TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Migratie en Integratie: sterker inzetten op interbestuurlijke regie
en coördinatie

Hoort bij strategisch dossier

SD3: samenleven in diversiteit

Korte omschrijving

Onze samenleving is verkleurd. Overheden, instellingen en
diensten worstelen nog met deze nieuwe maatschappelijke
uitdagingen die hiermee zijn gepaard gaan. We vragen zowel
aan de federale als Vlaamse overheid een agenda voor
migratiediversiteit, die specifieke doelstellingen voor de
verschillende beleidsdomeinen voorlegt. Een agenda
migratiediversiteit is de veruitwendiging van een expliciet
discours. Het getuigt van een algemene politieke en
maatschappelijke wil en urgentie om diversiteit en het
samenleven in diversiteit te laten slagen, voor iedereen. Er is
nood aan een ambitieus overkoepelend actieplan met
innovatieve en beleidsdomeinoverschrijdende acties, en met
duidelijk meetbare en evalueerbare resultaatsindicatoren.
Tegelijkertijd is er ook nood aan afstemming met de andere
bestuursniveaus. Dit kan opgevangen worden in Landelijke en
regionale Regietafels Migratie en Integratie waar zowel de
federale, regionale en lokale overheden deel van uitmaken.

Wat ?
Ons land staat voor de uitdaging om de superdiversiteit te aanvaarden en de bijhorende
maatschappelijke uitdaging aan te pakken.
De blijvende vluchtelingeninstroom en zeker de hoge graad van bescherming verzoekers
internationale bescherming, de stijgende gezinshereniging, intra-Europese migratie en transmigratie
noopt tot betere samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus en een programma
migratiediversiteit die specifieke prioriteiten en doelstellingen voor de verschillende
beleidsdomeinen voorlegt.
Hoe ?
Er is nood aan een ambitieus overkoepelend actieplan met innovatieve en
beleidsdomeinoverschrijdende acties, en met duidelijk meetbare en evalueerbare
resultaatsindicatoren. Onderzoek en monitoring is hierbij een noodzaak.
Tegelijkertijd is er ook nood aan afstemming met de andere bestuursniveaus. Dit kan opgevangen
worden in Landelijke en regionale Regietafels Migratie en Integratie waar de zowel de federale,
regionale en lokale overheden deel van uitmaken rond enkele beleidsprioriteiten.
Op federaal + Vlaams vlak vertaalt dit zich in volgende verwachtingen:

-

Een agenda voor migratiediversiteit ondersteund door onderzoek (cf. infra). Naast de
Vlaamse overheid heeft ook de federale overheid nood aan een programma
migratiediversiteit die specifieke prioriteiten en doelstellingen voor de verschillende
beleidsdomeinen voorlegt.

-

Om te vermijden dat de gedeelde verantwoordelijkheid en het mainstreamen van het beleid
minder aandacht met zich meebrengt is er politiek en ambtelijk toezicht nodig op de
naleving ervan. Er is nood aan een ambitieus overkoepelend actieplan met innovatieve en
beleidsdomeinoverschrijdende acties, en met duidelijk meetbare en evalueerbare
resultaatsindicatoren.

-

Het is absoluut noodzakelijk om bij het programma migratiediversiteit de lokale besturen te
betrekken. We schuiven resoluut de multilevel governance aanpak naar voren. Met naast
een duidelijke afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen ook de noodzaak van
een verticale afstemming met de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

-

Om te vermijden dat de gedeelde verantwoordelijkheid en het mainstreamen van het beleid
minder aandacht met zich meebrengt, is de aanduiding van een politiek verantwoordelijke
nodig op de naleving ervan.

Zie ook technische fiches: ‘De rol van de lokale besturen bij de opvang van verzoekers
internationale bescherming (voordien asielzoekers) en lokale dienstverlening aan vreemdelingen’
en ‘Betere ondersteuning voor de regie en realisatie van een lokale integrale aanpak van
radicalisering en polarisering’.
Op Vlaams niveau vertaalt dit zich in volgende verwachtingen:
-

Een agenda voor migratiediversiteit ondersteund door onderzoek (Cfr. Nederland waar
Migratiediversiteit één van de thema’s is van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor
Regeringsbeleid).

-

Een Vlaamse regietafel in samenwerking met de lokale besturen. We schuiven alvast de
volgende prioriteiten naar voor:
o

Inzetten op monitoring: elke beleidsdomein moet dezelfde definitie mensen van
buitenlandse herkomst hanteren met duidelijk meetbare en evalueerbare
resultaatsindicatoren. Bij het ontwikkelen van beleid kan het effectiever zijn om
interventies te ontwikkelen die gericht zijn op bepaalde groepen, personen met een
buitenlandse herkomst wanneer algemeen beleid hen onvoldoende bereikt.

o

Versterken van lokale besturen bij de uitvoering en regie lokaal integratiebeleid,
zie technische fiche Betere ondersteuning voor de regie en realisatie van een lokaal
integratiebeleid

o

Onderwijs: nood aan taskforce Onderwijs en Migratiediversiteit

o

Werk: nood aan taskforce Werk en Migratiediversiteit

o

Een ambitieus overkoepelend actieplan met een innovatieve en
beleidsdomeinoverschrijdende strategische visie, acties, en duidelijk meetbare en
evalueerbare resultaatsindicatoren. Ook voor dit actieplan is het belangrijk een
politiek verantwoordelijke (regisseur) aan te duiden voor de naleving ervan:
We schuiven voor dit actieplan volgende prioriteiten naar voor:
1) Toegankelijkheid van dienstverlening met aandacht voor een
transversale aanpak niet vanuit één beleidsdomein, met focus op
de versterking van de eerstelijnsdiensten en instellingen,
organisaties en besturen beter toerusten op diversiteit

2) Taalbeleid:
o Voldoende NT2 aanbod
o Voldoende aanbod Sociaal tolken en vertalers
o Meer en betere afstemming tussen formeel en informeel
leren; lokale besturen betrekken als grootste organisator
van informeel leren.
o Afsprakenkader NT2, regie NT2: lokale besturen niet
vergeten
o Ondersteuning taalbeleid: bij gemeentelijke
dienstverlening, maar ook andere sectoren, onderwijs,
welzijn, gezondheid.
Ook hier is coördinatie nodig. Versterk het Agentschap Integratie
en Inburgering in deze rol
3) Anti-discriminatiebeleid: zorgen voor een eerlijke behandeling
van alle groepen
4) Versterken Sociale cohesie
A. Versterken van sociaal kapitaal
o Inzetten op positieve identiteitsontwikkeling
o Versterking vrijwilligerswerking (buddy’s)
o Versterken verenigingen
o Inzetten op mediawijstheid
B. Verbinding tussen bewoners bevorderen
o Verliesgevoelens counteren ontvangende samenleving
o Inzetten op wijkwerking en buurtwerk
o Inzetten op actief burgerschap van alle burgers
o Inzetten op (vrijetijds)participatie van alle burgers
o Inzetten op interlevensbeschouwelijke dialoog
C. Versterken sociale veiligheid (Zie ook technische fiche ‘Betere
ondersteuning voor de regie en realisatie van een lokale
integrale aanpak van radicalisering en polarisering’
o Inzetten op buurtnetwerken
o Inzetten straathoekwerk, buurtstewards,
Effecten:
Inzetten op een betere coördinatie en regie zal resulteren in betere resultaten van de doelstellingen
van het (Vlaamse) integratiebeleid.
- de zelfstandige en evenredige participatie van de personen van buitenlandse herkomst
- de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen, en meer specifiek voor de
personen van buitenlands herkomst
- een actief en gedeeld burgerschap van eenieder;
- het versterken van sociale samenhang.
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