
De organisatie van de integratiediensten 
 
 
 
Van een puzzel weten we dat de stukjes in elkaar passen... De aanpak van de integratiecentra 
hebben misschien toch wel meer iets van een kluwen of van een breiwerk met allerlei verschillende 
stukjes wol... 
Hieronder meer details over de complexe ontwikkelingsgang van de integratiepraktijk. 
 
 
 
In Oost Vlaanderen werd eind de jaren '70 het SGOV opgericht: Samenlevingsopbouw Gastarbeiders 
Oost-Vlaanderen.  
Met het besluit van 1990 werd een nieuwe naam geïntroduceerd: Regionaal Integratiecentrum 
Migranten Oost-Vlaanderen (RIMOV)  
Het RIMOV werkte voor de Provincie Oost-Vlaanderen, uitgenomen de stad Gent. Gent krijgt een 
eigen Regionaal Integratiecentrum. Die functie wordt opgenomen door het Stedelijk Migrantencentum. 
Na het decreet van 1998 wordt RIMOV: Oost-Vlaams Diversiteitcentrum (ODICE), de 
gebiedsomschrijving blijft de provincie zonder Gent.  
In Gent fusioneren de private lokale integratiecentra tot het Integratienetwerk Gent (ING) en wordt het 
stedelijke migrantencentrum de Stedelijke Integratiedienst. 
 
In Vlaams Brabant: is het Brabant Regionaal IntegratieCentrum inderdaad gestart in Vilvoorde, maar 
nadien verhuisd naar Leuven: zie bijgaand besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997. 
Brabants Integratiecentrum, (BRIC) vzw, erkend regionaal integratiecentrum, gevestigd Pater 
Damiaanplein 10/8, te 3000 Leuven. 
Volgens Piet Janssen, bron van deze informatie, heeft de Raad van Bestuur nadien (1999 - 2000?) 
van de VZW Bric beslist de organisatie over te dragen aan het Provinciebestuur, waar het PRIC 
Vlaams-Brabant nu nog gevestigd is (Provincieplein 1,3010 Leuven). 
 
 
 
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
Regionale integratiecentra voor migranten en Vlaams overleg woonwagenwerk vzw Toekenning van 
bijkomende tijdelijke formatieplaatsen 
Een besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997 bepaalt: 
Artikel 1. Aan het Provinciaal Integratiecentrum, (PRIC) erkend regionaal integratiecentrum, 
gevestigd Universiteitslaan lA, te 3500 Hasselt, worden voor de periode 1 juli 1997 tot 31 
december 1997 drie-voltijdse en een halftijdse bijkomende stafmedewerkers toegekend. 
Art. 2. Aan het Regionaal Integratiecentrum Oost-Vlaanderen, (RIMOV) vzw, erkend regionaal 
integratiecentrum, gevestigd Plezantstraat 60, te 9100 Sint-Niklaas, worden voor de periode 1 juli 
1997 tot 31 december 1997 twee voltijdse bijkomende stafmedewerkers toegekend. 
Art. 3. Aan het Stedelijk Migrantencentrum, (SMC), erkend regionaal integratiecentrum, gevestigd 
Kaprijkestraat 12, te 9000 Gent, worden voor de periode 1 juli 1997 tot 31 december 1997 drie 
voltijdse bijkomende stafmedewerkers toegekend. 
Art. 4. Aan het Brabants Integratiecentrum, (BRIC) vzw, erkend regionaal integratiecentrum, 
gevestigd Pater Damiaanplein 10/8, te 3000 Leuven, worden voor de periode 1 juli 1997 tot 31 
december 1997 drie voltijdse en een halftijdse bijkomende stafmedewerkers toegekend. 
Art. 5. Aan het Provinciaal Integratiecentrum Migranten Antwerpen, (PRICMA) vzw, erkend 
regionaal integratiecentrum, gevestigd Groene Hofstraat 13, te 2850 Boom, worden voor de 
periode 1 juli 1997 tot 31 december 1997 drie voltijdse bijkomende stafmedewerkers toegekend. 
Art. 6. Aan het Centrum Buitenlandse Werknemers, (CBW) vzw, erkend regionaal 
integratiecentrum, gevestigd Van Daelstraat 32, te 2140 Borgerhout-Antwerpen, worden voor de 
periode 1 juli 1997 tot 31 december 1997 vier voltijdse en een halftijdse bijkomende 
stafmedewerkers toegekend. 
Art. 7. Aan De Foyer, vzw, erkend regionaal integratiecentrum, gevestigd Werkhuizenstraat 25, te 
1080 Brussel, worden voor de periode 1 juli 1997 tot 31 december 1997 vier voltijdse bijkomende 
stafmedewerkers toegekend. 
Art. 8. Aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen worden voor de periode 1 juli 1997 tot 31 
december 1997 twee voltijdse en een halftijdse stafmedewerkers toegekend. 
Art. 9. 1. Aan het Vlaams Overleg Woonwagenwerk, (VOW) vzw, gevestigd Ravenstraat 112, te 
3000 Leuven, worden voor de periode 1 juli 1997 tot 31 december 1997 vier bijkomende 



medewerkers toegekend. 
2. Voor deze vier personeelsleden worden de loon- en werkingskosten gesubsidieerd met een 
maximum van3 miljoen voor de vermelde periode. 
Art. 10. Voor de in artikel 1 tot en met artikel 9 vernoemde personeelsleden worden de loonkosten 
gesubsidieerd aan ten hoogste een anciënniteit van 7 jaar,overeenkomstig de regels bepaald in de 
artikelen 16 tot en met 19 van het hoger vermelde besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 
1990 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van integratiecentra voor 
migranten. Het te subsidiëren bedrag per centrum bedraagt maximumBF 711500 maal het 
toegekende personeelsvolume in voltijdsequivalent. 
Art. 11. Voor deze personeelsleden moet een personeelsdossier worden ingediend zoals bepaald in 
artikel 20, 1, van het hoger genoemde besluit. Na het indienen van het personeelsdossier zal per 
kwartaal een voorschot ten belope van 45 procent van de geraamde subsidie in betaling worden 
gesteld. 
Art. 12. De bewijsstukken worden ingediend samen met het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 22 
van het hoger genoemde besluit, en de berekening van de definitieve subsidie en de betaling van 
het saldo zullen gebeuren overeenkomstig artikel 21 van het genoemde besluit. 
Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997. 
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