
UniteEurope maakt publiek debat rond integratie zichtbaar door het analyseren van 

publieke social media content die door burgers wordt gegenereerd. Deze data kan 

beleidsvormingsprocessen op lokaal en Europees niveau ondersteunen. Het project 

combineert wetenschappelijk onderzoek naar integratie en technologische innovatie in 

het eindproduct: een social media analyse tool die is gespecialiseerd in het identificeren 

van integratie-gerelateerde social media content.  

HET PROJECT 

DETOOL 

De tool biedt de gebruiker mogelijkheden om 

social media content rond het integratiedebat te 

analyseren met statistieken en innovatieve 

visualisaties. Met de tool kan men o.a. zoeken 

naar integratie-gerelateerde web-content, de 

resultaten specificerern per land, stad of taal, 

automatisch gegenereerde visualisaties van de 

resultaten verkrijgen, zoeken naar campagne-

termen en real-time queries uitvoeren.  

Het grid model categoriseert integratie-

gerelateerde content aan de hand van 

verschillende dimensies (bijvoorbeeld 

verschillende talen en typen social media)  en 

aspecten van integratie (zoals sociaal-

economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijke 

integratie). 

Op basis van het integratie grid model 

onderscheidt de tool welke publieke social 

media data gerelateerd is aan het 

integratiedebat. Dit stelt beleidsmakers, NGOs 

en wetenschappers werkzaam op het gebied 

van integratie in staat relevante data te 

verzamelen en te analyseren.  
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Layer 2: Zoektermen in Verschillende Talen 

Layer 3: Social Media Bronnen 

Layer 4: Parameters, Indicatoren, Alerts 

Layer 5: Integratie Maatregelen 
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Projectduur: 09 / 2011 – 09 / 2014 

Financiering: FP7-ICT-2011-7 

Websites: www.uniteeurope.org  

Partners: 9 

 1 Project coordinator 

 2 Technologische partners 

 3 Wetenschappelijke partners 

 3 Gebruikers partners 

Deliverables: 64 

Milestones:  10 

De Feiten 

UniteEurope is een EU-FP7 project dat wordt 

uitgevoerd door een internationaal team van 

sociale wetenschappers en IT specialisten van 

universiteiten, gemeenten, en NGOs in 

Oostenrijk, Duitsland, Zweden en Nederland. 

HET INTEGRATION GRID MODEL 

Het Integration Grid Model vormt het hart van 

de tool en is speciaal ontwikkeld voor en door 

het UniteEurope project. 



CONTACTGEGEVENS UNITEEUROPE:  

EMAIL:  info@uniteeurope.org 

WEBSITE:  http://www.uniteeurope.org/  

LINKEDIN: http://www.linkedin.com/groups/UniteEurope-7467362  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/UniteEurope/197169400492223  

Het UniteEurope project wordt gefinancierd vanuit het zevende kader programma van de Europese Unie 
onder nummer 288308.     

HET PROJECT CONSORTIUM 

Project coordinator 
INSET Research & Advisory, Wenen, Oostenrijk 
http://www.inset-advisory.com/ 

Technologische coordinator 
SYNYO GmbH, Wenen, Oostenrijk 
http://www.synyo.com/ 

Imooty.eu GmbH & Co KG 
Berlijn, Duitsland 
http://www.imooty.eu/ 

Erasmus Universiteit Rotterdam 
Rotterdam, Nederland 
http://www.eur.nl/fsw/english/publicadministration/ 

Malmö Universiteit, Malmö, Zweden 
http://www.mah.se/english/research/Our-research/Centers/Malmo-Institute-
for-Studies-of-Migration-Diversity-and-Welfare/ 

Universiteit van Potsdam 
Potsdam, Duitsland 
http://www.uni-potsdam.de/u/ls_puma/ 

Gemeente Rotterdam, 
Rotterdam, Nederland 
http://www.rotterdam.nl/  

Gemeente Malmö,  
Malmö, Zweden 
http://www.malmo.se/english/ 

ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 
Wenen, Oostenrijk 
http://www.zara.or.at/ 
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