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INTEGRA werd gecoördineerd door Soros International House uit Litouwen.

Bij INTEGRA gaat het om een Grundtvig Multilateraal Netwerk Project waaraan tien 

partners meededen uit Griekenland, Duitsland, Ierland, Nederland, Turkije, Engeland, 

Polen, Estland en Roemenië. De partners kwamen uit verschillende disciplines; training 

en management bureau’s, taalinstituten, een theatergezelschap, een academie voor 

humanistiek etc. Pressure Line was de Nederlandse partner. 

In de huidige maatschappij komen migranten verschillende uitdagingen tegen voordat zij 

zich werkelijk onderdeel voelen van hun nieuwe omgeving. Met twee daarvan hebben bijna 

alle nieuwkomers te maken; de taalbarrière en het gebrek aan kennis over financiële zaken. 

De doelgroep van het project bestaat uit twee groepen migranten:

Doel van dit project is om samen met sociale partners een Europees netwerk te creëren 

van organisaties die de integratie van migranten helpen verbeteren. Pressure Line focust 

zich op Nederland. Dit betekent analyse van de Nederlandse situatie, vertalingen en 

last but not least de vormgeving. Daarnaast is Pressure Line verantwoordelijk voor een 

innovatieve manier van verspreiding van het ontwikkelde materiaal. 

Het uiteindelijke product dat ontwikkeld is, is een integratiepakket, de Migration Kit, 

met daarin een woordenlijst van financiële termen en een gids over financiële zaken en 

bruikbare adressen. 

Het grootste succes van dit project is niet dat die Migration Kit is gemaakt, maar vooral 

dat deze ‘kit’ veel gebruikt wordt onder migranten gemeenschappen. Het gebruik leidt 

Project : INTEGRA - Migrants’ Integration Kit  

INTEGRA is een multil
ateraal Grundtvig 

netwerk en Pressur
e Line, een Rotterd

ams 

bedrijf dat zich bez
ighoudt met visuele

 

en creatieve commu
nicatie is daarin de 

Nederlandse partne
r.

Pressure Line ontwikkelt communicatie strategieën, ontwerpt huisstijlen, maakt 

websites, verzorgt het schrijven van teksten, en voert het fotowerk uit. Het bedrijf 

voelt een speciale betrokkenheid bij welzijnsorganisaties in het algemeen en 

bij de Rotterdamse samenleving in het bijzonder. Naast “gewone” commerciële 

opdrachten is Pressure Line ook betrokken (geweest) bij de volgende projecten:

-  Shoplang 2.0: heeft als doel om vier Europese talen te promoten aan de hand 

van het thema winkelen.

-  Light Me Up!: was een Europees project dat als doel had om het leren  

   van vijf minder bekende Europese talen te stimuleren. Het ging om de 

 volgende talen: Bulgaars, Tsjechisch, Grieks, Nederlands en Litouws.

-  Take Care: is een Europees project dat zich ten doel stelt migranten 

 te ondersteunen bij het vergroten van hun taalkennis over de 

 gezondheidszorg en de zorg op deze manier toegankelijker te maken.
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tot een verhoogd zelfvertrouwen en doorbreekt sociale en culturele barrières.

Er moesten een aantal grote stappen ondernomen worden voordat gebruik van de 

kit daadwerkelijk kon plaatsvinden: “outreach” naar migrantengroepen, het trainen 

van vrijwilligers om de kit te gebruiken, het opbouwen van een Europees netwerk 

van organisaties die te maken hebben met financiële zaken voor en met migranten. 

Er zijn in de eerste instantie in nauwe samenwerking met geassocieerde partners 

vertegenwoordigers van migrantengroepen benaderd en geselecteerd om mee te doen 

aan een INTEGRA training. Tijdens deze training is veel aandacht besteed aan de speciaal 

voor dit project ontwikkelde methodiek voor het leren van een nieuwe taal en het 

overbrengen van informatie over financiële zaken. Deze methodiek is gebaseerd op drama 

oefeningen en helpt de migrant om woorden en zinnen te leren op een speelse manier. 

Onder begeleiding van een acteur worden ‘rollenspellen’ gespeeld rond verschillende 

thema’s, bijvoorbeeld een bankrekening openen, een woning huren, werk zoeken etc. 

Vervolgens hebben de getrainde vertegenwoordigers zelf trainingen georganiseerd 

binnen hun migrantengemeenschappen. Om hun werk te vergemakkelijken zijn ze 

voorzien van les- en videomateriaal om te gebruiken tijdens de trainingen.

De meest actieve migrantenvertegenwoordigers zijn bij elkaar gekomen tijdens de 

finale conferentie in Vilnius en hebben tijdens deze conferentie de kans gekregen al hun 

ervaringen uit te wisselen met migrantenvertegenwoordigers van andere partner landen. 

Op deze manier is een echt ‘face-to-face’ Europees netwerk tot stand gekomen.

  

Centraal staat de projectsite 

www.integra-project.eu. Deze website 

is ontwikkeld om aan de behoeften 

van de migrantengemeenschappen in 

Europa te voldoen. Het bevat nuttig 

les- en trainingsmateriaal, financiële 

informatie, praktijkvoorbeelden, 

contacten, netwerken, links en 

informatie in de talen van de 

partnerlanden bedoeld voor 

migranten en het bredere publiek. 

De belangrijkste doelgroepen 

zijn niet alleen migranten, maar 

ook professionals die werken met 

migranten in het onderwijs en op 

sociaal gebied, onderwijzers in 

het volwassenenonderwijs, leraren van vreemde talen en het algemene publiek. Deze 

website is een database met nuttige informatie over financiële kwesties en van les- en 

trainingsmaterialen voor zowel zelfstudie als voor educatieve doeleinden. 

In het gedeelte ‘Lesmateriaal’ vind je handige zinnen en dialogen. Bovendien is er divers 

lesmateriaal te downloaden: ‘Migrant Integration Kit’; landspecifieke tips met betrekking 

tot financiële diensten en vormen; werk gerelateerde problemen, sociaal financiële 

voordelen, algemene informatie over bankieren, uitwisseling en overdracht. Dit hoofdstuk 

voorziet migranten van nuttige woorden en zinnen, en wat informatie over relevante 

lokale gewoonten en gebruiken.

Het deel ‘Trainingsmateriaal’ bevat nuttig materiaal voor professionals die werken 

met migranten op sociaal vlak, onderwijzers van volwassenenonderwijs en leraren van 

vreemde talen. In deze rubriek vind je ‘Materialen voor training van migranten op het 

gebied van financiële taalvaardigheid’, een methodiek om workshops voor migranten 

Projectmaterialen
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te organiseren. Video’s en voorbeelden van trainingen helpen de materialen en de 

methodologie beter te begrijpen.

Het gedeelte ‘Praktijkvoorbeelden’ bevat praktijkvoorbeelden uit alle partnerlanden. 

Er worden trainingen getoond die uitgevoerd zijn in Ngo’s, financiële, educatieve en 

maatschappelijke instellingen. Bovendien zijn er samenvattingen van praktijkvoorbeelden in 

verschillende talen beschikbaar.

Het gedeelte ‘Migranten vertegenwoordigers’ is een zeer waardevolle bron voor zowel 

migranten die in de respectievelijke landen wonen als voor diegenen die van plan 

zijn om te emigreren. In dit gedeelte is een uitgebreid overzicht te vinden van diverse 

migrantengemeenschappen in verschillende landen en de contactgegevens van de 

vertegenwoordigers van die groepen en organisaties. 

Het project is genomineerd vanwege de praktische inzetbaarheid van de kit, maar 

vooral ook vanwege het uitgebreide “disseminatieplan”; een plan waarmee de kit “in de 

markt is gezet”. Het disseminatie plan is in het begin van het project ontwikkeld om een 

stappenplan te hebben en te blijven volgen in de verschillende fases van het project. Al 

vanaf het begin waren de doelen en met name de middelen om deze doelen te bereiken 

vastgesteld en er zijn duidelijke afspraken met alle partners gemaakt om dit plan strikt 

te volgen. Het disseminatieplan bestond uit twee delen, één voor het verspreiden 

van de projectideeën en resultaten en één voor het distribueren van de verschillende 

producten, waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de verschillende middelen (website, 

flyer, e-newsletter en powerpoint presentatie) in relatie tot elkaar ingezet worden. Er 

is een overvloed aan disseminatiemateriaal geproduceerd en in elk betrokken land zijn 

een tweetal exploitatieworkshops georganiseerd. Maar belangrijker nog is de mate 

van acceptatie en motivatie door migrantenvertegenwoordigers, die, als een front-line 

doelgroep, nauw betrokken waren bij de meest cruciale 

momenten. De INTEGRA kit wordt in de praktijk gebruikt tijdens 

voorlichtingsbijeenkomsten en inburgeringcursussen maar is 

ook makkelijk inzetbaar als zelfstudie middel om de taalkennis 

op financieel gebied van migranten te vergroten. De resultaten 

leveren een belangrijke bijdrage aan de creatie van een netwerk 

van migrantenorganisaties en onderwijsinstellingen. Als vervolg 

op deze positieve ervaringen en resultaten heeft Pressure Line in 

samenwerking met enkele Europese partners een nieuw project 

ontwikkeld - het Take Care project - een gezondheidstaalgids 

voor migranten. Dit project is vorig jaar goedgekeurd onder 

het Grundtvig programma en is momenteel gaande. Dit is nog 

een bewijs dat de opgedane kennis niet ‘blijft hangen’ bij de 

organisaties die aan het project hebben meegedaan, maar dat 

zoveel mogelijk Europeanen er van horen. Disseminatie van de 

projectresultaten wordt binnen het Grundtvig programma 

steeds belangrijker gevonden en daarom is het goed dat 

dit INTEGRA daar veel aandacht aan heeft besteed. Het 

disseminatieplan kan als goed voorbeeld dienen voor 

anderen. Dat is nodig want in de toekomst zal er meer 

nadruk komen te liggen op dit soort plannen voor mensen 

die Europese subsidies willen aanvragen.

Soort project 
Multilateraal Grundtvig Project

Partners: 
- DIAN Training and Management Activities GR,
- Dialoge Language institute DE, 
- Smashing Times Theatre Comppany IE
- Pressure Line NL, 
- Milli Egitim Müdürlügü-Diyarbakir TK, 
- DHE Solutions Ltd. UK, 
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi PL, 
- Soros International House LT,
- Instituto de Formacion Y Estudios Sociales IFES ES
- EurodEd Foundartion, RO

Contactgegevens

Instelling:  Pressure Line 

Adres:   Provenierssingel 71 b 

Postcode/plaats:  3033 EH Rotterdam

Telefoonnummer:  +31 10 2439365

Contactpersoon:  mw. Svetlana Rashkov

E-mailadres:  stan@pressureline.nl / 

  pl@pressureline.nl  

Website:   www.pressureline.nl 
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