
DOELSTELLING PROJECT KPI 
Veiligheid / leefbaarheid Preventie radicalisering KPI 2024: 30 gemeenten versterken hun LIVC 

werking en/of worden daarbij ondersteund 
door VVSG. 

Inzetten op polarisatie KPI: Minstens 10 gemeenten zetten in op het 
aanpakken van polarisatie-uitdagingen. 

Wijkverbeterings-
contracten en 
stadsvernieuwing 

KPI 2024: we sluiten met 10 gemeenten 
een wijkverbeteringscontract af dat 
inzet op netwerkversterking en het 
tegengaan van segregatie 
 

Nederlands Zomerscholen KPI 2024: jaarlijks volgen 23.400 
kinderen (3% van het totaal leerlingen) 
uit het basis- en secundair onderwijs 
twee weken zomerschool. 

 
Nederlands van volwassenen 
versterken 

KPI 2024: jaarlijks nemen 15.000 volwassen 
anderstaligen deel aan een specifiek 
opgezette oefenkans. 

Competenties Verkorte opleidingstrajecten KPI 2024: jaarlijks worden 2200 mensen 
bereikt, waarvan de helft een traject 
gestart is om tot een diploma-erkenning 
te komen. 

Baanbrekers KPI 2024: jaarlijks nemen 2000 jongeren 
in het hoger onderwijs en 2000 
kinderen in ASO deel. 60% behaalt hun 
diploma. 

Tweede kans KPI 2024: jaarlijks worden 1000 
ongekwalificeerde uitstromers begeleid. 

Werk Kansengroepen toeleiden naar de 
arbeidsmarkt 

KPI 2024: jaarlijks worden 1000 
nieuwkomers, 250 mensen met een 
handicap en 500 55-plussers bereikt. 

Iedereen aan het ondernemen KPI 2024: jaarlijks worden 500 
nieuwkomers begeleid, waarvan 60% na 
twee jaar nog steeds aan de slag is als 
ondernemer. Jaarlijks worden 200 
vrouwen lid van ondernemersnetwerken 

Buddy’s voor werk KPI 2024: jaarlijks worden 2000 jongeren 
begeleid. 

Netwerk Buddy’s voor nieuwkomers KPI 2024: jaarlijks krijgen 8000 inburgeraars 
een buddy, volgen stage of doen 
vrijwilligerswerk. 

Sport als hefboom voor een sterk 
sociaal netwerk 

KPI 2024: jaarlijks komen 1000 nieuwkomers 
voor het eerst in contact met een 
sportorganisatie. 

Toekomstnetwerk KPI 2024: Jaarlijks worden 2000 jongeren 
bereikt. 

Brugfiguren KPI 2024: Jaarlijks zetten 10 gemeenten 
brugfiguren in. 

Non-discriminatie Straatintimidatie aanpakken KPI 2024: 10 steden of gemeenten die 
straatintimidatie planmatig en effectief 



 

aanpakken 
Omstaandersprincipe KPI 2024: jaarlijks worden 1000 

professionals (jeugdwerk, sport, 
onderwijs, …) en 1000 burgers gevormd 
volgens het bijstaanders-principe. 

Charters toegankelijkheid KPI 2024: Jaarlijks worden ministens 10 lokale 
besturen convenant of charter gemeentes 

Correspondentietesten KPI 2024: we ondersteunen die gemeenten 
die het systeem van correspondentietesten 
gebruiken door uitwisseling info en het 
benchmarken van resultaten. 
 

Eén gemeenschap Verbinding in en rondom de school KPI 2024: jaarlijks worden de ouders 
van 3000 kinderen begeleid. Jaarlijks 
wordt in 5 scholen de segregatiespiraal 
doorbroken. 
 

Diversiteit in het lerarenkorps KPI 2024: jaarlijks volgen 100 jongeren 
met migratieroots een lerarenopleiding. 
Minstens 2/3de behaalt  zijn diploma. 
 

Pleinmakers KPI 2024: jaarlijks worden in 10 sociale 
woonwijken pleinmakers ingezet. 
Indicatoren zijn NT2-leerders, deelname 
oudercontact, studie en opleiding, 
participatie buurtactiviteiten en 
schoonmaakacties, vrijwilligerswerk. 

 
Verbindingsambassadeurs KPI 2024: jaarlijks worden 1000 jongeren 

met migratieroots en 200 jongeren met 
een handicap toegeleid. 
 

Deelname versterken van 
personen met een handicap en 
personen van buitenlandse 
herkomst aan cultuur 

KPI 2024: jaarlijks worden 500 jongeren 
met migratieroots en 100 jongeren met 
een handicap toegeleid. 


