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Factsheet #1 
The Netherlands 

 

The Women4Integration (W-
IN) project werd in februari 
2021 opgezet, met als doel 
de sociale en economische 
integratie te ondersteunen 
van migrantenvrouwen die 
in de buitenwijken van 4 
grote Europese metropolen 
wonen: San Siro (Italië), 
Raval (Barcelona), 
Amsterdam Oost en 
Zuidoost en Rosengård 
(Malmo). 
 
Als aan de ene kant het 
verband tussen sociale en 
arbeidsintegratie 
internationaal wordt 
erkend, is het aan de andere 
kant van fundamenteel 
belang migrantenvrouwen 
specifieke steun te 
garanderen om hun 
participatie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren.  
 
Desondanks wordt met 
deze behoefte in het 
overheidsbeleid vaak geen 
rekening gehouden. De 
integratie van 
migrantenvrouwen is 

immers een fundamenteel 
element om de sociale 
cohesie te verbeteren, 
gezien de cruciale rol die zij 
spelen bij de integratie van 
hun kinderen, toekomstige 
Europese burgers. 
Om deze reden is het WIN-
project - uitgevoerd door 
een multi-stakeholder 
partnerschap in de 4 
betrokken landen - gericht 
op 4 doelstellingen:  
1.  Het ondersteunen van de 
vermogen van 
migrantenvrouwen om te 
interageren in hun sociale 
omgeving en het 
bevorderen van hun 
deelname aan het sociale 
leven en gendergelijkheid.  
2.Beroepsvaardigheden van 
migrantenvrouwen 
opsporen en valoriseren en 
hun passende integratie op 
de arbeidsmarkt 
vergemakkelijken. 
3. Mede-ontwikkelen van 
een territoriale aanpak die 
effectief bijdraagt aan de 
integratie van 
migrantenvrouwen. 

WOMEN4INTEGRATION – VAN 
BUURT NAAR EUROPA 
 
 De    project 
Women4Integration (W-IN), 
opgericht door het Fonds voor 
Asiel, Migratie en Integratie 
van de Europese Unie (nr. 
957892), wil de economische 
en sociale integratie 
ondersteunen van kwetsbare 
migrantenvrouwen die in 
gemarginaliseerde buurten 
van grote Europese 
metropolen wonen. Het wordt 
uitgevoerd in Italië, Spanje, 
Nederland en Zweden en vindt 
plaats in vier 
gemarginaliseerde wijken van 
Amsterdam (Oost en Zuid-
Oost), Barcelona 
(Raval),Malmö (Rosengård) en 
Milaan (San Siro). Al deze 
buurten worden gekenmerkt 
door een hoge concentratie 
migrantenbevolking en een 
grote aanwezigheid van 
buitenlandse vrouwen, die 
bijzonder kwetsbaar zijn als 
gevolg van een laag 
opleidingsniveau en onzekere 
sociaal-economische 
omstandigheden. Het zijn 
echter ook buurten waar 
sprake is van een sterke 
aanwezigheid van actieve 
lokale netwerken, bestaande 
uit informele groepen en 
verenigingen die dagelijks 
werken aan de bevordering van 
sociale cohesie. 
 

HET WIN-PROJECT AAN DE START 
Vrouwen voor integratie, van wijken naar Europa  
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4. Verbeteren van de 
betrokkenheid van lokale 
diensten/instellingen/actor
en bij effectieve 
methodologieën die gericht 
zijn op de integratie van 
migrantenvrouwen. 
 
Enerzijds bevordert de 
interventie de versterking 
van de vaardigheden van 
migrantenvrouwen en 
ondersteunt zij hun sociale 
activering; anderzijds voert 
zij doeltreffende 
maatregelen in om hun 
toegang tot de 
arbeidsmarkt te 
waarborgen. 
 
Tegelijkertijd zal het project 
de effectiviteit testen van 
een territoriaal-sensitieve 
aanpak als sleutel voor de 
integratie van kwetsbare 
mensen in complexe 
sociale contexten, waarbij 
lokale middelen worden 
geactiveerd ten gunste van 
de integratie van 
migrantenvrouwen. 
Deze methodologische 
aanpak zal kunnen worden 

aangepast aan 
verschillende contexten, 
schaalbaar en 
overdraagbaar zijn, met de 
mogelijkheid om de impact 
van het project uit te 
breiden tot buiten het 
huidige gebied. 
l'efficacia dell'approccio 
territoriale come chiave per  
In totaal zullen 300 
migrantenvrouwen in 4 
landen bij het project 
worden betrokken.  
 
Het project voorziet met 
name in empowerment-
activiteiten voor vrouwen, 
individuele 
multidisciplinaire diensten 
ter ondersteuning van het 
integratieproces, kennis 
van het grondgebied en 
oriëntatie op de 
beschikbare diensten. 
Bovendien zullen er 
ondersteunende activiteiten 
zijn voor 
arbeidsbemiddeling, met 
een specifieke follow-up 
om de continuïteit van het 
proces te waarborgen. 

Het project is 
gecoördineerd door 
Soleterre ONLUS 
(www.workisprogress.org) 
en in Italië gerealiseerd 
door de gemeente Milaan 
(www.comune.milano.it), 
Telaio delle Arti 
(www.telaiodellearti.org), 
Piano C (www.pianoc.it), 
Politecnico di Milano 
(www.mappingsansiro.poli
mi.it); in Nederland door 
Netwerkpro 
(www.netwerkpro.org); in 
Spanje door Fundación Surt 
(www.surt.org); in Zweden 
door de Universiteit van 
Malmo (www.mau.se) en 
Yalla Trappan 
(www.yallatrappan.com).  
 
Voor meer informatie: 
ITALIË: 
workisprogress@soleterre.
org  
NETHERLAND: 
info@netwerkpro.org  
SPANJE: 
laura.sales@surt.org  
ZWEDEN: 
kontor@yallatrappan.com 
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VROUWEN4INTEGRATIE: HET PROJECT IN NEDERLAND: 
In Nederland zal het project zich toespitsen op de buurten Amsterdam Oost en Zuidoost met elk 
ongeveer 38.000 inwoners en een aandeel van 35% migrantenbevolking met meer dan 150 
etnische achtergronden. Migranten komen voornamelijk uit Suriname, Marokko en Turkije. In 
2007 werd de oostelijke sector van de Bijlmermeerbuurt, waar bijna 50.000 mensen wonen, 
werd aangemerkt als achterstands wijk door minister van Volkshuisvesting. 
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