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Het Women4Integration (W-IN), 
project is een Europees project dat 

de economische en sociale integratie 
van migrantenvrouwen door het 

bevorderen van processen van 
empowerment, persoonlijke 

activering, opleiding en begeleiding 
naar werk, het versterken van hun 

publieke rol in buurten door te 
benadrukken hoe zij een hulpbron 

kunnen worden voor de lokale 
gemeenschap. 

 

	DOELEN 

1. Ondersteuning van het vermogen van migrantenvrouwen die in 
achterstandsgebieden van Europese metropolen om in en met hun sociale 
omgeving om te gaan bevordering van hun deelname aan het 
maatschappelijk leven en gendergelijkheid. 

2. Hun beroepsvaardigheden opsporen en verbeteren en hun integratie op de 
arbeidsmarkt. 

3. Mede vormgeven aan een territoriale aanpak die bijdraagt tot de integratie 
van migrantenvrouwen. 

4. Voorstellen van effectieve methodologieën voor de integratie van 
migrantenvrouwen in achtergestelde gebieden aan lokale diensten / 
instellingen / actoren. 
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Aandacht voor de integratie van migrantenvrouwen 
is de sleutel tot een betere sociale cohesie in de in 

de toekomst, mede vanwege hun fundamentele rol 
bij de integratie van hun kinderen. 
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Het project zal plaatsvinden in de achterstandswijken van 4 grote Europese metropolen: Milaan (San Siro), 
Barcelona (Raval), Amsterdam (Oost en Zuid-Oost), en Malmö (Rosengård), buurten die gekenmerkt worden 
door een hoge concentratie migrantenbevolking, hoge werkloosheidscijfers, lage sociale participatie, die lijden 
vergelijkbare processen van stigmatisering en uitsluiting als gevolg van de sterke migrantenaanwezigheid, maar 
ook gekenmerkt door de aanwezigheid van actieve lokale netwerken, informele groepen en verenigingen die 
dagelijks werken aan de sociale samenhang te bevorderen. 

	ACTIVITEITEN 
 

ü Empowermenttrajecten gericht op het verbeteren van het 
gevoel van eigenwaarde en het stimuleren van de 
bewustwording van de kwaliteiten, vaardigheden en 
competenties. 

ü Multidisciplinaire individuele ondersteuning: juridisch, 
psychologisch sociaal, linguïstisch/cultureel. 

ü Oriëntatie op plaatselijke gezondheids-, opleidings- / 
onderwijs-, sociale diensten, vervoer, sport en vrije tijd, enz. 

ü Beroepsopleiding. 
ü Vaststelling van beroepsprojecten. 
ü Kennistrajecten en oriëntatie op de arbeidsmarkt, op het actief 

zoeken naar werk en ondersteuning bij arbeidsbemiddeling. 
ü Bezoeken om kennis te maken met de mogelijkheden die de 

wijk en de stad. 
ü Activiteiten voor betrokkenheid, voorlichting en 

bewustmaking van bedrijven met betrekking tot 
migrantenvrouwen, hun middelen en kritische kwesties. 

ü Multidisciplinaire, juridische en diversiteitsmanagement 
ondersteuning van bedrijven, om de professionele integratie 
van de doelgroep. 

ü Experimenteren met een op mensen en gebieden gebaseerde 
aanpak waarbij de begunstigden en de plaatselijke 
organisaties, als hulpbronnen worden beschouwd bij de 
promotie, ontwerp en uitvoering van het integratieproject. 

ü Opstelling van een methodologische tool-kit die aanbevelingen 
en werkmethodologieën aan alle organisaties en instellingen 
die zich bezighouden met activiteiten op het gebied en 
economische integratie van migrantenvrouwen. 

	WAAR 
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