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Sociaal tolken en vertalen
Juridische dienstverlening

integratie-inburgering.be

WAT DOEN WIJ VOOR U?
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Inburgering
wegwijs in de samenleving
In Vlaanderen en Brussel organiseren wij het
inburgeringsprogramma voor nieuwkomers
en andere personen van buitenlandse herkomst.
INBURGERING BESTAAT UIT:
Een cursus maatschappelijke oriëntatie:
over leven, werken, normen en waarden in België.
De cursist krijgt les in een taal die hij begrijpt.
Nederlandse taallessen.
Individuele begeleiding (in de zoektocht naar werk,
studies, hulp bij diplomawaardering).

CONTACT
Het Agentschap Integratie en Inburgering in uw regio:
www.integratie-inburgering.be/contact
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Integratie
advies en ondersteuning
Hoe omgaan met de concrete gevolgen van migratie?
Wij ondersteunen lokale besturen, diensten en
voorzieningen bij vragen over dit thema.
We informeren objectief en op maat. We geven
vormingen en begeleiding gericht op de praktijk.

Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Vluchtelingen in uw gemeente: wat betekent dat
voor uw dienstverlening?
Hoe uw dienstverlening toegankelijk maken voor al
uw inwoners of cliënten?
Hoe mensen met een migratieachtergrond betrekken
bij het lokaal beleid of uw dienstverlening?
Hoe het samenleven bevorderen in buurten waar
mensen van verschillende herkomsten wonen?
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Nederlands als
tweede taal (NT2)
informatie en niveaubepaling
Wie Nederlands wil leren, krijgt bij ons informatie
over Nederlandse taalcursussen in de regio.
We schatten het niveau en de leervaardigheid van de
kandidaat in. Dat doen we in een gesprek of een test.
Zo kunnen we naar een gepaste cursus doorverwijzen.
Zelf organiseren we geen taalcursussen. We werken
samen met het volwassenenonderwijs.

CONTACT
Het Agentschap Integratie en Inburgering in uw regio:
www.integratie-inburgering.be/contact
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Sociaal tolken en vertalen
tolk- en vertaalopdrachten,
certificering
•
•

Wij stellen gecertificeerde sociaal tolken en vertalers
ter beschikking van voorzieningen, overheden,
hulpverleners en ambtenaren.
We leiden sociaal tolken en vertalers op en reiken
certificaten uit.

CONTACT
Op zoek naar een sociaal tolk of vertaler?
Wilt u graag sociaal tolk of vertaler worden?
www.integratie-inburgering.be/stv
www.sociaaltolkenenvertalen.be
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Juridische
dienstverlening
vreemdelingenrecht en
internationaal familierecht
Expertise over:
•
•
•
•
•
•

verblijfsrecht
verblijfsdocumenten, inschrijving in het rijksregister,
reisdocumenten
allerlei rechten naargelang de verblijfsituatie
de Belgische nationaliteit
internationale familiesituaties
legalisatie en erkenning van buitenlandse
documenten

We bieden:
•
•
•
•
•

actuele info op www.vreemdelingenrecht.be
een nieuwsbrief en andere publicaties
helpdeskadvies
vorming
begeleiding

CONTACT
www.vreemdelingenrecht.be
www.integratie-inburgering.be/juridische-dienstverlening
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Onze geschiedenis
In Vlaanderen en Brussel waren tot 2015 verschillende
diensten en organisaties actief op het vlak van
integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen
Nederlands.
In 2015 ontstond het Agentschap Integratie en
Inburgering als een fusie van:
• de integratiecentra
• de onthaalbureaus inburgering
• de sociaal tolk- en vertaaldiensten
(behalve Brussel Onthaal)
• het Kruispunt Migratie-Integratie
• de Huizen van het Nederlands (behalve Brussel)
Het Agentschap Integratie en Inburgering is een extern
verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de Vlaamse
overheid, opgericht in de vorm van een private stichting.
In de steden Antwerpen en Gent vormen deze diensten
afzonderlijke Agentschappen (Atlas en IN-Gent).
MEER INFO:
www.integratie-inburgering.be/wie-zijn-we

Waar vindt u ons?
WIJ ZIJN ACTIEF IN ZES REGIO’S:
•
•
•
•
•
•

Antwerpen (met uitzondering van stad Antwerpen)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen (met uitzondering van stad Gent)
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

Alle regionale adressen:
www.integratie-inburgering.be/contact
Hoofdzetel:
Agentschap Integratie en Inburgering
Tour & Taxis, Havenlaan 86C – bus 212
1000 Brussel

V.U. Leen Verraest, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel
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