
AG XENIA wonen voor migranten 
 
Münster ondersteunt Spätaussiedler - Wonen als centraal 
uitgangspunt  
 
De integratie van migranten is in Münster een thema met bijzondere prioriteit. In een 
speciaal hiervoor opgerichte afdeling, onder leiding van Jochen Köhnke, 
afdelingshoofd voor Aussiedler-, vluchtelings- en asielzoekersaangelegenheden, 
wordt in het kader van een binationaal INTERREG IIIA project de optimalisering en 
ontwikkeling van de gemeentelijke integratiemogelijkheden van Spätaussiedler 
centraal gezet. 
 
Tot nu toe stond de bevordering van taal, onderwijs en werk op de voorgrond. Op dit 
moment is de arbeidsmarkt niet in staat voldoende banen ter beschikking te stellen. 
De geconcentreerde vestiging van nieuwkomers in het stadgebied leidde tot de 
eerste stadia van een parallelle maatschappij. 
 
De bestaande integratiebevordering van recent geïmmigreerde Spätaussiedler werd 
nu ter voorbeeld strekkend uitgebreid met het thema wonen. 
 
AG XENIA wonen voor migranten:  
 
De uitgangspunten:  

1. Wonen is na taal de belangrijkste indicator voor een geslaagde integratie. 
2. Ghettovormingstendensen belemmeren integratie. 
3. Integratie lukt het beste in sociaal passende en niet geconcentreerde 

gebieden. 
4. Het is de moeite waard over de regulering van woonruimte te spreken. 

Onder deze vooronderstelling werd ruim een jaar geleden het 
samenwerkingsverband XENIA opgericht. De leden bestonden uit 36 hoofden, 
voorzitter en vertegenwoordigers van de ‘Ausländerbeirat’, commissie, 
Aussiedlervertegenwoordiging, de burgemeesters van de stadswijken, de gemeente 
Enschede, kerken, makelaars, huurderverenigingen, politie, gemeenteraadsleden, 
gemeentelijke instanties, welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen. Een jaar 
lang werd het thema “wonen voor migranten” intensief bestudeerd, o.a. de aspecten 
demografie, woningmarkt, ontwikkeling van maatschappij in stad en land, 
perspectieven van migrerende Spätaussiedler, hun verhuurders en hun helpers. 
 
De werkgroep is in het projectjaar vijf maal samengekomen. Daar kwamen noch 
intensieve voorbereidings- en evaluatiebijeenkomsten bij. Nu worden de resultaten 
gerepresenteerd: 
 

Samenwerkingsverband XENIA 
Verklaring van Münster 2005 
Goed wonen – Goede start 

Spätaussiedler  
 
 
De tekst, die vijf pagina’s telt, vat de immigratierealiteit als kans voor alle 
betrokkenen op, eist in de preambule ondersteuning van Spätaussiedler en het 



realiseren van het thema wonen teneinde de sociale vrede in de gemeentelijke 
traditie veilig te stellen. In de tekst van de verklaring wordt in 11 punten het belang 
van het thema naar voren gehaald, geïntegreerd en gemengd wonen geëist, 
competente begeleiding met betrekking tot de thema’s wonen/kennis van de sociale 
ruimte/sociale infrastructuur/specifieke infrastructuur verwacht. Bij een conflict moet 
er een mediatiegroep worden ingesteld. Een verdeelbeleid dat zich alleen aan 
getallen oriënteert mag er in Münster niet komen. 
 
Concreet: 
Alle deelnemende instanties willen samenwerken om de recentelijk geïmmigreerde 
Spätaussiedler te helpen in die stadsgebieden hun eerste woning te vinden, waar er 
geen relevante concentraties aanwezig zijn en er geen sprake is van 
ghettovormingstendensen. Het gaat daarbij om stadsdelen waar autochtoon 
potentieel beschikbaar is voor de nieuwe buren, zodat zij zich op hun gemak en thuis 
kunnen voelen en de sociale vrede behouden blijft. 
 
De Verklaring van Münster werd met een grootst mogelijke consensus door de 
vertegenwoordigers van de genoemde maatschappijdragende instanties bekrachtigd. 
Ook Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann heeft door zijn handtekening bevestigd 
dat hij wil meewerken aan de omzetting van de richtlijnen. Daarmee strookt het 
document “Samenwerkingsverband XENIA - Verklaring van Münster 2005 - Goed 
wonen – Goede start 
Spätaussiedler met de koers ‘Münster consensus’, waarmee men al jarenlang goede 
ervaringen heeft in het migratiebeleid. 
 
Voor de presentatie was Dr. Claus van de firma IKU Dortmund verantwoordelijk. 
 
Het werk van het samenwerkingsverband XENIA werd be geleidend onderzocht 
door Dr. Paul Reuber en Diplom-Geografin Yvonne Klö pper 
 
Van het instituut voor Geografie van de Universiteit Münster, zij hebben zojuist hun 
rapport ingediend. Het rapport bevat in wezen een analyse van het proces, die zowel 
de belangrijkste fasen van het consensusproces als ook de daaraan ten grondslag 
liggende instellingen en meningen van de burgers, die bij het proces  betrokken 
waren, reconstrueert. Het eenjarige project wordt gedocumenteerd als een voorbeeld 
voor actief engagement van een democratische burgermaatschappij in Münster. 
 
In de praktijk 
konden, overeenkomstig met het werk van het samenwerkingsverband XENIA, 
ongeveer 95% van de geïmmigreerde Spätaussiedler, na hun verblijf in de 
overgangsinrichting van de stad, hun eerste woning vinden in zogenaamde niet-
gesegregeerde woongebieden. Door de begeleiding in het kader van een bindende 
loodsdienst kon een brug worden voorbereid en geslagen naar instanties, 
verenigingen, kerkelijke gemeentes in het nieuwe stadsdeel. 
Het resultaat: 
De migranten worden door de autochtone buren opgenomen, zijn niet alleen, hebben 
contacten met autochtonen en kunnen eigen potentieel inzetten. Daardoor ontstaat 
er een hoge opnameacceptatie aan beide kanten. 
 
Jochen Köhnke: “de vertegenwoordigers van verschillende maatschappijdragende 
instituties hebben het belang van het thema wonen voor Spätaussiedler uitgewerkt 



en uitdrukkelijk erkend. In het verdere werk zullen wij de opgestelde principes in de 
praktijk van politiek, bestuur, verhuurders, welzijnsorganisatie en onafhankelijke 
instituten implementeren.” 
 
Zowel de verklaring 
Samenwerkingsverband XENIA 
Verklaring van Münster 2005 
Goed wonen – Goede start 
Spätaussiedler 
als ook het 
rapport van de onderzoekende geografische wetenscha p 
staan als PDF document ter beschikking. 
www.muenster.de/stadt/zuwanderung, INTERREG-Projekt, Projektberichte, 
Projektentwicklung 2005 
 
Het INTERREG project werd in samenwerking met de EUREGIO in de jaren 2004 en 
2005 uitgevoerd. De subsidie werd door het Land NRW, de Stadt Münster en de 
gemeente Enschede alsook de Europese Unie uit het Europese structuurfonds voor 
de regionale ontwikkeling (EFRO) in het kader van het communautaire initiatief 
INTERREG IIIA ter beschikking. gesteld. 


