Samen Inburgeren: infomomenten
voor lokale besturen en organisaties
op 28 & 29 april en 4 mei

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Inburgering, roept lokale besturen en organisaties op om een lokaal initiatief
Samen Inburgeren op te starten. Samen Inburgeren is een methode van inburgeringscoaching waarbij een vrijwilliger en een inburgeraar samen allerhande activiteiten ondernemen. De inburgeraar oefent op die manier zijn
Nederlands en raakt wegwijs in de Vlaamse samenleving.
Geïnteresseerde lokale besturen en organisaties vinden op www.sameninburgeren.be een doe-het-zelf-pakket
Samen Inburgeren en kunnen via de projectoproep ‘Gezocht: Managers van Diversiteit’ subsidies aanvragen. Bovendien worden drie infomomenten georganiseerd waarop het concept wordt toegelicht en meer uitleg wordt gegeven
over het aanvragen van subsidies.

Waar?
28 april 2011, 9.30 uur, Antwerpen • Provinciehuis Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
29 april 2011, 9.30 uur, Leuven • Vlaams Administratief Centrum Leuven, Diestsepoort 6, 3000 Leuven
4 mei 2011, 9.30 uur, Gent • Provinciaal Administratief Centrum Gent, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Programma
9.00 uur
9.30 uur
9.40 uur

10.30 uur

11.35 uur

11.55 uur

12.25 uur

Onthaal en koffie
Verwelkoming door Leen Verraest, adjunct kabinetchef Geert Bourgeois
Samen Inburgeren gekaderd en toegelicht
Volgende zaken komen aan bod: Waar komt Samen Inburgeren vandaan? Welke inspirerende praktijken liggen aan de grondslag van het model?
We brengen Samen Inburgeren in beeld en schetsen de grote lijnen van dit model aan de hand
van de lopende praktijken in Antwerpen en in Liedekerke.
Voorstelling doe-het-zelf-pakket Samen Inburgeren en verkenning van diverse spelers
We stellen beknopt de website www.sameninburgeren.be voor en de materialen die daarop ter
beschikking staan. Daarnaast krijgt u toelichting over welke manier u ondersteuning krijgt van het
Kruispunt Migratie-Integratie, het aanspreekpunt Samen Inburgeren.
Daarna gaat u in dialoog met andere aanwezigen. Wat denkt u over dit initiatief en wie speelt
welke rol? …
Een initiatief op maat
Bij het opstarten van een lokaal initiatief rijzen er onvermijdelijk tal van vragen. We geven u
enkele praktische tips en suggesties voor een aanpak op maat.
Oproep ‘Gezocht: Managers van Diversiteit’ 2011
U krijgt toelichting bij de oproep ‘Gezocht: Managers van Diversiteit’ 2011. Hiermee wordt er financiële ondersteuning geboden om vanaf 2012 lokale initiatieven Samen Inburgeren op te zetten.
Afronding, uitwisseling en lunch

Inschrijven
Online via www.integratiebeleid.be (Managers van Diversiteit – Oproep 2011 – Infomomenten)
Gelieve aan te geven welk infomoment u wenst bij te wonen en of u blijft voor de lunch.
U kan inschrijven tot en met 20 april 2011. Het aantal plaatsen is beperkt.

Informatie en wegbeschrijving
Voor meer informatie over Samen Inburgeren kan u terecht op www.sameninburgeren.be.
Voor meer informatie over de projectoproep, de infomomenten of de wegbeschrijving kan u terecht op
www.integratiebeleid.be

Vragen
Contacteer Eva De Troyer, 02 553 33 39 of Daphné Costes, 02 553 33 42.

Organisatie
De infomomenten worden u aangeboden door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur i.s.m. met
de ‘ontwerpers’ van Samen Inburgeren: Vormingplus Antwerpen, Tempera en Inburgering Antwerpen.

Samen Inburgeren werd ontwikkeld met steun van het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid.

