
  

 
 
 

VOORWOORD 

 

 

"Integratie gebeurt ter plekke." Makkelijk gezegd! Maar wat 

betekent dit concreet? Wat moet een stad doen om met 

succes gestalte te geven aan integratie? Hoe kan zij ter 

plekke integratiebevorderende structuren creëren? Wat zijn 

de kernproblemen bij het samenleven van mensen met en 

zonder migratiegeschiedenis? Waar moet men beginnen? 

De Europese Unie ondersteunt de uitwisseling over 

grenzen heen. Wat kunnen wij van onze buren leren? Wat 

doen wij beter, wat de anderen? 

 

De stad Münster heeft antwoorden op deze vragen gevonden. Hierbij heeft het door 

de steden Münster en Enschede gezamenlijk uitgevoerde INTERREG IIIA-project 

„Migranten integreren“ een uitermate belangrijke rol gespeeld. Bepalend zijn de 

woonsituatie en de sociale netwerken – dit is één van de centrale conclusies van het 

tweejarige project. Integratie slaagt beter wanneer immigranten niet afgeschermd 

naast elkaar maar samen met autochtonen in één wijk leven. Daarnaast toont het 

project: het loont de moeite om zo vroeg mogelijk met het integratiewerk te beginnen 

en de immigranten daarbij actief te ondersteunen om hun mogelijkheden aan het licht 

te brengen en in het kader van een integratiecontract sociaal “aan te koppelen”, d.w.z. 

toegang tot de buren en de wijk, de talrijke verenigingen en ook tot de arbeidsmarkt te 

krijgen. 

 

De Spätaussiedlers, die tijdens het project op deze manier ondersteuning hebben 

gekregen, zijn nu beter geïntegreerd op de arbeidsmarkt, geven minder vaak aan 

terug te willen keren en zijn meer optimistisch hun leven “aan te kunnen”. Dit is een 

uitstekend resultaat! 

 



  

Het project „Migranten integreren“ is echter ook om andere reden opmerkelijk: het is 

consequent transnationaal van opzet. De publicaties waren tweetalig, de 

projectmedewerkers hebben een grensoverschrijdend netwerk opgericht. Het project 

heeft op die manier een concrete bijdrage geleverd aan de verdieping van de Duits-

Nederlandse betrekkingen. 

 

Ook in Enschede heeft het project concrete resultaten en verbeteringen bij de 

integratie opgeleverd. Ik ben blij dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen gezamenlijk met 

de EUREGIO een bijdrage kon leveren aan een succesvolle samenwerking in het 

project. Ik wil alle  mensen die er door hun actieve participatie en hun engagement 

aan bijgedragen hebben om integratie ter plekke actief en innovatief gestalte te geven, 

hartelijk danken. 

 

Armin Laschet 

Minister voor generaties, familie, vrouwen en integratie van de deelstaat Noordrijn-

Westfalen 

 

 


