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Factsheet #2 
The Netherlands 

 

 Van 11 tot 13 oktober 2021 
kwamen de partners van het 
Women4Integration (W-IN) 
project bijeen in Milaan voor de 
eerste Transnational Living 
Lab, met als doel uitwisseling 
van hun ervaringen met het 
werken met 
migrantenvrouwen in hun 
eigen land. 
Het was de eerste van een 
reeks van vier bijeenkomsten 
waarbij de partners van het 
project kennis zullen maken 
met de buurten waar de 
andere partners actief zijn: 
San Siro (Milaan, Italië), Raval 
(Barcelona, Spanje), 
Amsterdam Oost (Amsterdam, 
Nederland) en Rosengård 
(Malmö, Zweden). Alle vier de 
buurten worden beschouwd 
als marginale gebieden door 
de hoge graad van armoede en 
de hoge concentratie van 
inwoners van buitenlandse 
origine.  
De eerste Transnationale 
proeftuin werd georganiseerd 
door de Politecnico di Milano 
en de Universiteit van Malmö, 
in samenwerking met 
Fondazione Soleterre en de 
vereniging Telaio delle Arti. De 
partners leerden de realiteit 
kennen van de San Siro-wijk, 

een van de grootste sociale 
woningbouw in Milaan, waar 
ongeveer 50% van de 
bewoners van buitenlandse 
afkomst is, afkomstig uit meer 
dan 85 verschillende landen. 
Veel van deze bewoners zijn 
nu minderjarig, waarmee San 
Siro ook een van de "jongste" 
wijken van Milaan is. Ondanks 
de fysieke nabijheid van het 
stadscentrum wordt het 
gebied over het algemeen 
beschouwd als een periferie 
vanwege de concentratie van 
fysieke en sociale problemen, 
die interculturele en 
intergenerationele conflicten 
veroorzaken. San Siro is in 
feite een van de meest 
kwetsbare gebieden van de 
stad, met een hoge 
werkloosheidsgraad, een 
bevolking met een zeer laag 
inkomen en een wijdverbreide 
aanwezigheid van kwetsbare 
bewoners zoals 
gehandicapten en bejaarden, 
die vaak alleen wonen. 
Bovendien zijn de gebouwen 
en de openbare ruimten in 
zeer slechte staat en 
ontbreekt het aan standaard 
onderhoud.  
Tegelijkertijd is er in San Siro 
ook een levendig netwerk van 

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. 
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organisaties en verenigingen 
die nauw samenwerken om de 
bewoners te ondersteunen en 
de leefomstandigheden in de 
buurt te verbeteren. Tegen 
deze achtergrond vond de 
eerste Transnationale Living 
Lab plaats in Milaan en richtte 
zich op de territoriale 
dimensie van inclusie. Met San 
Siro en haar vele stakeholders 
als voorbeeld en 
gesprekspartners, hebben we 
samen nagedacht over hoe de 
buurt een hulpbron kan zijn 
voor de inclusie van 
migrantenvrouwen en -
meisjes in de gemeenschap en 
op de arbeidsmarkt. We 
hadden verschillende 
diepgaande en interactieve 
activiteiten die bedoeld waren 
om een discussie op gang te 
brengen over onze eigen 
ervaring met territoriaal werk. 
Tijdens de eerste dag stelden 
alle partners van het project 

hun buurt voor aan de hand 
van een grote kaart en enkele 
foto's van hun buurten en 
werkruimtes. Ze spraken over 
fysieke en sociale kenmerken, 
de kwaliteit van openbare 
ruimten en diensten, maar ook 
over publieke 
vertegenwoordiging, lokale 
middelen en de voornaamste 
problemen van hun gebieden. 
Deze activiteit hielp ons te 
focussen op onze dagelijkse 
werkomgeving, en bracht de 
gelijkenissen en verschillen 
tussen de vier actiekaders aan 
het licht. 
Daarna kregen we de 
gelegenheid om enkele 
belangrijke plaatsen te 
bezoeken en verschillende 
lokale belanghebbenden te 
ontmoeten, zoals de lagere 
school en de vereniging die 
Italiaanse les geeft aan de 
migrantenmoeders; de 
hoofdkantoren van non-

profitorganisaties die diensten 
verlenen aan de inwoners, en 
zelfs de huizen van sommige 
inwoners.  
We bezochten ook het sociale 
inclusieproject "InOltre", een 
multi-service hub die steun 
verleent aan de 
migrantenbevolking in 
Baranzate, een kleine stad in 
de buurt van Milaan. Binnen dit 
netwerk zijn enkele 
interessante instrumenten en 
projecten ter ondersteuning 
van vrouwen opgestart, 
waaronder een 
kleermakersatelier om de 
toegang tot de arbeidsmarkt 
voor migrantenvrouwen te 
bevorderen.  
We zijn ook begonnen met het 
gezamenlijk ontwerpen van 
een gemeenschappelijk kader 
voor reflectie en actie, dat aan 
het eind van het project zal 
worden omgezet in een 
methodologische werkkit.    

 

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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