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Inleiding  
 
 
Zoals alle gemeenten en steden met een door de Vlaamse overheid erkende integratiedienst 
moet de stad Leuven om de 3 jaar een beleidsplan etnisch-culturele diversiteit opstellen. 
Hierin wordt vastgelegd wat de uitdagingen en doelstellingen voor de stad Leuven op korte 
en middellange termijn op het gebied van integratie van etnisch-culturele minderheden zijn. 
De Vlaamse overheid kent dan als tegenprestatie elk jaar een erkenningssubsidie voor de 
integratiedienst toe aan de stad Leuven. 
 
2012 is het begin van een nieuwe beleidsperiode. In de loop van 2010 begon het team van 
de integratiedienst met de voorbereiding van het beleidsplan door tijdens een drietal 
teamdagen het algemene doelstellingenkader uit te tekenen. De concretere uitwerking 
gebeurt in overleg met andere stadsdiensten, middenveldorganisaties en allochtone 
organisaties tijdens het voorjaar van 2011. Uiteindelijk zal de gemeenteraad van 27 juni 2011 
zich over dit beleidsplan uitspreken. 
 
Op Vlaams niveau is het proces waarbij het oude integratiedecreet van 28 april 1998 
gewijzigd wordt volop bezig. Door het nieuwe integratiedecreet van 30 april 2009 en het 
uitvoeringsbesluit van 12 november 2010 treden vanaf 2011 een aantal artikelen van het 
gewijzigde decreet in werking. Om de planlast te verminderen, werkt bevoegd minister 
Bourgeois aan een verdere aanpassing van het integratiedecreet, zodat gemeenten en 
steden vanaf 1 januari 2014 geen afzonderlijk beleidsplan etnisch-culturele diversiteit meer 
zouden moeten opstellen. Daarom suggereert de minister om vooral voor 2012 
doelstellingen tot op actieniveau uit te werken. Vanaf 2014 moet deze planning in het 
strategische meerjarenplan van de stad opgenomen en uitgewerkt worden. 
 
 
Organisatieprofiel 
 
De stad Leuven richtte in januari 2000 haar integratiedienst op. Daarbij werd verder gebouwd 
op de werking van de reeds in april 1996 opgerichte stedelijke vzw Integratiecentrum. In juni 
2000 werd de Leuvense integratiedienst door de Vlaamse overheid erkend.  
 
De integratiedienst evolueerde van een integratiegerichte benadering naar een integrale 
benadering van diversiteit en werd zo een expertisecentrum over diversiteit. De 
integratiedienst kent de vraagstukken rond diversiteit op de werkvloer, in het onderwijs en in 
het verenigingsleven door en door. Daarom wil hij deze expertise met andere organisaties en 
verenigingen delen. Zijn gloednieuwe infrastructuur zorgt ervoor dat de integratiedienst een 
open huis is waar Leuvenaars van ruim 150 nationaliteiten en allerlei organisaties voor 
ondersteuning kunnen binnenstappen. 
 
  
Missie 
 
Het streven naar gelijkwaardige participatie en naar respect tussen etnisch-culturele groepen 
blijft in dit beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014 de missie van de 
integratiedienst en de stad Leuven. We willen immers een rechtvaardige samenleving. We 
zetten ons in voor een inclusieve samenleving waar het voor iedereen goed leven is. Dit 
betekent zoveel mogelijk het garanderen van gelijkheid: gelijke toekomstperspectieven, 
sociaaleconomische gelijkheid... De basiswaarden uit de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens worden in dit streven benadrukt: 

1. verplichting van lidstaten om wetten te respecteren en toe te passen op iedereen 
binnen hun rechtsmacht; 
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2. recht op leven; 
3. verbod op martelen; 
4. verbod op slavernij en dwangarbeid; 
5. recht op vrijheid en veiligheid; 
6. recht op een eerlijk proces; 
7. geen straf zonder wet (legaliteitsbeginsel); 
8. recht op privacy (recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven); 
9. vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; 
10. vrijheid van meningsuiting; 
11. vrijheid van vergadering; 
12. recht op huwelijk; 
13. recht op daadwerkelijk rechtsmiddel 
14. verbod op discriminatie. 

 
Ook het gemeentedecreet en andere regionale, federale en Europese wetgeving die 
betrekking heeft op het functioneren van lokale besturen bieden een professioneel kader 
voor de medewerkers van de stad.  
 
De integratiedienst evolueerde van eigen projecten en basiswerking naar netwerking en het 
doorgeven van expertise rond de groeiende Leuvense etnisch-culturele diversiteit. De stad 
Leuven en zijn diensten werken samen met vele partners en creëert zo een groter draagvlak 
voor etnisch-culturele diversiteit. De deur staat open voor iedereen: van een rusthuis die hun 
zorgaanbod voor ouderen wil interculturaliseren tot een sportvereniging die allochtone 
minderjarige nieuwkomers wil begeleiden. De integratiedienst is betrokken bij tal van acties 
op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het lokale sociale 
beleid te ondersteunen.  
 
Omgaan met diversiteit is niet altijd even makkelijk. Als het gaat over diversiteit benadrukken 
mensen vaak alleen het verschil. Leuvenaars verschillen van elkaar, maar gelijken ook op 
elkaar. De stad Leuven wil het samenleven in diversiteit bevorderen door mensen te wijzen 
op de gelijkenissen en door op een correcte manier over de meerwaarde van een diverse 
samenleving te informeren. De identiteit van mensen in een interculturele context is immers 
altijd een meervoudige identiteit. Het is van groot maatschappelijk belang dat men de 
verschillende lagen van elkaars identiteit wil zien. 
 
De stad Leuven wil een regierol opnemen om via zijn diensten kansen voor evenredige 
participatie van allochtone doelgroepen te bieden en tot een draagvlak voor  een algemeen 
beleid gericht op ruimere integratie van Leuvenaars met een migratieachtergrond, op 
initiatieven rond onderwijs en werk en op interculturele ontmoetingen binnen de Leuvense 
samenleving bij te dragen. De stad wil dit bereiken door meer mensen van andere diensten 
en organisaties de nodige competenties te laten verwerven zodat ze zelf de nodige keuzes 
ten voordele van integratie, diversiteit en interculturaliteit maken. De integratiedienst wil 
hiervoor in zijn eigen werking een goede omgeving voor professioneel ondersteund 
vrijwilligerswerk bieden en wil de eigen expertise ten dienste van andere diensten en 
organisaties stellen. 
 
 
Beleidsuitdagingen 
 
De stad Leuven kiest voor een beknopt en inclusief plan. De doelstellingen in dit plan werden 
op basis van een omgevingsanalyse, frequent intern overleg en een aantal reflectielunches 
met lokale actoren (van andere stadsdiensten tot betrokken derden als allochtone 
organisaties en partners van het lokaal sociaal beleid) in maart, april en mei 2011 besproken 
en afgestemd.  



 6 

 
Minister Bourgeois geeft in zijn brief van 14 februari 2011 concrete richtlijnen voor het 
opstellen van de nieuwe beleidsplannen etnisch-culturele diversiteit. Hij stelt voor dat de 
lokale besturen in deze beleidsplannen zouden uitgaan van de volgende Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het lokale integratiebeleid: 

- bevorderen van ontmoetingsmogelijkheden tussen alle inwoners. Hierbij kunnen 
‘inburgeringscoaches’ een rol spelen. 

- detecteren van samenlevingsproblemen, bespreekbaar maken van 
samenlevingsproblemen, oplossingen formuleren en probleempreventie. 

- een positief en stimulerend klimaat ten aanzien van het Nederlands creëren: dit 
betekent aandacht hebben voor oefenkansen, voor laagdrempelig taalgebruik en 
voor het verhogen van de kennis van het Nederlands. 

- bevorderen van de interlevensbeschouwelijke dialoog. 
- hoewel huwen met iemand uit een ander land moet kunnen, mogen we niet blind 

zijn voor de negatieve aspecten waarmee structurele huwelijksmigratie vaak 
gepaard gaat. Daarom is het sensibiliseren rond en het ontraden van 
huwelijksmigratie op het lokale niveau een prioriteit. 

- initiatieven die er moeten toe leiden dat de gemeentelijke en OCMW-
voorzieningen en diensten de nieuwe Vlamingen bereiken en een kwaliteitsvolle 
dienstverlening bieden aan alle burgers, ongeacht hun herkomst. 

- initiatieven die de slaagkansen van nieuwe Vlamingen in het onderwijs moeten 
vergroten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar acties die de betrokkenheid van 
de ouders bij het schoolgebeuren van hun kinderen verhogen. 

- aanleggen, beheren en regulariseren van woonwagenterreinen, rekening 
houdend met de ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen en de 
woonwagenbevolking in de gemeente. 

- initiatieven om nieuwe Vlamingen op een actieve manier bij het erfgoedbeleid te 
betrekken. 

- opzetten van een secundair inburgeringsbeleid, in het bijzonder de toeleiding van 
inburgeraars naar het verenigingsleven. 

- zorgen voor een weerspiegeling van de lokale samenleving in de 
communicatiekanalen van de gemeente. 

- deelname van nieuwe Vlamingen aan adviesorganen en gemeentelijke 
werkgroepen verhogen. 

- participatie en overleg organiseren met nieuwe Vlamingen en hun organisaties. 
 

Al deze beleidsprioriteiten komen in meer of mindere mate in de operationele doelstellingen 
en de concrete acties van dit beleidsplan etnisch-culturele diversiteit aan bod. Het gaat dan 
zowel over acties van de stadsdiensten als over acties van andere organisaties, vaak in 
netwerking en samenwerking met en op vraag van de stad Leuven: 

- voor het voeren van een secundair inburgeringsbeleid is een heldere invulling 
door de Vlaamse overheid van de regierol van lokale besturen én samenwerking 
met het onthaalbureau nodig; 

- voor het ondersteunen van de lokale allochtone organisaties is de samenwerking 
met de erkende allochtone federaties en andere erkende koepels erg belangrijk.  

 
De voorbije jaren werden interne interculturalisering en het verlagen van de drempel van de 
(stedelijke) dienstverlening in verschillende Leuvense beleidsplannen als doelstellingen 
opgenomen.  
 
Hierdoor werden deuren geopend en stellen we vandaag vast dat meer en meer 
stadsdiensten en andere Leuvense organisaties aandacht voor etnisch-culturele diversiteit 
hebben. Deze evolutie zal de integratiedienst als expertisecentrum rond diversiteit verder 
ondersteunen. 
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Acties 
 
De stad Leuven wil een verhoogde maatschappelijke participatie van etnisch-culturele 
kansengroepen door in te zetten op acties in het kader van onderwijs, werk, vrije tijd, sociale 
cohesie en gezondheid. 
 
De integratiedienst heeft hierin een ondersteunende rol. Door de rechtstreekse contacten 
met allochtone doelgroepen wordt wat er bij hen leeft ook snel gehoord. Emanciperende en 
toegankelijkheid bevorderende acties hangen samen. 
 
Uit de vorige beleidsplannen etnisch-culturele diversiteit en de geactualiseerde 
omgevingsanalyse putten we volgende argumentatie:  
 

1. Het is nodig dat in de stad zoveel mogelijk jongeren een kwalificatie behalen die 
toegang verleent tot de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs. Onderwijs, vorming 
en opleiding bieden gelijke kansen aan kinderen, jongeren en volwassenen, ongeacht 
het milieu waaruit ze afkomstig zijn. Leren omgaan met de diversiteit van de 
stedelijke omgeving is een uitgangspunt voor het onderwijs en de initiatieven van 
opvoedingsondersteuning in de stad. 

 
2. Een volgende stap is het vinden van werk. Werk hebben is een sterke hefboom om 

aan armoede te ontkomen en in het algemeen ook sneller in de stad te integreren. 
Inspanningen van de werkzoekenden alleen zijn onvoldoende om tot een evenredige 
en evenwaardige arbeidsdeelname van etnisch-culturele gemeenschappen te komen. 
Diversiteitsplannen moeten met bijzondere aandacht voor sectoren waarin nog weinig 
etnisch-culturele gemeenschappen tewerkgesteld zijn, opgemaakt worden. 

 
3. In de stad moet er een kwaliteitsvol en divers aanbod rond sport, spel en cultuur zijn. 

Dit aanbod moet op de noden van alle stadsbewoners inspelen en het moet 
voldoende bij de demografische evolutie en bij verschuivingen in het arbeids- en 
vrijetijdsethos aansluiten. In de stad moet iedereen dan ook cultureel en sportief 
actief kunnen zijn en moeten er ruime mogelijkheden zijn om aan kunst, cultuur, 
sportieve en commerciële evenementen te participeren. 

 
4. Sociale cohesie wordt in de stad zichtbaar in actieve maatschappelijke en culturele 

participatie, in onderling vertrouwen en in gemeenschappelijke waarden. Een 
samenleving zonder sociale cohesie leidt tot uitsluiting van individuen en groepen. 
Alle Leuvenaars moeten in hun gedrag en beleving uitdrukking kunnen geven aan 
hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden, in hun persoonlijk leven, als 
burger in de maatschappij en als lid van onze samenleving. 

 
5. Om het grondrecht op sociale zekerheid, gezondheid en bijstand te waarborgen 

moeten alle inwoners van Leuven beroep kunnen doen op zorgen en opvang die 
afgestemd zijn op de vraag (“op maat”) en die maatregelen treffen die het minst 
ingrijpend zijn, maar zoveel mogelijk op de vertrouwde leefomgeving aansluiten. Het 
zorg- en opvangsysteem in de stad moet dan ook voldoende aangepast zijn om met 
de diversiteit aan doelgroepen om te gaan: mentaal en fysiek toegankelijk en 
makkelijk bereikbaar, ingebed in de stad en het stadsleven. 

 
De stad Leuven wil deze verhoogde maatschappelijke participatie bereiken door de volgende 
5 doelstellingen in zijn beleidsplan etnisch-culturele diversiteit 2012-2014 prioritair te stellen: 
 

1. De stad Leuven bevordert een grote toegankelijkheid van diensten vanuit zijn lokale 
regierol. 
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2. De stad Leuven werkt preventief aan een antidiscriminatiebeleid en bestrijdt 

discriminatie. 
 
3. De stad Leuven investeert in het verbeteren van de communicatie tussen zijn diverse 

bevolkingsgroepen en in het bereiken van al zijn bevolkingsgroepen. 
 
4. De stad Leuven stimuleert emancipatie van kansengroepen. 

 
5. De stad Leuven voert een kwaliteitsvol beleid dat zich in zijn regiefunctie rond lokale 

ECD en in de opmaak en opvolging van dit beleidsplan weerspiegelt.  
 
Minister Bourgeois bevestigde dat voor de realisatie van zo’n diversiteitsbeleid een 
belangrijke rol aan de lokale besturen wordt toegekend. De stad Leuven wil haar regierol 
inzake het lokale diversiteitbeleid zeker opnemen. De huidige middelenverdeling in de 
integratiesector voldoet hiervoor niet. De stad Leuven vraagt daarom een herverdeling van 
deze middelen zodat de Vlaamse overheid meer middelen voor het lokale niveau inzet. Het 
lokale niveau staat immers het dichtst bij de mensen en wordt ook het eerst en het vaakst 
met allerhande vragen rond etnisch-culturele diversiteit aangesproken.  
 
Tenslotte moet de Vlaamse overheid zorgen voor een duidelijke definiëring van de regierol 
die zij aan de lokale besturen toekent. Deze definitie wordt daarom best in een decreet 
verankerd. 
 
 
Mohamed Ridouani 
schepen van personeelszaken, onderwijs, duurzame ontwikkeling en diversiteit 
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Omgevingsanalyse  
 
 

Bevolking  
 
Bijna heel Vlaanderen is tegen hoog tempo aan het verstedelijken en wordt steeds dichter 
bebouwd en bevolkt. Vooral migranten uit Oost- en Zuid-Europa doen de bevolking sneller 
stijgen. In maart 2011 rondde België de kaap van de 11 miljoen inwoners. Deze groei vergt 
veel investeringen in o.a. nieuwe woningen, mobiliteit, scholen en kinderopvang. 
 
Ook de Leuvense bevolking groeide de laatste jaren sterk aan. De bevolkingsdichtheid van 
onze centrumstad steeg in 2010 voor het eerst tot boven de 1600 inwoners per km². Ter 
vergelijking: voor heel Vlaanderen steeg de bevolkingsdichtheid in 2010 tot 462  inwoners 
per km². Een aantal demografische verschijnselen zijn typisch voor onze stad: een grote 
interne en externe woonmobiliteit waardoor jaarlijks gemiddeld liefst 6 à 7% van de bevolking 
wordt vervangen, terwijl het natuurlijk vervangingstempo op 1% ligt.  
 
Elke inwoner wordt in één van de 3 delen van het rijksregister geregistreerd:  

- het bevolkingsregister bevat de Belgen en de gevestigde vreemdelingen. 
- het vreemdelingenregister bevat de erkende vluchtelingen, geregulariseerden en 

ontheemden. 
- het wachtregister bevat de kandidaat-vluchtelingen. Dit wachtregister bevat alle 

gegevens (persoonsgegevens, datum van asielaanvraag, toewijzing aan een 
opvangcentrum …) en de genomen beslissingen in het kader van de asielprocedure. 

 
Het verblijfsstatuut van een buitenlander kan afgeleid worden uit het document dat hij of zij 
bezit. Deze verschillende documenten, waaronder de elektronische vreemdelingenkaarten A, 
B, C, D, E, E+, F en F+, worden op de website www.vreemdelingenrecht.be gedetailleerd 
toegelicht onder de knop verblijfsdocumenten. 
 
Niet-Belgische nationaliteit en origine   
 
De bevolking van onze stad wordt door een grote diversiteit gekenmerkt. De Leuvenaars zijn 
afkomstig uit zowat heel de wereld. In 2010 telden we 154 verschillende nationaliteiten. 
Reeds sinds de oprichting van de universiteit in 1425 is Leuven een open stad, waar mensen 
en culturen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en waar ook nieuwe ideeën kunnen groeien. 
  
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Belgen 81 037 81 253 81 402 81 488 81 680 81 710 81 867 81 837 81 864 81 826 
buitenlanders 8 117 9 152 8 374 8 417 9 015 10 223 10 865 12 387 13 526 14 994 
totalen 89 154 90 405 89 776 89 905 90 695 91 933 92 732 94 224 95 390 96 820 

 
 
Top 20 niet-Belgen 
Op basis van bevolkingsgegevens 01-01-2011 
 

1. Nederland   1711 
2. China   1198  (1176 + 22 vluchtelingen) 
3. Polen      816 (815 + 1 vluchteling) 
4. Spanje        723 
5. Italië      666 
6. India      539 
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7. Duitsland     514 
8. VS van Amerika    510 
9. Nepal      488 (486 + 2 vluchtelingen) 
10. Marokko     446 
11. Frankrijk    384 
12. Verenigd Koninkrijk   358 
13. Portugal    273 
14. Irak     272 (222 + 50 vluchtelingen) 
15. Turkije     269 (259 + 10 vluchtelingen) 
16. Russische Federatie   255 (214 + 41 vluchtelingen) 
17. Slowakije    250 
18. Roemenië    246 
19. Iran     239 (230 + 9 vluchtelingen) 
20. Ethiopië    193 (183 + 10 vluchtelingen)  

Deze cijfers moeten wel genuanceerd worden: 
- door de internationale rekrutering van het Leuvense hoger onderwijs zitten in dit cijfer 

ook heel wat studenten. Zo waren er aan de KU Leuven voor het academiejaar 
2010–2011 in totaal  5531 internationale studenten ingeschreven. Het aandeel EU-
studenten bedroeg met 2749 bijna de helft.   

- etniciteit verengen tot de huidige nationaliteit van de bevolking zou er toe leiden dat 
we de grootte van minderheidsgroepen sterk onderschatten. Een belangrijk deel van 
hen heeft immers de Belgische nationaliteit aangenomen.  

 
Belgen, niet-Belgen en Belgen van vreemde afkomst i n Leuven 
Op basis van bevolkingsgegevens 01-02-2011 

Tabel 1: Alle inwoners van Leuven volgens nationaliteit 
  huidige nationaliteit aantal % 

1 Belgen 81844 84,52 

2 niet-Belgen 14987 15,48 

  totaal 96831 100 
 
15,5% van de Leuvenaars heeft dus een andere nationaliteit dan de Belgische. Nu hebben 
we nog geen zicht op de mensen die Belg zijn, maar voorheen een andere nationaliteit 
hadden of van vreemde origine zijn. 

Tabel 2: Alle Belgen (huidige nationaliteit) opgesplitst naar Belgen en Belgen met 
een vorige andere nationaliteit 

  Belgen  aantal % van Belgen 

1.1 Belgen - Belgen 72585  88,69 

1.2 Belgen verkregen - vreemde afkomst 9259 11,31 

  totaal Belgen 81844 100 
 
11% van de Belgische Leuvenaars kunnen we beschouwen als ‘niet-Belg’. Dit is de grootste 
groep die we uit onze gegevens kunnen halen: hier zitten niet enkel genaturaliseerde Belgen 
in, maar ook kinderen van minstens 1 ouder met een andere nationaliteit. 

Tabel 3 : Alle inwoners van Leuven 
  Leuven aantal % 

1.1 Belgen 72585 74,96 
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1.2 vreemde afkomst Belgen 9259 9,56 

2 niet-Belgen 14987 15,48 

  totaal inwoners 96831 100,00 
 
Tabel 4: De genaturaliseerde Belgen en vreemde 
afkomst samengevoegd met de niet-Belgen: som 
van 1.2 en 2 van tabel 3 
allochtonen   % van alle inwoners 

vreemde afkomst Belgen 9259 9,56 

niet-Belgen 14987 15,48 

totaal 24246 25,04 
 
Voor een top 20 van niet-Belgen en Belgen met vorige nationaliteit kunnen we enkel beroep 
doen op de gegevens waarbij een vorige nationaliteit gekend is, dat zijn 6252 inwoners. Dit 
kunnen we beschouwen als genaturaliseerde Belgen, die op één of andere manier de 
Belgische nationaliteit hebben verkregen. Hierin zitten dus niet meer de kinderen die 
geboren zijn uit minstens 1 niet-Belgische ouder. 
 
Top 20 niet-Belgen en Belgen met vorige nationalite it 
 

plaats 

rangschikking herkomst  
top 20 niet-Belgen + top 20 voorheen 
niet-Belgen 

niet-
Belgen 

voorheen niet-
Belgen totaal 

% van 
'allochtonen' 

1 Nederland 1717 318 2035 8,39 

2 Marokko 441 1071 1512 6,24 

3 China 1175 157 1332 5,49 

4 Polen 818 67 885 3,65 

5 Italië 667 135 802 3,31 

6 Spanje 724 35 759 3,13 

7 Nepal 484 245 729 3,01 

8 India 537 137 674 2,78 

9 Duitsland 514 88 602 2,48 

10 Verenigde Staten van Amerika 510 42 552 2,28 

11 Turkije 258 268 526 2,17 

12 Frankrijk 386 86 472 1,95 

13 Verenigd Koninkrijk 359 76 435 1,79 

14 Irak 224 151 375 1,55 

15 Russische Federatie 214 104 318 1,31 

16 Roemenië 246 64 310 1,28 

17 Slowakije 250 51 301 1,24 

18 Portugal 273 19 292 1,20 

19 Iran  227 46 273 1,13 

20 Ethiopië 183 69 252 1,04 
 
Nationaliteitsveranderingen zijn sterk afhankelijk van de vorige nationaliteit:  

- personen geboren met een Marokkaanse nationaliteit vormen de belangrijkste groep 
van verkrijgers van de Belgische nationaliteit. Hierdoor stijgen zij in deze top 20 naar 
de 2de plaats. 
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- Ook Turken (de meesten van Koerdische origine) en Nepalezen verkregen vaak de 
Belgische nationaliteit.  

- EU-burgers veranderen veel minder van nationaliteit omwille van de rechten die men 
als Europees burger al geniet. 

 
 
Nieuwkomers   
 
Het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant streeft naar integratie van nieuwkomers via 
trajectbegeleiding bij het inburgeringstraject van maatschappelijke oriëntatie, cursus 
Nederlands en loopbaanoriëntatie. Vele nieuwkomers worden via aanmeldingen, het 
afsluiten van contracten en het behalen van attesten opgevolgd. Het inburgeringscontract 
leidt hetzelfde jaar of een jaar later tot een inburgeringsattest.  
Aan de hand van deze cijfers krijgen we een goed zicht op de recente groepen nieuwkomers 
en de groei van bepaalde nationaliteiten in Leuven. Ook in 2010 voeren de Nepalezen deze 
lijst met een grote voorsprong aan: 

Aanmeldingen naar nationaliteit 
Onthaalbureau Inburgering Vlaams-

Brabant in 2010 
Aanmeldingen in Leuven naar 

nationaliteit in 2010 
Nationaliteit aantal Nationaliteit aantal 

Marokko 190 Nepal 88 

Rusland 

(Federatie van) 

147 Irak 37 

Armenië (Rep.) 126 China 35 

Congo 
(Kinshasa, ex-

Zaïre) 

125 Rusland 
(Federatie 

van) 

30 

Nepal 90 Marokko 28 

Irak 81 Iran 21 

Kosovo 77 Nigeria 15 

Turkije 70 België 14 

Iran 64 Ethiopië 13 

België 62 Turkije 12 

China 60 Verenigde 

Staten van 
Amerika 

11 

Thailand 54 India 11 

Guinea 41 Somalië 11 

Albanië 40 Portugal 10 

Filipijnen 39 Ghana 9 

Rwanda 39 Japan 8 

Brazilië 37 Kameroen 8 

Servië 37 Roemenië 8 

Roemenië 37 Pakistan 7 

Macedonië (Ex-

Joegoslavische 
Rep.) 

35 Slovaakse 

Republiek 

7 

Total 2377 Total 563 
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Contracten naar nationaliteit 
Onthaalbureau Inburgering 

Vlaams-Brabant in 2010 
Contracten in Leuven naar 

nationaliteit 
Nationaliteit aantal Nationaliteit aantal 

Marokko 142 Nepal 55 

Rusland 
(Federatie 
van) 

91 China 27 

Armenië 
(Rep.) 

77 Marokko 27 

Congo 
(Kinshasa, ex-
Zaïre) 

70 Irak 27 

Nepal 58 Iran 13 

Irak 51 Rusland 
(Federatie 
van) 

13 

Thailand 46 Turkije 10 

Kosovo 46 Nigeria 9 

China 44 Ghana 8 

Turkije 43 Kameroen 7 

Iran 36 Ethiopië 7 

Rwanda 31 India 6 

Guinea 28 Syrië 6 

Filipijnen 28 Roemenië 6 

Servië 27 België 5 

België 25 Taiwan 5 

Nigeria 23 Rwanda 5 

Brazilië 22 Somalië 5 

Kameroen 22 Servië 4 

Syrië 21 Guinea 4 

Total 1426 Total 331 
 
 

Inburgeringsattesten naar 
nationaliteit Onthaalbureau 

Inburgering Vlaams-Brabant 
in 2010 

Inburgeringsattesten in 
Leuven naar nationaliteit 

Nationaliteit aantal Nationaliteit aantal 

Marokko 83 Irak 26 

Rusland 
(Federatie van) 

51 China 20 

China 36 Marokko 20 
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Armenië (Rep.) 34 Nepal 19 

Irak 33 Rusland 

(Federatie van) 

12 

Thailand 28 Ethiopië 8 

Turkije 26 Iran 8 

België 24 Turkije 7 

Iran 23 Nigeria 7 

Congo 
(Kinshasa, ex-

Zaïre) 

23 Syrië 5 

Nepal 20 vluchteling van 
Iraakse 

herkomst 

5 

Filipijnen 20 Verenigde 
Staten van 

Amerika 

5 

Brazilië 16 België 5 

Rwanda 16 Brazilië 5 

Nigeria 15 Zuid-Afrika 5 

Roemenië 11 Sierra Leone 4 

Kosovo 10 Roemenië 4 

Oekraïne 
(Rep.) 

10 Rwanda 4 

Kameroen 10 Afghanistan 4 

Egypte 10 Egypte 3 

Total 798 Total 245 

 
 
Wachtregister   
 
Asielzoekers werden niet onmiddellijk ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel eerst 
in het wachtregister. De dalende tendens van het aantal mensen in het Leuvense 
wachtregister zet zich de laatste jaren sterk door omdat Leuven sinds 2004 een nulquotum 
heeft gekregen en er dus geen nieuwe asielzoekers ingeschreven moeten worden. Op 1 
januari 2011 waren er nog 324 mensen ingeschreven in het wachtregister in Leuven. Het 
gaat hier om het totaal aantal mensen dat zich nog in de asielprocedure bevindt.  
Schrapping uit het wachtregister gebeurt bovendien pas als de persoon werkelijk het 
grondgebied heeft verlaten.  
Op 1 januari 2008 stonden er nog 745 mensen in het wachtregister ingeschreven. Op 3 jaar 
tijd werd het wachtregister dus meer dan gehalveerd. 
 
 
Regularisatiecampagne   
 
Tijdens de federale regularisatiecampagne van 2009 werden er in Leuven in totaal 619 
aanvragen tot regularisatie ingediend. Van deze 619 ingediende aanvragen werden er 
uiteindelijk 602 na onderzoek door de politie doorgestuurd naar de federale overheid. 
 
Een aantal van deze aanvragen gebeurden ook door mensen in onwettig verblijf. De grootte 
van deze groep “mensen zonder papieren” is moeilijk in te schatten, maar zeker niet te 
verwaarlozen. Omdat zij nu eenmaal geen papieren hebben, is enkel een schatting mogelijk. 
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Uit de registratiecijfers van het CAW regio Leuven voor 2009 blijkt dat hun 
vluchtelingenonthaal in 2009 in totaal 552 cliënten heeft onthaald. Dat was een hoger aantal 
dan de vorige jaren (ter vergelijking: in 2006: 402, in 2007: 433 en in 2008: 412) precies 
omwille van die regularisatiecampagne. Het verblijfsstatuut van 238 van deze 552 cliënten 
werd geregistreerd en 109 van hen verbleven illegaal in de regio Leuven. Dit geeft toch een 
duidelijke aanwijzing over de grootte van deze groep. 
 
In mei 2011 was bijna de helft van de 602 doorgestuurde Leuvense dossiers behandeld. Van 
de 273 door de federale overheid genomen beslissingen waren er 155 positief en 118 
negatief.  
 
 
Woonwagenbewoners   
 
Woonwagenbewoners zijn één van de aandachtsgroepen van het integratiebeleid. In gans 
Vlaams-Brabant wonen iets meer dan 200 gezinnen in een woonwagen (van rijcaravan tot 
grotere verplaatsbare constructies). Vlaams-Brabant telt 4 openbare residentiële 
woonwagenterreinen waar mensen permanent wonen. Zij tellen samen slechts 53 
standplaatsen en zijn alle gelegen in het arrondissement Leuven. Het grootste 
woonwagenterrein met 26 standplaatsen en circa 120 bewoners (vooral Rom zigeuners en 
enkele voyageurs) is het terrein langs de Dijledreef in Leuven. 
  
Naast deze residentiële woonwagenterreinen is er ook een provinciaal doortrekkersterrein 
met voorzieningen in Beersel, dat een tijdelijke opvangplaats biedt aan rondtrekkende 
woonwagenbewoners. Volgens het provinciaal actieplan moet er ook zo’n  
doortrekkersterrein in Herent, vlakbij de gemeentegrens met Leuven, komen. 
 
Tot slot zijn er nog plekken die occasioneel en op informele wijze gebruikt worden door 
rondtrekkende woonwagenbewoners. Dit zijn pleisterplaatsen en daar zijn er geen of slechts 
beperkte voorzieningen. 
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Armoede  
 

Armoede laat zich voelen op allerlei sociaal-economische domeinen: huisvesting, onderwijs, 
tewerkstelling, gezondheidszorg, participatie aan het maatschappelijk leven,… Dus is er 
nood aan verschillende oplossingen om die armoede aan te pakken. Essentieel in de strijd 
om de generatiearmoede te doorbreken zijn gelijke kansen in het onderwijs, een voldoende 
inkomen (een goede job), een degelijke woning en de mogelijkheid tot aangename en 
zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 
Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft in Vlaanderen neemt als gevolg van de 
economische crisis weer toe. Steeds meer kinderen groeien op in arme huishoudens. Ook 
zijn er nu veel meer mensen die wel werken maar toch arm zijn. De Vlaamse 
armoedemonitor brengt het armoederisico in kaart. Iets meer dan 1 op 8 personen of 
725.000 mensen moest in 2009 in Vlaanderen zien rond te komen met een inkomen onder 
de Vlaamse armoederisicodrempel. In 2009 lag de Vlaamse  armoederisicodrempel  voor 
een alleenstaande op 1.013 euro per maand of 12.159 euro per jaar.  
 
Armoede vind je vooral terug bij de senioren, eenoudergezinnen, allochtonen en 
alleenstaanden. Van de Vlamingen ouder dan 65 jaar leeft 23,1% (of 159.000 senioren) 
onder de armoede drempel. Vlaamse vrouwen (12,7%) kennen meer armoede dan de 
Vlaamse mannen (10,9%). Maar we zien vooral veel armoede in eenoudergezinnen (28,3%), 
gevolgd door de koppels waarvan minstens 1 partner ouder is dan 65 jaar (23%). Maar ook 
20,7%  van de alleenstaanden in Vlaanderen leeft in armoede.  
 
Ook afkomst is bepalend: 46,3% van de niet-EU-burgers en 11,2% van de EU-burgers leven 
in Vlaanderen onder de armoedegrens, samen bijna 600.000 allochtonen. In vergelijking met 
Europa scoren we al bij al nog goed. Vlaanderen behaalt hier een 5e plaats. België staat op 
de 15e plaats. We scoren ook hier beter dan  in 2005, toen we nog een 12e plaats behaalden. 

Maar er is zeker geen reden tot euforie. OCMW Leuven kan leefloon of leefgeld toekennen 
om het recht op maatschappelijke integratie te verzekeren. Allochtonen die ingeschreven 
zijn in het vreemdelingenregister, kunnen geen leefloon ontvangen, maar wel leefgeld.  De 
bedragen van het leefgeld zijn dezelfde als die van het leefloon. In maart 2011 telde OCMW 
Leuven 1296 leefloon- en leefgeldtrekkers: 861 leefloontrekkers en 435 leefgeldtrekkers. 
Voor het eerst benaderen we de kaap van de 1300. Over de laatste 12 maand genomen 
waren er gemiddeld 1220 leefloon- en leefgeldtrekkers. Deze laatste berekening wordt 
gemaakt om eventuele maandpieken, zoals die van maart 2011, te neutraliseren. In 
vergelijking met 2009 telt Leuven bijna 30 % meer mensen die leefloon of leefgeld krijgen. 
Toen lag dit cijfer nog onder de 1000. Opvallend blijft het steeds stijgend aantal 
leefgeldtrekkers. We merken in deze cijfers nog geen duidelijk aantrekken van de economie, 
wat vooral bij de leefloondossiers zeker voor daling zou zorgen. 

De groep van de 861 leefloontrekkers is als volgt samengesteld: 489 alleenstaanden, 173 
samenwonenden en 199 personen met gezinslast. Bij de leefgeldtrekkers gaat het over 
respectievelijk: 320 alleenstaanden, 56 samenwonenden en 59 personen met gezinslast.  

De cijfers over kinderarmoede zijn zorgwekkend.  Sinds 2005 is er een sterke toename van 
het aantal kinderen dat geboren wordt in kansarme gezinnen. De stijging heeft te maken met 
de hogere geboortecijfers in kansarme gezinnen; meestal gezinnen met een veelheid aan 
problemen (kortgeschoold, laag inkomen, zwakke arbeidssituatie en slechte huisvesting).  
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In 2000 werd 4,7% van alle Vlaamse kinderen geboren in een kansarm gezin. In 2009 is dat 
cijfers gestegen tot 8,3%. Voor Leuven als centrumstad ligt dit percentage nog hoger. 
Volgens de cijfers van Kind & Gezin lag de kinderarmoede in 2009 in onze stad op 13,5% of 
bijna 1 op 7 kinderen. Traditioneel scoort kinderarmoede veel hoger in de (centrum)steden 
dan in kleinere gemeenten. Dat er zoveel kinderen in armoede leven is onaanvaardbaar. 
OCMW Leuven telt meer dan 300 kinderen in de gezinnen die leefloon of leefgeld krijgen. 
Maar ook 26% van de Leuvense steuntrekkers zijn jonger dan 25 jaar. Daarom is het 
bestrijden van kinderarmoede ook een topprioriteit.   
 
In 2010 werd in het kader van het Europees jaar ter bestrijding van armoede het Leuvens 
fonds ter Bestrijding van Kinderarmoede  (LFBK) opgericht. Het fonds richtte zich tot  
Leuvense scholen en kinderopvanginitiatieven die dagdagelijks werken met kansarme 
kinderen. Met de financiële middelen die ter beschikking gesteld worden door de federale 
overheidsdienst “Maatschappelijke Integratie” worden collectieve acties met het oog op de 
sociale integratie van kansarme kinderen ondersteund.  
 
Daarnaast blijven OCMW en stad Leuven inzetten op sport en cultuur. De financiële 
middelen uit het fonds sociaal-culturele participatie zijn nodig om de deelname van kansarme 
kinderen aan sportbeoefening en aan cultuur te verhogen. Naast individuele acties 
organiseren we ook groepsactiviteiten voor kansarme doelgroepen. 
 
Als de huidige maatschappelijke trends blijven aanhouden (meer eenoudergezinnen, meer 
alleenstaanden, meer ouderen,…) dan blijft het een grote uitdaging om de stijging  van de 
kinderarmoede tegen te gaan en de cirkel van de armoede te doorbreken. 
 
2010 was ook het Europees Jaar van de Armoede. Heel het jaar door waren er initiatieven 
en activiteiten om de problematiek van armoede en sociale uitsluiting op de 
maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Verschillende stadsdiensten werken zo, 
samen met de Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen, mee aan de lokale 
actie in Leuven op 13 oktober in het kader van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. 
Een kleurrijke optocht eindigde op het Ladeuzeplein waar onder meer het manifest ‘Recht op 
Gezin’ aan een aantal Leuvense beleidsmakers werd overhandigd.  
De integratiedienst en de dienst gebiedsgerichte werking zijn ook lid van de trekkersgroep 
armoede geworden. Met deze medewerking aan de trekkersgroep armoede willen OCMW, 
stad en derden kansarmoede opmerken en doorbreken door mensen te ondersteunen en 
samen met hen de problemen aan te pakken.  
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Onderwijs  
 
Binnen het integratiebeleid is onderwijs een speerpunt. Vroeg de taal leren verhindert 
zittenblijven op iets oudere leeftijd. Vroeg investeren zorgt voor meer kansen op een diploma 
en werk.  
 
De kleuterschool is een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en personeel. 
Het belang van een vroege instap in het onderwijs en het regelmatig naar school gaan, wordt 
via concrete acties benadrukt.  
 
Daarvoor worden de belangrijkste onderwijsspelers binnen de stad samengebracht rond 
specifieke projecten en in de Onderwijsraad. Verschillende projecten kregen vorm in dit 
kader, zoals bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid via het project “Thuis op School”, het Buddy-
project, de zomerschool “Leuven speelt Nederlands” en de intensieve samenwerking met het 
Centrum voor Basiseducatie Open School. 
 
 
Lager onderwijs   
 
De schoolse vertraging van niet-Belgen lijkt problematisch. 11% van de Belgische leerlingen 
heeft in het lager onderwijs schoolse vertraging opgelopen. Gemiddeld is dit aandeel in de 
centrumsteden 18%.  
 
Bij de niet-Belgen loopt dit aandeel op tot 35%. Gemiddeld in de centrumsteden bedraagt dit 
aandeel 48%. 
 
 
Secundair onderwijs   
 
In het secundair onderwijs loopt de schoolse vertraging bij niet-Belgen zelfs op tot 67%.  
 
Het percentage vreemdelingen ligt in het secundair onderwijs veel lager dan in het 
basisonderwijs. De belangrijkste reden voor deze daling is het toenemend aantal leerlingen 
dat de Belgische nationaliteit verwerft. Door nationaliteitsverwerving worden Maghrebijnen 
en Turken ook minder zichtbaar. 
 
Figuur: schoolse vertraging secundair onderwijs Belgen en niet-Belgen (2000-2009) 

 
Bron: SVR, stedenfonds 2008-2010 maatschappelijke effecten en indicatoren, update 2010 

 
In totaal volgen 12.575 leerlingen secundair onderwijs in Leuven. 34% van het totaal aantal 
Belgische leerlingen en 18% van de niet-Belgische leerlingen vinden we terug in het ASO. 
Het TSO is goed voor 18% van de Belgische leerlingen en 13% van de niet-Belgische 
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leerlingen. Het beroepsonderwijs is goed voor 13% van het totaal aantal Belgische leerlingen 
en 18% van het totaal aantal niet-Belgische leerlingen. 
 
Tabel: aandeel Belgische en niet-Belgische leerlingen naar onderwijsvorm (2008-2009) 
 

 GSO ASO TSO KSO BSO BuSo/ 
DBSO 

OKAN 

Belgen 
 

30 34 18 2 13 3 0 

Niet 
Belgen 

26 18 13 1 18 8 16 

 
Bron: SVR, stedenfonds 2008-2010 maatschappelijke effecten en indicatoren, update 2010 
 
De schoolse achterstand is te verklaren door een aantal sociaaleconomische factoren en 
moet genuanceerd bekeken worden. De verschillen in schoolse achterstand tussen de 
nationaliteiten hangen nauw samen met de socio-economische achtergrond zoals de 
opleidingsgraad van de ouders. Daarnaast is de thuistaal ook erg belangrijk naast nog een 
reeks andere factoren zoals het al dan niet gevolgd hebben van kleuteronderwijs. Deze 
elementen gelden overigens niet alleen voor vreemde nationaliteiten maar ook voor mensen 
met een vreemde origine.  
 
Het Leuvense integratiebeleid wil de taalachterstand van allochtone kleuters, kinderen, 
jongeren en werkzoekenden zoveel mogelijk wegwerken. Een tweede piste waarop het 
integratiebeleid zich focust rond deze problematiek is de communicatie naar de ouders over 
onderwijs in Leuven. 
 
Leuven scoort beter dan de andere centrumsteden. Naast de invloed van de verschillende 
projecten speelt waarschijnlijk de grote diversiteit van niet-Belgen in Leuven een rol, inclusief 
het sociaal-economisch profiel. De tweedegrootste groep van niet-Belgen zijn de 
Nederlanders. De kinderen van gastprofessoren en buitenlandse studenten kampen ook niet 
met de problemen waarmee sociaal zwakkere niet-Belgen kampen. 
 
 
Thuistaal niet Nederlands    
 
In het kader van Gelijke Onderwijskansen (GOK) worden sinds kort op de website van het 
Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten per school een aantal kenmerken van leerlingen 
bekendgemaakt.  
 
Voor het lokale integratiebeleid geeft de indicator thuistaal niet Nederlands tijdens het 
schooljaar 2010-2011 een goed beeld van de toenemende diversiteit in het onderwijs.  
 
In het basisonderwijs ligt dit percentage in de volgende scholen boven de 20%: 
 

Leuven 
• Vrije Basisschool Janseniusstraat 
• Vrije Basisschool Mechelsevest 
• Vrije Kleuterschool Sint-Jacobsplein 
• Vrije Basisschool Deberiotstraat  
• Vrije Lagere School – Mater Dei Sint-Jacobsplein   
• Heverlee 
• Vrije Basisschool Sint-Lambertus Waversebaan 

Kessel-Lo 
• Vrije Lagere School – Blauwput Patroonschapsstraat 
• Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs Rerum Novarumlaan  
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Deze cijfers per school geven nog geen volledig beeld, want enkele Leuvense 
vestigingsplaatsen van grotere scholengroepen hebben ook een percentage thuistaal niet 
Nederlands van boven de 20%: 
 
 Leuven 

• BSGO Pee & Nel Van Monsstraat 
• BSGO De Bron Oude Baan 

 
In het secundair onderwijs ligt dit percentage in de volgende scholen boven de 10%: 
 

Leuven 
• Miniemeninstituut Diestsestraat 
• Middenschool Gemeenschapsonderwijs Redingenstraat 
• Koninklijk Atheneum Redingenhof Redingenstraat 

Heverlee 
• Sint-Albertuscollege – Haasrode Geldenaaksebaan 

Kessel-Lo 
• Sint-Jozefinstituut Jozef Pierrestraat 
• Middenschool II Gemeenschapsonderwijs Rerum Novarumlaan  

 
In het secundair onderwijs liggen de percentages lager omdat de leerlingen dan vaak niet 
meer in hun eigen buurt naar school gaan waardoor er een betere spreiding is.  
 
 
Nederlands 2 de taal    
 
Het aantal cursisten Nederlands 2de taal (Nt2) onder de anderstalige volwassenen in Leuven 
ligt al jaren tussen de 3000 en de 3500 per jaar.  
Voor cursussen met startdatum tussen 1/1/2010 en 1/1/2011 en een of meer inschrijvingen 
in CVO Groep T, CVO Leuven/Landen, CVO De Nobel, CBE Open School of ILT KU Leuven 
bekomen we met intakegegevens Huis van het Nederlands en de vanuit de scholen naar de 
Kruispuntbank Inburgering doorgestuurde cursistgegevens volgende gegevens: 

 
1. Aantal unieke cursisten 

3467 cursisten 
 

2. Geslacht 
1600 mannen + 1861 vrouwen 
 

3. Top 10 geboortelanden 
 

1) Marokko   271   (7,9 %) 
2) China    222   (6,4 %) 
3) Nepal    218   (6,3 %) 
4) Irak    215   (6,2 %) 
5) Polen    154   (4,5 %) 
6) Rusland (Federatie)  125   (3,6 %) 
7) Turkije   111   (3,2 %) 
8) België    97     (2,8 %) 
9) Ethiopië   79     (2,3 %) 
10) Roemenië   77     (2,2 %) 
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Werk 
 
Het integreren van mensen in de maatschappij is vooral mogelijk via duurzame 
tewerkstelling en/of opleiding. De kans om werk te vinden neemt significant toe als men het 
Nederlands goed beheerst. Het loont dus de moeite de taalsituatie van de werkzoekenden 
na te gaan. Gemiddeld heeft 41,5 % van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaams-
Brabant een andere moedertaal dan het Nederlands. In het arrondissement Leuven gaat het 
met 22,3 % om minder dan een vierde. Dit is minder dan gemiddeld in Vlaanderen (26,6%). 
In Leuven gaat het bovendien vooral om andere moedertalen dan het Frans. 
 
Op 30 juni 2009 telde Leuven 3.012 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). In vergelijking 
met juni 2008 zijn dat er 494 meer, of een toename met 20%. De werkloosheidsgraad 
bedraagt in 2009 6,7% en ligt hiermee een stuk lager dan gemiddeld in de centrumsteden. 
 
Tabel: werkzoekenden naar doelgroep (aandeel in %) (Leuven - Centrumsteden) 

 
Bron: SVR, stedenfonds 2008-2010 maatschappelijke effecten en indicatoren, update 2010 

 
37,7% van de Leuvense niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) heeft een diploma van 
maximum tweede graad secundair onderwijs. 33,8% van de NWWZ is langer dan 1 jaar 
werkzoekend. Deze aandelen liggen een stuk lager dan in de andere centrumsteden. 
 
Tabel: werkzoekenden naar doelgroep (aandeel in %) (2001-2009) 

 
 
Bron: SVR, stedenfonds 2008-2010 maatschappelijke effecten en indicatoren, update 2010 

 
Als gevolg van de recessie in 2009 wordt het aandeel van de risicogroepen in de totale 
groep van werkzoekenden kleiner. Dit is een gevolg van de toename van het aantal 
kortdurige en jonge werklozen. Het totaal aantal langdurig werklozen neemt in absolute 
aantallen nog steeds toe, tussen augustus 2009 en augustus 2010 zelfs met 32%. 
 
28,8% van de NWWZ is allochtoon. Dit blijft ook een hoog cijfer, maar is een daling t.o.v. 
2007. Aangezien de cijfers van etniciteit gebaseerd zijn op werkzoekenden met een huidige 
of vorige nationaliteit van buiten de EU en de EVA-landen (dat zijn IJsland, Liechtenstein, 
Noorwegen en Zwitserland) en hier bijgevolg geen tweede generatiemigranten met 
Belgische nationaliteit inzitten, geeft dit een onderschatting van de problematiek. 
 
Bijzondere aandacht moet gaan naar die groepen die de werkloosheidsstatistieken 
structureel bevolken. Deze doelgroepwerknemers beantwoorden doorgaans aan een 
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combinatie van volgende kenmerken: laag geschoold, onvoldoende kennis van de 
Nederlandse taal of andere basiscompetenties, weinig of geen werkervaring, een negatief 
werkverleden… Voor deze werknemers dringt zich, naast individuele begeleiding, ook meer 
en meer de nood op naar het verwerven van basiscompetenties en technische 
vaardigheden. 
 
De sociale economie, waarvan het nut tijdens de jongste crisisperiode nog maar eens is 
gebleken, is een onmiskenbare schakel in de tewerkstelling van achtergestelde personen en 
speelt een bijzonder actieve rol met het oog op een duurzame ontwikkeling. De sociale 
economie bezorgt immers een job aan de meest kwetsbare personen , die meer stabiliteit, 
begeleiding en coaching nodig hebben en zorgt gelijktijdig voor aanvullende 
(maatschappelijke) dienstverlening. 
 
 
Tewerkstellingsmaatregelen    
 
Voor werkloze cliënten van het OCMW ligt de lat van het reguliere circuit ook vaak te hoog. 
Zij hebben nood aan een aanpak op maat of een intensieve arbeidstrajectbegeleiding om 
geactiveerd te worden naar de (reguliere) arbeidsmarkt. Het team tewerkstelling van het 
OCMW Leuven biedt degelijke activering aan. Zij proberen mensen die OCMW-steun 
genieten (opnieuw) te integreren op de reguliere arbeidsmarkt en begeleiden hen in hun 
zoektocht naar een aangepaste sociale of reguliere tewerkstelling via een individueel 
aangepast traject. Dit doen ze via intensieve  arbeidsbemiddeling met extra oog voor 
eventuele problemen op andere levensdomeinen en vooral rekening houdend met de 
mogelijkheden van de cliënt. Beroepsgerichte opleidingen (o.a. in samenwerking met VDAB), 
en voor allochtonen, het volgen van Nederlandse les, zijn belangrijke componenten in dit 
’activeringsbeleid’.  
 
Verschillende tewerkstellingsmaatregelen of loonkost verlagende maatregelen zoals Wep+, 
Sine, Activa, Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming(IBO), startbanen, 
werkervaringcontracten , artikel 60§7 en art.61 van de OCMW-wet… worden door het 
OCMW en de stad hiervoor ingezet. Bij een art.60§7-tewerkstelling  treedt  OCMW Leuven 
op in de hoedanigheid van werkgever. Cliënten worden dan tewerkgesteld  binnen de eigen 
diensten van het OCMW of ter beschikking gesteld aan andere organisaties met als doel hen 
arbeidsattitudes bij te brengen en sociale zekerheidsrechten op te bouwen. De loonkost 
neemt OCMW Leuven voor zijn rekening. Tewerkstellingsplaatsen in Leuven worden 
aangeboden door stad Leuven zelf, KU Leuven, Wonen en Werken, Spit, Velo, IGO 
(Intergemeentelijk Opbouwwerk voor het Arrondissement Leuven), verschillende vzw’s en 
enkele privéondernemingen. 
 
In 2010 begeleidde het team tewerkstelling van OCMW Leuven 468 cliënten en hiervoor 
werden 648 begeleidingsmomenten gehouden. In totaal zaten  294 cliënten in 
arbeidsbemiddeling.  In totaal volgden 224 cliënten een taaltraject.  
Dankzij bemiddeling konden 112 nieuwe mensen starten in een art.60§7-tewerkstelling, 12 
cliënten vonden werk in het reguliere circuit en 16 mensen in het niet-reguliere circuit (IBO, 
RVA-activeringen). In totaal werkten 244 mensen in een art.60§7-contract in 2010. Zij 
werkten bij OCMW Leuven zelf (73),  bij de stad Leuven (23), bij privéwerkgevers (8), maar 
ook bij  vzw’s (34) en bij sociale economie initiatieven (106).  Van de 110 contracten die 
stopgezet werden in 2010, vonden  36 cliënten werk.  
67 mensen staan nog op de wachtlijst om door het team tewerkstelling begeleid te worden. 
Bij 49 mensen werd de bemiddeling stopgezet om diverse redenen (verhuis, recht op andere 
uitkering, gevangenis,…) maar ook omdat ze niet bemiddelbaar zijn. 
 
Activering naar de (reguliere) arbeidsmarkt is immers niet voor iedere cliënt een haalbare 
kaart. Vele werkzoekende OCMW-cliënten kampen gelijktijdig met problemen op 
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verschillende vlakken. Met een gerichte begeleiding en een grondige voorbereiding kan de 
klant een aantal problemen zelf oplossen zodat zijn/haar kansen op tewerkstelling verhogen. 
Maar dit is dus niet altijd het geval.  Deze mensen worden dan doorverwezen naar 
arbeidszorg (vb. vrijwilligerswerk).Het blijft een constante uitdaging om OCMW-cliënten te 
activeren. Het gaat bij deze mensen niet noodzakelijk om een gebrek aan motivatie, maar 
wel om een gebrek aan  goede huisvesting, aan kinderopvang, aan een motiverend netwerk, 
aan taalbeheersing,… Ook leeftijd kan een “handicap” zijn. Heel wat randvoorwaarden waar 
je met een tijdelijke tewerkstelling geen vat op hebt. 
 
Daarom is er na een art.60 tewerkstelling vaak nog verdere ondersteuning nodig. Niet voor 
niets komen deze mensen aankloppen bij het OCMW en geraken ze via de reguliere kanalen 
niet aan een goede job. Arbeidsbemiddeling bij een OCMW draait dus om meer dan 
bemiddelen voor een job. Het is een traject dat ingepast moet worden in een ruimer 
hulpverleningsplan, wat veel tijd en energie kost van zowel de cliënt als de hulpverlener. 
 
 
Ondersteuning kansengroepen    
 
Stad Leuven biedt zelf ook ondersteuning aan kansengroepen (vooral allochtonen, 
arbeidsgehandicapten, jongeren, kortgeschoolden en ouderen) die voor de stad werken. Een 
jobcoach (75%), een arbeidsconsulent (80%)  en een technisch instructeur bij de groendienst 
(100% en sinds april 2011 in dienst) verzekeren samen respectievelijk de begeleiding en 
technische begeleiding van deze doelgroepmedewerkers. Gezien de vele werkgerelateerde 
problemen waarmee zij kampen, is de aanwezigheid van begeleiding een noodzakelijke 
meerwaarde.  Heel wat randvoorwaarden kunnen zo verbeterd worden.   
 
Bovendien worden dankzij deze begeleiding de werknemers ook na hun tijdelijke 
tewerkstelling bij de stad weerbaarder gemaakt op de arbeidsmarkt en worden ze 
geholpen bij het zoeken naar werk. Om dit te stimuleren worden ook 
competentieversterkende maatregelen en sollicitatietrainingen georganiseerd. Verder wordt 
er gewerkt aan een visie om een coherent doelgroepenbeleid uit te stippelen. 
 
In mei 2011 waren er 58 medewerkers uit kansengroepen, waaronder 25 anderstaligen, in 
laaggeschoolde functies tewerkgesteld. Hierin is art.60 tewerkstelling niet opgenomen: 

30 mensen hebben een Activabaan: 
• Niveau E: 28 (7 sport, 8 RD, 5 bib, 4 GD, 1 TD, 1 onderwijs, 1 archief, 1 communicatie) 

niveau D: 1  (cultuur) en niveau C: 2  (bib)  
• Scholingsgraad : lager onderwijs (10, waarvan 8 buitenlands onderwijs); BUSO (2); lager 

secundair beroeps (6); hoger secundair beroeps (2), lager technisch secundair (3) hoger 
secundair (2); ASO (2) Hoger Onderwijs (3, waarvan 1 buitenlands onderwijs). Totaal 24 
mensen geen volwaardig diploma (waarvan 21 geen dip loma)    

• Anderstaligen  12: sport (2), RD (7)  GD (2) bib (1) 
• Leeftijdscategorie : 5 jonger dan 26 en 12 ouder dan 45 
• Arbeidshandicap:  5  
 

18 mensen hebben een startbaan: 
• Niveau E: 18 

• Scholingsgraad: lager onderwijs (4 buitenlands onderwijs), BUSO(3), lager secundair 

beroeps (3), hoger secundair beroeps (5), technisch secundair (2), bachelor (1). Totaal 

15 mensen geen volwaardig diploma (waaronder 10 geen diploma)   
• Anderstaligen: 5 

• Arbeidshandicap:3 

 

10 mensen hebben een WEP contract: 
• Niveau E: 10  



 25 

• Scholingsgraad : lager onderwijs (2 waarvan 2 buitenland); leercontract (1), lager beroeps 
secundair (4 waarvan 2 buitenland),  hoger beroeps secundair (1), algemeen secundair 
(1) en 1 secundair onderwijs (1). Totaal 8 mensen geen volwaardig diploma (waarvan 
7 geen diploma)   

• Anderstaligen: 8   
• Leeftijdscategorie : < 26 (2) en >45 (3) 
• Arbeidshandicap: 0  

 
Naast deze tijdelijke medewerkers heeft de stad ook een aantal vaste medewerkers (23 VTE 
bij de dienst milieubeheer en 8 DT bij de bib) die vanuit een tijdelijk contract zijn 
doorgestroomd. Van de 23 vaste werknemers bij milieubeheer zijn er nog een aantal die 
Nederlandse les volgen en sporadisch beroep doen op ondersteuning of begeleiding.   
 
Voor de medewerkers uit kansengroepen wordt volgende ondersteuning aangeboden: 

• Onthaalvorming: zoals voor elke nieuwe werknemer bij de stad 
• Specifieke vorming voor de doelgroep (Activa, WEP, startbaan, art.60 en vaste 

kansengroep) tijdens de werkuren:        
- Stappen Vooruit : alle tijdelijke nieuwkomers zonder diploma middelbaar 

onderwijs. In 2010 namen er 23 mensen deel, waarvan er 9 anderstalig zijn 
(telkens 2 halve dagen).  

- Cursus bij CBE Open School  (32) en CVO (9): in totaal 41 deelnemers 
Bij CBE Open School: sociale vaardigheden 8, Nederlands 2de taal 17, wiskunde 
5, teksten op PC 2 
Bij CVO: Nederlands 2de taal: 9 
De cursussen Nederlands zijn maximum 2 halve dagen per week; de andere 
cursussen zijn 1 halve dag per week gedurende een trimester of semester.  

- Nederlands op de werkvloer en sollicitatietraining  (jobcoaches): 
In totaal 26 deelnemers (1,5 u/week stadsreiniging en 1u/week groenbeheer)  
maakten gebruik van het  aanbod Nederlands op de werkvloer: 4 Activa’s, 4 
weppers, 2 startbaners,  6 art.60 ers en 10 vaste contracten.  
In totaal 7 deelnemers  maakten gebruik van de sollicitatietraining tegen het einde 
van hun contract 

 
 
Partnerschappen    
 
Stad Leuven heeft nog andere partnerschappen ter ondersteuning van kansengroepen 
samengebracht, overleg georganiseerd en samen met een verscheidenheid aan lokale 
partners een heleboel ondersteunende en versterkende acties kunnen opzetten, zoals 
jobcoaching van laaggeschoolde werknemers van de stad, Nederlands op de werkvloer, aan 
de lokale diensteneconomie gerelateerde acties, het hoogtechnologische FabLab Leuven 
(zie www.fablab-leuven.be), een tewerkstellingsdienst binnen de stad met een technisch 
begeleider en een ondersteuner en de bouw van de sociale economiesite op de oude 
tuinbouwveiling. 
 
Tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt blijft een grote discrepantie bestaan. Uit 
de gegevens van de VDAB blijkt dat er in Leuven heel wat openstaande vacatures bestaan 
die niet of moeilijk ingevuld geraken. Het gaat dikwijls over tijdelijke jobs en 
knelpuntberoepen. Zo blijkt dat in de periode van januari tot september 2010 (zorggebied 
Leuven) er op 10.775 werkaanbiedingen 6.520 tijdelijk jobs of uitzendarbeid waren en dat in 
diezelfde periode volgende jobs niet werden ingevuld: horecapersoneel (110 jobs), 
poetspersoneel (172 jobs), paramedici (58 jobs) en verkopers (181 jobs). 
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Het onderwijs lijkt niet altijd goed afgestemd op de arbeidsmarkt. Vooral in technische 
beroepen blijken de kwalificaties niet altijd goed aangepast aan de arbeidsmarkt of kampt de 
sector met een slecht imago.  
 
Wat betreft technische beroepen van verschillende scholingsgraden is er nog heel wat 
potentie bij jongeren die niet kiezen voor een technisch beroep. Zo groeien o.a. allochtone 
jongeren dikwijls niet door en kiezen heel weinig meisjes voor richtingen met veel technische 
vakken. 
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Cultuur en vrije tijd  
 
In verschillende Leuvense wijken worden ook in de vrije tijd aanvullende culturele en 
taalstimulerende initiatieven en projecten opgezet. Deze hebben als doel om kinderen en/of 
volwassenen nog meer actief Nederlands te laten praten. Voorbeelden van initiatieven voor 
kinderen zijn: de babbeldoos, taalondersteuning tijdens schoolvakanties en de jaarlijkse 
zomerschool “Leuven speelt Nederlands” in augustus. Bij volwassenen gaat het bijvoorbeeld 
om praatgroepen waarbij in groep over dagdagelijkse dingen in het Nederlands wordt 
gesproken of om theaterproducties in eenvoudig Nederlands. 
 
Via huisbezoeken door buurt- en wijkwerkers worden voor deze activiteiten ook zoveel 
mogelijk allochtone buurtbewoners aangesproken. Een belangrijke doelstelling is om zo 
mensen uit hun huis te krijgen en niet in een isolement te laten 
 
Een ander kanaal om allochtone inwoners bij het maatschappelijk leven te betrekken, zijn de 
diverse allochtone organisaties. 
 
 
Allochtone organisaties   
 
Migranten van eerste, tweede en derde generatie verenigen zich om allerlei redenen. Men 
vindt in Leuven allochtone sportverenigingen, religieuze verenigingen, verenigingen die rond 
emanciperen en inburgering van hun leden ijveren, verenigingen die hun cultuur van 
herkomst willen delen met autochtonen, verenigingen die economische ontwikkeling willen 
brengen in het land van herkomst... Al deze organisaties zijn opgezet door vrijwilligers.  

Het grootste deel van deze organisaties valt onder de noemer van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. Sociaal-cultureel werk is gericht op het bevorderen van de ontplooiing en 
maatschappelijke participatie van mensen. Sociaal-culturele verenigingen hebben vier 
kernfuncties:  

• de gemeenschapsvormende functie  is gericht op het versterken en vernieuwen van 
het sociale weefsel en op groepsvorming met het oog op een democratische, 
solidaire, open en cultureel diverse samenleving; 

• de culturele functie  is gericht op het verhogen van de participatie aan de cultuur die 
de samenleving te bieden heeft; 

• de maatschappelijke activeringsfunctie  is gericht is op het organiseren, stimuleren 
en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie; 

• de educatieve functie  is gericht op lerende personen en groepen en wordt 
gekenmerkt door het organiseren en begeleiden van educatieve programma’s op 
lokaal en bovenlokaal vlak. 

Op de volgende pagina vindt u een kaart met de spreiding van zelforganisaties van etnisch-
culturele minderheden in Vlaams-Brabant. De kaart geeft alleen het aantal organisaties 
weer, en geeft dus niet aan wat het belang is van elk van die organisaties. Algemeen zien we 
een groter aantal organisaties in die gemeenten waar ook veel minderheden wonen. Meer 
dan de helft van de 120 zelforganisaties zijn in Leuven gelokaliseerd.  
 
Op deze kaart is ook aangeduid om welke minderheid het gaat. Dat sluit natuurlijk niet uit dat 
deze organisaties ook leden van een andere afkomst hebben. Uit de kaart blijkt opnieuw een 
sterke overeenkomst met de verspreiding van minderheden. Aziatische organisaties komen 
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het meeste voor. Deze zijn erg belangrijk in Leuven. Ook Afrikaanse verenigingen zijn 
belangrijk. Deze zijn eveneens talrijk in Leuven, maar ook ten westen van Brussel zijn er nog 
heel wat. Maghrebijnse en Turkse organisaties zijn vooral ten noordoosten en zuidwesten 
van Brussel gelokaliseerd, evenals in Diest waar het vooral om Turkse verenigingen gaat. 
Andere organisaties zijn vooral verbonden met Zuid-Amerika en in mindere mate het 
vroegere Oostblok en de vroegere Sovjet-Unie. Een aantal organisaties hebben een divers 
publiek of de herkomst is niet gekend. Deze zijn op de kaart in het grijs aangeduid.  

Kaart : Zelforganisaties in Vlaams-Brabant 

Kaart: Steunpunt sociale planning
Bron data: PRIC Vlaams-Brabant
Grenzen: Voorlopig rb gemeentegrenzen, toestand 22/05/2003 (AGIV-product)
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De stad Leuven erkent elk jaar in februari de lokale actieve allochtone organisaties. In 
februari 2011 leidde dit tot volgende lijst met 27 erkende allochtone organisaties: 
 

Naam Herkomst  
Abesha Ethiopië 
Aflenet  vzw Afrika 
Al Daliel Marokko 
Alegria Brasil vzw Brazilië 
Al Ihsaan vzw Marokko 
A Lo Cubano vzw Cuba 
Amahoro vzw Afrika 
Bana Leuven vzw Congo 
Chinese School Leuven China 
Ethiopian Community 
Learning Center in 
Leuven 

Ethiopië  

Filipiniana-Europa vzw Filippijnen 
GILAB  Ghana 
Hevi Koerden 
Indradhanus vzw Nepal & Bhutan 
Interculturele denkgroep Afrika 
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Naam Herkomst  
Leuven 
KCC Mala Kurd vzw Koerden 
Misgana Ethiopië 

Mount Cameroon Kameroen 

Zonnetijger 
Mongools-Belgische 
vereniging 

Mongolië 

Nigeriaanse 
Progressieven in Leuven 

Nigeria 

Nzuko Ndigbo Leuven Nigeria 

Russische School Oost-Europa 
SAMADOON Somalië 

Shangri-la society Nepal & Bhutan 
Stari Grad vzw Oost-Europa 
Totelema vzw Afrika 
World Magar Federation Nepal & Bhutan 
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Zorg  
 
 
Gezondheid   
 
Leuven telt 2 wijkgezondheidscentra: wijkgezondheidscentrum de Ridderbuurt werd in 1995 
in Leuven centrum en wijkgezondheidscentrum De Central in 2004 in deelgemeente Kessel-
Lo opgericht.  
 
Zij bereiken door hun laagdrempelige en brede  eerstelijnswerking (arts, kinesist en 
verpleging) en het gebruik van het forfaitaire betalingssysteem via de mutualiteiten ook veel 
allochtone Leuvenaars. Binnen het cliëntenbestand van wgc De Ridderbuurt en wgc De 
Central tellen we iets meer dan 50% allochtone cliënten. Wgc De Ridderbuurt had in 2011 in 
totaal al 2400 cliënten en wgc De Central in totaal al 1200 cliënten.  
 
In de periode 2012-2014 willen beide wijkgezondheidscentra verder doorgroeien tot 4000 
cliënten of 4% van de Leuvense bevolking.  
 
 
Senioren   
 
Aandacht hebben voor een zorgbeleid met allochtone ouderen als doelgroep is voor de stad 
Leuven ook een belangrijke doelstelling. Het aantal 60-plussers zal in de allochtone 
gemeenschappen de komende jaren immers sterk toenemen. Dit blijkt duidelijk uit de 
volgende Vlaamse prognoses over enkele groepen allochtone 60-plussers: 
 
 2000 2015 evolutie 
Italianen 4.437 12.327 + 227% 
Marokkanen 2.587 8.047 + 311% 
Turken 2.383 7.499 + 314% 
 
Ook in Leuven worden allochtone senioren een steeds grotere doelgroep voor de zorgsector. 
In oktober 2010 telden we reeds 681 Leuvense 60-plussers met een allochtone origine 
(huidige nationaliteit + nationaliteit bij geboorte). 
 
Daarom wil de stad Leuven vanuit de expertise van zijn integratiedienst ook aandacht voor 
een verdere interculturalisering van de zorg voor ouderen hebben. Meer ouderen zullen 
immers lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken krijgen. Leuvense 
organisaties in de zorgsector zoals het OCMW interculturaliseren, ook al blijft de thuiszorg 
voor allochtone ouderen prioritair en niet in eerste instantie de rusthuizen. Tot nu toe werd de 
groep allochtone ouderen vooral opgevangen binnen de eigen familiale sfeer. Toch wordt 
een culturele evolutie verwacht waarbij ook allochtone ouderen meer op het reguliere circuit 
een beroep zullen doen.  
 
De stad Leuven focust bij interculturalisering van de zorg vooral op ouderen omdat de 
problemen daar het schrijnendst kunnen worden. Tot nu toe werden allochtone ouderen ook 
vaak vergeten omdat ze nog geen grote groep waren. Doel is vooral Leuvense organisaties 
in de zorgsector ondersteunen om zelf op zoek te gaan naar recepten voor 
interculturalisering op maat van hun eigen werking. 
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uit de tentoonstelling “Geland in Leuven” (° 2010)
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Doelstellingenkader  
 
 
Strategische doelstelling 1:   
 
“De stad Leuven bevordert een grote toegankelijkhei d van diensten vanuit zijn 
lokale regierol.” 
 
 
OD 1.1 De stad Leuven bouwt zijn integratiedienst uit tot expertisecentrum voor interculturalisering. 

 
 Actie 1: 

De stad Leuven wil de expertisefunctie die zijn integratiedienst via contacten met allochtone 
organisaties en via interculturele werking en activiteiten heeft opgebouwd met andere 
stadsdiensten en andere lokale actoren delen. Over alle beleidsdomeinen (bv. communicatie, 
werk, betrokkenheid doelgroepen …) heen realiseert de integratiedienst een aanbod 
(methodieken, tips, voorbeelden uit andere centrumsteden …) voor andere stadsdiensten. 
 
Actie 2:  
Een specifiek ondersteuningsaanbod voor de diverse onthaalbalies binnen de stadsdiensten 
wordt op basis van de toegankelijkheidsscan die onder begeleiding van de VVSG zal worden 
gehouden, uitgewerkt. Gedacht wordt aan de opleiding toegankelijk taalgebruik van het Huis 
van het Nederlands en aan een kwaliteitslabel voor de onthaalbalies.   
 
Actie 3:  
Het project OKANimatoren wordt in samenwerking met de jeugddienst  omgevormd tot een 
animatorcursus die ook naar andere kansengroepen wordt opengetrokken. Bedoeling is om 
een gezonde mix te krijgen van jongeren die op het speelplein willen werken. We streven naar 
een 12-tal deelnemers die gedurende 7 dagen en een terugkomdag op hun maat tot 
volwaardige monitoren worden opgeleid.  
In 2011 kunnen de deelnemers hun getuigschrift via deze vorming krijgen en kunnen zij na 
een stage van 60u hun diploma ‘animator in het jeugdwerk’ verdienen. Vanaf 2012 kunnen zij 
dan in de diverse jeugdwerkingen worden ingezet. 

  
Actie 4:  
Openbare besturen en hulp- en dienstverleningsinstanties ervaren vaak moeilijkheden en 
drempels bij het bereiken van nieuwkomers, vluchtelingen en etnisch-culturele minderheden. 
Oorzaken hiervan zijn taal, onwetendheid of onbekendheid, nieuwe - soms bedreigende - 
situatie, andere cultuur of gewoonten… 
 
Het project ‘Toeleiders in diversiteit’ wil diensten en organisaties helpen om de eerste 
drempels in het contact met etnisch-culturele minderheden weg te werken en hun 
toegankelijkheid te verhogen. Hiervoor worden etnisch-culturele minderheden zelf ingezet om 
contacten te leggen met de doelgroep, hen te motiveren, basisinformatie te geven en hen toe 
te leiden naar diensten, instanties of projecten. 
 
‘Toeleiders in diversiteit’ biedt een methodiek die diensten, organisaties en scholen helpt om 
hun werking af te stemmen op de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving (= 
interculturalisering). De contacten van de integratiedienst worden gebruikt om het project 
‘Toeleiders in diversiteit’ bij het Leuvense middenveld te promoten. 

 
Actie 5:  
De stad Leuven dient een aanvraag “Samen Inburgeren” bij de Vlaamse overheid in. De 
integratiedienst vraagt aan Leuvense verenigingen of zij bij hun leden inburgeringscoaches 
kunnen vinden. 
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OD 1.2 De stad Leuven zet in op het verhogen van sociale cohesie op het vlak van onderwijs. 

 
Actie 1: 
Internationaal onderzoek toont aan dat een goede start van de schoolloopbaan in de eerste 
levensjaren heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Het wegwerken van 
kansarmoede door allochtone ouders individueel te benaderen en hen te overtuigen hun niet-
schoolgaande kleuters in te schrijven, is een hefboom om o.a. ook taalachterstand te 
verminderen.  
Over het inschrijvingsbeleid in het basisonderwijs worden ouders geïnformeerd via de 
brochure 'Kinderen inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs' (over wanneer en hoe je je 
kind kan inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Leuven). Deze brochure is een 
uitgave van Leuvens LOP Basisonderwijs. 
De stad Leuven voorziet vanuit zijn lokale regierol en in overleg met het Leuvens LOP 
Basisonderwijs een overleg zorgcoördinatoren om dit soort problemen gecoördineerd aan te 
pakken.  
Ouders kunnen bij het opgroeien van hun kinderen ook op de stedelijke expertise over 
kinderopvang en opvoedingsondersteuning beroep doen. 

 
 Actie 2: 

In het buddy-project geven de stad Leuven en de Leuvense buddy's studiebegeleiding aan 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. Deze jongeren krijgen zo een extra duwtje in de rug om 
een einddiploma te behalen en door te stromen naar het hoger onderwijs. De 
studiebegeleiders zijn buddy's die de leerlingen 2 keer per week naschools ongeveer 1,5 uur 
begeleiden. Het zijn vrijwilligers en studenten, die in het kader van hun lerarenopleiding 
studiepunten kunnen verdienen met het geven van studiebegeleiding.  
Om een optimale begeleiding te garanderen, krijgt iedere buddy maximaal 2 à 3 leerlingen 
toegewezen. Tijdens de begeleidingssessies ligt de nadruk op het aanleren van een goede 
studiemethodiek, het bijbrengen van verantwoordelijkheidzin en het motiveren van de 
leerlingen.  
 
De stad Leuven leidt het project in goede banen. Hiervoor werkt ze nauw samen met de 
deelnemende scholen uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs en met de  KU 
Leuven, Groep T en de KH Leuven om buddy's te rekruteren. Het buddy-project is van een 
uniek pilootproject tot een vaste waarde in het Leuvense onderwijsveld en ver daarbuiten 
uitgegroeid. Het succes van het project blijkt uit de grote vraag naar buddy's en de 
spectaculaire groei die het project de afgelopen jaren gekend heeft. In 2007 ging het als 
pilootproject in één school van start, in het Koninklijk Atheneum De Ring. Omwille van het 
succes werd het al snel uitgebreid. Vandaag werken er 15 secundaire scholen en 7 
basisscholen mee.  
 
Het buddy-project biedt voor alle partijen een meerwaarde: 

- De leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat, begeleiding die hun kansen in het 
onderwijs vergroot: ze zijn gemotiveerder, hun zelfvertrouwen groeit en ze behalen 
betere resultaten. Ze kijken op naar hun buddy en laten zich door hem/haar inspireren 
om op moeilijke momenten door te bijten. 

- De buddy's en leerkrachten in spe ondervinden aan den lijve hoe ze moeten omgaan 
met diversiteit in een klaslokaal. Een goede leerschool voor later. Daarnaast halen de 
vrijwilligers en stagiairs een grote voldoening uit het coachen van de kinderen, die ze 
dankzij hun persoonlijke inzet zien opbloeien en vooruitgang boeken. 

- Voor scholen is de extra ondersteuning via buddy's welkom. 

 Actie 3: 
De stad Leuven wil basisscholen via het project “Thuis op school” ondersteunen en 
aanmoedigen om acties op te zetten die de communicatie tussen ouders en school 
verbeteren. Wederzijds leren zien we hierbij als uitgangpunt: ouders leren van de school, de 
school leert van ouders en ten slotte kunnen ouders ook leren van elkaar. Voor sommige 
kinderen is er een grote afstand tussen de school- en thuisomgeving, waardoor de 
communicatie tussen de school en hun ouders vaak moeilijk verloopt.  
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Basisscholen die acties opzetten om de contacten met hun ouders te verbeteren, kunnen 
hiervoor financiële steun en inhoudelijke ondersteuning krijgen. 
Om scholen te inspireren hebben we in een boekje enkele praktijkvoorbeelden uit Leuven 
gebundeld. We willen goede praktijken zichtbaar maken en verspreiden zodat scholen van 
elkaar kunnen leren. In dit boekje geven we ook tips om zelf aan de slag te gaan en een kort 
overzicht van ondersteuningsmogelijkheden voor de scholen. 
 
Daarnaast organiseren we ervaringsuitwisseling rond o.a. ouderbetrokkenheid tussen de 
zorgcoördinatoren van de Leuvense basisscholen. De zorgcoördinatoren zijn vaak 
sleutelfiguren in een betere communicatie met ouders. Op deze bijeenkomsten kunnen zij bij 
elkaar terecht met vragen. We laten ook andere organisaties aan het woord over hun aanbod 
voor scholen: elkaar beter kennen kan tot concrete samenwerking leiden.  
 
Actie 4: 
De stad Leuven wil de maatschappelijke integratie van zijn inwoners uit andere culturen 
bevorderen. Momenteel stellen we vast dat woonwagenbewoners te weinig aan het 
maatschappelijk leven deelnemen. Met name bij hun kinderen uit zich dat al in te weinig 
participatie aan het onderwijs.  
 
De integratiedienst biedt ondersteuning met als focus de integratie van kinderen van 
woonwagenbewoners in het onderwijsgebeuren. Zo wordt naar aangepaste 
onderwijsmogelijkheden gezocht. De verantwoordelijkheid van de ouders wordt benadrukt. Zij 
hebben het wettelijke en morele gezag over hun kinderen en moeten o.a. door het 
inschakelen van vertrouwenspersonen overtuigd zijn van het belang van naar school gaan.  
 
De integratiedienst en het OCMW bouwden al jaren expertise in het werken met deze 
specifieke doelgroep op. Als ouders daardoor weten wat een bepaalde school allemaal doet 
en wie haar contactpersonen zijn, als scholen weten hoe deze ouders denken, … dan kunnen 
een beter wederzijds begrip en een hogere onderwijsparticipatie bereikbaar worden. 
 
Het projectplan zal in 2011-2012 worden uitgewerkt via contacten met de betrokken 
onderwijspartners, een toegankelijk aanbod rond positieve beeldvorming voor scholen, en een 
positieve begeleiding van woonwagenbewoners om hun aan te zetten om naar school te 
gaan. De acties voor 2012 zullen in het projectplan nauwkeurig omschreven worden.  
 
De toekomstplannen blijven voorlopig nog wat vager, en zullen afhangen van hoe het project 
verder loopt. Algemeen geldt dat we zeker het volgende willen bereiken: meer scholen die 
rond woonwagenbewoners willen werken, meer kinderen van woonwagenbewoners in het 
lager onderwijs, en indien mogelijk ook uitbreiding naar secundair of kleuteronderwijs. We 
willen dit aftoetsen op basis van concrete cijfers waaruit blijkt of de schoolaanwezigheid van 
de bewoners stijgt of ook iets subjectiever: zijn er minder klachten/minder vragen van de 
betrokken leerkrachten. 

 
 
OD 1.3 De stad Leuven zet in op het verhogen van sociale cohesie op het vlak van werk. 

 
Actie 1: 
De stad Leuven wil dat haar personeelsbestand diverser wordt, zodat het een weerspiegeling 
van de samenstelling van de lokale bevolking is. De analyse van de gegevens over de 
samenstelling van de Leuvense bevolking wordt aan de eigen personeelsgegevens 
gekoppeld, met als doel naar een afspiegeling van de maatschappij te evolueren. 
Het doel blijft drempelverlagend te werken in het werven van, behouden van of laten 
doorstromen van allochtonen en andere kansengroepen door gebruik te maken van 
aangepaste taal, van gepaste kanalen om te adverteren en van infomomenten om uitleg te 
geven over selectieprocedures en over specifieke voorbereiding op vergelijkende examens. 

 
 Actie 2: 

De stad Leuven werkt mee aan het actualiseren van het regionaal streekpact 2007 - 2013 
voor de regio centrumstad Leuven. Hoofddoelstellingen zijn: 

1. Inzetten op de link tussen onderwijs en opleidingen en werk 
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2. Uitbouw van kennis- en innovatieregio 
3. Versterking van de sociale economie 
4. Versterking van de zorgsector 
5. Versterking van het lokale werkgelegenheidsbeleid: o.a. via ondersteuning van het 

lokale werkgelegenheidsforum 
 

Actie 3: 
De stad Leuven voorziet specifieke begeleiding en opleidingen (o.a. jobcoaching, Nederlands 
op de werkvloer, sollicitatietraining…) voor de kansengroepen die bij de stad Leuven 
tewerkgesteld zijn.  
 
Actie 4: 
De integratiedienst zoekt mee naar kandidaten voor het volgen van de opleiding van het 
horecaproject van OCMW Leuven. Deze opleiding wordt 2 x per jaar aangeboden voor een 
groep van max. 10 personen en is een basis voor hulp in grootkeukens of in horecazaken. 

 
 
OD 1.4 De stad Leuven zet in op het verhogen van sociale cohesie rond cultuur en vrije tijd. 

 
Actie 1: 
Vanuit zijn lokale regierol coördineert de stad Leuven het kennismaken van anderstaligen met 
mogelijke trajecten voor hun secundair inburgeringstraject. Want wanneer kunnen 
anderstaligen hun Nederlands beter oefenen dan in hun vrije tijd?  
Om dit te stimuleren organiseren de stad Leuven en het Huis van het Nederlands Vlaams-
Brabant om de twee jaar een Bijt in je vrije tijd –dag waar cursisten Nt2 van het 
vrijetijdsaanbod kunnen proeven. Plaatselijke verenigingen en organisaties openen hun 
deuren via specifieke workshops. Met Bijt in je vrije tijd wensen we twee doelstellingen te 
realiseren. Enerzijds kunnen anderstaligen kennis maken met het uitgebreide en gevarieerde 
aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Leuven. Anderzijds krijgen de workshopbegeleiders een 
vorming over toegankelijk taalgebruik en over interculturele communicatie. 
Voor 2013 wordt een 2de Bijt in je vrije tijd –dag uitgewerkt. Voor 2012 en 2014 worden een 
aantal losse workshops voor kleinere groepen uitgewerkt. 

 
Actie 2:  
De stad Leuven stimuleert Leuvense allochtone jongeren om zichzelf te ontplooien en (via 
ondersteuning door integratiedienst, jeugddienst en buurtsport) gebruik te maken van het 
aanbod van het reguliere jeugdwerk (sportclubs, jeugdbewegingen, toneelgroepen, 
muziekschool, circusschool …), om zo vlotter aan de Leuvense samenleving deel te kunnen 
nemen. 
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Strategische doelstelling 2:  
 
“De stad Leuven werkt preventief aan een antidiscri minatiebeleid en bestrijdt 
discriminatie.”  
 
 
OD 2.1: De stad Leuven voorkomt, detecteert en bestrijdt elke vorm van discriminatie via zijn Meldpunt 
Discriminatie.  
 

Actie 1:  
De stad Leuven streeft naar een gelijke behandeling van alle individuen en groepen. Het 
netwerk van het Leuvense meldpunt discriminatie zet preventieve acties op die elke vorm van 
discriminatie in onze Leuvense samenleving afkeuren en bespreekt elke melding van 
discriminatie met de betrokken partijen.  
Voor 2012 wordt een preventieve actie rond huisvesting uitgewerkt. Deze actie zal op 
immobiliënkantoren en huiseigenaren gericht zijn. De lokale partners actief rond huisvesting 
worden bij deze actie betrokken. 
 

 
OD 2.2: De stad Leuven ondersteunt scholen en verenigingen met een educatief aanbod omtrent 
interculturele competenties en positieve beeldvorming rond ECD. 
 

Actie 1:  
De stad Leuven stimuleert interculturele workshops via de deelwerking Wereldkleur van zijn 
integratiedienst. Tientallen diverse thema’s worden onder de vorm van interculturele 
workshops door ruim 30 daartoe door de integratiedienst opgeleide Leuvense allochtonen 
aangereikt. Hierbij worden taboes niet uit de weg gegaan. Moeilijke onderwerpen, zoals 
gearrangeerde huwelijken, dragen van een hoofddoek, positie van de vrouw in de islam, …, 
komen ook aan bod in deze workshops.  
De allochtone lesgevers worden door de integratiedienst begeleid, geëvalueerd en 
bijgestuurd. De integratiedienst biedt hiervoor visie, matching, administratie, vorming en 
ondersteuning aan. 
 
Actie 2:  
De integratiedienst promoot Leuven Anders Bekeken, een diversiteitsbus die bij Leuvense 
diensten en organisaties wordt ingezet, leidt begeleiders ervoor op en stemt dat aanbod ook 
op scholen en jeugdverenigingen af. 
 

 
OD 2.3: De integratiedienst ontwikkelt beeldvormingsmateriaal en zal hiermee via publieksacties een 
grote groep Leuvenaars bereiken. 
 

Actie 1:  
De integratiedienst promoot de tentoonstelling Geland in Leuven over de etnisch-culturele 
diversiteit in Leuven via de permanente tentoonstelling in het gebouw van de integratiedienst 
en een mobiele, tegen beperkte prijs te huren, versie. 
 
Actie 2:  
De integratiedienst werkt aan correcte beeldvorming rond woonwagenbewoners via de 
aanmaak van een stamboom van de gezinnen wonend op het Leuvense woonwagenterrein, 
een spel “Soccerdas” (“Wat heb je gedaan?”) en een stripverhaal over hun leven. 
 
Actie 3:  
De integratiedienst werkt jaarlijks samen met de provinciale integratiedienst een actie uit over 
correcte beeldvorming rond etnisch-culturele diversiteit. 
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OD 2.4: De integratiedienst zet acties op of ondersteunt bestaande acties om aandacht voor de 
problematiek rond gekleurde armoede, discriminatie en racisme te vragen. 
 

Actie 1:  
De integratiedienst trekt jaarlijks mee de Leuvense actie rond de Dag tegen Armoede (17 
oktober). 
 
Actie 2:  
De integratiedienst werkt jaarlijks samen met het Meldpunt Discriminatie een actie uit rond de 
Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie (21 maart).  
 
Actie 3:  
De integratiedienst werkt mee aan de jaarlijkse Week van de Diversiteit (Partycipation Week = 
een week rond 21 maart), in samenwerking met o.a. KU Leuven, Groep T en KH Leuven. 
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Strategische doelstelling 3:  
 
“De stad Leuven investeert in het verbeteren van de  communicatie tussen zijn 
diverse bevolkingsgroepen en in het bereiken van al  zijn bevolkingsgroepen.” 
 
 
OD 3.1: De stad Leuven investeert in het verhogen van de kennis van Nederlands bij anderstaligen. 
 

Actie 1:  
De stad Leuven investeert in een kwaliteitsvol aanbod Nederlands voor laaggeschoolde 
anderstaligen door het ondersteunen van vzw CBE Open School. 
De stad Leuven bepleit mee een aanbod Nederlands voor anderstaligen dat aangepast is aan 
de lokale noden. Via deelname van zijn integratiedienst aan het regionaal overleg Leuven van 
het Huis van het Nederlands blijft de stad op de hoogte van evoluties in dat aanbod. 

 
Actie 2:  
De integratiedienst organiseert vanaf 2012, in samenwerking met het RISO, een 
taalstimuleringsproject voor de ouders op het woonwagenterrein Dijledreef. Hierbij wordt gezin 
per gezin gewerkt. Eventueel kan er verder gewerkt worden op thema’s die op school zijn 
aangehaald. Dan is het voor de kinderen herkenbaar. Toch is het geen huiswerkbegeleiding. 
De link met het schoolse mag niet te groot zijn. De ouders mogen het zeker ook niet zien als 
een vervanging voor school. 
 

 
OD 3.2: De stad Leuven erkent en ondersteunt actieve Leuvense allochtone organisaties en investeert 
in interculturele ontmoetingen. 
 

Actie 1: 
De stad Leuven ziet diversiteit onder haar inwoners als een kans en wil zoveel mogelijk 
Leuvenaars laten kennismaken met die diversiteit. Daarom worden via een toelagereglement 
lokale allochtone organisaties die aan enkele voorwaarden voldoen met een werkingstoelage 
ondersteund en worden interculturele ontmoetingen met een projecttoelage gestimuleerd 
(tweemaal per jaar, in samenwerking met een andere erkende Leuvense organisatie, 
maximum 500 euro per project). 
In 2012 zal op vraag van enkele erkende allochtone organisaties bekeken worden of 
allochtone scholen op basis van interculturele ontmoetingen met de kinderen uit hun school in 
de hoogste categorie van het toelagereglement kunnen komen.   
 

 Actie 2: 
De integratiedienst ondersteunt de buurtbewoners van de Dijledreef bij de organisatie van hun 
jaarlijks straatfeest zodat alle bewoners van de straat elkaar op een informele en 
ontspannende manier beter kunnen leren kennen. 
 
Actie 3: 
De integratiedienst zal onderzoeken of het vanaf 2013 om de 2 jaar mogelijk is, in een 
samenwerking van culturele organisaties, een interculturele ontmoetingsavond met Leuvense 
autochtone en allochtone organisaties te organiseren.  

 
 
OD 3.3: De stad Leuven investeert in het vergroten van het lokale draagvlak voor samenleven in 
diversiteit. 

 
Actie 1: 
De stad Leuven zet burenbemiddeling in om samenleven te verbeteren. Bij burenbemiddeling 
hebben buren onder begeleiding van een bemiddelaar een of meerdere gesprekken over hun 
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burentwist. Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het 
oplossen van conflicten. Vrijwillige burenbemiddelaars helpen buren om een gesprek te 
starten en verder te voeren. Een bemiddelaar is onpartijdig en is opgeleid om met 
burenconflicten om te gaan. De lokale coördinator burenbemiddeling zorgt voor de nodige 
ondersteuning van de burenbemiddelaars. 

 
 
OD 3.4: De integratiedienst organiseert elk jaar 2 inspraakfora rond etnisch-culturele diversiteit en een 
ander relevant thema. 

 
Actie 1: 
De stad Leuven stimuleert dynamische vormen van inspraak via thematische inspraakfora 
voor allochtone organisaties en het thematisch betrokken middenveld. De integratiedienst 
werkt om het draagvlak te vergroten samen met een thematische feedbackgroep een concept 
uit en regelt de praktische en organisatorische kant.  
De integratiedienst doet een gerichte rondvraag bij de Leuvense erkende allochtone 
organisaties en andere Leuvense erkende organisaties over relevante thema’s en maakt een 
concrete planning op met telkens een inspraakforum in het voorjaar en in het najaar. 
Mogelijke thema’s vanaf 2012 zijn: gezondheidszorg, gezonde voeding, 
opvoedingsondersteuning… 
 

 
OD 3.5: De stad Leuven draagt zorg voor een goede informatiedoorstroming van zijn etnisch-culturele 
diversiteitsbeleid naar een breed publiek.  
 

Actie 1:  
De integratiedienst zorgt samen met de dienst communicatie ervoor dat alle Leuvenaars 
regelmatig over het diversiteitsbeleid van de stad Leuven (via stadswebsite, Info Leuven, 
digitale nieuwsbrief …) geïnformeerd worden. 
De integratiedienst bekijkt of er in 2012 een masterproef bedrijfscommunicatie over de 
analyse van de interne communicatie rond ECD bij stad, CAW en OCMW en van de externe 
berichtgeving in kranten en andere media mogelijk is.  
 

 
OD 3.6: De stad Leuven en het CAW regio Leuven werken samen aan de bekendheid van het lokale 
hulpverleningsaanbod bij allochtone doelgroepen.  
 
 Actie 1: 

Vanuit het gezamenlijk gevoerde lokaal sociaal beleid informeren de integratiedienst en het 
CAW regio Leuven (via deelwerking vluchtelingenonthaal) allochtone doelgroepen actief over 
het brede hulpverleningsaanbod van het CAW (en daarbuiten). De integratiedienst en het 
CAW gaan na welke gemeenschappelijke kanalen en inspanningen hiertoe het meest geschikt 
zijn (bv. Inspraakforum rond welzijn in Leuven). 
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Strategische doelstelling 4:  
 
“De stad Leuven stimuleert emancipatie van kansengr oepen.” 
 
 
OD 4.1. De stad Leuven werkt op wijkniveau samen met lokale actoren om anderstaligen voldoende 
oefenplaatsen te bieden om hun Nederlands te verbeteren. 
 

Actie 1:  
De stad Leuven reikt vanuit de integratiedienst een aanbod “Wijkgerichte aanpak van 
taalinitiatieven voor anderstaligen” aan om hun participatie aan de Leuvense samenleving te 
stimuleren via: 

1. taallessen Nederlands van CBE Open School voor anderstalige vrouwen (in 
samenwerking met de integratiedienst); 

2. oefenlessen en praatgroepen (in samenwerking met wijkwerkingen); 
3. thematische interculturele praatgroep ‘Kom Binnen’ voor kortgeschoolde allochtonen 

en autochtonen; 
4. thematisch praatcafé voor allochtonen en autochtonen (in samenwerking met 

Vormingplus); 
5. uitspraaklessen (in samenwerking met Huis van het Nederlands). 

 
Doel is om in verschillende wijken (Blauwput, Casablanca, Het Broek, Hoogland, 
Mannenstraat, Ridderstraat, Schorenshof, Sint-Maartensdal, Spaarstraat) een laagdrempelig 
aanbod van taalinitiatieven aan te bieden. Dit aanbod is aanvullend naast de taallessen 
Nederlands bij de Leuvense scholen Nt2. 
 
Actie 2:  
De stad Leuven vormt een team Diversiteit en Jongeren waarin de jeugddienst en de 
integratiedienst hun krachten bundelen om op wijkniveau een extra signaalfunctie te vervullen. 
 
Actie 3: 
De stad Leuven organiseert jaarlijks in de maand augustus een zomerschool “Leuven speelt 
Nederlands” voor allochtone kleuters en kinderen van 5 tot 7 jaar zodat zij vlotter Nederlands 
zouden kunnen spreken en beter voorbereid zouden zijn bij de start van het schooljaar. De 
inschrijvingen hiervoor worden via de scholen georganiseerd. 
Tijdens andere schoolvakanties kunnen, in samenwerking met het OCMW, anderstalige 
kinderen via kleinschalige projecten taal en spel worden ondersteund. 
 

 
OD 4.2 De stad Leuven emancipeert via zijn integratiedienst specifieke kansengroepen. 

 
Actie 1:  
De stad Leuven begeleidt Leuvense woonwagenbewoners (vooral Rom-zigeuners) intensief 
via een opbouwwerker en projectdeskundige van zijn integratiedienst. Deze 
woonwagenbewoners zijn een specifieke doelgroep. De stad Leuven heeft een residentieel 
woonwagenterrein in de Dijledreef in Kessel-Lo met 26 standplaatsen. De vaste bewoners van 
dit terrein worden op de verschillende levensdomeinen intensief begeleid. 
 
Actie 2: 
De stad Leuven werkt mee aan de oprichting van een Leuvense fietsschool “Start to Bike” om 
de mobiliteit van kansengroepen te vergroten. De integratiedienst neemt hiervoor een regierol 
met de lokale partners op. Binnen de fietsschool zal er met inburgeringscoaches gewerkt 
worden. 
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Strategische doelstelling 5:  
 
“De stad Leuven voert een kwaliteitsvol beleid dat zich in zijn regierol voor 
lokale ECD en in de opmaak en opvolging van dit bel eidsplan weerspiegelt.” 
 
 
OD 5.1 De stad Leuven vraagt de Vlaamse overheid om de regierol van lokale besturen op het vlak 
van ECD duidelijk te definiëren. 
 
 Actie 1: 

De stad Leuven zal bij de Vlaamse overheid benadrukken dat tijdens de wijzigingen aan het 
integratiedecreet een duidelijke definitie van de regierol voor lokale besturen rond lokale ECD 
moet worden opgenomen. 

 
 
OD 5.2 De stad Leuven engageert zich om tijdens de opmaak van zijn beleidsplan ECD 2012-2014 
zijn lokale partners te betrekken. 
 

Actie 1:  
De erkende Leuvense allochtone organisaties worden op een reflectielunch uitgenodigd en 
kunnen er hun inbreng doen. 
De betrokken Leuvense partners en andere stadsdiensten worden op reflectielunchen 
uitgenodigd en kunnen er hun inbreng doen.  

 
 
OD 5.3 De stad Leuven engageert zich om zijn lokale partners waar mogelijk bij de opvolging van dit 
beleidsplan en bij de meerjarenplanning van de stad te betrekken. 
 

Actie 1:  
De erkende Leuvense allochtone organisaties en de bij dit plan betrokken partners en 
stadsdiensten worden jaarlijks uitgenodigd voor een planningsverslag over ECD.  
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Organisatiestructuur  
 
 
De diensten van de stad Leuven worden momenteel volop in een nieuwe directiestructuur ingebed. 
Het thema etnisch-culturele diversiteit wordt vooral binnen de directie Sociale zaken opgevolgd.  
 
Onderstaand schema toont de verschillende afdelingen binnen deze directie: 
 
 

Directie Sociale Zaken   
 

 
1) Afdeling Onderwijs en Scholen 

: onderwijsbeleid en 4 stedelijke scholen 
 
 

2) Afdeling Jeugd en Studenten 
: jeugdbeleid, jeugdwerk, speelpleinwerking, vzw stedelijk jeugdwerk en 
studentenbeleid 

 
 

3) Afdeling Kinderopvang 
: Centrum voor Kinderopvang, vzw Kinderopvang, Initiatieven voor 
Buitenschoolse Opvang, opvoedingsondersteuning en dienst 
kinderdagverblijven 

 
 

4) Afdeling Samenleven en Diversiteit 
: integratiedienst, seniorenbeleid, Noord-Zuidbeleid, gelijke kansenbeleid en 
stedelijke buurtwerking 
 
De integratiedienst werkt vanuit deze afdeling aan een inclusief beleid rond 
etnisch-culturele diversiteit. 
 

Elke afdeling voert zijn opdrachten uit met een personeelskader bestaande uit: 
- Administratie en onthaal (voor buitendiensten) 
- Beleidsadviseurs  
- Consulenten 
- Projectmedewerkers 

 
Deze afdelingen en de stafdienst krijgen op niveau van de directie van volgende stafdiensten 
ondersteuning: 

- Administratie en loket sociale zaken 
- Beleidsadviseurs sociale zaken 
- Stafdienst Gebiedsgerichte werking (werkt rond leefbaarheid op wijkniveau en 

actief burgerschap) 
 


