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Factsheet #4 
Italië 

 

Wat betekent het om 
interventies te ontwerpen 
volgens een territoriale 
en multi-stakeholder 
benadering? Hoe kunnen we 
zorgen voor een effectief en 
duurzaam model dat 
ontwikkeling en territoriale 
cohesie bevordert? 
Het Women4Integration (W
-IN) project besprak dit en 
nog veel meer tijdens de in 
2022georganiseerde Trans
national Living Labs in 
Malmö en Barcelona.Deze 
studiebezoeken hebben het 
in beide steden mogelijk 
gemaakt om 
overeenkomsten, 
verschillen en voorbeelden 
van nauwe samenwerking 
tussen overheidsinstanties 
en maatschappelijke 
organisaties te belichten, 
met als doel interventies te 
ontwerpen die gericht zijn 
op het verbeteren van de 
omstandigheden van 
marginale groepen. 
De Transnational Living 
Labs hebben 4 
verschillende benaderingen 

opgeleverd: terwijl de 
interventie in de wijk Raval 
zich toespitst op het thema 
gender, heeft San Siro de 
territoriale focus verder 
ontwikkeld. In Zweden is de 
interventie 
in Rosengård gericht op 
partnerschap met lokale 
instellingen, terwijl de in 
Amsterdam (Zuid) 
Oost ontwikkelde 
interventie gericht is op het 
betrekken van de 
particuliere sector. 
De aanpak in elk land houdt 
ook verband met 
aanzienlijke contextuele 
verschillen. Hoewel de 
betrokken gebieden 
gemeen hebben dat het 
buurten zijn die te lijden 
hebben onder processen 
van marginalisering en 
uitsluiting van met name de 
buitenlandse bevolking, zijn 
er duidelijke elementen van 
discontinuïteit in termen 
van bevolkingsdichtheid en 
stadsplanning: Raval is, net 
als San Siro, een 
historische wijk met een 

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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hoge bevolkingsdichtheid, 
dicht bij het stadscentrum 
en met weinig groene 
zones. Rosengård en 
Amsterdam (Zuid) Oost 
kunnen daarentegen 
rekenen op een goede 
kwaliteit van gebouwen en 
groene zones, alsmede op 
overheidsbeleid en -
initiatieven die de 
integratie van de 
buitenlandse bevolking 
ondersteunen. 
Zweden en Nederland 
presenteren zich ten slotte 
als landen van bestemming 
voor migratiestromen, 
terwijl Spanje en Italië in 
plaats daarvan 
transitielanden zijn, een 
factor die aanzienlijke 
gevolgen heeft voor de 
integratieprocessen (die 
vaak worden onderbroken). 
De Transnational Living 
Labs hebben de kwestie van 
samenwerking met 
overheidsinstellingen sterk 
naar voren gebracht als een 
sleutelelement voor de 
duurzaamheid van 
interventies, aan de hand 

van goede voorbeelden die 
zich in de praktijk hebben 
bewezen en nog steeds 
actief zijn.Het bezoek aan 
Malmö heeft geleid tot de 
introductie van het initiatief 
"Joint Forces Herrgarden", 
dat voorziet in nauwe 
samenwerking tussen de 
gemeente Malmö, de in het 
gebied aanwezige 
verenigingen en de 
universiteit van de stad. In 
het kader van dit initiatief 
werd een partnerschap 
gesloten tussen de non-
profit en de openbare 
sector, waarbij de 
gemeente langdurige steun 
garandeert aan entiteiten 
die sociaal nuttige 
activiteiten voor het gebied 
uitvoeren. Tijdens het 
bezoek aan Barcelona is 
ook gebleken hoe de 
territoriale netwerkvorming 
waarbij publieke en 
particuliere instanties in 
hetzelfde gebied 
samenwerken, zoals 
de Fundaciò Tot Raval, 
functioneel is voor het 
opzetten van programma's 
op middellange termijn. In 

dit geval bestaat de 
stichting bijvoorbeeld uit 50 
non-profit organisaties, 
onderwijscentra, culturele 
verenigingen, 
handelsverenigingen en 
particulieren die verbonden 
zijn met de wijk Raval met 
als doel te werken aan de 
verbetering van de sociale 
cohesie en de 
levenskwaliteit van de wijk.  
De samengestelde 
programmering en de 
samenwerking tussen de 
overheid en de 
maatschappelijke 
organisaties blijken een 
centraal element te zijn om 
de duurzaamheid van de 
programma's voor sociale 
ontwikkeling en territoriale 
cohesie te garanderen. Een 
essentiële rol, zowel om de 
economische 
duurzaamheid van 
fundamentele diensten voor 
de burgers te garanderen, 
als om een rol te spelen bij 
het sturen en harmoniseren 
van de antwoorden op de 
vele behoeften van de 
gemeenschap.
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