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Inleiding 

Sinds 2000 werkt de stad Oostende aan een etnisch-cultureel minderhedenbeleid in haar stad. 

Voor de coördinatie van de verschillende opdrachten is een Integratiedienst actief. Om de drie 

jaar stelt de stad Oostende een Minderhedenbeleidsplan op waarin alle opdrachten en acties 

staan beschreven die het Stadsbestuur zal nemen op het vlak van het allochtone 

minderhedenbeleid. Hieruit ontstaat een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oostende 

en de Vlaamse regering waarin al deze opdrachten staan beschreven. 

De vorige overeenkomst dateert van 2010 en omvat de beleidsperiode 2010-2012. Op het einde 

volgt een evaluatie van deze beleidsperiode.  

 

De opmaak van dit minderhedenbeleidsplan is voor het beleidsjaar 2013. Vanaf 2014 moeten de 

doelstellingen geïmplementeerd worden in het algemeen meerjarenplan van de stad Oostende 

naar aanleiding van de Beleids- en Beheercyclus. 

 

Voor de opmaak van het Minderhedenbeleidsplan werden heel veel partners betrokken die op 

het werkveld te maken hebben met etnisch-culturele minderheden. Het overleg ‘Integratie’ werd 

in 2011 opgericht met de bedoeling om de regiefunctie van de stad Oostende inzake het 

minderhedenbeleid uit te bouwen. Hierin zitten nagenoeg alle diensten en organisaties die 

werken rond het thema allochtonen.  

Daarnaast zat de Integratiedienst ook samen met andere stedelijke diensten (zoals de diensten 

Sport, Jeugd en Cultuur) om input te vragen rond het thema vrije tijd. 

Vanuit de Minderhedenadviesraad van Oostende (MARO) werd een aparte werkgroep opgericht 

om een invulling te geven aan het beleidsplan. De werkgroep overliep de beleidsprioriteiten van 

de minister en werkte een aantal prioriteiten verder uit met voorstellen van acties. 

Op het Lokale Overleg Platform (LOP) van het Secundair Onderwijs werd het thema Onderwijs 

verder besproken. 

Met diensten die niet in bestaande overlegstructuren van de Integratiedienst aanwezig zijn, werd 

afzonderlijk contact opgenomen om informatie te verzamelen, bv. met Wonen en Integrale 

Veiligheid.
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Deel1: Missie en visie 

 

1. Strategische beleidsnota (2007-2012) 

Het Gemeentedecreet verplicht de gemeenten tot het opstellen van een meerjarenplan, 

bestaande uit een strategische nota en een financiële nota (art. 146). In de strategische nota 

worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren 

gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven voor de volledige 

beleidsperiode (2007-2012).  

Dit alles stelt het Stadsbestuur in staat een duidelijke richting vast te leggen. Het linken van de 

strategische planning aan de financiële middelen is noodzakelijk om tot een degelijke en 

haalbare planning te komen. 

De stad Oostende formuleerde zijn ambities via vier missies:  

1/ Oostende, een aantrekkelijke en leefbare stad 

2/ Oostende, een dynamische stad met kansen voor iedereen 

3/ Oostende, een open en klantgerichte stad 

4/ Oostende, een goed beheerde en efficiënt georganiseerde stad 

Voor de realisatie van deze missies werden doelstellingen en acties geformuleerd. De 

Strategische Nota wordt jaarlijks ook vertaald in een beleidsnota die de specifieke 

aandachtspunten en acties aangeeft. De acties worden opgevolgd en gemeten zodat het 

Stadsbestuur kan bijsturen waar nodig. Met het oog op de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus 

wordt deze oefening bovendien grondig geëvalueerd en hervormd. 

Voor de laatste missie, een goed beheerde en efficiënt georganiseerde stad, werd ook een 

interne oefening gemaakt. Bottom-up werden kernwaarden geformuleerd die een rode draad 

moeten vormen doorheen de organisatie. Ze formuleren verwachtingen met betrekking tot het 

gedrag van medewerkers en zullen in de competentieprofielen opgenomen worden. Ook spelen 

deze waarden een belangrijke rol in de formulering van een missie en visie voor de interne 

werking van de stedelijke diensten. De missie zal aangeven waar de stad Oostende voor gaat, 

wat haar doelen en strategieën zijn, de visie beschrijft hoe het Stadsbestuur zichzelf ziet in de 

toekomst. Specifiek voor integratie en diversiteit werd dit in een parallelle cyclus voorbereid. 
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2. Missie en visie inzake diversiteit 

In 2010 startte het Stadsbestuur met een interculturaliseringstraject in samenwerking met 

deSOM vzw. Het was de bedoeling om een missie en visie over diversiteit op te maken. 

In 2012 werd deze oefening afgerond en komen we tot volgend resultaat: 

 

Missie 

 

Stad Oostende garandeert een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening voor iedereen.  

 
 
Visie  

 

Diversiteit is een maatschappelijke realiteit. We verschillen allemaal. Daarin vinden we een 

gelijkenis.  

Iedereen is gelijkwaardig en heeft recht op een toegankelijke dienstverlening. Stad Oostende 

stimuleert een hartelijke samenleving, waarin we elkaar waarderen en respecteren. 

Het garanderen van een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening voor iedereen is een 

permanent aandachtspunt voor de hele stedelijke organisatie. 

Het Stadsbestuur creëert een werkomgeving waarin diversiteit vanzelfsprekend is. Iedereen 

erkent diversiteit en gaat hier zorgvuldig mee om. Duidelijke en voor iedereen hanteerbare en 

gelijke richtlijnen, transparante communicatie en bruikbare structuren en systemen zijn 

aanwezig.  

Stad Oostende draagt deze visie uit en inspireert. 

 

 

 

 

Een volgende stap in dit proces is om deze missie en visie mee op te nemen in de 

voorbereidingen van het Stadsbestuur inzake een algemene missie en visie. Van hieruit kunnen 

er dan verdere stappen genomen worden om de missie en visie per directie/dienst te vertalen 

naar concrete handelingsprincipes, doelstellingen en acties. 
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Deel 2: Evaluatie samenwerkingsovereenkomst 2010-2012 

 

1. Overzicht van doelen en realisaties 

Strategische doelstelling 1: “Het stadsbestuur van Oostende bevordert het samenleven in diversiteit en vergroot 

het maatschappelijk draagvlak 

 

Operationele doelstelling 1.1: Er zijn jaarlijks diverse multiculturele activiteiten en projecten georganiseerd om het 

samenleven in diversiteit te bevorderen 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Er is meer contact tussen 

autochtone en allochtone 

burgers 

  

Jaarlijkse activiteiten (bv. 

multicultureel feest, Open 

MARO, spreekbeurten) 

 

 

 

Samenwerking deSOM vzw 

voor toeleiding naar 

activiteiten en biedt een 

vormingsaanbod op maat aan 

 

Het is moeilijk een schatting te geven van 

verhouding allochtoon-autochtoon, maar wat 

vaststaat is dat er wel degelijk contacten geweest 

zijn tussen de twee doelgroepen op de 

activiteiten. 

 

Er is een goede samenwerking met deSOM vzw 

(deelname overleg Integratie, provinciaal overleg, 

overleg met regiomanager) 

Operationele doelstelling 1.2: De externe communicatie over diversiteit is bewaakt, verbeterd en bevorderd 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

De werking van de 

Integratiedienst en de 

activiteiten van andere 

partners en diensten zijn 

beter bekend bij de bevolking 

Publicaties, artikels en 

infomomenten 

 

Samenwerking partners  

 

 

Enquête kenbaarheid 

Integratiedienst 

Alle acties worden via alle mogelijke 

communicatiekanalen bekendgemaakt.  

 

De Integratiedienst heeft een netwerk van 

partners die de info doorgemaild krijgen.  

 

De enquête werd niet uitgevoerd omdat de 

kostprijs te hoog was om dit op een 

professionele manier te laten uitvoeren door 

derden. De opmaak van het 

minderhedenbeleidsplan zorgt ervoor dat de 

Integratiedienst zich kenbaar maakt door met 

verschillende partners info uit te wisselen. 
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Uit de communicatiekanalen 

blijkt dat Oostende een 

multiculturele stad is en dat 

de beeldvorming correct is 

 

 

 

 

 

Evaluatie en overzicht 

communicatiekanalen 

 

 

 

 

 

Nieuwe brochure 

‘Vreemdgaan in Oostende’ 

 

Alle info verloopt langs de infokanalen van de 

Stad. In de omgevingsanalyse staat een overzicht 

van de communicatiekanalen onder het 

beleidsthema Communicatie en beeldvorming. 

De dienst Communicatie houdt rekening met de 

diversiteit via haar publicaties. 

 

Er is een nieuwe brochure opgemaakt en 

verspreid. 

 

 

Doelgroepen hebben een 

duidelijk beeld welke kanalen 

ze kunnen gebruiken om 

knelpunten, problemen, 

discriminatie en/of racisme te 

signaleren 

 

De leden van de allochtone 

en autochtone verenigingen 

zijn op de hoogte van de 

activiteiten van de 

stadsdiensten 

Folder en evaluatie 

 

 

 

 

 

 

Bekendmakingsacties 

 

 

 

Enquête kenbaarheid 

achterban bij sport-, cultuur 

en jeugdraadleden 

 

 

 

 

 

Enquête bekendheid 

activiteiten bij doelgroep 

 

De opmaak van de folder is niet gebeurd omdat 

er in Oostende een Meldpunt Discriminatie werd 

opgericht die deze taak op zich neemt. Intussen 

werd een bekendmakingscampagne gelanceerd 

om het Meldpunt bekend te maken. 

 

 

Via de twee aanwezige federaties worden de 

activiteiten bekendgemaakt, alsook via eigen 

kanalen (MARO, mailings, …). 

 

Er werd geen enquête opgemaakt. Wel worden 

alle activiteiten van de dienst Samenleven op het 

overleg met de andere inspraakorganen 

aangebracht om ze verder bij hun achterban 

bekend te maken (door bv. eigen 

nieuwsbrieven). Deze samenwerking verloopt 

positief. 

 

Er werd geen enquête opgemaakt. 

De twee aanwezige federaties in Oostende zijn 

een goede partner voor het Stadsbestuur om de 

info gericht door te geven.  
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Operationele doelstelling 1.3 De stad detecteert, bemiddelt en remedieert in conflicten rond het leefbaar 

samenleven in diversiteit 

Beoogd resultaat  Verantwoording 

Knelpunten rond het 

uitgaansbeleid worden 

besproken en aangepakt 

 

Evaluatierapport Veilig 

Uitgaan in Oostende 

 

Evaluatie van de actie rond 

jonge allochtonen in 

Oostende 

De Lokale Politie bepaalt elke twee jaar haar 

prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan. Van 

2006 tot 2010 was één van de prioriteiten het 

veilig uitgaan in Oostende. Daartoe werd de 

werkgroep VUIO opgericht. Uit een bevraging 

van het JAC in het kader van VUIO en uit 

analyses van de Lokale Politie bleek wapendracht 

bij jongeren een nieuw aandachtspunt te zijn. De 

voorbije twee jaar was één van de prioriteiten 

dan ook wapendracht bij jongeren, ook tijdens 

het uitgaan. De werkgroep VUIO is inmiddels 

opgedoekt. De realisaties en inzet zijn 

opgenomen in de reguliere werking. 

 

De samenlevingsproblemen 

zijn beter bekend op de 

Integratiedienst en worden 

aangepakt 

Inventaris opgedoken 

samenlevingsproblemen + 

evaluatie 

 

Conclusies bijeenkomst 

partners om 

samenlevingsproblemen op te 

lossen 

 

 

Optimalisatie cursus MO van 

De SOM vzw 

 

In kaart brengen doelpubliek 

straathoekwerkers 

 

Evaluatierapport vorming 

jeugdhuizen inzake 

problemen allochtone 

Het Meldpunt Discriminatie, dat sinds 2011 

actief is in Oostende, neemt deze materie op. 

 

 

In de verschillende overlegorganen worden 

mogelijke problemen verder opgevolgd. In 2011 

waren er problemen in de Interbellumwijk. Er 

werd een project van buurtbemiddeling 

opgestart. 

 

Signalen worden doorgegeven aan het 

Onthaalbureau om op te nemen in de cursussen. 

 

Het doelpubliek werd in kaart gebracht. 

 

 

Er is een evaluatierapport van de vorming voor 

de jeugdhuizen. 
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jongeren 

Operationele doelstelling 1.4 Ondersteunen van verenigingen die aandacht hebben voor het samenleven in 

diversiteit 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Er is ondersteuning voor 

organisaties die werken rond 

‘samenleven in diversiteit’ 

Evaluatierapport subsidies in 

functie van participatie en 

toeleiding allochtonen 

 

 

 

 

Inbedding werkingssubsidies 

bij Cultuur  

 

Nieuw subsidiereglement 

Elk jaar adviseert een jury de ingediende 

projectaanvragen. Sinds de federaties actief zijn, 

merken we een hoog aantal meer inhoudelijk 

uitgewerkte dossiers van de allochtone 

organisaties. 

Ook andere organisaties dienen projecten in. 

 

De werkingssubsidies van de allochtone 

verenigingen zijn ingebed bij de dienst Cultuur. 

 

Het subsidiereglement werd bijgevolg ook 

aangepast. 

 

Operationele doelstelling 1.5 De stad Oostende werkt mee met de SOM en de andere West-Vlaamse 

integratiediensten aan de vergroting van het maatschappelijk draagvlak, beeldvorming en geeft hieraan een lokale 

invulling 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Met ondersteuning van De 

SOM  werkt de stad Oostende 

aan beeldvorming, 

sensiblisering en verhoging 

van het maatschappelijk 

draagvlak 

 

Overzicht en evaluatie van de 

acties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is regelmatig overleg met deSOM vzw. 
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Strategische doelstelling 2: “Het stadsbestuur van Oostende stemt het aanbod van diensten en voorzieningen af 

met het oog op interculturalisering 

Operationele doelstelling 2.1 Er wordt een inclusief beleid gevoerd binnen de diensten van het stadsbestuur van 

Oostende 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Elke dienst heeft aandacht 

voor kansengroepen, 

waaronder burgers van 

diverse herkomst vallen 

Rapportering en evaluatie 

acties: 

- interculturaliseringstraject 

- sport, jeugd en cultuur 

- toegankelijkheidsmeting 

In 2010 startte een IC-traject met deSOM vzw 

om tot een gedragen missie en visie te komen 

over diversiteit voor het hele Stadsbestuur. 

Er is structureel overleg met de diensten Sport, 

Jeugd en Cultuur om de dienstverlening te 

optimaliseren. 

De toegankelijkheidsmeting past binnen het IC-

traject van de SOM waarbij het Stadsbestuur 

gescreend werd op de dienstverlening. 

 

Operationele doelstelling 2.2 Maken van afspraken inzake opvang, aanbod, toeleiding van anderstalige 

nieuwkomers naar het onthaalonderwijs en de opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers in het 

gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Er is een optimale 

doorverwijzing en 

doorstroming van ex-

onthaalklassers naar het 

regulier secundair onderwijs 

Registratiegegevens van het 

Sint Lutgardisinstituut 

 

 

 

Overzicht en evaluatie acties 

Jaarlijks brengt de directeur een verslaggeving op 

het LOP (Lokaal Overleg Platform) Secundair. 

Hieruit blijkt dat de okanners goed opgevolgd 

worden in het regulier onderwijs. 

 

Vanuit het LOP secundair startte in 2011 een 

werkgroep rond meertaligheid. Het is de 

bedoeling om een visie rond taalbeleid uit te 

werken. 

 

Operationele doelstelling 2.3 Multiculturele thema’s en/of activiteiten in basis en secundaire scholen bevorderen 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Scholen kunnen workshops 

aanvragen via de Sociale 

Dienst voor Vreemdelingen 

over diversiteit 

 

Overzicht uitgevoerde 

workshops en 

evaluatierapport 

Jaarlijks bezorgt de SDV een overzicht van de 

uitgevoerde workshops in de scholen.  
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Operationele doelstelling 2.4 Het Stadsbestuur zorgt voor een meer structurele inbedding van de projecten in het 

kader van het flankerend lokaal onderwijsbeleid en stemt deze op elkaar af 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Het Stadsbestuur doet via de 

Wegwijzer aan 

onderwijsbemiddeling en 

verlaagt diverse drempels die 

de toegang tot het onderwijs 

(en vrije tijd) bemoeilijken 

- Aantal verkochte 

onderwijscheques 

- Overzicht activiteiten met 

aanvragen en inschrijvingen 

Kunstkans en Sportkans  

- Verslaggeving werking 

brugfigurenprojecten 

 

De Wegwijzer bereikt binnen haar werking een 

grote groep allochtonen. 

Operationele doelstelling 2.5 De kansen op tewerkstelling worden verhoogd voor alle kansengroepen binnen en 

buiten het Stadsbestuur 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Er worden acties ondernomen 

om meer leden van de 

kansengroepen in het 

personeelsbestand van het 

Stadsbestuur te krijgen 

 

Meer leden van 

kansengroepen bieden zich 

aan voor 

sollicitatiegesprekken bij het 

Stadsbestuur 

 

Meer openheid bij het 

Stadspersoneel voor diversiteit 

 

 

 

 

 

 

Verhoging van de (sociale) 

werkgelegenheid, rekening 

Overzicht en acties 

stuurgroep Diversiteit 

 

 

 

 

Steekproeven aantal 

allochtone sollicitanten voor 

vacatures bij het Stadsbestuur 

 

 

 

Evaluatie vorming over 

diversiteit 

 

 

 

 

 

 

Verslaggeving en overzicht 

acties 

In 2011 werd een enquête afgenomen bij het 

personeel over welzijn.  De stuurgroep diversiteit 

wachtte op de resultaten van die enquête voor 

de opmaak van een nieuw actieplan (2012). 

  

 

Uit enkele eenvoudige steekproeven bleek dat 

zich – althans voor de gecheckte 

sollicitatieprocedures – in evenredigheid veel 

allochtonen aanbieden. 

  

 

In 2011 werd door reorganisatie van de dienst 

Personeel geen vorming rond diversiteit 

georganiseerd. 

De dienst Samenleven werkte wel mee aan een 

studiedag over interculturaliteit op de werkvloer 

van de VVSG en de SERR op 15/12/2011.  Een 

20-tal stadspersoneelsleden volgden die vorming. 

 

In 2011 werd i.s.m. deSOM vzw een vorming 

Interculturele competenties georganiseerd voor 
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houdend met het profiel van 

de werkgever 

 

de interimconsulenten in Oostende.  

Strategische doelstelling 3: “Het stadsbestuur van Oostende bevordert de participatie en inspraak van etnisch-

culturele minderheden in de samenleving” 

Operationele doelstelling 3.1 De MARO functioneert als een adviesorgaan 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

De MARO adviseert de stad 

Oostende op het vlak van 

etnisch-culturele 

minderheden 

Evaluatieverslag werking 

MARO en actieplan 

Overzicht adviezen 

De MARO is volop in evolutie naar een 

‘advies’orgaan. De stuurgroep levert goed werk. 

De MARO werkt ook onafhankelijker doordat de 

Integratieambtenaar niet langer de voorzitter is. 

 

Operationele doelstelling 3.2 Het bevorderen van de participatie van burgers van diverse herkomst aan 

adviesraden, commissies en andere beheersorganen 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Er zijn meer allochtonen 

vertegenwoordigd in 

adviesraden, commissies en 

beheersorganen van de stad 

Oostende 

Evaluatie 

Interculturaliseringstraject 

Sportraad 

Het was de bedoeling om een dergelijk traject op 

te zetten met de Sportraad. Helaas kwamen de 

contacten niet op gang. Het Minderhedenforum 

is gestart met een project ‘Changemakers’. Het 

Stadsbestuur werkt hieraan mee. 

 

Strategische doelstelling 4: “Het stadsbestuur van Oostende bevordert onthaal en inburgering van nieuwkomers in 

Oostende” 

Operationele doelstelling 4.1 Het onthaalbeleid in het kader van het inburgeringsbeleid verder optimaliseren 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Nieuwkomers weten de weg 

in Oostende 

Evaluatie samenwerking 

Onthaalbureau 

 

 

 

 

 

Overzicht knelpunten en 

opvolging 

 

 

De samenwerking kan nog verder 

geoptimaliseerd worden. Wel is er al een 

ontmoeting geweest tussen de Integratiedienst 

en de consulenten voor trajectbegeleiding om 

elkaar beter te leren kennen en afspraken te 

maken. 

 

Er wordt regelmatig overlegd met de 

regiomanager van deSOM vzw om knelpunten te 

bespreken en op te lossen. Momenteel wordt 

gewerkt aan de optimalisatie van de 
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Evaluatie activiteiten 

(Onthaalbrochure, 

onthaalavonden, rondleiding) 

 

samenwerking met het Onthaalbureau. 

 

De Onthaalbrochure is een goed infokanaal voor 

anderstalige nieuwkomers, maar de verspreiding 

via de dienst Vreemdelingen kan nog beter. 

Op de onthaalavonden voor nieuwe inwoners is 

telkens een infostand van de Integratiedienst 

aanwezig om de allochtone nieuwkomers te 

informeren alsook om de autochtone 

nieuwkomers te sensibiliseren over diversiteit in 

de stad. 

De Integratiedienst geeft steeds een toelichting 

op de rondleidingen die de dienst Communicatie 

organiseert voor de cursisten van het 

Onthaalbureau. 

 

Nieuwkomers worden 

toegeleid naar de reguliere 

voorzieningen en het 

vrijetijdsaanbod 

 

Evaluatie acties 

(vrijetijdsmarkt) 

 

Jaarlijks werd een vrijetijdsmarkt georganiseerd 

waarbij de allochtone nieuwkomers kennis 

maakten met het vrijetijdsaanbod.  

 

Taallessen stimuleren Evaluatie acties (zomerschool 

en Babbelbox SDV) 

 

De projecten van de SDV hebben succes. 

Strategische doelstelling 5: “Het stadsbestuur van Oostende voert een intern kwaliteitsbeleid 

Operationele doelstelling 5.1 De Integratiedienst voldoet aan de bepalingen van het kwaliteitsdecreet 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

Het kwaliteitshandboek wordt 

up-to-date gehouden 

 

 

Er is een kwaliteitsplanning 

Kwaliteitshandboek 

 

 

 

Kwaliteitsplanning 

De Integratiedienst heeft een kwaliteitshandboek 

opgemaakt m.b.t. de procedures inzake het 

minderhedenbeleid. 

 

De procedure inzake het evalueren van het 

minderhedenbeleid moet nog verder uitgewerkt 

worden.  
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Operationele doelstelling 5.2 

Resultaat: De knelpunten en goede initiatieven zijn gebundeld en doorgegeven aan het integratiecentrum 

Beoogd resultaat Indicatoren Verantwoording 

De knelpunten en goede 

initiatieven zijn gebundeld en 

doorgegeven aan het 

integratiecentrum 

Overzicht knelpunten en 

goede initiatieven 

 

Afstemming jaarplannen en 

convenanten binnen 

provinciaal overleg 

Jaarlijks geeft het Stadsbestuur knelpunten en 

goede initiatieven door aan deSOM vzw. 

 

Het is de bedoeling dat de jaarplannen van 

deSOM vzw en de integratiediensten van West-

Vlaanderen op elkaar afgestemd worden. 
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2. Evaluatie Lokaal Sociaal Beleid 

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan Oostende loopt over een periode van zes jaar, van 2008 tot 2013.  

Er werd een tussentijdse evaluatie uitgevoerd over de eerste drie jaar werking van het plan door 

het Planningsteam op 17 maart 2011 en door de Stuurgroep op 28 april 2011.   

Op basis van de evaluatie en op basis van de evoluties op het vlak van sociaal beleid werden 

enkele wijzigingen aangebracht. De strategische en de operationele doelstellingen bleven 

behouden. Enkel daar waar een evaluatie in de tijd en inspelen op nieuwe uitdagingen 

noodzakelijk bleken, werden acties geherformuleerd of toegevoegd.   

De resultaten van de afgelopen drie jaar en de planning voor de komende drie jaar werden ter 

goedkeuring voorgelegd aan het Overlegcomité Stadsbestuur/OCMW van 6 juni, aan de 

Gemeenteraad van 24 juni en aan de OCMW-raad van 28 juni 2011. 

Hieronder volgt één doelstelling uit het Lokaal Sociaal Beleidsplan waarin specifiek aandacht 

gegeven werd aan de doelgroep etnisch-culturele minderheden en waarbij ook de dienst 

Samenleven/Integratiedienst actief betrokken was. In de andere doelstellingen over de 

grondrechten arbeid, gezondheid, huisvesting, sociale zekerheid, onderwijs, opvoeding en 

vorming, welzijn, recht en veiligheid, cliëntoverleg is de doelgroep ruimer geformuleerd (bv. 

kansarmen, alle burgers, …) waarbij wel aandacht gegeven wordt aan etnisch-culturele 

minderheden, maar dan binnen de volledige vermelde groep. 

Bepaalde acties uit de verschillende grondrechten hebben ook betrekking op het 

Minderhedenbeleid, bv. oprichting Meldpunt Discriminatie, acties om een 

Wijkgezondheidscentrum op te richten, … 

 

CULTUUR EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

Wat werd er bereikt in 2008, 2009 en 2010? 

 Het projectjaar 2010 ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen’ was succesvol. 

 Er is ruim overlegd geweest en de programmatie werd tot in de puntjes op elkaar 

afgestemd. 

 De modaliteiten voor toeleiding en participatie werden uitgewerkt. 

 Ter ondersteuning van het particuliere vrijetijdsaanbod werden heel wat diensten bereikt 

met o.m. stedelijke subsidie, het ter beschikking stellen van tenten, muziekinstallaties, 

verlichting, en ondersteuning communicatie in gemeenschappelijke cultuurbrochure. 

 De dienst Cultuur vond heel wat geëngageerde vrijwilligers bereid om mee te werken. 

 Er werd een gemeenschappelijke culturele agenda opgemaakt. 

 Er was een communicatiecampagne met algemene informatie naar de Oostendenaar, o.m. 

via intermediairen.  
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 De verstandhouding met de 10 intermediaire organisaties was goed; er waren heel wat 

aanvragen. Er werden 827 tickets via intermediairen uitgereikt. 

 De werkgroep Cultuurparticipatie kwam in 2010 drie keer samen.  De volledige groep 

intermediairen kwam twee keer samen. 

 

Aandachtspunten 

1. De communicatie kan nog beter uitgewerkt worden op maat van de doelgroep. 

2. Er wordt verder nagedacht over hoe de ontmoetingscentra en het cultuur- en 

vormingsaanbod van stad en verenigingen maximaal op elkaar afgestemd kunnen worden. 

3. Een aantal mensen uit de kansengroepen werden bereikt. Nieuw onderzoek in Vlaanderen 

toont aan dat ook bij de doorsnee-bevolking de cultuurparticipatie in het algemeen niet is 

toegenomen over de jaren. (Via Oostende cultuurstad bereikten we in 2010 wel 50% van de 

Oostendenaars met informatie over het volledige culturele aanbod). 

 

Strategische doelstelling  

De Stad streeft er naar dat iedere burger op een volwaardige en gelijkwaardige manier deel kan 

uitmaken van de samenleving. 

 

De Stad ondersteunt in samenwerking met lokale actoren, op een participatieve wijze, de 

cultuurbeleving van alle burgers en bevolkingsgroepen, met een bijzondere aandacht voor de 

kansengroepen, zodat die cultuurbeleving kan bijdragen tot een verhoogd welzijn bij de 

Oostendse bevolking en om zo een groter draagvlak te creëren voor diversiteit, interculturaliteit 

en zelfontplooiing. 

 

Operationele doelstelling 1 

Aanbod 

De lokale overheid ondersteunt en stimuleert het particuliere vrijetijdsaanbod.  

 

Operationele doelstelling 2  

Aanbod 

De lokale overheid zorgt zelf voor een gespreid, toegankelijk, laagdrempelig, betaalbaar en 

gediversifieerd vrijetijdsaanbod voor de totale Oostendse bevolking met aandacht voor 

gezamenlijke activiteiten tussen verschillende leeftijds – en maatschappelijke groepen. 
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Operationele doelstelling 3  

Toeleiding en participatie 

De lokale overheid stimuleert samenwerking en overleg tussen de aanbieders van 

vrijetijdsactiviteiten met het oog op effectievere communicatie, die moet leiden tot hogere 

participatie aan het eigen aanbod, het particuliere aanbod en het commerciële circuit. 

 

Operationele doelstelling 4  

Toeleiding en participatie 

De lokale overheid werkt de modaliteiten uit voor een eenvoudiger systeem voor het verhogen 

van de participatiekansen, dit voor de hele bevolking met specifieke aandacht voor 

kansengroepen. 

 

Actie 1  

• De lokale overheid stimuleert d.m.v. subsidies en logistieke ondersteuning het particuliere 

vrijetijdsaanbod. 

 

Actie 2  

• Vanaf 2011 wordt het structureel overleg met de culturele partners m.b.t. het aanbod 

gecontinueerd (culturele programmatie, knelpunten, noden, enz.). 

 

Actie 3  

• De bestaande cultuur- en vrijetijdscommunicatie wordt zoveel mogelijk in kaart gebracht. Er 

wordt opnieuw een gemeenschappelijke cultuurcommunicatiekalender opgemaakt. 

 

Actie 4 

• De werkgroep cultuurcommunicatie komt om de twee maanden samen en twee keer per 

jaar is er een algemene cultuurparticipatievergadering. 

 

Actie 5  

• De werkgroep cultuurcommunicatie streeft i.s.m. de intermediairen cultuurparticipatie na 

door een geïntegreerde manier van communicatie en dit met speciale aandacht voor de 

kansengroepen. 
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Actie 6  

• Vanaf 2011 wordt de cultuurparticipatie van kansengroepen gestimuleerd door het 

aanspreken van intermediairen voor de toeleiding en opvolging1. Er wordt een gezamenlijke 

activiteit ‘dag op maat’ georganiseerd. 

 

                                                
1 Zie de Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie, goedgekeurd door de Vlaamse overheid 22 december 2009. 
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Deel 3: Omgevingsanalyse 

 

1. Demografische gegevens 

 

Grafiek 1: Totaal aantal en aandeel personen met vreemde1 nationaliteit2 

 

Oostende scoort iets lager in het aantal vreemdelingen t.o.v. de VRIND3. Centrumsteden en het 

Vlaams Gewest. 

 

Grafiek 2: Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit naar nationaliteitsgroep4 

 

 

                                                
1 Vreemde nationaliteit: huidige niet-Belgische nationaliteit (of ook wel vreemdelingen genoemd) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende)  
3 VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren, is een jaarlijkse uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering over de 
resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de samenleving en de omgeving. 
4 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Deze grafiek toont een overzicht van het aantal vreemdelingen per nationaliteitsgroep. In 

tegenstelling tot de andere centrumsteden scoort Oostende niet hoog in het aandeel 

Marokkanen.  

 

Grafiek 3: Top 5 van nationaliteiten van mensen met vreemde nationaliteit1 

 

De grootste groep personen met vreemde nationaliteit zijn in Oostende afkomstig van 

Nederlands, gevolgd door Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De vijfde plaats zijn de 

Armeniërs. 

 

Grafiek 4: Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit  naar geslacht2 

 

Deze grafiek toont het aandeel vreemdelingen naar geslacht. Voor Oostende (en net zoals voor 

de centrumsteden en het Vlaams gewest) zijn er iets meer mannen dan vrouwen bij de 

allochtone bevolking. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Tabel 1: Aantal en aandeel personen met vreemde nationaliteit naar leeftijd1 

Nationaliteitsgroep 

Aantal 
% t.o.v. totaal aantal 

inwoners per 
leeftijdsgroep (Oostende) 

% t.o.v. totaal aantal 
inwoners per 
leeftijdsgroep 

(centrumsteden) 

% t.o.v. totaal aantal 
inwoners per 

leeftijdsgroep (Vlaams 
gewest) 

0-5 jaar 333 9,5 8,0 7,6 
6-11 jaar 274 8,3 6,4 6,8 
12-17 jaar 237 6,2 5,3 5,6 
18-24 jaar 401 7,7 10,5 7,5 
25-49 jaar 2.109 10,4 11,3 9,6 
50-64 jaar 599 3,9 4,7 5,1 
65 jaar en ouder 424 2,3 3,2 3,2 

 

De grootste leeftijdsgroep bevindt zich tussen 25 en 49 jaar. Dit geldt ook voor alle andere 

centrumsteden. We concluderen dat de allochtone bevolking redelijk ‘jong’ is en actief. 

 

Grafiek 5: Evolutie van aandeel vreemdelingen t.o.v. totale bevolking van 2001 tot 2011 

 

 

 

Deze grafiek toont de stijging aan van het aantal vreemdelingen t.o.v. de totale bevolking van 

2001 tot 2011. In Oostende zien we vanaf 2005 een sterkere stijging. Dit kan te wijten zijn aan 

de secundaire instroom van allochtonen uit andere gemeenten. Allochtonen die toegewezen 

werden aan een asielcentrum in Wallonië verkiezen vaak steden zoals Oostende om zich 

definitief te huisvesten (Oostende als eindstation). 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 6: Totaal aantal en aandeel personen van vreemde herkomst1 2 

 

Oostende scoort lager dan de centrumsteden en het Vlaams Gewest wat betreft aantal personen 

van vreemde herkomst. 

 

Grafiek 7: Aantal en aandeel personen van vreemde herkomst naar herkomstgroep3 

 

Deze grafiek toont het aandeel personen van vreemde herkomst aan. Deze cijfers zijn interessant 

om in te schatten over hoeveel allochtonen het precies gaat in Oostende (incl. de mensen die 

ook Belg zijn geworden).  

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Vreemde herkomst: oudste niet-Belgische nationaliteit van de persoon zelf en bij diegenen die nog thuis wonen oudste niet-
Belgische nationaliteit van de moeder (of de vader bij alleenstaande vaders) 
3 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 8: Aantal en aandeel personen van vreemde herkomst naar geslacht1 

 

Deze grafiek toont aan dat er ook iets meer mannen dan vrouwen zijn in de verhouding naar 

geslacht. 

 

Tabel 2: Aantal en aandeel personen van vreemde herkomst naar leeftijd2 

Nationaliteitsgroep 
Aantal 

% t.o.v. totaal aantal 
inwoners per leeftijdsgroep 
(Oostende) 

% t.o.v. totaal aantal 
inwoners per leeftijdsgroep 
(centrumsteden) 

% t.o.v. totaal aantal 
inwoners per leeftijdsgroep 
(Vlaams gewest) 

0-5 jaar 944 26,9 31,0 25,3 
6-11 jaar 797 24,1 28,0 23,3 
12-17 jaar 660 17,3 22,5 18,8 
18-24 jaar 849 16,3 23,8 18,0 
25-49 jaar 3.812 18,8 22,3 18,0 
50-64 jaar 1.221 8,0 10,2 9,0 
65 jaar en ouder 825 4,5 5,3 4,7 

 

Uit deze tabel blijkt ook dat de leeftijdsgroep van de personen van vreemde herkomst zich 

situeert tussen 25 en 49 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 9: Top 5 van herkomstlanden1 

 

Uit deze tabel blijkt dat de grootste groep allochtonen in Oostende uit het voormalige U.S.S.R 

(Rusland) komen. In andere steden zijn dit Marokkanen en Turken. 

 

Tabel 3: Aantal mensen van vreemde afkomst in de verschillende gemeenten2 

2008 - AANTAL VAN 
VREEMDE AFKOMST 

NAAR 
NATIONALITEIT per 
gemeente, arrond., 
Update 23/04/2011 

% 
VREEMDE 
AFKOMST 

TOTALE 
BEVOL-
KING 

OUDE 
BELGEN 

VREEMDE 
AFKOMST 

EUROPESE 
AFKOMST 

NIET-EU-
ROPESE 
AfKOMST 

VLUCH-
TELING-
EN     
AFKOMST 

A OOSTENDE3 7.40% 149,3 138,3 11,0 5,4 4,7 873,0 
BREDENE 4.70% 15,6 14,8 734,0 401,0 307,0 25,0 
GISTEL 2.10% 11,4 11,1 235,0 177,0 53,0 5,0 
ICHTEGEM 1.70% 13,6 13,3 229,0 165,0 61,0 3,0 
MIDDELKERKE 4.00% 18,4 17,6 733,0 471,0 236,0 25,0 
OOSTENDE 11.80% 69,2 61,0 8,2 3,6 3,8 802,0 
OUDENBURG 1.80% 9,0 8,8 160,0 97,0 63,0 0,0 
DE HAAN 5.70% 12,2 11,5 701,0 473,0 215,0 13,0 

 

Deze tabel toont het aantal van vreemde afkomst naar nationaliteit t.o.v. de verschillende 

gemeentes. Oostende springt eruit met 11,80 % mensen van vreemde afkomst. Dit percentage 

is zelfs iets kleiner dan de vorige tabel (heeft te maken met de datum van trekking van de 

cijfers). Deze tabel is van 23/04/2011 terwijl de cijfers van de Integratiemonitor berekend zijn op 

het volledige jaar 2011. 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Jan Hertogen  
3 Het arrondissement Oostende is één van de acht arrondissementen van de provincie West-Vlaanderen in België. Het 
arrondissement heeft een oppervlakte van 291,60 km² en telt (1 januari 2007) 148.325 inwoners. Het arrondissement is enkel een 
bestuurlijk arrondissement. Gerechtelijk maakt het deel uit van het arrondissement Brugge. 
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Grafiek 10: Bevolkingspiramide (gegevens januari 2012) 

 

De bevolkingspiramide toont aan dat de grootste groep mensen zich situeert tussen 40 en 80 

jaar. Oostende kampt met een relatief oudere bevolking (typisch voor een kustgemeente). 

 

Grafiek 11: Bevolkingspiramide Vreemdelingen / Belgen (gegevens januari 2012) 
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Aan de linkerkant is de bevolkingspiramide van de allochtone bevolking. Rechts de autochtone 

bevolking in Oostende. De vreemdelingen vormen een jonge bevolkingsgroep (tussen 20 en 50 

jaar). Bij de autochtonen situeert de leeftijd tussen 40 en 80 jaar. 

 

 

Grafiek 12: Verhouding Belgen / niet-Belgen per wijk (gegevens op 01/01/2012) 

 

Deze kaart toont de samenstelling van de Oostendse bevolking op wijkniveau. De wijken waarin 

de meeste niet-Belgen vertegenwoordigd zijn, zijn de wijk Westerkwartier en het Centrum. 
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Tabel 4: Binnenlandse migraties: in- en uitwijking van vreemdelingen van en naar andere 

Belgische gemeenten1 

Een binnenlandse migratie betekent dat mensen verhuizen binnen hetzelfde land naar een 

andere regio. 

 

Tabel 5: Buitenlandse migraties: in- en uitwijking van vreemdelingen van en naar andere 

Belgische gemeenten2 

 

Een buitenlandse migratie betekent dat mensen verhuizen waarbij ze uit een ander land 

vandaan komen of naar een ander land vertrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 

 
Oostende 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Buitenl. Inwijking (1) 129 154 138 190 163 202 229 258 277 
Buitenl. Uitwijking (2) 102 111 100 137 141 189 209 198 218 
Intern migratiesaldo (=1-2) 27 43 38 53 22 13 20 60 59 
          

 
Oostende 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Buitenl. Inwijking (3) 209 221 173 230 222 241 346 314 341 
Buitenl. Uitwijking (4) 47 45 31 36 34 49 71 69 66 
Verandering van register (5) 75 70 89 118 347 230 140 172 237 
Heringeschreven (6) 46 40 38 30 38 41 33 48 52 
Ambtshalve geschrapt (7) 81 94 66 78 89 89 76 65 133 
Extern migratie (=3-4+5+6-7) 202 192 203 264 484 374 372 400 431 
          
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Intern migratiesaldo (=1-2) 27 43 38 53 22 13 20 60 59 

Extern migratie (=3-4+5+6-7) 202 192 203 264 484 374 372 400 431 
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Grafiek 13: Evolutie van intern en extern migratiesaldo voor Oostende1 

 

 

Migratie is de verandering van gewone verblijfplaats. Het intern migratiesaldo is het saldo van 

in- en uitwijking van en naar een andere Belgische gemeente. Het extern migratiesaldo is het 

saldo van in- en uitwijking van en naar het binnenland.Het algemeen migratiesaldo geeft een 

eerste indicatie over de aantrekkingskracht van een stad om er te gaan of te blijven wonen. Het 

is de som van de inschrijvingen min de som van de uitschrijvingen en staat rechtstreeks in 

verband met de domiciliëring van een persoon. Dit betekent dat er een groep bewoners, 

nieuwkomers en vertrekkers, niet in beeld komt zoals mensen zonder papieren, 

hogeschoolstudenten, … 

Het intern migratiesaldo voor Oostende varieert weinig en is licht positief. Het extern 

migratiesaldo daarentegen  is sterk positief. Dit betekent dat het algemeen positief 

migratiesaldo vooral het resultaat is van het groot aantal buitenlandse immigraties. 

 

Tabel 6: Woonwagenbewoners2 

 
Oostende 

Gemiddelde van de 
VRIND.centrumsteden Totaal Vlaams Gewest 

2003 0 tot 5 11 tot 20 774 
2011 0 tot 5 11 tot 20 877 

 

Oostende heeft nagenoeg geen woonwagenbewoners op haar grondgebied. 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Beleidsdomeinen 

Tewerkstelling 

 

Actoren 

 

1. Lokaal bestuur 

In de stuurgroep Diversiteit van het Stadsbestuur zetelen vertegenwoordigers van enkele 

stadsdiensten (Samenleven, Personeelsdienst,…) naast de vormingsambtenaar, de 

Stadssecretaris en vertegenwoordigers van de vakbonden.  De groep krijgt ondersteuning van de 

SERR (Sociaal Economische Regionale Raad). 

De stuurgroep komt enkele keren per jaar samen. 

De stuurgroep heeft een tweeledige opdracht: 

- sensibiliseren van leden van kansengroepen voor een job bij het Stadsbestuur;  

- werken aan een klimaat op de werkvloer waarin leden van kansengroepen zich welkom 

voelen. 

Het aantrekken van leden van kansengroepen gebeurde in het verleden o.a. door speciale 

infosessies voor allochtonen, door verspreiding van de vacatures bij de kansengroepen,… 

Aan een klimaat van verdraagzaamheid en openheid wordt gewerkt via sensibilisering, 

vorming,… 

In het verleden werd gewerkt met actieplannen waaraan subsidies verbonden waren.   

In 2012 wil de stuurgroep Diversiteit opnieuw een actieplan opstellen. De stuurgroep zal zich 

daarvoor baseren op de resultaten van een Welzijnsenquête die in 2011 werd afgenomen bij het 

Stadspersoneel. 

 

2. VDAB 

Binnen het inburgeringstraject kunnen inburgeraars een professioneel perspectief kiezen. Zij 

worden dan op het einde van hun primair traject vanuit het Onthaalbureau doorgestuurd naar 

VDAB. De begeleiding bij VDAB houdt altijd in dat het hoofddoel tewerkstelling is. De manier 

om tot deze tewerkstelling te komen, kan verschillend zijn van inburgeraar tot inburgeraar. 

Mogelijke richtingen waarin wordt gewerkt zijn onder andere vervolgcursus Nederlands, 

opleiding, sollicitatietraining,… 

Ook mensen die geen inburgeringstraject volgen en wel mogen werken in België (+ een 

verblijfsadres hebben) kunnen bij de VDAB ingeschreven worden. Hoe de procedure verloopt om 

zich in te schrijven staat hieronder vermeld. 

Door de economische situatie in ons land is er op heden een grote vraag naar werkzoekenden 

die een goede kennis Nederlands bezitten. De VDAB streeft ernaar om mensen die niet werken 
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en de Nederlandse taal onvoldoende bezitten, door te sturen om eerst het Nederlands te leren. 

Hiervoor werkt de VDAB samen met de Avondschool, het Sociaal Huis en in mindere mate met 

de Open School. 

Indien de allochtone werkzoekende een opleiding wil volgen bij de VDAB, kan dit mits een 

voorafgaande taalopleiding georganiseerd onder toezicht van de VDAB. Indien de klant slaagt 

voor de eindtest van deze opleiding kan hij/zij doorstromen naar de beroepsopleiding. 

 

Projecten gericht naar anderstaligen/ allochtonen 

De VDAB Oostende organiseert diverse projecten specifiek naar de doelgroep allochtonen. 

Wekelijks kunnen zowel mensen met een Belgische identiteitskaart als zonder Belgische 

nationaliteit een dossier aanmaken met de hulp van een consulent. Dit gebeurt op afspraak.  

Anderstaligen kunnen ook elke woensdagochtend tussen 9.00 uur en 11.00 uur langskomen bij 

een geselecteerde groep van consulenten. Deze consulenten zoeken voor de klant op de 

databank van de VDAB naar vacatures. De meeste klanten die op deze ochtend langskomen, 

komen vrijblijvend. 

 

Grafiek 14: Totaal aantal niet-werkende werkzoekenden1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 15: Aantal jongere niet-werkende werkzoekenden1 

 

 

 

Grafiek 16: Aantal oudere niet-werkende werkzoekenden2 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 17: Aantal laagopgeleide niet-werkende werkzoekenden1 

 

 

Grafiek 18: Aantal langdurige niet-werkende werkzoekenden2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 19: Aantal zeer langdurige niet-werkende werkzoekenden1 

 

De beroepsbevolking is het totaal van de werkende en werkzoekende personen op de 

arbeidsmarkt. 

De niet-werkende werkzoekende (NWWZ) zijn werkzoekenden met werkloosheidsuitkering plus 

de jongeren in wachttijd plus de vrij ingeschrevenen en nog een aantal andere. 

Uit de tabel blijkt dat de grootste groep werklozen voornamelijk de Belgen zijn, gevolgd door de 

Oost-Europeanen. 

 

Grafiek 20: Jobloze schoolverlaters 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Aantal NWWZ in wachttijd naar herkomstgroep en aandeel van de verschillende 

herkomstgroepen in het totaal aantal NWWZ in wachttijd, maandgemiddelde in 2010 

 

3. OCMW 

Het OCMW biedt mensen een springplank aan naar maatschappelijke integratie. Zo krijgen 

cliënten via diverse activeringsmaatregelen hulp bij het vinden van een baan. Deze inschakeling 

in het arbeidscircuit heeft tot doel enerzijds de OCMW-cliënten terug in regel te brengen met de 

sociale wetgeving en hen anderzijds terug te integreren in het arbeidsleven. 

Dit kan via: 

 

1. Maatregelen waarbij het OCMW gesubsidieerd wordt als werkgever of als begeleider . 

- Tewerkstelling met artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

- Verhoogde toelage van de federale overheid aan de OCMW’s voor tewerkstelling 

met toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 indien de 

werknemer ter beschikking wordt gesteld van de sociale-economie-initiatieven 

- Tewerkstelling met toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de  organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 

Maatschappelijk Welzijn.. 

 

Van de 327 als art. 60 §7 werden er 100 mensen tewerkgesteld bij de gemeentelijke diensten, 

100 binnen het initiatief van de sociale economie, 14 in het AZ Sint Jan campus H. Serruys, 9 

mensen werkten bij een vzw met een sociaal doel en nog eens 120 mensen werkten binnen één 

van de diensten van het OCMW. 
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  Aantal Percentage 
mannen 84 70% 

 
vrouwen 36 30% 

 
Totaal begeleidingen 120   Aantal mensen: 109 
      
leefloon 45   
equivalent leefloon 35   
Financiële hulp 1   
vreemde origine 64 53% 

 
      
actief 19 16% 

 
wachtlijst 7 6% 

 
werkend 29 24% 

 
Niet van toepassing 26 22% 

 
passief 39 33% 

 
Totaal 120 100% 

 
      
Reden passief     
opleiding 4   
art 60 5   
terug naar AMW 4   
stopzetting leefloon 14   
Doorverwijzing VDAB 3   
Andere 9   
      
Werkend Interim 10   
Werkend Activa 6   
Werkend IBO 0   
Werkend NEC 7   
Werkend WEP+ 2   
Werkend SINE 1   
Werkend dienstencheques 0   
Werkend Gesco 0   
Sociale werkplaats 2   
      
trajecten 113   
mensen 102   
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2. Maatregelen waarbij het OCMW financieel tussenkomt in de kosten, verbonden aan de 

inschakeling van een gerechtigde in het beroepsleven. 

- Activaplan algemeen 

- Activa PVP (Preventie- en Veiligheidspersoneel) 

- Sociale inschakelingsinitiatieven 

- Doorstromingsprogramma’s  

- Invoeginterim 

- Partnerschapsovereenkomst 

 

4. Sociale Economie 

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. 

De Sociale Economie is een onmiskenbare schakel in de tewerkstelling van achtergestelde 

personen en speelt een bijzonder actieve rol met het oog op 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. 

 

5. Economisch huis 

Oostende beschikt sinds 1 februari 2008 over een Economisch Huis. Het Economisch Huis is een 

aanspreekpunt voor elk bedrijf, groot of klein. Daarnaast zet de vzw creatieve projecten op met 

openbare besturen, werkgevers- en werknemersorganisaties om het economische leven in het 

arrondissement Oostende te bevorderen. De dienstverlening is gratis waardoor ook préstarters 

zonder enig probleem gebruik van kunnen maken. 

Het Economisch Huis heeft zeven specifieke opdrachten: 

 

1. Elke ondernemer (van kapper tot Daikin Europe) met een probleem/vraag/suggestie 

wordt geholpen via de één-loket-functie 

2. Nieuwe ondernemingen en extra tewerkstelling aantrekken 

3. Intensieve begeleiding van préstarters en starters 

4. Communicatiecampagnes rond de economie in Oostende uitwerken  

5. Ontwikkeling van de Belle Epoque wijk tot hippe buurt 

6. Oostende Rocks! Jong talent naar Oostende halen of hier houden 

7. Oostende promoten als top-shoppingstad 
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Economie en integratie 

Het Economisch Huis Oostende gelooft in integratie door werk. Door te werken, leren 

Oostendenaars hun buurman of –vrouw van andere culturen kennen als een van hen. Als een 

collega in een bedrijf, als een concullega1-zelfstandige of als leverancier. Bovendien geven ze het 

goede voorbeeld aan hun kinderen: door te werken ga je vooruit in het leven. Dit zet aan tot 

betere studies en langer leren. 

Eind april 2012 waren er 806 werkzoekende allochtonen in Oostende. Dit aantal is jaar na jaar 

aan het stijgen (+8,2 procent) in vergelijking met vorig jaar.  

De belangrijkste reden hiervoor is: gebrekkige kennis van het Nederlands en gebrekkige 

vooropleiding. Bovendien is het moeilijk voor allochtonen met een hoger diploma om een 

homologatie te krijgen van hun diploma in land van oorsprong. Bijkomend probleem is dat de 

homologatiecommissie in Brussel een achterstand van 1 jaar heeft in het afwerken van dossiers 

wegens personeelsgebrek. Er is weinig melding van problemen inzake hoofddoek. Ook al zijn er 

werkgevers die weigerachtig staan tegenover het aanwerven van werknemers met een 

duidelijke religieuze achtergrond. 

Van  de 806 werkzoekende allochtonen moeten er wellicht (naast taalopleiding) 600 herschoold 

worden vooraleer ze aan een job zullen geraken.  

De pluspunten voor allochtone kandidaat-werknemers zijn: flexibiliteit hoger dan bij de 

Vlamingen (overuren, weekendwerk, avondwerk) en lagere looneisen (de eerste jaren, dan 

passen ze zich aan de Vlaamse eisen). 

 

Opportuniteiten op korte termijn 

- Heel wat werkgevers hebben wegens gebrek aan Vlaamse werkkrachten interesse voor 

allochtone werkkrachten: horeca, bouwsector, logistiek, tuinbouw, landbouw, … 

- Het werkplan Oostende@work kan opleidingen op maat organiseren in samenspraak 

met de VDAB. Mensen met een technische voorkennis, ook zonder diploma, worden 

getest op hun kennis en krijgen een bijkomende opleiding met het oog op directe 

tewerkstelling en vacatures. 

- Het actieplan voor de Belle Epoquewijk voorziet in ondersteuning en opleiding op maat 

van winkels uitgebaat door buitenlandse winkeliers. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Concurrent, maar ook collega: tegengestelde en ook gelijke belangen 
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Bedreigingen op korte termijn 

- Heel wat allochtonen proberen sinds 2010 een winkel op te starten in Oostende. 

Meestal zijn dit nachtwinkels of voedingswinkels. Ze huren de panden aan een reeks 

huisjesmelkers (de meeste van allochtone origine) die hen eerst een overnameprijs voor 

het handelsfonds laten betalen die veel te hoog is en die hen daarna een veel te hoge 

huur aanrekenen voor meestal een slecht winkelpand. Deze mensen zijn binnen het jaar 

bankroet en worden daarna nog afgeperst voor hun niet-betaalde huur. De meeste 

winkeliers van allochtone herkomst zijn kansloos omdat ze geen businessplan hebben, 

teveel mikken op eigen bevolkingsgroep maar elkaar wegconcurreren, geen deel 

uitmaken van het  normale shoppingcircuit van de autochtone shopper, een slechte 

etalage maken, niet op de hoogte zijn van ons fiscaal systeem, …. 

- Kinderen van allochtonen en hun ouders leggen de lat op het vlak van studiekeuze te 

laag en verkeerd. Ze mikken teveel op (technisch) secundair met het oog op 

kantoorwerk. Dat zijn opleidingen die weinig kans geven op een job. Veel beter is een 

zuiver technische opleiding of gerichte diensten (zoals verpleegkunde) te volgen. 

Allochtone studenten met goede resultaten in het humaniora moeten meer durven gaan 

voor universitaire opleidingen (ingenieur, informatica, geneeskunde) en kiezen nu 

dikwijls voor een hogere opleiding bachelor. De oorzaak hiervoor is meestal financieel. 

Hun situatie is vergelijkbaar met autochtone jongeren met ouders die een lagere of geen 

opleiding gekregen hebben. 

 

6. Interimkantoren 

Oostende telt 12 uitzendkantoren (Adecco, Tempo Team, Start People, Konvert, Tinterim, Actief, 

Daoust, Human Supports, Accent jobs for people, Manpower, Randstad en Flextra).  

Vooruitzenden is de koepelvereniging die een werking heeft in Vlaanderen met alle 

interimbureaus. Vooruitzenden is een onderdeel van het vormingsfonds voor uitzendkrachten 

(VFU). Dit is een paritaire organisatie van de uitzendsector en heeft als doel de individuele en 

collectieve vormingsinspanningen te stimuleren voor uitzendkrachten en wil hen helpen om hun 

competenties via specifieke opleidingen te verbeteren. Dit kan tijdens de tewerkstelling, in 

samenwerking met de sector waar de uitzendkracht dan in werkt, of voor de tewerkstelling. Bij 

deze laatste projecten werken zij vaak samen met VDAB. 

In Vlaanderen gaat de werking van het VFU ook verder. Zij werken hier projecten uit omtrent 

diversiteit, mobiliteit (bv de pendelbusprojecten) en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (bv 

infosessies omtrent deeltijds leren-werken). 

Heel erg specifieke acties lopen er momenteel niet in Oostende, al tast de koepelvereniging 

Vooruitzenden bij een aantal kantoren (en de bedrijven waar ze voor werken) af of er 
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samenwerking mogelijk is omtrent opleidingen. Dit kan bv. een vooropleiding zijn (bv. operator) 

die werkzoekenden rechtstreeks voorbereidt op een job binnen een specifiek bedrijf. 

In 2012 zijn er een aantal acties gepland, o.a. met bv. tenderaars1, consulenten van VDAB en 

werkwinkels. Zij krijgen de kans om een (halve) dag stage te lopen in een uitzendkantoor en zo 

de werking van dichtbij eens mee te maken. Op die manier wil Vooruitzenden een realistisch 

beeld meegeven van de sector. 

Wat betreft diversiteit zijn er geen specifieke acties gepland. Vooruitzenden zou graag de 

opleiding die Cevora (vormingsfonds voor de werknemers onder pc 218, waar de 

uitzendconsulenten onder werken) ingepland heeft in een andere, meer praktische vorm willen 

zien, maar momenteel lopen daar nog onderhandelingen over. Voor de inhoud van de huidige 

opleiding: http://registration.cevora.be/WebRegistration/CourseView.aspx 

 

Voor wat Oostende betreft, zit Vooruitzenden in de stuurgroep Oostende@work waar er 

voornamelijk gepleit wordt voor meer mobiliteit. Zij zien immers dat een groot deel van de 

werkzoekenden in Oostende geen eigen vervoer heeft en daardoor niet aan de slag kan, of niet 

aan de slag blijft (mensen blijken het vlug op te geven als ze na een nachtshift nog 30min naar 

huis moeten fietsen). Aangezien er momenteel geen mogelijkheid is tot subsidies, is 

Vooruitzenden nog niet gestart met een busproject. De verwachting is om dit volgend jaar op te 

starten. 

Positief is ‘de Havenbus’ van Zeebrugge (www.dehavenbus.be), die sinds kort ook vanuit 

Oostende rijdt. Vorig jaar konden uitzendkantoren reeds volle bussen reserveren, maar vanaf 

midden februari is het ook mogelijk om individuele ritten te reserveren. Deze bus pikt mensen 

op aan Hotel Melinda en brengt ze rechtstreeks naar het bedrijf in de haven van Zeebrugge. Er 

zijn nog een paar tussenstops in Bredene en Blankenberge. Hierdoor hoopt Vooruitzenden ook 

weer een aantal werkzoekenden uit Oostende aan een job te helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Een tenderaar is een partner van VDAB die voor de begeleiding instaat van een deel van de werkzoekenden. 
De toewijzing van wie welke werkzoekenden doet is volgens de dossiers die VDAB open stelt. 
Zie meer info op: http://partners.vdab.be/tendering.shtml 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 Vaak wordt discriminatie door de doelgroep en de diensten gemeld vanuit de 

interimkantoren. Om hieraan tegemoet te komen werd in 2001 contact opgenomen met 

de federatie Vooruitzenden, de koepelvereniging voor alle interimbureaus in Vlaanderen. 

In samenwerking met de SOM vzw werd een vorming ‘Interculturele competenties’ 

georganiseerd. Interessant hierbij was om ook de andere kant van het verhaal te horen, 

namelijk de consulenten van de interimbureaus. Ook zij zitten vaak in een dubbelpositie 

tussen ethische code en vraag van de klant. 

 

 De doorstroming van etnisch-culturele minderheden naar sollicitatiegesprekken kan 

beter. Vaak worden signalen vanuit de doelgroep gemeld bv. een stadsbestuur werft 

geen allochtone kandidaten. Maar na onderzoek blijkt dat er slechts weinig allochtonen 

effectief deelnemen aan sollicitatiegesprekken van het Stadsbestuur. Wat kan hiervan de 

oorzaak zijn? 

 

 De diensten melden grote problemen inzake verblijfsstatuut en de bereidheid om te 

werken. Veel allochtonen willen wel werken, maar ze mogen niet door hun 

verblijfsstatuut. Dit heeft dan gevolgen in het zwartwerk met alle andere risico’s vandien. 

 

 De kennis van het Nederlands blijft een groot probleem voor het beleidsdomein 

tewerkstelling. De instapmogelijkheden voor cursisten NT2(Nederlands Tweede Taal) zijn 

de laatste jaren sterk verhoogd. 

 

 Het Huis van het Nederlands organiseert werkstages. Het Economisch Huis meldt dat 

90% van alle werkstages leidt tot werk indien de randvoorwaarden vervuld zijn. Deze 

voorwaarden zijn o.a. vooral op tijd komen, attitude, … Volgens het Economisch Huis is 

het probleem om de mensen naar een opleiding te krijgen. 

 
 Er vormt zich een probleem over het tijdig inschrijven voor kinderopvang. Soms gebruikt 

men als excuus dat men niet weet hoe men zich moet inschrijven. De kennis van deze 

procedure zou toch zeker bij een tweede kind moeten geweten zijn. Inschrijven blijkt 

ook moeilijk als het gaat om werk en/of Nederlands leren. 

 

 In Oostende is een evolutie merkbaar van Roemenen die 6 maanden werken met zicht 

op vaste tewerkstelling. Bepaalde interimbureaus zouden hiervoor speciaal rekruteren 
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(Accenta). In Roemenië zou men blijkbaar recht hebben op een sociale woning indien 

iemand opgeleid is als bouwvakker. In de bouwsector is er geen langetermijnvisie op de 

tewerkstelling van allochtonen en hun integratie in de maatschappij. 

 

 Ook in de zorgsector stelt men een toename vast van inwijkelingen. De ziekenhuizen 

werken steeds meer met verplegers uit Polen. Op korte termijn vervullen deze mensen 

een belangrijke rol inzake tewerkstelling, maar wat op langere termijn? Hierbij komen 

dan ook de problemen inzake integratie en kennis van het Nederlands. 

 

 Horecazaken sluiten. Dit heeft een effect op door tewerkgestelde allochtonen en hun 

kennis van het Nederlands. 

 

 Kansarmen ondervinden vaak op verschillende levensdomeinen tijdelijk 

uitsluitingsmechanismen. Hierdoor worden ze op verschillende vlakken tijdelijk met 

drempels tot werk geconfronteerd: gebrek aan mobiliteit, moeilijkheden met betrekking 

tot kinderopvang, gezondheidsproblemen, gebrek aan sociaal netwerk. Een grote groep 

is tevens weinig gemotiveerd omdat het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en 

het minimumloon klein is. 

 

 Te hoog gekwalificeerde allochtonen voor bepaalde jobs (vb. kamermeisje met ASO- 

diploma). Vaak is de investering om het Nederlands te leren te groot om op hetzelfde 

niveau te geraken zoals het diploma in het thuisland. Ook het gelijkwaardig stellen van 

diploma’s verloopt niet zo vlot waardoor te hoog gekwalificeerde allochtonen andere 

jobs gaan invullen. 

 Knelpuntberoepen bieden mogelijkheden voor het toeleiden van kansengroepen. 

 

Conclusie 

 

 De Integratiedienst heeft weinig impact op dit beleidsthema. De vorming over de 

interculturele competenties voor de interimkantoren in 2011 was een aanzet om toch 

iets te doen. Er geldt blijkbaar een verkeerde perceptie: ook de consulenten van de 

interimbureaus worstelen hiermee. 

 Het netwerk moet nog verder uitgebouwd worden. Het is heel positief dat o.a. VDAB, 

Woonwel en Economisch Huis nu ook aan het overleg Integratie deelnemen. 

 Integratie moet van twee kanten komen. Soms blijkt de motivatie van de allochtonen 

zelf om het Nederlands als tweede taal aan te leren, ver te zoeken. 
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 Nederlands op de werkvloer blijkt een goed medium. Zeker wat de ziekenhuizen betreft 

voor hun verplegend personeel. 

 Een cursus klare taal is ook heel interessant. Er zijn problemen inzake het dialect en het 

aangeleerde Nederlands uit de scholen. Allochtonen spreken dan wel Nederlands, maar 

begrijpen in de dagelijkse omgang met Belgen niet de spreektaal. 

 Veel allochtonen uit Oostende zijn op zoek naar een job. Liever aan deze doelgroep 

prioriteit geven dan mensen uit het buitenland aantrekken. Hierin schuilt voer voor 

samenwerking met de VDAB. 
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Huisvesting 

 

Actoren 

 

1. Lokaal bestuur 

Sedert 5 januari 2004 zijn twee woonbegeleiders tewerkgesteld bij de dienst Wonen.  

Hieronder een overzicht en evolutie van hun werking: 

  2008 2009 2010 
Aantal succesvol geherhuisveste gezinnen 67 52 110 
Aantal personen opgevangen in het Transithuis 20 20 16 
Aantal huisbezoeken 414 375 503 
Aantal cliënten ontvangen op de dienst 664 935 1.264 
Aantal cliënten ontvangen in Huize Kooy 50 39 12 
Aantal cliënten begeleid naar andere diensten 73 228 93 

 

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat steeds meer mensen de weg vinden naar de woonbegeleiders. 

Dit toont ook aan dat er nood is aan een degelijke begeleiding van mensen op de woonmarkt. 

 

Woningonderzoeken in het kader van de wetgeving op de gezinshereniging 

Krachtens artikel 26/3 van het Koninklijk Besluit van 08 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen moesten er sedert 2007 

woningonderzoeken gebeuren door de dienst Wonen om na te gaan of de woningen voldoen aan de 

Vlaamse wooncode. Met het arrest van 26 februari 2010 vernietigt de Raad van State artikel 9 van het KB 

van 27.04.2007. Die beschikking omschreef het begrip voldoende huisvesting en machtigde de 

Burgemeester om attesten van voldoende huisvesting af te leveren. De Raad van State oordeelde dat door 

de gezinshereniging in het KB te linken aan de onvoorwaardelijke naleving van de gewestelijke normen 

inzake de kwaliteit van de woningen, het begrip voldoende huisvesting niet strookte met artikel 10 en 10bis 

van de wet van 15 december 1980. Bij gebrek aan wettelijke basis was de burgemeester niet langer bevoegd 

om attesten van voldoende huisvesting af te leveren. 

In het najaar 2011 werden de woningonderzoeken toch weer opgestart tengevolge van een 

nieuwe wijziging in de asielwet. 

Er werd in 2011 slechts 1 aanvraag behandeld. Dit dossier bleef echter zonder gevolg vermits de 

aanvrager niet aanwezig was in zijn woning op het ogenblik van het onderzoek. Hij werd 

hiervan nochtans vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht. 
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Krotwoningen of ongezonde woningen 

Indien eigenaars van een huurwoning niet bereid zijn om herstellingswerken uit te voeren in de 

woning die ze verhuren, kan de huurder een beroep doen op de dienst Wonen om na te gaan 

of de woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode en om vervolgens de eigenaar 

ertoe aan te zetten de noodzakelijke herstellingen toch uit te voeren. Doet hij/zij dit niet, dan 

kan de burgemeester een besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring uitvaardigen 

voor de woning. Tevens voert de dienst Wonen in samenwerking met de Brandweer en RWO 

West-Vlaanderen systematisch ambtshalve controles uit in panden met kamerwoningen. 

  2008 2009 2010 2011 
Aantal vooronderzoeken 119 120 128 126 
Aantal controle onderzoeken 98 201 206 212 
Aantal deskundige onderzoeken 67 71 68 180 
Aantal besluiten ongeschikt/onbewoonbaar 47 36 41 82 
Aantal zelfst. woningen O/O 56 45 66 91 
Aantal kamerwoningen O/O 22 6 0 0 
Aantal besluiten voor opheffing O/O 45 39 43 56 
Aantal entiteiten waarvoor O/O werd opgeheven 98 79 78 109 

 

De spectaculaire stijging van het aantal deskundige onderzoeken is het gevolg van het feit dat 

alle huursubsidiedossiers waarvan blijkt dat de woning niet voldoet aan de normen van de 

Vlaamse Wooncode nu ook onmiddellijk opgestart worden als klachtendossier i.k.v. ongeschikt- 

of onbewoonbaarverklaring. 

Er werden geen aanvragen ingediend voor het verkrijgen van een conformiteitsattest. 

 

Premies 

In 1998 heeft de Gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van een premie voor 

gevelrenovatie aangenomen.   

  2008 2009 2010 2011 
Aantal aanvragen ingewilligd 106 113 82 126 
Totaal bedrag van de inwilligingen in euro 125.000 140.125 99.900 142.950 
Aantal dossiers uitbetaald 89 84 82 84 
Totaal bedrag van de uitbetaalde premies in euro 103.475 94.900 89.200 89.425 

 

In 2007 heeft de Gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van een 

renovatiepremie voor huurwoningen aangenomen. 
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In 2011 werden er 28 aanvragen voor de renovatiepremie voor huurwoningen ingediend. 14 

daarvan werden ingewilligd voor een bedrag van 70.000 euro. Er werd 1 dossier uitbetaald voor 

een totaal bedrag van 4.131,76 euro. 

Het Stadsbestuur verleent ook huursubsidies. Deze subsidie wordt gegeven wanneer mensen 

verhuizen van een slechte (bv. technische gebreken, onaangepast aan de gezinssamenstelling, te 

veel trappen voor 65-plussers, …) naar een goede woning. De subsidie is een maandelijkse 

bijdrage in de huurkosten, die beperkt is in tijd en afhangt van het inkomen. Meer dan de helft 

van de aanvragen gebeuren door etnisch-culturele minderheden. 

 

2. Sociale huisvestingsmaatschappijen 

 

Grafiek 21: Aantal huurders volgens nationaliteitsgroep1 

 

De grootste groep huurders van vreemde nationaliteit situeert zich buiten de EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 22: Aantal kandidaat-huurders volgens nationaliteitsgroep1 

 

 

De grootste groep kandidaat-huurders situeert zich ook buiten de EU en hier is deze groep 

opmerkelijk groter dan de effectieve huurders. 

 

Oostendse Haard 

 

Grafiek 23: Top 5 van huurders volgens nationaliteit 

 

De grootste groep mensen die huren bij de Oostendse Haard (uitgezonderd de Belgen) zijn 

afkomstig van Rusland. 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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Grafiek 24: Top 5 van kandidaten volgens nationaliteit 

 

De grootste groep onder de kandidaten zijn ook mensen afkomstig uit Rusland, gevolgd door 

Afghanistan, Armenië en Irak. Op de vijfde plaats staan de mensen uit Kameroen. 

 

Gelukkige Haard 

 

Grafiek 25: Top 5 van huurders volgens nationaliteit 

 

 

Bij de Gelukkige Haard zien we in vergelijking met de huurders van de Oostendse Haard een 

groter percentage van mensen afkomstig uit Rusland die huren. 
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Grafiek 26: Top 5 van kandidatenvolgens nationaliteit 

 

 

Hier is Rusland de grootste groep op de Belgen na, gevolgd door Afghanistan, Armenië en 

Joegoslavië. 

 

3. OCMW - sociaal verhuurkantoor 

Het SVK staat voor sociaal verhuurkantoor. De afdeling Oostende vormt een koepel met de 

afdeling Bredene. Het SVK huurt woningen in van privé-eigenaars en verhuurt deze woningen 

aan sociaalkwetsbare huurders. Het SVK bevindt zich in een dubbele rol: enerzijds zijn ze 

hoofdhuurder tegenover de eigenaar en anderzijds verhuurder tegenover de onderhuurder. 

Het SVK maakt (ver)huren toegankelijk. Voor huurders en eigenaar wordt de administratieve 

rompslomp tot een minimum beperkt. 

 

Randopmerkingen 

- Er is geen keuze van de huurder, het SVK is verplicht de volgorde van de wachtlijst te 

volgen die gebaseerd is op een erkend puntensysteem.Hoe hoger de woonnood en hoe 

lager het inkomen van een kandidaat-huurder, dus te gunstiger betrokkene gerangschikt 

staat op de wachtlijst. 

- De huurprijzen zijn lager dan op de privé-huurmarkt: 

Voor een éénslaapkamerappartement is de huurprijs € 350. 

Voor een tweeslaapkamerappartement: € 400. 

Voor drie of meerdere slaapkamers: € 450. 

Het SVK houdt geen rekening met de ligging of ouderdom van de woning. In de 

huurprijs moet alles inbegrepen zijn, zij werken niet met aparte syndicuskosten. De 

huurder moet zelf instaan voor de betaling van zijn nutsvoorzieningen. 
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Cijfergegevens 

De afdeling Oostende beschikt  momenteel over 77 woningen. Ze voldoen aan de normen van 

de Vlaamse Wooncode. 

Samen met afdeling Bredene is er een wachtlijst van 316 kandidaat-huurders. 

 

4. Huurdersbond – adviespunt Oostende 

De Huurdersbond is een belangenorganisatie voor (kandidaat)huurders.  

Enkel huurders kunnen bij de Huurdersbond terecht voor vragen, advies,… met betrekking tot 

woninghuur, sociale huur en algemeen huurrecht ( garage, studentenkamers,…).  

Vragen over handelshuur en -pacht worden door de Huurdersbond niet behandeld.    

 

Bijna alle behandelde dossiers in het adviespuntpunt hadden betrekking op woningen uit de 

regio Oostende. Hiervan nam het aandeel Oostende 68 % in.  De overige huurders waren 

hoofdzakelijk afkomstig uit de andere kustgemeenten zoals Middelkerke, Bredene en De Haan. 

Het overgrote deel van de huurders , bezitten de Belgische nationaliteit (91%).  Opmerkelijk is 

het grote aantal alleenstaande huurders die een beroep doen op de Huurdersbond: meer dan de 

helft (57,5%) van de cliënten is alleenstaand. 

 

De problemen/vragen waarom de huurders contact opnemen, zijn op te delen in 5 grote 

clusters: 

 

Duur en opzeg: 28,92% 

Financieel:  25,56%  

Kwaliteit:  21,96% 

Procedures:  1,92% 

Algemene vragen: 21,63% 
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Huurders van allochtone afkomst worden op zich niet significant met andere problemen 

geconfronteerd dan de autochtone huurders. In een veel te krappe en te dure private 

woninghuurmarkt is de toegang tot deze markt zeer moeilijk voor àlle kandidaat-huurders met 

beperkte financiële middelen. 

De Huurdersbond wordt vaak geconsulteerd na doorverwijzing.  Diensten die regelmatig 

huurders doorverwijzen zijn het Sociaal Huis, de Huisvestingsdienst, het Vredegerecht, de politie, 

Sociale Centra, het Sociaal Verhuurkantoor, Ziekenfondsen. 

 

5. CAW – daklozen 

Hiervoor verwijzen wij naar het thema ‘Welzijn’ op pagina 97. 

 

6. Sociaal Huis - winteropvang 

Dakloosheid is van alle tijden. Gelet op het basisprincipe dat iedereen recht heeft op een dak 

boven zijn  hoofd, organiseert de Stad (het Sociaal Huis) in samenwerking met de sociale sector 

in barre wintertijden nachtopvang voor daklozen. 

Er meldden zich in de winter van 2011-2012 111 daklozen in de georganiseerde winteropvang 

aan. Er waren 20 bedden voorzien, waarvan 2 voor transitvluchtelingen. Er kwamen 25% meer 

mensen aankloppen dan  het jaar ervoor. Tijdens  de extreem koude golf (van 01 tot 15 februari) 

werd extra opvang voorzien in de legerkazerne van Zeebrugge. Dagelijks maakten een 30-tal 

personen, vooral vluchtelingen, gebruik van dit aanbod. 

85% van de daklozen zijn mannen. Op vlak van nationaliteit is 68% Belg, wat een dalende 

trend is ten opzichte van vorige jaren. Slechts 17% is afkomstig uit de regio Oostende. 31% 

vermeldt niet waar ze vandaan komt, maar is duidelijk van buitenlandse origine. Vier op tien 

daklozen hebben een multiproblematiek (drug-, alcohol-, medicatiegebruik, schulden, justitie, 

psychologische en familiale problemen). 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 Oostende bezit een oud patrimonium aan gebouwen. In bepaalde wijken zoals o.a. de 

wijk Oud-Hospitaal, het centrum, de Velodroomwijk, het Westerkwartier, de 

Interbellumwijk en de Opex zijn er oude panden met kleinere wooneenheden (kamers, 

studio’s) waar een concentratie van kansarmen is. 

 

 Vanuit de allochtone gemeenschappen worden veel problemen over huisvesting gemeld. 

Meestal situeren deze problemen zich op de private huurmarkt. Hier heeft het 

Stadsbestuur weinig impact op. Wel kunnen er slechte woningen aangepakt worden en 

misbruiken tegengaan worden via woningonderzoeken door de woonbegeleiders. 

 

 Er worden ook problemen gemeld inzake discriminatie in de sector van de sociale 

woningen. De dienst Wonen weerlegt dit. Volgens hen is de regelgeving zodanig strikt 

dat er geen dergelijke gevallen kunnen voorkomen. Wel zijn er verschillende regels voor 

verschillende types van aanvragen waardoor mensen het gevoel kunnen hebben dat 

anderen voorgetrokken worden.  

 

 Het kernprobleem inzake huisvesting is niet zozeer de etniciteit, maar de kansarmoede. 

Kansarme allochtonen, maar ook kansarme Belgen hebben woonproblemen.  

 

 Huisjesmelkerij gebeurt zowel door allochtonen (50%) als autochtonen (50%). 

 

 Er moet verder gezocht worden naar structurele oplossingen voor de winteropvang van 

daklozen. De nood blijft bestaan, zowel voor occasionele als langdurige daklozen. Want 

wie de weg niet vindt naar de winteropvang, kraakt veelal lege panden of settings van 

tweedeverblijvers. Bovenlokale steun is vereist wil men de aanpak reële slaagkansen 

geven. De welzijnssector pleit voor psychosociale en medische begeleiding van daklozen 

tijdens de opvang en/of toeleiding naar voorzieningen die verdere hulp kunnen verlenen. 

 

 Het Stadsbestuur verleent huursubsidies. Meer dan de helft van de gebruikers zijn van 

allochtone afkomst. 
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 Ongeveer 26,2% van de hulpvragen waarmee de SDV geconfronteerd wordt, heeft te 

maken met het thema huisvesting. 

 De zoektocht naar een geschikte en betaalbare woning is niet evident, er is veel 

discriminatie op de woonmarkt.  Allochtonen huren soms noodgedwongen een 

appartement waarvan de huurprijs te hoog is voor het gezinsbudget.  Of ze 

worden het slachtoffer van malafide huisbazen (vaak allochtoon), die het niet 

nauw nemen met de Vlaamse wooncode en weten dat hun huurders in een 

afhankelijkheidspositie verkeren en bijgevolg geen klacht zullen neerleggen bij de 

dienst Wonen. 

 Geschikte huisvesting is soms een voorwaarde om de procedure 

gezinshereniging rond te krijgen. 

 Huisvesting is de voorwaarde om ingeschreven te worden in de gemeente en/of 

om een leefloon te krijgen.  Voor asielzoekers leidt dit vaak tot een periode van 

dakloosheid en op straat leven.  Na een aantal maanden verblijf in een centrum 

worden ze toegewezen aan het OCMW. 

 Allochtonen (zeker nieuwkomers) hebben onvoldoende kennis van de rechten en 

plichten als huurder.  Dit leidt vaak tot allerlei misverstanden en conflicten met 

eigenaars. 

 Er is de administratieve rompsplomp en er zijn de moeilijke administratieve 

aanvraagformulieren en procedures die moeten doorlopen worden om een 

aantal rechten te verkrijgen.   

 Er zijn lange wachtlijsten voor sociale woningen.  Allochtonen hebben vaak grote 

gezinnen waarvoor het aanbod op de sociale woningmarkt laag is. 

 Het wonen in bouwvallige huisvesting leidt tot hoge energiefacturen.  

Allochtonen hebben vanuit hun thuisland weinig ervaring in het zuinig omgaan 

met energie (water, gas en elektriciteit is in thuislanden goedkoop of gratis – 

verwarmen is in warme landen niet nodig). 

 Een aanvraag tot woningonderzoek leidt soms tot onbewoonbaarverklaring met 

als gevolg dat de zoektocht naar geschikte huisvesting opnieuw start vanaf nul. 

 

 De rol van de immokantoren blijkt een probleem voor iedereen ongeacht de etniciteit. 

Vrij typisch voor Oostende als kustgemeente is de aangerekende commissie voor de 

huurders. In de wetgeving werd dit onlangs aangepast waardoor deze commissie niet 

langer meer mag worden geïnd door de immokantoren, maar nu blijkt dat dit 

doorgerekend wordt via andere kosten, bv. plaatsbeschrijving, verzekeringen, diensten, 
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… Kansarmen zijn hiervan dikwijls het slachtoffer. Het is de rol van de Huurdersbond om 

op te treden. 

 

Conclusie 

 

 Te veel mensen betalen hoge huurprijzen in Oostende. De wachtlijsten voor sociale 

woningen zijn te lang. Na 5 jaar op de wachtlijst mag men een bijkomende huursubsidie 

vragen (= nieuwe regel). Vaak huren mensen op de private huurmarkt in afwachting van 

een sociale woning. Deze mensen huren vaak de slechtste woningen waar veel 

problemen zijn. 

 Kansarmoede is hét kernprobleem, niet zozeer de etniciteit. 

 Discriminatie op de huurmarkt is meer een probleem van kansarmoede dan van louter 

etniciteit. De grootste discriminatie gebeurt op het vlak van een vervangingsinkomen 

(ongeacht etniciteit). Er is ook een stijgende tendens waarbij alleenstaande moeders met 

kinderen gediscrimineerd worden. 

 Allochtonen vinden de weg naar de dienst Wonen. Zij kunnen door de woonbegeleiders 

ondersteuning krijgen in hun woonsituatie. De drempels die er 15 jaar geleden waren, 

zijn weg. 

 Er is weinig personeel (slechts 2 woonbegeleiders!) voor deze problematiek. 

 Op vraag van de Huurdersbond heeft het Meldpunt Discriminatie een fiche opgemaakt 

waarbij klachten gemeld kunnen worden. 
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Onderwijs 

 

Actoren 

 

1. Lokaal bestuur 

Oostende heeft als middelgrote stad (70.000 inwoners) gelegen in het midden van de kustlijn 

een centrumfunctie op het vlak van een aantal diensten waaronder ook onderwijs. Oostende telt 

in totaal 51 onderwijsinstellingen (erkend en gesubsidieerd binnen het spectrum basis- tot en 

met het volwassenen- en zaterdagonderwijs) en heeft daarnaast ook nog een ruim aanbod van 

allerhande vormingsactiviteiten en/of opleidingen in een niet-regulier circuit. Als onderwijsstad is 

Oostende de 12de grootste stad in Vlaanderen. 

Heel wat leerlingen uit aanpalende gemeenten binnen het arrondissement lopen school in 

Oostende. Het gaat hier vooral over leerlingen vanaf het secundair onderwijs. De gemeenten 

van waaruit de meeste leerlingen toestromen zijn in hoofdzaak de aanpalende gemeenten.  

In het basisonderwijs speelt de centrumfunctie minder mee. Immers jongere kinderen lopen veel 

vaker school dicht bij hun woonplaats.  

In Oostende zijn de 46 scholen voor basis-, secundair, deeltijds kunst- en hoger onderwijs, 

verdeeld over 3 netten: het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

gemeenschapsonderwijs, het stedelijk onderwijs en vrij gesubsidieerd onderwijs.   

 Hiervan zijn 25 basisscholen, 17 secundaire scholen, 2 DKO’s (deeltijds kunstonderwijs) en 2 

hoge scholen. 

Van de 25 basisscholen behoren er 5 scholen tot het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap, 7 scholen tot het stedelijk onderwijs en 13 scholen tot het vrij gesubsidieerd 

onderwijs.  Er zijn 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. 

De 17 secundaire scholen zijn verdeeld over 2 vertegenwoordigde netten: het GO! onderwijs 

van de Vlaamse Gemeenschap, 10 scholen en het vrij gesubsidieerd onderwijs, 7 scholen.  Naast 

1 school voor buitengewoon onderwijs zijn er 3 centra voor deeltijds onderwijs. 

Er zijn 2 scholen voor deeltijds kunstonderwijs die beide behoren tot het stedelijk onderwijs: de 

Kunstacademie aan Zee en het Conservatorium aan Zee. 

 

In Oostende zijn ook 2 hogescholen m.n. het Vesaliusinstituut Oostende en de Katholieke 

Hogeschool Brugge – Oostende. 

In de stad Oostende zijn ook twee netoverschrijdende overlegfora actief: de Oostendse 

Onderwijsraad (OOR) en het Lokaal Overlegplatform (LOP).  Naast de afbakening van het 

werkingsgebied en de samenstelling van de overlegorganen onderscheiden de OOR en het LOP 

zich door hun bevoegdheden.   



 
 

54

Daar waar de kernopdrachten van het LOP hoofdzakelijk decretaal bepaald zijn in het kader van 

het GOK-decreet, kan de OOR soepeler inspelen op Oostendse onderwijsthema’s.  De grote 

thema’s situeren zich onder de noemers van  Kansarmoedebestrijding (o.a. Kunstkans, het 

netwerk van brugfiguren en verkopen van onderwijscheques via het onderwijsloket De 

Wegwijzer), een gecoördineerd beleid inzake probleemjongeren op school (o.a. het Oostends 

Time-outproject, de Flexibele Oostendse Time-out en het Tienerouderproject), ondersteunende 

activiteiten in de totaalaanpak woon-schoolverkeer, vertrekkende vanuit het STOP-principe 

(Duurzaam naar school) en informatieplicht van de lokale overheid i.v.m. ‘gelijke 

onderwijskansen’ voor alle schoolgaande kinderen/jongeren (o.a. het Stappenplan 

Spijbelopvolging Oostende). 

 

Enkele belangrijke kenmerken van het onderwijslandschap en de schoolbevolking in de stad zien 

er als volgt uit: 

 

♦ binnen de categorie “gezinnen met kinderen” (dit is 20 % van de huishoudens) is één op 

vier een eenoudergezin; 

♦ volgens de kansarmoederegistratie van Kind en Gezin loopt 8,60 % van de kinderen in 

West-Vlaanderen een verhoogd risico op kansarmoede, in Oostende is dit 16,10 %; 

♦ het aandeel leerlingen in het basisonderwijs met schoolse vertraging bedraagt 20,3 % (15,5 

% Vlaams gemiddelde) 

♦ het aandeel leerlingen in het secundair onderwijs met schoolse vertraging bedraagt 34,2 % 

(29 % Vlaams gemiddelde) 

♦ het spijbelgedrag in het lager onderwijs (0,7 %), het deeltijds secundair onderwijs (40,7 %) 

(Vlaams gemiddelde: 30,1 %) en het voltijds secundair onderwijs (2,9 %) (Vlaams 

gemiddelde 1,5 %) ligt duidelijk boven het stedelijk gemiddelde. 

 

Daarnaast wordt Oostende gekenmerkt door een hoge grijze en een lage groene druk.  De 

positieve bevolkingsaangroei is in hoge mate te wijten aan externe migratie.  

 

Het brugfigurenproject 

In het basisonderwijs doen sommige leerlingen het minder goed op diverse vlakken, zonder dat 

de oorzaak een gebrek aan intellect is. Het gaat vaak om kinderen uit kwetsbare en/of 

allochtone gezinnen. Met het brugfigurenproject wil de dienst Jeugd en Onderwijs - Onderwijs 

zoeken naar structurele oplossingen en werken aan gelijke kansen voor alle kinderen. Een 

brugfiguur werkt hieraan mee. Hij/zij kan het vertrouwen van de ouders in de school weer doen 
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groeien. Een brugfiguur stimuleert een groeiend begrip van de leerkrachten voor de 

ervaringswereld van kwetsbare en/of allochtone gezinnen. 

 

Wie is de brugfiguur? 

Een brugfiguur is de persoon die een ‘brug’ maakt tussen de school, de ouders en de wijk. 

Brugfiguren zijn ‘neutrale’ vertrouwenspersonen omdat ze werken voor scholen van 

verschillende onderwijsnetten. De brugfiguur maakt deel uit van het zorgteam in de basisschool, 

maar is geen werknemer van die school. 

 

Wat kan een ouder verwachten van een brugfiguur? 

Een brugfiguur komt op huisbezoek, organiseert ontmoetingen met de ouders, legt contacten 

met diensten. Een brugfiguur organiseert informatiemomenten over activiteiten, opvoeding en 

onderwijs. Een brugfiguur helpt zoeken naar oplossingen als het thuis moeilijk gaat en dit 

invloed heeft op het kind in zijn schoolomgeving. 

De 4 brugfiguren zijn actief in de 3 onderwijsnetten.  Zij bedienen 9 Oostendse basisscholen 

waar de GOK-percentages schommelen tussen de 53 % en de 72 %.  

 

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 

Situering van het onthaalonderwijs 

Vanaf de 60ste dag na de inschrijving in het bevolkingsregister moet een kind voldoen aan de 

wetgeving betreffende de leerplicht. Hij/zij moet dan ingeschreven worden in een school. Dit 

kan in het basisonderwijs zijn of in het secundair onderwijs. Voor beide onderwijsniveaus bestaat 

er een vorm van onthaalonderwijs ter bevordering van de taalvaardigheid Nederlands en ter 

bevordering van de sociale integratie. Dit onthaalonderwijs heeft tot doel anderstalige 

nieuwkomers voor te bereiden op instromen in het gewoon onderwijs in het schooljaar volgend 

op de onthaalperiode. De inschrijving in dit soort onthaalonderwijs kan op elk tijdstip gebeuren. 

Het onthaalonderwijs wordt anders georganiseerd in het basisonderwijs dan in het secundair 

onderwijs. 

 

Wat (bereiken)? 

Het onthaalonderwijs zal de anderstalige nieuwkomer in staat stellen op een efficiënte manier te 

functioneren in de klas die in overeenstemming is met zijn/haar leeftijd. 

Dit soort onderwijs ontwikkelt bij de anderstalige nieuwkomers de nodige taal- en andere 

vaardigheden om leerboodschappen die in de toekomstige klas verstuurd zullen worden te 

kunnen begrijpen en om deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer in de klas en op school. 
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Deze vaardigheden moeten de anderstalige nieuwkomers in staat stellen zich te integreren in 

onze samenleving. 

 

Voor wie? 

De voorwaarden om ingeschreven te worden in het onthaalonderwijs voor anderstalige 

nieuwkomers in het basisonderwijs zijn: 

♦ 5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar 

worden); 

♦ niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben; 

♦ onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen; 

♦ maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal 

(vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend); 

♦ een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. 

 

De voorwaarden om ingeschreven te worden in het onthaalonderwijs voor anderstalige 

nieuwkomers in het secundair onderwijs zijn: 

♦ op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar 

en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;  

♦ een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;  

♦ niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;  

♦ onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;  

♦ maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet 

inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. 

 

Welke scholen in Oostende? 

Alle kinderen die in aanmerking komen voor het onthaalonderwijs komen terecht in een 

onthaalklas. De onthaalklas in het basisonderwijs kan ingericht worden in elke school die 

voldoende leerlingen heeft (4 of 6) die aan de inschrijvingsvoorwaarden beantwoorden. 

In het secundair onderwijs is het Sint-Lutgardisinstituut de contactschool voor de onthaalklas die 

georganiseerd wordt door de Scholengemeenschap Petrus & Paulus. De OKAN in Oostende 

rekruteert jongeren van 12-18 jaar uit de hele Vlaamse kuststreek en het hinterland tot 

Veurne/Diksmuide gezien de andere 4 OKAN-scholen. De andere OKAN-organisaties in West-

Vlaanderen situeren zich immers in Brugge (Technisch Instituut Heilige Familie), Wervik 

(Middenschool GO!), Roeselare (Middenschool GO!) en Kortrijk (V.T.I.). 
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Om een onthaalklas te mogen organiseren, moeten er op 1 oktober van het betrokken 

schooljaar (of op elke latere datum bij een toegestane uitzondering) minstens 25 regelmatige 

anderstalige nieuwkomers ingeschreven zijn.  

 

In de 5 vorige schooljaren was de toestand in Oostende als volgt: 

  Tellingsdatum 1/10 Tellingsdatum onderwijs 1/2 
2007-2008 20 36 
2008-2009 26 32 
2009-2010 21 31 
2010-2011 31 50 
2011-2012 56 75 

 

Na het onthaaljaar volgen deze leerlingen in om het even welke school (meestal dichtst bij hun 

woonplaats) verder gewoon secundair onderwijs of (voor de 18-jarigen) volgen verder onderwijs 

in een CVO   of zoeken een plaats op de arbeidsmarkt.  

 

De Wegwijzer – Open Huis voor onderwijs en vrije tijd 

De Wegwijzer is een Open Huis waar iedereen met vragen/bedenkingen over onderwijs en vrije 

tijd terecht kan.  Bijzondere aandacht gaat naar gezinnen met een bescheiden inkomen. 

De medewerker van De Wegwijzer maakt gezinnen wegwijs in het ruime aanbod aan 

onderwijsvormen (en alles wat met onderwijs te maken heeft) en vrijetijdsactiviteiten. 

De werking steunt op drie grote pijlers: 

1. verkopen van Onderwijscheques 

2. hulp bieden bij de aanvraag van een school- en studietoelage 

3. uitzoeken van een afwisselend en betaalbaar vrijetijdsaanbod 

 

Gezinnen kunnen bij de medewerker van De Wegwijzer terecht op vaste zitdagen en na 

telefonische afspraak. 
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Verkoop onderwijscheques (dd. 01/02/2012) 
  aantal % 
leerlingen 559   
autochtoon 291 52,1 
allochtoon 268 47,9 

Aanvraag school- en studietoelage (dd. 
01/02/2012) 

  aantal % 
gezinnen 373   
autochtoon 128 34,3 
allochtoon 245 65,7 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 In het onthaaljaar leren de jongeren een basiswoordenschat van ca. 3 000 woorden 

(terwijl een 12-jarige autochtoon gemiddeld reeds 15 000 – 17 000 woorden bezit). 

Deze basiswoordenschat is vrij algemeen en betreft vooral het dagdagelijkse leven. 

Doorstromen naar een job of verder onderwijs vraagt bovendien de kennis van een 

specifieke vaktaal die de jongere pas op de werkvloer of in de vervolgschool verwerft. 

 

 Leerlingen die 18 jaar worden gedurende hun onthaaljaar, kunnen vaak geen volledig 

onthaaljaar volgen, omdat zij in september niet langer beantwoorden aan de 

voorwaarden voor onthaalonderwijs. Voor deze leerlingen is enkel een verder onderwijs 

in het Nederlands mogelijk via een CVO of basiseducatie. Vaak hebben deze jongeren 

nog een heel laag instapniveau voor vervolgcursussen. Ex-okanners hebben onvoldoende 

kennis van het Nederlands om door te stromen naar een job. Vaak keert deze groep 

mensen terug naar de Avondschool om hun Nederlands bij te werken. De Avondschool 

constateert dat zij een laag instapniveau hebben voor de cursussen. 

 

 Er is nood aan het voorkomen van regressie in de taalverwerving. Bij het herinschrijven 

van cursisten na een onderbreking van de taalopleiding(en) wordt regelmatig vastgesteld 

dat het taalniveau terug gezakt is t.a.v. het laatst behaalde niveau. Dit effect speelt niet 

of minder als de cursist de kans heeft gehad om veel Nederlands te spreken, in het 

gezin, de vriendenkring of op het werk. Meer mogelijkheden voor taalverwerving buiten 

de school kunnen hier een oplossing zijn: taalactiviteiten, taalbuddies, taalstages, … 

 

 De meeste anderstalige nieuwkomers zijn jongeren. Het contact tussen de ouders en de 

school is een moeilijk gegeven gezien de vaak grote taalbarrière (met sommige ouders is 

enkel een gesprek met een tolk mogelijk). Bij AMAZ (Alleenstaande Minderjarige 

AsielZoekers) is het contact met een voogd of een persoon die voor de jongere 

verantwoordelijkheid opneemt, nog moeilijker. 

 

 Het aantal uitschrijvingen uit de onthaalklas ligt ongeveer op 20%. Daarvan stroomt de 

helft in de loop van het jaar door naar het regulier onderwijs. De overige 10% is toe te 

schrijven aan verhuis naar een andere school, repatriëring of stoppen met schoollopen. 

Deze laatste groep is vooral te situeren bij de 16-18-jarigen die niet de motivatie 

opbrengen om zich in onze taal verder te bekwamen, zich niet aan ons schoolsysteem 
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kunnen/willen aanpassen of schoolmoe zijn. Precies in die gevallen is het contact met 

ouders of voogd heel moeilijk. 

 

 De aanwezigheidsgraad van allochtone jongeren ligt duidelijk lager dan bij autochtone 

jongeren. Enerzijds zijn zij ons strikte schoolregime niet gewoon, anderzijds moeten zij 

vaak met hun ouders mee als tolk voor contacten met de advocaat, de dokter, de 

diensten, … Er is dan ook een stijgend aantal meldingen van problematische 

afwezigheid bij onthaalleerlingen en ex-onthaalleerlingen. 

 

 De algemene kennis van het Nederlands daalt. Door het internet en het sms’en schuift 

de schrijftaal gestaag op naar communicatietaal. De scholen erkennen deze evolutie die 

ook bij een aantal beginnende leerkrachten te merken is. Hernieuwde aandacht voor 

schrijftaal in de lerarenopleiding zou wenselijk zijn. 

 

 Allochtonen kampen vaak met het probleem van het dialect en het Nederlands dat ze 

aangeleerd krijgen. De dagelijkse omgangstaal duurt minstens een jaar. Vervolgens moet 

de nieuwkomer nog heel wat specifieke vaktaal leren. Gezien de grote diversiteit kan dit 

niet in een algemene onthaalklas gebeuren, maar moet dit in het vervolgonderwijs of op 

de werkvloer aangeleerd worden. 

 

 De schooltaal is ook een probleem voor de anderstaligen. De schooltaal is een 

belangrijke indicator voor de schoolloopbaan van anderstaligen en de schoolse 

achterstand.  

 

 Vanuit de overheid is men gefocust op de instroomcijfers. Vaak blijkt dat de 

uitstroomcijfers belangrijker zijn, maar die worden niet echt opgevolgd. 

 

 Het inschrijvingsdecreet heeft bepaald dat scholen inspanningen moeten doen voor een 

sociale mix. Het LOP bekijkt wat een sociale mix kan betekenen in Oostende. Er zijn 

voorstanders om dit buurtgericht te bekijken. De LOP-leden zijn aan het werken aan een 

visieontwikkeling inzake een goeie sociale mix (hoc-percentages) en hoe men daar naar 

kan streven. 

 

 

 

 



 
 

61

Conclusie 

 

 Er is nood aan meer samenwerking en afstemming tussen de partners in het lokale 

werkveld, bv. werkgroep LOP rond taalstimulering, het onderwijsveld met de sociale 

(integratie)sector, … 

 Ouderbetrokkenheid blijft een hot item. 
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Inburgering 

 

Actoren 

 

1. Onthaalbureau Inburgering West-Vlaanderen (deSOMvzw) 

De cijfers Inburgering zijn door het Onthaalbureau Inburgering West-Vlaanderen gegenereerd 

via de Kruispuntbank Inburgering1.  

Onderstaande cijfergegevens volgen de chronologie van een inburgeringstraject. De instroom (1) 

of de kenmerken van de personen die maandelijks geselecteerd worden uit het Rijksregister als 

(vermoedelijke) doelgroep van inburgering. Inburgeraars worden door het onthaalbureau 

aangeschreven en gestimuleerd om zich aan te melden (2) op een onthaalbureau. Verplichte 

inburgeraars ontvangen een aangetekend schrijven met de melding zich binnen de drie 

maanden na ontvangst van de wervingsbrief aan te melden op een onthaalbureau. Na een 

intakeprocedure en screening ondertekent de meerderheid van die personen een 

inburgeringscontract (3). Als zij het hele traject doorlopen, krijgen de inburgeraars op het einde 

een inburgeringsattest (4).  

 

(1) Instroom inburgeraars 

In 2010 stelt deSOM vzw een opmerkelijke stijging van inburgeraars in West-Vlaanderen, ook 

specifiek voor de stad Oostende. Deze sterke stijging is o.a. te wijten aan een verbeterde selectie 

van de doelgroep van Inburgering uit het rijksregister. De eerste toepassing van de nieuwe 

criteria leidde vanaf juni 2010 tot een zeer hoge instroom. Ook nooit eerder geselecteerde 

nieuwkomers werden doelgroep van Inburgering.  

 
Tabel 1: Instroom en doelgroep 

 

In 2009 was de verdeling mannen-vrouwen bij de instroom bijna gelijk (ongeveer 50 %), terwijl 

in 2010 het aandeel van de vrouwen in de instroom licht gedaald is (48%) en de instroom van 

                                                
1 Er moet rekening gehouden worden dat het cliëntvolgsysteem, gehanteerd door de onthaalbureaus, een dynamische database is. 

Jaartal Totaal Verplichte 

inburgeraars  

Rechthebbende 

inburgeraars 

Onbepaald 

2011 496 209 59 228 

2010  567 305 129 133 

2009  380 209 79 92 
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de mannen gestegen is (52%). In 2011 is er opnieuw een lichte stijging van de mannen in de 

instroom (53%) en een daling van de instroom van de vrouwen (47%). 

 

Tabel 2: Instroom en geslacht 

 

Jaartal Totaal Man Vrouw 

2011 496 264 232 

2010  567 296 271 

2009  380 192 188 

 

In 2009 zijn de Russen de grootste groep nieuwkomers in stad Oostende, namelijk 35 personen. 

Op de tweede plaats komen Afghanen met 22 nieuwkomers. Daarna volden de Armeniërs en 

Nederlanders met respectievelijk 20 en 18 nieuwkomers. Na Nederland zijn de meest 

voorkomende herkomstlanden in volgorde: China, België, Algerije, Frankrijk en Bulgarije.  

Als we de situatie van 2009 vergelijken met deze van 2010, zien we dat de instroom uit Rusland 

(36), Afghanistan (27) en Armenië (42) het grootst blijft. Uit figuur 4 blijkt wel dat de instroom 

van inburgeraars uit Oost-Europa gestegen is tegenover 2009.   

In 2011 is een verdere stijging van de instroom uit Oost-Europa merkbaar. Onder meer de 

Roemenen stijgen van de achtste (17) naar de eerste plaats (32). De Polen stijgen van de tiende 

(16) naar de vierde (28) plaats. Op de tweede en derde plaats komen Nederlanders en Irakezen 

met respectievelijk 31 en 29 nieuwkomers. Na Polen zijn de meest voorkomende 

herkomstlanden in volgorde: Armenië, Nepal, België, Pakistan en Rusland.  
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(2) Aanmelding Inburgeraars 

Tijdens de aanmelding, het eerste gesprek tussen de inburgeraar en een trajectbegeleider van 

het Onthaalbureau, wordt, indien nodig, nagegaan of de persoon tot de doelgroep van 

inburgering behoort. De modaliteiten van het inburgeringstraject worden toegelicht. 

In 2009 meldden 306 personen, waaronder 203 verplichte en 93 rechthebbende inburgeraars, 

zich aan op het Onthaalbureau. Voor 15 personen diende op het moment van aanmelding te 

worden nagegaan of zij: 

- al dan niet tot de doelgroep van Inburgering behoren; 

- rechthebbend of verplicht inburgeraar zijn. 

 

De stijging van de instroom vertaalde zich in 2010 ook in een stijging van het aantal 

aanmeldingen. Het totale aantal aanmeldingen steeg van 306 naar 496. 350 verplichte en 123 

rechthebbende inburgeraars meldden zich aan. Voor 23 personen voerden de trajectbegeleiders 

een doelgroepdetectie uit. 

Gezien o.a. verplichte inburgeraars na ontvangst van de wervingsbrief 3 maanden de tijd 

hebben zich aan te melden, vertaalde de dalende instroom in 2011 zich slechts in een lichte 

daling van het aantal aanmeldingen. Het aantal aanmeldingen daalde in 2011 naar van 496 

naar 482 personen. 336 verplichte en 131 rechthebbende inburgeraars meldden zich aan. 

Doelgroepdetectie bleek vereist voor 15 personen.  

De meeste personen die zich aanmelden op het onthaalbureau behoren tot de doelgroep van 

inburgering en zijn verplicht inburgeraar.  

 

Tabel 3: Aanmeldingen en doelgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaartal Totaal Verplichte 
inburgeraars  

Rechthebbende 
inburgeraars 

Onbepaald 

2011 482 336 131 15 

2010  496 350 123 23 

2009  306 203 93 15 
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In 2009 bedroeg het aandeel van de mannen bij de aanmelding 52% en van de vrouwen 48%. 

In 2010 was de verdeling mannen-vrouwen bij de aanmelding bijna gelijk (ongeveer 50 %), 

terwijl in 2011 het aandeel van de vrouwen bij de aanmelding licht gedaald is (48%) en de 

aanmelding van de mannen gestegen is (52%).  

 

Tabel 4: Aanmeldingen en geslacht 

Jaartal  Totaal Man Vrouw 

2011 482 252 230 

2010  496 251 245 

2009  306 138 168 

 

(3) Inburgeringscontracten 

Verplichte inburgeraars moeten een inburgeringscontract ondertekenen. Rechthebbende 

inburgeraars hebben de keuze al dan niet in een traject te stappen. Als rechthebbenden 

eenmaal een contract ondertekend hebben, moeten ze het traject wel volgen. 

De inhoud en planning van het individuele inburgeringstraject wordt in een inburgeringscontract 

vastgelegd. Specifieke informatie over de te volgen vormingsonderdelen (Maatschappelijke 

Oriëntatie, Nederlands als tweede taal en levensloopbaanoriëntatie), onder meer de locaties en 

tijdstippen, worden in het contract vermeld. 

Het aantal contracten steeg in 2010 met 35%. Deze sterke stijging is o.a. te wijten aan de 

verbeterde selectie van de doelgroep van Inburgering uit het rijksregister en de 

regularisatiecampagne. Het aantal contracten daalde in 2011 met 15%.  

De personen die een inburgeringscontract ondertekenden, zijn overwegend verplicht 

inburgeraar. Het percentage rechthebbende inburgeraars die een contract ondertekenen daalt 

sedert 2010. Reden van uitval van rechthebbende inburgeraars zijn: het aanbod is niet 

interessant, een moeilijke combinatie met werk, gezondheidsproblemen. 

 

Tabel 5: Inburgeringscontracten en doelgroep 

Jaartal Totaal Verplichte 

inburgeraars  

Rechthebbende 

inburgeraars 

Onbepaald 

2011 357 305 51 1 

2010  419 337 64 18 

2009  272 204 65 3 
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In 2009 bedroeg het aandeel van de mannen met een inburgeringscontract 47% en van de 

vrouwen 53%. In 2010 steeg het aandeel van de mannen met een inburgeringscontract (51%) 

en daalde het aandeel van de vrouwen (49%), terwijl in 2011 de verdeling mannen-vrouwen 

bijna gelijk (ongeveer 50 %) is.  

 

Tabel 6: Inburgeringscontracten en geslacht 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Inburgeringsattesten 

Een inburgeringsattest wordt uitgereikt indien alle onderdelen van het inburgeringsprogramma 

met regelmaat werden afgerond. Het inburgeringsdecreet bepaalt dat het vormingsprogramma 

hoogstens één jaar na de start van het vormingsprogramma afgerond moet zijn. Analfabete 

inburgeraars kunnen hierop een uitzondering bekomen. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. 

Inburgeraars moeten wachten op een screening en daarna duurt het een tijd voor ze in een 

cursus Maatschappelijke Oriëntatie of NT2 kunnen instappen.  

Bijgevolg begonnen de personen die een attest behaald hebben in jaar x, vaak in jaar x-1 of nog 

eerder met hun traject. 

 

Ten opzichte van 2009 verdubbelde het aantal behaalde inburgeringsattesten in 2011. Dit is o.a. 

te wijten aan de sterke stijging van het aantal inburgerinscontracten in 2010 en een verhoging 

van het cursusaanbod Maatschappelijke Oriëntatie in 2010 en 2011.  

Ten gevolge van het dalende percentage rechthebbende inburgeraars die zich aanmelden en 

vervolgens een inburgeringscontract ondertekenen, daalt eveneens het percentage 

rechthebbende inburgeraars die een inburgeringsattest behalen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaartal  Totaal Man Vrouw 

2011 357 178 179 

2010  419 213 206 

2009  272 128 144 
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Tabel 7: Inburgeringsattesten en doelgroep 

 

Jaartal 

 

Totaal 

 

Verplichte 

inburgeraars 

Rechthebbende 

inburgeraars 

2011 267 241 26 

2010 136 112 24 

2009 151 120 31 

 

In 2009 bedroeg het aandeel van de mannen met een inburgeringsattest 51,5 % en van de 

vrouwen 48,5%. In 2010 daalde het aandeel van de mannen met een inburgeringsattest (47%) 

en steeg het aandeel van de vrouwen (53%). In 2011 is er een lichte stijging van de mannen 

met een inburgeringscontract (51,5%) en een daling van de vrouwen (48,5%). 

 

Tabel 8: Inburgeringsattesten en geslacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sociale Tolkendienst van deSOM vzw 

De Sociaal Tolken- en Vertaaldienst is een deelwerking van deSOM vzw. De dienst biedt tolkhulp 

ter plaatse en schriftelijke vertalingen aan. Het gaat om mondelinge en schriftelijke 

boodschappen getrouw en volledig overbrengen in een sociale context: de welzijns- en 

gezondheidssector, openbare dienstverlening , onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, 

opvang van asielzoekers, … De Sociaal Tolken- en Vertaaldienst van deSOM biedt deze 

dienstverlening aan in heel West-Vlaanderen. 

 

Tolkhulp ter plaatse 

Tolkaanvragen en –opdrachten (TA en TO) algemeen 

Een tolkgesprek naar aanleiding van een uitgevoerde tolkopdracht duurde gemiddeld 59 

minuten. In 2011 hebben de tolken in totaal 2233 uur getolkt. 

Jaartal  Totaal Man Vrouw 

2011 267 138 129 

2010  136 64 72 

2009  151 78 73 
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Wie maakt er gebruik van sociaal tolken?  

Net als in 2010 kwam er in 2011 iets meer dan een derde van alle aanvragen uit de 

gezondheidssector. Het gaat hoofdzakelijk over ziekenhuizen. De sector van onderwijs en de 

sector gezin en maatschappelijk welzijn zijn elk goed voor ongeveer een zesde van de 

aanvragen. In de meeste sectoren zien we een stijging van het aantal aanvragen. Enkel in 

volgende sectoren stellen we een daling vast: openbare dienstverlening, inburgering en 

integratie en de juridische sector. 

In totaal sloten 42 nieuwe afnemers een gebruikersovereenkomst met deSOM vzw, vooral 

onderwijsinstellingen. 

Er deden 276 diensten minstens één tolkaanvraag. 
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Aantal tolkaanvragen en –opdrachten per taal: top 20 

Russisch is al jaren de meest gevraagde taal. Ook in 2011 was dit het geval. Daarna komt 

Standaard Arabisch en Farsi. 

Aantal tolkaanvragen en –opdrachten per taal 
Talen TA TO 

Russisch 1573 1269 
Arabisch-Modern Standaard 296 201 
Farsi 259 167 
BSK 198 88 
Dari 164 104 
Albanees 158 51 
Tsjetsjeens 139 121 
Armeens 129 90 
Pools 73 45 
Slowaaks 66 45 
Chinees-Standaard 51 49 
Frans 48 40 
Spaans 45 36 
Portugees 44 42 
Arabisch-Magrebijns 37 18 
Roemeens 28 19 
Tamil 26 19 
Pashtu 26 4 
Turks 24 12 
Hindi 23 21 

 

Schriftelijke vertalingen 

De SOM vzw heeft sinds 1 januari 2012 ook een aanbod sociaal vertalen. Dit betekent dat je bij 

de dienst niet meer enkel terechtkunt voor een tolk ter plaatse, maar ook voor schriftelijke 

vertalingen. Let wel, de dienst vertaalt enkel informatieve en administratieve documenten 

waarvoor geen beëdiging nodig is en werkt uitsluitend met gecertificeerde sociaal vertalers. 
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3. Huis van het Nederlands 

Het Huis van het Nederlands helpt anderstaligen de meest geschikte cursus Nederlands te 

vinden. Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen heeft antennes in Kortrijk, Roeselare, 

Ieper, Brugge en Oostende.  

 

 

Huis van het Nederlands West-Vlaanderen

ANTENNE OOSTENDE 06/12/2011
Periode 16/08/11 – 01/12/11

Intakes Voortgaang Overname Totaal

Huis van het Nederlands West-
Vlaanderen 2250 955 319 3524

Antenne Oostende 397 140 51 588

Loket Middelkerke 9 8 1 18

Loket Oostende 388 132 50 570

Loket CBE CBE/CVO 
180u

CVO 120u CVO 
80u/UT

Syntra Zonder 
vervolg

Totaal

Antenne 
Oostende

Loket 
Middelkerke 7 1 9 0 0 0 17

Loket 
Oostende 159 23 345 7 0 3 547

Total 166 24 354 7 0 13 564

HvN West-Vlaanderen 808 158 2134 93 5 131 3330

Doorverwijzingen 

 

 

Huis van het Nederlands West-Vlaanderen

Antenne OOSTENDE 06/12/2011
Periode 16/08/11 – 01/12/11

Totaal aantal contacten 
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Huis van het Nederlands West-Vlaanderen

Antenne OOSTENDE 06/12/2011
Aantal inburgeraars tov totaal aantal contacten 

Periode 16/08/11 – 01/12/11
Totaal aantal 

contacten IB %

Huis van het Nederlands West-Vlaanderen 3524 1172 33%
Antenne Oostende 588 239 41%

Loket Middelkerke 18 4 22%
Loket Oostende 570 235 41%

Periode 16/08/10 – 01/12/10

Totaal aantal 
contacten IB %

Huis van het Nederlands West-Vlaanderen 3019 911 30%
Antenne Oostende 439 192 44%

Loket Middelkerke 3 2 67%
Loket Oostende 436 192 44%

 

Er is een stijging van de totale contacten bij het Huis van het Nederlands voor West-Vlaanderen, 

namelijk van 3.226 in 2010 naar 3.524 in 2011. Voor Oostende zelf: van 488 naar 588 in de  

periode 16/08/11-01/12/11. 

De grootste doelgroep zijn de inburgeraars: 41% t.o.v. het totael aantal contacten, en 44% in 

2010. 

De grootste doorstroom is naar het CVO (Centrum voor Volwassenen Onderwijs). Daarna volgt 

Open-School met 159 in de periode 16/08/11-01/12/11. 

Er is een algemene stijging merkbaar in het aantal intakes (eerste gesprek en screening) in de 

antenne Oostende van het Huis van het Nederlands.  Ook het aantal contacten is hoger dan de 

vorige jaren. 

 

Vademecum wettig verblijf 

Vanaf 1 september 2011 moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht - 

d.w.z. 18 jaar oud zijn - bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische 

nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. Cursisten die niet aan deze 

inschrijvingsvoorwaarde voldoen, zullen geschrapt worden als financierbare of subsidieerbare 

cursist. De maatregel heeft betrekking op alle opleidingen - dus niet alleen de opleidingen 

Nederlands tweede taal - zowel in de Centra voor Basiseducatie als in de Centra voor 
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Volwassenenonderwijs. Het centrum moet het bewijs van Belgische nationaliteit of wettig 

verblijf opnemen in het cursistendossier zodat de verificatie de nodige controles kan uitvoeren.  

 

Bewijs van Belgische nationaliteit 

Het centrum bewijst aan de hand van het inschrijvingsformulier dat de cursist de Belgische 

nationaliteit bezit. Op het ondertekende inschrijvingsformulier worden de nationaliteitsgegevens 

en het rijksregisternummer van de cursist vermeld. In geval van Belgische nationaliteit is het niet 

nodig een kopie van de identiteitskaart te bewaren in het cursistendossier.  

 

Bewijs van wettig verblijf of nationaliteit EU-landen 

Indien de cursist niet beschikt over de Belgische nationaliteit, moet het centrum een kopie van 

het bewijs van wettig verblijf opnemen in het cursistendossier. De vermelding van het 

rijksregisternummer in het cursistendossier wordt niet aanvaard als bewijs van wettig verblijf. 

 

Inleefstage  

Het Huis van het Nederlands is in 2007 gestart met het aanbieden van inleefstages voor de 

cursisten. Het doel van inleefstage is : 

1. Kansen krijgen om het Nederlands te oefenen 

2. Werkervaring opdoen 

3. Kansen vergroten op het vinden van een job 

Tot nu toe waren er ongeveer 35 stagiairs  in onze antennes in West-Vlaanderen (Oostende, 

 Brugge, Roeselare en Kortrijk). Per schooljaar hebben we meestal 2 personen die stage kunnen 

doen in periode:  oktober – januari  en dan maart – mei. Deze personen waren uit verschillende 

landen: Dominicaanse Republiek, Peru, Oekraïne, Polen, Roemenië, Nigeria, Ghana, Tibet, 

Marokko, en nog veel andere landen. 

Er zijn niet veel externe partners die willen of mogen/kunnen  meedoen aan dit project van 

inleefstage. Bijgevolg zijn zij steeds op zoek naar de “externe“ partners, zoals: CVO’s; Open-

Scholen, VDAB, Onthaalbureau Inburgering, diensten van stad Oostende, Brugge, Kortrijk en 

Roeselare, bibliotheken, SDV, ... 

 

Taalbeleid en taalpromotie 

Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen heeft het laatste anderhalve jaar vooral rond 

taalpromotie gewerkt. Taalpromotieacties willen een positief en stimulerend klimaat creëren om 

Nederlands te leren.  

Het belangrijkste project is de Bijt in je Vrije Tijd – Kortrijk. Op 27-28 april 2011 werd de eerste 

Bijt-dag georganiseerd, op 20 maart 2012 vond de tweede plaats. Tijdens die dag kunnen de 
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NT2-cursisten proeven van het vrijetijdsaanbod in de stad. Zo leren ze het vrijetijdsaanbod 

kennen en kunnen ze doorstromen. Dit omvat een perfecte oefenkans voor hun Nederlands en 

bevordert de integratie. Ook de vrijetijdssector wordt geïnformeerd rond het gebruik van klare 

taal. 

Het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen ontwikkelt ook samen met de andere Huizen 

vormingen duidelijk gesproken taal en vormingen duidelijk geschreven taal. Organisaties, 

diensten,… die veel met anderstaligen communiceren krijgen tijdens deze vormingen heel wat 

informatie rond het duidelijk communiceren met die doelgroep. 

Samen met deSom vzw werkt het Huis van het Nederlands West-Vlaanderen een platform uit 

rond taalbeleid. Bij mogelijke vragen vanuit verschillende sectoren kunnen er instrumenten 

aangeleverd worden om een werking rond taalbeleid te concretiseren.  

 

4. Open School 

Overzicht Deelnemers – Deelnames leerdomein NT2-NTA 

Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek 

Afdeling Oostende                                                                                                                             

15/03/2012 

Deelnames NTA NT2 
Schooljaar 2009 336 723 
Schooljaar 2010 338 917 
Schooljaar 2011 411 700 

Deelnemers NTA NT2 
Schooljaar 2009 111 236 
Schooljaar 2010 115 336 
Schooljaar 2011 151 241 

 

het aantal deelnemers = het aantal unieke cursisten = individuen per schooljaar.  

deelnames = 1 individu kan diverse modules volgen.  

- Schooljaar 2009 = 2009-2010 enz.  

De laatste jaren is er in de Open-School een stijging van het aantal cursisten NT2 (Nederlands als 

Tweede Taal).  

De cursisten worden opgedeeld in 2 trajecten, namelijk het gewone NT2-spoor (Nederlands als 

tweede taal) en het NTA-spoor, wat bedoeld is voor cursisten die niet- gealfabetiseerd zijn in ons 

alfabet, of die zelfs helemaal analfabeet zijn en dus ook in de eigen taal niet kunnen schrijven.   

Vooral het aantal NTA-cursisten is de laatste jaren gestegen, en dit om verscheidene redenen.  
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Ten eerste is het aanbod NTA uitgebreider dan vroeger, waardoor we meer kunnen 

diversifiëren.  

Ten tweede is het zo dat er zich in Oostende veel Irakezen, Tibetanen en Afghanen komen 

vestigen. Deze nationaliteiten komen vaker in een alfacursus voor (zonder natuurlijk te 

veralgemenen).  

Het alfatraject duurt veel langer waardoor de cursisten veel langer les nodig hebben vóór ze 

kunnen instappen in een opleiding, een sociale tewerkstelling, ...   

- Binnen het NT2-traject zijn er zowel intensieve als niet-intensieve cursusgroepen, alsook 

aparte groepen voor trager lerenden ...  

- Via de niveaubepalingsgesprekken worden de cursisten in een groep op maat geplaatst, 

zodat we zoveel mogelijk op hun niveau en tempo kunnen werken. 

- telling ivm het aandeel Belgen - niet-Belgen onder onze cursisten: er is ook een 

behoorlijke groep Franstalige Belgen! 

- in alfa zijn er op 178 deelnemers 17 Belgen.  

- in NT2 zijn er op 310 deelnemers 51 Belgen. 

 

5. Avondschool 

CVO De Avondschool biedt o.m. in Oostende al enkele decennia cursussen “Nederlands voor 

anderstaligen” (NT2) aan. Momenteel is het aanbod in Oostende volledig: alle in Vlaanderen 

bestaande niveaus  (10) worden aangeboden. Naast deze tien niveaus biedt het centrum ook 

conversatieklassen en projectklassen aan. Er is ook trajectbegeleiding, een Open Leercentrum, 

een didactische NT2-oefenwebsite (www.hettaalbad.be) en een NT2-krant, De Boterham. 

Jaarlijks organiseert het centrum ook een NT2-feest. 

Het aantal NT2-cursisten is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Ruim ¾ is niet-Belg. In 

Oostende woont ¾ in de stad zelf. De cursisten zijn van jonge tot gemiddelde leeftijd: vooral de 

categorie 18 tot 50 is goed vertegenwoordigd.  Een minderheid van de cursisten heeft een 

scholingsgraad hoger dan secundair onderwijs. Er is een klein overwicht van vrouwelijke t.a.v. 

mannelijke cursisten. 
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Hoofdelijke cursisten   

Aantal unieke cursisten per schooljaar    

 
Schooljaar 

2007-2008 

Schooljaar 

2008-2009 

Schooljaar 

2009-2010 

Schooljaar 

2010-2011 

Belgen 562 678 802 882 

Niet -Belgen 421 522 643 714 

Woonachtig buiten 

de lesplaats 
109 155 182 203 

 

Leeftijd bij de start van de cursus 

Aantal unieke cursisten per schooljaar 

 
Schooljaar 

2007-2008 

Schooljaar 

2008-2009 

Schooljaar 

2009-2010 

Schooljaar 

2010-2011 

<18 2 1 14 13 

18-30 264 315 402 472 

31-40 186 252 273 329 

41-50 121 131 154 176 

51-60 54 58 57 65 

61-65 12 13 25 13 

>65 11 8 6 8 

          

Totaal 650 778 931 1076 

= cijfers per leeftijd van alle vestigingen NT2 samen (Oostende-Roeselare-Torhout-Izegem) 

Scholingsgraad - 

Oostende 
Schooljaar 
2007-2008 

Schooljaar 
2008-2009 

Schooljaar 
2009-2010 

Schooljaar 
2010-2011 

Secundair onderwijs of 
minder 

403 540 673 742 

Hoger secundair 
onderwijs 

159 138 129 140 

 

Oostende 
Schooljaar 
2007-2008 

Schooljaar 
2008-2009 

Schooljaar 
2009-2010 

Schooljaar 
2010-2011 

Percentage vrouwen 59,43% 56,34% 55,48% 53,51% 
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6. Vormingplus Oostende-Westhoek 

Cultuurkruispunt is een vorming aan volwassenen die niet het Nederlands als moedertaal 

hebben. Het is een vaststaand maar geen stilstaand gegeven binnen VormingPlus Oostende-

Westhoek. Cultuurkruispunt wil een aanvulling zijn op de reeds bestaande cursussen Nederlands 

en biedt enkel praat- en doe-sessies (vb. koken, bezoeken in en rond Oostende, computer 

verkennen,…). Het aantal groepen hangt af van de vraag en van de draagkracht van de 

organisatie. Zo waren er in het verleden meer dan 9 groepen per week, momenteel zijn er twee. 

Cijfers 

In 2010 waren er tussen januari en juni wekelijks vier groepen met in elke groep 10 deelnemers. 

Van september tot december waren er wekelijks drie groepen met elk 18 deelnemers. 

In 2011 waren er wekelijks drie groepen tussen januari en juni met in elke groep 17 deelnemers. 

Van september tot december waren er wekelijks twee groepen met in de ene groep 14 

deelnemers en in de andere 23 deelnemers. 

In 2012 zijn er wekelijks twee groepen. In het eerste kwartaal waren er in de ene groep 13 

deelnemers en in de andere 23 deelnemers. 

 

7. Opvoedingshuis 

Het Opvoedingshuis is het overkoepelende geheel waarbinnen de Opvoedingswinkel, Initio, Het 

Verschil en De Katrol samenwerken en op een laagdrempelige manier ondersteuning bieden. 

Naar gelang van de vraag wordt samen gezocht naar het meest geschikte aanbod. Deze 

diensten zijn gratis. 

Naast de ondersteunende projecten zijn ook ‘Stop 4-7’ en ‘Het Verschil Woonzorgproject’ in het 

Opvoedingshuis gehuisvest. Bij deze projecten ligt het accent op begeleiding en zijn ze 

toegankelijk via een doorverwijzing.  

Op regelmatige basis worden infoavonden georganiseerd rond diverse thema’s zoals “veilig 

online”, “jongeren in de knoop”, “pesten op school”, …  

Het Opvoedingshuis beschikt over verschillende faciliteiten, namelijk vergaderruimtes, 

gesprekruimtes, verplaatsbare computertafels, … 

Externe organisaties kunnen op vraag ook van deze faciliteiten gebruikmaken. 

 

De Opvoedingswinkel   

In de Opvoedingswinkel staat een professioneel team klaar zowel louter informatief als voor een  

adviserend gesprek. Iedereen (zowel ouders, kinderen, jongeren, hulpverleners, leerkrachten,…) 

kan in de Opvoedingswinkel terecht. Wie er ook in de Opvoedingswinkel binnenstapt, welke 

vraag ook gesteld wordt, alles is belangrijk. De Opvoedingswinkel hecht belang aan het samen 

zoeken naar oplossingen voor alle opvoedingsvragen. 
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Het Verschil   

Het verschil is een gezinsondersteunend project dat aan de slag gaat met gezinnen met jonge 

kinderen, tienerouders en alleenstaande ouders. Zij komen 2 x per week aan huis. Als 

hoofddoelstelling willen zij peuters en kleuters maximaal laten deelnemen aan het 

kleuteronderwijs en samen met de ouders zoeken zij naar opleiding- en 

tewerkstellingsmogelijkheden. 

 

De Katrol   

De Katrol is een project dat studie- en opvoedingsondersteuning biedt aan huis. Zij komen 2 x 

1u per week aan huis om kleuters en lagere schoolkinderen te ondersteunen bij schoolse 

opdrachten. Ouders met opvoedingsvragen krijgen ondersteuning in het zoeken naar mogelijke 

oplossingen. Alle gezinnen uit Oostende met opvoedings- en leervragen kunnen bij de Katrol 

terecht. 

 

Initio   

Bij Initio kunnen mensen terecht die benieuwd zijn naar de vele mogelijkheden van een 

computer en het internet, mensen die zelf geen computer hebben maar graag op de hoogte 

willen blijven van de snel veranderende digitale wereld. Bij Initio staan er gratis computers ter 

beschikking en worden alle vragen in eenvoudige taal en op maat beantwoord. Iedereen, jong 

en oud, is welkom.  

 

Verschil Woonzorgproject   

Dit project biedt een integrale begeleiding en opvang aan voor gezinnen met jonge kinderen. 

Kinderen en ouders worden als gezin opgevangen in 1 van de 5 hedendaags ingerichte 

appartementen gedurende een periode van maximum 9 maanden. Samen met de 

gezinsbegeleiders, die dagelijks met het gezin aan de slag gaan, maken zij werk van de 

gezinssituatie. Hierbij staan tewerkstelling, opleiding, financiële begeleiding en kinderopvang 

centraal.  

 

Stop 4 – 7   

kinderen (van 4 tot en met 7 jaar) die  moeilijk en/of anti-sociaal gedrag stellen waarover ouders 

zich zorgen maken, kunnen bij Stop 4 – 7 Oostende terecht. De kinderen komen samen in een 

kleine groep van maximaal 10 kinderen en dit voor 10 volledige schooldagen, gespreid over een 

trimester. Gedurende deze sessies komen de ouders in de namiddag samen om diverse 

opvoedingsthema’s te bespreken. De leerkrachten van de kinderen uit de groep werken 3 

voormiddagen rond het thema ‘opvoeden in de klas’. 
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Cijfers 

De Katrol gaf in 2011 ondersteuning bij 32 ouders voor het aanleren van de Nederlandse taal. 

Dit gaat van het aanleren van enkele woorden voor praktisch gebruik (brood, kast, stoel, fruit,  

…) naar het helpen van de ouder bij het studeren van een cursus/opleiding. Heel wat ouders 

willen het liefst oefenen op spreken van de Nederlandse taal omdat ze vaak binnenshuis enkel 

hun eigen taal spreken. Het is dan de opdracht van de studenten om zoveel mogelijk 

Nederlands met de ouder te spreken binnen de dagdagelijkse thuissituatie. De Katrol is 

werkzaam binnen meer dan 32 allochtone gezinnen, maar dit dan via studie- en 

opvoedingsondersteuning voor de kinderen. Er wordt vanuit De Katrol zoveel mogelijk getracht 

om een evenwicht te bewaren tussen het aantal allochtone gezinnen en het aantal autochtone 

gezinnen dat wordt ondersteund.  

De ondersteuners van vzw Het Verschil boden bij een 14-tal ouders ondersteuning bij het 

aanleren van de Nederlandse taal. Ook hier varieerde de opdracht van de ondersteuner. Bij heel 

wat ouders was de hoofdvraag het oefenen op het praten van Nederlands. Terwijl de 

gezinsondersteuner binnen het gezin aan de slag was, werd dus zoveel mogelijk nadruk gelegd 

op het spreken van de Nederlandse taal. 

 

Bij Initio, waar het belang vooral ligt op het dichten van de digitale kloof, werden tussen maart 

2011 en december 2011  1844 allochtone bezoekers geregistreerd. Wanneer men de gebruikers 

van Initio in hun geheel bekijkt kan men stellen dat +/- 50% van de gebruikers binnen deze 

periode van allochtone origine waren.   

 

Binnen de opvoedingswinkel werden +/- 650 allochtone personen geregistreerd. Hierbij is er 

sprake van 12 pedagogische adviesgesprekken, maar ook ¼ van de basisinformatievragen 

werden door allochtone mensen gesteld. 

 

8. Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Zomerschool 

Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

(SDV) zomerklasjes Nederlands voor anderstalige kinderen en jongeren. Het doel van dit project 

is het uitbreiden en het bijwerken van de Nederlandse taalkennis zodat de overgang naar een 

volgend schooljaar vlotter verloopt. 

De zomerschool is bedoeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar (derde kleuters, leerlingen 

basisschool en leerlingen Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers = OKAN). Er wordt gewerkt 
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met nieuwkomers, die nog geen twee volledige schooljaren in het Nederlands  doorlopen 

hebben. 

 

Cijfers 

Er werden in 2011 totaal 85 kinderen ingeschreven en 81 kinderen volgden uiteindelijk de 

zomerschool Nederlands.  

  AANTAL DEELNEMERS 
3de kleuter 16 deelnemers 
NK’ers – niveau 0 7 deelnemers 
NK’ers  8 deelnemers 
OK’ers – 1ste leerjaar 12 deelnemers 
OK’ers – 2de en 3de leerjaar 8 deelnemers 
OK’ers – 4de,5de en 6de 
leerjaar 12 deelnemers 
OKAN – niveau 0 3 deelnemers 
OKAN – niveau 1 6 deelnemers 
OKAN – niveau 2 9 deelnemers 

    Opmerking : NK’ers staat voor nieuwkomers, minder dan 1 schooljaar in Vlaanderen 

             OK’ers staat voor oudkomers, meer dan 1 schooljaar in Vlaanderen 

             OKAN staat voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers 

 

Een klein groepje van 7 jongeren volgde 2 à 3 keer per week extra Franse les (die worden verder 

niet opgenomen in de cijfers). 

De kinderen kwamen uit 12 verschillende Oostendse basisscholen en uit 2 scholen in de regio. 

De jongeren kwamen allemaal uit de OKAN-klas van St. Lutgardis. 

Een team van 18 vrijwilligers ondersteunde de zomerschool.  15 vrijwilligers gaven les en 3 

vrijwilligers hielpen mee als begeleider van de namiddagactiviteiten.  Sommige lesgevers namen 

2 tot 3 lesmomenten op zich, anderen waren dagelijks aanwezig.  Verder waren er 2 studenten 

lerarenopleiding die stage liepen tijdens de zomerschool. Een studente, die regentaat sport 

volgde, kwam in het kader van haar eindwerk 2 voormiddagen NT2 via sportactiviteiten 

oefenen. 
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Er waren 28 nationaliteiten in de zomerschool.  

NATIONALITEIT AANTAL 
Aghanistan 12 
Algerije 1 
Armenië 8 
Bangladesh 1 
België 2 
Brazillië 2 
Bulgarije 1 
D.R. Congo 1 
Egypte 2 
Filippijnen 1 
India 4 
Ingoesjetië 1 
Irak 9 
Iran 1 
Jemen 1 
Kirgizië 1 
Kosovo 6 
Macedonië 1 
Mongolië 1 
Marokko 1 
Nigeria 1 
Oekraïne 1 
Pakistan 5 
Palestina 1 
Syrië 2 

 

De zomerschool kende 4 afhakers.   

De meeste kinderen en jongeren (80%) kwamen elke dag naar de les, anderen (20%) 

kwamen iets onregelmatiger. 

 

Babbelbox 

De Babbelbox is een project van de SDV  dat werd opgezet om volwassenen die Nederlands 

leren de kans te geven de spreektaal te oefenen.  In de integratiesector is ‘taal’ een belangrijk 

thema. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk.  Het opent deuren naar 

werk, opleidingen, maatschappelijke participatie. Een goede kennis van het Nederlands is voor 

anderstaligen belangrijk, zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen.  Het beheersen 

van de taal van de samenleving waar je verblijft is een essentiële stap in een integratieproces. 

Voor volwassen NT2-leerders (NT2 = Nederlands als tweede taal) is spreekvaardigheid van het 

allergrootste belang.  Anderstaligen worden in onze maatschappij in de eerste plaats beoordeeld 

op en ook veroordeeld op basis van hun spreken.  Allochtonen die een zekere kennis van het 

Nederlands hebben, kunnen op meer goodwill van de autochtonen rekenen.  Als het doel van 

taalstimulering is om het mensen mogelijk te maken aan de maatschappij te participeren, dan is 

het leren spreken prioriteit nummer één.  
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Cijfers 

De Babbelbox vindt elke dinsdag van 13.30 uur tot 15.30 uur plaats, uitgezonderd tijdens de 

schoolvakanties. In 2011 waren er 36 sessies.  

Elke sessie behandelt een ander thema. 11 hoofdthema’s spelen in op de dagelijkse praktijk van 

de mensen: onderwijs en vorming, gezondheid, werken, ontspanning, Oostende, familie, 

mobiliteit, geldzaken, wonen, winkelen en omgang.  

120 unieke deelnemers kwamen naar de Babbelbox. Hiervan kwamen 68 personen voor het 

eerst naar de Babbelbox.  

Spreiding deelname. 

OPKOMST IN DE 
BABBELBOX AANTAL DEELNEMERS 
1 keer 23 
2 tot 4 keer 24 
5 tot 10 keer 32 
11 tot 20 keer 19 
21 tot 36 keer 3 

 

1/3 van het totale aantal deelnemers zijn mannen en 2/3 zijn vrouwen. 

De leden zijn afkomstig uit 30 verschillende landen. De groep leden die regelmatig komt, 

bestaat vooral uit mensen van de vroegere Sovjet-Unie en mensen uit Azië. Ook enkele 

Franstalige Belgen bezoeken regelmatig de Babbelbox. De groep is dus heel gediversifieerd. Ook 

het niveau van de deelnemers is sterk verschillend. Dit vraagt een specifieke aanpak.  

 

Jongerenwerking 

De jongerenwerking van de SDV is bedoeld voor minderjarige nieuwkomers van 12 tot 18 jaar, 

die les volgen in de OKAN-klas (= Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers). Er wordt 

maandelijks een activiteit aangeboden op woensdagnamiddag.  Dit project wil de Nederlandse 

taalkennis van minderjarige nieuwkomers versterken.  De dagdagelijkse taal wordt geoefend 

tijdens allerlei activiteiten.  Deze activiteiten situeren zich op het vlak van zinvolle 

vrijetijdsbesteding.  Op die manier maken de jongeren op een leuke manier ook kennis met het 

vrijetijdsaanbod in Oostende en wordt ook hun mobiliteit versterkt (door gebruik van fiets en 

openbaar vervoer).  Bovendien versterkt de jongerenwerking de eigenwaarde. 
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9. Onderwijsopbouwwerk Sociaal Huis  

Het Onderwijsopbouwwerk is een netoverschrijdend onderwijsproject en richt zich in het 

bijzonder naar het basisonderwijs. De onderwijsopbouwwerker tracht de betrokkenheid van de 

kinderen/jongeren en hun ouders binnen het onderwijs te verhogen, met als bedoeling gelijke 

onderwijskansen te helpen realiseren. Daarnaast organiseert  het onderwijsopbouwwerk ook 

andere projecten met als doel de onderwijsloopbaan van de kinderen te verbeteren.  

 

Het Onderwijsopbouwwerk is bedoeld voor ouders met kinderen in het basisonderwijs die 

onvoldoende mogelijkheden hebben om voor hun eigen belangen op te komen in de school en 

het onderwijs in het algemeen. Deze dienst werkt ook samen met kinderen en jongeren die 

geconfronteerd worden met achterstand en achterstelling op het vlak van onderwijs. 

Het onderwijsopbouwwerk ondersteunt ouders in het verwerven van kennis, inzicht, 

vaardigheden en zelfvertrouwen om hun kinderen te begeleiden in hun schoolloopbaan en 

problemen i.v.m. opvoeding en onderwijs op te lossen. Zij verstrekt informatie, bemiddelt en 

verwijst i.v.m. onderwijs en opvoeding. 

 

Het onderwijsopbouwwerk organiseert huiswerkklassen in de wijken Vuurtorenwijk en 

Westerkwartier. De huiswerkklassen willen minder kansrijke kinderen de mogelijkheid geven 

hun huiswerk in optimale omstandigheden te maken. De werking wordt uitgebouwd in 

samenwerking met de scholen en de ouders en bevordert op die manier de integratie van deze 

laatste. Tijdens het schooljaar 2011-2012 werden 32 begeleid in de huiswerkklassen. 18 van 

deze kinderen zijn van allochtone afkomst. 

 

Het Onderwijsopbouwwerk organiseert de Speel-o-theek in de wijk Westerkwartier.  Door de 

speel-o-theek wordt de noodzaak van het spelen naar voor gebracht. Spelen draagt bij tot de 

ontwikkeling van het verstand, de taal en de motoriek van kinderen. Eén derde van de leden van 

de speel-o-theek zijn allochtone gezinnen. 

 

Het Onderwijsopbouwwerk organiseert ‘Voorlezen in de Buurt’. Voor kinderen van de 3e 

kleuterklas en het 1e leerjaar wordt elke maand een voorleesnamiddag georganiseerd op diverse 

locaties. Deze activiteit stimuleert taal en mondelinge expressie en verlaagt de drempel naar de 

bibliotheek. Maandelijks komen gemiddeld een 80-tal kinderen naar ‘Voorlezen in de Buurt’. In 

totaal genoten 138 verschillende kinderen minstens één keer van een voorleesnamiddag. 

Hiervan zijn een 40-tal kinderen van allochtone afkomst. 

 



 84

Het Onderwijsopbouwwerk organiseert ‘BoekBezoek: Voorlezen aan Huis’. Vrijwilligers gaan 

gedurende een afgebakende periode 5 keer voorlezen aan 5- en 6-jarigen bij wie de gewoonte 

niet bestaat om voor te lezen. Voor de kinderen vormen die voorleesmomenten een leuke 

kennismaking met voorlezen en boeken. Voor de ouders is het een aanmoediging om zelf te 

gaan voorlezen of te vertellen, en samen met hun kind(eren) de bib te bezoeken.Dit project 

wordt uitgebouwd in samenwerking met de brugfiguren en de scholen.Dit schooljaar werd er 

voorgelezen in 17 gezinnen – waarvan 13 allochtone gezinnen. 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 De onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers in de verschillende talen is een goed 

initiatief. De verspreiding daarentegen kan beter. Het is de bedoeling dat deze brochure 

bij inschrijving van een nieuwe allochtone inwoner wordt meegegeven. Momenteel 

gebeurt dit niet. 

 

 De dienst Vreemdelingen verleent uit eigen initiatief geen informatie aan de allochtonen. 

Enkel wanneer een specifieke vraag gesteld wordt, wordt hier op ingegaan. Als er 

situaties zich voordoen waarbij informatie bekendgemaakt moet worden, (bv. TBC-

campagne), vormen er zich met deze dienstverlening problemen. Dit moet verder 

geoptimaliseerd worden. 

 

 Elke partner is afzonderlijk wel goed bezig rond het thema inburgering. Niettemin is er 

nood aan meer afstemming tussen alle partners samen. 

 

 In Oostende bestaan er diverse projecten rond taalstimulering. De Sociale Dienst voor 

Vreemdelingen organiseert de Zomerschool en de Babbelbox.                                     

Het Onderwijsopbouwwerk van het Sociaal Huis organiseert huiswerkklassen,               

de speel-o-theek, ‘Voorlezen in de buurt’ en ‘Voorlezen aan Huis’. 

 

 Het nieuwe opgerichte overleg Integratie tracht partners structureel bij elkaar te brengen 

om zo tot meer taakafstemming te komen waarbij de partners elkaar ook beter leren 

kennen. 

 

 Het Stadsbestuur organiseert een rondleiding voor cursisten van het Onthaalbureau. 

Deze rondleidingen worden zeer positief geëvalueerd. Sinds een jaar geeft de 

Integratiedienst ook een toelichting waarbij de onthaalbrochure systematisch wordt 

meegegeven en het minderhedenbeleid van de Stad wordt voorgesteld. 

 

 De consulenten van het OCMW zijn niet of onvoldoende op de hoogte van het 

inburgeringsbeleid van het Onthaalbureau. Het is voor deSOM vzw en partners moeilijk 

om de juiste contactpersoon te vinden voor het thema diversiteit. Er zijn momenteel 

geen leidinggevende personen specifiek voor deze materie aangesteld ofwel is er sprake 

van personeelsverloop waardoor de samenwerking uiterst moeilijk verloopt. DeSOM vzw 
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biedt nochtans vorming aan voor maatschappelijk werkers, maar vanuit Oostende komt 

er geen reactie naar samenwerking. 

 

Conclusie 

 

 Het beleidsthema inburgering is heel belangrijk. 

 Voor dit thema is er nood aan samenwerking tussen de verschillende partners, bv. LO 

sociaal van deSOM situeert zich op het vrijetijdsgebied waarbij de diensten Sport, Jeugd 

en Cultuur zeker betrokken moeten worden bij aanvang (opmaak) van het project. 

 Elk jaar organiseert de Stad een vrijetijdsmarkt waarbij minderjarige allochtone 

nieuwkomers toegeleid worden naar het vrijetijdsaanbod. Elk jaar wordt opnieuw 

gezocht naar een beter concept. De activiteit kan nog beter uitgewerkt worden. 

 De SOM vzw startte een aantal jaren geleden met het project inburgeringscoaches. Het 

project werd op grote schaal bekendgemaakt. Op dit moment lijkt het project niet zo 

goed te werken. We missen een stand van zaken en opvolging. 
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Welzijn 

 

Actoren 

 

1. Kinderopvanglandschap van Stad Oostende 

De stad Oostende wordt nog steeds geconfronteerd met een tekort aan kindplaatsen in de 

voorschoolse opvang (0-3 j).  De totale opvangcapaciteit bedroeg op 01 januari 2012 voor 

kinderen 0-3 jaar =  578 opvangplaatsen voor een totaal van 1.806 kinderen die de leeftijd 

hebben van 0 tot 3 jaar. Deze kinderen zijn de potentiële gebruikers van deze 578 

opvangplaatsen.  

Ook de buitenschoolse kinderopvang kent een tekort, voornamelijk op woensdagnamiddag en 

tijdens de vakantieperiodes. In bepaalde wijken is er bovendien ook nood aan naschoolse 

kinderopvang. Dit tekort is vooral merkbaar aan het steeds stijgende aantal ouders die zich 

aanmelden om een plaats te reserveren. 

Bovendien wordt er voorspeld dat het geboortecijfer lichtjes zal stijgen in de Stad. 

Niettegenstaande het tekort aan opvangplaatsen is het kinderopvanglandschap de afgelopen 

jaren uitgebreid. De capaciteit van erkende kinderdagverblijven bedraagt momenteel 194 

opvangplaatsen. Ook de plaatsen bij zelfstandige kinderdagverblijven is beduidend gestegen 

met 80 plaatsen ten opzicht van 2006. De dienst voor onthaalouders werd in 2008 erkend voor 

238 plaatsen. Door een tekort aan onthaalouders in de wijken waar de behoefte hoog is, zijn 

deze plaatsen echter niet allemaal beschikbaar. De capaciteit van de zelfstandige onthaalouders 

is de laatste jaren gedaald en bedraagt momenteel 48 opvangplaatsen. 

Omwille van de strenge brandveiligheidsnormen waaraan de buitenschoolse kinderopvang 

tegen eind 2010 moest voldoen, vond er een lichte daling plaats van het aantal opvangplaatsen. 

Door diverse maatregelen bleef de daling van het aantal plaatsen sterk beperkt. 

In de stedelijke opvangvoorzieningen zijn er bovendien voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar en 

voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar occasionele plaatsen beschikbaar voor de ouders die 

plots kinderopvang nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld plots werk vinden, een opleiding willen 

volgen of willen deelnemen aan een sollicitatiegesprek. Ook de gemandateerde voorziening 

Mikado is een centraal informatie- en coördinatiepunt voor dringende kinderopvangaanvragen. 

 

Het kinderdagverblijf Wiegelied kreeg bovendien reeds een uitbreiding toegezegd van 12 

plaatsen. De verbouwingswerken zijn eind april 2012 gestart, de plaatsen zullen effectief 

gerealiseerd kunnen worden in de zomer van 2013. Ondertussen is de Stad ook ingegaan op 

een nieuwe uitbreidingsoproep van 9 plaatsen. Een uitspraak volgt nog in 2012. 
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Onlangs werd een Decreet Kinderopvang goedgekeurd dat nieuwe normen vooropstelt en de 

bedoeling heeft om meer betaalbare kinderopvang te realiseren, het systeem eenvoudiger te 

maken en het kwaliteitsgehalte van de kinderopvang te verhogen. De invoering gebeurt 

fasegewijs. Om de initiële norm van 50% te halen (= een opvangplaats voor 50% van alle 

kinderen 0 tot 3 jaar) zijn in Oostende 903 plaatsen nodig. Bij een norm van 62% (op termijn) 

zijn er 1.129 plaatsen nodig (= verdubbeling van het huidig aantal). 

 

Enkele cijfergegevens: 

Soort opvang (0-3 jaar) 2006 2010 2012 Stijging 
Erkende Kinderdagverblijf (KDV) 153 168 194 + 41 
Lokale dienst Buurtgerichte 
opvang 0 10 10 + 10 
Zelfstandige KDV en 
Onthaalouders 69 123 128 + 59 
Onthaalouders De Puzzel 200 238 238 + 38 
Totaal: 422 539 578 + 156 

 

Soort opvang (2,5 – 12 jaar) 2006 2010 2012 Stijging 
Buitenschoolse kinderopvang 205 207 200 -5 
Totaal: 205 207 200 -5 

 

Stedelijke kinderopvang 2006 2010 2012 Stijging 
Kinderdagverblijf Wiegelied 32 43 43 + 11 
Kinderdagverblijf Panukkel 46 46 46 + 0 
Kinderdagverblijf De Pelikaan 
(sinds mei 2011) 0 0 26 + 26 
Lokale dienst Buurtgerichte 
opvang 0 10 10 + 10 
Onthaalouders De Puzzel 200 238 238 + 38 
Buitenschoolse 
kinderopvang 205 207 200 -5 
Totaal: 483 544 563 + 87 

 

Occasionele kinderopvang 2006 2010 2012 Stijging 
Kinderdagverblijf Wiegelied 0 5 5 + 5 
Kinderdagverblijf Panukkel 0 3 3 + 3 
Buitenschoolse kinderopvang 0 5 3 + 3 
Totaal: 0 16 11 + 11 
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Het kinderopvanglandschap is de laatste jaren niet alleen uitgebreid maar wordt ook 

gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan opvangvoorzieningen (erkende 

kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven, zelfstandige kinderdagverblijven met IKG-

systeem, dienst voor onthaalouders, zelfstandige onthaalouders, gemandateerde voorzieningen, 

lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang…) waardoor ouders vaak het noorden 

kwijtraken. Bovendien moeten ouders zich voor alle voorzieningen individueel inschrijven.  In 

2007 werd dan ook van start gegaan met het proefproject ‘CKO Kinderkompas Oostende’ 

(Centrum voor Kinderopvang). Dit is een samenwerkingsverband waarbij ruim 90% van de 

opvangvoorzieningen van Oostende zijn aangesloten. Eén van de belangrijkste realisaties was 

het oprichten van een website: www.oostende.be/kinderopvang. Ouders kunnen daar alle 

nodige informatie terugvinden. Eén registratie- en coördinatiesysteem van de opvangvragen 

voor de verschillende opvangvoorzieningen werd nog niet verwezenlijkt maar is een doel voor 

de toekomst (zit ook in het nieuwe Decreet). 

 

Behoefte aan kinderopvang 

De adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) heeft in 2007 een analyse gemaakt van de 

behoeften en het aanbod binnen de stad Oostende. Tweemaal per jaar komen de leden van het 

Lokaal Overleg Kinderopvang samen om nieuwe actiepunten te bepalen op basis van de 

ervaringen van de verschillende voorzieningen. Ook het samenwerkingsverband CKO is hierbij 

een belangrijke meerwaarde. 

Belangrijke conclusies die hieruit naar voor komen zijn: 

- Er is een tekort aan betaalbare opvang ondanks het feit dat het aanbod de afgelopen 

jaren is gestegen. 

- Er is een stijgende nood aan opvang buiten het basisaanbod, namelijk vroeg, laat en in 

het weekend. 

- Bovendien is er nood aan opvang voor ouders die door een plotse of tijdelijke 

gebeurtenis opvang nodig hebben. 

- De blinde vlekken in het beleid zijn: kinderen met een specifieke zorgbehoefte, 

nachtopvang en zondagopvang.  

- Sociaalzwakkere gezinnen vallen vaak uit de boot. Maar ook het modale 

tweeverdienergezin heeft het moeilijk om opvang te vinden voor zijn kind. 

- De tekorten zijn merkbaar voor zowel de voorschoolse als de buitenschoolse opvang. 

- De grote verscheidenheid aan opvangvoorzieningen maakt het voor ouders extra 

moeilijk en maakt dat zij hun opvangvraag meer dan eens moeten stellen. Ook voor 

toeleiders blijkt het geen gemakkelijk opdracht om de ouders op een goede manier 

door te verwijzen. 



 90

- De dienst voor onthaalouders heeft een tekort aan onthaalouders, die willen instaan 

voor het opvangen van kinderen in die wijken waar de behoefte aan kinderopvang 

hoog is: centrum en Westerkwartier. 

 

Specifieke kinderopvangvoorziening: lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang De 

Driewieler 

Binnen het ruime kinderopvangaanbod is De Driewieler een specifieke toegankelijke 

kinderopvang die laagdrempelig is en respect heeft voor diversiteit. Het heeft een specifieke 

werking die het gebruik van kinderopvang door kwetsbare gezinnen bevordert en een 

doorstroming naar de reguliere kinderopvang bewerkstelligt. Naast de begeleiders worden 

bijkomend ook doelgroepmedewerkers tewerkgesteld. Deze medewerkers behoren tot dezelfde 

doelgroep als die van de ouders en volgen gedurende hun tewerkstelling een opleidingstraject. 

De Driewieler organiseert bijkomend ook ouder – en buurtactiviteiten, bijvoorbeeld: 

wandelingen, de oktoberfoor en activiteiten rond traditionele feesten in de verschillende 

culturen. 

De Driewieler heeft slechts 10 plaatsen en biedt opvang aan voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. 

Ouder(s)/wettelijke voogd(en) kunnen bij de lokale dienst terecht voor: 

• occasionele opvang: als ouders plots nood hebben aan opvang kunnen zij tijdelijk 

(maximaal 6 maanden) een beroep doen op occasionele kinderopvang ‘als zij 

behoren tot één van de wettelijk vastgelegde doelgroepen’ (opleiding, 

sollicitatiegesprek, plots werk vinden, …); 

• dringende opvang: ouders zoeken tijdelijke opvang omwille van dringende 

redenen (plotse ziekenhuisopname, tijdelijk wegvallen reguliere opvang, scheiding, 

overlijden, verandering werk, …); 

• regelmatige opvang: ouders hebben meer dan 6 maanden opvang nodig omwille 

van een opleiding, langdurige ziekte, …. Deze vorm van opvang kan enkel worden 

toegestaan na overleg met de leidinggevende en is afhankelijk van de individuele 

situatie; 

• buurtgerichte opvang: ouders wonen in de wijk centrum en hebben nood aan een 

vaste opvangplaats voor hun kind. 
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Enkele cijfers om aan te tonen dat De Driewieler aandacht heeft voor kansengroepen en erin 

slaagt om zijn laagdrempelige werking waar te maken: 

• 20 kinderen groeien op in een eenoudergezin; 

• 20 kinderen leven in een gezin waar er enkel een vervangingsinkomen ter 

beschikking is; 

• 3 kinderen groeien op in een gezin dat niet beschikt over inkomsten; 

• 28 kinderen hebben minstens 1 grootouder aan moederszijde van andere origine; 

• 40 kinderen wonen in een gezin waar de ouders beperkt of geen Nederlands 

spreken; 

• 37 kinderen behoren tot de doelgroep voor occasionele opvang (ouder start 

opleiding, ouder werkt niet en vindt plots werk, ouder neemt deel aan 

sollicitatiegesprek, acute crisissituatie in het gezin, gezin heeft behoefte aan korte 

draaglastvermindering, opvang omwille van sociale en pedagogische motieven); 

• Volgende nationaliteiten/landen werden het voorbije jaar opgevangen: Togo, 

Algerije, Russische federatie, Irak, Angola, Mongolië, Nepal, Frankrijk, Congo, 

Nigeria, Servië Montenegro, Guinee, Afghanistan, Tibet, Marokko, China, Filipijnen 

Joegoslavië,… . 

 

Voor het bereiken van deze kwetsbare doelgroep werkt De Driewieler bovendien sterk samen 

met andere sociale voorzieningen: CAW, VDAB, vrouwenopvang, De beschutte werkplaats, Huis 

van het Nederlands, CVO, Nederlands voor anderstaligen, CKG Kapoentje, Opvoedingswinkel 

Oostende, Inloopteam De Viertorre, Sociaal Huis, CBJ, Onthaalbureau inburgering, 

Thuisbegeleidingsdienst ’t Veer, Sociale dienst voor Vreemdelingen,…  

De opvangplaatsen zijn echter te beperkt om te voldoen aan de hoge vraag naar deze specifieke 

opvang. 
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2. Sociaal Huis 

 

Aantal (equivalent) leefloners in Oostende 

  leefloners 
equivalenten aan het 
leefloon 

Afrika 13 55 
Azië 21 50 
Azië_MO 11 158 
Belg 905   
Erkend_vlucht 167   
Europa_EU 57 15 
Europa_niet_EU 59 346 
Noord_Afrika 19 16 
Noord_Amerika 2   
Onbepaald   5 
Zuid_Amerika 6 2 
Eindtotaal 1.260 647 

 

Opmerking bij de tweedeling equivalent leefloon en leefloon: 

Equivalent leefloon = mensen die geregulariseerd zijn (onbeperkt verblijf, tijdelijk verblijf zoals 

vbo bv medische redenen), mensen met het subsidiaire beschermingsstatuut, asielzoekers in 

procedure. 

Leefloon = erkend vluchteling, Europeanen, mensen die ondertussen al genaturaliseerd zijn. 

Onbepaald = mensen die staatloos zijn 

Naast de aanvragen (equivalent) leefloon kunnen mensen nog voor tal van andere vragen 

terecht bij het OCMW. Zo kan men er bv. ook terecht voor budgetbeheer, hulp bij het 

samenstellen van een huurwaarborg, schuldbemiddeling, voedselcheques, …  

 

3. Meldpunt Discriminatie 

Discriminatie is een verschil in behandeling op basis van een kenmerk dat er niet toe doet. In de 

wetgeving staan 18 gronden waarop men iemand niet mag discrimineren (taal, geslacht, 

leeftijd, seksuele geaardheid, vermogen, geloof of levensbeschouwing, handicap, zogenaamd 

ras enz …).  

Het meldpunt discriminatie luistert, registreert en zoekt naar een oplossing bij meldingen. 

Buitengerechtelijke oplossingen en bemiddeling staan daarbij centraal. Daarnaast richt het 

meldpunt zich ook op preventie in samenwerking met stadsdiensten en middenveldorganisaties.  
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Deze cijfers geven een overzicht van het aantal meldingen van 2011. Het beperkte aantal 

meldingen is een gevolg van de oprichting van het meldpunt in maart 2011 en de concrete start 

in september 2011 met de aanwerving van een nieuwe medewerker. Bijgevolg bieden de cijfers 

slechts een weergave van zes maanden werking.  

 

Meldingen discriminatie Oostende: periode 1 januari 2011 t.e.m. 31 december 2011 

Totaal aantal meldingen: 33 

Indeling volgens discriminatiegronden 

 

 

 

  Meldingen Totaal % 
Raciaal 22 64.71 % 
Taal 2 5.88 % 
Huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand 3 8.82 % 
Handicap 4 11.76 % 
Seksuele geaardheid 1 2.94 % 
Politieke overtuiging 1 2.94 % 
Geslacht 1 2.94 % 

 

Top 3: 

1. Raciaal 

2. Handicap 

3. Huidige of toekomstige gezondheidstoestand 

 

Totaal aantal dossiers: 18 

Meldingen die een verder gevolg hebben gekregen op vraag van de melder worden omgezet in 

dossiers. Dit kan allerlei gevolgen inhouden zoals contactopname met de andere partij, 

bemiddeling, doorverwijzing, … 
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Indeling volgens discriminatiegronden 

 

 

  Dossiers 
Totaal 
% 

Huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand 3 16.67 % 
Taal 2 11.11 % 
Raciaal 11 61.11 % 
Seksuele geaardheid 1 5.56 % 
Handicap 1 5.56 % 

 

 

4. Sociale Dienst voor Vreemdelingen 

De Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw is een onafhankelijke welzijnsinstelling die het 

“multicultureel samenleven” wil bevorderen. 

Dit gebeurt door: 

 De allochtonen te versterken in functie van het verhogen van hun zelfredzaamheid 

 De multiculturaliteit zichtbaar te maken 

 De interactie tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen 

 Beleidsbeïnvloeding 

 

EHBO (= Eerste Hulp bij Onthaal) 

De EHBO heeft als doel het verhogen van de zelfredzaamheid van allochtonen. Dit door het 

geven van inlichtingen en advies, het aanbieden van een luisterend oor en/of door het gepast 

doorverwijzen naar bevoegde diensten.  

De EHBO is toegankelijk voor alle allochtonen met hulpvragen, vragen naar informatie en/of 

advies. 

De hulpvragen waarmee de EHBO medewerkers geconfronteerd worden, zijn: 

 brieven en facturen vertalen en uitleg geven 
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 een brief opmaken 

 vragen i.v.m. asielprocedure en regularisatie 

 telefoneren en informatie opzoeken i.v.m. zalen huren voor feestjes, verhuis, 

advocaat,… 

 kleine tussenkomsten i.v.m. nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit) 

 hulp bij het invullen van visum- en naturalisatieformulier 

 luisterend oor verlenen aan bezoekers die komen voor het sociaal contact 

 

Bij bepaalde hulpvragen worden cliënten doorverwezen naar de gepaste diensten en 

organisaties.  Deze doorverwijzingen zijn vooral naar Onthaal Etnisch Culturele Minderheden, de 

Huurdersbond, stadsdiensten of diensten van het Sociaal Huis, Inburgering ,… 

De reservering en het gebruik van wasmachine, droogkast, naaimachine en strijkfaciliteiten 

worden eveneens opgevolgd door de medewerkers van de EHBO. 

 

2010 Wasmachine Naaien Strijken 
Januari 22 1 2 
Februari 19 0 1 
Maart 24 5 2 
April 16 3 2 
Mei 15 1 1 
Juni 16 0 1 
Juli 10 3 4 
Augustus 21 3 1 
September 19 1 1 
Oktober 17 2 3 
November 16 0 2 
December 11 2 1 
TOTAAL 206 21 21 

 

In 2011 behandelde de SDV 497 hulpvragen van 163 unieke bezoekers. Zij merken een stijging 

in vergelijking met 2010 waar ze 275 hulpvragen behandelden. 

 

Allochtone armoede 

De Sociale Dienst voor Vreemdelingen heeft een werking rond allochtone armoede.  

Door op verschillende vlakken mee te werken, mee te denken en ervaringsdeskundigen te 

begeleiden, wil de SDV de allochtone armoede een gezicht geven. Zij zijn tevens erkend als 

vereniging waar armen het woord nemen. 
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Activiteiten vereniging waar armen het woord nemen 

Met deze activiteiten werkt de SDV aan de zes doelstellingen van een vereniging waar armen 

het woord nemen: 

 Armen verenigen zich  

 Armen nemen het woord  

 Maatschappelijke emancipatie van armen  

 Maatschappelijke structuren veranderen 

 Dialoog met de samenleving en met het beleid 

 Armen blijven zoeken 

 

5. Kind en Gezin 

 

Grafiek 27: Geboorten in kansarme gezinnen, gemiddelde van 2008, 2009 en 201012 

 

Oostende scoort hoog in vergelijking met de andere centrumsteden en het Vlaamse Gewest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
2 Op basis van de oudste nationaliteit van de moeder 
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Grafiek 28: Top 5 van geboorten in kansarme gezinnen op basis van herkomst moeder 

(uitgezonderd de Belgen) 

 

De grootste groep zijn mensen vanuit  Pakistan gevolgd door Afghanistan en Armenië. 

 

Tabel 7: Geboorten in kansarme gezinnen,  herkomst moeder1 

Herkomst moeder 

Oostende VRIND. centrumsteden Vlaams Gewest 

% t.o.v. totaal aantal 
kansarme geboorten 

% t.o.v. totaal aantal 
kansarme geboorten 

% t.o.v. totaal aantal 
kansarme geboorten 

België 51,7 32,0 35,9 
Geïndustrialiseerde 
landen 0,7 2,1 2,8 
Oost-Europa 16,8 12,8 13,8 
Maghreblanden en 
Turkije 2,1 26,1 23,3 
Andere landen 21,6 22,3 19,1 
Onbekend 7,2 4,6 5,2 

 

Uit deze cijfers stellen we vast dat de meeste geboorten onder de rubriek ‘andere landen’ 

behoren. Deze landen zijn dan de top 5 die we zien op de voorgaande grafiek, namelijk 

Pakistan, Afghanistan, Armenië, Rusland en Marokko. 

 

 

                                                
1 1 Bron: Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2011 (Oostende) 
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6. CAW  

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk & Jeugdzorg Middenkust vzw biedt deskundige 

hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Daarbij houdt het CAW&JZ de drempel 

bewust zo laag mogelijk. Het CAW&JZ is er voor iedereen, en zeker voor mensen die meer 

kwetsbaar zijn wegens kansarmoede, thuisloosheid, leeftijd, afkomst.  

De hulpverlening die wij bieden, is vertrouwelijk en vrijwillig. Naast de verwijzende instanties 

binnen de Bijzondere Jeugdzorg en de toeleiding via Caritas International, beschikt het CAW & 

JZ Middenkust over vier toegangspoorten. Via deze toegangspoorten krijg een cliënt toegang 

tot een brede waaier aan diensten dat ondermeer ambulante hulpverlening, woonbegeleiding, 

residentiële begeleiding en preventie omvat. 

 

Onthaal 

Transitmigranten in inloopcentrum 

Het Inloopcentrum is één van onze toegangspoorten en bevindt zich in de St. Sebastiaansstraat. 

Cliënten kunnen er terecht voor een gezellige babbel, een broodmaaltijd, was- en 

douchegelegenheid, drankjes, voedselpakketten, enz. Men kan er vrij in en uit lopen, zomaar of 

met vragen waarmee men zit. Alles wat we aanbieden is gratis of tegen betaalbare prijzen. Er is 

altijd een begeleider aanwezig. Op weekdagen in de voormiddag kunnen transitmigranten er 

terecht. Een intercultureel bemiddelaar is brugfiguur tussen de transitmigranten, de vrijwilligers, 

de andere doelgroep van het inloopcentrum en de hulpverleners.  

Er zijn computers ter beschikking, wekelijks is er een verpleegkundige die wonden verzorgt en er 

is (juridische) ondersteuning via het onthaal ECM.  

 

Aantal bezoekers transitmigranten in ILC-CAW&JZ Middenkust 2011 

  jan. febr. ma. apr. mei  juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 
Gemiddelde/11 

maanden 

Totaal per 
maand 0 547 622 501 719 499 682 274 525 793 482 401 

35 (= 6.045 
transitmigranten 

voor 11 
maanden) 

gem aantal 
per dag en 
per maand   42 37 31 42 33 43 20 38 50 32  21 
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Onthaal ECM 

Het CAW&JZ Middenkust heeft een onthaal voor ECM-cliënten gelocaliseerd in Willy Kooy. Dit 

aanbod is specifiek uitgebouwd voor de doelgroep asielzoekers, gezinsherenigers, 

gezinsvormers en mensen zonder papieren. Deze onthaal biedt juridische bijstand (m.b.t. 

verblijfswetgeving, asielprocedure, nationaliteitswetgeving, huwen); psychosociale hulp (m.b.t. 

financiële en materiële problemen, integratie, wegwijs in de sociale zekerheid, gezondheidszorg, 

uithuwelijken); vrijwillige repatriëring i.s.m. de internationale organisatie voor migratie (IOM) en 

staat ook in van de begeleiding van gezinnen i.s.m. Vluchtelingenwerk en Caritas International.  

Het spreekt voor zich dat het merendeel van de mensen die op dit aanbod beroep doet, behoort 

tot de groep van etnisch culturele minderheid.  

Het merendeel van de cliënten zijn mannen. De meeste cliënten zijn afkomstig uit Azië en 

Afrika. 

ECM-cliënten per werelddeel
Azië

Afrika

Europa

Amerika

 

ECM-cliënten in het onthaal in CAW: 948 op de 2634 cliënten 

  
Meerderjarige 
mannen 

Minderjarige 
mannen 

Mannen - 
leeftijd niet 
gekend 

Meerderjarige 
vrouwen 

Minderjarige 
vrouwen 

Vrouwen - 
leeftijd 
niet 
gekend 

Geslacht 
anoniem Totaal 

Aantal 
ECM-cliënt 518 11 60 302 11 36 10 948 

Aantal 
Niet-ECM-
cliënt 289 47 117 380 121 127 7 1.088 

Aantal 
ongekend 69 39 89 110 115 119 56 597 

Totalen 876 97 266 792 247 282 73 2.633 

Aantal 
missings               62 
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Begeleiding 

Als we het volledige begeleidingsaanbod van CAW&JZ Middenkust bekijken, dan hebben er 125 

cliënten die behoren tot de groep etnisch culturele minderheid, er beroep op gedaan. Op een 

totaal van 640 cliënten binnen het begeleidingsaanbod gaat het over 19.5 %. 

 

Begeleiding asielzoekers 

Het CAW&JZ Middenkust begeleidt gezinnen die behoren tot de groep van asielzoekers. Hier 

gaat het niet over vrijwillige begeleidingen. Deze gezinnen worden via Fedasil naar een 

opvangvoorziening (Vreemdelingenwerk Vlaanderen/Caritas) doorverwezen en krijgen een 

begeleiding vanuit het CAW toegewezen. Zij worden dus via nog een andere toegangspoort (in 

feite te vergelijken met Bijzondere Jeugdzorg, want niet rechtstreeks toegankelijk) toegeleid 

naar het CAW. 

Het CAW werkt hiervoor samen met Caritas International die betaalbare huizen, appartementen 

of studio’s zoekt en deze voorziet van huisraad en meubilair. De opvangwoningen van Caritas 

zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. De hulpverleners van het onthaal ECM staan in 

voor de sociale en juridische begeleiding van deze gezinnen. 

Op 31/12/2011 waren er zo’n 23 gezinnen in begeleiding. Het gaat over 85 mensen. De 

gezinnen wisselen doorheen het jaar. 

 

ECM in opvangcentra 

Binnen het begeleidingsluik van het CAW&JZ Middenkust bevinden zich de opvangcentra waar 

mensen die dakloos zijn omwille van velerlei problematieken, terecht kunnen. Het CAW&JZ 

Middenkust heeft 2 crisiskamers binnen de vrouwenopvang, een mannenopvang, een 

kortopvang waar koppelopvang mogelijk is.  

Cliënten in residentiële opvang CAW in 2011 ECM-cliënten 
Totaal aantal 

cliënten 

Kortopvang 5 42 

Mannenopvang 4 33 

Vrouwenopvang 23 99 

 

Het aandeel ECM-cliënten is het grootste in de vrouwenopvang. Het gaat hier over vrouwen, al 

dan niet met kinderen.  In verhouding tot het totale aantal cliënten die in de residenties 

opgevangen worden,  gaat het over 18% cliënten die tot een etnisch culturele minderheid 

behoren. 

 

 



 101

Bevindingen/opmerkingen 

 

 Mensen zonder papieren zijn een specifieke doelgroep binnen Welzijn. Daarbinnen zijn 

de doelgroep van transitmigranten nog moeilijker te vatten. Het is een doelgroep die 

buiten de werking van vele welzijnsorganisaties valt. Hun verblijf in de stad is tijdelijk, ze 

hebben geen identiteitsbewijs en vast verblijf. Ze kunnen zichzelf niet voorzien van de 

meest fundamentele basisbehoefte: voeding en verblijf. Ze zijn van vele rechten 

uitgesloten, wat het voor welzijnsorganisaties (maar ook organisaties uit de 

gezondheidszorg) moeilijk maakt om mensen in nood toch de nodige hulp te kunnen 

bieden. De overheidsverantwoordelijkheden zijn niet duidelijk en het betreft een 

Europese problematiek, die voelbaar is in de stad Oostende die, omwille van zijn 

gesitueerdheid, een uitvalsbasis is voor deze mensen. 

 

 Het jaarboek Armoede en sociale uitsluiting 2011 van het Centrum OaSeS van de 

universiteit Antwerpen focust voor het eerst op de verkleuring van de armoede. Liefst 

12´% van de mensen in België loopt het risico om in armoede te belanden. De cijfers 

liggen hoger voor diverse groepen allochtonen en mensen zonder wettig verblijf kampen 

met een erg groot armoederisico. Zelfs als ze werken bedraagt dat risico 93 %. 

 

 De rol van de dienstencentra wordt in vraag gesteld. Deze centra bieden faciliteiten aan 

die bepaalde doelgroepen kunnen gebruiken, maar deze doelgroepen worden niet 

bereikt (bv. gebruik douches, wasmachine, …) 

 

Conclusie 

 

 Welzijn is een algemeen begrip. Dit thema zit verweven in alle andere beleidsthema’s.  

 Het beleidsthema Welzijn is van belang om een aantal grondrechten van allochtonen te 

vrijwaren/te bewaken.  Heel wat allochtonen leven onder de armoedegrens – zelfs 

wanneer één persoon in het gezin tewerkgesteld is.  De beleving van hun 

armoedesituatie is echter anders (ze willen niet bestempeld worden als arm, omdat dit 

taboe is – ze vergelijken hun situatie met hun thuisland waar armoede nog schrijnender 

is – ze zien hun armoede als een tijdelijke situatie en hebben de hoop er op korte tijd uit 

te raken - …) 

 De levenssituatie van allochtonen hangt nauw samen met hun verblijfsstatuut.  Zolang 

dit tijdelijk is, verkeren ze vaak in een precaire situatie.  Asielzoekers lopen het risico om 

van een legaal verblijf in een illegaal verblijf te komen.   
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Vrije tijd 

 

Jeugd  

 

Actoren 

 

1. Lokaal bestuur 

Binnen het vrijetijdsaanbod van de dienst Jeugd worden tal van inspanningen geleverd om ALLE 

doelgroepen te bereiken.  De drempel voor deelname aan de projecten wordt zo laag mogelijk 

gehouden. Bijgevolg worden er geen concrete cijfergegevens van allochtone kinderen en 

jongeren bijgehouden.   

 

De speelpleinwerking Duin en Zee 

De speelpleinwerking Duin en Zee wordt op verschillende locaties georganiseerd: enerzijds is er 

de centrale speelpleinwerking in Duin en Zee (met tevens een doelgroepspecifieke werking voor 

kinderen met een beperking en een tienerwerking); anderzijds is er de gedecentraliseerde 

wijkspeelpleinwerking (met een inclusieve werking). 

Een eenvoudige inschrijvingsprocedure en de democratische prijzen maken deel uit van het 

laagdrempelige karakter van de speelpleinwerking, wat zonder enige twijfel een enorme sociaal-

preventieve waarde heeft. 

De speelpleinwerking Duin en Zee vangt tijdens de paas- en zomervakantie ongeveer 25% 

allochtone kinderen en jongeren op. 

 

Grabbelpas 

Grabbelpas biedt aan kinderen van zes jaar tot 15 jaar leuke activiteiten per dag of halve dag. 

Sociale diensten krijgen de kans om mensen vanuit hun doelgroep in te schrijven voor 

Grabbelkans (bv. Sociale Dienst voor Vreemdelingen).  

In 2011 zijn de eerste besprekingen gestart om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren 

aan te passen.  Grabbelpas doet nu iedere schoolvakantie (uitgezonderd kerstvakantie) een 

aanbod voor kinderen geboren tussen 2005 tot en met 1997.  Om grabbelpas laagdrempelig te 

houden en iedereen te kunnen laten deelnemen, werd eveneens een samenwerking met de 

Buitenschoolse Kinderopvang afgesloten.  Een afzonderlijke bus staat in voor het vervoer van de 

diverse locaties van de Buitenschoolse Kinderopvang naar de Grabbelpas. 

 

 

 



 103

Speel-o-theek 

In de speel-o-theek “De speelhoed” kan men tegen een vrij democratische prijs speelgoed 

ontlenen.  De speelhoed kent 230 leden. 

 

2. Arktos vzw en Habbekrats vzw 

Het Stadsbestuur werkt specifiek samen met Arktos vzw en Habbekrats vzw. 

Arktos heeft een kinder-en jongerenwerking in de wijk Nieuwe Stad.   

Habbekrats vzw heeft een kinder- en jongerenwerking in de wijk Westerkwartier. 

Deze organisaties werken in de vrije tijd van jongeren rond sport spel om met als achterliggende 

bedoeling ook vorming aan te bieden (vb. eerlijk zijn, hoe omgaan met geld, …) 

In beide werkingen nemen tal van allochtone jongeren deel. Zij bereiken vooral kinderen. 

Jongeren vanaf 12 jaar bereiken ze niet. 

 In 2011 werd er door Habbekrats vzw een onderzoek uitgevoerd naar de “vrijetijdsbesteding 

van jongeren” in het Westerkwartier.  Volgens de demografische gegevens van dit onderzoek 

wonen er 14.997 personen in het Westerkwartier, waarvan 1.495 allochtonen.  Het aandeel van 

jongeren, met de leeftijd van 10 tot 18 jaar, bedraagt 1.170 personen.  Hiervan wonen er 77 

allochtone jongens en 74 allochtone meisjes in het Westerkwartier.  De algemene conclusie uit 

het onderzoek is dat er nood is aan vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren in het 

Westerkwartier (niet specifiek naar allochtone jongeren toe). 

 

3. Jeugdhuizen 

In Oostende zijn er vier jeugdhuizen die door de Stad ook gesubsidieerd worden, namelijk het 

VJOC De Kim, Jeugdhuis OHK, Jeugdhuis de Takel en Jeugdhuis De Korre. Elk jeugdhuis trekt 

een eigen doelgroep aan.  Aangezien er in Oostende geen specifieke werkingen voor allochtone 

jongeren zijn, spelen de jeugdhuizen voornamelijk in op de behoeften van de jongeren die op 

de werking afkomen.  Drie van de vier jeugdhuizen trekken door hun laagdrempelig karakter 

allochtone jongeren aan.  We merken op dat Jeugdhuis de Takel meer dan de helft allochtone 

jongeren bereikt. 

 

4. Kidsclub SDV 

De Kids-Club is de kinderwerking van de Sociale Dienst voor Vreemdelingen.  Maandelijks vindt 

er een activiteit plaats.  De activiteiten zijn bedoeld om kinderen samen te brengen met andere 

kinderen en hen een leuke namiddag te bezorgen.  Aangezien alles verloopt in het Nederlands 

betekent het voor nieuwkomers een extra taalstimulering. 

De Kids-Club richt zich tot kinderen van 6 tot 12 jaar, maar vaak nemen ook jongere/oudere 

broertjes en zusjes aan de activiteiten deel.   



 104

Mama’s gaan vaak mee als begeleider – voor hen betekent dit het doorbreken van een sociaal 

isolement. De bekendmaking van de activiteiten gebeurt via het verspreiden van flyers in de 

scholen (via de brugfiguren) en via mailing. 

De kids-Club heeft een ledenlijst van ongeveer 75 kinderen. Vaak nemen jongere of oudere 

broertjes en zusjes deel aan de activiteiten. 

95% van de kinderen zijn kinderen in armoede. 

Naast de kinderen bereikt de SDV ook heel wat ouders, vooral mama’s, die het leuk vinden om 

samen te zitten terwijl hun kinderen actief bezig zijn. 

 

 

Cultuur 

 

Actoren 

 

1. Lokaal bestuur 

Naast administratief en ondersteunende taken organiseert de dienst Cultuur tal van projecten 

die tot doel hebben cultuur in al haar facetten te belichten.  Laagdrempeligheid en kwaliteit 

staan daarbij voorop.  Naast deze organisatorische taken heeft de dienst Cultuur ook de 

opdracht om beleidsvoorbereidend en adviserend te werken. In het Cultuurbeleidsplan wil het 

Stadsbestuur mee gestalte geven aan het diversiteitsbeleid door ondermeer de uitbouw van een 

laagdrempelig en open cultuurcentrum waar kwaliteit, ontmoeting en uitwisseling een 

dynamische invulling krijgen.  Door meer samenwerking met sleutelfiguren en intermediairen wil 

de stad Oostende het cultureel aanbod dichter brengen bij de doelgroepen. 

 

Werkgroep Cultuurparticipatie 

Deze werkgroep kadert binnen de volgende  doelstellingen van het Lokaal Sociaal Beleid van de 

stad Oostende:  

- Strategische doelstelling: de stad streeft  er naar dat iedere burger op een volwaardige 

en gelijkwaardige manier deel kan uitmaken van de samenleving.  

- Operationele doelstelling: modaliteiten uitwerken voor een eenvoudiger systeem voor 

het verhogen van participatiekansen met specifieke aandacht voor kansengroepen. 

De actie hieraan verbonden is het optimaliseren van cultuurparticipatie waarbij de aandacht 

vooral gaat naar opvolging en begeleiding.  Een belangrijke rol is weggelegd voor de 

intermediairen wegens hun kennis van het doelpubliek. 

 Het Lokaal Sociaal Beleid is gebaseerd op de sociale grondrechten, de werkgroep ressorteert 

onder het grondrecht Cultuur, Maatschappelijke Integratie en Welzijn. 
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Werkingssubsidie Cultuur 

De zelforganisaties kunnen, mits aan de voorwaarden te voldoen, voor hun werking een 

subsidie ontvangen van de dienst Cultuur.  Hiermee wordt de subsidiëring van de 

zelforganisaties geïntegreerd in de dienst Cultuur. 

 

2. Zelforganisaties 

Een stand van zaken van de actieve zelforganisaties in Oostende (mei 2012) 

 

 Naam Beschrijving 

1 Afrikana vzw 

 

 

In mei 2005 besloten enkele Afrikaanse Oostendenaars Afrikana vzw 

op te richten. De vereniging organiseert en promoot sportieve, 

educatieve en culturele activiteiten voor en bij de Afrikaanse 

gemeenschap. De organisatie wil de band tussen de Afrikanen en de 

Belgen versterken. Tot slot verzamelt de vzw middelen om 

achtergestelde gebieden in Afrika te helpen. 

2 Aragats 

De Armeense 

Gemeenschap van 

Oostende 

 

Lid van FZO-VL 

Aragats wil de Armeense taal en cultuur versterken met respect en 

aandacht voor de lokale samenleving.  Zij organiseren wekelijks 

Armeense taal-en cultuurlessen voor de jeugd (in de Anklap). 

De vereniging organiseert ook jaarlijks enkele socio-culturele 

activiteiten waarop iedereen welkom is, bvb. een kinderfeest op het 

eind van het schooljaar. 

3 Aziatische 

vereniging 

Lid van FMDO 

Overkoepelende Aziatische vereniging die mensen woonachtig in 

Oostende uit verschillende landen in Azië (Bangladesh, Siri Lanka, 

India, Pakistan,… ) wil samenbrengen. Ze willen een 

ontmoetingsplaats creëren waar mensen kunnen samenkomen. 

4 Bighani 

Lid van FMDO 

Een Filippijnse vrouwenorganisatie die vrouwen van Filippijnse 

afkomst in Oostende wil samenbrengen. Ze stimuleren het aanleren 

van de Nederlandse taal, houden vrouwenontmoetingen en maken 

ook hun cultuur kenbaar naar alle inwoners van Oostende. 

5 Dynamische 

Kameroenese 

Vrouwen van 

West-

Vlaanderen 

 

Lid van FZO-VL 

De Dynamische Kameroenese vrouwen organiseren culturele en 

gemeenschapsvormende activiteiten voor vrouwen uit West-

Vlaanderen met Kameroense roots, hun familie en natuurlijk ook voor 

al wie geïnteresseerd is in de Afrikaanse en Belgische cultuurbeleving. 
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6 Funky Fresh 

Movement 

 

Lid van FMDO 

 

De oprichters van FunkyFresh Movement zijn zelf van Nepalese 

afkomst en willen werken met een zo breed mogelijke doelgroep. De 

uitwisseling tussen een mix van culturen en leeftijden vindt 

FunkyFresh Movement erg interessant. Ze willen jongeren bereiken 

via de organisatie van socio-culturele activiteiten waar muziek en 

dans telkens centraal staan. 

6 Guneltorr 

Lid van FZO-VL 

Guneltorr is een nieuwe vereniging van de Oostendse kunstenaars 

Fahimeh Elyas, Evangeline Torres en Sharon Gunputrar. 

Ze willen muzikaliteit promoten bij de jeugd en werken rond 

taalbeleving. 

Zij geven wekelijks, telkens op woensdagnamiddag, gitaar- en 

keyboardlessen in dienstencentrum ‘De Boeie’.  

Ze plannen ook danslessen op donderdagnamiddag. 

Ze willen met hun vereniging ook werken rond poëzie uit alle landen, 

en o.a. poëzieavonden organiseren. 

7 Herat Belgium 

Lid van FMDO 

Socio-culturele vereniging die mensen uit Afghanistan samenbrengt. 

Ze willen positieve zaken van de Afghaanse cultuur kenbaar maken 

bij de Oostendse bevolking. Ze organiseren diverse Perzische culturele 

ontmoetingsmomenten. 

8 Jakoeboe-

Welzijnsschakel 

Vluchtelingen 

vzw 

Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen is een vzw die in 1996 

werd opgericht. Deze vereniging richt zich voornamelijk tot 

vluchtelingen en werkt enkel met vrijwilligers voornamelijk uit de 

doelgroep. Jakoeboe organiseert activiteiten die vluchtelingen in 

contact brengen met Belgen, luistert en praat met vluchtelingen in 

problemen en probeert hen efficiënt en correct door te verwijzen 

naar diensten die kunnen helpen. Jakoeboe werkt ook mee met 

Welzijnsschakels en met de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg. 

Ook besteedt de vereniging veel aandacht aan de thema’s van KMS 

(Kerkwerk Multicultureel Samenleven). Verder is er nog een cultureel 

luikje met samenwerking o.a. met VAKO en het Koor Matondo. Er is 

een voetbalploeg en een voedselbedeling. Nieuwe autochtone of 

allochtone vrijwilligers zijn steeds welkom. 

9 Kaatib 

Lid van FMDO 

Jongeren en volwassenen uit Iran en Afghanistan die zich verenigen 

rond verschillende thema’s. Sport is voor hen ook heel belangrijk om 

mensen samen te brengen. 
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10 Kino Konga 

Batui 

Lid van FMDO 

Kongolese vereniging die in 2011 opgericht werd met als doel 

Afrikanen en Belgen samen te brengen en door middel van socio-

culturele avonden (filmavonden, lezingen, acties) de Oostendse 

bevolking sensibiliseren over de situatie van weeskinderen in Kongo. 

11 Kouch 

De Soedanese 

Gemeenschap in 

Oostende en 

omstreken 

 

Lid van FZO-VL 

Kouch is een socio-culturele vereniging die de Soedanese 

gemeenschap in Oostende samenbrengt en laat participeren aan het 

maatschappelijk en culturele leven. Zij organiseren meermaals per jaar 

activiteiten waarin ontmoeting en interculturele uitwisseling centraal 

staan. 

12 Lisanga 

Lid van FMDO 

Congolese vereniging actief in Oostende die activiteiten rond Kongo 

wil organiseren in Oostende. Ze organiseren ook 

ontmoetingsmomenten voor Congolezen in Oostende. 

13 Mama Oostende 

Lid van FMDO 

Multiculturele vrouwenvereniging opgestart door een groep 

Afghaanse vrouwen. Ze willen werken rond de empowerment van 

dames en dames uit verschillende culturen samenbrengen. 

14 Multi Mondo 

vzw 

Lid van FMDO 

Multi Mondo organiseert diverse socio-culturele activiteiten. 

(ontmoetingsavonden, herdenking onafhankelijkheid Kongo, …). 

Voor Multi Mondo is sport tevens een middel tot integratie. 

15 Nepali 

Samudaya 

Oostende 

Lid van FMDO 

Nepalese vereniging die de integratie tussen Oostendenaars en 

Nepalezen wil bevorderen. Ze organiseren diverse Nepalese culturele 

avonden en organiseren ook een aantal uitstappen op jaarbasis. 

16 Pamir 

Lid van FMDO 

Pamir is een Afghaanse socio-culturele vereniging in Oostende. Ze 

organiseren ontmoetingsmomenten en Perzische feesten. 

17 Samen/ Elongo 

Lid van FMDO 

Samen Elongo is een Oostendse socio-culturele vereniging. Ze willen 

uitwisseling en dialoog creëren tussen verschillende culturen. De 

vereniging doet dit aan de hand van verschillende infosessies ( Koken 

in geuren en smaken, de Afrikaanse vrouw en haar kledij, muzikale 

reis door Afrika, …) 

18 Shanti  

(Indo- Belgische 

vereniging) 

Lid van FMDO 

Indische vereniging in Oostende. Shanti betekent vrede en Shanti wil 

als vereniging de Indische cultuur kenbaar maken bij de Oostendse 

bevolking. Dit doen ze op zeer uiteenlopende manieren ( 

filmavonden, culturele feesten, ontmoetingsmomenten, 

uitstappen,…) 
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19 The Global 

Village vzw 

The Global Village vzw bestaat sinds 1997. De vereniging komt op 

voor de belangen van de allochtonen en organiseert activiteiten die 

de culturele uitwisseling en internationale solidariteit stimuleren.  

De organisatie verricht onderzoek en ondersteunt research van 

derden rond de thema’s etnische minderheden, ondernemerschap, 

de Diaspora en de politieke ontwikkeling in het land van herkomst.  

20 VAKO  

Vereniging van 

Alle Kunstenaars 

in Oostende  

Lid van FZO-VL 

VAKO brengt allochtone en autochtone 

(amateur)kunstenaars en alle mogelijke kunstliefhebbers samen in 

workshops, tentoonstellingen en evenementen. 

Doel is het promoten van wereldcultuur via kunst. Multiculturaliteit 

en multicreativiteit zijn hun motto. 

Zij geven wekelijks (telkens op dinsdag) vrije kunstateliers in 

dienstencentrum ‘De Boeie’. 

21 Vrouwen-

solidariteit  

 

Lid van FZO-VL 

Vrouwensolidariteit is een multiculturele vereniging voor vrouwen 

van  verschillende nationaliteiten.  

De vereniging zet zich in voor de integratie, de emancipatie en de 

interculturele participatie van allochtone en autochtone vrouwen. 

22 Witte rozen 

Lid van FMDO 

Witte rozen is een Oostendse vereniging voor vrouwen en kinderen. 

Ze willen dames uit verschillende culturen samenbrengen. Ze willen 

tevens focussen op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet de 

verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten 

voor en door vrouwen. 

 

 

3. Federaties 

In Oostende zijn twee federaties actief: 

 

 Federatie voor Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO) 

FMDO ondersteunt mondiale socio-culturele verenigingen. 

FMDO is een landelijke federatie erkend door de Vlaamse gemeenschap en werkzaam in 4 

provincies (Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen).  

Als federatie overkoepelt ze 140 aangesloten mondiale verenigingen; In West-Vlaanderen 

ondersteunt ze 40 verenigingen waarvan 13 in Oostende.  

FMDO streeft naar participatie en volwaardig burgerschap van etnisch-culturele minderheden. 

FMDO werkt tevens aan de emancipatie van ethnisch-culturele minderheden door en voor de 

uitbouw van het verenigingsleven. FMDO gelooft in het samenleven van individuen en 
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verenigingen met elkaar in plaats van naast elkaar, vanuit een respectvolle houding voor elkaars 

eigenheid en identiteit in een sfeer van diversiteit.  

De hele werking van FMDO steunt in grote mate op de begeleiding en ondersteuning 

(inhoudelijk, praktisch, belangenbehartiging, trajectbegeleiding,…) van de aangesloten 

verenigingen (vzw’s of feitelijke verenigingen) bij FMDO.  

FMDO kiest voor een zeer intensieve, inhoudelijk sterke en kwalitatieve ondersteuning. Dankzij 

permanentie in verscheidene steden kan zij een ondersteuning op maat bieden aan de 

lidorganisaties. Daarnaast lopen er tevens een aantal projectwerkingen (gekleurd proeven van 

cultuur, Sterke vrouwen!, 2(T)Huizen,1 gids. 

 

Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZO-VL) 

De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen vzw is een pluralistische, multi-etnische federatie 

van allochtone middenveldorganisaties. FZO-VL is een socio-culturele overkoepelende vereniging 

die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in 

Vlaanderen en Brussel. 

FZO-VL verenigt allochtone middenveldorganisaties en ondersteunt hen op  administratief, 

logistiek en inhoudelijk vlak. Ze biedt ondersteuning op maat van de vereniging en werkt 

vraaggericht. Dit gaat van het zoeken naar subsidies en fondsen voor de verenigingen, tot de 

organisatorische en inhoudelijke uitwerking van een activiteit of project in samenspraak met de 

vereniging, het informeren van verenigingen over tal van thema’s (vzw-wetgeving, 

boekhouding, verzekeringsplicht, uitleendiensten, …), het opstellen en aanpassen van statuten, 

hulp bij de uitbouw van een netwerk, opmaken van affiches, flyers en ander promotiemateriaal, 

hulp bij het opmaken van jaarrekeningen en andere financiële verslagen … 

Daarnaast behartigt de belangen van de verenigingen en hun achterban en treedt ze op als 

gesprekspartner ten opzichte van overheden en andere belangrijke instanties. Als federatie is ze 

actief rond thema’s die haar leden aanbelangen (cultuur, onderwijs, tewerkstelling, 

huisvesting,...). 
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Sport 

 

In het sportbeleidsplan 2008-2013 wordt ruimschoots aandacht besteed aan het 

doelgroepenbeleid. 

De missie bepaalt dat Oostende alle bevolkingsgroepen de mogelijkheid biedt om zich 

levenslang sportief te ontplooien onder de meest optimale omstandigheden. ‘Alle 

bevolkingsgroepen’ slaat  hierbij op de aanwezige bevolking in de ruimste zin van het woord 

met zijn verschillende leeftijd -en kansengroepen. 

In het hoofdstuk ondersteuning en stimulering van de toegankelijkheid en de diversiteit worden 

verschillende doelstellingen geformuleerd en acties ondernomen: 

1. de sportpromotor van de Sportdienst staat permanent in voor de toeleiding, de 

begeleiding en de opvolging van de doelgroepen naar het stedelijk sportaanbod 

2. 2.084 Oostendse jongeren waarvan 68 allochtone jongeren kunnen genieten van 

een financiële tegemoetkoming van 10 euro indien ze aansluiten bij een Oostendse 

sportclub  

3. 310 minderbegoede Oostendse jongeren, waarvan 157 allochtone  jongeren kunnen 

genieten van de volledige terugbetaling van het betaald lidmaatschap bij een 

Oostende sportclub ( project Sportkans ) 

4. Een specifiek onderzoek gaf aan dat Sportkans succesrijk is en dat er weinig 

jongeren hun aansluiting bij de sportclub stopzetten 

5. Het thema diversiteit krijgt op de vergaderingen van de Sportraad op regelmatige 

basis aandacht 

6. Tevens worden de collega’s van de dienst Samenleven, de Sociale dienst voor 

vreemdelingen en de sociale actoren via nieuwsbrieven regelmatig bevraagd over het 

Oostendse sportaanbod. 

 

In het hoofdstuk ondersteuning van sportverenigingen worden sportclubs via het 

subsidiereglement aangezet tot het uitwerken van een sportaanbod met specifieke aandacht 

voor doelgroepen. 

In het hoofdstuk ondersteuning en stimulering van de andersgeorganiseerde sport wordt in 

samenwerking met de Sportraad in alle wijken een divers en recreatief sportaanbod 

aangeboden voor alle bevolkingsgroepen. 
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Deze doelstelling resulteert in de jaarlijkse organisatie van : 

1. 35 organsatiemomenten schoolsport op woensdagnamiddag ( 6.762 deelnames ) 

2. 8 sportkampen ( 3.752 deelnames ), waarbij 15 allochtone jongeren via het project 

Sportkans participeren 

3. Sport overdag met wekelijks een aanbod van 24 sporttakken gedurende 35 uren/week ( 

24.947 deelnames ) 

4. Start to sport met o.a. start to run, maar ook een fietscursus ( 20 deelnemers ) en 

zwemlessen specifiek voor vrouwen ( 23 deelnemers ) 

5. 15 loopevenementen in kader van het Oostends Loopcriterium ( 4.332 deelnames ) 

6. De zomeractie Sport aan zee met een breed aanbod voor jongeren en volwassenen ( 

3.630 deelnames ) 

 

In het hoofdstuk verbetering van de communicatie en dienstverlening wordt aangegeven om de 

communicatie rondom het sportaanbod te verbeteren 

 

Om dit te realiseren werden de volgende acties ondernomen: 

 

1. de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke website 

2. de versturing van 12 nieuwsbrieven sport/jaar 

3. tevens werd in samenwerking met de dienst samenleven een vrijetijdsmarkt 

georganiseerd, waarbij jongeren komende uit de etnisch-culturele minderheidsgroepen 

kennismaakten met de werking van de Sportdienst en met de verschillende stedelijke 

sportlocaties 

 

Toeleverancier De wegwijzer 

 

De Wegwijzer is een Open Huis waar iedereen met vragen/bedenkingen over onderwijs en vrije 

tijd terechtkan. In het bijzonder gaat de aandacht naar gezinnen met een bescheiden inkomen. 

Naast het verkopen van onderwijscheques en het bieden van hulp bij de aanvraag van een 

school- en studietoelage, zoekt de medewerker van De Wegwijzer ook naar een afwisselend en 

betaalbaar vrijetijdsaanbod. 

Gezinnen die langskomen in De Wegwijzer en waarvan hun dossier ontvankelijk wordt 

verklaard, worden automatisch geïnformeerd over het totaalpakket dat het onderwijsloket kan 

aanbieden.   Dit geldt evenzeer voor de gezinnen die bereikt worden via een infomoment op 

school, een oudercontactavond, een opendag (in organisatie van bv. het brugteam of het CLB). 
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Via het “één dossierprincipe” –een dossier dat geopend wordt geeft automatisch toegang tot 

verscheidene tegemoetkomingen in diverse stedelijke en niet-stedelijke initiatieven- wordt de 

administratieve rompslomp voor de gebruikers én de diensten tot  het strikte minimum beperkt. 

Een vrijetijdsbrochure, een gerichte brief/mail voor of een sms ter herinnering van een bepaalde 

activiteit zorgt ervoor dat de gezinnen gericht aangesproken worden. 

 

Vrijetijdsaanbod (dd. 01/02/2012) 
  aantal % 

Steunpunt vakantieparticipatie 
totaal gezinnen 110   
autochtoon 87 79,1 
allochtoon 23 20,9 

Sportkans 2011 
deelnemerstotaal 223   
autochtoon 166 74,4 
allochtoon 57 25,6 

Kunstkans KAZ 2011 
deelnemerstotaal 76   
autochtoon 58 76,3 
allochtoon 18 23,7 

Kunstkans CAZ 2011 
deelnemerstotaal 50   
autochtoon 26 52,0 
allochtoon 24 48,0 

Kunstkans CAZ + KAZ 2011 
deelnemerstotaal 23   
autochtoon 13 56,5 
allochtoon 10 43,5 

Un Eté en Nord 2011 
deelnemerstotaal 13   
autochtoon 11 84,6 
allochtoon 2 15,4 

Omnisportkamp Kiwanis-Bloso 2012 
deelnemerstotaal 6   
autochtoon 6 100,0 
allochtoon 0 0,0 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 Er is een sterke groei van de allochtone zelforganisaties. Dit heeft te maken met de twee 

aanwezige federaties FMDO (Federatie voor Democratische en Mondiale Organisaties) en 

FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen) die de zelforganisaties intensief 

ondersteunen en begeleiden in hun werking. 

 

 Vanuit de Vlaamse overheid wordt de opdracht gegeven om allochtonen toe te leiden 

naar de sectoren sport, jeugd en cultuur met als achterliggend doel om de integratie te 

bevorderen. Is dit niet een etnocentrische visie op wat integratie moet zijn? 

 

 Het Sociaal Huis ontvangt elk jaar subsidies voor het organiseren van socio-culturele 

activiteiten. Helaas worden deze middelen aangewend voor andere doeleinden. De 

bedoeling van de subsidie mist duidelijk zijn doel. 

 

 De definitie van wat verstaan we onder het begrip allochtoon is eng. Als cijfers 

opgevraagd worden bij de diensten, komt deze discussie vaak terug. Welke grens moet 

genomen worden? Op basis van nationaliteit kind, nationaliteit moeder of land van 

herkomst? Dit heeft invloed op de cijfergegevens, bv. Sportkans (allemaal Belgische 

“allochtone” kinderen). Idem voor de cijfers die opgevraagd worden bij Kind en Gezin.  

 

 Binnen de sector sport wordt diversiteit gestimuleerd. Sport is een toegankelijke sector 

voor allochtonen.  De resultaten van het onderzoek van Habbekrats in de wijk 

Westerkwartier toont aan dat de meeste mensen sport als hobby aanduiden. Voor de 

sportorganisaties blijft het werken aan diversiteit binnen de besturen wel een moeilijke 

operatie. Het blijft moeilijk vrijwilligers te vinden. De opvang van allochtonen is niet de 

corebusiness van de clubs. Nochtans staan ze open voor diversiteit en bereiken ze veel 

allochtonen. Sport is een toegankelijke sector voor de participatie van allochtonen. Dit 

heeft waarschijnlijk te maken met de taal die universeel is. 

 

 Binnen de culturele sector is er een grote participatie van allochtonen aan muziek. Ook 

hier speelt de taal een mindere rol. Het valt op dat de culturele participatie afhangt van 

de herkomst, bv. Russen houden van cultuurbeleving. Wat betreft sportbeleving houden 

zij dan vooral van ballet, boks en andere gevechtsporten. 
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 Binnen de sector jeugd ziet men een mindere of geen deelname aan activiteiten (als 

opvang) tijdens de vakanties. Dit is onder meer te verklaren door cultuurverschil: 

allochtone moeders zorgen voor de kinderen, zijn vaak thuis en hebben geen 

opvangproblemen, of er zijn broers of zussen die deze rol overnemen. Wel stimuleert De 

Wegwijzer de allochtone gezinnen om toch aan vrijetijdsactiviteiten deel te nemen. 

 

 Voor de allochtonen die wel de toegang tot sport, jeugd en cultuur vinden, valt er op te 

merken dat er soms misbruik gemaakt wordt van de diensten, bv. zaalverhuur voor 

privédoeleinden in naam van een organisatie. Vanuit de Integratiedienst werd een mail 

naar de zalen gestuurd met een lijst van de zelforganisaties.  

 

 De jeugdhuizen in Oostende merken dat er naast de gewone jeugdhuiswerking, nood is 

aan meer en extra ondersteuning en begeleiding van maatschappelijke kwetsbare 

jongeren, die zij nu al gedeeltelijk bereiken. Deze groep heeft een impact op de werking 

van de jeugdhuizen. De ene doelgroep sluit de andere groep onopzettelijk uit. Een 

gezonde basis voor de werking van een jeugdhuis is zoals een evenwichtige 

samenstelling van een wijk (om een aangename leefomgeving te laten bestaan). Als een 

bepaald publiek te belastend wordt, valt deze balans weg en worden er soms gasten 

geweigerd (bewust of onbewust). Voor deze specifieke doelgroep zijn professionele 

beroepskrachten noodzakelijk i.p.v. enkel vrijwilligers.  De doelgroep van 

maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen wordt immers gekenmerkt 

door een grotere kans op problemen op verschillende levensdomeinen zoals school 

(moeheid) – werk (loosheid) – drug- en alcoholmisbruik – gebrekkige sociale 

vaardigheden – weinig positieve netwerken – moeilijke invulling van de vrije tijd …  

 

 Bij Grabbelkans moet men bij ziekte verwittigen zodat de (kostbare) plaats kan 

doorgegeven worden aan een ander kindje, ook hier merkt men dat dit niet altijd 

opgevolgd wordt. Streng optreden is hier de boodschap. De ouders zijn hierin cruciaal. 
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Conclusie 

 

 Vanuit de Vlaamse overheid stimuleert men de sectoren om diversiteit in de 

beleidsplannen te zetten (bv. Sport krijgt 10% van de subsidies voor acties rond 

diversiteit): dit heeft een positieve uitwerking naar de samenwerking tussen de diensten 

en de Integratiedienst. 

 De grootste doelgroep voor de sectoren zijn de kwetsbaren (kansarmen) en niet zozeer 

de allochtonen op zich. De allochtonen behoren zodoende wel tot de groep waarvoor 

specifieke acties genomen worden. 

 Nog nood aan afstemming binnen de lokale diensten, bv. allochtone zelforganisaties en 

de dienst Cultuur 
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Inspraak en participatie 

 

Actoren 

 

1. Adviesraden 

In Oostende bestaan er heel wat adviesraden en commissies. 

Specifiek voor het thema/doelgroep etnisch-culturele minderheden bestaat er de Minderheden 

Adviesraad van Oostende (MARO).  

Deze adviesraad werd in 2000 opgericht en heeft als doel: 

- Oostendse allochtonen betrekken bij het etnisch-culturele minderhedenbeleid; 

- Advies geven aan het Stadsbestuur inzake materies (sport, tewerkstelling, onderwijs, …) 

die de allochtonen aanbelangen; 

- Problemen van allochtonen signaleren; 

- Een overlegforum; 

- Het bouwen van bruggen tussen allochtonen onderling en tussen allochtonen en 

autochtonen. 

 

Wie kan lid worden? 

- Vertegenwoordigers van de zelforganisaties (lokale verenigingen van allochtonen); 

- Individueel geïnteresseerden (zowel allochtonen als autochtonen); 

- Verantwoordelijken van andere (stedelijke) diensten die zich richten naar allochtonen; 

- De schepen en de ambtenaren die belast zijn met het etnisch-culturele 

minderhedenbeleid. 

 

Het aantal allochtonen in de MinderhedenAdviesraad moet minsten twee derde van het totale 

aantal leden bedragen. 

De MARO komt tweemaandelijks samen. Er bestaan ook werkgroepen die diverse keren 

samenkomen rond één bepaald thema, bv. de organisatie van de jaarlijkse Open MARO waarbij 

de werking van de adviesraad aan het grote publiek wordt voorgesteld. 

 

De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) is een officieel adviesorgaan en 

heeft als doel een hechte samenwerking te creëren tussen de verenigingen voor 

ontwikkelingssamenwerking  met het oog op de sensibilisering van de totale bevolking.   
 

Wat doet de SROS? 

- Informatie naar en vorming van de bevolking stimuleren;   
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- Advies verstrekken inzake de besteding van het budget voor Internationale 

Samenwerking;  

- Standpunten innemen die inspelen op de actuele Noord-Zuidrelaties;  

- Het Stadsbestuur stimuleren om internationale samenwerking  als een volwaardig, 

geïntegreerd bestanddeel van het stedelijke beleid te beschouwen;   
- Zelf initiatieven ontwikkelen.    

 

Hoe?  

- organiseert studiedagen, debatten en andere activiteiten over de Noord-Zuidrelaties  

- coördineert met een werkgroep de 11.11.11-acties in Oostende   
- geeft advies i.v.m. Noord-Zuid aan College van Burgemeester en Schepenen   
- voorziet een sensibiliseringssubsidie voor lokale initiatieven i.v.m. Noord-Zuidrelaties  

- werkt actief mee aan de Stedenband met Banjul     

 

Er is ook nog de Sportraad, Jeugdraad en Cultuurraad waar de Integratiedienst nauw mee 

samenwerkt. Ook worden de allochtone zelforganisaties gestimuleerd om contacten te leggen 

met de verenigingen van deze raden wanneer zij projecten organiseren.  

Niettemin blijft het de bedoeling dat etnisch-culturele minderheden gestimuleerd worden om 

ook aan andere raden te participeren, bv. een verkeer- of milieuraad. 

 

2. Wijkraden 

Er zijn acht wijkraden in Oostende: voor de wijken Centrum, Konterdam-Meiboom, Mariakerke-

Nieuwe Koers, Raversijde, Stene, Vuurtoren, Westerkwartier-Vlaams Plein en Zandvoorde. 

Alle inwoners van een wijk kunnen de vergaderingen van hun wijkraad bijwonen. Ze worden 

uitgenodigd met een wijkkrant die huis-aan-huis bedeeld wordt.  

Iedereen kan heel het jaar door punten indienen voor de agenda van de eerstkomende wijkraad. 

Dat gebeurt schriftelijk. Normaliter zijn er wijkraden in februari, juni en oktober. Voor de 

wijkraden Centrum, Raversijde, Westerkwartier-Vlaams Plein en Zandvoorde moet men 

agendapunten indienen vóór 1 januari, 1 mei en 1 september. Voor de wijkraden Konterdam-

Meiboom, Mariakerke-Nieuwe Koers, Stene en Vuurtoren moet dit vóór 15 januari, 15 mei en 

15 september gebeuren.  

Te laat ingediende punten worden doorverwezen naar de volgende wijkraadronde.  De 

agendapunten worden geregeld aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd.  

Aanvaarde punten komen op de agenda van de wijkraden; niet-aanvaarde punten worden 

onderzocht en beantwoord, hetzij als signaalkaart hetzij als brief. 
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Een gemiddelde wijkraad lokt 50 tot 100 bezoekers. Daar zijn zelfden of nooit Oostendenaars 

van allochtone afkomst bij. 

 

Bevindingen/opmerkingen 

 

 Er is nagenoeg geen participatie van allochtonen aan de adviesraden, commissies en 

wijkraden van het Stadsbestuur. Algemeen zou het systeem van adviesraden 

geëvalueerd en bijgestuurd moeten worden. 

 

 De Minderhedenadviesraad van Oostende (MARO) is in 2000 opgericht. Het was een 

lang proces om de MARO uit te bouwen tot een ‘advies’orgaan. Tot 2011 verkozen de 

leden om het Stadsbestuur, meer specifiek de integratieambtenaar als voorzitter de 

vergaderingen te laten leiden. Vanaf 2011 kwam er voor de eerste keer een allochtone 

voorzitter. Dit was het begin van een evolutie in de MARO om de adviesfunctie verder 

uit te bouwen. 

 

 Positief is dat er in elke raad en commissie van het Stadsbestuur allochtonen 

vertegenwoordigd zijn. Dit is echter een langzaam proces. Belangrijk is dat de werking 

van de raden zelf ook afgestemd wordt  op mogelijke doelgroepen alvorens allochtonen 

toe te leiden.  

 

 Naar aanleiding van de verkiezingen in 2012 wordt in samenwerking met Vormingplus 

een infomoment georganiseerd waarbij allochtonen geïnformeerd worden over hun 

stemrecht. De MARO plant een avond waarbij alle politieke partijen uitgenodigd worden 

om met elkaar in dialoog te gaan over het thema integratie. 

 

Conclusie 

 

 De MARO is nog in volle ontwikkeling naar een goed functionerend adviesorgaan van 

het Stadsbestuur. 

 We moeten blijven zoeken naar creatieve manieren om etnisch-culturele minderheden 

mee te laten participeren aan de adviesraden. 
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Beeldvorming en communicatie 

 

Actoren 

 

1. Lokaal bestuur 

Het Stadsbestuur streeft naar een inclusief communicatiebeleid zonder onderscheid en met 

aandacht voor de bestaande kansengroepen.  

Dit komt tot uiting in de volgende communicatiekanalen: 

- het Stedelijk informatieblad (artikels en foto’s over/met allochtonen, personen met een 

beperking, …) 

- website (duidelijk, overzichtelijk en begrijpbaar voor iedereen) 

- digitale nieuwsbrieven (op maat van welbepaalde doelgroepen) 

- stadstelevisie (met aandacht voor allochtonen/kansengroepen) 

- infobrochures (meertalig, duidelijk verstaanbaar voor iedereen) 

- rondleidingen in het Stadhuis (aan scholen, maar ook aan kansengroepen, 

avondonderwijs, …) 

- infoavond voor nieuwe inwoners (iedereen is welkom) 

- onthaalbrochure voor nieuwe inwoners 

- onthaal aan infobalie en loketten 

- brochure ‘Vreemdgaan in Oostende’ (alles over het multiculturele leven in Oostende) 

- expo ‘Vreemdgaan’ (gekoppeld aan brochure) 

- infoavond verkiezingen voor niet-Belgen 

- … 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 De beeldvorming over allochtonen blijft een belangrijk thema om rond te werken. Vanuit 

de MinderhedenAdviesraad van Oostende (MARO) komt hier veel reactie op.  

 

 Het Stadsbestuur besteed veel aandacht in haar communicatie naar de bevolking toe en 

zorgt ervoor dat het beeldmateriaal voldoende gediversifieerd is. Meer en meer diensten 

hebben aandacht in de promotie rond beeldvorming aan diverse groepen in de 

samenleving. 

 

 Kind & Gezin gebruikt voornamelijk visueel beeldmateriaal om haar doelgroep te 

bereiken en heeft veel aandacht voor diversiteit. 

 

Conclusie 

 

 Diversifiëren van de communicatie moet een blijvend aandachtspunt van de Stad zijn. 
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Mensen zonder wettig verblijf 

 

Actoren 

 

1. Sociale Dienst voor Vreemdelingen 

In het kader van een samenwerking tussen het Stadsbestuur en de Sociale Dienst voor 

Vreemdelingen, bouwde de SDV een werking uit rond de doelgroep mensen zonder wettig 

verblijf. Volgende activiteiten zitten continu ingebed in de algemene SDV – werking. 

 

Infogids voor hulpverleners en begeleiders van Mensen zonder wettig verblijf  

De infogids tracht de Oostendse diensten die contact hebben met mensen zonder wettig verblijf 

zo goed mogelijk te informeren over de rechten en de plichten van deze doelgroep.  

De infogids is bedoeld voor alle diensten en hulpverleners in Oostende die in contact komen met 

mensen zonder wettig verblijf. Het gaat hoofdzakelijk om mensen zonder wettig verblijf die 

Oostende als vaste verblijfplaats hebben gekozen. 

 

Overlegplatform mensen zonder wettig verblijf 

Het overlegplatform focust op de thematiek van mensen zonder wettig verblijf door het:  

 bespreekbaar maken van de problematiek gelinkt aan deze doelgroep binnen 

een breed maatschappelijk kader (diensten, overheid, burgers) 

 signaleren van problemen met daaraan gekoppeld constructieve voorstellen 

gericht aan de bevoegde instanties 

 informeren van de doelgroep over hun rechten en plichten  

 bewaken van de uitoefening van de basisrechten t.a.v. de doelgroep 

 

2. CAW 

Hiervoor verwijzen wij naar het thema’ Welzijn’ op pagina 96. 

 

3. Sociaal Huis 

Op basis van het Koninklijk Besluit van 12/12/1996 inzake Dringende Medische Hulp                         

(B.S. 31/12/1996) kunnen mensen zonder wettig verblijf gezondheidszorgen bekomen: 

- medische zorgen van zowel preventieve als curatieve aard; 

- deze medische hulp mag zowel ambulant als in een verpleeginstelling worden gegeven; 

- hospitalisatiekosten;  

- kosten van voeding, kleding en huisvesting vallen hier niet onder.  

 



 122

Wie komt in aanmerking voor DMH?  

- Illegaal statuut: betrokkene beschikt niet over de geldige verblijfsdocumenten.  

- Verblijfplaats: betrokkene verblijft op het grondgebied van het steunverlenend OCMW.  

- Behoeftigheid: betrokkene is in staat van behoeftigheid.  

 

De procedure 

 Indienen aanvraag: De cliënt dient een aanvraag in tot het bekomen van een medische 

kaart. Er wordt nagegaan of de aanvrager hierop recht kan openen. Aanvragen gebeuren op 

de zitdagen van Team Gezondheidszorg. 

 Uitvoeren sociaal onderzoek: Na het indienen van een aanvraag wordt een grondig sociaal 

onderzoek uitgevoerd. Dit neemt maximum  een maand (vanaf de aanvraagdatum) in 

beslag.  De raad neemt een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de medische 

kaart.  

 

Jaar 2011 – Overzicht dringende medische hulp aan illegale personen  

Aard facturen  Cliënten Beslissingen  
Ambulancevervoer 28 32 
Farmacie 49 183 
Medische kosten 43 124 
Ziekenhuisopneming 26 41 
Ziekenhuis_ambulante verzorging 181 422 
Thuisverpleging 3 28 
Totaal 211 830 
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Bevindingen/opmerkingen 

 

 Er bestaan geen officiële cijfers over mensen zonder papieren. Dit ligt heel moeilijk. 

 

 Het Stadsbestuur pakt mensen zonder papieren niet echt beleidsmatig aan. De 

verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar andere echelons.  

 

 Het CAW&JZ Middenkust heeft aandacht voor de doelgroep transitmigranten. In 2010 

beschikten zij over een specifieke dagopvang via het dagcentrum Omega. Helaas moest 

dit centrum gesloten worden. Dit dagcentrum kon slechts voor één jaar en eenmalig 

gefinancierd worden via het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De 

zoektocht naar financiële middelen via andere overheden en projecten bracht niets op. 

Momenteel is er opvang voorzien voor deze doelgroep in het Inloopcentrum (enkel in de 

voormiddag). In de namiddag merken heel wat partners de aanwezigheid van de 

transitmigranten in hun werking: SDV (computerklassen), het Opvoedingshuis, de 

bibliotheek, …. Ze zoeken onderdak voor overdag en maken gebruik van de computers. 

Deze diensten ervaren dat de aanwezigheid van de transitmigranten intimiderend is, 

voor de medewerkers en de doelgroep waartoe de werking zich richt. Transitmigranten 

komen in groepen, het betreft allemaal jonge mannen, het gaat steeds over andere 

mensen en het is moeilijk om met hen te communiceren. Het CAW&JZ Middenkust heeft 

sinds twee jaar een intercultureel bemiddelaar in dienst die de brug kan slaan tussen de 

medewerkers, de vrijwilligers, de transitmigranten en de overige doelgroepen. De 

intercultureel bemiddelaar spreekt o.a. Arabisch en kan heel wat conflicten voorkomen 

door een goede communicatie. Daarnaast kan deze heel wat verduidelijken over 

gewoontes en culturele verschillen die mensen in de omgang met de transitmigranten 

ervaren en vice versa. Dergelijke bemiddelaar is onontbeerlijk in werkingen die met 

mensen in contact komen die behoren tot een etnisch culturele minderheid. De Stad 

Oostende zou de aanwerving van interculturele bemiddelaars bij deze organisaties 

financieel kunnen ondersteunen. Deze functie kent zijn inbedding reeds binnen de 

gezondheidszorg en ook verschillende steden hebben zelf een intercultureel bemiddelaar 

in dienst genomen.  Gelet op voorgaande bevindingen, kan dergelijke functie een grote 

betekenis hebben voor de stad Oostende en zijn bevolking.  

 

 Het recht op onderwijs geldt sinds het schooljaar 2011-2012 niet meer voor 

volwassenen mensen zonder papieren. Heel wat onderwijspartners worden met deze 
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problematiek geconfronteerd: Centrum voor Volwassenenonderwijs, Open-School, 

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw, Vormingplus, … 

 

 In de scholen vormen de scholen mensen zonder papieren een hot item. Elke school 

heeft er wel mee te maken. 

 

 Oostende wordt de laatste jaren geconfronteerd met een toevloed van transitillegalen 

die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk willen maken.  Deze groep probeert hier 

te overleven in afwachting van hun vertrek naar Engeland.  Aangezien nog steeds 

groepen transitillegalen erin slagen in Engeland te geraken is het ontraden van nieuwe 

groepen zinloos.  Bij die groep is er geen sprake van integratie of deelnemen aan het 

maatschappelijk leven. 

 

 De komst van de transitillegalen bracht heel wat negativiteit bij de bevolking t.a.v. 

mensen zonder papieren.  Dit ondanks het feit dat er veel mensen, vaak gezinnen, 

zonder papieren al jarenlang in Oostende verblijven.  Ze leven en overleven in de 

anonimiteit, ze spreken de taal, hun kinderen gaan naar school en ze pogen hun verblijf 

in dit land te regulariseren.  

 

Conclusie 

 

 Mensen zonder papieren hebben slechts twee rechten: het recht op onderwijs en het 

recht op dringende medische hulp.  
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Samenleven in diversiteit 

 

Actoren 

 

1. Politie 

De lokale politie Oostende kent in haar reguliere werking een ruime waaier van activiteiten 

waarmee zij geconfronteerd wordt. Deze diversiteit weerspiegelt zich in de samenstelling van de 

verschillende directies.  

De interventiepolitie kan het meest gezien worden als de vervuller van de functie van 

“brandweerpolitie”. De interventiepolitie omvat 4 ploegen. Elke ploeg wordt geleid door een 

ploegcommissaris, bijgestaan door vier ploegchefs. Verder bestaat de ploeg uit interventieleden 

en verschillende specialisaties zoals motorrijder, foxen (fietsbrigade) en hondenmeester. 

De politieambtenaren die deel uitmaken van de interventiepolitie staan in voor de afhandeling 

van dringende oproepen. Verder opereren zij door middel van patrouilles en verzorgen ze het 

algemeen en bijzonder toezicht en handhaven van de openbare orde. De interventiepolitie heeft 

een 24-uren permanentie en is dus permanent bereikbaar en beschikbaar.  

De wijkpolitie kenmerkt zich door haar nabijheid. Van alle politiediensten staat zij het dichtst bij 

de bevolking. Op deze wijze vormt zij een belangrijke factor in het garanderen van een 

gemeenschapsgerichte politiezorg ( d.i. een politiezorg gericht op de noden van de 

gemeenschap). Ze moet de band tussen de burger en de politie versterken. Om de 

bereikbaarheid te garanderen verplaatsen de wijkagenten zich vaak te voet of per (brom)fiets en 

trachten ze vaak aanwezig te zijn in hun wijk. De wijkpolitie is verdeeld over vijf wijken die elk 

over hun eigen wijkkantoor beschikken. Deze wijken worden op hun beurt ingedeeld in 

sectoren waarbij aan elke sector een eigen wijkagent wordt toegewezen. Bij de wijkpolitie kan 

men terecht voor allerhande problemen in de wijk inzake openbare orde, rust of veiligheid. 

Denk maar aan sluikstorten, verkeersproblemen, bouwvallige woningen, geluidsoverlast,… Ook 

voor klachten inzake gerechtelijke aangelegenheden kan op hen een beroep gedaan worden. 

De opsporingspolitie verleent op haar beurt bijstand aan de interventiepolitie en wijkpolitie bij 

het uitvoeren van complexe of omvangrijke onderzoeken. Ook staan zij in voor het uitvoeren 

van gespecialiseerde onderzoeken, op eigen initiatief, na verwijzing door de interventiepolitie of 

wijkpolitie of in opdracht van de gerechtelijke overheid (het parket). Verder geeft de 

opsporingspolitie ook ondersteuning aan externe politiediensten, bij onderzoeken die zich 

afspelen op het grondgebied Oostende.  
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De opsporingspolitie bestaat uit 4 afdelingen: 

- de sectie "drugs": behandelt voornamelijk dossiers inzake verdovende middelen en meer 

bepaald de handel in verdovende middelen; 

- de sectie "misdrijven tegen personen": behandelt de dossiers inzake mensenhandel/smokkel 

en de zware dossiers inzake inbreuken tegen de personen (doodslag, zware slagen,...); 

- de sectie "vermogenscriminaliteit": behandelt de diverse vormen van diefstallen en 

financiële onderzoeken 

- de sectie "jeugdcriminaliteit": behandelt de strafrechtelijke dossiers waarin voornamelijk 

minderjarigen betrokken zijn. 

-  

De directie operationele ondersteuning groepeert een aantal diensten die steun verlenen aan de 

zuiver operationele diensten van het korps. Deze directie staat onder meer in voor de politionele 

voorbereiding en organisatie van politieaanwezigheid tijdens evenementen, het verwerken van 

PV’s, het verkeersbeleid en de organisatie van verkeersacties, alles wat wapens betreft en het 

verwerken van administratieve taken van de politie. De directeur van deze directie is 

verantwoordelijk voor de link tussen de lokale politie en de federale politie. Immers binnen het 

geheel van de geïntegreerde politie is wederzijdse bijstand één van de belangrijkste pijlers. Het 

regelen van deze bijstand behoort dan ook tot zijn taak. De diensten van de directie 

operationele ondersteuning zijn geen eilanden. Zij werken niet alleen nauw samen met alle 

andere diensten van het korps, maar ook met talrijke externe politionele en niet-politionele 

diensten en organisaties. 

 

De vijfde directie binnen de politie Oostende is de directie beleidsondersteuning. De directie 

beleidsondersteuning moet ervoor zorgen dat de lokale politie Oostende zoveel mogelijk aan de 

“verantwoorde verwachtingen” van al haar belanghebbenden tegemoet komt. Deze directie 

omvat het algemeen management, de dienst HR en de diensten economaat, financiën en ICT.  

Naast de directies zijn er nog een aantal afzonderlijke diensten te onderscheiden, waaronder de 

dienst intern toezicht die zich buigt over klachten ten aanzien van de medewerkers of 

vastgestelde misgedragingen van de medewerkers.  

 

Aan het roer van het korps staat uiteraard de korpschef.  

In zijn dagdagelijks beleid laat het korps zich sturen door het Zonaal Veiligheidsplan. Dit plan 

wordt vastgelegd voor 4 jaar en houdt naast de reguliere werking en het voldoen aan de 

basisfunctionaliteiten1 de belangrijkste doelstellingen voor het korps in. Zo worden er 

doelstellingen gesteld op vlak van veiligheid maar tevens op vlak van organisatieontwikkeling. 

                                                
1 Basisfunctionaliteiten: “interventie”, “wijkwerking”, “handhaving openbare orde”, “verkeer”, “onthaal”, “slachtofferbejegening” 
en “lokale opsporing en lokaal onderzoek”. 
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Deze doelstellingen worden in samenspraak met de Zonale Veiligheidsraad vastgelegd en 

geëvalueerd. Om tot de inhoud van de doelstellingen te komen worden tal van partners alsook 

de Oostendse bevolking geconsulteerd. Ook in de uitwerking van de doelstellingen wordt 

uitgegaan van een integrale en geïntegreerde aanpak van het fenomeen en wordt aldoende ook 

hier getracht zoveel als mogelijk met bevoegde partners samen te werken.  

 

Doelstellingen op vlak van veiligheid in het Zonaal Veiligheidsplan 2009 – 2012:  

- Diefstal uit voertuig (2011 – 2012) 

- Drugs en drugsnetwerken  (2011 – 2012) 

- Wapens bij jongeren (2011 – 2012) 

- Verkeersegoïsme (2009 – 2010) 

- Jongeren en geweld (2009 – 2010) 

- Veilig uitgaan in Oostende (2009 – 2010) 

 

Tweejaarlijks worden de doelstellingen inzake veiligheid herzien en eventueel bijgestuurd.  

Naast de doelstellingen vastgelegd in het Zonaal Veiligheidsplan wordt de werking vaak 

doorkruist door de dagdagelijkse realiteit. Denk hierbij als voorbeeld aan de problematiek van 

illegalen en de invloed hiervan op het onveiligheidsgevoel. Hoewel geen prioriteit in het Zonaal 

Veiligheidsplan werd beslist dat ook vanuit politionele kant extra aandacht besteed moest 

worden aan dit probleem. Vanuit de politie worden dan ook op regelmatige basis acties 

georganiseerd waarbij illegalen worden opgepakt.  

 

Wat de aanwezigheid van minderheden, meer specifiek allochtonen in de werking van de lokale 

politie Oostende betreft zijn er geen specifieke doelstellingen hieromtrent. Wel zijn er zoals 

reeds gezegd de acties naar de groep illegalen en beschikt de directie opsporingspolitie over een 

gespecialiseerde sectie “misdrijven tegen personen” die de acties naar illegalen toe superviseert 

en in haar werking ook specifieke aandacht heeft voor mensenhandel, -smokkel en de gevolgen 

hiervan (schijnhuwelijken, economische en seksuele exploitatie,…).  

 

Hoewel hier geen uitsluitend onderzoek over voorhanden is, kan vanuit de ervaring gesteld 

worden dat allochtone daders een behoorlijke vertegenwoordiging kennen in de traditionele 

vermogensdelicten (diefstallen). Ook merken we dat allochtonen in bepaalde buurten een 

sterkere vertegenwoordiging kennen in vormen van overlast en criminaliteit. Onderzoek hierin 

wordt vaak belemmerd door het feit dat daders niet gekend zijn en voortgegaan moet worden 

op een omschrijving waarin dan sprake is van een “verdachte van vreemde origine”. Ook is vaak 

vast te stellen dat verdachten of daders de Belgische nationaliteit hebben, maar van allochtone 
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afkomst zijn. De reden van deze sterke betrokkenheid kan van velerlei aard zijn (cultuur, sociale 

status, illegaliteit,…).  

 

2. Lokaal bestuur 

 

Dienst Integrale Veiligheid 

De dienst Integrale Veiligheid van het Stadsbestuur heeft o.a. als doel de veiligheid van de 

inwoners te waarborgen,  een veilige stad mee te helpen uitbouwen en de leefbaarheid in 

Oostende te verhogen door er een positief leefklimaat te creëren. Hiervoor worden projecten, 

acties en een stedelijk beleid uitgewerkt die hinder, criminaliteit, overlast en onveiligheid 

aanpakken. Dit proberen zij op een integrale manier te doen. 

De belangrijkste projecten binnen deze dienst zijn straathoekwerk, drugbeleid, positief 

uitgaansbeleid, de dienst gemeenschapswachten, buurtwerk, time-out en crisisnetwerk. 

Straathoekwerkers komen relatief vaak in contact met allochtonen via hun vindplaatsgerichte 

werking of in de instuif. Door hun laagdrempelige en non-exclusieve werking bereiken zij zowel 

migranten als illegalen. Ook tijdens de nachtopvang die gedurende de vrieskou specifiek voor 

illegalen werd georganiseerd, waren elke avond twee straathoekwerkers aanwezig. 

Daarnaast bleek uit de Monitor drugbeleid dat de Stad nog onvoldoende zicht heeft op de 

noden van de doelgroep ‘allochtonen’. Daarom werd in het Actieplan 2012-2013 besloten dat 

de Stad zal exploreren of en welke noden en behoeften bij deze doelgroep aanwezig zijn met 

betrekking tot de middelenthematiek. 

 

Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen 

In het kader van het Globaal Plan subsidieert de FOD Justitie drie projecten Alternatieve 

Gerechtelijke Maatregelen.  Het stadsbestuur ontvangt een forfaitaire vergoeding voor de 

aanwerving van personeel met het oog op de begeleiding  van een aantal alternatieve 

gerechtelijke maatregelen. 

 

- Werkstraf- en dienstverleningsproject: 

Omvat de opstart, opvolging, bijsturing en beëindiging van individuele werkstrafdossiers.  

Binnen dit project gebeurt er aparte registratie van allochtone cliënten.  Algemeen kan echter 

gesteld worden dat , behoudens enkele uitzonderingen, er zich wat betreft de tewerkstelling 

van allochtonen geen specifieke(taal)problemen stellen anders dan deze die zich voordoen bij de 

andere cliënten.   
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- Vormingsproject: 

Dit project wil de cliënten inzicht geven in hun situatie, hun gedrag en persoonlijkheid en ze 

aansluitend sociale vaardigheden aanleren.  Het omvat een groepsvorming en een individuele 

vorming.  Het betreft dikwijls zware en zeer complexe dossiers met knelpunten op verschillende 

levensdomeinen.  Binnen dit project wordt duidelijk dat de cultuurverschillen groot zijn: zowel 

tussen allochtonen/autochtonen als tussen allochtonen onderling.  De inhoud van de vorming 

blijft moeilijk voor hen, ze hebben ook dikwijls een onrealistisch verwachtingspatroon.  Ze 

hebben geen praatcultuur als het om conflicthantering gaat, zij reageren met harde actie.  Het 

gaat bij deze doelgroepen dikwijls om zwaar geweld. 

 

- Werkvloerproject 

Het werkvloerproject is een mobiel project dat als vangnet dient voor werkgestraften die niet 

terecht kunnen in de reguliere werkplaatsen.  Zo kan de taal een barrière vormen om in een 

reguliere werkplaats te functioneren.  In de praktijk gebeurt het slechts sporadisch dat een 

allochtoon om deze reden hier terecht komt, meestal beschikken zij over de nodige basiskennis 

van de Nederlandse taal.  Het probleem van de taal komt meer voor bij de anderstaligen van 

over de taalgrens. 

 

3. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: wijk De Nieuwe Stad 

Samenlevingsopbouw ondersteunt groepen van mensen die te maken hebben met 

maatschappelijke achterstelling of uitsluiting.  Samenlevingsopbouw werkt samen met hen aan 

tastbare en structurele oplossingen voor problemen die te maken hebben met achterstelling op 

vlak van (sociale) huisvesting, arbeid, dienstverlening of de leefbaarheid van hun wijk.  

In de lijn van deze missie doet samenlevingsopbouw aan buurtopbouwwerk in de Nieuwe Stad.   

De Nieuwe Stad is een sociale hoogbouwwijk met 740 sociale appartementen.  Daarin leven 

ongeveer 1300 bewoners.  40% van hen zijn senior.  Ongeveer 20% van de bewoners zijn van 

allochtone afkomst; de landen van oorsprong zijn heel verschillend.   Er zijn 150 gezinnen met 

kinderen tussen 0 en 18 jaar.  Er zijn 220 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.   

Samenlevingsopbouw heeft in de Nieuwe Stad een werking uitgebouwd op drie sporen: 

1. De leefbaarheid van de wijk: werken aan een aangename, groene en propere 

leefomgeving en voldoende aanbod en dienstverlening voor alle subgroepen in de wijk.  

Ze doen dit via verschillende projecten: de participatieve herinrichting van het openbaar 

groen, de herinrichting van speelterreinen, Ouders als Onderzoekers, de uitbouw van 

een mamacafé in de wijk, het ondersteunen van de Zoroos in de wijk en een jaarlijkse 
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opruimactie, het jaarlijkse sportevenement ‘I like to move it’ voor kinderen en jongeren 

uit de wijk, enz.   

2. Samenleven in diversiteit: het stimuleren en ondersteunen van de sociale cohesie en 

solidariteit tussen groepen met uiteenlopende profielen: ouderen, jongeren, 

autochtonen, allochtonen, mensen in armoede, zieken, …  Onder dit luik vallen de 

interculturele vrouwengroep, de solidariteitsmarkt n.a.v. 17 oktober, Uut Mien Hèrte, La 

Ville Textile.   

3. Sociaal wonen: bruggen slaan tussen de sociale huurders en de bouwmaatschappijen en 

het ondersteunen van een goede verhouding, duidelijke informatie en communicatie.  

Voor dit luik organiseren we huurdersbijeenkomsten en verdedigen we de belangen van 

de huurders binnen de maatschappijen.  

Doorheen al die projecten richt Samenlevingsopbouw zich prioritair op die mensen die het 

moeilijk hebben in onze samenleving.   

 

Concrete acties in De Nieuwe Stad: 

- De interculturele vrouwengroep ‘Vrouwen van de wereld’ liep van november 2010 tot 

december 2011.   

- Ze wilden met de groep inspelen op een aantal noden bij de allochtone vrouwen (deel 

uitmaken van een groep, eigen plek vinden in de wijk, Nederlands oefenen) én op de 

uitdaging van het samenleven in diversiteit.   

- Er waren 3 luiken in de werking: ontmoeting, elkaars cultuur en gebruiken leren kennen, 

samen een eindproduct realiseren. 

- De groep kwam 8 keer samen tijdens verschillende workshops: kennismakingsnamiddag, 

kruidenworkshop met herboriste, een muzikale reis door Afrika met mama Cécille, 

receptenworkshop, soep maken (borsh) voor het soepfestival in de wijk, deelname aan 

het soepfestival, kerstversiering maken (2X). 

- Aan de workshops namen in totaal 11 verschillende vrouwen van allochtone afkomst en 

8 verschillende vrouwen van Belgische afkomst deel.  De vrouwen van allochtone 

afkomst hebben heel verschillende nationaliteiten (naast Belgische): Georgië, Libanon, 

Kosovo, Macedonië, Dominicaanse Rebubliek, Groot Brittannië, Kroatië, Marokko, 

Rusland.   

- De deelname aan de workshops lag tussen 10 en 3.  We moesten vaststellen dat het 

samenbrengen in groep niet evident was.   

- Vervolgens stapten we af van wekelijkse of tweewekelijkse groepsbijeenkomsten en 

zochten we elkaar thuis op en Petit comité.   
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- Het resultaat is een gezamenlijk kookboekje ‘Mengelmoes – kook- en proefwerk door 

vrouwen van de wereld’.  Daaraan werkten 9 vrouwen van Belgische afkomst en 7 

vrouwen van allochtone afkomst actief mee.  

  

Bevindingen/opmerkingen 

 

 Jaarlijks kunnen diensten en organisaties projectsubsidies bij de Integratiedienst 

aanvragen om het samenleven in diversiteit te bevorderen. 

 

 Vanuit de Monitor Drugbeleid werd voorgesteld om verder aan de slag te gaan met de 

sector Kinderopvang en organisaties die werken met doelgroepen ‘allochtonen’ en 

‘ouderen’. Uit de Monitor bleken dit sectoren te zijn waar het Drugbeleid nog 

onvoldoende zicht op heeft. De Stad wil dan ook exploreren of en welke noden en 

behoeften er aanwezig zijn m.b.t. de middelenthematiek. 

 

Conclusie 

 

 Verschillende partners in het werkveld zijn actief om het samenleven in diversiteit te 

bevorderen. Voor het Stadsbestuur is het belangrijk dat er met al deze partners contact 

is (door o.a. het overleg Integratie en verder intern overleg binnen de stadsdiensten). 
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4. Overlegstructuren 

 

Overleg Integratie 

Netwerk van diensten en organisaties die werken met en rond etnisch-culturele minderheden. 

Bedoeling om regiefunctie van de Stad op het vlak van het etnisch-culturele minderhedenbeleid 

verder uit te bouwen. 

 

Partners: 

Samenlevingsopbouw De Nieuwe Stad, Opvoedingshuis, Sociale Dienst voor Vreemdelingen, 

Politie, CAW/ Onthaal ECM, Sociaal Huis, Economisch Huis, Avondschool, Open-school, 

Vormingplus, deSOM vzw, FMDO, FZO-VL, AZ Damiaan, AZ Sint Jan, Regionale 

Welzijnscommissie, De Wegwijzer, VDAB, Kind & Gezin, Sint Lutgardis – Okan, Inloopteam De 

Viertorre, CM, Oostendse Haard, dienst Kinderopvang, dienst Samenleven 

 

Frequentie: 

Minimum 2 keer per jaar 

 

MinderhedenAdviesraad van Oostende (MARO) 

Officieel adviesorgaan van het Stadsbestuur om advies te geven over het etnisch-cultureel 

minderhedenbeleid 

 

Partners: 

Amidie Farhad (Pamir), Haffiz Hassan (Kouch), Abdulkader Jibran, Aftab Ali (Moskee 

Romestraat), Ayvazayan Armine (Aragats, Armeense taalklas), Chandra Rokaha Deepak,  

Banzadio Daudet (Afrikana vzw), Margot Gavel (FZO-VL), Decombel Guido (Sint Lutgardis), El 

Azimani Mina, Elozeiri Ihab, Elyasvand Fahimeh (VAKO), Goutsmit Ivy (FMDO), Gurung Chandra 

(Nepali Samudaya Oostende), Ghosi  Mohammad  Homayoun (Herat België), Hussain Imtiaz,  

Lubaki Dominique (Multi Mondo), Massouh Gisette (Dynamische Kameroenese Vrouwen), 

Mvibudulu Martin (pastorale zorg), Meulemeester Wilfried (Jakoeboe), Munir Ambar (Awaaz), 

Njelokali Flavienne (Vrouwensolidariteit), Plovie Els (SDV), Rahimi Ehsan, Saharan Sonja (Shanti), 

Seke-Luela Daniël (Lisanga), Tenday Aretha (The Global Village), Vanacker Nathalie (Isl. Familie 

Associatie Oostende), Vlassenbroeck Mireille (Kinu Konga Batui), Yahya Taibi, Zubaïr Rukshana,  

Nesrin Rafai (Witte Rozen), Mahmoud Ali (Moskee Stuiverstraat), Ngozi Rachel 

(Vrouwensolidariteit), Xu Jie (Vrouwensolidariteit), Corveleyn Sylvie (Integratiedienst), Cooman 

Gwenny (Stedenfonds), Deblauwe Arne (Schepen) en Praet Julie (Integratiedienst) 
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Frequentie: 

De algemene vergadering komt om de twee maanden samen (behalve tijdens de 

zomermaanden). 

De stuurgroep bereidt de algemene vergadering telkens voor. 

De werkgroepen worden al naargelang van de activiteit of het project opgestart, bv. werkgroep 

Open MARO start in september om de Open MARO van december voor te bereiden. 

 

Stuurgroep Maatschappelijke Integratie 

Vertegenwoordigers van de diensten Sport, Jeugd en Cultuur om het aanbod en de 

toegankelijkheid naar kansengroepen te bespreken. 

 

Partners: 

Martine Landuyt (directeur Integrale Veiligheid en Samenleven), Mieke Jaxcsens (diensthoofd 

Samenleven), Sylvie Corveleyn (integratieambtenaar), Martine Meire (directeur Cultuur), Virginie 

Michils (diensthoofd Cultuur), Marc Van de Poel (diensthoofd Sport), Tom Roels (dienst Sport), 

Kristel Pylyser (dienst Jeugd), Arne Deblauwe (Schepen Gelijke Kansen). 

 

Frequentie: 

Minimum twee keer per jaar 

 

Werkgroep Cultuurparticipatie 

Deze werkgroep kadert binnen het Lokaal Sociaal Beleid van de stad Oostende en onderneemt 

acties om de participatie aan het vrijetijdsaanbod te verhogen. 

 

Partners:  

dienst Cultuur, dienst Samenleven, Sociaal Huis, Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw, dienst 

Onderwijs, dienst Jeugd en Open-School 

 

Frequentie: 

Per kwartaal 
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Provinciaal overleg deSOM vzw 

Uitwisseling Vlaamse Integratiediensten en integratiesector 

 

Partners: 

deSOM vzw, integratiedienst Roeselare, integratiedienst Kortrijk, integratiedienst Waregem, 

integratiedienst Oostende, diversiteitsdienst Brugge, provincie West-Vlaanderen, Team 

Binnenlands Bestuur, Kruispunt Migratie-Integratie 

 

Frequentie: 

4 keer per jaar 

 

Stuurgroep Diversiteit 

Sensibiliseren van leden van kansengroepen voor een job bij het Stadsbestuur. 

Werken aan een klimaat op het Stadhuis waarin leden van kansengroepen zich welkom voelen. 

 

Partners: 

dienst  Samenleven, dienst Personeelsdienst, directeur (Integrale Veiligheid en Samenleven), 

directeur (Personeel en Bestuurszaken), de vormingsambtenaar, een vertrouwenspersoon, de 

Stadssecretaris,  vertegenwoordigers van de vakbonden (CCOD, ACOD, VSOA, ABVV) en de 

schepen van Gelijke Kansen.  De groep krijgt ondersteuning van de SERR. 

 

Frequentie: 

3 keer per jaar 

 

Overleg gebruikers Tolkendienst 

Het Stadsbestuur subsidieert de Sociale Tolkendienst voor het aanbieden van tolken in 

Oostende. De gebruikers worden bijeengeroepen om deze dienstverlening te evalueren en bij te 

sturen. 

 

Partners: 

’t Veer, ATB, AZ Damiaan oostende - campus Heilig Hart, AZ Damiaan Oostende - campus Sint 

Jozef, basisschool De Groeiboom, basisschool Vogelzang, begeleidingstehuis De Brem, Bond 

Moyson, BSGO Vogelzang, CAW Middenkust Oostende (ambulant begeleidingsteam, Onthaal 

ECM, vrouwenopvang), CBJ Oostende, CDO Oostende, Centrum  gehoorrevalidatie en 

logopedie (vzw stappie), Cevo Oostende, CGGZ Noord-Wvl., CGGZ Prisma, CM, CKG Kapoentje 

vzw, CLB GO! Oostende, Conscienceschool, CVO de Avondschool, De tiende maand 
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(vroedvrouwen), De Vlieger, De Zonnebloem (stedelijke basisschool freinetschool oostende), 

deSom vzw ( onthaalbureau inburgering oostende), gemeentelijke basisschool Van Glabbeke, 

groep Intro West-Vlaanderen, H.Serruys ziekenhuis, Heilig Hartschool Oostende, Inloopteam 

(vzw De Viertorre), Hotech (school voor hotel en technieken), Huis van het Nederlands, 

interstedelijk CLB Gent (vestiging oostende), Kind en Gezin regiohuis Oostende, 

kinderdagverblijf Panukkel, middenschool I Oostende, MPI De Vloedlijn, MSOC, OCMW, OLV 

College (Aartshertogstraat), OLV College ( kaaistraat), OLV College basisschool (Gerststraat),  

College basisschool Stanleylaan, OLV College (Aartshertoginnestraat), onze-lieve-vrouwecollege 

Oostende, SBSO Ter Zee, Sint-Andreas basisonderwijs, Sint Jozef Instituut Oostende, Sint 

Lutgardisinstituut, Sociale Dienst voor Vreemdelingen, stad Oostende, stedelijke basisschool 

Astrid Van Imschoot, stedelijke basisschool Emmery Gevaert, stedelijke basisschool dr. 

E.Moreaux, Ten Anker vzw - afd. oostende (centrum voor integrale gezinszorg), Thuishulp vzw, 

VDAB, Vermeylen lagere school, vrij CLB Oostende-Gistel, VTI oostende, Westdiep kleuter 

school, Westdiep vrije lagere school, Zijsporen Horizon Educatief ( time-out trajecten en hergo) 

 

Frequentie: 

2 keer per jaar 

 

Stuurgroep Sociaal Tolken- en Vertaaldienst 

Bespreking werking Sociaal Tolken- en Vertaaldienst West-Vlaanderen. 

 

Partners: 

Sociaal Tolken- en Vertaaldienst, AZ Groeninge, AZ Sint-Jan, integratiedienst Roeselare, 

integratiedienst Oostende, Inburgering deSOM vzw, VDAB Roeselare, CAW Middenkust, CLB 

Oostende-Gistel, Overlegplatform GGZ West-Vlaanderen, OCMW Kortrijk, provincie West-

Vlaanderen, Kind en Gezin, Rode Kruisopvangcentrum Wingene. 

 

Frequentie: 

4 keer per jaar 
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Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs 

Het LOP wil alle leerlingen gelijke kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het LOP 

strijdt tegen elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding. 

 

Partners: 

Voorzitter Johan Vanderhoeven, deskundige/ondersteuner Liesbeth Croene, directies en 

inrichtende machten van scholen en CLB – Oostende – Middelkerke (Gemeentelijk Onderwijs 

Middelkerke, Vrij Onderwijs Middelkerke, Stedelijk Onderwijs Oostende, Vrij Onderwijs 

Oostende, Gemeenschapsonderwijs Oostende), inrichtende machten scholen (Stedelijke 

Onderwijs Oostende, Gemeentelijk Onderwijs Middelkerke, vrij onderwijs Middelkerke , VZW 

Vrije Basisschool Westdiep, VZW OLV-college,  VZW St. Andreas Basisonderwijs, Scholengroep 

27, gemeenschapsonderwijs)  directies  CLB (CLB GO Oostende-Middelkerke, Interstedelijk CLB 

Oostende, VCLB Oostende – Gistel, inrichtende machten CLB (VCLB Oostende – Gistel, 

interstedelijk CLB),  OCMW-Middelkerke, Comité Bijzondere Jeugdzorg, Sociale dienst voor 

vreemdelingen, de Som vzw, stedelijke Integratiedienst, OCMW Oostende, gemeentebestuur 

Middelkerke, gemeentebestuur Oostende 

 

Frequentie: 

Dagelijks Bestuur komt 5 keer per jaar samen. 

Algemene vergadering max. 2 keer per jaar 

Werkgroepen komen samen al naargelang de behoefte 

 

Lokaal Overlegplatform Secundair Onderwijs 

Het LOP wil alle leerlingen gelijke kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het LOP 

strijdt tegen elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding. 

 

Partners: 

Voorzitter Jan Verschaeve, Deskundige/ondersteuner Liesbeth Croene, directies en inrichtende 

machten van scholen en CLB-Oostende – Middelkerke, directies scholen (Vrij Onderwijs 

Middelkerke, Gemeenschapsonderwijs Oostende, Vrij Onderwijs Oostende), inrichtende 

machten scholen (scholengroep 27, vzw Katholiek Secundair Onderwijs, vzw St. 

Andreasinstituut), directies CLB (CLB GO Oostende-Middelkerke, VCLB Oostende – Gistel,  

inrichtende machten CLB, directies en inrichtende machten van het buitengewoon onderwijs, 

buiten Oostende – Middelkerke, directies scholen (De Rozenkrans), inrichtende machten scholen 

(vzw De Rozengaard), COC, VSOA, Comité Bijzondere Jeugdzorg, Regionale Welzijnscommissie, 

Provinciaal integratiecentrum, , Stedelijke Integratiedienst, Stadsbestuur Oostende, 
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gemeentebestuur Middelkerke, Jeugdclub De Kim, Opleiding Leertijd, Syntrawest , Zijsporen, 

Arktos, Groep Intro 

 

Frequentie: 

Dagelijks Bestuur komt 5 keer per jaar samen. 

Algemene vergadering max. 2 keer per jaar 

Werkgroepen komen samen al naargelang de behoefte 

 

Overleg bij organisatie projecten 

- organisatie multicultureel feest (samenwerking met buurthuis Oud-Hospitaal) 

- opmaak visie en missie rond diversiteit (i.s.m. deSOM vzw en werkgroep vanuit 

Stadsbestuur) 

- overleg met federaties, … 

- teamoverleg Samenleven, Integratiedienst, … 

- … 
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Deel 4: Doelstellingen 

 

Strategische doelstelling 1 

Het Stadsbestuur bevordert het samenleven in diversiteit en vergroot het maatschappelijk 

draagvlak 

 

Operationele doelstelling 1.1 

De stad Oostende heeft een regiefunctie op het vlak van het etnisch-cultureel 

minderhedenbeleid in Oostende 

 

Resultaat 

De stad Oostende heeft een netwerk van partners in Oostende die met etnisch-culturele 

minderheden werken 

 

Acties 

- De expertisefunctie die de Integratiedienst heeft opgebouwd, delen met andere actoren 

en achterban. 

- overleg ‘Integratie’  

 

Indicatoren 

Opkomst + partners 

 

Operationele doelstelling 1.2 

De stad Oostende bevordert de ontmoetingsmogelijkheden tussen alle inwoners 

 

Resultaat 

De stad Oostende ondersteunt bij het opzetten van ontmoetingsmogelijkheden tussen 

autochtone en allochtone inwoners  

 

Acties 

- Samenwerken en ondersteunen van verenigingen in de activiteiten 

- Via het subsidiereglement stimuleert de stad Oostende verenigingen om activiteiten te 

organiseren die tot doel hebben het harmonieus samenleven van autochtonen en 

etnisch-culturele minderheden te bevorderen 
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- Jaarlijks wordt een multicultureel feest georganiseerd i.s.m. het Sociaal Huis en de 

allochtone verenigingen 

 

Indicatoren 

- Overzicht van alle verenigingen die een beroep deden op subsidies 

- Overzicht activiteiten door verenigingen van etnisch-culturele minderheden en/of 

Integratiedienst 

 

Operationele doelstelling 1.3 

De stad Oostende sensibiliseert over allerhande thema’s inzake diversiteit  

 

Resultaat 

Mensen zijn gesensibiliseerd 

 

Acties 

- De stad Oostende organiseert spreekbeurten, tentoonstellingen over actuele thema’s 

- De stad Oostende gaat op zoek naar partners of bestaande projecten rond het thema 

diversiteit 

 

Indicatoren 

- overzicht partners 

- overzicht initiatieven 

 

Operationele doelstelling 1.4 

De stad Oostende houdt in haar communicatie en beeldvorming rekening met de diversiteit in 

de samenleving 

 

Resultaat 

1. Uit de communicatiekanalen blijkt dat Oostende een multiculturele stad is en dat de 

beeldvorming correct is 

2. De werking van de Integratiedienst en de activiteiten van andere partners en diensten 

zijn beter bekend bij de bevolking 

3. De leden van de autochtone en allochtone verenigingen zijn op de hoogte van de 

activiteiten van het Stadsbestuur 

4. Het bewustzijn rond etnisch-culturele diversiteit bij het eigen personeel is verhoogd 
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Acties 

- publicatie artikels en aankondiging activiteiten in informatiekanalen van het stadsbestuur 

Oostende 

- screenen communicatiekanalen op klare taal (onderzoeken wat de mogelijkheden zijn) 

- regelmatig versturen van een nieuwsbrief Integratie 

- website Integratiedienst up-to-date houden 

- bekendmaking activiteiten via netwerk en overlegstructuren 

- toelichting Integratiedienst op rondleiding cursisten Onthaalbureau 

- organiseren projecten voor positieve beeldvorming allochtonen (bv. brochure 

Vreemdgaan in Oostende, …) 

- onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rond onthaaldagen nieuwe medewerkers bij het 

Stadsbestuur 

- overleg rond beeldvorming opstarten en kijken welke acties genomen kunnen worden 

 

Indicatoren 

- Overzicht stedelijke publicaties 

- Overzicht ondernomen acties 

 

Operationele doelstelling 1.5 

De stad Oostende detecteert en maakt samenlevingsproblemen bespreekbaar, formuleert 

oplossingen en werkt preventief aan problemen 

 

Resultaat 

1. Doelgroepen hebben een duidelijk beeld welke kanalen ze kunnen gebruiken om 

knelpunten, problemen, discriminatie en/of racisme te signaleren 

2. De samenlevingsproblemen zijn beter bekend op de Integratiedienst en worden 

aangepakt 

 

Acties 

- bekendmaking Meldpunt Discriminatie  

- onderzoeken samenlevingsproblemen en actie waar nodig 

- noden en behoeften exploreren bij doelgroep allochtonen over middelengebruik (door 

dienst Integrale Veiligheid) 
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Indicatoren 

- overzicht oplossingsgericht overleg met diverse diensten over samenlevingsproblemen 

m.b.t. diversiteit 

 

Operationele doelstelling 1.6 

De stad Oostende ondersteunt verenigingen die aandacht hebben voor diversiteit 

 

Resultaat 

1. De stad Oostende verleent subsidies voor projecten die het samenleven in diversiteit 

bevorderen 

2. De stad Oostende verleent werkingssubsidie voor culturele verenigingen 

3. De stad Oostende werkt nauw samen met de federaties die op hun beurt de allochtone 

verenigingen ondersteunen 

 

Acties 

- bekendmaking projectsubsidies 

- opvolgen goedgekeurde projecten 

- bekendmaking werkingssubsidies culturele verenigingen + ondersteuning door 

Integratiedienst en federaties 

 

Indicatoren 

- overzicht projectaanvragen 

- overzicht aanvragen voor werkingssubsidies 

- overzicht overleg met Federaties 

 

Strategische doelstelling 2 

Het stadsbestuur van Oostende stemt het aanbod van diensten en organisaties af met het oog 

op interculturalisering 

 

Operationele doelstelling 2.1 

De stad Oostende voert een inclusief beleid binnen de diensten 

 

Resultaat 

1. Het minderhedenbeleid zit verweven in alle beleidsdomeinen van de stad. 

2. Elke dienst heeft aandacht voor kansengroepen, waaronder burgers van diverse 

herkomst vallen 
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3. De stad Oostende wordt toegankelijker voor alle kansengroepen 

4. De missie en visie rond diversiteit is vertaald in handelingsprincipes voor het Stadsbestuur 

 

Acties 

- via de stuurgroep Maatschappelijke Integratie wordt regelmatig samen gezeten met de 

diensten Sport, Jeugd en Cultuur om het aanbod toegankelijker te maken en de werking 

op elkaar af te stemmen 

- contact met de sector Kinderopvang om te zien waar samenwerking mogelijk is 

- organiseren van projecten/activiteiten om kansengroepen toe te leiden naar het 

vrijetijdsaanbod 

- de Integratiedienst sluit aan bij overlegorganen om deze doelstelling te bereiken (bv. 

Lokaal Sociaal Beleid, werkgroep Cultuurparticipatie) 

- de Integratiedienst vertaalt de visie en missie over diversiteit in concrete 

handelingsprincipes per sector/dienst (vervolg interculturaliseringstraject deSOM vzw) 

- verder acties voortvloeiend uit de visie en missie per sector 

- de Integratiedienst heeft een goede samenwerking met de dienst Onderwijs (De 

Wegwijzer, brugfiguren, …) 

- samenzitten met dienst Vreemdelingen over verspreiding Onthaalbrochure 

- ondersteunen Sociale Tolkendienst van deSOM vzw 

 

Indicatoren 

- Overzicht specifieke acties van sport, jeugd en cultuur 

- Overzicht deelname (indien mogelijk) etnisch-culturele minderheden aan aanbod 

- Overzicht overlegmomenten 

 

Operationele doelstelling 2.2 

De stad Oostende vergroot de slaagkansen van nieuwe allochtonen in het onderwijs 

 

Resultaat 

1. De Integratiedienst is vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg Platform, zowel basis als 

secundair + werkgroepen 

2. De stad Oostende heeft een zicht op de doorstroming van de okanleerlingen in het 

regulier onderwijs 

3. De dienst Onderwijs verhoogt gelijke onderwijskansen in samenwerking met de 

Wegwijzer en de brugfiguren 

4. De stad Oostende werkt rond taalstimulering 
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5. In samenwerking met het brugfigurenproject verhoogt de dienst Onderwijs de 

betrokkenheid van ouders bij het naar schoolgaan en leren van hun kind 

 

Acties 

- De stad Oostende is betrokken bij de werking van het LOP 

- Afstemming sociale (integratie)sector en onderwijsveld binnen LOP 

- De werkgroep Taal van het LOP basis ontwikkelt een visie rond meertaligheid 

- De Integratiedienst kan op het LOP beroep doen indien problemen, voorstellen die in 

een rechtstreeks contact met één school niet kunnen opgelost worden 

- Het Sint-Lutgardis bespreekt jaarlijks de doorstroming van de okanleerlingen in het 

regulier onderwijs 

- Het LOP secundair stelt goeie praktijkvoorbeelden van taalondersteuning voor 

anderstalige leerlingen ter beschikking 

- Acties De Wegwijzer en Brugfigurenproject 

 

Indicatoren 

- verslagen LOP’s/werkgroepen + overzicht acties 

- overzicht doorstroming okan1-leerlingen in het regulier onderwijs gebaseerd op 

registraties  

- aantal verkochte onderwijscheques, aantal ingevulde schooltoelagen en verslagen 

werking/gestructureerde overlegmomenten gebaseerd op registraties/aantal consultaties 

- verslagen werkgroep ‘meertaligheid’ 

- actieplannen per school, aantal gestructureerde overlegmomenten gebaseerd op 

registraties 

- overzicht ondernomen stappen 

- werkingsverslag brugfigurenproject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Onthaalklas anderstalige nieuwkomers 
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Operationele doelstelling 2.3 

De stad Oostende verhoogt de kansen op tewerkstelling voor alle kansengroepen binnen en 

buiten het Stadsbestuur 

 

Resultaat 

1. Het personeelsbestand van het Stadsbestuur is een weerspiegeling van de Oostendse 

bevolking 

2. Meer leden van kansengroepen melden zich aan op sollicitatiegesprekken van het 

Stadsbestuur 

3. De stad Oostende vervult een voorbeeldfunctie t.o.v. de organisaties in haar stad 

 

Acties 

- samenroepen stuurgroep diversiteit met vertegenwoordigers uit kansengroepen, 

vakbond en stedelijke diensten 

- opmaak en uitvoering actieplan stuurgroep Diversiteit 

- verspreiden vacatures naar de doelgroepen 

- vervolg vorming interimconsulenten 

 

Indicatoren 

- Overzicht verspreiding vacatures 

- Overzicht acties/verslagen stuurgroep diversiteit 

 

Strategische doelstelling 3 

Het stadsbestuur van Oostende bevordert de participatie en inspraak van etnisch-culturele 

minderheden in de samenleving 

 

Operationele doelstelling 3.1 

De MARO functioneert als een adviesorgaan 

 

Resultaat 

De MARO adviseert de stad Oostende op het vlak van etnisch-culturele minderheden 

 

Acties 

- bijeenkomsten MARO, stuurgroep en werkgroepen 

- adviezen en opvolging 

- overzicht activiteiten (o.a. Open MARO, …) 
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Indicatoren 

- verslaggeving 

- overzicht adviezen en opvolging 

 

Operationele doelstelling 3.2 

De stad Oostende bevordert de participatie van etnisch-culturele minderheden aan adviesraden, 

commissies en andere beheersorganen 

 

Resultaat 

Er zijn meer etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigd in adviesraden, commissies en 

andere beheersorganen 

 

Acties 

- meewerken project Minderhedenforum ‘Changemakers’ 

- zoeken naar andere mogelijkheden om allochtonen te laten participeren 

 

Indicatoren 

- overzicht deelname etnisch-culturele minderheden aan adviesraden 

 

Strategische doelstelling 4 

Het stadsbestuur van Oostende bevordert onthaal en inburgering van nieuwkomers in Oostende 

 

Operationele doelstelling 4.1 

De stad Oostende optimaliseert het onthaalbeleid in het kader van het gevoerde 

inburgeringsbeleid van deSOM vzw  

 

Resultaat 

Nieuwkomers weten de weg in Oostende 

 

Acties 

- Nieuwkomers worden toegeleid naar de reguliere voorzieningen en het vrijetijdsaanbod 

- De stad Oostende organiseert activiteiten om nieuwe allochtonen beter te bereiken 

zodat ze op de hoogte zijn van de diensten en waar zij terecht kunnen 

- de Stad ondersteunt de Sociale Tolkendienst van deSOM vzw 
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- overleg met Onthaalbureau om zicht te krijgen op nieuwkomers en knelpunten opdat 

gerichte activiteiten georganiseerd kunnen worden 

- Organisatie Bijt in Oostende ism Huis van het Nederlands en deSOM vzw 

 

Indicatoren 

- overzicht besproken thema’s, acties en initiatieven m.b.t. inburgering 

 

Strategische doelstelling 5  

De stad Oostende creëert een positief en stimulerend klimaat t.a.v. het Nederlands 

 

Resultaat 

De stad Oostende bevordert en promoot het leren van de Nederlandse taal met meer aandacht 

voor oefenkansen. 

 

Acties 

- Onderzoek naar kandidaat-partners die taallessen aanbieden 

- Mogelijkheden naar taalstages onderzoeken (Unizo, knelpuntberoepen, statuut art.60) 

- Bekendmaken en promoten taalaanbod partners (SDV, CVO, Huis van het Nederlands,… 

- Zoeken  naar acties rond taalstimulering 

- Via deelname aan overleg op de hoogte blijven van de evoluties in het aanbod 

 

Indicatoren 

- Overzicht activiteiten/aanbod partners 

- Inschrijvingen op dit aanbod 

- Verslag overlegmomenten 

 

Strategische doelstelling 6 

Het stadsbestuur van Oostende voert een intern kwaliteitsbeleid 

 

Operationele doelstelling 5.1 

Het kwaliteitsbeleid wordt door het Managementteam van de stad Oostende bewaakt 

 

Resultaat 

Het Managementteam van het Stadsbestuur bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening van de 

stad Oostende 
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Acties 

- Er is regelmatig overleg met de directeur bevoegd voor de Integratiedienst 

 

Indicatoren 

- Overzicht acties die besproken zijn op het MAT 

 

Operationele doelstelling 5.2 

De stad Oostende signaleert knelpunten en goede initiatieven m.b.t. het gevoerde 

minderhedenbeleid aan deSOM vzw 

 

Resultaat 

De knelpunten en goede initiatieven zijn gebundeld en doorgegeven aan deSOM vzw 

 

Acties 

- overdracht knelpunten en goede initiatieven 

- afstemming convenanten en jaarplannen met deSOM vzw 

- structureel overleg tussen deSOM vzw en de Integratiedienst 

 

Indicatoren 

- overzicht van knelpunten en goede initiatieven 

- verslaggeving  
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Deel 5: Financiële planning 

 

Het Stadsbestuur heeft verschillende subsidiekanalen voor het voeren van het lokale etnisch-

culturele minderhedenbeleid. 

 

1. Vlaams ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands bestuur 

 

Het stadsbestuur van Oostende heeft een erkende Integratiedienst sinds 2000 die door de 

Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. 

 

De subsidie bedraagt maximaal twee derde van de kosten voor de werking van de 

Integratiedienst. Het Stadsbestuur krijgt tot 20131 een subsidiëring voor een voltijds 

personeelslid van de Integratiedienst op voorwaarde dat de Stad zelf een halftijds medewerker 

aanbrengt. 

 

De Integratiedienst in Oostende bestaat uit twee personeelsleden: 

- integratieambtenaar  

- halftijdse projectmedewerker 

 

Jaarlijks  moet de Integratiedienst een jaarverslag en afrekeningsdossier indienen om deze 

subsidie te verkrijgen. 

 

Voor het werkingsjaar 2010 bedroeg het subsidiebedrag: 

 

Definitief subsidiebedrag:       63.049,00 euro 

In te brengen kosten voor maximaal subsidiebedrag:    94.573,50 euro 

(subsidiebedrag x 1,5) 

Gemaakte kosten        130.971,31 euro 

 Personeelskosten 97.588,36 euro 

 Werkingskosten 33.383,03 euro      

 

 

 

 

 
                                                
1 Dit verandert vanaf 2014 wanneer het Decreet Planlastenverminderingstart. 
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2. Stedenfonds 

Het Stadsbestuur ontvangt jaarlijks Stedenfondsmiddelen voor een bedrag van 38.402,00 euro 

voor specifieke doelstellingen. Het Stadsbestuur wendt deze middelen aan voor het verlenen van 

subsidies. Jaarlijks kunnen diensten en organisaties projectsubsidies indienen voor projecten die 

het samenleven in diversiteit verhogen. Het huidige Stedenfondsbeleidsplan loopt tot eind 2013. 

 

Begroting 2012: 

 

UITGAVEN 

Artikel : 836/ budget 

2011* 

budget 

2012 

Motivatie 

Minderheden      

836/122-04 3.500,00 3.500,00 Zie SD 1 OD 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Zie SD 2 OD 2.1, 2.5, 

zie SD 4 OD.4.1  

      o.a. kosten sprekers infosessies, spreekbeurten, optredens 

Open MARO, multicultureel feest, enz. 

836/122-48 750,00 750,00 vrijwilligersvergoeding voor activiteiten onder vermelde 

doelstellingen 

836/123-06 3.000,00 3.000,00 drukwerk van alle activiteiten onder vermelde 

doelstellingen 

836/123-16 6.500,00 5.000,00 kosten van georganiseerde activiteiten onder vermelde 

doelstellingen: o.a stadsbezoek MARO-leden, 

     Open Maro, multicultureel feest, … 

836/123-17 1.500,00 1.500,00 vorming MARO ikv verzelfstandiging 

836/124-02 2.500,00 2.500,00 kosten materiaal onder vermelde doelstellingen: o.a. 

multicultureel feest, Open Maro en andere activiteiten  

totaal 17.750,00 16.250,00   
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ONTVANGSTEN    

Artikel : 836/ budget 

2011 

budget 

2012 

Motivatie 

Minderheden       

836/465-01 62.484,00 62.484,00 subsidie erkenning integratiedienst Vl.Gemeenschap, incl. 

werking en loon integratieambtenaar (47.730,00 bruto - 

niveau B)  

     op voorwaarde dat de Stad een halve ambtenaar (niveau 

C) aanvult  

totaal 62.484,00 62.484,00   

    

OVERDRACHTEN    

Artikel : 836/ budget 

2011* 

budget 

2012 

Motivatie 

Minderheden       

836/332-02 15.000,00 15.000,00 9.000 euro subsidie Tolkendienst / 6.000 euro 

huursubsidie SDV  

totaal 15.000,00 15.000,00   

* na budgetwijziging 2011   
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Consequenties Decreet Planlastvermindering  voor het Integratiedecreet en de subsidies 

 

Het Decreet Planlastvermindering1 heeft consequenties  voor het Integratiedecreet en de 

toekenning van de subsidies. Vanaf 2013 zal het subsidiebedrag niet meer bepaald worden in 

termen van een personeelsequivalent zoals vroeger in het convenant. 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van objectieve criteria: 

- De aanwezigheid en concentratie van de bijzondere doelgroep;  

- De mate waarin een achterstellings- en achterstandsproblematiek voorkomt. 

 

Hiervoor is men nu bezig met de opmaak van een aantal indicatoren om de 

integratieproblematiek zo goed mogelijk te omvatten: 

 Aantal personen van vreemde herkomst (in percentages én absolute 

aantallen) 

 Aantal leerlingen thuistaal niet-Nederlands 

 Aantal kansarme geboortes 

 Aantal niet-werkende werkzoekenden onder 25 jaar 

 Aantal woonwagenbewoners 

 

Het minimumbedrag van integratiesubsidie zal 50.000 euro bedragen (het huidig bedrag is 

65.998 euro!). De subsidiepot is een gesloten pot. Dit betekent dat bepaalde gemeenten hoger 

zullen scoren t.o.v. andere gemeenten en dus meer subsidie zullen krijgen op basis van de 

indicatoren.  

Er zijn geen voorwaarden met betrekking tot de aard van de in te zetten middelen. Er is geen 

verplichting meer om een integratieambtenaar aan te stellen. Er zijn ook geen voorwaarden 

meer met betrekking tot de organisatorische structuur van het lokale bestuur. Er is geen 

verplichting om een afzonderlijke integratiedienst in te richten. De cofinanciering wordt niet 

behouden. 

De administratie moet beoordelen of het lokaal bestuur op een voldoende manier een lokale 

invulling geeft aan de beleidsprioriteiten. Er is dan ook geen onderhandelingsmoment meer 

voorzien en er wordt ook geen convenant meer afgesloten. De toegekende subsidie geldt voor 

6 jaar (eventueel herberekening na 3 jaar). 

 

 

 

                                                
1 Decreet van 15 juli 2011 houdende de vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams 
Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd. 


