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DREAM in het kort… 

Het project DREAM (Dynamic Reinforcement for European Adaptation of Migrants) heeft als 
doelstelling het integratieproces te verbeteren door lessen te trekken uit ervaringen die zijn 
opgedaan bij belangrijke opvanggebieden voor migranten. Dit wordt gedaan door succesvolle 
initiatieven te promoten en een EU-netwerk van belanghebbenden te creëren. 
 

Organisaties uit negen landen (Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Bulgarije, Verenigd 
Koninkrijk, Tsjechië, Italië en Griekenland) werken op internationaal niveau samen om EU-beleid 
op het gebied van integratie te ondersteunen. Dit wordt gedaan door onderzoek naar en 
uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden (good practises) die zich richten op de 
gemeenschappelijke basisbeginselen voor Europees integratiebeleid (CBP, Common Basic 
Principles). 
 
Met het project DREAM wordt een database ontwikkeld en verspreid met daarin een 
verscheidenheid aan ‘good practises’ op het gebied van succesvolle integratie door educatie. In de 
database staan effectieve voorbeelden uit 9 Europese landen over de koppeling van behoeften en 
goede sociaal-culturele en economische integratie, van methodiek tot praktijk. 

 

 

 

In november van 2016 kwam een enthousiaste groep ‘dromers’ bijeen in Belfast (VK) om het 
project DREAM te beginnen. De groep van partners hebben de gemeenschappelijke 
basisbeginselen voor Europees integratiebeleid bestudeerd, ervaringen uit de partnerlanden 
uitgewisseld en een aanpak opgezet hoe belanghebbenden bij het project te betrekken. 

http://www.project-dream.eu/


DREAM aims to: 

✓ Een uitgebreide database met succesvolle en effectieve praktijkvoorbeelden aangaande 
integratievraagstukken ontwikkelen en verspreiden op EU-niveau. 

✓ Een Europees netwerk van professionals opbouwen om kennis en kunde mee uit te wisselen  

✓ Sleutelfiguren en andere faciliterende partijen beter voorbereiden op de behoeften van 
verschillende groepen mensen  

✓ Een bijdrage leveren aan de verbetering van het expertiseniveau van de autoriteiten behept 
met de doorverwijzing van migranten binnen de EU. 

✓ Migranten ondersteunen en voorbereiden op hun nieuwe leven in een gastland 

✓ Het uitwisselen van ervaringen binnen de EU bevorderen en de verspreiding van reeds 
bestaande projecten aangaande integratie verbeteren. 

 

 

In de eerste fase van het project wordt gewerkt aan: 
✓ Een nationaal netwerk van belanghebbenden opbouwen 

✓ Uitwisselen van effectieve nationale strategieën, beleid en praktijkvoorbeelden in de negen 
participerende partnerlanden 

✓ Ontwikkelen van een database met praktijkvoorbeelden  

✓ Een website ontwikkelen waar alle praktijkvoorbeelden op staan 

✓ Workshops organiseren waarin kennis wordt uitgewisseld  

 

  

De volgende stap voor DREAM… 
De volgende bijeenkomst voor het project vindt plaats op 25 en 26 mei 2017 in Pinerolo, Italië. 
Hier zullen de partners het nationale beleid ten aanzien van integratie uit hun landen bespreken 
en ervaringen die zijn opgedaan bij belangrijke opvanggebieden uitwisselen. 
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Voor meer informatie over het project, kijk op: www.project-dream.eu  
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