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Lier, 8 april 2019 

Schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen 

Betreft: Samen Inburgeren in Lier 

Geachte College, 

Onlangs verscheen er vanuit de stad een oproep aan haar inwoners om in te tekenen op 'Samen 

Inburgeren', een traject waarbij vrijwilligers zich gedurende zo'n zes maanden ontfermen over 

inburgeraars. 

Op 5 april werden de inschrijvingen beëindigd. 

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen: 

Hoeveel vrijwilligers schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook de cijfers voor 2017 

en 2018. 

Hoeveel van deze vrijwilligers van 2019 tekenden ook in 2017 en/of 2018 reeds in voor het 

initiatief? 

Hoeveel inburgeraars schreven zich in voor de laatste oproep? Graag ook cijfers voor 2017 en 

2018. 

Heeft u een zicht op de frequentie waarmee vrijwilligers en burgeraars afspreken in die zes 

maanden? Is er een minimum vastgelegd? 

Waren er in de afgelopen trajecten in 2017 en 2018 vrijwilligers of inburgeraars die het 

initiatief vroegtijdig stopgezet hebben? Indien ja, met welke reden(en)? 

Welke concrete ondersteuning krijgen de vrijwilligers? Wordt er na het algemene 

infomoment voorzien in bijvoorbeeld terugkom- en/of uitwisselingsmomenten? 

Alvast dank voor uw antwoord. 

Stéphanie Van Campenhout 

Gemeenteraadslid CD&V Lier-Koningshooikt 



KABINETTEN 

vragen naar 
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Schriftelijke vraag: samen inburgeren 

Geachte mevrouw Van Campenhout, 

Stéphanie VAN CAMPENHOUT 
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03 480 03 04 

uw kenmerk 

datum 
9-5-2019 

bijlage(n) 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: 

Er worden gemiddeld zo'n 20-tal groepjes per editie gevormd. Het zijn al lang geen duo's meer omdat mensen vaak 
deelnemen met het hele gezin op vraag en initiatief van de inburgeraars. Ondertussen kunnen deelnemers dus individueel 
deelnemen OF met een partner en/of gezin. 
De inschrijvingen worden niet per kop geregistreerd maar per deelname. Een individu = 1 inschrijving, maar een gezin met 
3 kinderen= ook 1 inschrijving. Wanneer we dus spreken over 20 inschrijvingen bij de inburgeraars, kan dit makkelijk over 
30 à 40 personen gaan, inclusief kinderen. Gemiddeld doen er zo elk jaar makkelijk een 70-tal mensen mee. 

De vrijwillige coaches/gezinnen die zich inschreven: 

2019:21 

2018:20 

2017:29 

In 2019 zijn er al zeker vijftien vrijwilligers die zich het jaar voordien ook geëngageerd hebben. Definitieve cijfers zijn eind 
mei beschikbaar na de koppeling. In 2018 waren dit er negentien, in 2017 waren dit drieëntwintig vrijwilligers. 

Inschrijvingen inburgeraars laatste 2017-2019: 

2019:22 

2018:23 

2017:34 

In het kennismakingsgesprek met de inburgeraars wordt ook gekeken naar het taalniveau. Een minimum van 2.1 behalen 
is als voorwaarde ingesteld om te kunnen deelnemen omdat inburgeraars toch moeten kunnen afspreken en een basis 
hebben om met hun coach te converseren. De laatste twee jaar beklemtonen we dat ook in de promotie. Wanneer de 
taalvoorwaarde niet wordt gehaald, verwijzen we de kandidaat door naar andere taalinitiatieven zoals bv. De Babbelier, 
adviseren we hen om hun cursus Nederlands te blijven verderzetten en houden we de persoon op de wachtlijst voor de 
volgende reeks in het daaropvolgende jaar. De kans is reëel dat ze dan wel voldoende Nederlands kunnen spreken om te 
kunnen meedoen. 

Bijgevolg nog de effectieve deelname inburgeraars: 

2019:22 
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2018:20 

2017:25 

Wanneer de effectieve deelname van het aantal inburgeraars hoger ligt dan van het aantal coaches wordt bekeken of 
bepaalde coaches het aankunnen om contact te hebben met 2 inburgeraars, eventueel gelijktijdig in een groepje. 

Er is een minimum vastgelegd voor de frequentie waarmee de vrijwilliger en de inburgeraar dienen af te spreken (1x 
afspreken om de 2 weken). Dit minimum is vastgelegd rekening houdend met het feit dat. het project haalbaar en 
toegankelijk moet zijn voor ieder type vrijwilliger, ook voor de werkende Lierenaar met een huishouden. De groepjes zijn 
vrij om, rekening houdend met dat minimum, elkaar zoveel te zien als ze willen. 

In 2017 en 2018 is er telkens 1 traject geweest waarbij er een vroegtijdige stopzetting nodig was. 

In 2017 gaf de inburgeraar aan dat hij zijn coach moeilijk kon bereiken. De coach kampte met een depressie. Er werd een 
nieuwe vrijwilliger gevonden Dat tweede traject is wel succesvol afgerond. 

In 2018 was er opnieuw een inburgeraar die aangaf al een tijdje niets van zijn coach gehoord te hebben. De coach gaf aan 
dat het profiel van de persoon waarmee hij dacht gekoppeld te zijn, eigenlijk gewijzigd was. De inburgeraar had zich 
namelijk alleen ingeschreven, maar naarmate het traject vorderde betrok de inburgeraar meer en meer zijn gezin met 
kleine kindjes bij de ontmoetingen. De coach had meer gekozen voor contact 1 op 1 en niet voor een gezin met kleine 
kindjes. 

I.v.m. de ondersteuning van de vrijwilligers: Alles begint bij het kennismakingsgesprek dat we afnemen van elke kandidaat 
(vrijwilliger & inburgeraar). We nemen de tijd om elke kandidaat te leren kennen en te informeren, hun vragen te 
beantwoorden en uit te leggen hoe het project loopt. Van elke kandidaat maken we een fiche met hun profiel. Op de 
ontmoetingsdag leren alle kandidaten elkaar kennen via o.a. een speeddate. Op het einde van de ontmoetingsdag geven 
ze een top 5 door van mensen waaraan ze gekoppeld willen worden. Op de ontmoetingsdag wordt weer verteld wat de 
volgende stappen zijn, kunnen deelnemers hun vragen stellen en krijgen ze een uitnodiging voor de startdag. 

Op basis van hun eigen voorkeur en van onze fiches trachten we de mensen of gezinnen zo goed mogelijk te koppelen. 
Op de startdag maken we bekend wie aan wie gekoppeld is, herhalen we wie hun hulplijn is gedurende het project 
(waarnaar ze kunnen bellen/mailen indien ze vragen of problemen hebben), helpen we bij het leggen van de eerste 
contacten, vertellen we welke groepsactiviteiten we organiseren in Lier waaraan ze kunnen deelnemen, ... 

Eind september worden de deelnemers uitgenodigd op een intervisieavond. We maken een groep met inburgeraars en 
een groep met coaches om uit te wisselen over het verloop van het project, hun vragen, hun verhalen, ... Zo horen ze ook 
eens van elkaar hoe het loopt en kunnen ze inspiratie opdoen. 

Tijdens het project wordt er contact opgenomen met alle deelnemers om te horen hoe de ontmoetingen lopen en het 
project wordt afgesloten met een etentje in december waarbij we met de deelnemers napraten over hun traject en wie nog 
met wie contact blijft houden. 

Met vriendelijke groeten 

Katleen Janssens 

Algemeen Directeur 

Frank Boogaerts 

ji Burgemeester 




