Europese integratiefondsen:
mogelijke maatregelen en bijbehorende fondsen
Gebaseerd op ‘Toolkit on the Use of EU Funds for the Integration of People with a Migrant
Background’ - Europese Commissie: zie
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/social-inclusion/integration-of-migrants/too
lkit-integration-of-migrants.pdf

Lees alles over de verschillende programma’s op de VLEVA-subsidiegids:
https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies
1. WERK Integratie op de arbeidsmarkt op lange termijn
●

●

●

Maatregelen voor arbeidsmarktactivering: professionele opleidingen en trainingen
voor ondernemers, microfinanciering schema's, ontwikkeling en uitrollen van een
tewerkstellingsbeleid, taalopleidingen
⇒ ESF/AMIF
Beroepsopleidingen beter afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt, zowel
binnen klassiek onderwijs als bij volwassenenonderwijs. Onder meer via betere
samenwerking tussen arbeidsbureaus en beroepsopleidingen.
○ ESF: Training van basisvaardigheden, zoals taal, wetenschap, IT,...
○ ESF: Professionele training zoals leertijd en andere on-the-job training
○ ESF/AMIF: Gelijkwaardigheid/certificatie van cursussen en opleidingen
Discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan door capaciteitsopbouw. Bijvoorbeeld
via trainingen in de juridische aspecten van anti-discriminatie, pro-bono juridische
diensten, workshops, conferenties,...
⇒ ESF

2. ONDERWIJS Zorgen voor inclusief en geïntegreerd onderwijs
●

●

●

Hervormingen voor een inclusiever en minder gesegregeerd onderwijsbeleid.
Bijvoorbeeld via experten, conferenties en workshops.
⇒ AMIF/ESF
Inschrijvingstools aanpassen voor een betere organisatie van gemengde scholen
(bvb. loterij)
⇒ AMIF/ESF
Toegang tot niet-gesegregeerd, mainstream en inclusief onderwijs verbeteren. Via
verschillende fondsen:
○ AMIF/ESF: Evaluatie van de noden van studenten, ouders en scholen
○ AMIF/ESF: Introductie van innovatieve pedagogische tools en methoden om
bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen te verhogen.
○ AMIF/ESF: Individuele ondersteuning voor studenten, bijvoorbeeld voor de
overgang tussen verschillende onderwijsniveaus (bvb. mentors)

○
○

●

AMIF/ESF: Naschoolse en extra-curriculaire activiteiten
AMIF/ESF: Taaltraining voor pas aangekomen kinderen met een migratie
achtergrond
○ AMIF/ESF: Training van onderwijsprofessionals met een focus op
onderwijsproblemen en risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten
○ AMIF/ESF Ontwerpen van pilootacties, capaciteitsopbouw,...
○ AMIF/ESF: School transport
○ AMIF/ESF: Training van leraren, mentors en assistenten
○ AMIF/ESF: Capaciteitsopbouw en training van vertegenwoordigers van de
gemeenschap
○ ESF: Pilootacties starten om de toegang tot een inclusief onderwijs in zijn
geheel te testen (bereikbaarheid, inschrijvingstools, mentors,...)
Acties om een klimaat voor inclusief onderwijs te verbeteren, door middel van
bijvoorbeeld community building.
○ AMIF/ESF Capaciteitsopbouw van stakeholders (sociaal werkers,
bemiddelaars,...)

3. HUISVESTING Toegang tot adequate en niet-gesegregeerde woningen
●

●

●

Huisvesting: sociale huisvesting moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor mensen
met een migratie achtergrond. Daarbij moet rekening gehouden worden met het
risico op energiearmoede, implicaties van gentrificatie, onderhoudskosten, etc.
○ EFRO: Investeren in de fysieke, economische en sociale regeneratie van
achtergestelde buurten (watervoorziening, riolering, gas, elektriciteit,...)
○ EFRO/ESF/AMIF: Toegang tot werk, sociale inclusie, gezondheid, onderwijs
en andere diensten verzekeren, verbeteren van basis en professionele
vaardigheden door mentoring en training (bv. beroepsonderwijs)
Desegregatie door mensen met migratieachtergrond te laten verhuizen naar
niet-gesegregeerde gebieden. Dit moet zowel qua infrastructuur (huisvesting) als
ondersteuning (bemiddelaars, sociaal werkers,...) goed voorbereid worden.
⇒ ESF/AMIF
Discriminatie op de huizenmarkt: vroege opsporing van discriminatoire behandeling
en een goede juridische opvolging ervan door middel van capaciteitsopbouw,
bijvoorbeeld door middel van trainingen.
⇒ ESF

4. ONTVANGST Integratie vanaf dag 1
●

Basismateriaal (eten, kledij,...) voorzien vanaf het begin, met extra aandacht voor
kwetsbare groepen zoals kinderen. Europese fondsen mogen ingezet worden voor
asielzoekers zowel binnen als buiten opvangcentra
⇒ AMIF

●

●

●

●

Grootschalige en geïsoleerde opvangcentra (waar alle diensten al aanwezig zijn)
zorgen ervoor dat asielzoekers in het opvangcentrum blijven en verhindert integratie
op lange termijn. Opvang moet dus kleinschalig en dicht bij de gemeenschap zijn.
○ AMIF: Noodhuisvesting
○ ESF: Huurprijzen
Integratie op de arbeidsmarkt, onder meer via beroepsonderwijs. Mensen met
trauma’s, verslavingen of langdurige werkloosheid kunnen geholpen worden door
psychologische, sociale en mentale steun
○ AMIF: voorbereidende maatregelen voor integratie in de arbeidsmarkt
○ ESF: maatregelen voor beroepsonderwijs (enkel via derde partijen)
Vorming en opleiding van kinderen: toegang tot mainstream onderwijs moet zo vroeg
mogelijk voorzien worden.
○ AMIF: Introductie- en taallessen
○ ESF: Introductie- en taallessen, vorming en zorg voor jonge kinderen en
activiteiten voor een inclusief onderwijs
Kinderen zonder begeleiding plaatsen bij familiezorg.
○ AMIF: training en netwerking van voogden en pleegouders, sociaal werkers
○ AMIF: ontwikkeling van een methodologische psychosociale
leeftijdsbeoordeling

5. BASISDIENSTEN Toegang tot basisdiensten voor kwetsbare groepen
●

Voldoende levensstandaard: Shelters voorzien als tijdelijke accommodatie voor
kwetsbare groepen in noodsituaties.
○ AMIF: Materiële bijstand
● Gezondheidszorg: Toegang tot mainstream gezondheidszorg verbeteren, en meer
preventieve zorg voorzien.
○ ESF: toegang tot zorg en de informatie erover verbeteren
○ ESF: personeel beter opleiden
● Een goede juridische dienstverlening: structurele en praktische barrières die door
kwetsbare groepen ervaren worden, wegnemen.
○ AMIF/ESF: Toegang tot informatie verbeteren, bewustmaking en
anti-discriminatie campagne, pro bono juridische diensten voorzien,
seminaries, workshops, conferenties,...
_________________________________________________________________________
Daarnaast zijn er nog twee subsidieprogramma’s die ook in mindere mate kunnen bijdragen
tot integratiedoelstellingen. We geven ze mee voor de volledigheid:
1. EFRO = Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling:

Investeringen in infrastructuur/ verbeteren ondernemingsklimaat (dit kunt ge nog
eventueel bij arbeidsmarkt laten staan)
2. ELFPO = Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Investeren in rurale infrastructuur

