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In Canada, een ‘nieuwkomersland’ bij uitstek, worden opvallend goede resultaten geboekt met inburgering. In samenwerking met het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie organiseert Dick Vink Advies (DVA) een studiereis naar Toronto, Canada om een kijkje te nemen achter de schermen en een concreet beeld te krijgen hoe men vorm en inhoud geeft aan belangrijke thema’s als arbeids- en taaltraining,
de integratie op de arbeidsmarkt en de sociale integratie van nieuwkomers. Daarbij wordt aandacht besteed aan de cruciale rol die maatschappelijke organisaties daarin vervullen, met name op het niveau van
steden en wijken.
Tijdens deze studiereis ontmoeten wij vertegenwoordigers van het Ministerie voor Immigratie en Burgerschap en de not-for-profit organisatie Citizenship and Immigration Canada (CIC). Zij zullen ons een
actueel beeld schetsen van de immigratie en integratie op nationaal en op regionaal niveau (Ontario). Er
vinden ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van organisaties uit het “veld”. Zo maken wij kennis met OCASI, een organisatie die ca. 170 locale organisaties in de provincie Ontario coördineert en
ondersteunt in de uitvoering van het immigratie- en integratiebeleid. We maken kennis met vertegenwoordigers van organisaties die zich met de uitvoering bezighouden, die nieuwkomers succesvol ondersteunen naar integratie in alle mogelijke facetten. Daarnaast ontmoeten we ondernemers en organisaties
die nieuwkomers hebben opgenomen als medewerker. Ook zullen nieuwkomers zelf hun ervaringen in
de Canadese samenleving met ons delen. Tot slot maken we een excursie naar St. James Town, Toronto.
Daar worden we ontvangen door Community Matters Toronto, een vrijwilligersorganisatie die de problematiek van een multiculturele wijk, met een hoge instroom aan nieuwkomers, succesvol aanpakt.
Deze studiereis geeft een goed beeld van de inburgering in Canada en zal op ieder niveau, van nationaal
beleid tot uitvoering op wijkniveau, interessante inzichten opleveren voor de Nederlandse deelnemers en
is bedoeld voor bestuurders, management en uitvoerders op landelijk en lokaal niveau. De kracht van de
gemeenschap staat in deze reis centraal. Niet alleen met betrekking tot de diverse locale (vrijwilligers)activiteiten, maar vooral in de succes- en faalfactoren voor economische en sociale integratie. Tijdens de diverse onderdelen van het programma zal er voldoende tijd zijn voor het uitwisselen van ervaringen en opvattingen. Uit eerdere reizen is gebleken dat men daar in Canada voor openstaat, van de
deelnemers wordt dan ook een actieve inbreng gevraagd.

