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Factsheet #5 
The Netherlands 

 

Ana woont al geruime tijd in 
Nederland, de weg echter 
naar arbeidsintegratie 
duurde echter lang en was 
vaak moeilijk. Zij is geboren 
in Luanda (Angola) waar zij 
opgroeide onder de 
voortdurende dreiging van 
de Angolese burgeroorlog.  
 
Ana werd op jonge leeftijd 
moeder, wat betekende dat 
ze moest stoppen met school 
voordat ze enig diploma had 
behaald en daar ze belast was 
met de opvoeding van haar 4 
kinderen kon ze niet werken. 
De onveiligheid van de 
oorlog werd maar al te reëel 
toen haar man stierf. Dit 
tragische verlies, gekoppeld 
aan gebrek aan economische 
stabiliteit, deed Ana 
besluiten Angola te verlaten 
en met haar kinderen te 
emigreren op zoek naar een 
betere toekomst. Hun eerste 
bestemming was Madrid, 
Spanje, waar ze 3 jaar 
verbleven. En 25 jaar geleden 
kwamen Ana met haar 
kinderen naar Nederland. 
Hier heeft ze kinderen zien 

opgroeien om zelf ouders te 
worden. 
 
In haar eerste jaren in 
Nederland ging Ana 
vrijwilligerswerk doen in de 
gezondheidszorg, 
voornamelijk in de 
ouderenzorg vond. Na meer 
dan 5 jaar vrijwilligerswerk 
te hebben gedaan, kreeg Ana 
eindelijk de kans om actief te 
integreren in de 
arbeidsmarkt, ze kreeg een 
baan aangeboden en een 
contract van een jaar. Helaas 
werd haar contract niet 
verlengd en kon zij niet 
langer werken in de sector 
waaraan zij de voorkeur gaf, 
omdat er een nieuwe 
nationale wet was 
aangenomen die 
schooldiploma's eiste voor 
een baan als die van Ana.  
 
In de loop der jaren deed ze 
verschillende soorten 
vrijwilligerswerk, wat haar 
hielp met de Nederlandse 
taal, sociale contacten en het 
helpen van mensen, maar 
niets wekte echt haar 
interesse zozeer als werken 

De weg naar arbeidsintegratie 

 
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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in de gezondheidszorg. Ze 
had ook verschillende 
baantjes  zoals kinderopvang, 
zij het op een informele 
manier, wat verder bijdroeg 
tot haar uitsluiting van 
arbeid, en waarbij de 
arbeidsvoorwaarden niet 
goed genoeg waren om 
autonoom te worden van het 
bijstandssysteem. Ana heeft 
hiervan in de loop der jaren 
moeten deelnemen aan 
verschillende werk- en 
participatietrainingen in 
opdracht van de gemeente. 
Ondanks haar tegenzin voor 
dit soort programma's, 
raadde iemand Ana sterk aan 
om het Netwerkpro "Sterk 
Naar Werk" 
trainingsprogramma te 
volgen.  
 
De aanpak van het 
programma is gebaseerd op 
het naar boven halen van het 
talent van de deelnemers, 
hen te helpen zich te 
realiseren wat hun 
beroepsdoelen zijn en de 
mogelijkheden en concrete 
stappen in kaart te brengen 
die zij moeten volgen om hun 

doelen te bereiken. Het leunt 
sterk op specifieke 
empowerment 
methodologieën en biedt 
vrouwen de juiste 
instrumenten die nuttig zijn 
op de werkplek.  
Haar droom was vanaf het 
begin heel duidelijk: weer in 
de gezondheidszorg werken, 
maar in de loop der jaren 
waren haar doelen vervaagd. 
Als programma-activiteit, en 
gebruikmakend van het 
uitgebreide netwerk van 
particuliere organisaties dat 
Netwerkpro heeft, kreeg de 
groep meerdere presentaties 
van verschillende 
zorgorganisaties. Met deze 
presentaties kond Ana uit de 
eerste hand informatie 
krijgen over de vacatures die 
organisaties boden, zelfs 
zonder vereiste diploma's; 
sommige van hen boden zelfs 
formele en accrediteerbare 
training op de werkplek. Met 
deze Netwerkpro cursus 
heeft Ana haar persoonlijk 
actieplan kunnen opstellen. 
Met de steun van de mentor 
die haar in het kader van het 
programma werd 

toegewezen, de coördinator 
en natuurlijk haar familie, 
overwoog Ana alle 
baankansen die haar werden 
voorgesteld, alsook haar 
levensdoelen op lange 
termijn.  Na afloop van de 
opleiding had Ana 
sollicitatiegesprekken met 3 
partnerorganisaties. Na veel 
nadenken maakte Ana 
uiteindelijk haar keuze en 
koos ze voor een organisatie 
die werk en 
vaardigheidstrainingen 
aanbiedt in de sector van de 
residentiële zorg. In oktober 
tekende ze een contract voor 
1 jaar. Een geweldig begin 
van haar nieuwe start!  
 
Het verhaal van Ana bewijst 
dat migrantenvrouwen veel 
baat kunnen hebben bij 
integratieprogramma's die 
gericht zijn op 
arbeidsintegratie, en die een 
aanpak hebben die zich 
concentreert op de 
persoonlijke ontwikkeling 
van de vrouwen en het 
voortbouwen op een sterk 
netwerk. 
 
 

 

 

 

 

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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