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Building inclusive cities with migrants

Samen bouwen aan 
inclusieve steden 
IncluCities in het kort



Een netwerk van 8 steden en hun koepelverenigingen van steden en gemeenten: 

4 Mentoren
• stad Fuenlabrada en de Spaanse Federatie 

van Gemeenten en Provincies, FEMP
• Stad Brussel  en de Brusselse vereniging 

van gemeenten, BRULOCALIS
• Gemeente Schaarbeek en de Brusselse 

vereniging van gemeenten, BRULOCALIS
• stad Mechelen en de Vlaamse Vereniging 

van Steden en Gemeenten, VVSG

4 Mentees
• stad Livadia en de Grieks vereniging van 

steden en gemeenten, KEDE
• stad Saint-Jean-de-la-Ruelle en de Franse 

vereniging van steden en Gemeenten, 
AFCCRE 

• stad Capaci en de Italiaanse vereniging van 
steden en gemeenten, AICCRE

• stad Jelgava met de Letse vereniging van 
steden en gemeenten, LPS 
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Fasen van het mentorproces 

Definiëring van 
thematische 
benchmarks voor 
elke groep van 2 
steden 
• Goede praktijken 

bundelen 
• Definiëring van 

sleutelfactoren

Mentortraining 
(voor alle steden) 
en oprichting van 
lokale netwerken 
(NGO’s, 
ambtenaren, 
etnisch-culturele 
verenigingen, 
enz.) om deel 
te nemen aan 
studiebezoeken

Training 
academies 
en transfer 
workshops voor 
alle partners en 
steden.

3e studiebezoek:

• Beoordeling 
van alle 
actieplannen

1e studiebezoek: 

• Opmaak 
actieplannen

2e studiebezoek:

• Consolidatie 
van 
actieplannen

Output:
• Actieplannen (mentees)
•  Online one-stop-shops met 

basisinformatie voor nieuwkomers 
(taallessen, juridisch advies enz.) 

• Infografieken 
• Methodologische gids 
• Geïntegreerde toolkits

Studiebezoeken:
• Behoeften / Actieplannen
• Verfijning 
• Beoordeling

Behoefte-analyse 
en matching 
tussen de 8 
steden 

* Voorbeelden van benchmarks en sleutelfactor (over 
onderwijs) 

 Benchmark: toegang van kinderen van 
nieuwkomers tot onderwijs. 

 Sleutelfactoren: voldoende financiële middelen 
van gezinnen en bereidheid om hen naar school 
te brengen. 
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Over INCLUCITIES
Grote en kleine steden in heel Europa zijn de laatste decennia sterk veranderd door migratie. Veel 
steden staan voor de uitdaging om nieuwkomers te integreren in hun lokale context.  De impact 
van migratie op lokaal niveau en de cruciale rol van lokale besturen op vlak van integratie staat 
in schril contrast met de beperkte middelen die kleine en middelgrote steden ter beschikking 
hebben. 

Het project IncluCities loopt van 2020 tot en met 2022 en wil de integratie van derdelanders1  
in kleine en middelgrote steden verbeteren via samenwerking tussen Europese steden. Acht 
steden en hun koepelorganisaties van steden en gemeenten nemen eraan deel. Het initiatief 
wordt geleid door de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) en gefinancierd door 
het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds van de Europese Unie (AMIF).

Doelstellingen  

 z Faciliteren van kennisuitwisseling tussen steden en hun respectievelijke 
koepelorganisaties van steden en gemeenten via een mentor/mentee-formule om zo de 
lokale praktijk te verbeteren. 

 z Versterken van de capaciteit om tot een beter integratiebeleid te komen

 z Versterken van de rol van de koepelorganisaties van steden en gemeenten als sleutelactor 
in de coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus en als kennismakelaar van de 
eigen leden.

De methode 
De kracht van IncluCities zit in het aanreiken van concrete lokale oplossingen door zich te laten 
inspireren door andere Europese steden. Door het opschalen van wat goed werkt, willen we 
ook de Europese beleidslijnen over integratie beïnvloeden zodat deze meer beantwoorden 
aan de lokale noden. We ondersteunen de interstedelijke samenwerking via mentoring om 
de integratie op lokaal niveau te verbeteren. Bovendien willen we anderen inspireren om deze 
methode in de toekomst te gebruiken.

IncluCities helpt menteesteden actieplannen rond integratie te ontwikkelen door benchmarks 
te bepalen, gebaseerd op praktijkervaring van ervaren steden (mentoren). Door het bepalen van 
benchmarks en het identificeren van de sleutelfactoren die nodig zijn om deze benchmarks te 
bereiken, bevordert IncluCities het ontwerp en de implementatie van actieplannen. 

Na de identificatie van noden en sterktes, zullen de mentorsteden, met ondersteuning van 
Migration Work,  samenwerken met hun mentees aan een concreet lokaal vraagstuk met 
betrekking tot integratie. Een reeks goede praktijken van deelnemende steden en andere 
lokale besturen in heel Europa en het CEMR-netwerk zullen extra inspiratie bieden voor deze 
actieplannen. 

Verwachte resultaten

1. Een betere en 
duurzame integratie 
van derdelanders in 
middelgrote steden. 

2. Een betere 
transnationale lokale 
samenwerking 
tussen steden en 
verenigingen van 
lokale en regionale 
besturen

3. Versterken van 
de capaciteit van 
steden en hun 
koepelorganisaties 
van steden en 
gemeenten

1 Een derdelander is een persoon met een andere nationaliteit dan die van één van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, 
Liechtenstein of Zwitserland.



INCLUCITIES
CCRE-CEMR
Council of European Municipalities and Regions
1 Square de Meeûs   
B - 1000 Brussels

 @InclucitiesEU    @inclucities

www.inclucities.eu
Contact: 
Barbara Kuznik, Communication officer 
Barbara.Kuznik@ccre-cemr.org
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De Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (CEMR) is de oudste en meest uitgebreide 
Europese vereniging van lokale en regionale overheden. We brengen de koepelverenigingen 
van steden en gemeenten van 41 Europese landen samen. 


