= het intern diversiteitsbeleid van een lokaal bestuur: de organisatiecultuur, een divers (personeels)be-

leid, een toegankelijke dienstverlening, toegankelijke informatie, toegankelijke communicatie.]  

 

✓ Vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving 
Binnen dit kader zal het AgII met het Lokaal Bestuur Zwevegem in de periode 2020-2025 op volgende 

vlakken samenwerken:  

• Ondersteuning buurtwerker en projecten rond lokale sociale cohesie 

• Projecten met vrijwilligers van buitenlandse herkomst, o.a. project taalhulpen en participatie-

projecten 

[= het bevorderen van het vertrouwen en wederkerigheid in en tussen gemeenschappen (bonding & 

bridging sociaal kapitaal) en over het bevorderen van de sense of belonging.] 

 

✓ Versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid 
Binnen dit kader zal het AgII met het Lokaal Bestuur Zwevegem  in de periode 2020-2025 op volgende 

vlakken samenwerken:  

• Taaldrempels wegwerken binnen verschillende sectoren (onderwijs, vrije tijd,…) en taalbeleid 

faciliteren/opzetten binnen Lokaal Bestuur. 

• Onthaalpakket ontwikkelen. 
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[= ondersteuning op de werkvloer - op maat van het Lokaal Bestuur Zwevegem. Focus op de regierol die 

een lokaal bestuur heeft naar externe partners (externe regierol) met de verschillende regiocomponen-

ten maar hebben ook oog voor de randvoorwaarden (draagvlak, interne regie-interne organisatie en 

middelen).] 

3. Modaliteiten voor samenwerking 

Het Lokaal Bestuur Zwevegem kan gebruikmaken 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/wat-doen-we/juridische-dienstverlening en 

www.vreemdelingenrecht.be   

- Dienst STV : https://integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen#ik-zoek-
sociaal-tolk-of-vertaler E-mail: STV@integratie-inburgering.be – T.: 02/205 00 71 

Minstens jaarlijks vindt een overleg plaats tussen de verantwoordelijke medewerker van het Agent-

schap Integratie en Inburgering en de verantwoordelijke medewerkers van het  in functie van de moni-

toring en evaluatie van de samenwerking.  

Jaarlijks kan het Lokaal Bestuur Zwevegem 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.  

Contactgegevens voor meer info 

Hoofdzetel Agentschap Integratie en Inburgering  

E-mail: onthaal@integratie-inburgering.be  

Tel: 02 205 00 50 

Regio West-Vlaanderen Agentschap Integratie en Inburgering  

E-mail: wvl@integratie-inburgering.be 

Tel: 056 74 21 50 

Contact voor integratie en inburgering van  het Lokaal Bestuur Zwevegem 

E-mail: maud.vandekerkhove@ocmw.zwevegem.be en valerie.sarasyn@zwevegem.be 

Tel: 056 76 52 32 (sociale dienst) en 056 76 55 33 (dienst burgerzaken)  

 
  

https://integratie-inburgering.be/wat-doen-we/juridische-dienstverlening
http://www.vreemdelingenrecht.be/
https://integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen#ik-zoek-sociaal-tolk-of-vertaler
https://integratie-inburgering.be/wat-doen-we/sociaal-tolken-en-vertalen#ik-zoek-sociaal-tolk-of-vertaler
mailto:STV@integratie-inburgering.be
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4. Handtekeningen 

 

 

 

 

 

[NAAM]  

[FUNCTIE] 

 
 

Dirk Desmet  

Voorzitter Gemeenteraad/OCMW-raad] 

 
 

[NAAM]  

[FUNCTIE] 

 
……………………………………………………………………………. 

 

Jan Vanlangenhove  

Algemeen directeur 

 
……………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

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

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 
in 2013 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer 
info vind je op www.integratie-inburgering.be. 

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

http://www.integratie-inburgering.be/

