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2021 is een uitdagend jaar 
geweest voor ons 
Women4Integration (WIN) 
project, dat ons in staat 
stelde meer dan 160 
begunstigden (vrouwen 
met een migratie-
achtergrond) te betrekken 
die in gemarginaliseerde 
buurten in Milaan, 
Barcelona, Malmö en 
Amsterdam wonen. Onze 
interventie in de vier 
steden heeft als doel om bij 
te dragen aan sociale 
integratie en 
arbeidsbemiddeling, in 
samenwerking met een 
actief netwerk van lokale 
partners. 
 
In dit verband hebben 123 
begunstigden deelgenomen 
aan activiteiten voor 
sociale inclusie, die in elk 
land op verschillende 
manieren zijn uitgevoed, 
afhankelijk van de context: 
in Italië bijvoorbeeld, is Il 
Telaio delle Arti met 
Fondazione Soleterre sinds 

september 2021 begonnen 
met een cursus kunst-
therapie. De activiteiten zijn 
onder andere gericht op 
het vergroten van het 
netwerk, oriëntatie op 
lokale diensten en 
Italiaanse taalles. Een 
tweede deel van het werk 
was gericht op de cursus 
"werkontwerp" onder 
leiding van Piano C, dat in 
2021 de eerste werkgroep 
met deelnemers met een 
migratie-achtergrond heeft 
gelanceerd. In Spanje is 
Fundaciò Surt begonnen 
met een programma dat 
bestaat uit taalmodules, 
trainingen in soft skills, een 
introductie op de 
arbeidsmarkt en het 
ontwikkelen van digitale 
vaardigheden. In Zweden 
duren de trajecten negen 
weken, en zijn gericht op 
het in kaart brengen van de  
verwachtingen en doelen 
van deelnemers, 
begeleiding bij de 
opvoeding van kinderen, 
sportactiviteiten en fietsles.   

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. 

Halverwege onze reis 
Wat we een jaar na het begin van het WIN project 

gedaan hebben 
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Tenslotte werd ook in 
Nederland het eerste 
traject georganiseerd, dat 
bestond uit werken aan 
empowerment, het 
overwinnen van 
persoonlijke obstakels, soft 
skills en kennis van de 
Nederlandse cultuur.  
Daarnaast boden de 
partners juridische en 
psychologische 
ondersteuning aan aan de 
deelnemers, in de vorm van 
individuele sessies. Ook 
werden deelnemers 
begeleid om kennis te 
maken met diensten in de 
buurt, zoals het bezoeken 
van de bibliotheek en 
culturele bezoeken om de 
stad te leren kennen. 
Daarnaast namen in totaal 
97 mensen deel aan  

beroepsopleidingscursusse
n (Spanje), arbeidsmarkt-
oriëntatie (Italië/Zweden), 
en mentorprogramma’s om 
de deelnemers te steunen 
(Nederland). Van hen 
kregen 26 vrouwen een 
arbeidscontract.  
 
In alle vier de landen zien 
we hoeveel impact de 
langdurige noodtoestand 
heeft gehad op de 
geestelijke gezondheid van 
de mensen, en hoe in deze 
twee jaar de zorgtaken 
exponentieel zijn 
toegenomen, vooral voor 
vrouwen, mede door de 
gedeeltelijke of totale 
afname van onderwijs-
voorzieningen.  
 

De voortdurende 
participatie is de 
belangrijkste uitdaging van 
ons proces van sociale en 
arbeidsinclusie. Om deze 
specifieke reden zijn de 
activiteiten aangepast aan 
de nieuwe behoeften die 
zijn ontstaan en is de 
structuur van het project 
flexibeler geworden, om 
een zo breed mogelijke 
deelname van vrouwen te 
garanderen,  
 
Er wachten ons nieuwe 
uitdagingen, maar we 
kunnen rekenen op 
territoriale netwerken en 
op de voortdurende 
discussie met partners om 
gezamenlijke oplossingen 
te vinden. 

 

WOMEN4INTEGRATION: HET PROJECT IN ITALIË 
In Italië wordt het WIN project uitgevoerd in San Siro, één van de grootste wijken voor 
volkshuisvesting in Milaan. De 6.000 woningen in de westelijke sector van de stad huisvesten 
bijna 11.000 inwoners. San Siro is een wijk van complexe interculturele coëxistentie tussen 
Italianen en migranten, met een percentage bewoners van buitenlandse afkomst van ongeveer 
45% (tegen 18,3% van de hele stad Milaan) van 85 verschillende nationaliteiten, en bijna 50% 
van hen is vrouw. 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. 
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