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Marwa komt uit Asyût in 
het zuiden van Egypte. Ze 
is 40 jaar oud en heeft een 
gezin met 2 kinderen van 8 
en 6 jaar oud. Marwa komt 
in 2013 naar Italië om zich 
te herenigen met haar 
man. Ze laat haar grote 
gezin van herkomst achter 
en haar baan in de 
administratie en het 
bedrijfsleven die ze begon 
na haar studie economie 
en handel. In de wijk San 
Siro in Milaan, waar ze 
woont, heeft Marwa geen 
andere belangrijke relaties 
dan haar man en is ze voor 
elke behoefte op hem 
aangewezen. Kort na haar 
aankomst wordt ze 
zwanger van haar eerste 
kind, en vervolgens van 
haar tweede. Als moeder 
heeft ze weinig tijd om 
haar Italiaans te leren en te 
verbeteren en haar nieuwe 
leefomgeving te leren 
kennen. Maar de kinderen 
groeien snel op, en als ze 

allebei naar school gaan 
heeft Marwa eindelijk 
meer tijd voor zichzelf. In 
2021 komt ze in contact 
met het project 
Women4Integration. 
Aanvankelijk is ze 
geïnteresseerd in sociale 
activiteiten. Ze heeft het 
grootste deel van haar 
jaren in Italië binnen de 
huiselijke muren 
doorgebracht en wil uit 
haar isolement komen, 
andere vrouwen 
ontmoeten en tijd met hen 
doorbrengen om elkaar te 
leren kennen en 
ervaringen te delen.  
Trouwens, eenheid is 
kracht! Het is 
gemakkelijker om in het 
gezelschap van andere 
vrouwen de moed te 
verzamelen om 
onbekende plaatsen in de 
buurt te bezoeken, of zich 
zelfs buiten de grenzen te 
wagen om de diensten en 
mogelijkheden die de stad 
biedt te verkennen. Voor 

De weg naar arbeidsintegratie: een casestudy 
uit Italië 

 
WOMEN4INTEGRATION - VAN 
WIJK NAAR EUROPA 
 
Het project  
Women4Integration (W-IN), 
medegefinancierd door het 
Fonds voor Asiel, Migratie en 
Integratie van de Europese 
Unie (nr. 957892), bevordert 
de economische en sociale 
integratie van kwetsbare 
migrantenvrouwen die in 
gemarginaliseerde buurten 
van grote Europese 
metropolen wonen. Het 
project wordt uitgevoerd in 
Italië, Spanje, Nederland en 
Zweden, in vier perifere 
wijken van de steden 
Amsterdam (Oost en Zuid-
Oost), Barcelona (Raval), 
Malmö (Rosengård) en Milaan 
(San Siro). Deze wijken 
worden gekenmerkt door een 
hoge concentratie inwoners 
met een migratieachtergrond, 
waaronder vrouwen die 
kwetsbaar zijn door een laag 
opleidingsniveau en onzekere 
sociaaleconomische 
omstandigheden. Deze wijken 
worden ook gekenmerkt door 
de aanwezigheid van actieve 
plaatselijke netwerken, 
informele groepen en 
verenigingen die zich dagelijks 
inzetten voor sociale 
integratie. 
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het eerst sinds haar 
aankomst in Italië een 
concert bijwonen, de 
kinderen begeleiden naar 
een sportevenement, de 
beschikbare diensten in de 
buurt en in de stad 
bezoeken en leren hoe ze 
informatie moet vragen, 
geven haar een nieuw 
bewustzijn, kracht en 
hernieuwd enthousiasme. 
Tot dan toe heeft Marwa 
nooit geprobeerd een baan 
te zoeken in Italië, maar 
dankzij het voorbeeld van 
andere vrouwen en de 
steun van het project kan 
ze beginnen na te denken 
over haar leven en haar 
nieuwe verwachtingen. 
Marwa komt tot de 
vaststelling dat ze wil 
werken, enerzijds om bij te 
dragen aan het 
gezinsbudget, anderzijds 
om meer persoonlijke 
autonomie te hebben. 

Aanvankelijk steunt haar 
man haar niet, maar een 
ontmoeting met de 
projectleiders en een 
bezoek aan de plaats waar 
Marwa de andere vrouwen 
ontmoet, dezelfde plaats 
waar haar kinderen na 
schooltijd naartoe gaan om 
geholpen te worden met 
hun huiswerk, zorgen 
ervoor dat hij langzaam 
zijn weerstanden overwint 
en zijn vrouw steunt. 
Marwa begint zo aan een 
traject van begeleiding 
naar werk dat bestaat uit 
oriëntatiebijeenkomsten 
over actief zoeken naar 
werk, kennis van de 
arbeidsmarkt, rechten en 
plichten van werknemers, 
solliciteren op vacatures, 
CV, sollicitatiegesprekken, 
en een beroepsopleiding 
tot kantinemedewerkster, 
een baan die haar in staat 

stelt werk en gezin perfect 
te combineren.  
 
Praten over sociale en 
arbeidsintegratie betekent 
ook dat: vrouwen de 
instrumenten krijgen om 
meer zelfvertrouwen te 
krijgen, meer te weten te 
komen over de diensten in 
het gebied en hen te 
ondersteunen bij het 
opbouwen van een nuttig 
netwerk, zodat zij de 
voorwaarden hebben om 
een baan te vinden en te 
behouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOMEN4INTEGRATION: HET PROJECT IN NEDERLAND 
In Nederland wordt het WIN-project uitgevoerd in de wijken Amsterdam Oost en Zuidoost, met 
elk ongeveer 38.000 inwoners en een aandeel van 35% migrantenbevolking met meer dan 150 
etnische achtergronden. De migranten komen voornamelijk uit Suriname, Marokko en Turkije. In 
2007 werd de oostelijke sector van de Bijlmermeerbuurt, waar bijna 50.000 mensen wonen, door 
de minister van Volkshuisvesting aangewezen als achterstandswijk.  
Het project wordt gecoördineerd door Soleterre (www.workisprogress.org) in samenwerking 
met de gemeente Milaan, Politecnico di Milano, Il Telaio delle Arti en Piano C. Andere 
partnerorganisaties zijn SURT, Malmo University en Yalla Trappan.  
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