
Ontwikkeling en optimalisatie van gemeentelijke
integratiemodellen voor migranten in Münster en

Enschede

Samenvatting van het voorafgaande kwartaal (september tot december 2003)

Voor het begin van het project op 01-01-2004 werden zowel in Enschede alsook in
Münster verschillende voorbereidingen gedaan. Het gaat in het project om de
integratie van migranten. Dat gaat alleen wanneer er een openheid, acceptatie en
bereidheid tot samenwerking is. Voorbereiding en opbouw worden gekenmerkt door
talloze gesprekken, contacten en gezamenlijk overleg over de opzet van het project.
Deze communicatieve processen vormen de fundamentele basis van het project.

In Münster 
vindt op 06-11-2003 een vakcongres van de stad Münster plaats in samenwerking
met de deelstaat met medewerking van vertegenwoordigers van de steden Essen,
Dortmund, Duisburg en Enschede, de Landkreistage en het Nederlandse Ministerie
van Justitie. Het thema is "migranten welkom – en daarna". Dit congres is het begin
van het binationale INTERREG-project van de gemeenten Münster en Enschede. De
bijdrages van de minister, mw. Fischer, de 'Oberbürgermeister' dr. Tillmann, de
begeleidende wetenschappers prof. Tränhardt en prof. Snel vormen het middelpunt
van de manifestatie. Door de realisatie van dit vakcongres wordt het project al voor
de officiële start gepresenteerd aan de hele stad, en aan de beide landen.

Uit de persmededeling van 28-10-2003:

"Integratie gaat niet vanzelf. Wie de inburgering niet ziet als taak en daarnaar
handelt, hindert de binnenkomende buitenlanders en 'Spätaussiedlers' aansluiting te
vinden en schept in de steden en gemeenten dure sociale brandhaarden. Hoe
veelbelovende –en uiteindelijk kosten besparende – integratiemodellen er in
Nordrhein-Westfalen en Nederland kunnen uitzien is thema van een vakcongres op
donderdag, 6 november in het raadhuis in Münster. Organisator is het Ministerie van
Sociale Zaken van NRW in samenwerking met de stad Münster.
"Migranten welkom – en daarna?" Het thema is kennelijk overal en ook in het
buurland een hot item. De raadhuiszaal is uitverkocht, 250 aanmeldingen van de
directies van de Bezirksregierungen, gemeenten, bonden en wetenschap zijn bij
afdelingshoofd Jochen Köhnke in Münster binnengekomen.
In het Ministerie van Sociale Zaken van NRW heeft men gezien dat de gemeenten
ook bij de integratie van migranten een sleutelrol spelen. "integratiewerk samen vorm
geven", zal daarom de leus zijn van de inleidende speeches van minister Birgit
Fischer en Oberbürgermeister dr. Berthold Tillmann. Aansluitend zullen prof. Erik
Snel (universiteit Twente) en prof. Dietrich Thränhardt (universiteit Münster) de
voorwaarden voor gemeentelijke integratiewerk schetsen. Workshops stellen
veelbelovende modellen uit Münster, Dortmund, Enschede en Essen voor.
De vakconferentie vormt tegelijkertijd het beginpunt van het binationale integratie-
project van de steden Münster en Enschede, dat bij de EUREGO werd aangemeld
voor het EU-communautaire initiatief Interreg IIIA. Het voornemen om te komen tot
een Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van de migratie en integratie
hebben de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende en de minister-president van



2

Nordrhein-Westfalen Peer Steinbrück tenslotte op hun bijeenkomst op 18 augustus in
het raadhuis in Münster nog een bekrachtigd."


