
Best Practices en Methodiek

Vrijwilligers Inspiratie Prakticum - 
Activeren, Inspireren en Motiveren

HANDBOEK

VIPAIM
Activeren Inspireren Motiveren





VIPAIM
Activeren Inspireren Motiveren







0 4

Ontmoeting van culturen in Delfzijl



Leeswijzer

In dit handboek vindt u allereerst een beschrijving 

van de aanleiding en organisatie van het project. 

Hierbij wordt ook kort stilgestaan bij de maatschap-

pelijke context, zowel nationaal als Europees.

In de hoofdstukken daarna vindt u achtereenvol-

gens:

=een korte beschrijving van de doelstellingen 

van het project

=een beschrijving van de beoogde doelgroepen

=de werkmethodiek

=resultaten en ervaringen van deelnemers

=aanvullende instrumenten

=conclusies en aanbevelingen.

In de bijlagen zijn onder meer een aantal handige 

links opgenomen met aanvullende informatie over 

(verwante) onderwerpen, Europese beleidsricht-

lijnen over integratie en voorbeelden van flyers.

Het handboek dat voor u ligt is het resultaat van het 

project VIP-AIM: Vrijwilligers Inspiratie Prakticum: 

Activeren Inspireren Motiveren.

CMO (Centrum voor Maatschappelijke Ontwikke-

ling) Groningen heeft sinds 1 april 2011 samen met 

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Stichting 

voor Inburgering en Integratie (Si!) en Interconnect 

het VIP-AIM project ontwikkeld, met financiële 

ondersteuning vanuit het Europese Integratiefonds.

Het project richt zich op het stimuleren van vrijwil-

ligerswerk voor mensen die buiten Europa geboren 

zijn en een toekomst willen opbouwen in de 

Nederlandse samenleving. Vrijwilligerswerk en 

-activiteiten geven mensen vanuit verschillende 

achtergronden en culturen een laagdrempelige 

mogelijkheid om uit hun isolement te komen, 

contacten op te bouwen en te werken aan een 

economisch en sociaal zelfstandig leven.

In het project worden ervaringen opgedaan met 60 

potentiële vrijwilligers en een methode ontwikkeld 

om deelnemers te Activeren, Inspireren en Motive-

ren. Daarvoor wordt een breed scala aan activiteiten 

en voorlichtingssessies georganiseerd die erop 

gericht zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan. 

Men hoopt met de deelnemers een sneeuwbaleffect 

te bewerkstelligen: zij zullen als VIP-ambassadeur 

op hun beurt weer andere mensen in vergelijkbare 

situaties stimuleren om mee te doen.

Hiermee sluit het project goed aan bij de doelstel-

ling van het kabinet en Europa om burgerschap, 

betrokkenheid en zelfredzaamheid van zijn burgers 

te stimuleren.

Dit VIP-AIM handboek bevat een beschrijving van 

de ontwikkelde methodiek aan de hand van een 

overzicht van ontwikkelde activiteiten, de proces-

stappen en aanvullende instrumenten. Het hand-

boek bevat verder concrete voorbeelden uit de 

praktijk van de stad Groningen en Delfzijl die 

instellingen en gemeenten elders in het land zullen 

inspireren. De ervaringen van deelnemers mogen 

hierbij uiteraard niet ontbreken.

Voorwoord
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In Nederland bestaat een grote groep nieuwkomers 

die buiten Europa geboren is en die zich in een 

sociaal isolement bevindt. Zij krijgen te maken met 

verschillende drempels die hun participatie in de 

Nederlandse samenleving sterk vertragen of zelfs 

beletten. Denk bijvoorbeeld aan:

=analfabetisme

=het nauwelijks beschikken over een netwerk

=economisch zwakke positie

=fysieke en/of mentale gezondheidsklachten

=culturele rolverdeling man-vrouw waarbij 

vrouwen zich op het huishouden [moeten] richten 

en nauwelijks buiten de deur [mogen] komen

=lage opleiding of slechte leerbaarheid

=trage en demotiverende 'bureaucratische molens' 

in het kader van taal- en integratieprogramma's.

Een slechte aansluiting bij de Nederlandse samen-

leving werkt vaak van een eerste generatie door op 

de volgende, waardoor ook de volgende generatie 

met een onnodig grote afstand tot de Nederlandse 

samenleving begint. Een dreigende vicieuze cirkel.

Inzet van vrijwilligers op wijkniveau is een zeer 

succesvol, laagdrempelig instrument gebleken voor 

duurzame sociale integratie, het doorbreken van 

sociaal isolement en de toeleiding naar arbeid. 

Momenteel is participatie in vrijwilligerswerk vanuit 

de doelgroep nog zeer laag (20% ten opzichte van 

41% autochtone bevolking), terwijl dit juist een sterk 

activerende, inspirerende en motiverende werking 

kan hebben. Dit is zeker het geval wanneer vrijwil-

ligers zich vanuit hun eigen ervaring kunnen 

identificeren met de doelgroep. Het project richt 

zich daarom op het inzetten van 'vrijwilligers voor 

vrijwilligers' ('peer to peer') en het bevorderen van 

actieve deelname aan vrijwilligerswerk en -activi-

teiten door de doelgroep.

Het VIP-AIM project sluit aan bij de visie en ambitie 

van het huidige overheidsbeleid, waarbij participa-

tie een centraal item is. Burgers moeten zoveel 

mogelijk deelnemen aan het sociale en maatschap-

pelijke leven en verantwoordelijkheid nemen voor 

de publieke zaak. De participatie van mensen die 

sociaal geïsoleerd zijn is minimaal. Ze maken geen 

Integratiebeleid

"Het integratie- en participatie beleid - en daarmee 

de relatie leggend met actief burgerschap/De 

Kanteling - komt in een nieuwe fase: het kabinet wil 

een koers volgen op basis van wat bindt. Een sociaal 

stabiele samenleving staat daarbij voorop: een 

samenleving waarin mensen in vrijheid en verant-

woordelijkheid kunnen samenleven en waarin niet 

de afkomst, maar de toekomst telt. Het kabinet gaat 

daarbij voort in een verandering, waarvan de 

eerdere stappen al in vorige perioden zijn gezet. De 

kernbegrippen zijn burgerschap, betrokkenheid en 

zelfredzaamheid. Het gaat erom dat elke burger zijn 

steentje bijdraagt aan de Nederlandse samenleving 

door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen 

bestaan, voor zijn omgeving en de samenleving als 

geheel. Door inburgering moeten mensen die zich 

hier duurzaam willen en mogen vestigen hun plaats 

in de Nederlandse samenleving kunnen innemen…" 

(Bron: Integratienota 2011).

deel uit van gemeenschappelijke waardenstelsels 

of een gedeelde culturele wereld.

Ook binnen Europa is Social and Economic inclusi-

on een belangrijk speerpunt waar dit project aan 

bijdraagt. "Frequent interaction between immigrants 

and Member State citizens is a fundamental mecha-

nism for integration. Shared forums, inter-cultural 

dialogue, education about immigrants and immi-

grant cultures, and stimulating living conditions in 

urban environments enhance the interactions 

between immigrants and Member State citizens." 

(Bron: Handbook on Integration) Zie ook bijlage 2.

Het is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend om 

zelfredzaam te kunnen zijn en de eigen verantwoor-

delijkheid te kunnen nemen. Het project VIP-AIM 

wil mensen een steun in de rug bieden om aan deze 

verwachtingen te kunnen voldoen. Het biedt deel-

nemers de mogelijkheid om zich op meerdere leef-

gebieden verder te ontwikkelen en zo daadwerkelijk 

te kunnen participeren in een samenleving die in 

veel gevallen anders is dan men gewend is.

0 7

Aanleiding VIP-AIM



0 8



Interconnect

Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

(CMO) Groningen

Interconnect is een internationaal georiënteerd advies-

bureau. De kern van de activiteiten is gericht op de 

onder-steuning van maatschappelijke organisaties en 

bedrijfsleven bij de uitvoering van nationale, Europese 

en mondiale projecten gericht op de ontwikkeling van 

mensen in de samenleving. Samen met deze organisaties 

ontwikkelt en beheert Interconnect innovatieprojecten 

met activiteiten gericht op de ontwikkeling van mensen, 

structuren, instrumenten en organisaties. Kenmerkend is 

de door Interconnect ontwikkelde SSI aanpak (Social, 

Sustainable Innovation). Een aanpak gericht op duurzame 

en structurele verankering van de projectresultaten.

CMO Groningen is het onafhankelijke provinciale 

kenniscentrum op het gebied van onderwijs, zorg en 

welzijn, actief in projectontwikkeling, beleidsadvies en 

onderzoek. CMO Groningen zet het beleid van de 

provincie Groningen en Europa op het gebied van

onderwijs, zorg en welzijn om in projecten. Daarnaast

voert CMO Groningen projecten uit op verzoek van

derden, zoals gemeenten, instellingen en ministeries.

Gezamenlijk versterken ze de sociale infrastructuur.

De benoemde organisaties zijn stevig geworteld in de 

materie en kunnen daardoor direct gebruik maken van 

de contacten en ervaringen die men al heeft. Ook 

lopende projecten passen uitstekend in de ambities van 

dit project en kunnen worden ingezet voor het bereiken 

van de doelen van het VIP-AIM project. Zo wordt het 

mogelijk snel aan de slag te gaan en concrete resultaten 

te bereiken.

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

Si! (Stichting Inburgering en Integratie) 

Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn in de stad 

Groningen is een plek waar vrouwen met verschil-

lende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten 

en waar ze gelegenheid krijgen om uit hun isole-

ment te komen en contacten op te bouwen. Jasmijn 

richt zich op de bewustwording van de maatschap-

pelijke positie van vrouwen door hen te wijzen op 

het belang van het kunnen en durven kiezen waar 

het gaat om de inrichting van het leven binnen 

bestaande mogelijkheden. Ook worden vrouwen 

attent gemaakt op aanwezige keuzemogelijkheden 

en ondersteund bij het maken van keuzes.

Si! is een plek waar mensen met verschillende 

achtergronden en culturen elkaar ontmoeten. Bij Si! 

wordt de gelegenheid geboden om contacten op te 

bouwen, uit het isolement te komen, zich voor te 

bereiden op de inburgeringcursus door het doen van 

allerlei activiteiten en vervolgens de inburgering-

cursus zelf te doen. Veel allochtone mensen weten 

de weg te vinden naar Si!. Allochtone en autochto-

ne vrijwilligers ondersteunen de activiteiten. 

Deelnemers worden via cursussen geschoold in het 

organiseren van eigen specifieke activiteiten voor 

de achterban, waaronder buurtactiviteiten en 

evenementen.

Projectorganisatie

InterConnect
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Centrale doelstelling van het project is het toepas-

sen van vrijwilligerswerk en -activiteiten als 

participatie-instrumenten voor sociale activering, 

inspiratie en motivering van niet-westerse burgers 

in Nederland die in een sociaal isolement verkeren 

of dreigen te geraken.

Actieve deelname en betrokkenheid bij vrijwilligers-

werk vanuit de eigen wijkomgeving is een zeer 

succesvol instrument gebleken voor de integratie 

van deze mensen. Wanneer zij uit hun isolement 

komen, zijn zij zelf de beste ambassadeurs: juist zij 

zijn in staat anderen in een vergelijkbare situatie te 

stimuleren hun sociale isolement te doorbreken. Zo 

ontstaat een sneeuwbaleffect, waarin de doelgroep 

zich vanuit eigen ervaring inzet voor de doelgroep.

=Methodiekontwikkeling VIP (Vrijwilligers 

Inspiratie Prakticum) richt zich op:

=sociale activering van de doelgroep

=bieden van inspiratie aan de doelgroep

=motivering van de doelgroep.

Deze methodiek wil de participatie van sociaal 

geïsoleerde nieuwkomers duurzaam bevorderen en 

hen inzetten bij de sociale integratie van meer 

nieuwkomers die zich in een vergelijkbare situatie 

bevinden: de doelgroep zet zich op deze wijze in 

voor de doelgroep.

=Wijkgerichte werving en begeleiding van 60 

nieuwkomers in Noord Nederland om actief in 

vrijwilligerswerk en -activiteiten te participeren.

=Actieve deelname van 30 nieuwkomers in Noord 

Nederland in vrijwilligerswerk en activiteiten. 

Middels concrete activiteiten en cursussen 

(theater, culinair, creativiteit), met behulp en 

inzet van professionals, waarbij door contact, 

samenwerking en communicatie het begrip 

tussen nieuwkomers en autochtone bevolking 

bevorderd wordt. Nieuwkomers worden begeleid 

door professionals en vrijwilligers en worden 

gemotiveerd zelf ook actief sociaal geïsoleerde 

nieuwkomers te werven voor participatie in 

vrijwilligersactiviteiten en -werk.

Subdoelen op een rij

=Ontwikkelen voorlichtingsmaterialen: o.a. 1 à 2 

brochures met aanbod vrijwilligersactiviteiten, 

1 handboek Best Practices en Methodiek, 

1 webportaal, 1 voorlichtingsfilm voor buurt- en 

wijkhuizen, scholen en ouders van schoolgaande 

jeugd.

=Verspreiding methodiek, best practices en 

voorlichtingsmaterialen landelijk: scholen, 

buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, etnische 

zelforganisaties, etc.

=Onderbrengen beheer en onderhoud nieuwe 

methodiek bij projectpartners ten behoeve van 

continuering activiteiten na afloop project.

Het project VIP richt zich op twee doelgroepen.

De primaire doelgroep bestaat uit nieuwkomers uit 

een land buiten de EU. Ze bevinden zich al in 

Nederland, maar vinden weinig aansluiting bij de 

Nederlandse samenleving en verkeren overwegend 

in een sociaal isolement. Deze nieuwkomers hebben 

een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Er is 

nauwelijks sprake van sociaal-economische partici-

patie in de samenleving. De methode en ervaringen 

van het VIP-AIM project zijn echter breder toepas-

baar voor iedereen die zich in dezelfde positie 

bevindt.

Het project richt zich binnen deze doelgroep 

specifiek op:

=ouders van schoolgaande kinderen

=analfabeten

=moeilijk lerende ouderen die niet of nauwelijks 

binnen het reguliere onderwijs- en inburgerings-

ysteem functioneren.

Daarnaast richt het project zich op de 

secundaire doelgroep:

=vrijwilligersorganisaties

=etnische zelforganisaties

=buurt- en wijkcentra waar vrijwilligers worden 

ingezet en vrijwilligersactiviteiten en -werk 

worden uitgevoerd

=lokale overheden

Doelgroepen

Doelstelling Vrijwilligers Inspiratie Prakticum
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=overige organisaties waarbinnen vrijwilligers 

worden begeleid, opgeleid en/of actief zijn en 

waarbinnen men de primaire doelgroep kan 

stimuleren hun sociale isolement te doorbreken 

en hun participatie aan de Nederlandse 

samenleving te bevorderen.

Vertrekpunt vormt de eigen wijk van de primaire 

doelgroep, omdat is gebleken dat sociale partici-

patie het meest succesvol start vanuit de eigen 

omgeving. Door intensief met elkaar samen te 

werken en programma's op elkaar aan te sluiten 

worden de afzonderlijke inspanningen van organi-

saties effectiever.

Wijkfeest Delfzijl
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vrouwen zetten binnen de ketenaanpak stappen 

met als doel hun zelfredzaamheid in de maatschap-

pij te bevorderen. Het leren van de Nederlandse taal 

gaat daarbij hand in hand met het ondernemen van 

activiteiten gericht op participatie en het vinden 

van (vrijwilligers)werk. Deze activiteiten zijn 

gekoppeld aan de Participatieladder, een landelijk 

meetinstrument bestaande uit zes treden die de 

mate van participatie in de samenleving weergeven 

(zie bijlage 3).

In zeven wijken van de gemeente Groningen volgen 

de vrouwen laagdrempelige cursussen en activiteiten

op het gebied van het leren lezen en schrijven in de 

Nederlandse taal, activering en participatie in de 

eigen leefomgeving, doorstroom naar inburgering 

en oriëntatie op vrijwilligerswerk, betaald werk of 

zelfstandig ondernemerschap. De diverse onder-

delen van de ketenaanpak voor allochtone vrouwen 

worden gefinancierd door de gemeente Groningen 

en door een bijdrage uit het Europees Integratie 

Fonds (EIF). Dankzij deze financiële bijdrage hebben 

de samenwerkingspartners ROC Alfa-college, Multi-

cultureel Vrouwencentrum Jasmijn en Interconnect 

de ketenaanpak voortdurend kunnen verfijnen. Het 

VIP-AIM project is hier een voorbeeld van.

Ook het project Cultureel Dialoog van Si! heeft als 

belangrijke basis gediend voor het project VIP-AIM. 

Onder het motto 'er bestaat geen beter en goed-

koper medicijn tegen discriminatie dan de dialoog' 

bewerkstelligt dit project op speelse wijze de partici-

patie en integratie van de bevolkingsgroepen van 

diverse leeftijden en met de diverse culturele 

achtergronden. Allochtone en autochtone burgers 

maken kennis met elkaar, leren elkanders leef-

wereld, cultuur en religie kennen. Hiervoor worden 

activiteiten op het gebied van sport en bewegen, 

ontmoeting/culinair en theater als belangrijke 

instrumenten ingezet.

Er ontstaat zo actieve betrokkenheid en een verster-

king van de onderlinge samenhang en leefbaarheid 

van de wijk. Daarnaast zal door de kennis en erva-

ringen die de doelgroep als vrijwilliger opdoet de 

drempel naar werk verlaagd worden.

Voor meer informatie: 

Voor meer informatie: 

http://www.ketenaanpak.eu/index.php?option=

com_content&view=article&id=181&Itemid=245

http://www.sii.nu/Default.aspx?docId=856

De Methode Activeren, Inspireren en Motiveren 

vormt een cyclus die met behulp van vrijwilligers-

werk en -activiteiten bijdraagt aan een duurzame 

bevordering van sociale integratie van nieuwkomers.

Door het activeren van de doelgroep raakt deze 

geïnspireerd om de eigen mogelijkheden verder te 

ontwikkelen. Het zelfvertrouwen groeit, men krijgt 

nieuwe sociale contacten en zal anderen stimuleren 

en motiveren om ook mee te doen. Zo ontstaat een 

sneeuwbaleffect, waarin de doelgroep zich vanuit 

eigen ervaring inzet voor de doelgroep.

Per fase volgt hieronder een beschrijving van in te 

zetten instrumenten, geïllustreerd met een aantal 

voorbeelden uit de praktijk.

Belangrijk kader voor het succesvol inzetten van 

deze cyclus is de zogenaamde Ketenaanpak, 

waarvan eerst een korte schets.

De methode VIP-AIM is mede gebaseerd op de 

zogenaamde Ketenaanpak, ontwikkeld in opdracht 

van de gemeente Groningen en de Culturele 

Dialoog in Delfzijl. Een korte schets …

De samenwerkingspartners ROC Alfa-college, 

Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn en de 

Maatschappelijk Juridische Dienstverlening voeren 

trajecten uit ten behoeve van taalvaardigheid en 

activering van allochtone vrouwen. Deze trajecten 

zijn onderdeel van een ketenaanpak, een schakel 

van trajecten en samenwerkende organisaties. De 

veelal laaggeletterde en/of sociaal geïsoleerde 

Basis: Ketenaanpak en 
(Inter)culturele Dialoog

Methode VIP-AIM: Activeren, Inspireren 

en Motiveren
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Activeren

De eerste fase van het VIP-project richt zich op het 

activeren van mensen om mee te doen aan work-

shops en cursussen om zodoende nieuwe mensen 

te leren kennen en actief deel te nemen aan de 

samenleving. In deze fase in de cyclus staat het 

vinden en bereiken van potentiële deelnemers cen-

traal. Huisbezoeken door bijvoorbeeld de vrijwillige 

ambassadeurs, werken goed.

Activeren begint ook met informeren. Hiervoor 

moet informatiemateriaal ontwikkeld en verspreid 

worden, aangevuld met ondersteunende activitei-

ten. Potentiële deelnemers moeten enthousiast 

gemaakt worden om mee te doen.

In het VIP-project wordt gebruik gemaakt van:

=brochure/flyer

=voorlichtingsfilm

=website

=werving

=begeleiding VIP-ambassadeur

=voorlichting lokale organisaties Groningen.

Brochure/flyer

Voorlichtingsfilm

Website

Jasmijn

Si!

 heeft in een eigen beheer een flyer gemaakt 

(500 exemplaren) met een overzicht van alle activiteiten 

en deze verspreid onder de doelgroep. Daarnaast zijn 

ook wijkmanifestaties en vrijwilligersmarkten bezocht.

 bereikt de doelgroep via de etnische zelforganisaties, 

waarmee Si! al goede contacten heeft. Daarnaast wordt 

er op markten, via scholen, nieuwsbrieven, wijkkranten, 

moskeeën en samenwerkingsorganisaties bekendheid 

gegeven aan de activiteiten die georganiseerd worden. 

Door een ontwerper wordt aanvullend eigen PR-

materiaal ontworpen. De persoonlijke benadering werkt 

hierbij goed.

Om een indruk te krijgen van het vrijwilligerswerk bij 

Jasmijn is een leuke informatiefilm ontwikkeld over één 

van de vrijwilligsters, Warda Naaij. Ga naar de website 

www.vip-aim.nl en klik op de foto om de film te zien.

Interconnect ontwikkelt de website www.vip-aim.nl.

Doelgroep voor de website zijn de professionals. De 

website wordt ingevuld met een projectlogo, foto's 

vanuit de praktijk en algemene informatie over VIP.

De teksten kunnen ook in flyers e.d. worden gebruikt. De 

VIP-methodiek biedt ruimte voor specifieke lokale 

invulling. 

Inhoud website:

=het project met de activiteiten

=agenda

=nieuwsberichten

=partners

=links

=contactgegevens voor het project.
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Werving

Si!

Jasmijn

 - De werving is opgezet met onder andere de 

Nieuwsbrief Cultureel Dialoog, verspreid onder 

contacten met de verschillende instellingen, leden 

Etnische Raad, wijkplatform en team Si!. De 

Koninginnemarkt, de Open Dag Brede School en 

het eigen georganiseerde evenement Multicultureel 

wijkfeest zijn ideale plekken om deelnemers te 

werven. Hier worden o.a. eigen workshops met 

actieve deelname gegeven.

Directe werving gebeurt ook met advertenties, pers-

berichten en een presentatie op Lokaal Radio. Delfzijl 

en omgeving wordt in de periode van georganiseerde 

activiteiten volgehangen met eigen posters en 

uitreiking van flyers.

Lokale ambassadeurs worden ingezet om nieuw-

komers te benaderen, die in een sociaal isolement 

leven. Si! werkt structureel samen met o.a. de 

Antilliaanse en Turkse verenigingen. De actieve 

leden van deze etnische zelforganisaties zijn de 

perfecte VIP-ambassadeurs. In 2011 zijn er 24 

allochtone vrijwilligers betrokken bij het project 

Cultureel Dialoog en zijn begeleid in de organisatie 

van hun activiteiten.

 richt haar activiteiten specifiek op vrouwen.

Op dit moment worden 18 allochtone vrouwen als 

vrijwilliger begeleid bij hun werkzaamheden in het 

multiculturele vrouwencentrum. Ze hebben vaste 

taken als gastvrouw of receptionist en worden als 

VIP-ambassadeurs ingezet bij buurtmanifestaties, 

de vrouwensoos en het zomerfeest in de stad 

Groningen. Ook gaan de ambassadeurs op huis-

bezoek om mensen te activeren.

Gezamenlijke doelstelling van Jasmijn en Si! is om 

aan 60 nieuwkomers voorlichting te geven en van 

hen 30 personen deel te laten nemen aan de 

workshops.
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Begeleiding VIP-ambassadeurs

De deelnemers worden geworven door verleidelijke, 

laagdrempelige en herkenbare activiteiten (koken 

en creativiteit). Deze activiteiten worden bekend 

gemaakt in een halfjaarlijks programma dat breed 

wordt verspreid. Echter, het mondelinge verspreiden 

van informatie is voor deze doelgroep een belang-

rijker medium. Medewerkers van Jasmijn én actieve 

vrijwilligers (ambassadeurs) geven dan ook in de 

wijken voorlichting over het programma en nodigen 

de vrouwen uit om mee te doen. Tijdens de activi-

teiten komen ze in contact met andere vrouwen en 

leren ze hun talenten kennen. Als het zelfbeeld dan 

verbetert, worden ze geïnspireerd om structureler 

mee te doen aan activiteiten of zelf, als vrijwilliger, 

bepaalde werkzaamheden doen. Dat vrijwilligers-

werk kan zowel binnen als buiten Jasmijn plaats-

vinden. Als ze binnen Jasmijn vrijwilligerswerk, 

bijvoorbeeld als gastvrouw, gaan verrichten, worden 

ze gedurende een aantal weken ingewerkt door een 

ervaren vrijwilliger en hebben daarnaast een vast 

aanspreekpunt in de persoon van coördinator vrij-

willigerswerk. Buiten Jasmijn worden ze 'warm' 

toegeleid naar een vrijwilligersfunctie in hun eigen 

wijk waar ze door een medewerker van Stichting 

Stiel begeleid worden. Zij motiveren op hun beurt 

weer andere vrouwen om actief te worden.

Ook bij Si! worden verschillende laagdrempelige 

activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. Door 

middel van coaching door een professional en 

geleverd maatwerk is er sprake van actieve partici-

patie van allochtone en autochtone bewoners van 

Delfzijl, Appingedam, Loppersum en omstreken. 

Hiervoor maakt men bijvoorbeeld gebruik van 

diverse theaterwerkvormen, multiculturele verken-

ningen en uitwisselingen. Vanuit deze activiteiten 

en ervaringen werkt men gericht toe naar structu-

rele deelname aan activiteiten of participatie in de 

vorm van vrijwilligerswerk binnen de eigen organi-

satie of daarbuiten.

Voorlichting lokale organisaties Groningen

Si!

Jasmijn

 neemt deel aan de Etnische Raad van Delfzijl, 

informeert actief over de intenties van het project en 

het aanbod. Men presenteert het project bij de 

etnische verenigingen en werft zo met succes 

vrijwilligers. Daarnaast is men betrokken bij diverse 

bewonersorganisaties waaronder het wijkplatform 

Delfzijl Noord. Si! betrekt hen bij de realisatie van de 

activiteiten, waaronder de te organiseren buurt- en 

wijkevenementen

 staat onder meer op de vrijwilligersmarkt 

van Stiel (vrijwilligersorganisatie in de stad 

Groningen) en geeft voorlichting over het project op 

bijeenkomsten van de zelforganisaties in de stad 

Groningen, wijkmanifestaties en het Toevluchtsoord 

(Blijf van mijn lijf).
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Cursus/workshop Theater

Voor een selecte groep biedt Si! een opleiding tot 

theater maken aan voor enthousiaste beginners. 

Vervolgens zijn er twee coachingstrajecten, waarbij 

wordt toegewerkt naar het presenteren van de door 

de deelnemers en hun achterban zelf gemaakte 

theatrale producties.

Daarnaast organiseert men een zesweekse basis-

cursus Theater maken. Tijdens deze zes weken 

wordt onderzocht hoe cursisten zich kunnen laten 

inspireren door verhalen, emoties, houdingen, 

voorwerpen, mime en improvisaties.

In de daaropvolgende zesweekse verdiepingscursus 

gaat men met elkaar een eerste voorstelling maken. 

Hierbij komen diverse aspecten aan bod: van hoe 

maak je een verhaal kloppend, hoe diep je rollen uit, 

hoe regel je de PR, tot het afstemmen van decor, 

kleding, licht en geluid.

Dan is het tijd om zelfstandig, onder onze begelei-

ding als theatermaker producties te gaan maken. 

Er wordt begonnen met een kleinere productie. De 

opleiding tot theatermaker sluit af met de grotere 

presentaties van de eindvoorstellingen. Het hele jaar 

door is een coach ter ondersteuning beschikbaar.

Inspireren

Na(ast) het activeren van deelnemers om deel te 

nemen aan activiteiten en zich in te zetten als 

vrijwilliger worden er diverse workshops en cursus-

sen georganiseerd gericht op theater, creativiteit en 

de culinaire wereld. Deze workshops zijn laagdrem-

pelig en vooral gezellig. Mensen met verschillende 

culturele achtergronden ontmoeten elkaar en gaan 

met elkaar in gesprek. De deelnemers worden 

geïnspireerd en de kans geboden zich verder te 

ontwikkelen, samen te werken met autochtone 

Nederlanders, verhalen te delen / culturele identiteit 

uit te wisselen en deze met elkaar te bespreken. 

Hierdoor ontstaat een groter wederzijds begrip. 

Deelnemers worden zich bewust gemaakt van hun 

eigen positie in de Nederlandse maatschappij en 

worden door elkaar gestimuleerd hun eigen keuzes 

te maken.

Alle activiteiten dragen bij aan integratie in het 

vrijwilligerscircuit en daarmee tot participatie in de 

Nederlandse samenleving. In het project VIP wordt 

hierbij gebruik gemaakt van:

=cursus/workshop Theater

=cursus/workshop Creativiteit

=cursus/workshop Culinair

=6 buurtevenementen voor primaire doelgroep 

(2x theater, 2x creativiteit en 2x culinair).

Hart vol eer

In het kader van de opleiding Theatermaken organiseerde Si! een 

theateravond op vrijdag 4 november in de Bredeschool Tuikwerd. 

De voorstelling 'Hart vol eer' is gemaakt door Parels uit Deventer, naar aanleiding van diverse 

verhalen over eerwraak uit diverse culturen. Dit heeft geleid tot een mooie en indringende 

voorstelling. Door middel van muziek, zang, dans, pijnlijke dialogen en scherpe monologen 

wordt de bittere werkelijkheid van eerwraak duidelijk zichtbaar en voelbaar. De voorstelling 

begint vrij luchtig. Je ziet drie roddelende vrouwen, die bezig zijn met de voorbereidingen van 

een Turks huwelijk. De onrust over de huwelijksnacht groeit, aangezien de aanstaande bruid 

geen maagd meer blijkt te zijn. Dit resulteert in een zoektocht op internet over de mogelijkheden 

tot het herstel van het maagdenvlies en een afspraak bij een kliniek. Helaas is het te laat en 

spreekt de bruid haar bange vermoedens uit tegen de bruidegom. Dit eindigt in de moeilijke 

keuze van een moeder; haar dochter laten wreken door haar 16-jarige zoon om hun eer te 

herstellen. De oplossing van de moeder is haar zoon te beschermen en zelf haar dochter voor 

eeuwig te laten inslapen. Het leven te nemen, dat ze 21 jaar geleden gegeven had. De pijn en 

verdriet zijn voelbaar tijdens het gevoelig gezongen 'La Luna'; een tekst dat ik nu pas begrijp…

Kortom, een avond om te herinneren. En het geeft zin in meer theater. En dat komt er ook!
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Cursus/workshop Creativiteit

Jasmijn organiseert cursussen tekenen, schilderen, 

Motiveren

Anderen motiveren om aan de slag te gaan

Naast het activeren en inspireren worden de deel-

nemers gemotiveerd om de ervaringen en activi-

teiten te delen met belangstellenden en deze te 

realiseren in de praktijk. Zo worden er diverse 

activiteiten georganiseerd om de projectresultaten 

te verspreiden op zowel wijk- en buurtniveau als op 

regionale (Noord Nederland) en nationale schaal.

De activiteiten zijn gericht op het motiveren van de 

primaire doelgroep en vrijwilligers, om het bereik 

van de projectresultaten te vergroten en ook andere 

mensen uit de doelgroep te motiveren te gaan 

deelnemen. Het motiveren richt zich echter niet 

alleen op nieuwe deelnemers (primaire doelgroep), 

maar ook op de secundaire doelgroep, de vrijwilli-

gersorganisatie, buurt- en wijkcentra, lokale over-
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heden etc. In deze fase worden de opgedane kennis 

en ervaringen verspreid over deze organisaties.

In het project VIP wordt gebruik gemaakt van:

=handboek VIP-methodiek Sociale activering

=succesverhalen/best practices

=15 voorlichtingsbijeenkomsten in buurt-/wijkcentra

=en bijeenkomsten in samenwerking met vrijwil-

ligerssteunpunten in de regio Noord Nederland

=landelijke themadag

=landelijke campagne Diversiteit.

Het handboek wordt gepresenteerd tijdens de 

Themadag op 29 maart 2012. Deze themadag heeft 

als doel de VIP-methodiek niet alleen lokaal of 

provinciaal maar ook landelijk op de kaart te zetten. 

Een themadag is een passende afronding van het 

VIP-project, waarbij de verbinding is gelegd tussen 

alle niveaus: Europa, Nederland, regio en wijk.

CMO Groningen brengt samen met zijn partners 

Interconnect, Jasmijn en Si! de VIP-methodiek 

onder de aandacht van een breder publiek. De 

ontwikkelde website, film, flyers en folders worden 

gebruikt om alle VIP-activiteiten bekend te maken.

Ook werken de partners samen met de vrijwilligers-

steunpunten van Groningen, Drenthe en Friesland. 

Deze steunpunten organiseren regionale manifesta-

ties waarbij aandacht wordt geschonken aan VIP. 

De partners bundelen hun expertise en ervaring in 

een methodiek die toegankelijk en breed inzetbaar is.

Handboek VIP

Succesverhalen/best practices

15 voorlichtingsbijeenkomsten in buurt-/wijk-
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centra en bijeenkomsten in samenwerking met 

vrijwilligerssteunpunten in de regio Noord 

Nederland

In buurt- en wijkcentra wordt regelmatig voorlich-

ting gegeven over de activiteiten van Jasmijn en Si!

De deelnemers aan de workshops worden gestimu-

leerd en gemotiveerd om hun eigen ervaringen te 

delen met anderen. Ze geven voorlichting en 

demonstraties van o.a. workshops tijdens de 

evenementen in hun eigen buurt en wijk.

Dit soort manifestaties vormt belangrijke vind-

plaatsen voor mogelijke deelnemers voor dit project. 

Groepen en vrijwilligers met diverse etnische 

achtergronden verzorgen eigen optredens en zijn 

actief betrokken bij de organisatie. Tijdens het 

zomerfeest van Jasmijn was er bijvoorbeeld een op-

treden van Chinese dans, een demonstratie van de 

workshop sieraden maken en er was een expositie 

van de werkstukken van de workshop mozaïeken. 

De deelnemers aan de workshops worden bij deze 

manifestaties op hun beurt weer enthousiaste VIP-

ambassadeurs.

Ook de viering van Internationale Vrouwendag op 

8 maart 2012 is een mooie gelegenheid elkaar te 

ontmoeten en het project over het voetlicht te 

brengen.

CMO Groningen sluit het project VIP-AIM af door 

aan te sluiten bij de landelijke conferentie van het 

project E4V (Europe for Volunteers) op 29 maart 

2012 in Groningen. Dit is de ideale gelegenheid om 

het project en de resultaten ervan breed te versprei-

den. Alle belanghebbende partijen zijn op deze dag 

bij elkaar en het programma sluit inhoudelijk goed 

aan bij de ambities van het project. 

Ter illustratie hieronder het programma.

De methodiek VIP-AIM kan verder worden inge-

vlochten in de campagne Diversiteit, vanaf 

september 2011 tot juni 2012. Op deze manier wordt 

de methodiek opgenomen in een breder verband. 

Ter illustratie hieronder het draaiboek:

Landelijke themadag

Landelijke campagne Diversiteit
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Donderdag 29 maart 2012

'Brave burgers gezocht'

'Informele groepen, verkenningen van eigen-

tijdse bronnen van sociale cohesie'

Voor iedereen die professioneel of als bestuurder 

betrokken is bij vrijwilligerswerk.

Inleiding 1 door:  

(onderzoeker, socioloog en antropoloog Universiteit 

van Amsterdam)

 Een inleiding over het 

beleidskader en visie van de overheid op burger-

participatie. Wat vraagt de overheid van de burger? 

In hoeverre willen burgers zich inzetten en welke rol 

kan het maatschappelijk middenveld daarin spelen?

Inleiding 2 door:  

(onderzoeker Sociaal Cultureel Planbureau)

 Mensen lijken 

steeds vaker te kiezen voor kleinschalige, informeel 

georganiseerde verbanden. Welke motieven gaan 

hierachter schuil en wat betekent dit voor deelname 

aan het reguliere vrijwilligerswerk?

Dr. Imrat Verhoeven

Dr. Esther van den Berg

Parallelsessies

Daarnaast worden er parallelsessies gehouden in 

twee rondes, waarbij gekozen kan worden uit

onderwerpen en projecten die vernieuwend en 

spraakmakend zijn voor het vrijwilligerswerk.

Er zijn vier onderwerpen:

1. Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor 

Europese vrijwilligersprojecten en uitwisselingen?

De werkgroep Europa informeert u hierover. 

Daarnaast een presentatie van Landschapsbeheer

Drenthe over een succesvolle Europese uitwisseling.

2. Europass: het Europese CV biedt loopbaanper-

spectief voor studie en werk, maar ook voor

vrijwilligerswerk binnen de EU.

3. 'Geleid vrijwilligerswerk', vrijwilligerswerk als 

(be- )geleide opstap voor sociale participatie en

kansen op de arbeidsmarkt. Kans of illusie?

4. Project VIP-AIM: Activeren, Inspireren en 

Motiveren. Een methodiek om nieuwkomers naar

vrijwilligerswerk toe te leiden.

Programma Noordelijk Congres Vrijwilligerswerk
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Boodschap en doel

=Groepen die nu onvoldoende participeren gericht 

benaderen, motiveren en betrekken bij 

vrijwilligerswerk (o.a. niet-westerse allochtonen, 

jongeren) samen met VIP (activering en 

participatie).

=Instellingen voorlichten en stimuleren om beter 

toegankelijk te zijn voor een brede groep van 

vrijwilligers (diversiteitbeleid).

=De veelzijdigheid van vrijwilligerswerk tonen en 

daarmee een statement maken dat 

vrijwilligerswerk er is voor iedereen en aan 

iedereen wat te bieden heeft.

=steunpunten, instellingen

=politiek (gemeenten), beleidsambtenaren

=vrijwilligers en potentiële vrijwilligers

=specifieke doelgroepen (allochtonen, jongeren).

=website E4V (Twitter e.d.)

Wie willen we bereiken?

Hoe willen we de boodschap communiceren?

=pers: dagbladen, huis-aan-huisbladen, lokale en 

regionale omroepen

=mailing: gemeenten, instellingen

=folder: informatie en voorlichting over voordelen 

diversiteitbeleid

=spotjes, film diversiteit, ambassadeurs

=informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten over 

diversiteit voor vrijwilligersorganisaties samen 

met VIP (motivering)

opzet organisatie steunpunten vrijwilligers:

�voorlichtingsfilm diversiteit

�spreker (bedrijfsleven, politiek, 

maatschappelijke organisatie)

�discussie/debat

�materiaal

�follow-up bieden

=trainingen/workshops (vervolg op vorige):

�train de trainers 'diversiteitbeleid' gericht op 

steunpunten vrijwilligerswerk workshops/ 

training diversiteitbeleid ten behoeve van 

vrijwilligersorganisaties, uit te voeren door 

medewerkers steunpunten vrijwilligers.

Activeren

=Brochure/flyer

=Voorlichtingsfilm

=Website

=Succesverhalen

=Werving 

vrijwilligers/ambassadeurs

=Werving 30 personen primaire 

doelgroep

=Coaching/begeleiding tot VIP 

ambassadeur

=Voorlichting lokale organisaties 

Groningen

Motiveren

=Handboek VIP-methodiek 

'sociale activering'

=Succesverhalen/best practices

=15 voorlichtingsbijeenkomsten 

in buurt-/wijkcentra  en bijeen-

komsten i.s.m. vrijwilligers-

steunpunten in de regio Noord 

Nederland

=Landelijke themadag

=Landelijke themadag (vervolg)

Inspireren

=Cursus workshop theater

=Cursus workshop Creativiteit

=Cursus workshop culinair

=Participatie van tenminste 30 

deelnemers primaire doelgroep 

in cursussen/workshops

=6 buurtevenementen voor 

primaire doelgroep (2x theater, 

2x creativiteit en 2x culinair)

AIM Methode en instrumenten



Empowerment en eigen initiatief

Uitgangspunt bij de methode is dat de deelnemers 

zelf een actieve rol spelen in hun ontwikkeling. 

Het empoweren van de deelnemers is echter een 

voorwaarde voordat men in staat is zelf initiatief te 

nemen in de eigen ontwikkeling. De kern van dit 

zogenaamde empowerment is het versterken van 

capaciteiten om meer zeggenschap te verkrijgen 

over de eigen situatie en daar verantwoordelijkheid 

voor te nemen.

Empowerment heeft een dubbele betekenis. Aan de 

ene kant het zelf sterker worden, kracht en macht 

verwerven en de eigen invloed vergroten. Aan de 

andere kant als begeleider de ander macht en 

kracht geven of ondersteunen bij het verkrijgen van 

meer invloed. Voor ieder individu verschillen de 

beschikbare capaciteiten en zal ook de invulling van 

empowerment verschillen. Daar krijgt men zeker 

mee te maken in het werk met mensen uit verschil-

lende culturen, zoals in het project VIP-AIM. Zo is 

het bijvoorbeeld voor een immigrante die slecht 

Nederlands spreekt 'empowerend' als ze naar een 

gezelligheidsbijeenkomst in de buurt of naar een 

cursus Nederlands komt, wanneer dit betekent dat 

zij zich versterkt voelt in voor zichzelf kiezen of zelf-

standiger worden door het beheersen van de taal.

Inzet van buurtbewoners, vrijwilligers en professio-

nele ondersteuning en het aanbieden van facilitei-

ten als bijvoorbeeld kinderopvang, deskundigheids-

bevordering zijn echter ook noodzaak om het eigen 

initiatief daadwerkelijk een kans te geven.

Resultaten

Het project is nog in volle gang zodat niet alle 

gegevens bekend zijn. Voor dit handboek gaat het er 

echter vooral om hoe de opbrengst van het project 

gemeten kan worden. Dit gebeurt op basis van 

individuele registratiegegevens van deelnemers:

=Heeft deelgenomen in een of meerdere 

cursussen/workshops? ja/nee

=Heeft geparticipeerd in 

vrijwilligersactiviteiten? ja/nee

=Heeft geparticipeerd als VIP-

ambassadeur? ja/nee

=Nederlandse taal en kennis over de 

samenleving is in het project versterkt? ja/nee

=Deelname aan de samenleving is 

versterkt? ja/nee

Saïda in 2006: "Ik schaam mij als ik de mensen moet 

vertellen dat ik na 25 jaar in Nederland nog steeds 

niet goed Nederlands kan praten. Maar ik zat thuis 

opgesloten. Eerst 15 jaar door mijn ex-man, daarna 

10 jaar door mijzelf."

Saïda in 2011: "Ik ben nu vrijwilliger (ambassadeur) 

bij Jasmijn, stimuleer mensen deel te nemen aan de 

lessen en activiteiten. De vrouwengroepen zijn 

belangrijk. Vrouwen zijn opgesloten door taal en 

hebben geen contact. Ze weten weinig van 

Nederlanders en de Nederlandse taal. Ik bezoek 

vrouwen thuis, spreek ze aan op straat, op feesten, 

in de supermarkt, overal waar het kan."

Resultaten en ervaringen
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Deelnemers aan het woord

Warda, 38 jaar:

Ramayana:

"Ik ben in Somalië nooit naar school geweest. 

Daardoor heb ik ook nooit leren lezen. In Nederland 

volgde ik vanaf 2009 een pré-inburgeringstraject, 

met veel aandacht voor alfabetisering. Het heeft een 

kleine twee jaar geduurd voor ik het Nederlands 

voldoende beheerste. Ik ben toen als vrijwilliger aan 

de slag gegaan bij Jasmijn Speelt. Dat is activiteit-

gebonden kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar. Ik 

heb daar met behulp van iemand die er vast werkte 

met kinderboekjes geleerd (voor) te lezen.

Dit jaar ben ik gestart met het inburgeringstraject. 

Maar ik blijf vrijwilliger bij Jasmijn Speelt, én ik sta 

twee dagen in de week achter de kassa bij kring-

loopwinkel Mamamini. Dat laatste is wel heel leuk, 

maar ik zie mijn toekomst toch niet achter de kassa! 

Ik wil graag een kwalificatie halen om met kinderen 

te werken, het liefst in een ziekenhuis.

Mijn Nederlands is tijdens het vrijwilligerswerk 

enorm vooruit gegaan. En ik heb heel veel mensen 

leren kennen. Daar zijn ook echte vriendschappen 

uit ontstaan. Met vrouwen die net als ik uit een 

ander land komen, maar ook met Nederlanders."

"Ik ben 24 jaar. Bijna 3 jaar woon ik nu in Nederland. 

Ik studeer bij het Alfa-college: daar heb ik Neder-

landse taallessen gevolgd, en ik ben nu bezig met 

het Amazoneproject. Via dit project ben ik bij 

Vrouwencentrum Jasmijn terecht gekomen om een 

leuke activiteit te doen. Nu werk ik hier alweer 9 

maanden als gastvrouw. 

Het is heel leuk om hier te werken samen met 

andere vrouwen van verschillende culturen. 

Bij Vrouwencentrum Jasmijn heb ik hele leuke 

collega's en wij werken met veel plezier. Ik hoop 

nog lang hier te blijven!"

Si!

Jasmijn

Allochtonen en autochtonen in de wijk maken 

kennis met elkaar en elkaars leefwereld door het 

realiseren van multiculturele presentaties in de wijk.

Er zijn door het project meer allochtonen actief 

betrokken bij de realisatie van een cultureel aanbod 

in de wijk. Na de projectperiode is 50% van de in het 

project actieve vrijwilligers langdurig betrokken bij 

de realisatie van culturele activiteiten en/of voorzie-

ningen.

Meer allochtonen nemen na eerste culturele verken-

ningen in het project deel aan het gemeentelijk 

cultureel aanbod. Na de projectperiode is 40% van 

de deelnemers aan het project doorgestroomd naar 

het regulier cultureel aanbod in de gemeente.

Meer allochtonen zijn actief betrokken bij het 

versterken van de onderlinge samenhang en het 

vergroten van de leefbaarheid in de wijk door deel-

name aan de bewonersorganisaties in de wijk. Na 

de projectperiode bestaan de bewonersorganisaties 

in de wijk voor 25% uit allochtonen.

Door hen te activeren met verleidelijke, laagdrempe-

lige en herkenbare activiteiten komen allochtone 

vrouwen in contact met anderen en leren ze hun 

talenten kennen. Als het zelfbeeld verbetert, willen 

ze graag structureel als vrijwilliger bepaalde 

werkzaamheden doen. De Nederlandse taal verbe-

tert hierdoor aanzienlijk, gezondheidsklachten 

worden meer gerelativeerd, een netwerk wordt 

opgebouwd en in veel gevallen zien de vrouwen de 

toekomst nu op een positieve manier tegemoet. Ze 

breiden ofwel hun vrijwilligerswerk uit of ze 

beginnen aan cursussen/opleidingen.

Op dit moment heeft circa 50% van de vrouwen die 

met de diverse creatieve en culinaire activiteiten 

zijn bereikt, zich gebonden aan één of andere 

reguliere activiteit of vrijwilligerswerk.
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Aida:

Sirwa:

"Ik woon tien jaar in Nederland met mijn kinderen. 

Jasmijn heb ik leren kennen door een fietscursus die 

ik jaren geleden hier heb gedaan. Dit jaar heb ik een 

cursus bij Jasmijn gevolgd en heb toen gevraagd of 

ik vrijwilligerswerk kon doen. Ik kon toen aan de 

slag als gastvrouw op de donderdagochtend. Dit 

vond ik leuk werk en bovendien is de sfeer fantas-

tisch.

Ik vind het geweldig interessant wat Jasmijn doet 

en welke rol zij speelt in de ontwikkeling van 

vrouwen. Nu doe ik een opleiding om gastouder te 

worden en loop ik mijn stage bij Jasmijn Speelt."

“Ik kom uit Koerdistan (Noord Irak) en ik heb 

Jasmijn leren kennen door de leuke kookworkshops 

die er gegeven worden. Ik houd zelf heel erg van 

koken en geef nu zelf ook kookworkshops bij Jas-

mijn. Voor de regiomanifestatie in Veendam op 26 

januari heb ik een proeverij van verschillende 

dolma's gemaakt. 

De mensen vonden het heel lekker en ik ben trots 

dat ik zo iets positiefs kan laten zien!"

Wahida:

Op de vraag of ze weer, als vrijwilliger, aan de 

organisatie van een volgend culturele evenement 

wil meedoen, reageert Wahida: "Ik heb één woord 

voor je: Jaaaaaaa, ik doe mee. Wanneer kunnen wij 

een afspraak maken?"

Wahida heeft met enkele vrijwilligers uit Tuikwerd 

in zeer korte tijd een drietal wijkactiviteiten voor de 

buurt weten te organiseren. Het waren recreatieve 

en culturele activiteiten voor diverse leeftijden. 

Ondanks dat het weer niet mee zat (koud en regen) 

en het verloop van de afspraken onderling nogal 

wat geduld en uitdaging van iedereen vroeg, heeft 

ze stevig doorgewerkt tot het einde. In de nabespre-

king de volgende opmerkingen van haar:

"Kijk, wij hebben nu geleerd een volgende keer 

betere afspraken te maken en niet boos naar elkaar 

te reageren. Voor een goede samenwerking moeten 

wij elkaar kunnen verleiden, uitnodigen om het 

beter te willen doen….

2 5
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Er zijn, zoals eerder al gesteld, verschillende 

drempels die het sociale isolement van de grote 

groep nieuwkomers veroorzaken. Deze kunnen hun 

participatie in de samenleving belemmeren. Denk 

bijvoorbeeld aan:

=analfabetisme

=culturele rolverdeling man-vrouw waarbij 

vrouwen zich op het huishouden [moeten] richten 

en nauwelijks buiten de deur [mogen] komen

=lage opleiding of moeilijk kunnen leren.

Het is daarom belangrijk om de methodiek van VIP-

AIM waar mogelijk gericht te ondersteunen met 

aanvullende programma's die deze belemmeringen 

kunnen wegnemen. Vrijwilligerswerk en vrijwilli-

gersactiviteiten vormen een laagdrempelige ingang 

om ook actief aan de oorzaak van deze belemme-

ringen te gaan werken. Hiervoor kan goed worden 

aangesloten bij bestaande projecten en trajecten 

van de secundaire doelgroep waarmee in de keten 

samengewerkt wordt. Op deze manier versterken de 

afzonderlijke programma's elkaar ook. In dit hoofd-

stuk een paar voorbeelden ter illustratie.

Alfabetisering en Nederlandse taal

Interculturele dialoog

Laaggeletterdheid is een verborgen probleem met 

twee kanten. Aan de ene kant de laaggeletterden 

zelf die er niet over durven te praten en aan de 

andere kant hun omgeving die het moeilijk vindt om 

hen hierover aan te spreken. Om de effecten van 

deelname aan het project VIP-AIM te verankeren is 

leren lezen, schrijven en rekenen van essentieel 

belang en daarna ook het starten met de ontwikke-

ling van de Nederlandse taal. Dit gebeurt middels 

taalcoaching en/of educatieve trajecten en door 

mensen te betrekken bij de activiteiten en de wijk. 

Hiervoor bestaat een divers aanbod waar men 

gebruik van kan maken.

"De diversiteit in onze samenleving neemt toe, ook 

in het Noorden. Maatschappelijke hulpverleners en 

vrijwilligers werken steeds vaker met mensen uit 

verschillende culturen. Omgang met mensen uit 

verschillende culturen kan inspirerend en verrijkend 

zijn maar ook lastig. Het prettig samenleven en 

werken met mensen uit verschillende culturen 

vraagt namelijk om inlevingsvermogen, een open 

houding en contacten kunnen aangaan, competen-

ties die wij allemaal al min of meer bezitten. Met 

behulp van training leert u deze individuele compe-

tenties te versterken en ze als beroepskracht of 

vrijwilliger effectief in te zetten. Daartoe is de IET, 

de Interculturele Effectiviteit Training, ontwikkeld." 

(Bron: folder IET)

Deze training kan bijdragen aan wederzijds begrip 

en ook een aanzet zijn tot (her)bezinning op keuzes 

die gemaakt - mogen - worden om de eigen toe-

komstmogelijkheden te vergroten.

Zie ook: 

Zie ook:

http://gemeente.groningen.nl/volwassenen-onderwijs/ 

week-van-de-alfabetisering-2011-gestart-in-groningen

 

http://www.intercultureelcontact.eu/images/stories/

Iet_folder.pdf

Aanvullende instrumenten en projecten
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Intercultureel besturen

De cursus Intercultureel besturen is een cursus voor 

allochtone mannen en vrouwen die in besturen van 

maatschappelijke organisatie zitten, of van plan zijn 

bestuurswerk te gaan doen.

Het accent ligt op de deelname van mannen en 

vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond in 

de stad en de provincie Groningen, die qua onder-

wijs een MBO+-niveau hebben. Daarnaast moeten 

zij de Nederlandse taal beheersen (spreken en 

schrijven). De cursisten hebben een werkachter-

grond en/of werkervaring. De cursus bestaat uit een 

theoretisch deel waarin de deelnemers kennis 

nemen van:

=soorten besturen in de Nederlandse context

=rollen/functies als bestuurders en de juridische 

aspecten daarvan

=effectief vergaderen

=schrijven van een CV

=sollicitatietraining.

Tijdens de theorielessen worden de deelnemers in 

de gelegenheid gesteld om praktische ervaring op 

te doen in een bestuur van een (vrijwilligers)-

organisatie, zo mogelijk in verschillende functies. 

De deelnemers komen in aanraking met allerlei 

soorten vergaderingen, vergaderculturen en 

bestuursfuncties. De cursus duurt 10 maanden. 

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte 

van 10 dagdelen (donderdag) en een stageperiode. 

Deelnemers die de cursus met succes afronden, 

ontvangen een certificaat.

Meer informatie: 

http://www.cmogroningen.nl/nieuws/actueel2/feestelij

ke-bijeenkomst-allochtone-vrouwen-in-besturen

Verhalen van Ver

Een multiculturele samenleving als de onze garan-

deert niet dat mensen uit verschillende culturen 

elkaar werkelijk ontmoeten. 'Verhalen van Ver' biedt 

de kans persoonlijk kennis te maken met iemand uit 

een andere cultuur. Verder kunnen vooroordelen 

(over bijvoorbeeld moslims) ontmaskerd worden 

door meer kennis over andere culturen en kan de 

angst voor nieuwe allochtone inwoners gereduceerd 

worden.

Door de gastlezing en het informatiemateriaal kan 

het publiek zich bewust worden van de maatschap-

pelijke achtergronden en de cultuur van mensen uit 

ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Via een 

persoonlijke ontmoeting met een migrant of 

vluchteling komen verhalen van ver opeens heel 

dichtbij. Want de verteller kan bijvoorbeeld spreken 

over zijn vlucht, de redenen voor zijn vlucht, zijn 

cultuur, omgangsvormen, gezondheidszorg en 

opvoeding. Ter voorbereiding of verwerking van de

gastlezing is lesmateriaal en informatie beschikbaar.

Zie ook:

http://www.cossen.nl/detail_page.phtml? &userna-

me=gast@cossen.nl&password=9999&groups=

COSSEN&id=GR&text03_tmp=GR&text03=GR&banner

=2&workgroup=&page=cg_vac02
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Wijkontwikkeling

Actieve deelname en betrokkenheid bij vrijwilligers-

werk vanuit de eigen wijkomgeving is een zeer 

succesvol instrument gebleken voor sociale integra-

tie van mensen die zich in een sociaal isolement 

bevinden. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor 

het VIP-project. Ter illustratie een voorbeeld van de 

gemeente Groningen dat hiervoor goede aanvullen-

de mogelijkheden biedt. De stad Groningen werkt 

middels het programma Zorgen voor Morgen aan de 

uitwerking van het woon-, zorg- en welzijnsbeleid in 

de stad. Hiertoe is de stad opgedeeld in een elftal 

woonservicezones. Vier wijken fungeren als pilot-

gebied. In deze vier wijken worden Steun- en 

Informatiepunten (STIP's) opgezet die met behulp 

van nieuwe initiatieven de leefbaarheid in de wijken 

moeten vergroten. In vier wijken hebben bewoners 

en professionals met behulp van Wind door de kop- 

sessies gezamenlijk ervaringen uitgewisseld en 

bouwstenen en uitgangspunten aangedragen voor 

nieuwe diensten die de leefbaarheid in de wijken 

vergroten. Kernwoorden in deze bijeenkomsten 

waren: overleggen, zoeken, integreren en creëren. 

Op deze wijze ontstaan laagdrempelige voorziening-

en en activiteiten in de wijk die in nauw overleg met 

de bewoners zelf ontwikkeld zijn. Een dergelijk 

initiatief past goed in de lijn van de doelstellingen 

van het project VIP-AIM. Het is zowel een belang-

rijke vindplaats voor het werven van nieuwe deel-

nemers als een plek om zelf mee te doen aan 

activiteiten die de leefbaarheid van de eigen buurt 

verbeteren.

Investering in deze doelgroep heeft een positief effect

op de algehele wijkontwikkeling en omgekeerd.

Bron: 

http://www.winddoordekop.nl/index.php?option=com_

content&view=article&id=6&Itemid=6

De Prokkeldag

Op 9 juni 2011 was er een Prokkeldag in de wijk 

Lewenborg in Groningen. Een Prokkel is een 

prikkelende ontmoeting: een ontmoeting tussen 

iemand met een verstandelijke beperking, en 

iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, 

maar ook in een groep. Het is een initiatief van de 

landelijke Stichting Prokkel. Op die dag konden 

mensen met een verstandelijke beperking op bezoek 

bij een andere wijkbewoner uit Lewenborg. Ieder-

een werd gevraagd een item mee te nemen wat met 

zijn of haar hobby te maken heeft en aan de hand 

daarvan kon men het gesprek aan gaan. Alle deel-

nemers kregen ook een tas mee met daarin o.a. 

prokkelkoekjes en praatkaartjes.

De Prokkeldag in Lewenborg werd georganiseerd 

door Woningbouwvereniging Nijestee, MJD, Stiel, 

Seniorenwerkgroep Lewenborg, STIP Lewenborg, 

NOVO en De Zijlen. Het Alfa-college verzorgt voor 

allochtone vrouwen een sociaal activeringstraject 

Sultanes in vrouwencentrum De Boei in Lewenborg. 

In het kader van deze Prokkeldag hebben in totaal 

11 deelneemsters en vrijwilligers van het Alfa-

college zich opgegeven en een gesprek voorbereid.

De dag was erg geslaagd! Zo heeft een deelneem-

ster afkomstig uit Suriname foto's laten zien van 

haar land, een deelneemster geboren uit China een 

zwaan van origami gemaakt en erover verteld en 

een andere deelneemster namen in het Chinees 

geschreven. Anderen maakten bijvoorbeeld een 

wandeling door de Vlindertuin in Lewenborg en 

dronken koffie bij een van deelnemers thuis. De 

gespreksonderwerpen varieerden van 'vertel iets 

over je hobby', 'wat doe je in de wijk' tot 'woon je al 

lang in Lewenborg'. Na afloop werden foto's 

gemaakt van de koppels en werd gezamenlijk 

gegeten in wijkcentrum Het Dok.

De reacties na afloop waren enthousiast, vooral 

omdat het naast een ontmoeting met iemand met 

een verstandelijke beperking ook nog eens een 

multiculturele uitwisseling was!
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nemers aan Jasmijn Werkt meegedaan aan een 

gezamenlijke activiteit in de wijk, namelijk het 

oppimpen van de milieustraat. Bewoners in de wijk 

hebben kunnen kennismaken met het project 

Jasmijn Werkt. Bewoners die afval brachten hebben 

een praatje kunnen maken en bleven vaak staan om 

iets te eten en de attenties in ontvangst te nemen. 

De deelnemers hebben veel beroepskrachten en 

actieve vrijwilligers ontmoet: van de milieudienst, 

van de woningbouwcorporaties, de stadswachten, 

van het bakfietsproject in de wijk, van het Flores-

huis waar ze een lunch kregen. De groep cursisten 

van Jasmijn Werkt had gehoopt dat er nog meer 

containers gevuld zouden worden, maar op een 

doordeweekse dag - de warmste dag van deze 

zomer - bleek dat niet haalbaar. Al met al was men 

blij met deze praktische en leuke doe-dag, die mede 

uitgevoerd kon worden dankzij de financiële steun 

van de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen.

Trainingen

Door de partners Si! en Multicultureel vrouwen-

centrum Jasmijn wordt komende periode weer een 

scala aan activiteiten, zoals workshops en festivals, 

georganiseerd, waaronder:

Wegwijs naar instellingen

Een workshop waarbij geleerd wordt een weg te 

vinden naar instanties die hulp verlenen of subsidie 

verstrekken. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van de 

starterspas, huursubsidie en het invullen van 

belastingformulieren.

Het oppimpen van de milieustraat

Jasmijn Werkt is een combinatie van (re-integratie) 

training, creativiteit, buurtwerk en vrouwenwerk. 

Het is een plek die moeders met een afstand tot de 

arbeidsmarkt de ruimte biedt om uit te zoeken wat 

ze graag willen doen. In dit kader hebben de deel-

Voorbeeld van een Mindmap met mogelijke activiteiten en instrumenten, per fase in- en aan te vullen. Niet alles is (al) gerealiseerd

VIPAIM
Activeren Inspireren Motiveren



In het huidige overheidsbeleid is participatie een 

centraal thema. Het streven is dat alle burgers 

zoveel mogelijk deelnemen aan het sociale en 

maatschappelijke leven en daarin hun eigen ver-

antwoordelijkheid nemen. Dat is echter niet voor 

iedereen een vanzelfsprekende mogelijkheid.

Het project VIP-AIM is nog in volle gang en is 

inmiddels een waardevol instrument gebleken om 

mensen een steun in de rug te bieden om aan 

bovengenoemde verwachtingen te kunnen voldoen. 

Het biedt deelnemers de mogelijkheid om zich op 

meerdere leefgebieden verder te ontwikkelen en zo 

daadwerkelijk te kunnen meedoen in een samen-

leving die in veel gevallen anders is dan men 

gewend is.

Investeren in deze doelgroep heeft naast de invloed 

op individuele ontplooiingsmogelijkheden ook een 

positief effect op de hele wijkontwikkeling.

De opzet en inhoud van het project vragen om een 

intensieve samenwerking tussen verschillende 

partijen. Hierdoor ontstaat een keten van organisa-

ties en activiteiten, die door deze samenwerking 

met hun aanbod meer effect kunnen sorteren. Door 

inbedding van het project in deze ketenaanpak weet 

men elkaar goed te vinden in de afstemming van 

programma's. Hierdoor ontstaat ook een versterking 

van de samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Het laagdrempelige karakter van het project en het 

concept van de vrijwilliger helpt de vrijwilliger 

zorgen voor een stimulerende cyclus van Activeren, 

Inspireren en Motiveren.

Aanbevelingen

Organisatie

Communicatie

Instrumentenmethodiek

=Zorg voor een heldere projectstructuur met dui-

delijke afspraken over taken en verantwoordelijk-

heden van de verschillende betrokken partijen.

=Zorg voor een projectleider die het proces 

aanstuurt. Leg daarbij in een vroeg stadium 

contact met andere organisaties in de wijk.

=Maak gebruik van wat er al is. Het wiel hoeft niet 

opnieuw te worden uitgevonden. Werk goed 

samen en stem af met programma's van andere 

betrokken organisaties (de ketenaanpak). Dit 

vergroot de kracht en het effect van de afzonder-

lijke inspanningen.

=Communicatie over het project is belangrijk, zowel 

binnen de eigen organisatie als naar buiten toe. 

Zorg ervoor dat medewerkers van de eigen orga-

nisatie en andere betrokken organisaties in een 

vroeg stadium op de hoogte zijn van het project.

=Maak actief gebruik van lokale media en netwer-

ken om het project bekend te maken in de buurt.

=Maak gebruik van sociale media om het project 

onder de aandacht te brengen. Denk aan 

Linkedin, Twitter en Facebook.

=Zorg voor een goede website, gevuld met up-to-

date-informatie. Als er te lang oude informatie op 

staat, verliezen mensen hun interesse en raak je 

ze kwijt. Maak iemand verantwoordelijk voor deze 

taak.

=Blijf onderzoeken of de ingezette instrumenten 

nog voldoen en blijf zoeken naar nieuwe 

inzichten en toepassingen.

=Zorg voor goede kinderopvang. De binnen het 

project geboden mogelijkheid van kinderopvang 

draagt in belangrijke mate bij aan de motivatie bij 

deelnemers om te participeren en hun traject(en) 

succesvol af te ronden. Behoud van de mogelijk-

heid tot kinderopvang is van wezenlijk belang 

voor het succesvol kunnen werven van deelne-

mers en het succesvol kunnen bijdragen aan de 

bevordering van de sociale participatie van de 

doelgroep.

Conclusies en aanbevelingen
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=Ontwikkel een uniform monitoringbeleid. Voor 

beoordeling, behoud en verbetering van kwaliteit, 

efficiëntie en effectiviteit van het project is een 

uniform monitoring-/cliëntvolg-beleid onont-

beerlijk. Een dergelijk beleid ontbreekt nog. 

Het verdient daarom aanbeveling dat vanuit 

projectpartners zelf een initiatief wordt genomen 

voor het opzetten van een dergelijk systeem.

=Kies voor een werkwijze/methodiek die uitgaat 

van positieve ervaringen, van de eigen kracht van 

deelnemers, medewerkers en organisaties. Dit 

heeft een zeer motiverend effect. Een positieve 

invalshoek zorgt voor een krachtig empowerment.

=Investeer in aanvullende scholing waar wenselijk 

en nodig. Om de binding met van vrijwilligers te 

verbeteren - of vrijwilligers langer te betrekken - 

is het belangrijk om vrijwilligers het gevoel te 

geven dat zij gewaardeerd worden. Het uitdruk-

ken van die waardering heeft dan niet zozeer te 

maken met een financiële vergoeding, maar 

veeleer met het beter faciliteren van hun 

deskundigheidsbevordering. Het verdient 

aanbeveling dat partners hiertoe financiële 

middelen zoeken en/of beschikbaar stellen.

=Zorg voor zichtbaarheid van de effecten en 

resultaten van het project. Het registreren van 

deelnemers en de effecten van deelname aan het 

project gebeurt nu nog vrij algemeen. Dit zou 

meer op maat kunnen, zodat er nog meer inzicht 

komt in de effecten op individuele deelnemers en 

in eventueel noodzakelijke aanvullende trajecten 

(zie ook hieronder).

=Streef naar duurzame verankering van het 

project. Het gebrek aan structurele financiering 

van de ketenactiviteiten is een externe factor 

waarop partners nauwelijks invloed kunnen 

hebben. Voor de financiële partners is het daarom 

van belang dat de goede kwaliteit, efficiëntie en 

effectiviteit van de geboden activiteiten inzich-

telijk zijn en kunnen worden aangetoond. Dit 

versterkt de onderhandelingspositie bij de 

zoektocht naar structurele financiering.
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Website project VIP-AIM

Websites projectpartners

Diversen

=www.vip-aim.nl.

=www.cmogroningen.nl

=www.jasmijn.info

=www.sii.nu/

=www.ketenaanpak.eu/index.php?option=com_

content&view=article&id=181&Itemid=245

=www.participatieladder.nl

=www.intercultureelcontact.eu

=www.intercultureelcontact.eu/images/stories/

Iet_folder.pdf

=http://gemeente.groningen.nl/volwassenen-

onderwijs/week-van-de-alfabetisering-2011-

gestart-in-groningen

=www.winddoordekop.nl/index.php?option=

com_content&view=article&id=6&Itemid=6

Bijlage 1 - Weblinks
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Annex I

Common basic principles for immigrant integration policy in the European Union

Bijlage 2 - Europa
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Bijlage 3 - Participatieladder
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Bijlage 4 - Flyer toneel
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Theatergroep Si!
zoekt spelers!!!!

Op 21 en 22 april organiseert Si! een ?etstheatertocht langs de 
mooiste plekken van Delfzijl. Op deze mooie plekken zal de 

?etser getrakteerd worden op verassende theatervoorstellingen.

Voor deze voorstellingen zoeken we nog spelers.

Lijkt het je leuk om een keer mee te spelen of 
mee te werken aan een productie, dan is dit je kans.  

Ervaring is niet vereist, wel enthousiasme!

Er wordt gerepeteerd vanaf begin februari tot en met 20 april.

Geef je nu op of bel/mail voor meer informatie: 
Astrid, 06 145 06 296 of mail astridwarntjes@live.nl



Bijlage 5 - Opening Brede school Noord
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Groninger Gezinsbode d.d. 14 december 2011

Bijlage 6 - Artikel Gezinsbode
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Colofon

Dit project is mede mogelijk gemaakt vanuit een 

bijdrage van het Europese integratiefonds 

Van EU naar lokaal, ondersteuning van de integratie 

van nieuwe burgers in Nederland en Europa.

CMO Groningen in samenwerking met 

Si!, Jasmijn en Interconnect

KragtVorm

alle professionals, vrijwilligers en deelnemers 

van Si! en Jasmijn aan dit project

CMO Groningen

Postbus 2266

9704 CG  Groningen

www.cmogroningen.nl

ISBN: 9789075930405

Teksten

Vormgeving

Met dank aan

© Uitgave



InterConnect

multicultureel
vrouwencentrum
Jasmijn
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