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Introductie

1

De krachtenbundel Duizend en één Kracht is bedoeld voor organisaties die zich op lokaal niveau
inspannen om de participatie en emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen. De krachtenbundel
bestaat uit vier handreikingen die je, op verschillende onderwerpen, daarbij kunnen helpen.
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Uit de praktijk
De handreikingen zijn gebaseerd op de ervaringen in zes pilotgemeenten uit het project Duizend en
één Kracht: Amsterdam, Breda, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht. De opgenomen voorbeelden
zijn aan deze praktijk ontleend. Per handreiking vind je aan het einde links en verwijzingen naar ondersteunend materiaal en voorbeeldproducten.
De handreikingen zijn geen stappenplannen die je één op één kunt overnemen. Daarvoor verschillen de
situaties en sociale kaarten te sterk per gemeente. We willen met deze bundel organisaties vooral op
ideeën brengen en een doorgeefluik zijn van in de praktijk beproefde concepten. Inclusief succes- en
faalfactoren.
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Ketenaanpak
De doelstelling van Duizend en één Kracht is in drie jaar tijd 50.000 vrouwen maatschappelijk te activeren.
En dan vooral vrouwen die moeilijk vindbaar zijn. Ook vrouwen die, als ze bereikt worden, intensieve
begeleiding nodig hebben. Die ambitieuze doelstelling kan gezien worden als een politiek statement
waarmee het belang wordt onderstreept en de belofte wordt gedaan om een onomkeerbare beweging
op gang te brengen.
Na de pilotfase in zes gemeenten draait Duizend en één Kracht nu in 25 Nederlandse gemeenten. De
uitkomst van de lokale programma’s is een integrale ketenaanpak. Doordat organisaties hun krachten
bundelen, ontdekken steeds meer allochtone vrouwen hun eigen kracht. Via begeleiding, scholing en
bemiddeling naar werk, vrijwillig of betaald, worden ze uitgedaagd om dat potentieel ook te benutten.
Wil je meer weten over Duizend en één Kracht, bijvoorbeeld over de doelstelling van het programma en
de landelijke partners? Bezoek dan www.duizendeneenkracht.nl.

Virtueel kantoor: een rijk gevulde ideeënbus
Voor deelnemers aan Duizend en één Kracht is er een breed scala een ondersteunende instrumenten en
goede voorbeelden beschikbaar via het virtueel kantoor. Op de website van Duizend en één Kracht staat
een, voor iedereen toegankelijk, webdossier met instrumenten, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. Maak vooral gebruik van wat collega’s al hebben bedacht en vermijd de kuilen waarin zij gevallen zijn.

Aan de slag!
Samenwerken, kennis delen en elkaar blijven inspireren. Dat zijn belangrijke voorwaarden om maatschappelijke participatie van allochtone vrouwen tot een succes te maken. We hopen dat de krachtenbundel je
daarbij helpt. Veel succes!
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Waarom deze handreiking?

Om allochtone vrouwen te kunnen werven voor vrijwilligerswerk, moet je ze om te beginnen bereiken. De
ervaring leert dat de vrouwen meestal niet zelf de weg vinden naar het aanbod, ook al is dat passend en
interessant. Investeren in werving en bereik van deze doelgroep is dus noodzaak. Dat kun je op verschillende
manieren aanpakken. Over het algemeen geldt: hoe beter organisaties samenwerken – met respect voor elkaars
eigenheid en belangen – hoe groter de kans op succes.
Kansen ontdekken én benutten. Dat is de beweging die Duizend en één Kracht landelijk op gang brengt.
Natuurlijk is het verstandig om daarbij gebruik te maken van wat er al is. Maar kijk zeker ook naar nieuwe
mogelijkheden die door samenwerking kunnen ontstaan. Zoals een enthousiaste projectleider zegt: “Durf
gebaande paden te verlaten, wees creatief en ga er samen voor. Het wordt echt steeds leuker!”
Deze handreiking beschrijft vijf manieren om allochtone vrouwen te werven voor vrijwilligerswerk.

Werven via aanbieders van inburgeringstrajecten en taalcursussen

Hoe begin je?
Het is een gemiste kans als je de vrouwen niet bereikt waar ze in eerste instantie te vinden zijn: op de
inburgeringscursus. Waarschijnlijk heb je de aanbieders van inburger- en taalcursussen in je gemeente
wel in beeld. Zo niet, dan is dat de eerste stap: maak een overzicht van deze aanbieders, compleet met
telefoonnummers, websites en de namen van managers en docenten.
In de
praktijk blijkt een
enthousiaste docent
een belangrijke
succesfactor
te zijn.

Hoe kom je binnen?

Voor een goede samenwerking is het belangrijk om zowel op directieniveau als bij de docent binnen
te komen. Je kunt starten met een brief of mail aan beiden waarin je kort aangeeft wat je wilt en
waarom. Zo kun je vragen of je een voorlichtingsles mag verzorgen of met een groep op excursie
kunt gaan bij een vrijwilligersorganisatie. Formuleer het aanbod zodanig, dat de docent zich niet bij
voorbaat overbelast voelt door jouw verzoek. Kondig aan dat je over een week zult nabellen.
Soms krijg je ‘nee’ te horen op een verzoek, omdat er al afspraken lopen met vrijwilligersorganisaties.
Geef dan de moed niet op. Blijf de docenten uitnodigen, bijvoorbeeld voor een Kansenbeurs. Probeer via de
gemeente te bereiken dat bij de volgende aanbestedingsronde van de inburgering jouw voorlichtingslessen
als onderdeel in het traject worden opgenomen.

Inburgeraars op de Kansenbeurs
De gemeente Den Haag had bij aanvang van het project de opdracht inburgering
hoofdzakelijk neergelegd bij één onderwijsinstelling. Deze instelling had zelf contacten met
vrijwilligersorganisaties en regelde daar stageplaatsen voor de duale trajecten. Hierdoor
was er aanvankelijk geen interesse voor het aanbod vanuit Duizend en één Kracht. Wel bleek
er belangstelling te zijn voor de Kansenbeurs, waar inburgeraars zich kunnen oriënteren op
vrijwilligerswerk. Een docent bezocht deze beurs twee maal met een hele klas. Zo ontstond
er toch een opening voor verdere samenwerking. Inmiddels is er een groeiende vraag naar de
cursus ‘Op weg naar vrijwilligerswerk’ die de vrijwilligerscentrale HOF aanbiedt.
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Hoe verkoop je jezelf?
Weet wat je wilt bereiken, maar kom niet té doelgericht over. Houd je verhaal kort en laat merken dat je
weet wat er speelt bij je gesprekspartner. Aanbieders van inburgering krijgen van de gemeente de opdracht
hun trajecten zoveel mogelijk duaal in te richten: leren en het geleerde in de praktijk brengen. Duizend
en één Kracht biedt mogelijkheden om ondersteunend te zijn in duale trajecten, via participatieplekken en
bemiddeling. De eindtermen Nederlandse taal zoals die zijn geformuleerd voor het inburgeringsexamen
domein Maatschappelijke Participatie en het modelportfolio Maatschappelijke Participatie bieden daarvoor
goede aanknopingspunten. Daarmee kun je een onderscheidend aanbod doen en een win-win situatie creëren.
In de praktijk blijkt een enthousiaste docent een belangrijke succesfactor te zijn. Probeer daarom jouw
enthousiasme op de leerkracht over te brengen. Vertel wie je samenwerkingspartners zijn, welke resultaten
bereikt zijn. Geef ook aan wat jij voor de ander kunt betekenen, bijvoorbeeld ondersteuning in de
communicatie met de multiculturele doelgroep.
Persoonlijk contact werkt altijd het beste. Daarom is het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met
de contactpersoon. Houd er rekening mee dat het verloop onder contactpersonen vaak groot is.

1
2
3
4

(Over)zicht op inburgeraars
De gemeente Nijmegen heeft de opdracht om inburgeraars te bemiddelen voor
vrijwilligerswerk neergelegd bij de vrijwilligerscentrale, die tevens projectleider is voor
Duizend en één Kracht. Aanbieders van inburgeringstrajecten moeten samenwerken met
deze centrale. Doordat deze centrale een goed overzicht heeft over het totale aanbod
van vrijwilligerswerk, kunnen ervaringen en netwerken aan elkaar geknoopt worden.
Samenwerking kan zo optimaal vorm krijgen.

Je bent binnen, hoe verder?
Bereid je les of excursie voor in overleg met de docent en eventueel een leerling. Zorg dat je een
helder verhaal hebt. Kies een brede insteek, rekening houdend met de diversiteit binnen de doelgroep.
Gebruik niet teveel taal en zeker geen moeilijke woorden. Ondersteun je verhaal met (voor)beelden en
toegankelijk informatiemateriaal. Maak de bijeenkomst interactief. Nodig de vrouwen uit om hun ideeën
over vrijwilligerswerk met elkaar te delen. Dat brengt niet alleen energie in de groep, het geeft jou ook
nuttige informatie. Vertel over de mogelijkheid van excursies, peil de belangstelling (en mogelijke drempels)
daarvoor. Houd er in je aanbod rekening mee dat de inburgeringscursus arbeidsintensief is voor de
vrouwen en dat ze daarnaast ook nog zorgtaken hebben.
Het werkt goed als je de les samen geeft met een allochtone vrouw die al vrijwilligerswerk doet.
Zij kan op het niveau van de doelgroep uitleggen wat ze eraan heeft en hoe ze het aanpakt.
Gebruik
Vertel waar de vrouwen meer informatie kunnen krijgen. Laat inschrijfformulieren, folders
niet teveel taal
en visitekaartjes achter in ruime hoeveelheden, zodat de cursisten het materiaal ook kunnen
en zeker geen
doorgeven. Geef de vrouwen het gevoel dat ze welkom zijn!
moeilijke
woorden.

Enkele voorbeelden
In Nijmegen is Duizend en één Kracht vast onderdeel van de inburgering in de laatste drie maanden.
Voorlichting over vrijwilligerswerk vindt plaats tijdens de lessen. Hieraan werken ook taalcoaches mee.
De taalcoach wordt gekoppeld aan een inburgeraar en helpt diegene ook bij het verzamelen van bewijsstukken
voor het portfolio.
In Den Haag en Breda richt men zich onder de inburgeraars vooral op het werven van groepen vrouwen. De
ervaring leert dat vrouwen individueel sneller afhaken. Voor velen is het een brug te ver om alleen aan de slag
te gaan, zeker als dat bij een ‘witte’ organisatie is. Het is ook relatief moeilijk om voor individuen geschikte
vrijwilligersklussen te vinden. Met groepen blijkt dat beter te werken.
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Instructiepakket en voorlichtingsfilm
Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) heeft een ‘instructiepakket vrijwilligerswerk’ voor
taalaanbieders gemaakt met daarbij een korte film over vrijwilligerswerk en een brochure.
De docenten besteden er in de lessen aandacht aan. Daarna houdt VCA zelf nog een
voorlichtingsbijeenkomst. Niet in de klas, maar op de centrale. Wel met de docent erbij, want
dat vinden de cursisten ‘veiliger’. Aan het einde van de bijeenkomst krijgen de deelnemers
actuele informatie over vrijwilligersvacatures en mogelijke trainingen. VCA organiseert
verder excursies, onder andere naar zorginstellingen, het Rode Kruis en buurthuizen. Hoe
laagdrempeliger de activiteit hoe groter de opkomst, zo blijkt. Het werkt goed als de vrouwen
tijdens de excursie meteen iets kunnen doen. Zo kunnen zij ervaren wat vrijwilligerswerk in
die instelling inhoudt en voor de instelling levert het ook direct iets op.
Lees meer hierover in de Handreiking Kennismaken met vrijwilligerswerk.

Wat kun je verwachten?
In de praktijk blijken organisaties in het werven van allochtone vrouwen vergelijkbare ervaringen hebben.
Wat komen zij zoal tegen?
• Grote diversiteit binnen de doelgroep
Vrouwen in inburgerings- en taalcursussen verschillen in vele opzichten: cultuur, land van herkomst, leeftijd,
opleidingsniveau, arbeidsverleden, ambities etc. Het is goed om daar rekening mee te houden bij de voorlichting. Wees vooralsnog niet te ambitieus in je doelen. Zie de voorlichtingsles als een eerste kennismaking.
Probeer het vertrouwen van de vrouwen te winnen, registreer hun NAW-gegevens en blijf ze uitnodigen.
• Na belangstelling toch afhaken
Vrouwen die in een inburgeringstraject zitten, zijn met veel dingen tegelijk bezig. Er komt van alles
op hen af. Als je te veel druk uitoefent, kan dat afschrikken. Veel vrouwen tonen in eerste instantie
wel belangstelling voor een training of vrijwilligerswerk, maar haken later toch af. Vaak heeft dat met
taalproblemen te maken, soms is de reden dat vrouwen het gewoon niet willen. Hoe verder vrouwen in het
inburgeringstraject zitten, des te beter wervingsactiviteiten aan blijken te slaan. In sommige gemeenten
(Den Haag en Amsterdam bijvoorbeeld) worden vrouwen pas benaderd voor vrijwilligerswerk aan het
eind van de inburgering of vlak erna.
• Verschillen in belangen
Het is belangrijk dat de docent van de inburgerings- of taalcursus vervolg geeft aan de
voorlichtingslessen. Dat blijkt in de praktijk nogal eens tegen te vallen. Voor de docenten is het
taalonderwijs met de bijbehorende ‘targets’ soms belangrijker dan het maatschappelijke aspect.
Evalueer op een rustig moment de les met de docent en overleg wat je samen kunt doen om er
een goed vervolg aan te geven.
• Onbekendheid met het aanbod
De vrouwen weten soms niet wat er allemaal mogelijk is op het gebied van begeleiding,
training of vrijwilligerswerk. Docenten over het algemeen ook niet. Bied deze informatie
overzichtelijk en toegankelijk aan, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure of een
website. De Duizend en één Kansengidsen van Utrecht, Rotterdam en Den Haag bieden
hiervoor goede handvatten.
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• Angst voor het onbekende
Voor vrouwen die in de inburgering zitten, is alles nieuw en onbekend. Ze zijn vaak onzeker over hun
talenten of de ruimte die hun gezinssituatie biedt. Dat kan een flinke drempel zijn om actief te worden of te
blijven. Bevestig de vrouwen in kleine stappen die ze zetten, geef hen complimenten. Het werkt stimulerend
als je in de voorlichting laat zien, bijvoorbeeld door een film of persoonlijk verhaal, dat actieve vrouwen zich
kunnen ontwikkelen en zich gelukkiger voelen.

1
2

Nog meer leerpunten
• Zorg voor voldoende vrijwilligersplekken
Er moeten genoeg geschikte vrijwilligersplekken voor de doelgroep zijn. Anders maak je de vrouwen
misschien enthousiast terwijl je hen geen plaats aan kunt bieden. Bedenk welke taken geschikt zijn voor
allochtone vrouwen om mee te starten en welke geschikt zijn om naar door te stromen. Probeer bij elke
taak een aantal specifieke eigenschappen te bedenken die de vrijwilliger moet hebben. Met die wetenschap
lukt het beter om een goede match te maken. Handvatten voor doelgroepsegmentatie vind je in het
Handboek Duizend en één Kansen op een nieuwe markt.
• Houd rekening met de thuisomgeving van de vrouwen
Het is belangrijk om rekening te houden met de omstandigheden van de vrouwen. Zo blijkt de beschikbaarheid van kinderopvang de opkomst bij een activiteit of de animo voor vrijwilligerswerk behoorlijk te
beïnvloeden. Het werkt vaak goed om een activiteit in de ochtend te organiseren. Soms mogen vrouwen niet
actief zijn van hun man. Het is goed om daar rekening mee te houden en de allochtone mannen ook als een
doelgroep in de voorlichting te beschouwen. In Breda gaan ze daar in 2010 gericht mee aan de slag.

3
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Houd
rekening met
de thuisomgeving
van vrouwen.
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De aanhouder wint!
Montra is een Thaise vrouw, een weduwe met twee kinderen. In 2006 kwam zij voor het eerst
bij de vacaturebank van de vrijwilligerscentrale Breda-Actief. Ze gaf aan dat ze iets wilde
betekenen voor een ander. Montra kreeg wat vacatures mee en daar bleef het toen bij, omdat
ze op dat moment niet kon starten vanwege haar beperkte kennis van de Nederlandse taal en
haar thuissituatie. Toen later de cursus ‘Oriëntatie op vrijwilligerswerk’ startte, gaf ze zich
meteen op. Na de cursus bleek dat ze er nog niet aan toe was om zelfstandig vrijwilligerswerk
te doen. Bovendien moest ze van de sociale dienst aan het werk. Breda-Actief verwees haar
naar de Doe Mee School, waar ze ook taalondersteuning kreeg. Ze kwam bij de inburgering
terecht en daar kwam de vrijwilligerscentrale haar opnieuw tegen in de voorlichtingsles.
Als eerste uit de groep zei ze: “Ja, ik kan en wil iets voor een ander betekenen!” Een week
later hielp ze mee als gastvrouw bij de EVC certificaatuitreiking. Kort daarna is ze gestart
met vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Tegenwoordig helpt ze ook mee bij eenmalige
activiteiten. Zoals dat bij veel vrouwen gaat, was het lastig voor Montra om direct te starten.
Uiteindelijk kwam ze via andere wegen toch in het project Duizend en één Kracht terecht.
Omdat ze steeds opnieuw werd uitgenodigd en aangemoedigd.
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Werven via (activiteiten van) andere organisaties

Waarschijnlijk heb je goed in beeld welke organisaties zich in jouw gemeente richten op de doelgroep
allochtone vrouwen. Naast de aanbieders van inburgerings- en taalcursussen kunnen dat zijn: buurthuizen,
moskeeën, migrantenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, re-integratiebureaus, moedercentra, vadercentra,
basisscholen, kerken en sportclubs. Hier vind je vaak de vrouwen die niet in de verplichte inburgering zitten.
Ook een Participatieteam (P-team) kan een interessante partner zijn. Een P-team bestaat meestal uit hoog
opgeleide allochtone vrouwen die de gemeente adviseren over participatiezaken, maar ook over onderwerpen
als toeleiding van allochtone vrouwen naar de arbeidsmarkt. Je kunt bij de gemeente navragen of er een
P-team actief is of dit checken op www.pafemme.nl.

Hoe begin je?
Misschien liggen er al samenwerkingsverbanden of een compleet plan in jouw gemeente. Heb je het
allemaal nog niet goed in beeld, maak dan eerst een overzicht van potentiële samenwerkingspartners, hun
contactpersonen, aandachtsvelden, eventuele lopende samenwerking en komende activiteiten. Websites en
nieuwsbrieven bieden hier vaak goede aanknopingspunten voor. Als je alle organisaties in beeld hebt, bepaal
je met wie jij wilt samenwerken, op welke manier en met welk doel.

1
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Tips voor samenwerking
De samenwerking tussen de organisaties is in Breda in anderhalf jaar tijd goed van de
grond gekomen. De organisaties gaan zelfs in 2010 samen een Duizend en één Kracht
meeting houden. Alleen al het samen organiseren hiervan geeft een enorme boost, vertelt
projectleider Corrie Marijnissen. Hoewel er - gezien de grote verschillen tussen gemeenten geen kant en klaar recept te geven is, wil Corrie wel een paar do’s and dont’s meegeven voor
samenwerking. “Zie elkaar niet als concurrenten, respecteer elkaars belangen. Samenwerking
is een proces, geen verzameling producten. Het leggen van verbindingen is de impuls die
Duizend en één Kracht geeft. Maak in de stuurgroep een splitsing tussen beleid en uitvoering.
In Breda liep dat in het begin door elkaar en dan blijkt het op beide niveaus lastig te zijn
om door te pakken. Zorg wel voor een goede afstemming tussen beleid en uitvoering.” De
workshop Strategische Allianties van MOVISIE heeft de Bredase organisaties goed geholpen
om elkaars meerwaarde te ontdekken. De groepscohesie is na deze training ook veel groter
geworden. Eerder liepen alle lijnen via de (project)leider, nu regelen de organisaties veel
meer onderling. Nog een tip uit Breda: “Denk niet dat je als ‘witte’ organisaties kunt uitmaken
wat goed is voor deze vrouwen. Betrek de doelgroep overal bij. Beslis niets over de vrouwen
zonder de vrouwen!”

Hoe kom je binnen?
Ga na wat de focus is van de organisaties die je wilt benaderen en wat hun belangen zijn. Waar ligt de overlap
of het raakvlak met je eigen aanbod? Wat zou je samen kunnen doen? Leg vervolgens persoonlijk contact. Je
kunt per mail of telefonisch een gesprek voorstellen om activiteiten en ervaringen uit te wisselen. Geef aan dat
je wilt onderzoeken waar (meer) samenwerking mogelijk is. Het contact kun je ook leggen op een voorlichtingsbijeenkomst die je voor deze organisaties organiseert.
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Hoe verkoop je jezelf?
Bereid het gesprek goed voor. Laat zien dat je je hebt verdiept in de organisatie van je gesprekspartner(s),
dat je weet wat ze doen en hoe ze werken. Informeer belangstellend naar recente activiteiten. Een website biedt daar vaak goede aanknopingspunten voor. Vertel wat je zelf doet, wie je samenwerkingspartners zijn en welke resultaten behaald zijn. Stel een informatiemap samen (met bijvoorbeeld folders,
Samenwerking
krantenknipsels, visitekaartjes, etc.) die je kunt achterlaten. Het is belangrijk om je gespreksdoel
is een proces.
helder voor ogen te hebben, maar stel je niet dwingend op. Wees uitnodigend en open. Laat merken
Geen verzameling
dat jij de belangen van je gesprekspartner begrijpt en respecteert. Vat aan het eind van het gesprek
producten.
samen wat besproken is en spreek liefst meteen een datum af voor een vervolgoverleg.

Breed netwerk
Amsterdam heeft een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Veel daarvan hebben zich
op de een of andere manier georganiseerd. De projectleider van Duizend en één Kracht,
Vrijwilligers Central Amsterdam (VCA), heeft contact gelegd met meer dan 70 van
deze zelforganisaties. Ook belangenorganisaties, empowermentcentra en meer dan 35
taalinstituten, zoals ROC’s die in Amsterdam de inburgering verzorgen, werden benaderd.
Die inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen. De meeste organisaties weten VCA
inmiddels goed te vinden en sturen vaak vrouwen door. VCA geeft, in samenwerking met de
partners, voorlichting, organiseert trainingen en excursies in combinatie met korte klussen.
Zo kunnen vrouwen op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk. In het
ontmoetingscafé VCA Ontmoet kunnen organisaties elkaar om de twee maanden ontmoeten.
Deze cafés hebben altijd een actueel thema. VCA geeft ook advies aan organisaties die willen
‘verkleuren’ en biedt trainingen aan in het werken en communiceren met allochtonen. In
Amsterdam zit iemand uit het Participatieteam (P-team) in de stuurgroep van Duizend en één
Kracht. Dit heeft een positief effect op de samenwerking in de keten.

Vrouwenplatform en Lady’s Day Out
Breda-Actief heeft samen met de welzijnsorganisaties, zelforganisaties en de gemeente een
vrouwenplatform opgezet voor vrouwen uit alle culturen. Hieruit ontstaan allerlei initiatieven,
waaronder de Lady’s Day Out en een multiculturele netwerkdag voor professionals,
vrijwilligers en actieve bewoners. Vrouwen krijgen er informatie, kunnen workshops volgen en
uitgebreid netwerken. Eten en dansen maken het feest compleet. De eerste Lady’s Day Out was
op 11 juli 2009. Vanwege het grote succes zal het evenement herhaald worden. In Breda is ook
met succes aansluiting gezocht bij sport- en welzijnsactiviteiten. Sport is een laagdrempelige
contactactiviteit. Ook voor vrouwen voor wie de stap naar vrijwilligerswerk nog te groot is.
De vrouwen kunnen via de sportclub hun netwerk uitbreiden en komen in beeld bij andere
organisaties. Aan het sportproject werken ook twee migrantenorganisaties mee.
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Wat kun je verwachten?
• Organisaties zien samenwerken als bedreiging
Veel organisaties zijn subsidieafhankelijk en hebben daarmee een outputverplichting. Samenwerken met
andere organisaties kan dan bedreigend zijn. Hier speelt het fenomeen ‘vissen in dezelfde vijver’ een rol.
Streef altijd naar een win-win situatie en probeer te komen tot een gedeelde visie op het belang voor de
doelgroep.
• Verschillende verwachtingen
Soms worden afspraken verschillend geïnterpreteerd of niet (tijdig) nagekomen. Dat kan irritatie geven en
de samenwerking in gevaar brengen. De oplossing: zeg wat je doet, doe wat je zegt en check regelmatig of
de neuzen nog dezelfde kant op staan.
• Voor wat hoort wat?
Soms krijgen migrantenorganisaties een vergoeding om in de eigen achterban vrouwen te werven voor een
voorlichtingsactiviteit of een empowermenttraining. Een slimme zet, want zij hebben goede ingangen bij hun
achterban en weten hen gericht aan te spreken. Aangezien ze voor jou aan het werk gaan, is betaling soms
reëel. Als je kiest voor het verstrekken van een vergoeding, geef dan duidelijk aan de betreffende organisatie
mee welke doelgroep je wilt bereiken. Uit zichzelf zijn organisaties niet altijd selectief op doelgroepkenmerken, zo leert de ervaring. Dit kan tot gevolg hebben dat vrouwen terechtkomen bij een training die niet
aansluit bij hun niveau.

1
2
3
4

Nog meer leerpunten
• Zorg voor een basis voor samenwerking
Bemiddeling van vrouwen kan pas succesvol van start gaan als er een goede infrastructuur voor de
samenwerking is. Houd er rekening mee dat het opbouwen van samenwerking tijd kost en laat je niet
ontmoedigen als de bemiddeling in het begin nog niet zo op gang komt.
• Houd vinger aan de pols
Het aantal vrouwen dat langskomt voor een bemiddelingsgesprek is over het algemeen laag in
verhouding tot het aantal vrouwen dat deelneemt aan voorlichtingsactiviteiten. De oorzaken
hiervan verschillen per gemeente. Door goed contact met de vrouwen te houden, bijvoorbeeld
door een goed registratie-/volgsysteem, en te evalueren met de samenwerkingspartners krijg
je steeds meer inzicht op basis waarvan je kunt bijsturen.

Streef altijd
naar een win-win
situatie en een
gedeelde visie op
het belang voor de
doelgroep.

Handig registratiesysteem
Breda-Actief werkt met een eenvoudig maar doeltreffend registratie-/volgsysteem. In een
Excelbestand staan behalve de NAW-gegevens ook kolommen met aanvullende informatie over
de vrouwen. Bijvoorbeeld over de trainingen en activiteiten waaraan ze hebben deelgenomen,
bij welke organisatie ze actief zijn, of ze een maatje hebben enzovoort. Projectleider Corrie
Marijnissen: “Dankzij dit systeem kunnen we de ontwikkeling van de vrouwen goed volgen en
kunnen we ze ook gericht benaderen. Het is leuk om te zien dat vrouwen terug blijven komen
en elke keer een stapje verder zetten. In de toekomst willen we het Excelbestand koppelen
aan onze adresbestanden, zodat we rechtstreeks vanuit het systeem kunnen mailen. Natuurlijk
is het wel van belang dat het systeem goed bijgehouden wordt. Dat actueel houden vergt
discipline.”
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Werven via eigen netwerken

Iedereen heeft eigen netwerken. Denk bijvoorbeeld aan familie, buren, vrienden, scholen of sportclubs.
Waarom zou je die contacten niet benutten? Tot het eigen netwerk behoren ook de deelnemers van activiteiten
van jouw organisatie. Je kunt deze vrouwen vragen of zij familie, kennissen of buren hebben die aan de projecten van Duizend en één Kracht mee kunnen doen. De persoonlijke benadering werkt altijd het beste!

Hoe begin je?
Je kunt een ‘Open huis’ organiseren of voorlichting geven aan groepen vrouwen. Het werkt goed als je dit
voorbereidt met vrouwen uit de doelgroep. Houd rekening met de samenstelling van de groep. Bestaat de
groep vooral uit oudere, hoog opgeleide of jonge vrouwen? Een bijeenkomst met traditionele vrouwen vraagt
om een andere insteek dan voorlichting aan moderne vrouwen. Ter ondersteuning kun je eenvoudige
folders of flyers laten drukken, die de vrouwen in hun omgeving kunnen verspreiden. Zo’n flyer moet
er vrolijk en uitnodigend uitzien en toegankelijk geschreven zijn. Vrouwen moeten in één oogopslag
Vrouwen
kunnen zien waar ze terecht kunnen voor meer informatie. Deze flyers kun je ook op straat uitdelen,
moeten in één
op plaatsen waar veel allochtone vrouwen komen. Bijvoorbeeld op de markt, in het winkelcentrum
oogopslag kunnen
of op het schoolplein. Hoe je zo’n folder of flyer maakt, lees je in het Handboek communicatie .
zien waar ze terecht
kunnen voor meer
informatie.
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Hoe pak je het aan?
Tijdens de groepsvoorlichting leg je uit wat vrijwilligerswerk inhoudt. Bereid goed voor wat je wilt overbrengen en geef de voorlichting bij voorkeur samen met vrouwen die al actief zijn. Vraag wat vrouwen al doen en
of ze dit zien als vrijwilligerswerk. Breng het gesprek op gang, dat brengt energie in de groep en het geeft jou
nieuwe inzichten. Houd geen ‘verkooppraatje’ maar speel in op de motivatie van de vrouwen. Hoe homogener
de groep, des te gerichter je dat kunt doen. Leg uit wat er allemaal mogelijk is en hoe de vrouwen daarvan
kunnen profiteren. Vraag waar zij behoefte aan hebben en laat concrete vacatures zien. Bied ruim gelegenheid
voor het stellen van vragen en maak duidelijke afspraken over het vervolg. Deel visitekaartjes en folders uit.
Probeer na afloop - informeel - te peilen wat de vrouwen aan de bijeenkomst gehad hebben.

Wat kun je verwachten?
Verwacht niet te veel resultaat van een eenmalige bijeenkomst. Het rendement is vaak laag. Wil je vrouwen
motiveren om een training te volgen of vrijwilligerswerk te gaan doen, dan zijn er meerdere contactmomenten nodig. Zorg daarom voor een goede opvolging van de contacten. Ook is het belangrijk dat je afspraken en
toezeggingen nakomt. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard!

1
2
3
4

Werven via evenementen

Je kunt de doelgroep ook bereiken door aansluiting te zoeken bij bestaande evenementen, zoals Internationale
Vrouwendag op 8 maart, NL DOET (voorheen Make A Difference Day of MADD) en multiculturele festivals. De
gemeente heeft meestal een goed overzicht van deze evenementen.

Hoe pak je het aan?
Bespreek met je partners welke activiteiten zij gaan inzetten voor het evenement. Wat kan samen en hoe kun
je elkaar aanvullen? Dit voorkomt dat er ‘meer van hetzelfde’ wordt aangeboden. Je kunt bijvoorbeeld samen
een presentatie of workshop geven. Zorg dat er voldoende aantrekkelijk informatiemateriaal beschikbaar is en
maak je presentatie zo levendig mogelijk. Maak het niet te talig maar gebruik veel beelden. Actieve allochtone
vrijwilligers kunnen jouw presentatie kracht bijzetten. Vrouwen uit de doelgroep kunnen ook in de organisatie
van het evenement meedoen, bijvoorbeeld als gastvrouw. Dat mes snijdt aan twee kanten: vrouwen werven
andere vrouwen en ze doen tegelijkertijd ervaring als vrijwilliger op. Vergeet niet te ‘buurten’ bij andere organisaties en de gemeente. Informele contacten tijdens dit soort evenementen blijken vaak veel op te leveren.

Eigen evenement
Je kunt ook zelf een evenement organiseren, bijvoorbeeld een Kansenbeurs. In Den Haag, Amsterdam
en Nijmegen zijn daarmee goede ervaringen opgedaan. Voor de organisatie van zo’n beurs
verwijzen we naar de Handreiking voor het organiseren van een Kansenbeurs. In Breda gaan de
samenwerkende organisaties in 2010 een grote Duizend en één Kracht meeting organiseren.
Vrouwen uit de
Het is de ambitie om dan in het NAC-stadion minimaal 1001 vrouwen te ontvangen. Het is
doelgroep kunnen
van belang dat je duidelijke en realistische doelen stelt voor het evenement. Wat moet het
ook in de organisatie
opleveren, wanneer ben je tevreden? Ook belangrijk: een snelle, gezamenlijke, evaluatie
van een evenement
op basis van de vooraf gestelde doelen en een goede opvolging van contacten en gemaakte
meedoen, bijvoorbeeld
afspraken.
als gastvrouw.
Een Kansenbeurs blijkt in eerste instantie vooral geschikt als PR-middel, om naamsbekendheid
te krijgen en op het netvlies te komen bij de doelgroep. Bemiddeling kan een doel zijn maar komt
meestal later pas tot stand. Wees trots op wat gezamenlijk bereikt is, ook al ben jij misschien nog niet
helemaal tevreden. Elke stap vooruit telt!
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Internationale vrouwendag
Duizend en één Kracht Nijmegen sloot in 2009 aan bij Internationale Vrouwendag op 8 maart.
Het idee ontstond eind 2007 in de trainingsgroep “Van Taalontmoeting naar Participatie”. De
Vrijwilligerscentrale Nijmegen werkte het idee uit met de Stichting Whaa, een multicultureel
projectbureau. Een ambitieus projectplan werd voorgelegd aan de gemeente. Essentieel
uitgangspunt in het plan: vrouwen van Duizend en één Kracht krijgen een centrale rol in
de uitvoering. De gemeente steunde dit uitgangspunt van harte en financierde het plan.
Het werd een fantastische dag. Het gekozen thema, ’Beweging en Ontmoeting’, bood volop
mogelijkheden om de kracht van vrouwen zichtbaar te maken. Meer dan 1000 vrouwen
bezochten het evenement.

Werving via intermediairs

Je kunt allochtone vrouwen ook werven via intermediairs. Wie dat kunnen zijn, maar ook de aanpak van het
werven, verschilt sterk per gemeente. Ook buiten de kaders van Duizend en één Kracht worden succesvolle
projecten uitgevoerd die zich richten op het maatschappelijk participeren van allochtone vrouwen. We geven
ter inspiratie twee voorbeelden.

De Ambassadeursmethode: Rotterdams Ambassadrice Netwerk RAN (Sezer Consult)
Ambassadeurs zijn actieve en betrokken bewoners van diverse afkomst die zich inzetten voor de ontwikkeling
van hun wijk. De ambassadeurs vervullen een intermediaire rol en beschikken over een groot netwerk van
organisaties en sleutelfiguren in de wijk. Binnen Duizend en één Kracht zijn de ambassadeurs allochtone
vrouwen die zich, na een opleiding tot ambassadeur, op vrijwillige basis inzetten om andere allochtone
vrouwen die tot dan toe onbereikbaar waren, te bereiken en begeleiden. Ze benaderen vrouwen uit hun eigen
netwerk of werven gericht op bijeenkomsten, op markten of in de buurt. Sezer Consult in Rotterdam heeft
hiervoor een methode ontwikkeld, die stoelt op vier pijlers:
• De persoonlijke benadering. De contacten vinden één op één plaats in de eigen wijk. De vrouwen geven
persoonlijke begeleiding en vragen persoonlijk commitment.
• De kleinschaligheid. De ambassadeurs zijn zelf ervaringsdeskundigen en benaderen mensen in hun eigen
sociale netwerk. De kleinschaligheid en de vertrouwde omgeving werken enthousiasmerend.
• De gedrevenheid. De ambassadeurs willen graag een maatschappelijke functie vervullen in hun wijk. Ze
willen de afstand verkleinen van allochtone vrouwen tot het (gemeentelijk) aanbod en netwerk en eventueel
de arbeidsmarkt.
• De flexibiliteit van de methode en rollen van de ambassadeurs. De ambassadeurs zijn inzetbaar op verschillende manieren en kunnen verschillende rollen vervullen. De methode is toepasbaar op verschillende
beleidsterreinen.
De ambassadeursvrouwen worden getraind en begeleid om zich als deskundig intermediair te kunnen
inzetten. Naast een voorbereidende training is er een maandelijkse opfristraining. De ambassadeurs zijn
goed op de hoogte van het aanbod en van de netwerken in de gemeente (via voorlichtingsbijeenkomsten
en werkbezoeken). De ambassadeurs worden ondersteund met een wervingstrategie en een
wervingscampagne, inclusief de ontwikkeling van benodigde materialen.
De kleinschaligheid en
de vertrouwde
omgeving werken
enthousiasmerend.
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Wat wil de doelgroep?

1

Allochtone vrouwen zeggen dat ze het volgende belangrijk vinden:
• Je moet je welkom voelen.
• Je wilt het gevoel hebben dat je iets bijdraagt, dat je iets voor een ander kunt doen.
• Het is fijn om dingen samen met andere vrouwen te doen.
• Je moet niet meteen teveel op je bordje krijgen.
• Het gezin mag niet onder het vrijwilligerswerk lijden.

2

Een bekende valkuil is dat we teveel uitgaan van wat wij denken dat allochtone vrouwen
belangrijk vinden. De beste manier om daarachter te komen is ernaar te vragen!

3
4

Bezoekvrouwen (Stichting Travers, Zwolle)
In het project Bezoekvrouwen van de Stichting Travers in Zwolle helpen allochtone Bezoekvrouwen andere
allochtone vrouwen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Zij leggen via huisbezoeken contact
met de vrouwen in hun eigen taal. Ze verwijzen hen naar de Nederlandse les of geven tips over sociale voorzieningen. Daarnaast organiseren de Bezoekvrouwen voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten, zoals sportwedstrijden, handvaardigheidcursussen en discussiemiddagen tijdens het Vrouwencafé. De Bezoekvrouwen
blijken een succesvolle schakel in de inburgering te zijn. Zij benaderen de allochtone vrouwen vanuit de eigen
cultuur. De vrouwen komen uit hun isolement en vinden uiteindelijk zelfstandig hun weg in scholing, werk en
samenleving.
Per jaar worden zo´n 1200 vrouwen in Zwolle en Kampen bezocht. De meeste vrouwen zijn ‘nieuwkomers’,
maar in de beginjaren van het project is er ook veel aandacht geweest voor geïsoleerde vrouwen die al langere
tijd in Nederland verbleven. Voor de opsporing van allochtone vrouwen beschikt Travers over een indrukwekkend netwerk. Ze krijgen verwijzingen via huisarts en consultatiebureau maar ook van de sociale dienst en
peuterspeelzalen. Vervolgens worden de vrouwen thuis bezocht. Ze krijgen informatie over wat er allemaal
kan in Nederland maar ook horen ze hoe en waar je dat kunt regelen. Verder worden ze uitgenodigd om deel te
nemen aan allerlei activiteiten. Dat kunnen taalontmoetingen zijn, van waaruit zij doorstromen naar reguliere
taalactiviteiten, of het Vrouwencafé waar allerlei onderwerpen aan bod komen. Ook advies en begeleiding op
maat is mogelijk.Onderzoek van de gemeente Zwolle toont aan dat de nieuwkomers in Zwolle en Kampen zich,
sinds de introductie van de Bezoekvrouwen, beter kunnen redden. Ze maken vaker dan voorheen gebruik van
sociale voorzieningen, zijn taalvaardiger en stromen sneller door naar scholing of werk.

Marketing van de doelgroep
Hoe meer je van de doelgroep allochtone vrouwen weet, in het algemeen en in jouw gemeente
in het bijzonder, hoe beter je hen kunt bereiken en motiveren. Je kunt dan ook een gerichte
aanpak ontwikkelen. MOVISIE heeft hiervoor het marketinghandboek Duizend en één Kansen
op een nieuwe markt ontwikkeld en biedt ook marketing clinics aan.
Onderwerpen die in het handboek aan bod komen zijn:
• De theorie van marketing.
• Profiel en kenmerken van de doelgroep allochtone vrouwen: wie zijn ze en waar vind je ze?
• Wat maakt jouw organisatie interessant voor allochtone vrijwilligers?
• Segmentatie van de doelgroep.
• Het opstellen en uitvoeren van een marketingplan en communicatiestrategie.
Het handboek Duizend en één Kansen op een nieuwe markt kun je downloaden.
Contactpersoon voor de marketing clinics is Annemarie van Hinsberg
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Links en verwijzingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eindtermen Nederlandse taal inburgeringsexamen
Modelportfolio Maatschappelijke stage inburgeringsexamen
Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst voor taalaanbieders in Amsterdam
Instructiepakket Vrijwilligerswerk voor taalaanbieders in Amsterdam
Flyer Duizend en één kracht meeting Breda
Flyer ‘Lady’s day out’ Breda
Omschrijving werkatelier Strategische allianties
Voorlichtingspresentatie aan vrouwen van HOF Den Haag
Poster 8 maart Internationale vrouwendag Nijmegen
Handboek Duizend en één kansen op een nieuwe markt
Duizend en één kansengids Den Haag 2008
Duizend en één kansengids Rotterdam 2008-2009
Duizend en één kansengids Utrecht 2007
Boekje ‘Vrijwilligerswerk helpt je verder’
Korte versie voorlichtingsfilm Onbetaalbaar. De kracht van vrijwilligerswerk Amsterdam
Handboek Communicatie

Deze pagina bestaat ook online. Bekijk ‘m hier.
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Waarom deze handreiking?

Persoonlijke coaches of maatjes kunnen een belangrijke rol spelen bij de participatie en emancipatie van
allochtone vrouwen. Het begrip ‘maatje’ is inmiddels goed ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die zich willen inzetten om de samenleving leefbaar te maken voor iedereen. Bij maatjesinitiatieven hebben beide partijen plezier in het contact.
Levert
samenwerking
met bestaande
maatjesinitiatieven
niets op, ga dan zelf
actief werven.

Voor nieuwe medeburgers kan een maatje (mentor, coach) van onschatbare waarde zijn. Deze
persoon helpt hen om de taal te leren, een netwerk op te bouwen en de weg te vinden in de
complexe Nederlandse samenleving. Maatjes zorgen er ook voor dat mensen zich minder
eenzaam voelen.

De maatjesinitiatieven zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Soms
zitten de initiatieven elkaar zelfs een beetje in de weg, want iedereen vist in dezelfde vijver.
Vooral op het gebied van taalondersteuning zijn er met steun van overheid en fondsen vele koppels
gevormd. Zie bijvoorbeeld www.hetbeginmettaal.nl en www.ikwordmaatje.nl. Misschien willen deze
actieve taalmaatjes vrouwen uit jouw doelgroep ook wel coachen in bredere zin. Duizend en één Kracht leidt
ertoe dat steeds meer mensen vanuit bestaande koppels vervolgstappen zetten in het vrijwilligerswerk.
Wellicht liggen er in jouw werkgebied kansen om gecoördineerd maatjes te werven voor verschillende
soorten ondersteuning. Het is om te beginnen de moeite waard om hierover in gesprek te gaan met
bestaande maatjesorganisaties. Respect voor elkaars belangen en een gedeelde visie op het belang van
samenwerking zijn in dit verband kritische succesfactoren.
Bewezen succesvolle manieren om maatjes te werven zijn onder andere via intensievere samenwerking met
bestaande maatjes initiatieven, via het meeliften op landelijke programma’s en campagnes of door middel van
het opzetten van een nieuwe wervingscampagne.
Deze handreiking geeft antwoord op vragen als: Hoe begin je? Hoe kom je binnen? Hoe verkoop je de boodschap? En: wat kun je verwachten?

Hoe begin je?

Waarschijnlijk heb je de organisaties met maatjesprojecten in jouw gemeente wel goed in beeld. Anders is
dat de eerste stap: breng deze initiatieven in kaart, met hun kenmerken en contactpersonen. De gemeente
heeft hier vaak een goed overzicht van. Voorbeelden van organisaties met maatjesprojecten zijn: Humanitas,
Rode Kruis, Gilde Samenspraak, Vluchtelingenwerk en taallesthuisorganisaties. Ook kerken, buurthuizen,
migrantenorganisaties en sociale netwerkclubs zijn op dit terrein actief. Daarnaast zijn organisaties die het
taalcoachproject uit het Deltaplan Inburgering uitvoeren interessante partners. In dit project wordt gestreefd
naar een realisatie van 20.000 taalkoppels van een vrijwillige taalcoach en een inburgeraar. Je kunt ook een
uitnodigende mail aan alle maatjesorganisaties sturen of een bijeenkomst voor deze doelgroep organiseren.
Geef ook dan aan dat samenwerking in ieders belang, jouw doel is.
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Levert samenwerking met bestaande maatjesinitiatieven onvoldoende op, dan kun je ook zelf actief gaan
werven. De ervaring binnen Duizend en één Kracht leert dat studenten een andere potentiële doelgroep
vormen. Bijvoorbeeld studenten van sociaal-maatschappelijke opleidingen en coachtrainingen. Breng ook in
kaart welke evenementen er in de gemeente op stapel staan waarop je zou kunnen meeliften.
Bepaal welke verschillende soorten maatjes nodig zijn en maak op basis daarvan vacatureprofielen waarmee
je kunt gaan werven. Heb je een idee bij welke organisaties je de meeste kans maakt, benader deze dan met
voorrang. In alle gevallen geldt: een goed plan met duidelijke en realistische doelstellingen is het halve werk.
Weet wat je wilt bereiken en richt de werving en voorlichting daarop in.

1
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Hoe kom je binnen?

4

Je weet nu welke organisaties of personen je wilt benaderen, in welke volgorde en individueel of
gezamenlijk. Schat in wat de beste manier is om contact te leggen: bellen of mailen. Als je al een goede
ingang hebt, ligt het eerste voor de hand, anders werkt het tweede vaak beter. Leg kort uit waarom je
contact legt en probeer een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken. Informeel contact leggen tijdens
evenementen of bijeenkomsten werkt ook altijd goed. Benadruk dat een win-win situatie voor beiden je doel
is en laat merken dat je oog hebt voor de belangen van de ander.

Hoe verkoop je de boodschap?

Bereid het gesprek goed voor. Weet wat je wilt bereiken in het gesprek, maar wees wel open en uitnodigend.
Laat de ander eerst vertellen wat er speelt in zijn of haar omgeving. Hoe zijn de ervaringen met maatjes? Wat
maakt hen enthousiast, voelen ze zich overbelast en waardoor dan? Welke ondersteuning en training krijgen ze?
Is de verwachting dat sommige maatjes breder actief zouden willen zijn? Vertel dan iets over jouw organisatie en
je visie op het belang van samenwerking. Je kunt de vacatureprofielen achterlaten en eventueel eenvoudige
wervingsflyers. Hoe je die maakt lees je in het Handboek communicatie.
In het overleg zal blijken of je tot een gedeelde visie kunt komen en of er ruimte is voor samenwerBepaald
king. Afhankelijk van die ruimte kun je voorstellen doen om de wervingsactiviteiten in gang te
welke verschillende
zetten. Je kunt de bal ook bij de ander laten liggen. Misschien wil hij of zij zelf de eigen maatjes
soorten maatjes
benaderen, een oproep op de website plaatsen of het onderwerp aankaarten in een bijeenkomst
nodig zijn en maak
met de achterban.
vacatureprofielen
waarmee je kunt
werven.
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Aan de slag

Met je partner(s) heb je overeenstemming bereikt over een gezamenlijke aanpak van de maatjeswerving. Nu
is het zaak om de maatjes op de goede manier aan te spreken. Je kunt starten met een groepsvoorlichting en
van daaruit met geïnteresseerden persoonlijke gesprekken voeren. Probeer de motivatie van de vrijwilliger
te achterhalen (zie pagina 25). Waarom doet hij of zij dit werk? Wat maakt blij, wat frustreert? Welke
persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren heeft hij of zij? Vervolgens kun je bekijken welk type werk bij
dit profiel past, welke matches gemaakt kunnen worden en of er aanvullende coaching of training
nodig is. Houd, als de match eenmaal gemaakt is, contact met beide helften van het koppel,
Probeer de
informeer regelmatig hoe het gaat. Beperk dat niet tot de vraag ‘Hoe gaat het?’. Dit kan als
motivatie van de
controle ervaren worden. Wees echt belangstellend naar wat er speelt.
vrijwilliger te
achterhalen.
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Maatjesmotivaties
Vrijwilligers hebben verschillende motieven om maatje te worden. Onderstaand een aantal
mogelijke motivaties en bijbehorende voorbeelden.
Het solidariteitsprincipe, burgers helpen burgers:
Taalcoachproject en Wegwijs in Nederland
Overdracht van kennis en ervaring:
Gilde Samenspraak
Solidariteit vanuit levensovertuiging, medemenselijkheid of groep waartoe je behoort:
Humanitas, Nederlands Rode Kruis
Zelf afkomstig uit de doelgroep, nu iets terug willen doen:
Mentorprojecten, P-teams, Giving Back

2
3
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Nieuwsgierigheid, in contact willen komen met de doelgroep:
Ontmoetingsprojecten Oranje Fonds, buurtbewonerscontacten, taalstudenten
Sociale contacten in de buurt:
Moedercentra, buurt- en wijkcentra, basisscholen
Persoonlijke ontwikkeling, iets nieuws willen leren of stage willen lopen:
Coachingsopleidingen, sociale studies, talenstudies, vrouwenstudies
Als Nederlandse organisatie interculturele vaardigheden willen leren:
vrijwilligersorganisaties, vrouwenclubs, kerken
Willen bijdragen aan maatschappelijk betrokken ondernemen:
Werknemersvrijwilligerswerk, NL DOET, Rotary, Lions.

25

Maatjes werven in Nijmegen
In Nijmegen waren nog geen maatjesprojecten toen Duizend en één Kracht van start ging.
Aanvankelijk leek dat een nadeel, maar het bleek ook voordelen te bieden. Er was namelijk geen
sprake van een gevestigde orde. De Nijmeegse contractpartners konden een frisse start maken.
Zij hebben het Duizend en één Kracht-budget voor het programmaonderdeel ‘Via Taalontmoeting
naar Participatie’ ingezet om gezamenlijk maatjes te werven. Daarbij is meegelift op een
bestaande wervingscampagne, die al bekend was in de stad. Ook is samenwerking gezocht met
aanbieders van taal- en inburgeringscursussen en re-integratiebureaus.

Veel verschillende maatjesinitiatieven

Er zijn heel veel maatjesorganisaties en -projecten voor de doelgroep allochtone vrouwen. Er is overlap in
hun aanpak en aanbod, maar er zijn ook verschillen. Niet elk initiatief is op elke plek van de Duizend en
één Krachtketen in te zetten. Het is goed om na te gaan waarop bepaalde maatjesinitiatieven zich richten
en voor wie ze bedoeld zijn. Zo ligt bijvoorbeeld bij zowel Gilde Samenspraak als Humanitas het accent op
taalondersteuning voor anderstaligen en dus niet alleen op inburgeraars. Gilde Samenspraak richt zich vooral
op taalonderhoud bij mensen die al een bepaald taalniveau hebben, bijvoorbeeld doordat ze een cursus
Nederlands gevolgd hebben. Humanitas stelt minder hoge eisen aan het taalniveau, maar een minimum aan
kennis van de Nederlandse taal moet er wel zijn.
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Partners uit het landelijke netwerk thuislesorganisaties (LNT) richten zich op vrouwen die nog thuis zitten.
Veel van deze vrouwen hebben de stap naar inburgering nog niet gezet. Door het thuislestraject zetten zij die
stap misschien wel.
Voor inburgeraars is het taalcoachproject opgezet. Het doel hiervan is om mensen met een vrijwillige coach
individuele ondersteuning te bieden op weg naar het inburgeringsexamen. Het gaat hier om het oefenen van
de taal maar bijvoorbeeld ook om het op informele wijze wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving.
De coach kan ook helpen bij het compleet maken van een portfolio.

1
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Maatjes werven in Den Haag
In Den Haag hadden de betrokken organisaties oorspronkelijk het plan om de werving
van maatjes gezamenlijk aan te pakken. De wervingscampagne zou vooral gericht zijn op
taalmaatjes en inburgeringscoaches die al actief waren. Dit kwam niet van de grond. Belangrijke
reden: één organisatie wilde het op haar eigen manier blijven doen. Bovendien was een andere
organisatie bang om de eigen vrijwilligers kwijt te raken. Omdat er geen centrale regie binnen
Duizend en één Kracht was, kon deze impasse niet doorbroken worden. In de Duizend en één
Kracht gemeenten die later gestart zijn, heeft inmiddels bijna iedere gemeente die centrale
regie én aansturingbevoegdheid.

4

De vrijwilligerscentrale HOF heeft toen tweemaal eigen wervingscampagnes gevoerd, die beide
succesvol waren. Ze hebben daarbij nieuwe netwerken aangeboord zoals vrouwennetwerken
en coachingsopleidingen. Daarmee mikten ze op een nieuwe doelgroep, met name vrouwen
voor wie coaching naar verwachting een aantrekkelijke taak is. Deze doelgroep benaderden
ze met een nieuw product: maatschappelijke stageplekken, aansluitend bij de opleiding en/of
interesses van potentiële coaches. Via de nieuwe netwerken werd veel mond-tot-mond-reclame
gemaakt. In de cursus ‘Op weg naar vrijwilligerswerk’ spelen de coaches een belangrijke rol,
samen met vrouwen die gecoacht worden. Zo raken de vrouwen steeds meer gemotiveerd. Niet
alleen om maatje te worden, maar ook om gecoacht te worden.

Maatjes werven in Amsterdam
In Amsterdam hadden de vrijwilligersorganisaties een zetje nodig om samen te gaan werken
in de werving van maatjes. De gemeente heeft daartoe het initiatief genomen en extra budget
beschikbaar gesteld. Hiermee is de wervingswebsite www.taalcoachwijzer.nl opgezet. Deze site
wordt goed bezocht en levert veel taalmaatjes op. Uit dit initiatief is een betere samenwerking
tussen de organisaties voortgekomen. Dat was ook een voorwaarde van de gemeente. Niet
alleen: ‘ik heb nu voldoende taalmaatjes en laat dat netwerken verder maar zitten’, maar:
uitwisselen, evalueren en voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Projectleider Tanja
Plasil: “Op de laatste bijeenkomst zaten de organisaties broederlijk ervaringen uit te wisselen.
Dat geeft soms leuke eyeopeners, vooral voor organisaties die het al 25 jaar op dezelfde manier
doen. Die denken dan: ‘Hé, het kan ook anders’.”
Ook al gaat de werving van maatjes nu een stuk beter, er zijn er nog lang niet genoeg in
Amsterdam. Binnenkort gaat een gezamenlijke wervingscampagne van start. Die is er in eerste
instantie opgericht om meer mensen naar www.taalcoachwijzer.nl te krijgen. Verder willen de
samenwerkende organisaties gemeenteambtenaren bewegen om het goede voorbeeld te geven
door zelf maatje te worden. Ook gaan ze proberen om een overschot aan maatjes in bepaalde
stadsdelen in te zetten in andere stadsdelen. De nieuwe maatjes moeten dan eerst wel door
bijvoorbeeld de gemeente of stadsdelen wegwijs worden gemaakt in het onbekende stadsdeel.
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Maatjes werven in Rotterdam
In Rotterdam kwam het werven van maatjes aanvankelijk niet goed van de grond.
Verschillende organisaties hadden daar al geld gekregen voor maatjesprojecten. Iedereen
moest apart afrekenen met de gemeente. Zo kon het gebeuren dat er in één gebouw op een
gegeven moment drie verschillende folders van drie organisaties hingen, allemaal bedoeld
om maatjes te werven. Erg verwarrend voor de doelgroep en geen van de acties leverde dan
ook veel op. Inmiddels is er, door verbinding met een ander project, iemand aangesteld
die het werven van maatjes in Rotterdam coördineert. Het werken vanuit één punt geeft
duidelijkheid, zowel voor de maatjes als voor de betrokken organisaties. Het werven van
maatjes gaat nu veel beter en levert ook meer resultaat op.

Wat kun je verwachten?

Het werven van maatjes is niet altijd eenvoudig. Wat kun je zoal tegenkomen?
• Verwarring door versnippering
Organisaties die maatjes werven, vissen allemaal in dezelfde vijver. Als iedereen z’n eigen plan trekt,
werkt dat versnipperend en verwarrend en het is bovendien niet kostenefficiënt. Veel beter werkt een
gecoördineerde PR en werving vanuit een centraal punt. Geïnteresseerde vrijwilligers worden vanuit dat
punt doorverwezen naar de organisaties die het beste bij hun kwaliteiten en interesses passen.
• Moeilijke doorstroming
Het blijkt vaak lastig om mensen te laten doorstromen vanuit taalkoppels. Een belangrijke oorzaak lijkt
te zijn dat in de gesubsidieerde taalmaatjesprojecten de doorstroming geen outputcriterium is. Het is
het aantal koppels dat telt. Ook leek het zo te zijn dat binnen Duizend en één Kracht de deelprojecten niet
altijd goed op elkaar waren afgestemd. Dit was vooral het geval in de zes pilotgemeenten, waar niet de
gemeente maar een lokale uitvoerende organisatie verantwoordelijk was voor de coördinatie. Bij de 19
gemeenten die later gestart zijn, ligt de centrale regie bij de gemeente en dat werkt beter. De gemeente
kan de organisaties vanuit één punt aansturen en kansen/bedreigingen signaleren. Dit bevordert tevens
de doorstroming van vrouwen.
• Onbekendheid bij de doelgroep
Om mensen te motiveren om maatje te worden (of hun coachingsactiviteiten te verbreden), moet
duidelijk zijn wat je hen te bieden hebt en wat er van hen verwacht wordt. Niemand stapt graag
vrijwillig in een onbekende situatie. De wervingsboodschap moet daarom helder en inspirerend
zijn. Ga daarbij uit van het maatschappelijk belang en de meerwaarde voor de doelgroep.
Gladde verkooppraatjes werken niet.
• Vastgeroeste patronen
Organisaties die al lang actief zijn in het vrijwilligerswerk, zitten vaak vast in bepaalde
patronen. Dat is begrijpelijk, maar het staat vernieuwing en samenwerking vaak in de
weg. Joke Veldkamp, projectleider Duizend en één Kracht in Den Haag: “Wees creatief,
durf gebaande paden te verlaten. Daarbuiten blijkt vaak zoveel mogelijk te zijn!”
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1
Maatjes werven in Breda
Ook in Breda wordt het taalcoachproject gesubsidieerd door de gemeente. Vanuit dit project
zitten er mensen in de stuurgroep van Duizend en één Kracht. Dat werkt goed volgens
projectleider Corrie Marijnissen: “Zo houden we voeling met elkaars producten en kunnen
we afstemmen wie wat doet op welk moment. In Breda werft de vrijwilligerscentrale geen
maatjes, dat doen de organisaties zelf. Wij hebben wel afgesproken dat de centrale, zodra
zich daar een nieuwe vrouw meldt, informeert of zij bij de organisaties bekend is. Omgekeerd
blijkt het niet te werken, omdat de organisaties uit privacyoverwegingen de namen van de
vrouwen niet aan de centrale willen doorgeven.”

2
3

De grote kracht van Duizend en één Kracht is volgens Corrie dat er verbindingen worden
gelegd. “Ik zie het als een proces, waarin je optimaal gebruik maakt van elkaars
mogelijkheden. En als het bestaande niet voldoende is, dan zet je samen iets nieuws in gang.”

4

Niemand
stapt graag
vrijwillig in een
onbekende
situatie.
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Links en verwijzingen

•
•
•
•
•
•
•
•

Toolkit taalcoaches
Handleiding Inburgeren met een mentor
Taalcoach wijzer Amsterdam
Programma training maatjes Amsterdam
Folder trainingen ‘Coach naar vrijwilligerswerk en ‘Oriëntatie op vrijwilligerswerk’ Breda
Persbericht training ‘Coach naar vrijwilligerswerk’ Breda
Landelijk netwerk thuisles organisaties
Handboek Communicatie

Deze pagina bestaat ook online. Bekijk ‘m hier.
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Waarom deze handreiking?

Vrijwilligerswerk kan bijdragen aan de participatie en emancipatie van allochtone vrouwen. Voor veel vrouwen
is de drempel om vrijwilligerswerk te gaan doen bij een vrijwilligersorganisatie echter nog erg hoog. Eerst een
keer vrijblijvend kennismaken met een vrijwilligersorganisatie blijkt dan een goede tussenstap. Bijvoorbeeld
een excursie naar een zorginstelling of met een groepje vrouwen gezamenlijk helpen bij een activiteit.
De verwachtingen liggen dan lager en ze kunnen een kijkje nemen bij de vrijwilligersorganisatie. Ook
voor de organisaties is dit een prettige manier om kennis te maken met de allochtone vrouwen.
Eerst een
keer vrijblijvend
In de pilotgemeenten is inmiddels heel wat ervaring opgedaan met het organiseren van kenniskennismaken met een
makingsactiviteiten. Het blijkt goed te werken om deze te organiseren als praktijkcomponent in
vrijwilligersorganisatie
het verlengde van een cursus of empowermenttraining. Maar natuurlijk kunnen dergelijke activiblijkt een goede
teiten ook op zichzelf staand georganiseerd worden. Hoe pak je dat aan? Wat komt er bij kijken?
tussenstap.
En wat zijn de mogelijkheden? Dat lees je in deze handreiking.

Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken door het te koppelen aan een cursus

Koppeling van laagdrempelige vrijwilligersactiviteiten aan een cursus blijkt goed te werken. Gedurende de
looptijd van een cursus groeit het vertrouwen van de vrouwen en worden drempels verlaagd.

Hoe begin je?
Als vrouwen nog in de inburgering zitten, hebben ze meestal genoeg aan hun hoofd. Ze spreken ook de
Nederlandse taal nog niet zo goed en vrijwilligerswerk doen is er vaak nog niet bij. Wel is dit een goede
periode voor kennismaking met vrijwilligerswerk en de verschillende organisaties die dat aanbieden. Probeer
dus voor elkaar te krijgen dat het kennismaken met vrijwilligerswerk wordt ingebed in de inburgeringscursus.
Hoe je dat aanpakt, lees je in de Handreiking Werving en voorlichting van allochtone vrouwen.
Je kunt ook zelf, bijvoorbeeld in de vrijwilligerscentrale, een kennismakingscursus vrijwilligerswerk aanbieden. Doe dat met een drempelverlagend en uitnodigend motto, bijvoorbeeld: Wilt u graag samen met andere
vrouwen actief zijn in Nederland? U bent van harte welkom! Je doelgroep bereik je in eerste instantie het best
via de gemeente, de inburgerings- en taalcursussen of de migrantenorganisaties.

De aanhouder wint?
In Amsterdam krijgen allochtone vrouwen een kennismakingscursus vrijwilligerswerk in
combinatie met korte klussen. Na afloop van een korte klus probeert de Vrijwilligerscentrale
de vrouwen voor vervolgactiviteiten te interesseren. Bijvoorbeeld baliewerk in de
kinderopvang, voorlezen in het moedercentrum of koffie schenken in een zorgcentrum.
Gebleken is dat een leuk uitje alleen niet genoeg is. Je moet contact blijven houden, de
activiteit evalueren en er vervolg aan geven. De aanhouder wint, hoewel er grenzen zijn.
In Amsterdam laten ze de vrouwen los als ze na twee keer bellen niet meer reageren.
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Hoe pak je het aan?
Laat in de cursus of les een enthousiaste allochtone vrijwilligster vertellen over haar werk. Zij kan op het
niveau van de doelgroep vertellen wat ze eraan heeft, hoe ze het aanpakt en hoe ze haar eigen drempels heeft
overwonnen. Bied ruimte voor vragen en discussie. Dat werkt niet alleen sfeerverhogend, het geeft jou ook
inzicht in de drempels die vrouwen ervaren om actief te worden. Je kunt de les combineren met een groepsbezoek aan de vacaturebank en vrouwen daar begeleiden bij een (vrijblijvende) inschrijving. Geef de vrouwen
het gevoel dat ze welkom zijn en probeer hen niet meteen over te halen om actief te worden. Teveel nadruk kan
afschrikken. Vertellen over de mogelijkheden is voorlopig genoeg. Blijf ze daarna wel uitnodigen!
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Zien is geloven
Zien is geloven. Dat wordt duidelijk tijdens een snuffelstage die een groep vrouwen deed
in het kader van een kennismakingscursus vrijwilligerswerk in Den Haag. Ze vielen in een
Haags zorgcentrum met hun neus in de boter. In een gemeenschappelijke ruimte vierden de
voornamelijk Hindoestaanse bewoners feest vanwege het feit dat Suriname 33 jaar geleden
onafhankelijk werd. De stagevrouwen mochten meehelpen de gebakjes aan de bewoners uit
te delen. De vrijwilligerscoördinator van het centrum noteerde na enkele uren de namen van
vier vrouwen die wat haar betreft vaker aan de slag mochten. Maar wilden de vrouwen dat
zelf ook? Eén van de vrouwen, Fatima, fluisterde: “Ik weet het niet hoor, er moet wel brood
op de plank komen. Wat heb ik dan aan vrijwilligerswerk?” Halima dacht er anders over: “Ik
wil gewoon aan de slag. Thuis zitten is niks voor mij. Hier kan ik met de taal oefenen en iets
voor anderen betekenen. En het is nog gezellig ook.” Een week na de snuffelstage had Halima
haar eerste sollicitatiegesprek in een verpleeghuis in de Schilderswijk, voor de functie van
gastvrouw. Halima was ontzettend blij toen ze werd aangenomen en vertelde haar verhaal
enthousiast verder. Voor de eerstvolgende cursus Kennismaken met vrijwilligerswerk schreven
drie van haar vriendinnen zich in.

4

Excursies
Het werkt goed als je binnen een cursus, of los daarvan, actieve excursies organiseert naar aanbieders van
vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld naar het Rode Kruis, welzijnsinstellingen, kinderopvang, natuurorganisaties of
zorginstellingen. Maak de voorlichting bij deze excursies niet te talig. Als je laat zien wat vrijwilligerswerk is
en het de vrouwen ook meteen zelf laat doen, zegt dat meer dan 1001 woorden. En de ontvangende instelling
heeft er zo ook meteen profijt van.
Bereid de excursie goed voor met de ontvangende instelling. Bepaal samen wat je wilt bereiken en hoe je
dat gaat aanpakken. Wie doet wat en wanneer is de excursie geslaagd? Zorg voor een actief en uitnodigend
programma. Het is dodelijk voor de motivatie wanneer er niets te doen is tijdens het bezoek of als de vrouwen
zich niet welkom voelen.
Houd bij het voorbereiden rekening met de samenstelling van de groep. Hoog opgeleide vrouwen moet je bijvoorbeeld anders aanspreken dan laag opgeleide vrouwen. Stem ook de keuze van de excursieplaats hierop af.
Hoe homogener de groep is, des te gerichter kan je aanpak zijn.
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Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken door middel
van eenmalige en/of kortdurende activiteit

Je kunt laagdrempelig vrijwilligerswerk ook promoten via een eenmalig of jaarlijks evenement. Zo’n
evenement kun je zelf organiseren, denk bijvoorbeeld aan een Kansenbeurs. Je kunt ook aanhaken bij een
bestaand evenement, bijvoorbeeld bij NL DOET (voorheen Make a Difference Day of MADD). Ook hier geldt:
een goede voorbereiding is het halve werk! Spreek duidelijk met elkaar af welke doelgroepen bij de activiteit
betrokken kunnen zijn, hoe de organisatorische taken verdeeld worden, wat het resultaat moet zijn en
wanneer geëvalueerd wordt.

Brede en interactieve aanpak
In Utrecht organiseerden de Duizend en één Kracht partners een ontmoetingsmiddag op de
locatie van Stichting BOEG (Beheerorganisatie Etnische Groepen). Er namen ruim 60 vrouwen
aan deel. De enthousiaste dagvoorzitter hield de sfeer er goed in. De deelnemers kregen
informatie over vrijwilligerswerk, een actieve vrijwilliger vertelde over haar ervaringen en
er was een gezamenlijke lunch.
De informatiemarkt was opgezet in honken. In één honk gaven diverse aanbieders,
waaronder Rode Kruis, Humanitas, IDEA, wijkwelzijnsorganisaties en de vrijwilligerscentrale,
voorlichting over de verschillende soorten vrijwilligerswerk. Alle partners in de Duizend en
één Kracht-keten deden mee en hadden hun aanbod goed op elkaar afgestemd. Een ander
informatiehonk was er voor de taalaanbieders zoals Gilde, VOP en het DUO-project. Een derde
honk gaf informatie over trainingen die vrouwen kunnen volgen in Utrecht, bijvoorbeeld
de EVC-trainingen van VluchtelingenWerk, de Empowermenttraining van het LOM en de
Talententraining van VOP en Vrijwilligerscentrale. In het laatste honk werd informatie
gegeven over de doorstroming naar betaald werk. Daar waren de overheidsdiensten CWI,
UWV en DWI vertegenwoordigd naast re-integratiebedrijven en het Banenoffensief. Dankzij de
brede insteek en de interactieve aanpak werd de middag een groot succes.
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Andersom werken
Je kunt het contact tussen vrouwen en aanbieders ook andersom laten verlopen. Dat hebben ze bijvoorbeeld
in Nijmegen gedaan op de internationale vrouwendag: de vrouwen presenteerden zich en de organisaties
kwamen langs om te kijken of ze hun competenties konden gebruiken. Borduur in vervolgcontacten voort op
die competenties. Dan voelen de vrouwen zich gezien en gewaardeerd.

Eenmalige dag om nooit te vergeten
In Rotterdam gingen op MADD 2008 tien Chinese dames op pad met tien gasten van de
Zonnebloem. Ter kennismaking kregen alle deelnemers een lunch aangeboden, verzorgd door
leerlingen van het Zadkine College. Na de lunch is in twee groepen onder leiding van Gildegidsen een stadswandeling door Crooswijk gemaakt. Bij terugkeer stond vervoer op maat klaar
om iedereen naar het RO Theater te brengen. Daar vertelde iemand iets over het theater en
vervolgens werd een film vertoond over het theaterstuk Moeders de vrouw als held, gevolgd
door een editie van RO TV. Bij het aangrenzende restaurant Bazar werd de dag afgesloten met
een multicultureel driegangen diner. “Een dag om nooit te vergeten”, aldus een gast van de
Zonnebloem.
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Wat wil de doelgroep?
Allochtone vrouwen zeggen dat ze het volgende belangrijk vinden:
• Je moet je welkom voelen.
• Je wilt het gevoel hebben dat je iets bijdraagt, dat je iets voor een ander kunt doen.
• Het is fijn om dingen samen met andere vrouwen te doen.
• Je moet niet meteen teveel op je bordje krijgen.
• Het gezin mag niet onder het vrijwilligerswerk lijden.
Een bekende valkuil is dat we teveel uitgaan van wat wij denken dat allochtone vrouwen
belangrijk vinden. De beste manier om daarachter te komen is ernaar te vragen!

Welke valkuilen kun je tegenkomen?

Er liggen legio kansen om allochtone vrouwen aan de slag te krijgen in het vrijwilligerswerk, maar er zijn ook
valkuilen. Welke kun je zoal tegenkomen?
• Vrouwen laten zich wel inschrijven maar haken af voor het vervolgtraject.
Vaak zijn vrouwen samen naar een activiteit gekomen en enthousiast geworden. Als daarna het contact
op individueel niveau wordt voortgezet, kunnen ze zich onzeker gaan voelen of overvraagd. Wellicht is er
wel animo voor groepsactiviteiten, bijvoorbeeld wandelen met groepen rolstoelers in zorginstellingen. Het
komt voor dat vrouwen zich alleen laten inschrijven voor vrijwilligerswerk om een aantekening voor hun
inburgeringsportfolio te krijgen. Vaak willen ze dan niet echt aan de slag. Maar je hebt ze wel in het bestand
zitten en het kan een uitdaging zijn om deze vrouwen alsnog enthousiast te maken. Je kunt de input voor het
portfolio zelfs als wervingsargument gebruiken.
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• Vrouwen beginnen met vrijwilligerswerk maar willen er na korte tijd mee stoppen.
Dit komt vaak doordat de verwachtingen niet overeenkomen met de realiteit. Misschien was de wervingsboodschap niet helder of kunnen vrouwen het werk bij nader inzien toch niet combineren met hun andere
activiteiten. Misschien sluit het werk niet goed aan bij interesses en kwaliteiten, is er geen goede match
gemaakt. Of voelt de vrouw zich niet op haar gemak en durft daar niet over te praten. De taal kan hier een
belemmering in vormen. Het is belangrijk om vrouwen goed te volgen, zeker in het begin. Stel dan niet
alleen de vraag ‘Hoe gaat het?’. Dat kan als controle ervaren worden. Vraag ook door: “Wat vindt u leuk,
waar hebt u moeite mee, heeft u ondersteuning nodig, lukt de combinatie met thuis?” Als vrouwen afhaken,
bekijk dan - afhankelijk van de reden - of er een manier is om ze binnenboord te houden. Bied eventueel een
aanvullende cursus aan, een bemiddelingsgesprek, een andere plaatsing of een maatje.
• Ontvangende organisaties maken onvoldoende tijd vrij voor de excursies.
Iedereen heeft het druk, niemand zit te wachten op extra werk waar je zelf niets aan hebt. Probeer daarom
altijd een win-win situatie te bereiken. De formule ‘snuffelstages’ werkt heel goed. In dat geval maken
vrouwen kennis met de instelling en doen ze meteen eenvoudig vrijwilligerswerk. Als de organisatie nog
niet veel ervaring heeft in het werken met multiculturele doelgroepen, is er misschien sprake van koudwatervrees. Geef dan aan hoe jij kunt ondersteunen bij het ‘verkleuren’ van de organisatie. Spreek verwachtingen
helder naar elkaar uit. Bied de ontvangende instelling aan om publiciteit over de excursie te genereren.
Goede PR is altijd welkom!

1
2
3
4

Marketing van de doelgroep
Hoe meer je van de doelgroep allochtone vrouwen weet, in het algemeen en in jouw gemeente
in het bijzonder, hoe beter je hen kunt bereiken en motiveren. Je kunt dan ook een gerichte
aanpak ontwikkelen. MOVISIE heeft hiervoor het handboek Duizend en één Kansen op een
nieuwe markt ontwikkeld en biedt ook clinics aan.
Onderwerpen die over marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet aan bod komen zijn:
• De theorie van marketing.
• Profiel en kenmerken van de doelgroep allochtone vrouwen: wie zijn ze en waar vind je ze?
• Wat maakt jouw organisatie interessant voor allochtone vrijwilligers?
• Segmentatie van de doelgroep.
• Het opstellen en uitvoeren van een marketingplan en communicatiestrategie.
Het handboek Duizend en één Kansen op een nieuwe markt kun je downloaden.
Contactpersoon voor de marketing clinics is Annemarie van Hinsberg

Een bekende
valkuil is dat we
teveel uitgaan van
wat wij denken dat
allochtone vrouwen
belangrijk
vinden.
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Folder training vrouwen Rotterdam
Folder training Op weg naar vrijwilligerswerk Den Haag
Oproep deelname vrouwen training ‘Werken als vrijwilliger’ Amsterdam
Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst training ‘Werken als vrijwilliger’ Amsterdam
Programma training ‘Werken als vrijwilliger’ Amsterdam
Artikel nieuws HOF over cursus ‘Op weg naar vrijwilligerswerk’
Oproep aan organisaties organiseren en aanmelden excursies voor vrouwen in Den Haag
Uitnodigingsbrief excursie maatjes en vrouwen van DUO-project Utrecht
Artikel nieuws HOF over kennismakingsbezoek Verpleeghuis Dorestad in Den Haag
Artikel deelname aan Madd 2007 in Amsterdam
Programma deelname aan Madd 2008 in Rotterdam
Handboek Communicatie

Deze pagina bestaat ook online. Bekijk ‘m hier.
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Waarom deze handreiking?

Een Kansenbeurs is één van de middelen die je kunt inzetten om allochtone vrouwen te helpen participeren en
emanciperen. Deze handreiking gaat over het organiseren van zo’n beurs.

De Kansenbeurs: meerdere vliegen in één klap slaan
Het werven van allochtone vrouwen voor vrijwilligerswerk vergt een speciale aanpak. Dat is duidelijk
gebleken in de praktijk van de Duizend en één Kracht pilotgemeenten. Het werken met een
vacaturebank, waarin vragers en aanbieders zijn opgenomen, levert voor deze doelgroep om
De Kansenbeurs
verschillende redenen onvoldoende matches/resultaten op. Uit ervaringen met bemiddelingen
bleek het matchen van
bleek onder andere dat vrouwen vaak niet goed weten wat ze willen en dat ze onvoldoende
allochtone vrouwen met
bekend zijn met de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk waaruit ze kunnen kiezen.
vrijwilligersorganisaties
Tegelijkertijd blijken organisaties met het aanbieden en begeleiden van vrijwilligerswerk vaak
een geweldige
onvoldoende aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van vrouwen. Door het organiseren
impuls te geven.
van een Kansenbeurs kun je meerdere vliegen in één klap slaan: informatie en voorlichting geven,
vrouwen en organisaties met elkaar laten kennismaken en de samenwerking verbeteren.

De eerste Kansenbeurzen
Op 10 maart 2008 nam vrijwilligerscentrale HOF Den Haag samen met haar lokale Duizend en één Krachtpartners het initiatief voor de organisatie van de eerste Duizend en één Kansenbeurs. De beurs werd een
groot succes. De Kansenbeurs bleek het matchen van allochtone vrouwen met vrijwilligersorganisaties een
geweldige impuls te geven. Op 24 april 2008 volgde Amsterdam het Haagse voorbeeld. Daarna zijn ook
in de andere pilotsteden van Duizend en één Kracht initiatieven genomen voor het organiseren van een
kansenbeurs. In Den Haag kijken ze tevreden terug op alweer de tweede Kansenbeurs, die werd gehouden
tijdens MADD (inmiddels NL DOET) in 2009.

Wil je ook een Kansenbeurs organiseren?
Op basis van de ervaringen en de aanpak in Den Haag en Amsterdam is een stappenplan gemaakt voor de
organisatie van een kansenbeurs. Stapsgewijs staat beschreven hoe je dit kunt aanpakken. Per stap komt aan
bod wat je aanpak kan zijn en wat aandachtspunten zijn. Er worden telkens praktische tips gegeven.

Stap 1: het plan van aanpak

Je wilt een kansenbeurs organiseren. Dan is een concreet plan van aanpak onmisbaar. Om het plan te laten
slagen, heb je ook de expertise en netwerken van anderen nodig. Zorg voor partners met verschillende
ingangen zoals onderwijsinstelling, vrouwenorganisatie, gemeente, vrijwilligerscentrale, maatjesorganisatie
en migrantenorganisaties. Betrek belangrijke partners zo vroeg mogelijk bij de uitwerking van de ideeën.
In het plan van aanpak moeten in elk geval de volgende punten beschreven worden. De voorbeelden die we
gebruiken zijn in algemene termen geformuleerd. Vanzelfsprekend vul je deze formuleringen aan op basis van
de lokale situatie. Hoe concreter, hoe beter!

1. Aanleiding: waarom een kansenbeurs?
In z’n algemeenheid is een kansenbeurs een goed PR-middel: een manier om in beeld te komen bij de vrouwen
en het aanbod in de etalage te zetten. Het is ook een instrument om een impuls te geven aan het matchen van
vrouwen met aanbieders van vrijwilligerswerk en eventuele andere activiteiten.
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2. Doel: wat willen we bereiken met de beurs?
Formuleer doelstellingen zo concreet mogelijk, in termen van de 5 W’s: Wie (willen we bereiken), Wat
(willen we overbrengen), Waarom (doen we dit) Waar (is een geschikte locatie) en Wanneer (is een praktisch
en strategisch goed moment). Het formuleren van duidelijke doelstellingen is heel belangrijk. Hieruit vloeien
alle vervolgstappen voort. Algemene doelen kunnen zijn:
• Bekendheid geven aan de ontwikkelingsmogelijkheden die vrijwilligerswerk biedt voor de doelgroep.
• Wederzijdse kennismaking: de vrouwen leren de organisaties kennen en de organisaties de vrouwen.
• Een beter beeld krijgen van wensen en mogelijkheden van de vrouwen.
• Het matchen van vraag en aanbod.

3. Doelgroep: wie worden uitgenodigd en waar vinden we deze mensen?
Om gericht te kunnen werven is het belangrijk je doelgroep helder te definiëren. Wil je alle allochtone
vrouwen bereiken? Of alleen vrouwen die in een inburgeringstraject zitten? Of misschien juist die vrouwen
die niet bekend zijn bij inburgering of andere gemeentelijke trajecten? Wil je alleen vrijwilligersorganisaties
laten deelnemen? Of bijvoorbeeld ook aanbieders van taalondersteuning en trainingen? Zijn ook andere
geïnteresseerden welkom, zoals het UWV Werkbedrijf en re-integratiebureaus? Hoe bereik je deze
doelgroepen? Maak gebruik van elkaars communicatiekanalen en netwerken.
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4. Resultaten: wat moet de beurs opleveren?
Formuleer de gewenste resultaten zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden)
mogelijk. Zo kun je achteraf ook meten of de beurs succesvol is geweest. Bepaal in elk geval hoeveel vrouwen
je wilt bereiken en hoeveel organisaties je wilt voorbereiden via een voorlichtingsactiviteit of instructiebijeenkomst. Bepaal een realistisch streefgetal voor het aantal matches of vervolgafspraken. Leg vast wanneer er
geëvalueerd gaat worden en hoe de follow-up georganiseerd wordt.

5. Partners en samenwerking: met wie ga je de beurs organiseren?
Benoem de samenwerkingspartners met hun specifieke kenmerken en belangen. Probeer te komen tot een
gedeelde visie en draagvlak voor doelen. Op basis van de gestelde doelen kun je bepalen welke expertise
en netwerken nodig zijn om de beurs tot een succes te maken. Als deze niet vertegenwoordigd zijn in een
stuurgroep of projectgroep, probeer dan externe bronnen aan te boren.
Denk bij taakverdeling aan de volgende taken:
• Projectleiding en coördinatie: bewaken van het budget, de planning en het nakomen van afspraken, zorgen
voor afstemming en doorhakken van knopen.
• Voorzitten: zorg dat er een vervanger geregeld is voor het geval dat de voorzitter verhinderd is.
• Het opstellen van het programma.
• Het organiseren van de programma-inhoud.
Verzorg de
• Het lobbyen bij bijvoorbeeld gemeente en sponsors.
PR samen en
• Het benaderen en voorbereiden van eventuele sprekers en deelnemende organisaties.
maak gebruik van
• Het werven en voorbereiden van de vrouwen. Zowel de bezoekers als de vrouwen die een taak
elkaars communikunnen vervullen op de dag zelf, zoals in de catering of als gastvrouw.
catiekanalen.
• Het verzorgen van PR en publiciteit rond het evenement. TIP: doe dat vooral samen of in overleg en
maak gebruik van elkaars communicatiekanalen!
Ook voor het lokale bedrijfsleven kan het interessant zijn om mee te doen aan een kansenbeurs.
Bedrijven kunnen hiermee in the picture komen bij een nieuwe, duidelijk afgebakende doelgroep. Ook kunnen
ze hun maatschappelijk ondernemerschap etaleren. Bekijk voor inspiratie het leaflet Wereldz.

6. Uitvoering: het activiteitenplan
In het activiteitenplan voor de kansenbeurs moeten minimaal de volgende punten aan bod komen.
• Locatie
Een goede locatie voor de bijeenkomst bepaalt voor een deel het slagen ervan. Kies een locatie die goed
bereikbaar en bij voorkeur centraal gelegen is.
• Datum en tijdstip
Breng in kaart welke andere activiteiten er in die periode gepland zijn en houd rekening met vakanties,
feestdagen en belangrijke evenementen (voetbalwedstrijden, verkiezingen, lokale evenementen, etc.).
Bedenk wat voor de doelgroep een geschikte tijd is. In Amsterdam en Den Haag is de Kansenbeurs in de
ochtend georganiseerd. Dat is een tijdstip waarop kinderen naar school zijn. Ook kan in dat geval het bezoek
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aan de beurs georganiseerd worden tijdens de lestijd van de inburgeringscursus. TIP: Geef de beurs een
extra tintje door deze te organiseren tijdens NL DOET, op of rondom Internationale Vrijwilligersdag
(7 december) of Internationale Vrouwendag (8 maart).
Werving: PR en uitnodigingen
Via welke kanalen en met welke communicatiemiddelen geef je bekendheid aan de Kansenbeurs? Wie worden uitgenodigd? Hoe spreek je de genodigden aan (tone of voice) en wat is de boodschap? Houd er rekening
mee dat de boodschap niet voor iedereen hetzelfde is! Inventariseer met de organiserende partners welke
externe contacten ieder heeft en hoe deze het beste benaderd kunnen worden. Via de vrijwilligerscentrale
kunnen de meeste organisaties bereikt worden. TIP: ook migrantenorganisaties en vrouwenorganisaties
kunnen vrijwilligers goed gebruiken. Zie hen dus niet alleen als ‘leveranciers’ van vrouwen maar ook als
aanbieders van plekken.
Voortraject
Om te bereiken dat organisaties en vrouwen optimaal met elkaar in contact komen, zijn een goede voorbereiding en afstemming noodzakelijk. Hoe wordt dit aangepakt, wie doet wat en op welk moment? Organisaties
kunnen samen de clinic ‘Duizend en één Kansen op een nieuwe markt’ volgen. Voor organisaties die hieraan
niet kunnen deelnemen, kan een aparte instructiebijeenkomst of workshop georganiseerd worden, zodat ook
zij goed beslagen ten ijs komen.
Organisatie van de dag zelf
Maak een gedetailleerd draaiboek voor alles wat vooraf geregeld moet worden en voor de organisatie van de
dag zelf.
Evaluatie en follow-up
Organiseer voor organisaties die hebben deelgenomen aan de beurs een follow-up bijeenkomst om een aantal vragen met elkaar te beantwoorden. Bijvoorbeeld: wat heeft de kansenbeurs opgeleverd? Zijn de resultaten gehaald? Kan het volgende keer nog beter? Hoe kun je voortbouwen op behaalde resultaten? Hoe kunnen
organisaties de gewekte interesse bij vrouwen vasthouden en vervolgacties organiseren? Neem de organisatie van deze evaluatiebijeenkomst op in het activiteitenplan, zodat het er naderhand niet bij inschiet. Leg
vast: waar, wanneer en wie neemt het initiatief? Welk materiaal krijgen de deelnemers ter voorbereiding?

7. Begroting en dekkingsplan:
Wat gaat de organisatie van de Kansenbeurs kosten? Hoe worden deze kosten gedekt? Moet er aanvullende
financiering gezocht worden?

Stap 2: Aan de slag met werving van deelnemers

Op de kansenbeurs wil je in elk geval twee categorieën deelnemers vertegenwoordigd zien: de vragers
(allochtone vrouwen) en de aanbieders (van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, trainingen, taalondersteuning,
recreatieactiviteiten). In Stap 1 heb je de doelgroepen voor de kansenbeurs nader gespecificeerd. Hoe
scherper jij die afbakening hebt gemaakt, hoe gerichter je nu de werving kunt doen. Maak een concreet
plan voor deze wervingsactie, waarin duidelijk staat wie wat doet en wanneer. In het wervingsplan
komen in ieder geval onderstaande punten aan bod.

Afstemming op de doelgroep
Wat weet je van de doelgroep en subdoelgroepen die je wilt uitnodigen? Hoe kun je het beste
inspelen op hun interesses?

Doelstelling
Formuleer een zo concreet mogelijke en bovenal realistische doelstelling voor de
wervingsactie. Het primaire doel van de actie is om vrouwen te interesseren om naar de
Kansenbeurs te komen. Dé plek om meer te weten te komen over kansen in vrijwilligerswerk.
Daarmee is het afgeleide doel: allochtone vrouwen enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk.
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Boodschap
Wat is je boodschap? Stem die goed af op de behoeften en motivatie van de doelgroep. Vertel welke kansen je
biedt, maar maak ook duidelijk wat jij van de doelgroep verwacht. Bepaal niet alleen wàt je zegt maar ook hóe
je het zegt.
Benadruk in de boodschap:
• Het belang van de organisaties, zoals het vinden van vrijwilligers, invulling van taalstages en duale trajecten.
• Het belang van de vrouwen, zoals mogelijkheden en kansen voor ontwikkeling, netwerk vergroten, participatie als opstap naar betaalde arbeid.

Middel
Selecteer de juiste communicatiemiddelen, afgestemd op de doelgroep. Zoek de doelgroep op, val niet in de
foldervalkuil: “Ik heb toch 1000 folders verstuurd, wat vreemd dat er maar zo weinig mensen komen!”. Meestal
werkt de persoonlijke benadering het beste. Ook de websites van de samenwerkende organisaties zijn goede
communicatiemedia. Hoe je een goede folder en andere middelen maakt, lees je in het Handboek communicatie.

Planning
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Maak een goede planning: wie doet wat wanneer, samen met wie, wie kan taken overnemen bij verhindering, etc.

Een brede insteek werkt
Hoe scherper de doelgroep is afgebakend, des te gerichter je kunt werven. Dat is waar, alleen is dit in de
praktijk nog niet zo eenvoudig. Natuurlijk is de doelgroep allochtone vrouwen heel divers. Zo is er verschil
in leeftijd, religie, gezinssituatie, opleidingsniveau en taalbeheersing. Om maar eens een paar voorbeelden
te noemen. Het is echter aan de hand van deze indeling lastig om een wervingsstrategie te bepalen. Het
advies van Amsterdam en Den Haag is: steek breed in. Stem je benadering liever af op activiteiten,
plaatsen of contacten via welke vrouwen als groep bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld
“Ik heb toch
aanbieders van inburgeringstrajecten en taalaanbieders. Je kunt ook denken aan organisaties van
1000 folders
taalmaatjes en buurthuizen. Of zelforganisaties, van bijvoorbeeld Turkse of Chinese vrouwen.
verstuurd, wat
Vrouwen met kinderen kun je ook via basisscholen, peuterspeelzalen of sportclubs bereiken. In
vreemd dat er maar
de Handreiking werving en voorlichting van allochtone vrouwen lees je hoe je dat aanpakt.
zo weinig mensen
komen!”

43

Een divers aanbod voor een diverse doelgroep
De diversiteit binnen de doelgroep is groot. Probeer in je boodschap over te brengen hoe divers vrijwilligerswerk is en hoe ruim de mogelijkheden daarin zijn om eigen ambities te realiseren. Je kunt dit bijvoorbeeld
doen door middel van posters of flyers waarop je met foto’s verschillende vormen van vrijwilligerswerk laat
zien. Je kunt daarvoor de halffabrikaten gebruiken die wij hebben gemaakt in de huisstijl van Duizend en één
Kracht. Hierin kun je eigen foto’s en teksten laten plaatsen. Lees meer hierover in het Handboek communicatie.
Wees creatief. Je kunt bijvoorbeeld vrijkaarten laten maken en deze als persoonlijke uitnodiging versturen.
Beperk je inspanning niet tot het verspreiden van PR materiaal. Mond-tot-mond-reclame, persoonlijk contact in
eigen netwerken, dat is de beste manier om mensen te bereiken. Zoek de vrouwen op. Bijvoorbeeld in de inburgeringsklas of bij een activiteit van de eigen organisatie of in het buurthuis. Gebruik folders of flyers daarbij
als ondersteuning of reminder. Ook lokale migrantenmedia kunnen een interessante manier zijn om vrouwen te
bereiken. Kijk eens op www.wereldjournalisten.nl voor meer informatie.

Kansenbeurs 2008 Amsterdam
De werving voor de Duizend en één Kracht Kansenbeurs in Amsterdam verliep hoofdzakelijk
via de aanbieders van inburgeringstrajecten. Gezien de enorme versnippering op deze markt
was ook de concurrentie tussen aanbieders groot. De mogelijkheid van toeleiding naar vrijwilligerswerk of andere Duizend en één Kracht-activiteiten zagen de taalaanbieders als een welkom ‘extraatje’. Daarmee konden ze zich onderscheiden van de concurrentie. Het bezoek aan
de Kansenbeurs stond niet op zichzelf. Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) verzorgde in de
inburgeringscursus lessen over vrijwilligerswerk en de mogelijkheden die dat biedt. Hiervoor
is een speciaal lespakket ontwikkeld. Als voorlichtingsmiddel is een DVD gebruikt, waarop
vrouwen te zien zijn die actief zijn in diverse vormen van vrijwilligerswerk. De kansenbeurs
wordt gepromoot als een goede mogelijkheid om kennis te maken met verschillende vormen
van vrijwilligerswerk en de organisaties die dat aanbieden. De drempel voor deelname aan de
beurs was laag, omdat deze gehouden werd tijdens lestijden. De vrouwen bezochten de beurs
als klas, samen met de docent. De leerkracht besteedde in de lessen ook aandacht aan de
follow-up. Zo werd de Kansenbeurs ingebed in het totaal aan activiteiten, gericht op vrouwen
aan het eind van het inburgeringstraject. Om organisaties en vrouwen met elkaar kennis te
laten maken werd voor de vorm speeddating gekozen. De algemene indruk van de organisaties
en taalinstituten was dat het een zeer geslaagde dag was en dat zoiets vaker georganiseerd
moet worden. Er waren ruim 200 vrouwen en 31 organisaties. Er zijn 63 afspraken gemaakt,
waarvan een flink aantal voor bemiddelingsgesprekken. Belangrijke leerpunten waren:
• De vrouwen moeten al met naam en adresgegevens aangemeld worden.
• Presentielijst op alfabet zodat deelnemers sneller getraceerd kunnen worden.
• Adreslijst van de organisaties in het informatiepakket.
• Nog duidelijker tegen de taalinstituten zeggen dat de vrouwen minimaal taalniveau 2
moeten hebben. De inburgeringscursus stopt bij taalniveau A2, het zou nog beter zijn als
taalaanbieders een hoger niveau aanbieden.
• Meer organisaties uitnodigen die ook activiteiten aanbieden en niet alleen op zoek zijn naar
vrijwilligers.
• Kortere tijd per speeddate (20 minuten was te lang, daardoor verliep de speeddating niet
dynamisch).
• Meer aandacht voor accommodatie en voorzieningen.
• Voorlichtingsfilm vertonen op de beurs.
TIP: Voor wat hoort wat. Als je onderwijsinstellingen inschakelt of migranten- en
vrouwenorganisaties, bedenk dan wat deelname hen oplevert en wat het hen kost. ‘Verkoop’
de deelname zo mogelijk of geef organisaties eventueel een financiële tegemoetkoming.
TIP: De brochure Vrijwilligerswerk Vertaald bevat good practices en handige tips voor
interculturele communicatie bij de werving van vrijwilligers.
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Werving organisaties en instellingen
Ook voor de werving van aanbieders op de beurs is een goede voorbereiding het halve werk. In je plan van
aanpak heb je bepaald wie je wilt uitnodigen. Misschien zijn dat alleen aanbieders van vrijwilligerswerk.
Wellicht ook trainingsinstituten, maatjesorganisaties of het bedrijfsleven. Je wilt natuurlijk in eerste instantie bereiken dat organisaties zich aanmelden om deel te nemen aan de kansenbeurs. Maar geef wel mee dat
dit niet bedoeld is als een eenmalige actie. De kansenbeurs is een eerste ontmoeting. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat er een passend aanbod voor vrouwen uit voortvloeit en dat er matches tot stand komen. Het is
het resultaat dat telt!
De Kansenbeurs is bij uitstek geschikt om in één keer in contact te komen met een grote groep allochtone
vrouwen van verschillende komaf, met verschillende mogelijkheden en ambities. Geef duidelijk aan wat je
van de aanbieders verwacht en vraag wat zij van jou verwachten. Een voorwaarde voor deelname is dat deze
organisaties echt iets te bieden hebben aan allochtone vrouwen en hen graag willen binnenhalen. Je mag van
hen verwachten dat zij ook investeren in het voortraject. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat zij deelnemen
aan de clinic “Duizend en één kansen op een nieuwe markt” of aan een aparte voorbereidingsbijeenkomst.
Als je weet wat je wilt vertellen, is de volgende stap dat je kiest hoe je die boodschap wilt verpakken. Ofwel
welke middelen ga je inzetten? Je kunt in je netwerken een algemeen bericht verspreiden, per post of per
e-mail. Let bij het e-mailen wel op de richtlijnen die zijn opgesteld voor het verzenden van ongevraagde
e-mails in de Telecomwet per 1 oktober 2009. Je kunt ook gebruik maken van lokale media. Een aansprekend
artikel in de lokale krant kan heel uitnodigend werken Je hebt vast ook een website of een eigen nieuwsbrief.
Misschien is de kansenbeurs een goede gelegenheid om een themanummer uit te brengen.
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TIP: Laat zoveel mogelijk ‘ambassadeurs’ de boodschap voor jou verspreiden. Vraag ook vrienden en collega’s
om reclame te maken voor de beurs. Zorg dat zij voldoende ondersteunende informatie hebben.

Kansenbeurs Den Haag
In Den Haag is tweemaal een Kansenbeurs gehouden. Beide beurzen waren erg succesvol.
De eerste beurs leverde bij een deelname van 180 vrouwen en 19 organisaties 61 matches
op, de tweede leverde bij een deelname van 135 vrouwen en 17 organisaties 36 matches
op. Er zijn voor de eerste beurs vooral organisaties uitgenodigd waarvan bekend was dat zij
willen werken aan interculturalisatie. Dit zijn met name maatschappelijke instellingen die een
diversiteitsbeleid voeren en die in staat zijn professionele ondersteuning te bieden aan de
vrouwen. Begeleiding bij het vergroten van competenties (EVC) maakt daar deel van uit. Voor
beide beurzen waren ook de taalaanbieders uitgenodigd. Zij kwamen in groten getale met hun
leerlingen.
Via de lokale media en de nieuwsbrief van vrijwilligerscentrale HOF, die een bereik heeft van
16.000 ontvangers, is publiciteit rond de beurs gegenereerd. De twee Haagse kansenbeurzen
waren geen ‘kraampjesmarkten’ maar sterk gericht op kennismaking in groepssessies.
Vrouwen kozen op basis van een thema bij welke groep ze wilden aansluiten en vertelden
daar wat ze wilden en konden. De organisaties bekeken vervolgens hoe ze de competenties
en talenten van de vrouwen konden gebruiken. Bij de informatiestand van Medisch Centrum
Haaglanden toonden maar liefst 42 vrouwen belangstelling voor vrijwilligerswerk. Het
centrum heeft veel tijd gestoken in het opvolgen van deze contacten. Uiteindelijk werden
er zes vrouwen gematched, zij waren allemaal hoog opgeleid. Voor de anderen bleek het
aangeboden vrijwilligerswerk te hoog gegrepen. Leerpunt: een goede doelgroepsegmentatie
en een duidelijke wervingsboodschap kunnen teleurstelling en tijdverspilling voorkomen.
Wees duidelijk over wat je verwacht en wat je te bieden hebt.
Inmiddels is de Kansenbeurs de ‘parel aan de kroon’ geworden van Duizend en één Kracht in
Den Haag. Projectleider Joke Veldkamp: “We zijn er echt loeitrots op en willen onze ervaring
graag met anderen delen.”
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Stap 3: Aan de slag met voorbereiding van de deelnemers

Het is zinvol om zowel met de vragers als de aanbieders op de beurs een voortraject te doorlopen. Het doel
daarvan is dat iedereen goed voorbereid op de beursvloer komt, dat het aanbod onderling en op de vraag
wordt afgestemd en dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. De partijen kunnen dan ook de individuele
vrouwen (en hun begeleidsters) beter voorbereiden, zodat hun deelname zo effectief mogelijk kan zijn. Je kunt
deze voorbereiding als voorwaarde voor deelname aan de beurs stellen.

Voortraject vragers
• Uitleg over de beurs en de bedoeling ervan.
• Afspraken maken met de taalaanbieders over wie er geworven kunnen worden voor de beurs. Dat kunnen de
vrouwen zijn die zelf vrijwilligerswerk doen en daardoor gemotiveerd zijn.
• Tijdens de inburgeringslessen informatie geven aan de vrouwen.
• Afspraken maken over een certificaat voor de vrouwen die deelnemen.
• Afspraken maken over hoe om te gaan met vrouwen die alleen een aantekening voor het portfolio komen
halen.

Voortraject aanbieders
•
•
•
•
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Uitleg over de beurs en de bedoeling ervan.
Clinic Duizend en één kansen op een nieuwe markt voor alle aanbieders
Voorbereidingsbijeenkomst voor aanbieders die niet aan de clinic hebben meegedaan.
Verspreiding draaiboek.

1
2
3

Stap 4: De organisatie en uitvoering van de beurs

4

Voor de organisatie en uitvoering van de beurs verwijzen we naar het draaiboek. Op deze plaats volstaan
we met enkele belangrijke aandachtspunten voor de dag zelf.
• Is de locatie goed toegankelijk, is de aankleding goed verzorgd, werkt de klimaatbeheersing goed, zijn
alle bestelde hulpmiddelen aanwezig en werken ze (flapover met stiften, beamer, laptop, microfoon)?
• Is de taakverdeling voor iedereen duidelijk? Is er achtervang beschikbaar voor cruciale taken?
Check dit enkele dagen van tevoren nog een keer!
• Is er een lijst beschikbaar met contactpersonen en hun (mobiele) nummers?
• Is het draaiboek bekend bij iedereen die ermee moet werken?
• Zijn de deelnemerslijsten en badges klaar?
• Zijn de evaluatieformulieren beschikbaar?
• Zijn de registratielijsten per organisatie klaar?
• Is de ontvangst van gasten en journalisten geregeld?
• Wijs op het evaluatieformulier en loof een attentie uit voor invullen (leuk hebbeding dat past
bij het thema).

Een
Kansenbeurs is
geen doel op zich
maar een middel
op participatie te
bevorderen.

Stap 5: Nazorg en follow-up

Een Kansenbeurs is geen doel op zich maar een middel om de participatie van allochtone vrouwen te bevorderen. Het is van groot belang dat je de gegenereerde aandacht vasthoudt en dat gelegde contacten goed
opgevolgd worden. Minstens zo belangrijk is het om gezamenlijk te evalueren aan de hand van het plan van
aanpak en de daarin gestelde doelen. Wat ging goed, wat had beter gekund, waar schortte het aan afstemming
en samenwerking, wat heb je van deelnemers teruggehoord? De input voor de evaluatie moet komen van alle
deelnemers. Van zowel vragers, aanbieders als gasten. Bereid de evaluatie goed voor en wacht er niet te lang
mee. Als de herinneringen nog vers zijn, komt er het meeste uit. Vergeet vooral niet om samen trots te zijn
op bereikte resultaten, ook al ging het nog niet helemaal perfect. Een constructieve evaluatie zal er zeker toe
leiden dat het een volgende keer beter gaat!
Het monitoren van de resultaten vereist speciale aandacht. De ingevulde registratieformulieren maken het
monitoren gemakkelijker. Vraag de deelnemende organisaties om direct na de beurs de gegevens van de door
hen geregistreerde belangstellende vrouwen aan jou door te geven.
Vanaf twee tot drie maanden na de beurs kun je starten met het monitoren van de resultaten. Probeer zoveel
mogelijk feitelijke resultaten weer te geven: hoeveel vrouwen zijn na deelname aan de kansenbeurs begonnen met vrijwilligerswerk? Hebben de organisaties follow-up acties ondernomen om de vrouwen aan zich te
binden? Het monitoren kan een aantal maanden kosten, soms zelfs een halfjaar. Het vereist veel geduld en het
actief contact onderhouden met de organisaties.
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Links en verwijzingen

Behorende bij stap 1
• Plan van aanpak Kansenbeurs Den Haag, inclusief begroting en draaiboek
• Leaflet Wereldz

Behorende bij stap 2
•
•
•
•
•
•

Flyer Kansenbeurs Den Haag
Uitnodiging aan organisaties voor Kansenbeurs Amsterdam
Uitnodiging aan vrouwen voor Kansenbeurs Amsterdam
Artikel lokale media over Kansenbeurs Den Haag
Artikel lokale media over Kansenbeurs Amsterdam
Brochure Vrijwilligerswerk vertaald: Intercultureel communiceren bij de werving van vrijwilligers

Behorende bij stap 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructienotitie voor organisaties Kansenbeurs Den Haag
Instructienotitie voor vrouwen kansenbeurs Den Haag
Informatie voor organisaties Kansenbeurs Amsterdam
Informatie voor vrouwen Kansenbeurs Amsterdam
Programma voorbereidingsbijeenkomst voor organisaties Kansenbeurs Den Haag
Presentatie voorbereidingsbijeenkomst voor organisaties Kansenbeurs Den Haag
Beschrijving clinic Duizend en één kansen op een nieuwe markt
Artikel nieuws HOF over try out clinic Duizend en één kansen op een nieuwe markt
Certificaat Duizend en één Kracht

Behorende bij stap 4
•
•
•
•
•

Draaiboek uitvoering Kansenbeurs Amsterdam
Quiz vrijwilligerswerk Kansenbeurs Den Haag
Registratieformulier afspraken Kansenbeurs Den Haag
Evaluatieformulier voor vrouwen Kansenbeurs Den Haag
Evaluatieformulier voor organisaties Kansenbeurs Den Haag

Behorende bij stap 5
•
•
•
•

Uitnodiging evaluatiebijeenkomst met organisaties Den Haag
Presentatie evaluatiebijeenkomst met organisaties Den Haag
Verslag evaluatiebijeenkomst met organisaties Den Haag
Verslag evaluatiebijeenkomst met organisaties Amsterdam

Communicatie (alle stappen)
• Handboek Communicatie
Deze pagina bestaat ook online. Bekijk ‘m hier.
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‘Om snel te reizen ga je alleen, om ver te komen ga je samen.’
(Afrikaans gezegde)

De doelstelling van Duizend en één Kracht is het maatschappelijk activeren van
allochtone vrouwen door middel van vrijwilligerswerk. Na de pilotfase in zes gemeenten
draait Duizend en één Kracht anno 2010 in 25 gemeenten. Doordat organisaties
hun krachten bundelen, ontdekken steeds meer vrouwen hun eigen kracht. Deze
krachtenbundel is er voor alle organisaties die zich op lokaal niveau inspannen om de
participatie en emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen. In vier handreikingen
worden organisaties, aan de hand van de ervaringen uit de pilotgemeenten, daarmee
geholpen. Geholpen om krachtiger aan de slag te gaan met de werving en voorlichting
van deze vrouwen, het werven van maatjes, het kennismaken met vrijwilligerswerk en het
organiseren van een kansenbeurs.

