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Onderwerp: Het Lokale Integratiebeleidsplan en het project CoNnect Brussel 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Het nieuwe inburgeringsdecreet van de Vlaamse Regering treedt in werking in 2022. Het 
inburgeringstraject krijgt een 4de pijler van sociale netwerking en participatie. Concreet zal elke 
nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt in de toekomst minstens veertig uur gekoppeld 
worden aan een buddy. Op die manier kan hij of zij Nederlands oefenen en een sociaal netwerk 
uitbouwen. Als lokaal bestuur is de VGC direct betrokken bij de uitwerking van de nieuwe 
vierde pijler in Brussel. In het kader hiervan zit u regelmatig samen met Vlaams minister voor 
Inburgering Bart Somers. Het Lokale Integratiebeleidsplan moet ten laatste tegen eind 
september worden ingediend bij de Vlaamse overheid. Volgens uw woorden is dit plan een 
verdere concretisering van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 vanuit de specifieke 
invalshoek ‘Samenleven en diversiteit’. Hopelijk kunt u het plan vandaag toelichten en het ons 
ook bezorgen. 
 
Voor de uitwerking van de nieuwe vierde pijler in Brussel wordt een proeftuin opgezet: 
CoNnect Brussel. In dit project staan kwalitatieve buddytrajecten tussen nieuwe en minder 
nieuwe Brusselaars centraal. Het is de bedoeling dat de inburgeraar en zijn buddy het N-aanbod 
samen ontdekken en stappen zetten richting vrije tijd, cultuur, kunsten, sport welzijn, 
vrijwilligerswerk enzovoort. Bij de ondersteuning van de trajecten gaat specifiek aandacht naar 
brede werving en communicatie, doordachte matching en kwaliteitsvolle begeleiding doorheen 
het traject. Ik vraag me hierbij af of er kwalitatieve vereisten zijn voor wie buddy kan en mag 
worden. Voor de uitvoering van het project worden partnerschappen vooropgesteld met onder 
andere de bon-onthaalbureaus, het Huis van het Nederlands, hoger onderwijsinstellingen en de 
organisaties uit het N-netwerk. De algemene doelstelling is om na anderhalf jaar projectwerking 
alle proeftuinen te verankeren in een duurzaam kader voor de verdere uitbouw van de vierde 
pijler.  
 
Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 
- Kunt u het Lokale Integratiebeleidsplan toelichten? Wanneer is het plan ingediend? 
- Wanneer zat u voor het laatst samen met Vlaams minister Somers over de uitwerking 
van de 4de pijler in Brussel? Wat is er precies besproken? 
- Hoe verloopt de voorbereiding van het project CoNnect Brussel? Met welke partners 
zal er worden samengewerkt? 
- Zijn er kwalitatieve vereisten voor wie buddy kan en mag worden? Zoekt men 
bijvoorbeeld iemand met een bepaalde taalkennis, iemand van dezelfde gemeenschap of 
achtergrond of net niet, iemand die een job heeft, iemand met een bepaald opleidingsniveau? 
Of kan het iedereen zijn? Hoe gebeurt de matching? 
 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Gilles VerstraetenRaadslid VGC 


