Plan
Einstein
is de plek
waar je
bouwt aan
je toekomst

1

Samen leven, samen leren
en samen werken in Overvecht,
dat is Plan Einstein!
Plan Einstein is een innovatieve aanpak
ontwikkeld door de gemeente Utrecht
en haar partners op het gebied van opvang en integratie van vluchtelingen.

Samen leven
Samen leren
Samen werken

Aan de Einsteindreef in de Utrechtse wijk
Overvecht wonen vluchtelingen samen
met jongeren uit de wijk. De bewoners
van Plan Einstein en de wijkbewoners in
Overvecht kunnen hier cursussen Entrepreneurship en Engels volgen, deelnemen
aan een praktijkprogramma voor ondernemerschap en werk, of andere activiteiten
bijwonen.

Vluchtelingen benutten zo hun tijd in het
asielzoekerscentrum (AZC) en pakken hun
leven weer op en ook wijkbewoners komen
zo een stap verder in hun toekomst. In
Plan Einstein worden ook diverse sociale
en culturele activiteiten georganiseerd.
Plan Einstein is daarmee een plek in Overvecht waar mensen elkaar ontmoeten,
waar nieuwe sociale contacten worden
gelegd en waar je een stap zet in je
(professionele) ontwikkeling. Samen
leven, samen leren en samen werken,
dat maakt Plan Einstein bijzonder.

Een vluchteling:
“Ik heb in AZC’s gezeten waar je
nauwelijks contact hebt met
Nederlanders. En nu woon ik
met ze! Voor mij persoonlijk

een cursist: “Ik ben
trots op degene die ik
weer geworden ben.”

gaat het verder dan samen

utrecht

koken en eten. Je bouwt een
netwerk op. Uit mijn netwerk
haal ik sociale kansen en ik
kan denken aan mijn toekomst.”
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Samen leren
Op Plan Einstein werken vluchtelingen én wijkbewoners aan hun professionele toekomst! Door verschillende
cursussen en activiteiten kunnen zij
een nieuwe stap in hun professionele
carrière zetten.
Voor
de
vluchtelingen
brengt
Vluchtelingenwerk eerst de onderwijs- en beroepsachtergrond, vaardigheden, huidige interesses en eventuele
belemmeringen in kaart.

Een wijkbewoner:

“De werkloosheid in onze wijk is groot.
Veel mensen vinden maar moeilijk werk.
Maar iedereenheeft talenten. De cursussen
Engels en Ondernemerschap kunnen je
horizon net iets breder maken.”

samen leven
Vervolgens kunnen zij, én de wijkbewoners deelnemen aan 3 verschillende
programma’s:
1 (Zakelijk) Engels, zowel voor beginners
als voor gevorderden door de Volksuniversiteit Utrecht.
2 (Internationaal) Ondernemerschap
door de Universiteit Utrecht.
3 Praktijkprogramma en coaching voor
ondernemerschap en werk door de
Social Impact Factory.
De deelnemers kunnen werken aan het
versterken van professionele vaardigheden die je nodig hebt in je werk, zoals
samenwerken en netwerken. Verder
kunnen deelnemers hulp krijgen bij het
starten van een bedrijf, vaardigheden
opdoen in het ondernemerschap, individueel gecoacht worden en hun professionele netwerk uitbreiden.

Aan de Einsteindreef in de Utrechtse
wijk Overvecht wonen vluchtelingen
samen in hetzelfde gebouw met jongeren die een band hebben met de wijk.
Socius en vrijwilligersorganisaties als
Welkom in Utrecht organiseren hier
activiteiten zoals samen eten of sporten,
netwerkbijeenkomsten, een taalcafé
en diverse andere activiteiten.

een vluchteling:
“Het bijzondere van deze
opvanglocatie is dat we in
een woonwijk leven, gewoon
tussen de mensen in. Mensen
die een praatje met ons maken
op straat en in de winkel.
We hebben een huiselijk leven

Een jongere die woont
in ‘plan Einstein’:
“Ik vind het leuk dat hier verschillende
groepen uit de samenleving samenwonen.
We delen een plein en een ontmoetingsruimte waar je elkaar tegenkomt.”

gekregen samen met de jongeren en andere asielzoekers.
We eten vaak met elkaar, maken
samen muziek en volgen dezelfde lessen. Hier voelen we

De cursussen die ze op Plan Einstein
kunnen volgen en het netwerk dat ze
opbouwen, kan de kansen van vluchtelingen en wijkbewoners op een betere
toekomst vergroten, ongeacht hun status
en ongeacht waar die toekomst ligt.

ons geen buitenlanders of
vreemden meer, zoals in de
andere

opvangcentra.

We

horen er gewoon bij en dat
geeft een fijn en veilig gevoel.
Alsof we uit de wachtstand
zijn gekomen en weer kunnen
bouwen aan onze toekomst.”
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samen werken
Zowel vluchtelingen als mensen uit de
wijk Overvecht worden via cursussen,
begeleiding en stages binnen Plan
Einstein gestimuleerd te werken aan
hun toekomst, ongeacht waar deze
toekomst ligt. Voor Utrecht is het uitgangspunt een ‘inclusieve stad’; een
stad voor en met iedereen. De activiteiten zijn er niet alleen voor vluchtelingen, maar ook voor geïnteresseerde
buurtgenoten.

Een vluchteling:
“Ik wil dat ze met mij praten
als mens, niet als vluchteling.
Ik ben niet zielig. Ik heb veel
meegemaakt sinds ik uit mijn
land ben gevlucht. Plan Einstein biedt mij kansen om aan
mijn toekomst te werken. Ik heb
vorige week een certificaat

Een bijzondere en
innovatieve aanpak

Een wijkbewoner:

“Ik vond het een leuk idee om
asielzoekers te ontmoeten. Want wie zijn
deze mensen die uit Syrië, Irak of Jemen
komen? Je leest en hoort er zoveel over.
Nu ze je buren zijn geworden, heb je
echt een kans om ze te leren kennen.
En zij ons.”

Het samen leven, samen leren en samen
werken van vluchtelingen die nog
geen verblijfsvergunning hebben,
maar vanaf dag 1 bezig zijn met hun
toekomst, maakt Plan Einstein vernieuwend.
De Einsteindreef in Overvecht is de eerste
plek waar deze aanpak wordt gerealiseerd
en Utrecht dient daarom als voorbeeld
voor andere Europese steden.
Onderdeel van de vernieuwende aanpak is
ook dat Utrecht zich er sterk voor maakt
dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in de stad worden opgevangen, zoveel mogelijk in de stad of regio
blijven. Hierdoor bouwen ze sneller een
eigen netwerk op, wat hun integratie
bevordert.

gekregen omdat ik heb meegedaan aan de cursus ondernemerschap. Ik wil iedereen
bedanken voor het mogelijk
maken van dit plan. Ik hoef
niet meer stil te zitten. Ik kan
actief werken aan mijn toe-

De Europese Commissie vindt de
Utrechtse aanpak bijzonder en innovatief.
Daarom krijgt Utrecht voor Plan Einstein
subsidie uit het fonds Urban Innovative
Actions van de Europese Commissie.

Kees Diepeveen,
wethouder:
“Gemeenten spelen een belangrijke
rol bij de opvang en het integratieproces van vluchtelingen. De manier
waarop we omgaan met nieuwkomers
in onze maatschappij is van invloed
op de samenleving.
Plan Einstein is een inclusieve aanpak om
integratie vanaf dag 1 mogelijk te maken
door een model te ontwikkelen waarbinnen jongeren en asielzoekers samen
wonen. Het doel is een innovatieve asielzoekersopvang in verbinding met de
buurt en haar sociale netwerken. Door
samen te leven, samen te wonen en te leren,
werken wijkbewoners en asielzoekers aan
een toekomst, waar die ook is.”

komst.”
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Meer informatie

Partners
De innovatieve aanpak voor opvang en integratie,
de Utrecht Refugee Lauch Pad (URLP), is ontwikkeld
door de gemeente Utrecht met jongerenhuisvester
Socius, Utrecht Center for Entrepreneurship (onderdeel van Universiteit Utrecht), Vluchtelingenwerk

Plan Einstein

Midden-Nederland en de Volksuniversiteit Utrecht.

Einsteindreef 91-93, 3562 GB Utrecht

De Universiteiten van Oxford en Roehampton onderzoeken de impact en de resultaten van het project op

Website:
www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/utrecht
en www.plan-einstein.nl

de wijk, de inwoners en de stad. Voor de uitvoering
van Plan Einstein betrekt de gemeente, waar dat aanvullend kan zijn, ook andere wijkpartijen.

Of volg ons op Twitter of Facebook:
Plan Einstein
Dit project wordt medegefinancierd door
het European Regional and Development

Email: vluchtelingenvragen@utrecht.nl
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en het Urban Innovative Actions Initiative

