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● Lokale besturen met grootstedelijke uitdagingen in 
de rand rond Brussel en Zuidoost Vlaanderen

● Ondersteunen lokaal integratiebeleid

● Verschillende partnerformules: OCMW-
ondersteuning, Onthaalbeleid, Oudkomers en 
Navigate Youth

● Op maat van lokaal bestuur, met ruimte voor 
experiment

lokale 
besturen

1. Wij zijn partner van
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● Opleiden en coachen van ervaringsdeskundigen in 
migratie (toeleiders)

● Toeleiders: brugfiguur tussen mensen en diensten

● Vier types: starter, doorgroeier, projectmedewerker 
en projectverantwoordelijke

● Dichten kloof met de arbeidsmarkt

onderneming
voor toeleiders

2. Wij zijn een sociale



OCMW-Ondersteuning

Wie? Bewoners van het LOI of cliënten van OCMW

Wat? Ondersteunen van maatschappelijk werker

Hoe? Intakegesprek, opvolggesprekken, 
huisbezoeken, 

toeleiden naar diensten, ...

Onthaalbeleid

Wie? Nieuwe inwoners met migratieachtergrond

Wat? Onthaal in nieuwe gemeente

Hoe? Oriënteren in gemeente, integratienoden 
detecteren, 

onthaaltraject toewijzen en toeleiden naar 
diensten

Navigate You(th)

Wie? Kinderen en jongeren met migratieachtergrond

Wat? Toeleiden naar gepast vrijetijdsaanbod

Hoe? Interesses in kaart brengen, match met aanbod 
en

toeleiden naar aanbod

Onthaalbeleid onderwijs

Wie? Nieuwe ouders met migratieachtergrond

Wat? Onthaal in nieuwe school

Hoe? Oriënteren in school, integratienoden 
detecteren, 

onthaaltraject toewijzen en toeleiden naar 
diensten

Kies je partnerformule
Hoe we samenwerken
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Onthaalgesprekken Huis van het Kind

Wie? Gezinnen in kansarmoede

Wat? Ondersteunen van maatschappelijk werker

Hoe? Intakegesprek, opvolggesprekken, 
huisbezoeken, 

toeleiden naar diensten, ...

Oudkomers

Wie? Inwoners met taal - en integratienoden

Wat? Vorm geven aan integratietraject

Hoe? Integratienoden in kaart brengen, stappenplan 
opstellen en toeleiden naar diensten

4de pijler

Wie? Inburgeraars die integratieproces volgen

Wat? Versnellen en verbeteren van integratieproces

Hoe? Trajecten vormgeven, opvolgen en bijsturen,        
brugfiguur tussen inburgeraar en aanbod, drempels 
wegwerken

Buurtwerk

Wie? Wijkbewoners met migratieachtergrond

Wat? Ondersteuning van de buurtwerker

Hoe? Informeren , integratienoden detecteren, 
onthaaltraject toewijzen en toeleiden naar 

diensten

Liever op maat?
Hoe we samenwerken
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Voor partners en lokale besturen werken we graag ook projecten op maat uit. 
Reeds gerealiseerde projecten zijn:



Jongeren in Actie

Wie? Jongeren met migratieachtergrond

Wat? Versterken bestaande project Jongeren in Actie

Hoe? Onthaalgesprekken, ondersteunen, signaleren 
van trends, adviseren, ...

Traject buitenlandse werknemers 
(Colruyt)

Wie? Buitenlandse werknemers

Wat? Trajectbegeleiding

Hoe? Persoonlijke begeleiding, infosessies, ...

Liever op maat?
Hoe we samenwerken
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Voor partners en lokale besturen werken we graag ook projecten op maat uit. 
Reeds gerealiseerde projecten zijn:



Project Onthaalbeleid
Methodiek

Werven Oriënteren (onthaalgesprek) Opvolgen

● Actief contacteren
Afgelijnde doelgroep overtuigen om 
deel te nemen aan project

● Instroommonitoring
Gestandaardiseerde meting

● Onthaaltraject
Start keten i.f.v. de verwachting t.o.v. 
nieuwe inwoner

● Integratienoden
Vragen van de nieuwe inwoner

● Informeren, motiveren en 
responsabiliseren
Goede start van integratie in de 
gemeente

● Opvolgen van het 
onthaaltraject
Heeft de nieuwe inwoner het 
onthaaltraject gestart / afgerond

● Opvolgen van de 
integratienoden
Toeleiden naar een passend aanbod 
Actieonderzoek
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PLAN —Voorbereiden
We bouwen aan een samenwerking

Op maat van lokale context

DO — Uitvoeren
We werken aan integratie van inwoners

Uitvoeren van methodiek

ACT — Adviseren
We zoeken naar oplossingen
Ondersteunen van lokale regie

CHECK — Rapporteren
We signaleren trends, kansen, en uitdagingen

Analyseren van informatie

De cyclus van onze

partnerformules
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Voorbereiden
Bouwen aan samenwerking

Selecteren van de gepaste 
toeleider

Enten van methodiek op de 
lokale context

Coachen van lokale 
projectverantwoordelijke

Uitvoeren
Werken aan integratie

Coachen en begeleiden van de 
toeleider

Uitvoeren van de methodiek 
door toeleider

Ad hoc inschakelen van 
competenties toeleider

Adviseren
Zoeken naar oplossingen

Toeleiders zijn klankbord en 
adviesverstrekkers voor het 
beleid van het lokaal bestuur 

Netwerk van experten en 
partnerorganisaties

Rapporteren
Signaleren van kansen 
en uitdagingen

Aangepast registratiesysteem

Cijferrapporten op maat van 
lokaal bestuur

Toelichting van signalen op 
overlegstructuren

Stap voor stap
Onze Partnerformules
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Toeleider met interesse in sociale sector

Zet ervaringsdeskundigheid in als een 
troef in dienst- en hulpverlening

Is begeleider van cliënten

Toeleider met talent voor sociale sector

Zet ervaringsdeskundigheid in als een 
troef in dienst- en hulpverlening

Is begeleider en dienstverlener van 
cliënten

Is een brugfiguur tussen cliënt en 
partneroganisaties

Toeleider met diploma in sociale sector

Zet ervaringsdeskundigheid in als een 
troef in dienst- en hulpverlening

Is professionele begeleider en 
dienstverlener van cliënten

Is een brugfiguur tussen cliënt en 
partnerorganisaties

Is een volwaardig partner in integratie
van het lokaal bestuur

Is eindverantwoordelijke van het project

Toeleider met ervaring in sociale sector

Zet ervaringsdeskundigheid in als een 
troef in dienst- en hulpverlening

Is professionele begeleider en 
dienstverlener van cliënten

Is een brugfiguur tussen cliënt en 
partnerorganisaties

Is een volwaardig partner in integratie
van het lokaal bestuur

Starter Doorgroeier ProjectverantwoordelijkeProjectmedewerker

TWE via art. 60
3d / week; projectuitvoering

LDE-statuut
4d / week; projectuitvoering

C-niveau
4,5d / week; projectuitvoering

B-niveau
5d / week; projectuitvoering

toeleiders
Vier types
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Thainy Macedo De Andrade
Project Onthaalgesprekken

Radwan Mohamed
OCMW ondersteuning

Toeleiders Geraardsbergen
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PIN je mee ?
Contact

Hoofdkantoor
Kanaalbrugstraat 5E
1500 Halle

02 304 45 45
info@vzwpin.be

vzwpin.be

Kantoren

Schaarbeeklei 51-49
1800 Vilvoorde

Stationsstraat 11
9300 Aalst

mailto:info@vzwpin.be
https://www.pinvzw.be/

