
  

 
 

 
 S T A D T   M U E N S T E R 

 
 
 
 
 

Werkgroep Xenia 
Münsterse verklaring 2005 

Goed wonen – goede start  
spätaussiedlers 

 
 
 
 

Preambule  

 

Wij willen in Münster spätaussiedlers ondersteunen. Zij vormen de grootste groep 

migranten. In onze stad leven ook vele andere groepen migranten, die besloten 

hebben hier te leven. Op dit moment zijn er ca. 25.000 spätaussiedlers, ca. 23.000 

buitenlanders uit 156 naties en alleen al in de laatste 10 jaar meer dan 9.000 mensen 

van buitenlandse afkomst die de Duitse nationaliteit aangenomen hebben. Het 

percentage migranten van de bevolking zal in de toekomst toenemen. Het is daarom 

noodzakelijk om zowel van de zijde van de migranten alsook bij de autochtonen die 

deze mensen opnemen, wederzijds begrip voor elkaar te kweken.  

 

Deze verklaring werd in het kader van een Nederlands-Duits EU-project bij wijze van 

voorbeeld ontwikkeld voor de doelgroep van spätaussiedlers. Het concept voor de 

aanpak werd in de werkgroep Xenia opgesteld. Dit concept heeft het doel 

richtsnoeren voor het samenleven – vooral ruimtelijk gezien - te vinden.  

 

Voor Münster als stad van de Vrede van Münster, is het bewaren van de sociale 

cohesie een steeds weerkerende uitdaging. Als stad met een groot 

verantwoordelijkheidsbesef voor de sociale solidariteit tussen alle delen van de 

burgermaatschappij, voor een goede verstandhouding tussen buren van Duitse en 



  

buitenlandse herkomst en de instandhouding van het interculturele leven, zet 

Münster zich in voor het sociale evenwicht in de stedelijke maatschappij. Vooral het 

thema wonen is een vast en integraal thema voor het bereiken van de sociale 

cohesie. Een voortdurende taak in de stad is de ondersteuning hierbij van de 

inheemse bevolking en de spätaussiedlers.  

 

 



  

 

De verklaring  

1. Het is in het hele integratieproces van belang dat er in Münster een evenwicht 

wordt gevonden tussen actief eigen initiatief en externe ondersteuning van 

spätaussiedlers1. 

2. Op dit moment leven er in Münster ca. 25.000 spätaussiedlers. Daarnaast leven 

er in Münster ca. 25.000 personen met een migratieachtergrond2.  

Om in de toekomst te kunnen zorgen voor een succesvolle integratie en een win-

win-situatie, adviseren wij segregatie van spätaussiedlers te vermijden.  

Voor de planning van nieuwe stadsdelen en wijken adviseren wij bij de toewijzing 

van woningen het percentage spätaussiedlers aan te houden dat overeenkomt 

met hun percentage van de gehele bevolking van Münster.  

3. Spätaussiedlers brengen veelzijdig potentieel op cultureel, economisch en 

demografisch gebied mee. Dit potentieel kan winbaar worden gemaakt bij een 

gemengde, geïntegreerde huisvesting. Gemengde huisvesting kan niet van boven 

af worden bereikt door een verordening of een starre regeling.  Het gaat erom 

impulsen te geven. Voor een bevordering van gemengde huisvesting is een 

inbreng van alle betrokkenen vereist.  

4. Bij alle bouwplannen moet het woonmilieu zo worden gemodelleerd, dat contact 

en integratie worden bevorderd. Daarvoor kunnen prijsvragen worden 

uitgeschreven. Goed nabuurschap wordt door vergelijkbare constellaties (b.v. 

gezinsgrootte, besteding van de vrije tijd, opleidingsniveaus etc.) en door 

ontmoetingen bevorderd.  

5. De ervaringen van de woninggevende partijen leren dat spätaussiedlers meestal 

in de buurt blijven wonen waar zij het eerst terechtgekomen zijn (eerste contact). 

Het is daarom belangrijk kennis te hebben van de sociale omgeving in de 

stadsdelen en ook van de vaardigheden, wensen en competenties van de 

nieuwkomers om aussiedlers meteen bij de verhuizing naar de eerste woning 

                                      
1  Definitie: Migranten van Duitse afkomst die het perspectief hebben duurzaam te blijven.  
2  Definitie ‚migranten’: mensen (b.v. spätaussiedlers, gastarbeiders, vluchtelingen, genationaliseerde 
personen) incl. hun kinderen, die vanuit andere landen hierheen gekomen zijn met het perspectief van een 
langdurig of duurzaam verblijf.  



  

goed te kunnen adviseren. Tijdelijke opvang na aankomst in Münster is een 

noodzakelijke voorwaarde voor een eerste oriëntatie.  

6. De daarop volgende bemiddeling van woningen in stadsdelen en buurten in 

Münster mag niet volgens een star schema verlopen. De individuele behoeften en 

de maatschappelijke acceptatie en een evenwichtige verdeling in Münster staan 

als criteria op de voorgrond. Wat dit betreft komt het vooral aan op advisering en 

begeleiding. Verhuurders, in het bijzonder woningbouwcorporaties en 

stadsbestuur, werken samen om een adequaat aanbod voor de individuele 

behoeften aan te kunnen bieden.   

7. Wanneer het bemiddelen van woonruimte tot conflicten leidt, moet een 

mediatiegroep worden ingesteld om de conflicten op te lossen. Een verdeel-

beleid, dat alleen georiënteerd is op aantallen, dient in Münster niet voor te 

komen.  

8. Stad en maatschappij kunnen in het leven van alledag bijzonder actief worden. 

Engagement van de burgers is een belangrijke basis voor wederzijdse acceptatie 

en waardering. Daarbij is het van belang in te gaan op de wederzijdse 

persoonlijke behoeften.  

9. De randvoorwaarden moeten zodanig worden gemodelleerd dat zij 

integratiebevorderend zijn. Het gaat daarbij in het bijzonder om  

o kinder- en jeugdwerk (b.v. spel, sport, cultuur) ter plaatse, die ook 

rekening houdt met de verschillende belangen van meisjes en jongens  

o bereikbare, integrerende instellingen (b.v. kerkelijke gemeenten, 

(sport)verenigingen),  

o een goed opgebouwde sociale infrastructuur;   

o bij voorkeur een meer jongere leeftijdsstructuur;  

o taalbevordering,  

o woonoppervlak dat past bij het aantal personen, betaalbare 

woonruimte,  

o een positieve acceptatie van de spätaussiedlers en positieve 

opinievormers („prominenten“, media),  

o goed functionerende modellen als patronaat en wijkmanagers  



  

10. Het netwerken van integratiebevorderende maatregelen en het gebruik maken 

van een loodsensysteem maakt de ontwikkeling van eigen initiatief mogelijk en 

ondersteunt het aarden in de wijk.  

11. Een belangrijk accent ligt op de ondersteuning van kinderen en jongeren op 

taalgebied, onderwijs, cultuur en sport. Op hun beurt kunnen deze hun ouders 

ondersteunen en positief beïnvloeden.  

 

 


