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Multiculturele OntwikkelingIn het artikel staat het onderwerp van interculturalisatie van ‘autochtone’ en ‘allochto-

ne’ vrijwilligersorganisaties centraal. Dat is een belangrijk onderwerp. Niet alleen

omdat het klanten- en cliëntenbestand van organisaties in de civiele samenleving in

steeds grotere aantallen uit migranten en hun nakomelingen bestaat. Onder civiele

samenleving is te verstaan dat deel van de samenleving waar noch overheid, noch

huishoudens de bepalende actoren zijn, maar burgers die in georganiseerd verband

als vrijwilliger actief zijn voor andere burgers - zieken, ouderen, gehandicapten, eenza-

men - of voor goede doelen: in sportclubs, buurtverenigingen, religieuze organisaties,

derdewereld- of milieugroepen et cetera. 

Het belang van het onderwerp schuilt tevens daarin dat een levensvatbare samenle-

ving alleen kan voortbestaan met burgers die elkaar vertrouwen en op elkaar willen

rekenen. In een samenleving met toekomst kunnen burgers niet met de ruggen naar

elkaar toe staan; zij moeten de gezichten naar elkaar gewend hebben. Weten-

schappers typeren onze westerse samenlevingen dan ook als high trust societies. 

Aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden - in Groningen, Vlissingen en

Deventer - waar steeds drie autochtone lokale vrijwilligersorganisaties aan drie plaat-

selijke migrantenorganisaties op basis van actieonderzoek werden gekoppeld,

beschrijft Münz de fases en methoden die bij deze pogingen tot duurzame koppeling

doorlopen, c.q. gehanteerd werden. De meest opvallende methodiek is die van de

metafoor van de Landkaart of de Kaart van Diversiteit, waarbij de gekoppelde organi-

saties cartografisch moesten aangeven welk beeld zij van de ander hadden. Meestal

bleek dat het beeld van het fort te zijn: de ander als een ontoegankelijke organisatie,

achter hoge muren verschanst. Deze forten waren wederzijds niet bereikbaar dan na

een ware uitputtingsslag over Bergen van Vooroordelen, door een Moeras van

Onbekendheid, en aan de hand van een Woud van Regels varend over een Meer van

Cultuurverschillen. Even snel een paar vrijwilligers bij de ander werven zat er dus voor

deze vrijwilligersorganisaties niet in. Zij moesten eerst bewust, planmatig en zonder

jachtig ongeduld een band van vertrouwen met elkaar smeden. 

Vrijwilligers en hun verbanden die over hun eigen schaduw heen willen springen om te

kunnen blijven functioneren in een samenleving die in rap tempo een mozaïek van ver-

schillen ontwikkelt - niet alleen tussen migranten en oud-Hollanders, maar ook tus-

sen jongeren en ouderen, tussen levensstijlen en tussen culturele subgroepen - kun-

nen alleen maar baat hebben bij dit artikel. 
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Inleiding 

Een aantal jaren al staat de interculturalisatie van het

vrijwilligerswerk op de agenda van vele reguliere vrij-

willigersorganisaties. Zij beseffen dat diversiteit in

hun vrijwilligersbestand een noodzaak wordt als hun

klantenbestand verder verkleurt en hun dienstverle-

ning daardoor om aanpassing vraagt. Het vinden en

binden van migrantenvrijwilligers valt echter in de

dagelijkse praktijk niet mee. 

In de laatste jaren heeft lokaal en bovenlokaal onder-

zoek over allochtone deelname aan het reguliere vrij-

willigerswerk aangetoond, dat er nog steeds sprake is

van achterblijvende participatie. Dit betreft alle vor-

men van inzet in reguliere vrijwilligersorganisaties

zoals onderscheidden volgens de typologie van Handy

(1988; Meijs, 1997): organisaties voor wederzijdse

steun, dienstverlening en maatschappelijk engage-

ment. Het onderzoek van Klaver (2005) geeft aan, dat

vrijwillige inzet van migranten zich vooral kanaliseert

in de vorm van informele hulp, gedefinieerd als man-

telzorg en dienstverlening buiten organisaties om.

76% Van de migranten in de steekproef was betrokken

bij het verlenen van informele hulp. Deelname aan

het reguliere vrijwilligerswerk was bij allochtonen

echter significant minder (22%) dan bij autochtonen

(43%). Migrantenvrijwilligers die wél actief zijn in

reguliere vrijwilligersorganisaties participeren vol-

gens het onderzoek het meest in organisaties in de

zorg- en welzijnssector (25%), gevolgd door religieuze

instellingen (20%), scholen en jongerenorganisaties

(17%), sportverenigingen en wijkcentra (13%). Slechts

8% is actief in zelforganisaties en dan wel in de eigen

etnische gemeenschap. Het onderzoek van Devilee

(2005), gebaseerd op analyse van cijfers van de

Digitale Monitor Lokaal Vrijwilligerswerk, bevestigt

de voorkeur voor vrijwillige inzet op het gebied van

sociaal-cultureel werk, zorg en welzijn. Volgens dit

onderzoek zijn migrantenvrijwilligers daarna in volg-

orde het meest actief in het onderwijs, belangenbehar-

tiging, religie en levensbeschouwing, sport, recreatie

en cultuur.  

Ook lijkt zorg en welzijn binnen het reguliere vrijwilli-

gerswerk nog het meest attractief te zijn voor allochto-

ne vrijwilligers, zo blijft hun inzet binnen deze instel-

lingen echter gering. Het onderzoek van Winsemius et

al (2002) toont aan, dat in 40% van de ondervraagde

245 welzijnsinstellingen geen allochtone vrijwilligers

actief waren. Het merendeel werkte met maximaal

negen allochtone vrijwilligers. Een groot gedeelte van

de ondervraagde instellingen beschouwt dit geringe

aantal als probleem, gezien de groeiende culturele

diversiteit in buurten en wijken.  

Er bestaan op vele niveaus nog steeds hoge drempels

voor participatie van migrantenvrijwilligers in regulie-
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re organisaties. In het kader van het Europese INVOL-

VE-onderzoek (Münz, 2006) zijn een aantal barrières

geïnventariseerd. Zo zijn er op organisatorisch niveau

formele selectie- en wervingsprocedures, de bedrijfs-

matige aanpak, gebrek aan interculturele vaardighe-

den, gebrek aan aandacht voor het opbouwen van

relaties, vooroordelen over en angst voor verandering.

Op individueel niveau van de migranten zijn onder

meer ontbrekende talenkennis, lage opleiding, armoe-

de, onbegrip voor het Nederlandse concept van vrij-

willigerswerk en gebrek aan netwerken hindernissen. 

Er is, dankzij vele programma’s en initiatieven ter

bevordering van interculturalisatie in de laatste jaren,

geen gebrek aan handleidingen en instrumenten over

hoe bestuurders en vrijwilligersmanagers diversiteit

in hun organisaties kunnen stimuleren. Het ontbreekt

echter vaak aan basale contacten met migrantenorga-

nisaties, of men blijft steken in incidentele initiatieven

van samenwerking en kortdurende projecten. Er is

daardoor ook weinig inzicht in de werking van

migranten- en vluchtelingenorganisaties, terwijl deze

wél weten hoe men met succes leden kan activeren

voor vrijwilligerswerk. Hun aanpak is van belang voor

diegenen die graag met migrantenvrijwilligers willen

samenwerken.

Tegen deze achtergrond hebben CIVIQ (inmiddels

opgegaan in MOVISIE) en Community Partnership

Consultants in opdracht van het ministerie van VWS

in 2006 het onderzoek ‘Leren van Migrantenorga-

nisaties’ uitgevoerd, met de volgende doelen:  

1. reguliere vrijwilligersorganisaties die willen inter-

culturaliseren inzicht te geven in het vinden en bin-

den van vrijwilligers in migrantenorganisaties; 

2. praktijkgerichte uitwisseling van ervaringen te

bevorderen tussen migranten- en reguliere vrijwil-

ligersorganisaties;

3. een methode te ontwikkelen die dit proces kan

bevorderen en daarmee bijdragen aan intercultura-

lisatie van het vrijwilligerswerk. 

Onderhavig artikel is gebaseerd op dit onderzoek, en

richt zich op de volgende methodische kenmerken: de

procesbegeleiding van koppelingen van sleutelfiguren

uit migranten- en reguliere vrijwilligersorganisaties en

in het bijzonder het werken met metaforen in het

kader van deze procesbegeleiding. De centrale vraag

is: 

• Welke resultaten levert het werken met metaforen

als onderdeel van de procesbegeleiding op voor de

praktijkgerichte uitwisseling van sleutelfiguren uit

migranten- en reguliere vrijwilligersorganisaties? 

Het eerste deel van het artikel schetst in het kort de

opzet van het onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan

op de methode, en met name het doel van het werken

met metaforen in het begeleidingsproces van de kop-

pels met een theoretische onderbouwing vanuit het

veld interculturele communicatie en het volwassenen-

onderwijs. De toepassing in werkbijeenkomsten

wordt beschreven aan de hand van voorbeelden van

koppels. In de conclusie wordt gekeken naar de resul-

taten die deze aanpak heeft opgeleverd.

Het onderzoek  

Het onderzoek is in april 2006 opgestart met de vol-

gende vragen: 

• Wat kunnen reguliere vrijwilligersorganisaties leren

van de manier waarop migrantenvrijwilligersorgani-

saties hun vrijwilligers vinden en binden?

• Kan een methode worden ontwikkeld, die het leren

van migrantenorganisaties kan bevorderen?

Om een antwoord te vinden op deze vragen, is geko-

zen voor kleinschalig actieonderzoek, uitgevoerd als

pilot in Groningen, Vlissingen en Deventer. Actie-

onderzoek richt zich niet alleen op het ontdekken van

feiten, maar is op zichzelf een mogelijk instrument

voor verandering, dat ervaringsdeskundigen, profes-

sionals en organisaties kan helpen hun dagelijkse

praktijk op grond van gerichte reflectie te veranderen

(Reason & Bradbury, 2001). Het ‘activerende’ aspect

van het onderzoek hield in, het opstarten en facilite-

ren van een gezamenlijk leerproces van sleutelperso-

nen uit migranten- en reguliere vrijwilligersorganisa-

ties, betreffende het vinden en binden van vrijwilli-

gers. De kerncomponenten van dit proces waren ont-

moeting, wederzijds bezoek en participatie in activi-

teiten van vrijwilligers, begeleid door reflectie en uit-

wisseling over deze ervaringen. Begeleiding werd als

belangrijk gezien, omdat  interculturele ontmoeting en

uitwisseling op zichzelf nog niet rechtstreeks leiden

tot wederzijds begrip en leren van elkaar (Bennett &

Bennett, 2001). Gestuurde reflectie van concrete geza-

menlijke ervaringen door interpretatie en evaluatie

kan echter een gezamenlijk leerproces bevorderen. De

concrete vertaalslag was als volgt:  

Interculturalisatie van vrijwilligersorganisaties
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Een-op-een koppeling van sleutelpersonen uit migranten-

en reguliere vrijwilligersorganisaties

Per stad werden drie sleutelpersonen uit reguliere vrij-

willigersorganisaties, meestal vrijwilligersmanagers,

gekoppeld aan drie sleutelfiguren uit migrantenorga-

nisaties, meestal bestuursvoorzitters of andere kader-

leden voor een periode van drie maanden. Alle regu-

liere organisaties hadden aangegeven, interculturalisa-

tie te willen bevorderen omdat zij tot nu toe geen of

alleen maar enkele allochtone vrijwilligers in hun vrij-

willigersbestand hadden. De sleutelpersonen uit regu-

liere organisaties werden geïntroduceerd in het vrij-

willigerswerk van de migrantenorganisatie middels

bezoek en deelname aan gewone, wekelijkse en/of bij-

zondere vrijwilligersactiviteiten. De sleutelpersoon uit

de migrantenorganisatie ging op zijn of haar beurt ver-

kennend op bezoek bij de reguliere vrijwilligersorga-

nisatie. Hij of zij nam tijdens de koppeling de rol van

coach op zich en leverde advies aan de reguliere orga-

nisatie over belangrijke aspecten betreffende het vin-

den en binden van allochtone vrijwilligers. De volgen-

de koppels zijn gevormd: 

In Groningen: 

St. NAJAH (Marokkaanse vrouwenvereniging) - 

Informatiecentrum Gynaecologie;

Al Noer Vereniging (Irakese zelforganisatie) -

Verpleeghuis Innersdijk;    

St. Payam (Iraanse zelforganisatie) - Humanitas

Noord.    

In Vlissingen: 

Culturele Vereniging Mesopotamië - St. Vrijwillige

Thuishulp Walcheren St. Touba; 

Moskee (Marokkaanse moskee) - St. Slachtofferhulp

Zeeland; 

Afghaanse Culturele Vereniging - St. Werk voor

Ouderen.

In Deventer: 

Educatief Centrum de IJssel (Turkse zelforganisatie) -

Etty Hillesum Centrum; 

HBVKD (Turks-Alevitische Vereniging) - Cliënten-

raad;

Milli Görüs (Turkse moskeevereniging) - St. Ouderen-

werk.

Procesbegeleiding 

Voor de nodige procesbegeleiding (Bennett & Bennett,

2001) werd een lokale intermediair met ervaring op

het gebied van interculturalisatie ingeschakeld. Als

lokale intermediairs traden op de Vrijwilligerscentrale

Deventer, het Vrijwilligerssteunpunt Vlissingen en

Humanitas Noord in Groningen, die tevens zorgden

voor de taak van koppeling. De begeleiding van de

koppels bestond uit een drietal elementen: 

a. Het volgen van de koppels (op afstand); de interme-

diairs zorgden middels telefonisch contact voor het

nakomen van afspraken en de voortgang van het

project. 

b. Het begeleiden van de koppels middels intervisiebij-

eenkomsten. Deze hadden als doel op basis van een

door de onderzoeker opgestelde handreiking de

wederzijdse praktijkervaringen met elkaar te

bespreken, te reflecteren en op deze manier het

leren van elkaar te faciliteren.

c. Lokale werkbijeenkomsten voor alle koppels, met het

doel het leerproces te verdiepen en als groep erva-

ringen met elkaar uit te wisselen. Als reflectieme-

thode is hier gekozen voor het werken met metafo-

ren, om  onuitgesproken wederzijdse percepties en

ervaringen, die barrières kunnen vormen, zicht-

baar te maken, communicatie over deze percepties

en ervaringen op gang te brengen en vervolgens te

gebruiken voor het al dan niet samenwerken met

elkaar. De leidende metafoor was een landkaart

(hier ook atlas genoemd), getekend door ieder kop-

pel, die hun wederzijdse verkenningstocht heeft

verbeeld. Op de landkaart hebben de koppels mid-

dels hun eigen metaforen hun individuele erva-

ringswereld van het op bezoek gaan bij de partner-

organisatie getekend. Op basis van de landkaarten

werden drempels geïdentificeerd en besproken. De

potentie voor samenwerking kon pas dan beter in

zicht komen. Deze methode wordt in het onder-

staande toegelicht. 

Werken met metaforen als reflectiemethode 

Theoretische onderbouwing

Het werken met metaforen in het kader van de proces-

begeleiding van de koppelingen is gebaseerd op twee

elkaar aanvullende, theoretische concepten uit het

volwassenenonderwijs en het veld van interculturele

relaties. 
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De theorie van het ervaringsleren 

Van ervaringsleren is sprake als zorgvuldig gekozen

ervaringen (zoals in dit geval wederzijdse bezoeken en

deelname aan vrijwilligersactiviteiten) worden onder-

steund door reflectie, analyse en erop voortbouwende,

gestructureerde activiteiten. Het leren moet relevant

zijn voor de lerenden en hun maatschappelijke omge-

ving. De belangrijkste functies van de begeleiders zijn

het structureren van ervaringen, problemen aan de

orde stellen, ondersteuning bieden en het proces faci-

literen. Kolb (1984) ontwikkelde een leertheorie, geba-

seerd op het werk van John Dewey en Jean Piaget, die

vier specifieke basisvaardigheden als deel van een

cyclisch leerproces benoemt: a) concrete ervaringen

opdoen; b) observeren en reflecteren; c) ervaringen

analyseren; d) op basis van de nieuwe inzichten expe-

rimenteren en de inzichten in de praktijk toepassen.

De koppelingen van sleutelpersonen uit vrijwilligers-

organisaties bieden een kader voor een cyclisch leer-

proces middels wederzijdse bezoeken (a), intervisie-

en werkbijeenkomsten (b en c) en het ontwikkelen

van plannen en vervolgactiviteiten (d). 

In de methodische begeleiding speelt reflectie in dit

cyclisch proces een grote rol, omdat praktijkverande-

ring pas kan beginnen als men nieuwe betekenis geeft

aan ervaringen die men heeft opgedaan. Dit vereist

het veranderen van perspectief en het verlaten van

vertrouwde denkkaders (Mezirow, 1991), een taak die

meestal niet vanzelf op gang komt en dus begeleiding

vereist.   

Het concept van interculturele communicatie

vanuit een sociaal-constructivistisch perspec-

tief 

Van interculturele communicatie is sprake als commu-

nicatiepartners in hun interactie normen, waarden en

praktijken introduceren, die a) relevant zijn voor hun

interactie, b) specifiek zijn voor een sociale of culture-

le groep waartoe zij zich rekenen en c) wanneer zij

veronderstellen dat kennis over deze normen en waar-

den bij de communicatiepartner als vanzelfsprekend

wordt geacht (Shadid, 1998). Collectieve normen en

waarden zijn mede bepalend voor de specifieke bete-

kenis die mensen geven aan hun vrijwillige inzet en de

praktijken en organisaties die daaruit voortkomen

(Dekker & Halman, 2003; Govaart & Van Daal, Münz

& Keesom, 2001). De koppeling van sleutelpersonen

van reguliere en migrantenvrijwilligersorganisaties

kan door de concrete praktijkervaring in de andere

organisatie een sterker besef van culturele normen en

waarden betreffende de eigen vrijwillige inzet in gang

zetten. Dit gaat samen met een proces van vergelij-

king, beoordeling en onderhandeling van eraan gekop-

pelde verschillende culturele identiteiten. 

Een sociaal-constructivistische visie op cultuur en

interculturele communicatie legt de klemtoon op cul-

tuur als een dynamisch proces van onderhandelen van

betekenis vanuit verschillende perspectieven en iden-

titeiten, gebaseerd op de definities van cultuur van

Berger en Luckmann (1967). “According to Berger and

Luckmann (1967), objective and subjective culture

exist as a dialectic where objective culture is internali-

zed through socialization and subjective culture is

externalized through role behaviour. Thus, in a circu-

lar, self-referential process, the institutions of culture

are constantly re-created by people acting out their

experience of these institutions. Subjective culture

gives us direct insight into the wordview of different

groups and it is this insight that translates into more

effective interaction (Bennett en Bennett, 2001, p.

108).” Cultuur wordt hier gedefinieerd als een dyna-

mische (re-)constructie via sociale interactie en niet

als vastzittende mentale programmering, zoals

Hofstede (1991) beweert. Het is “geen bundel van

vaste kenmerken van een groep, het is een proces van

creëren van betekenissen (Sierens, 2007).” Gebaseerd

op deze sociaal-constructivistische visie definiëert

Ting-Toomey interculturele communicatie als:

“Symbolic exchange process whereby individuals

from two or more different cultural communities

negotiate shared meaning in an interactive situation

(1999, p. 16).” Een benadering die hier als het meest

geschikte referentiekader wordt gezien voor leren van

elkaar in diversiteit. 

Methodisch vraagt deze benadering om werkvormen

die de koppels in staat stellen wederzijdse expliciete

en impliciete percepties en opvattingen te verkennen

en te communiceren. Zo kunnen zij zicht krijgen op de

overeenkomsten en verschillen die tussen hen

bestaan. De functie van procesbegeleider is een dia-

loog over de wederzijdse percepties en opvattingen op

gang te brengen, verschillende perspectieven met

elkaar te verbinden en zorg te dragen dat niet één visie

als de meest dominante aan de andere wordt opge-

Interculturalisatie van vrijwilligersorganisaties
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drongen. Het betekent aandacht schenken aan de

voorwaarden voor ‘mindful intercultural communica-

tion’ (Ting-Toomey, 1999) als deel van het leerproces. 

Methodische uitwerking 

Begeleiding van ervaringsleren kan op methodisch

verschillende manieren gebeuren. Reflectie als naden-

ken over een ervaring, met het doel van de herinter-

pretatie van deze ervaring en het opbouwen van ken-

nis (Bennammar, 2004), wordt bijvoorbeeld gestimu-

leerd door brainstorming, ‘frontloading’ (opdrachten

in voorbereiding van de ervaring), nabespreking en

het werken met metaforische kaders. In de begelei-

ding van de koppels is gekozen voor nabespreking in

intervisiebijeenkomsten en het werken met een meta-

forisch kader in werkbijeenkomsten. Tijdens de inter-

visiebijeenkomsten zijn op basis van een door de

onderzoeker opgestelde handreiking een aantal vra-

gen met de koppels doorgenomen, die vooral gericht

waren op het cognitieve structureren van de ervarin-

gen. 

Het werken met metaforen als reflectiemethode had

een andere invalshoek, namelijk het bevorderen van

de communicatie over eerder niet uitgesproken waar-

nemingen en gevoelens. Metaforen zijn een krachtig

middel om een interculturele dialoog op gang te bren-

gen over wederzijdse percepties, ervaringen en gevoe-

lens in organisaties (Gibson & Zellmer-Bruhn, 2002).

Zij kunnen meerdere associaties en interpretaties

oproepen, leidend tot een mozaïek van elkaar aanvul-

lende of juist elkaar bestrijdende beelden met het

gevolg een verandering van de eigen manier van zien.

“The aim is... to create a sensitivity for the competing

dimensions of a situation, so that we can proceed with

our interpretations in a flexible manner (Morgan,

1997, p. 428).” Het werken met metaforen als middel

van reflectie is een goede methode om vaste denkpa-

tronen te doorbreken en tot nieuwe interpretaties te

komen. “Our thinking pattern needs to be disturbed in

order to think outside the box. One needs to be pus-

hed outside the box... (Bennamar, 2004, p. 8).” Een

krachtige metafoor die tal van beelden in zich draagt,

en vele verschillende metaforen kan oproepen, is de

landkaart. Het werken met deze metafoor zal in het

volgende stuk worden toegelicht. 

De Atlas van Diversiteit 

In de lokale werkbijeenkomsten is aan de koppels

gevraagd een landkaart te tekenen van hun gezamen-

lijke verkenningstocht en uitwisseling. De land-

kaart/atlas is als metafoor gekozen, omdat kaarten in

het alledaagse gebruik als belangrijke gids dienen voor

oriëntatie op onbekend terrein, en om doelen te vin-

den. Het onbekende terrein heeft hier betrekking op

de verkenning van de partnerorganisatie, de migran-

tenorganisatie c.q. de reguliere organisatie. Als inspi-

ratiebron diende de ‘Atlas van de Belevingswereld’

(Swaaij & Klare, 2005), die onderwerpen en thema’s

van het leven behandelt vanuit een cartografisch per-

spectief. Dit perspectief biedt middels de legenda een

brede mogelijkheid voor verbeelding van de eigen

beleving in een bepaald landschap, met de potentie

van vele metaforen voor de verbeelding van het

gebied. Een kaart is bovendien een dynamisch con-

struct. Hij geeft de stand van kennis van een terrein

van een bepaald moment in de geschiedenis weer en

is toe aan verandering zodra details van dit terrein

beter bekend zijn. Dit besef kan ruimte scheppen voor

de uitwisseling met betrekking tot de gezamenlijke

verkenningstocht op zoek naar aanknopingspunten

voor mogelijke samenwerking tussen personen en

organisaties. Ook kan de kaart op elk moment in de

samenwerking opnieuw met elkaar worden getekend,

om zicht te krijgen op hoe ver men met elkaar is geko-

men. Het aangaan van een gesprek over de beelden

die men gezamenlijk heeft getekend, kan meer sensi-

biliteit creëren voor de complexiteit van een situatie,

empathie bevorderen voor de positie van de ander, en

helpen de eigen manier van interpreteren niet als van-

zelfsprekend te zien. Middels de verbeelding kan dan

naar wegen worden gezocht, om met zichtbare drem-

pels en kansen gezamenlijk constructief om te gaan,

elkaar te adviseren en plannen te ontwikkelen. 

Voorbeelden van toepassingen in de 

werkbijeenkomsten 

Tijdens de werkbijeenkomsten zijn kaarten getekend

door de koppels, maar ook soms door één persoon in

het geval van afwezigheid van de koppelpartner. Ook

in dit geval kon een tekening krachtige informatie

voor het koppel leveren. Als voorbeelden worden in

het onderstaande het gezamenlijke proces en de teke-

ningen van drie koppels toegelicht. 
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Koppel St. Vrijwillige Thuishulp Walcheren

en Koerdische Vereniging

De organisaties

De Vrijwillige Thuiszorg Walcheren werkt met 220

autochtone en twee allochtone vrijwilligers. De erva-

ring is dat allochtone vrijwilligers steeds vertrekken,

terwijl men onder autochtone vrijwilligers over een

trouwe kern van vrijwilligers beschikt. Intercultu-

ralisatie leeft niet binnen de organisatie, omdat men

tot nu toe alleen maar met een kleine groep allochtone

cliënten te maken heeft. De verwachting is echter dat

deze groep over een aantal jaren groeit en men dan

meer behoefte heeft aan allochtone vrijwilligers. 

De Koerdische Vereniging (Culturele Vereniging

Mesopotamië) met een lidmaatschap van 350 mensen,

daarvan zeven actieve vrijwilligers, organiseert sinds

de jaren ‘90 sociaal-culturele activiteiten voor haar

gemeenschap in Walcheren. Beide organisaties had-

den voor het project geen contact met elkaar.

De koppeling

Naar aanleiding van wederzijdse bezoeken ontdekten

Inka van de Vrijwillige Thuishulp Walcheren en

Newaf van de Koerdische Vereniging in eerste instan-

tie meer verschillen dan overeenkomsten. Beide orga-

nisaties delen met elkaar de organisatie van hulp en

ondersteuning voor hun doelgroep door onder meer

bezoeken aan huis. Newaf en Inka hebben echter

moeite deze overeenkomsten in hun vrijwilligerswerk

te zien, omdat de vorm van vrijwillige inzet grote ver-

schillen toont: St. Vrijwillige Thuishulp Walcheren zet

een strak georganiseerde dienstverlening omtrent

thuiszorg middels vrijwilligers neer, met vaste uren en

bijeenkomsten voor de vrijwilligers. Newaf en mede-

vrijwilligers bezoeken hun leden thuis tussen de

bedrijven door en helpen bij alle mogelijke vragen en

noden zonder afspraak, dienstroosters en eerder vast-

gestelde takenverdeling. Het vrijwilligerswerk is dus

sterker een manier van leven die alle facetten raakt.

Het meelopen met elkaar en de uitwisseling in het

kader van de intervisiebijeenkomsten leverden van-

wege deze culturele contrasten geen rechtstreekse

vertaalslag naar goede adviezen voor de praktijk van

St. Vrijwillige Thuishulp op. Men beseft echter dat

men meer tijd in het gezamenlijke contact moet ste-

ken. 

Verbeelding van de gezamenlijke verkenningstocht: de

Atlas-methode

Inka en Newaf tekenen twee forten die tegenover

elkaar liggen op de verste punten van een eiland. Aan

de noordelijke grens ligt het Fort Vrijwillige

Thuishulp, aan de zuidelijke grens het Fort Koerdische

Vereniging. Om van het ene fort naar het andere te

komen, moet men over Bergen van Vooroordelen,

door het Moeras van Onbekendheid en een Woud van

Regels, over het Meer van Cultuurverschillen en de

Zee van Taal. Naast de verbeelding van alle drempels

roept het beeld van twee forten dat opeens op de teke-

ning staat, een mengsel van verrassing en vragen op:

wie van de twee ziet zichzelf nu echt als een fort of is

het alleen de perceptie van de ander? Welke kenmer-

ken hebben de forten? Wat moet  er gedaan worden

om nader tot elkaar te komen, gezien de grote hinder-

nissen op de weg naar elkaar toe? Newaf en Inka teke-

nen de volgende oplossingen op de kaart: de Zee van

Taal kan worden gedempt (taalcursussen), over het

Meer van Cultuurverschillen kan misschien een ‘love

boat’ varen en over het Moeras van Onbekendheid

kan een Brug van Toenadering worden gebouwd. De

koppeling is al een eerste aanzet. De Bergen van

Vooroordelen lijken de meest massieve hindernis. Die

kan worden genomen middels geitenpaden (elkaar

leren kennen). Belangrijk is de paden te blijven

bewandelen, om ze open te houden, anders groeit ook

deze weg dicht. 

Resultaten  

De spontane verbeelding van de organisaties als forten

en de vele drempels op weg naar elkaar toe hielp het

koppel in het vervolg minder te insisteren op de ver-

schillen en meer te zoeken naar de mogelijkheden om

contacten met elkaar te verdiepen. Duidelijk wordt

dat de Koerdische vrouwengroep een insteek kan bie-

den om aan een Brug van Toenadering tussen de

Vrijwillige Thuishulp en de Koerdische Vereniging te

bouwen. Vervolgens worden afspraken gemaakt voor

een voorlichting van Inka over de Vrijwillige

Thuishulp op een avond bij de Koerdische gemeen-

schap en het bijwonen van een activiteit van de vrou-

wen bij de Koerdische vereniging. Op deze manier kan

interesse worden gewekt voor vrijwilligerswerk bij de

Vrijwillige Thuishulp. Een andere bouwsteen in de

Brug van Toenadering is de interesse van de

Koerdische vereniging in Nederlandse vrijwilligers in

Interculturalisatie van vrijwilligersorganisaties
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het bestuur. Hier moet nog samen naar het juiste ‘pad’

worden gezocht. 

Koppel Verpleeghuis Innersdijk en Al Noer Vereniging

Groningen 

De organisaties

Innersdijk is een verpleeghuis voor somatische en psy-

cho-geriatrische cliënten met 350 beroepskrachten en

90 vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand is behoorlijk

divers in leeftijd, opleiding en geslacht. Er is echter

behoefte aan meer migrantenvrijwilligers, omdat men

in de  toekomst meer cliënten van allochtone afkomst

verwacht. De koppeling is de eerste poging tot samen-

werking met een migrantenorganisatie. 

De Irakese vereniging Al Noer heeft 180 leden en

organiseert sinds1994 met een klein aantal vrijwilli-

gers sociaal-culturele activiteiten voor de Irakese

gemeenschap. De vereniging hoopt middels de koppe-

ling haar netwerk uit te breiden en tot een meer struc-

turele samenwerking met Nederlandse instellingen te

komen. 

De koppeling 

De wederzijdse bezoeken werkten als ‘eyeopeners’.

Elisa van het Verpleeghuis Innersdijk besefte tijdens

haar eerste bezoek bij Bakir van Al Noer dat zij zich

door de culturele verschillen in eerste instantie voelde

zoals een vreemdeling in een ander land. Zonder de

koppeling had zij nooit de drempel naar Al Noer dur-

ven nemen. Het koppel constateerde dat in Innersdijk

al Irakese bewoners zijn en dat dit misschien een aan-

knopingspunt kan bieden voor gezamenlijke activitei-

ten. Elisa bleef in eerste instantie hopen middels de

koppeling ook gauw Irakese vrijwilligers te kunnen

werven. 

Verbeelding van de gezamenlijke verkenningstocht: 

de Atlas-methode 

Elisa en Bakir tekenen hun organisaties gesitueerd op

twee eilanden, recht tegenover elkaar in de Zee der

Integratie. Vanuit de Al Noer Vereniging vertrekt een

drietal schepen bemand door bestuur, werkgroepen

en leden naar eiland Innersdijk. Tijdens hun overtocht

moet de bemanning vechten  tegen sterke stroming en

‘zijwind van ontbrekende begrip en talenkennis’.

Dankzij moed en de wil over te steken, houden de

schepen van Al Noer de tocht vol. Op beide eilanden

verrijzen satellietschotels. Op het eiland van Al Noer

is de antenne gericht op Nederland met de wens meer

te begrijpen van de Nederlandse samenleving. Op het

eiland Innersdijk is de antenne gericht op Al Noer en

Irak met de wens beter te begrijpen hoe de dagelijkse

televisiebeelden van de oorlog in Irak in Nederland

levende Irakeze vluchtelingen dusdanig kunnen beïn-

vloeden, dat er geen energie meer overblijft voor vrij-

willige inzet in een andere dan de vertrouwde omge-

ving. Tussen beide eilanden verrijst een brug met pila-

ren van mogelijke gezamenlijke activiteiten, zoals

samen eten, feesten en verhalen vertellen.  

Resultaten

Het tekenen van de twee eilanden in de Zee der

Integratie leverde voor het koppel belangrijke inzich-

ten op: voor Elisa werd duidelijk dat de koppeling niet

zal resulteren in een lichting nieuwe allochtone vrij-

willigers uit de Al Noer Vereniging in Innersdijk. Zij

besefte dat  eerst een tussenstap nodig was, namelijk

dat zij zelf de boot moest nemen om de Zee der

Integratie over te steken naar Al Noer toe, met alle

risico’s van stroming en zijwind. Pas op grond van

gelijkwaardige inzet om in contact met elkaar te

komen, kon men erover nadenken op een makkelijke

manier de brug over te steken om tot gezamenlijke

activiteiten te komen. Dit betekende concreet voor

haar verder te investeren in contacten en relatieop-

bouw, om pas in de loop van de tijd gezamenlijke acti-

viteiten te ontplooien. Bakir interpreteerde de land-

kaart primair als routekaart voor de verdere gezamen-

lijke weg, waardoor hij op een heldere manier bestuur

en werkgroepen kon informeren en laten meedenken

over de meerwaarde van samenwerking met

Innersdijk. 

Koppel St. Najah en Informatiecentrum Gynaecologie

(ICG), Groningen 

De organisaties

St. Najah is een jonge stichting van Marokkaanse

vrouwen met het doel hen te activeren en door con-

tact met andere vrouwen hen te helpen uit hun sociale

isolement. De belangrijkste activiteiten zijn taallessen,

naailessen, bemiddeling naar het vrijwilligerswerk op

scholen, buurthuizen en sportactiviteiten. De motiva-

tie een koppeling aan te gaan, kwam voort uit de wens

het eigen netwerk te verbreden, contacten op te bou-

wen met reguliere vrijwilligersorganisaties, om te

leren hoe anderen het vrijwilligerswerk aanpakken. 
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Het ICG biedt aanvullend op medische zorg informa-

tie en steun aan vrouwen met gynaecologische klach-

ten. Het centrum komt voort uit een vrouwengroep,

die voor een betere belangenbehartiging wilde zorgen

en elkaar als lotgenoten steun wilde bieden. Het ICG

wilde graag meer allochtone vrouwen als klant berei-

ken en een goed informatieaanbod voor hen verzor-

gen. Ervaringen met allochtone vrijwilligers zijn ech-

ter tot nu toe beperkt en het besef groeit dat intercul-

turele samenwerking niet vanzelf gaat. 

De koppeling

Naar aanleiding van wederzijdse bezoeken ontdekten

Saïda van Najah en Bea van het ICG snel overeenkom-

sten in hun organisaties. Beide organisaties zijn opge-

start als vrouwengroepen met als doel ‘empowerment’

en belangenbehartiging. Beide organisaties zitten in

een transformatieproces, zij het dat het ICG al in een

ver gevorderd stadium van professionalisering zit, ter-

wijl St. Najah te maken heeft met een proces van ope-

ning naar de maatschappij toe, en meer samenwerking

zoekt met lokale organisaties om vrouwen beter te

kunnen laten integreren. Beide organisaties hebben

een doorverwijsfunctie en helpen vrouwen betere

keuzes te maken. Het ICG werkt met name op

afstand, schriftelijk, via het internet en het geven van

voorlichting, terwijl St. Najah vrouwen middels per-

soonlijke netwerken benadert. De uitwisseling van

informatie tijdens de bezoeken en de nabespreking in

het kader van de intervisiebijeenkomsten, leverden

alvast een aantal concrete adviezen op voor de wer-

ving van allochtone vrijwilligers voor het ICG. 

Verbeelding van de gezamenlijke verkenningstocht: 

de Atlas-methode  

Saïda van St. Najah tekent (alleen, vanwege ziekte van

Bea) drie hoge bergen in de ‘Woestijn van Isolement’.

Marokkaanse vrouwen moeten die beklimmen en

oversteken om van het gezellige dorp Najah naar de

stad ICG te komen. Pas als de Berg van het Onbe-

kende, de Berg van Taal en de Berg van de Taboes zijn

bedwongen, arriveert men bij de poort van de stad

ICG, gekenmerkt door een grote slagboom aan de

grens (de ontvangstbalie). Na het passeren van de slag-

boom loopt men langs de ‘Straat van Hindernissen’

door de stad, die gekenmerkt is door een rechttoe

rechtaan ontwerp naar een marktplein aan het einde

van de straat. Het marktplein lijkt op het dorp Najah,

gezellige bijeenkomsten zijn misschien ook hier moge-

lijk. Het dorp Najah en de stad ICG liggen allebei in

Vrouwenland. Het dorp en de stad zijn verbonden

door een rivier, de Rivier van Handel, die misschien in

de toekomst bevaarbaar is met schepen vol vracht

vanuit beide richtingen. 

De verbeelding van de barrières die Marokkaanse

vrouwen moeten overkomen om als vrijwilligers aan

de slag te gaan bij het ICG, wekten in eerste instantie

schrik op. Schrik bij Bea over de hoogte van de drem-

pels voor Marokkaanse vrouwen en de perceptie van

het ICG als moeilijk benaderbare, ongezellige stad,

wat niet overeenkwam met de zelfperceptie van het

ICG als laagdrempelige en ‘platte’ organisatie. Schrik

bij Saïda, omdat haar tekening opeens helder in beeld

bracht wat zij eerder niet zo direct had kunnen of wil-

len verwoorden, namelijk de omvang van de barrières

op weg naar het ICG en het ICG zelf als moeilijk te

benaderen organisatie.  

Resultaten 

Het zichtbaar worden van de barrières op de tekening

leidt tijdens de volgende intervisiebijeenkomst tot de

conclusie dat de gezamenlijke insteek nu moet zijn de

bergen voor de vrouwen van St. Najah kleiner te

maken. Dit kan door het concentreren op overeen-

komsten (men woont allebei in Vrouwenland) en het

gezamenlijk opzetten van heel laagdrempelige activi-

teiten, zoals een bezoek met een groep vrouwen aan

het ICG voor een voorlichting. Met name jongere

vrouwen zouden open kunnen staan voor bijkomende

positieve aspecten van het vrijwilligerswerk bij het

ICG, zoals bijvoorbeeld scholing en uitbreiding van

hun netwerk. Naast de uitwerking van dit concrete

idee leverde de tekening ook meer begrip op bij het

ICG voor het feit dat men niet in het kader van de kop-

peling rechtstreeks resultaten zal boeken met betrek-

king tot het vinden van nieuwe allochtone vrijwilli-

gers, maar eerst tijd moet investeren in duurzaam con-

tact, kennisuitwisseling en leren van elkaar.    

Meerwaarde van het werken met metaforen 

De voorbeelden laten zien dat de verbeelding van de

gezamenlijke verkenningstocht met de metafoor van

een landkaart kan helpen wederzijdse percepties en

drempels zichtbaar en bespreekbaar te maken die

anders niet direct aan bod zouden komen. De meer-

waarde ligt met name in:

Interculturalisatie van vrijwilligersorganisaties
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• De metafoor als middel voor onderhandelen

Dit gaat samen met het uiten van gevoelens en

gedachtes, die anders niet makkelijk zouden wor-

den verwoord, omdat zij vaak te maken hebben met

vooroordelen. Wederzijdse vooroordelen zijn een

belangrijke barrière op weg naar samenwerken. De

in de landkaart schuilende metaforen van eilanden

en forten voor de vrijwilligersorganisaties (reguliere

en migrantenorganisaties) brachten in beeld hoe ver

organisaties feitelijk van elkaar af staan. En ze

waren een uitdaging voor het eigen zelfbeeld. De

stelling ‘wij staan open voor iedereen’, die in de

startbijeenkomsten het eigen profiel van vooral de

reguliere organisaties karakteriseerde, werd bijna

volledig tegengesproken door de tekeningen in de

werkbijeenkomsten. Het Fort Vrijwillige Thuishulp

Walcheren bijvoorbeeld, getekend door Newaf,

wekte bij Inka irritaties en verzet op. Reagerend op

Newaf tekende zij het Fort Koerdische Vereniging.

Tijdens het tekenen kwamen emotionele gesprek-

ken op gang over de implicaties van deze wederzijd-

se beeldvorming. Met ondersteuning van de begelei-

der raakte Inka in het gesprek meer bewust van het

imago en de boodschap die het Fort Vrijwillige

Thuishulp communiceert: “Wij hebben jullie (de

Koerdische vrijwilligers) niet nodig.” Het gezamen-

lijke ontcijferen van deze boodschap heeft Inka

geholpen helpen beter te begrijpen waarom het vin-

den en binden van allochtone vrijwilligers in de

Vrijwillige Thuishulp niet echt wil lukken. 

• De metafoor als middel voor relatieopbouw 

De sleutelpersonen uit de reguliere organisaties

konden door het met elkaar ‘lezen’ van de metafo-

ren de betekenis van een procesmatige insteek

beter begrijpen. Die door sommigen op de startbij-

eenkomst getoonde instrumentele benadering van

migrantenorganisaties, samengevat in het doel, aan

het einde van het traject een groep nieuwe vrijwilli-

gers in huis te hebben, is na het gezamenlijke teke-

nen losgelaten. De focus kwam nu te liggen op het

gezamenlijke wegwerken van hindernissen en

drempels, en een duidelijk besef dat dit een lange

weg kan zijn, die echter wel de moeite waard is om

te gaan. Elisa van het verpleeghuis Innersdijk is een

goed voorbeeld. Zij besefte middels de metafoor van

de Zee van Integratie, dat zij niet gemakkelijk de

brug kon nemen over de zee voor een bezoek bij Al

Noer, maar net als de vrijwilligers van Al Noer de

tocht moest wagen in een klein bootje. Dit met alle

risico’s en angst, die deze tocht met zich mee

brengt. Pas op basis van een gelijkwaardige inspan-

ning kan zij tot een echt contact met de vrijwilligers

van Al Noer komen, als voorwaarde voor samen-

werking. 

• De metafoor als indicator van verandering

Sommige koppels voelden ervoor na verloop van

tijd weer een gezamenlijke atlas te tekenen, omdat

dit verhelderend zou kunnen werken voor de voort-

gang van het gezamenlijke proces. Een vergelijking

van de kaarten zou mogelijke veranderingen goed in

beeld kunnen brengen. Ook wilden sommige kop-

pels hun landkaart als ‘plan van aanpak’ met hun

achterban (leden, bestuur, directie) bespreken om

het gezamenlijke proces toe te lichten en over moge-

lijke vormen van samenwerking na te denken. 

In de evaluatie van de landkaart als reflectietool op de

afsluitende werkconferentie is om bovenstaande rede-

nen door een aantal koppels benadrukt, dat deze

methode goed kan worden overgedragen naar andere

vrijwilligersorganisaties, die interculturele samenwer-

king met elkaar willen aangaan. 

Conclusies 

Het zichtbaar maken van de onuitgesproken percep-

ties middels op de atlas verbeelde metaforen en het

met elkaar onderhandelen van de betekenis en impact

van deze metaforen, heeft in de meeste gevallen geleid

tot een sterkere onderlinge betrokkenheid van de kop-

pels. Vervolgens zijn plannen met elkaar gemaakt voor

verdere uitwisseling, kennismaking en kleinschalige

gezamenlijke activiteiten.

De methode van koppeling van migranten- en regulie-

re vrijwilligersorganisaties in projecten die intercultu-

ralisatie willen bevorderen, is op zich niet nieuw. Het

vernieuwende aspect in het kader van dit actieonder-

zoek was het faciliteren van het proces van ervarings-

leren tijdens de een-op-een koppeling van sleutelper-

sonen, middels gerichte reflectie en in deze context

het werken met een metaforisch kader als reflectie-

tool. Dit heeft als resultaat van het actieonderzoek

geleid tot de ontwikkeling van een methode van

‘elkaar leren’ in diversiteit, die de koppeling van orga-

nisaties als instrument voor interculturalisatie verder
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verfijnt: dit middels de persoonlijke een-op-een match

van sleutelpersonen, de wederzijdse verkenning van

ieders praktijk, de georganiseerde begeleiding en gids-

ende rol van een intermediair, het gebruik van de

atlasmethode en de bewust gekozen open en proces-

matige insteek met een focus op leren van elkaar (met

een toespitsing op wat men van migrantenorganisaties

kan leren). 

Doel van het onderzoeksproject was aan reguliere vrij-

willigersorganisaties die willen interculturaliseren

inzicht te verschaffen in het vinden en binden van

vrijwilligers in migrantenorganisaties, de uitwisseling

van ervaringen te bevorderen en een methode te ont-

wikkelen die deze processen ondersteunt. Resultaat

van het onderzoek is dat de methode, en met name het

werken met de atlas, een bijdrage levert aan:

- het bewustmaken van sleutelpersonen uit reguliere

vrijwilligersorganisaties, dat men beter procesge-

richt dan taakgericht het vraagstuk van vinden en

binden van allochtone vrijwilligers kan benaderen; 

- een grotere motivatie bij reguliere en migrantenor-

ganisaties voor verdere uitwisseling van ervaringen

met een procesmatige insteek; 

- empathie en begrip voor migrantenorganisaties en

hun vrijwilligers en daarmee grotere herkenning.

Migrantenorganisaties willen worden benaderd op

gelijkwaardige basis met het oog op relatieopbouw

en niet instrumenteel, als kortdurend project.

De kracht van de methode geeft tevens haar beper-

king aan. De Atlas-methode faciliteert processen, die

voorafgaan aan een nauwe samenwerking, van con-

tact maken en in dialoog met elkaar gaan. Reguliere

vrijwilligersorganisaties hebben daarom in het kader

van het onderzoek nog geen diepe inzichten verwor-

ven in hoe zij nu beter allochtone vrijwilligers kunnen

vinden en binden. Zij hebben wél inzicht verworven

in de noodzaak te investeren in relatieopbouw en

regelmatige uitwisseling als voorwaarde voor het vin-

den en binden van allochtone vrijwilligers. 

Interculturele ontmoeting op zich is niet genoeg om

van elkaar te leren. Er moet een duurzame relatie en

contact met elkaar worden aangegaan om gezamenlij-

ke vrijwilligersactiviteiten op te kunnen starten. Dit is

een kwetsbaar aspect van koppelingen, omdat er altijd

een klemtoon ligt op een projectmatige aanpak in

interculturalisatietrajecten. Nauwe en duurzame

samenwerkingsverbanden tussen reguliere en migran-

tenorganisaties zijn daarom tot nu toe nog uiterst

beperkt. De begeleiding van opstartprocessen van

samenwerking op de hiervoor beschreven manier kan

een stevige basis vormen voor de toekomst.

Interculturalisatie van vrijwilligersorganisaties
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