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Onderwerp: het Lokaal Integratiebeleid en het project CoNnect Brussel 

___________________________________________________________________________ 
 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Het Vlaamse inburgeringstraject wordt op dit moment hertekend en zal in werking treden in 

2022. Het lokale integratiebeleid, dus ook dat van de VGC in Brussel, moet daar nauw op 

aansluiten. De VGC heeft Vlaams minister van Inburgering Bart Somers beloofd tegen 31 maart 

2021 haar plan Lokaal Integratiebeleid te bezorgen. 

 

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit 3 pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke 

oriëntatie en trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, verdere studies...). Het nieuwe 

inburgeringsdecreet voegt daar de 4de pijler van sociale netwerking en participatie aan toe. Elke 

nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt, zal in de toekomst minstens 40 uur gekoppeld 

worden aan een buddy. Op die manier kan hij of zij Nederlands oefenen en een sociaal netwerk 

uitbouwen. 

 

In juli 2020 schreef de Vlaamse overheid samen met het Europees fonds voor Asiel, Migratie 

en Integratie (AMIF) een projectoproep uit voor lokale besturen om proeftuinen ‘sociale 

netwerken en participatie’ voor nieuwkomers op poten te zetten. Veel lokale besturen zijn op 

de kar gesprongen om de 4de pijler van het inburgeringstraject te realiseren1. Ook de VGC heeft 

een project ingediend, CoNnect Brussel. Met het project CoNnect Brussel wil de VGC “de basis 

leggen voor een strategische model, een stadslabo voor community-building tussen nieuwe en 

minder nieuwe Brusselaars. We willen de brug nog sterker maken en de inburgeraars nog beter, 

warmer en duurzamer vernetwerken binnen het N-netwerk, i.e. het brede aanbod van 

organisaties en netwerken aan Nederlandstalige zijde in Brussel. We willen daarbij zowel 

werken op individueel niveau (via buddytrajecten), als op organisatieniveau (i.e. meer 

organisaties in het N-netwerk als ankerplek voor de inburgeraar). In de buddytrajecten zal 

aandacht gaan naar brede sociale steun, kennismaking met het aanbod en doorstroom naar 

vrije tijd en vrijwilligerswerk”2. De VGC zal voor het project CoNnect Brussel 82.882 euro 

ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Daarom had ik vraag volgende vragen gesteld: 

 

- Is het plan Lokaal Integratiebeleid klaar? Zo ja, kunt u het plan toelichten? Wat zijn de 

prioriteiten? Zo neen, wanneer zal het plan klaar zijn? Kunt u al enkele elementen 

voorstellen? 

 

- Wat is de exacte inhoud en opzet van CoNnect Brussel? Hoe worden de buddytrajecten 

opgezet? 

 

                                                           
1 https://integratie-inburgering.be/nl/26-lokale-proefprojecten-starten-rond-sociale-netwerking-en-
participatie-voor-inburgeraars  
2 https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/connect-brussel  
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- Wat zijn de te bereiken doelen van CoNnect Brussel? Welke doelstellingen zet het? Hoe 

zullen die doelen gemeten worden? Hoe zal het succes van het project gemeten worden? 

 

- Kent de VGC eigen middelen toe aan het project CoNnect Brussel? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Gilles Verstraeten 


