
 

 

 

De integratiefase 
 

Integratie verwijst naar het vestigingsproces van vluchtelingen in een nieuw land 
en een nieuwe samenleving. Hoewel dit begrip ter discussie staat, wordt het 
meestal beschouwd als een langdurig veranderingsproces in twee richtingen. 
Het betreft zowel vluchtelingen/migranten als de ontvangende samenleving, 
waarbij vluchtelingen zich aanpassen aan de nieuwe omgeving en streven naar 
onafhankelijkheid en zelfredzaamheid, terwijl de ontvangende samenleving zorgt 
voor de condities van gastvrijheid en rechtvaardigheid die vereist zijn voor dit 
proces. 

 
Ideeën over wat het betekent om ‘geïntegreerd’ te zijn en hoe integratie moet 
worden gemeten, variëren per land en per organisatie en persoon binnen een 
land. Maar in het algemeen is men het erover eens dat integratie een aantal 
praktische aspecten en resultaten omvat. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een 
veilige, wettige status; het leren van de taal; gelijke toegang tot recht, werk, 
opleiding; en toegang tot betaalbare en passende huisvesting. Minder tastbare 
aspecten van dit proces betreffen het gevoel van vluchtelingen/migranten dat ze 
welkom zijn in hun nieuwe omgeving, en dat ze er thuishoren. Integratie wordt 
algemeen beschouwd als een proces dat plaatsvindt op individueel, lokaal en 
nationaal niveau. 

 
Sommige hervestigingsprogramma´s voor vluchtelingen omvatten specifieke 
integratieondersteuning voor hervestigde vluchtelingen. Soms is de 
ondersteuning voor hervestigde vluchtelingen opgenomen in 
integratieprogramma´s voor andere groepen van migranten. Deze specifieke én 
algemene integratieprogramma´s worden meestal aangeboden gedurende een 
bepaalde periode - die in Europa kan reiken van enkele maanden tot meerdere 
jaren - en geleverd door diverse aanbieders, waaronder gespecialiseerde NGO´s, 
gemeentelijke diensten en/of  
nationale overheidsinstanties die  
werken rond integratie. 
Hoewel   de 
activiteiten van het 
integratieprogramma per 
land uiteenlopen, bieden 
zowel de specifieke als de 
algemene programma´s 
meestal ondersteuning aan 
hervestigde vluchtelingen bij 
de praktische  aspecten
  van integratie. 
De activiteiten kunnen 
bestaan uit  
 
taalonderricht, sociale en 
culturele oriëntatie,  
 beroepstraining 
en hulp bij de toegang tot algemene diensten als gezondheidszorg en onderwijs. 
In sommige landen is deelname aan de activiteiten van het integratieprogramma 
verplicht. Zo is in sommige landen continue financiële steun aan hervestigde 
vluchtelingen afhankelijk van hun deelname. In andere landen is deelname aan de 
integratieprogramma´s vrijblijvend. 

 
Sommige integratieprogramma´s proberen een directe koppeling te bieden naar 
oriëntatieactiviteiten voor hervestigde vluchtelingen in de fase vóór vertrek. Dit 



Gebeurt vaak via lokal medewerkers in Eurpe die rechtstreeks samenwerken met 
degenen die de de oriëntatieprogramma´s vóór vertrek verzorgen. Veel 
hervestigde vluchtelingen blijven gebruikmaken van integratieondersteuning tot 
lang na de einddatum van specifieke integratieprogramma´s, bijvoorbeeld via 
maatschappelijke organisaties of algemene diensten die beschikbaar zijn voor het 
brede publiek in het ontvangende land. 

 
Veel maatschappelijke organisaties bieden buiten de officiële programma´s om 
directe integratieondersteuning en hulp aan hervestigde vluchtelingen, meestal 
samen met andere groepen van vluchtelingen en migranten. In veel Europese 
landen stellen maatschappelijke organisaties vrijwilligers uit de lokale 
gemeenschap – inclusief vluchtelingen die zijn hervestigd via eerdere 
programma´s – aan als mentoren voor hervestigde vluchtelingen. 
Maatschappelijke organisaties werken ook aan de opbouw van gastvrije en 

ondersteu
nende omgevingen  in 

de ontvangende 
gemeenschappen, 

 wat een 
cruciale factor is in de

 integratie van 
hervestigde 

 vluchtelingen. 
Dit wordt  

 bereikt via 
 activiteiten 

zoals campagnes voor
 

 bewustmaking
     rond 

de problematiek van 
hervestiging en 
vluchtelingen. 

Veel hervestigde vluchtelingen laten zich naturaliseren tot burgers van het 
ontvangende land. Dit is meestal mogelijk na een bepaalde verblijfsduur. Soms is 
dit echter onmogelijk voor sommige hervestigde vluchtelingen die niet aan 
specifieke vereisten kunnen voldoen, zoals taalvaardigheid. Terwijl sommigen het 
verwerven van het staatsburgerschap in het ontvangende land zien als het 
‘einde’ van het integratieproces, beschouwen anderen zichzelf al veel eerder, of 
pas veel later, of wellicht nooit als geïntegreerd. 
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