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Over deze methodiek
De methodiek Centrales Full Colour is gebaseerd op het project Centrales Full Colour. Hierin zijn tien vrijwil-
ligerscentrales doelgericht en succesvol aan de slag gegaan met het thema interculturalisatie. De lessen uit 
deze pilots vindt u in deze publicatie terug.

Opdrachtgevers:
Vereniging NOV (gefinancierd door het Oranje Fonds)
Vereniging NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. Vereniging NOV kent het veld 
door en door, behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de sector in binnen- en buitenland.
Kijk voor meer informatie op www.nov.nl 

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer 20 miljoen  
uit aan organisaties en projecten in Nederland, op de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het 
fonds cohesie, participatie, integratie en sociale veiligheid en vermindert het sociale uitsluiting. Ronald van der 
Giesen, directeur: “Het Oranje Fonds staat voor een samenleving waar het goed samen leven is en waarin  
mensen tot hun recht komen. We verwachten dat onze bijdrage aan dit bijzondere project een goede stimulans 
geeft en dat zo onze doelstelling weer meer bereikt wordt. methodiekbeschrijving
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De methodiek Centrales Full Colour is speciaal ontwikkeld voor steunpunten vrijwil-
ligerswerk die aan de slag willen (of moeten) met interculturalisatie. 
Vrijwilligerssteunpunten krijgen steeds vaker vragen voor ondersteuning vanuit vrij-
willigersorganisaties, vanuit de gemeente of door vrijwilligers. Het is van belang om 
adequaat op deze vragen in te spelen. Door zich te positioneren als matchmaker tus-
sen samenleving, organisaties en lokale overheid, wordt de vrijwilligerscentrale een 
interessante partner voor alle partijen. Hierdoor verbreedt de centrale zijn klantenbe-
stand en slaagt er beter in om de verschillende groepen in de lokale situatie te berei-
ken en met een passend aanbod te bedienen. 

Met behulp van deze methodiek kan de vrijwilligerscentrale de bemiddelende rol tus-
sen deze partijen invulling geven. Hij biedt het steunpunt een makkelijke en bruikbare 
wijze om tot samenwerking te komen met betrokken organisaties en gezamenlijk de 
vragen rond de inkleuring van het vrijwilligerswerk aan te pakken. 

De methode bestaat uit vier stappen: 
■ het verkennen van de lokale situatie
■ het organiseren van vier bijeenkomsten
■ het maken van infobladen met lokale voorbeelden
■ het onderhouden van de relaties

Dat deze benadering werkt is bewezen in tien verschillende gemeenten waar steun-
punten met interculturalisatie aan de slag zijn gegaan. Hun ervaringen, tips en voor-
beelden zijn ter illustratie in deze methodiek opgenomen. 

LeeswIjzer
In het volgende hoofdstuk komt kort aan de orde waarom het voor steun-
punten en centrales van belang is om met interculturalisatie aan de slag 
te gaan en wat de succesfactoren zijn voor de hier beschreven aanpak. 
Vervolgens worden de vier bovengenoemde stappen een voor een bespro-
ken. Per stap wordt eerst kort het doel van de handeling beschreven. 
Daarna worden in de toelichting de te ondernemen acties een voor een 
besproken. Hierbij zijn per stap allerlei hulpmiddelen beschikbaar en 
voorbeelden toegevoegd, die het werk makkelijker maken.  
De hulpmiddelen staan allemaal bij elkaar in hoofdstuk 6.

Vrijwilligerssteunpunt als 
matchmaker 1

hoofdstuk



Termen ‘wIT’ en ‘aLLoChToon’
We spreken in deze methodiek over ‘witte’ en ‘allochtone’ vrijwilligersorganisaties. Andere termen 
die gebruikt worden zijn migrantenorganisaties, etnische organisaties en interculturele organisa-
ties. Maar ook variaties op allochtoon zoals ‘Nieuwe Nederlanders’ of ‘medelanders’. Geen van die 
termen beschrijft adequaat de grote variatie in organisaties in de praktijk. ‘Allochtone vrijwilligers-
organisaties’ is hier nog het meest alomvattend, maar een nuancering van dit begrip aan het begin 
van de samenwerking met organisaties is op zijn plaats. Zie ook hulpmiddel vier: Achtergrond  
allochtonen en vrijwilligerswerk.
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Uit de praktijk blijkt dat er sprake is van een toenemende wens vanuit autochtone en 
allochtone organisaties om met elkaar in contact te komen. De voordelen van samen-
werking zijn talrijk: het binnenhalen van deskundigheid en menskracht, het creëren 
van een breder draagvlak en wellicht betere subsidiemogelijkheden. Maar ook het 
verkrijgen van nieuwe invalshoeken, contacten en netwerken. Ondanks deze mogelijk-
heden ontstaat een goede samenwerking niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat er bij 
zowel allochtone als autochtone organisaties blokkades aanwezig zijn om op elkaar af 
te stappen. Het verzorgen van de ontmoeting tussen de verschillende organisaties 
door het steunpunt biedt een ingang om deze blokkades, die de inkleuring van het 
vrijwilligerswerk in de weg staan, te verkennen en herkennen. 

multiculturele omgeving
Vrijwilligersorganisaties werken in een multiculturele samenleving. Hierdoor krijgen 
zij te maken met een omgeving die zeer divers en kleurrijk is, waardoor ook hun doel-
groep kleurrijker wordt. Dit vormt soms een schril contrast met het eigen vrijwilli-
gersbestand, waar bijvoorbeeld door vergrijzing een tekort in ontstaat. Allochtone vrij-
willigers vormen een interessante nieuwe doelgroep, maar hoe kunnen zij die wer-
ven? En als deze ‘nieuwe’ vrijwilliger rondloopt in hun organisatie, moet hij zich ook 
thuis voelen en mee kunnen doen. Het gaat dus niet alleen om het binnenhalen van 
nieuwe vrijwilligers, maar ook om het stimuleren van diversiteit in de eigen 
organisatie.

TaaLbarrIère aLs aanLeIdIng

In Geldrop-Mierlo kwam de aanleiding om aan de slag te gaan met deze pilot 
vanuit ervaringen in het project Vrijwilligerswerk Inkleuren. Het steunpunt be-
middelde allochtone vrouwen naar vrijwilligerswerk. De ervaringen uit dit pro-
ject waren heel divers. Een groot gedeelte van de vrouwen is enthousiast, gaat 
nu eerst verder met een taalcursus en dan weer aan de slag als vrijwilliger. 
Maar er waren ook minder positieve ervaringen: bij sommige organisaties liep 
het spaak in de communicatie. Door de taalbarrière konden de vrouwen niet 
altijd ‘meedoen’ en voelden zich buitengesloten. Zij beleefden dat ze zich steeds 
moesten verdedigen vanwege hun anders zijn.  
Dergelijke ervaringen, de positieve en de negatieve, waren de aanleiding voor 
het steunpunt om met de methodiek Centrales Full Colour in een aantal bijeen-
komsten gezamenlijk met de lokale organisaties te kijken naar de inkleuring 
van het vrijwilligerswerk. 
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politieke noodzaak
Vanuit de samenleving en de politiek is er momenteel veel aandacht voor vrijwilligerswerk als middel om de 
integratie en participatie van mensen te bevorderen; via de Wmo, via inburgeringscursussen, sociale (re-)inte-
gratietrajecten en via de maatschappelijke stages. Vrijwilligersorganisaties en hun activiteiten worden daarbij 
regelmatig benoemd als middel om de ontmoeting tussen groepen van verschillende afkomst te stimuleren. 
Voor organisaties liggen er kansen in dit nieuwe aanbod van (allochtone) vrijwilligers. Zij weten alleen niet goed 
hoe deze te verzilveren. 

leefbare gemeente
Vanuit de lokale politiek worden steeds meer projecten gestimuleerd rond het plaatsen van allochtone burgers 
in het vrijwilligerswerk, in het kader van inburgering, taalcursussen of sociale re-integratie trajecten. De vrij-
willigerscentrale wordt steeds vaker vanuit de gemeente benaderd om te bemiddelen tussen deze ‘nieuwe’ vrij-
williger en de vrijwilligersorganisaties. 

Van IndIVIdu naar organIsaTIe

De gemeente Dordrecht zet in haar beleid actief in op de integratie van allochtone burgers. Een van de 
speerpunten is gericht op de integratie van allochtone vrouwen. PAD (Participatie & Activering 
Drechtsteden) Dordrecht levert hieraan een bijdrage met projecten als Bezoekvrouwen en Taalmaatjes. 
Bezoekvrouwen leggen via huisbezoeken contact met allochtone vrouwen en Taalmaatjes zijn vrijwilligers 
die met allochtone vrouwen activiteiten ondernemen en hen op een actieve manier de Nederlands taal 
leren. Met het aanbod van Centrales Full Colour kunnen zij nu ook de (allochtone) vrijwilligersorganisa-
ties ondersteunen. 



VrijwilligerS- 
SteuNpuNt alS 
matChmaker

waarOm iS iNter- 
CulturaliSatie 
iN?

kaNSeN VOOr  
SteuNpuNteN

SuCCeSFaCtOreN

Stap �  
Voorbereiding

Stap 2 
Bijeenkomsten  
organiseren

Stap 3
het maken van  
de infobladen

Stap �
uitkomsten  
en vervolg

hulpmiDDeleN

StappeNplaN

5

7

9

��

�3

�5

�7

23

25

27

Ondersteuningsbehoefte groot
De vraag naar een goed ondersteuningsaanbod bij de inkleuring van het vrijwilligers-
werk is volop aanwezig. Door de huidige knelpunten in beeld te brengen, komen de 
kansen voor een goed ondersteuningsaanbod naar boven. Welke ondersteuning is  
nodig bij het kleurrijker maken van de organisaties? Waar liggen belemmeringen, 
voor welke vragen moet er aandacht komen, wat kunnen organisaties doen om  
allochtone burgers adequaat binnen hun organisatie te plaatsen en te begeleiden? 
Hoe kan een vrijwilligersorganisatie in haar activiteiten en manier van werken ruimte 
maken voor culturele verschillen en voordeel halen uit de expertise en meerwaarde 
van deze allochtone vrijwilligers? Door dit te verkennen kan de vrijwilligerscentrale 
beter aansluiten bij de vragen die de multiculturele samenleving ook aan het  
vrijwilligerswerk stelt.

besT KLeurrIjK 

In Best wordt jaarlijks het evenement ‘Best Kleurrijk’ georganiseerd. Ondanks 
dit evenement merkte men bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk op dat de bemid-
deling van allochtonen naar vrijwilligerswerk niet lukte. Dat, terwijl er genoeg 
allochtonen zijn die vrijwilligerswerk willen doen en verschillende vrijwilligers-
organisaties met gebrek aan vrijwilligers. Het evenement ‘Best Kleurrijk’ is een 
leuke stap, maar er is meer nodig. Stichting Welzijn Best heeft toen de metho-
diek van Centrales Full Colour opgepakt om naast het jaarlijkse evenement, 
samen met organisaties het thema Kleurrijk vrijwilligerswerk verder te 
verdiepen. 

gesubsidieerde projecten
Steunpunten worden door de gemeente benaderd vanuit hun bemiddelingsfunctie tus-
sen potentiële vrijwilliger en vrijwilligersorganisaties. Hier ligt een schat aan nieuwe 
projecten en financiering, om een bijdrage te leveren aan de integratie van burgers in 
de samenleving, maar ook aan toestroom van nieuwe vrijwilligers naar het veld. Voor 
een goede plaatsing van deze nieuwe vrijwilliger is het in het belang van het steun-
punt dat zij weet waar een goede match te maken valt. Dit betekent dat het steunpunt 
er bij gebaat is dat vrijwilligersorganisaties weten hoe zij allochtone vrijwilligers goed 
kunnen begeleiden in hun organisatie. Organisaties die weten hoe zij met vrijwilligers 
die andere verwachtingen hebben, bijvoorbeeld rond beloning, om moeten gaan. 
Investeren in de vrijwilligersorganisaties levert dus een goed relatie met die organisa-
ties én met de gemeente op.

9
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besT proFILeerT zICh

Het thema Interculturalisering van het vrijwilligerswerk staat in de gemeente Best al hoog op de agenda. 
Mede dankzij Centrales Full Colour is er vanuit Stichting Welzijn Best nu een betere profilering op dit 
onderwerp richting de gemeente. Uiteraard is het project ook heel goed voor de positionering van de 
welzijnsinstelling binnen heel Best. “We hebben veel positieve reacties gehad op met name de brochure; 
die vindt men heel mooi, inhoudelijk goed en nuttig.”

Nieuwe ingangen, nieuwe contacten
Door aan de slag te gaan met de methodiek Centrales Full Colour kan de vrijwilligerscentrale vanuit een con-
crete activiteit en een concreet aanbod in contact te komen met allochtone organisaties. Dit draagt bij aan een 
gevarieerd netwerk voor de centrale en vormt de broodnodige aanvulling op de contacten met autochtone vrij-
willigersorganisaties en gemeenten. Het steunpunt maakt zo zijn spilfunctie waar.

De ervaringen uit de pilots laten zien dat de eerste kennismaking tussen centrale en allochtone organisatie 
leidt tot wederzijdse toenadering. De eerste stap is nu gezet, hierdoor blijken de partijen elkaar makkelijker te 
vinden. De centrale kan dit contact verder onderhouden, wat wellicht uitgroeit tot andere samenwerkingsver-
banden en nieuwe vrijwilligers. Hiermee is de basis gelegd voor een breder netwerk en meer uitwisseling tus-
sen de centrale en de allochtone organisaties.

geen deeLname, ToCh ConTaCT

In Den Helder hebben de allochtone organisaties wegens werkdruk en overbelasting niet deelgenomen 
aan de bijeenkomsten. Toch heeft dit project bijgedragen aan een uitgebreidere kennismaking; de vrijwil-
ligerscentrale werd uitgenodigd bij de moslimgemeenschap Nida Ul Islam voor een gesprek en rondlei-
ding in hun moskee. Tevens werd de vrijwilligerscentrale uitgenodigd op de Open Dag van de Shrilankese 
gemeenschap Shri Vartharaya Selvinjagar. Deze contacten kunnen in de toekomst wellicht uitgebouwd 
worden.
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succesfactoren 4
hoofdstuk

Draagvlak en continuering
Een belangrijk aandachtspunt is de zorg voor voldoende draagvlak in de lokale situ-
atie. Interculturalisatie is een proces dat tijd vergt. Deze methodiek kan een dergelijk 
proces op gang brengen, maar vraagt ook om continuering en onderhouden van de 
ontstane relaties op lange termijn. Een van de concrete middelen om dit te bereiken 
is het publiceren van informatiebladen, maar ook andere vormen van continuering en 
vervolgacties zijn denkbaar.
De opbrengsten voor de centrale zijn groter wanneer dit in de algemene doelstellin-
gen en het beleid wordt opgenomen, en nagedacht wordt over de langere termijn van 
dit proces. 

Iedere lokale situatie kent specifieke vragen vanuit (allochtone) organisaties: hierbij is 
er een verschil tussen de grote stad en kleinere dorpen. Uit de pilots blijkt dat de ma-
nier van werken van deze methodiek zowel in kleine gemeenten als in grote steden 
slaagt. Toch zijn er verschillen in benadering en vraagstukken waarmee in de ver-
schillende situaties aan de slag wordt gegaan:
In kleinere dorpen is er vaak al contact tussen vrijwilligersorganisaties en de be-
staande allochtone organisaties. Alleen al omdat er vaak maar één allochtone organi-
satie is. Hierdoor wordt de ontmoeting makkelijker, maar is er vaak ook sprake van 
overbelasting en overvraging van deze organisatie. Het is belangrijk om in overleg te 
bepalen wat er mogelijk is en op welke momenten participatie van deze organisatie 
een belangrijke bijdrage kan vormen. 
In de grotere steden is de problematiek vaak pregnanter aanwezig. Witte vrijwilligers-
organisaties constateren sneller dat er in hun cliëntenbestand iets duidelijk scheef 
zit. Dit kan invloed hebben op de motivatie van deze organisaties om mee te doen, 
maar kan tegelijkertijd ook betekenen dat er meer (positieve of negatieve) ervaringen 
met allochtone vrijwilligers zijn waar aan het begin van het project aandacht aan be-
steed moet worden. 



goede werkervaring 
Als het steunpunt al een goede werkervaring heeft met een allochtone vrijwilligersorganisatie in de gemeente, 
is de basis voor een ontmoeting al gelegd. Wel is het belangrijk om in de werving van deelnemers voor ogen te 
houden dat het belang van een allochtone organisatie om mee te doen aan dit project totaal anders kan zijn 
dan die van de ‘witte’ organisatie. Houd dit ook goed voor ogen bij de werving van de verschillende deelnemers 
en de invulling van het programma. 

VoorzIChTIg meT TIjd

In Best is er regelmatig contact met de enige allochtone organisatie in de gemeente. Het steunpunt heeft 
er bewust voor gekozen om deze organisatie alleen bij de derde bijeenkomst uit te nodigen, omdat de 
bestuursleden al van alle kanten overvraagd worden om samen te werken. De afsluitende bijeenkomst 
was door het steunpunt georganiseerd in de moskee. 

Contact welzijnswerk en opbouwwerkers
Maak gebruik van de kennis die opbouwwerkers hebben van de groepen die zich in de omgeving van een vrij-
willigerscentrale bevinden. De opbouwwerkers weten wie zij aan kunnen spreken, waar de ingangen naar be-
paalde buurtverenigingen en migrantenorganisaties zijn en zij kennen ook de historie van een bepaalde buurt 
of wijk, die bijdraagt aan het wel of niet slagen van een project. 

bemIddeLaar In amersFoorT

Vanuit het participatieplatform nam Abdeslam deel aan de tweede bijeenkomst. Niet alleen kon hij vanuit 
zijn ervaring input leveren, maar hij bood ook aan op te treden als bemiddelaar tussen de witte vrijwil-
ligersorganisaties en de allochtone organisaties in het participatieplatform. 

actuele projecten als ingang 
Lopende projecten van vrijwilligerscentrales rond het thema Interculturalisatie bieden vaak een goede ingang 
naar organisaties. In veel gemeenten zijn er in de afgelopen jaren projecten opgezet rond de instroom van al-
lochtone vrijwilligers in organisaties, met wisselend succes. Het vragen naar de ervaringen van organisaties 
met deze instromers kan het draagvlak voor meewerken aan deze methodiek aanzienlijk vergroten. 

�2



VrijwilligerS- 
SteuNpuNt alS 
matChmaker

waarOm iS iNter- 
CulturaliSatie 
iN?

kaNSeN VOOr  
SteuNpuNteN

SuCCeSFaCtOreN

Stap �  
Voorbereiding

Stap 2 
Bijeenkomsten  
organiseren

Stap 3
het maken van  
de infobladen

Stap �
uitkomsten  
en vervolg

hulpmiDDeleN

StappeNplaN

5

7

9

��

�3

�5

�7

23

25

27

�3

stappenplan uitvoering 5
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hoe gaat u nu concreet aan de slag met Centrales Full Colour?
 
De methodiek bestaat uit vier stappen:
1. Breng eerst de lokale situatie en de vragen rond interculturalisering die spelen  
 bij de vrijwilligersorganisaties in kaart. 
2. Organiseer een aantal thematische bijeenkomsten rond deze vragen. Deze  
 zorgen voor ontmoeting en uitwisseling tussen vertegenwoordigers van autoch- 
 tone en allochtone vrijwilligersorganisaties. Hier worden antwoorden gezocht  
 op de gezamenlijke vragen. 
3. Vul een aantal korte en praktische infobladen in met de gezamenlijk geformu- 
 leerde lokale antwoorden en voorbeelden op de vragen rond interculturalisatie.  
 Deze infobladen zijn als halffabricaat digitaal beschikbaar gesteld en worden  
 gevuld met input vanuit de bijeenkomsten in de vorm van concrete handvatten  
 en antwoorden, geënt op de lokale situatie. Hierdoor is een gepast aanbod 
 samengesteld op de vragen vanuit de lokale situatie. 
4. Themaworkshops, jaarlijks aanbod of ondersteuning van lokale organisaties bij 
 de implementatie. Er zijn allerlei manieren waarop het vervolg vormgegeven  
 kan worden. 

Bij iedere stap vindt u kort het doel, een toelichting van de werkwijze en tips en voor-
beelden die u helpen bij de uitvoering. De hulpmiddelen staan gerangschikt per stap. 
Alle materialen vindt u in het volgende hoofdstuk op een rij.  



Vragen inventariseren

Doel
Verkrijgen van een eerste lijstje met vragen en onderwerpen, en organisaties die met het thema 
Interculturalisatie aan de slag willen, om hiermee later het programma van de bijeenkomsten in te vullen. 

toelichting
Inventariseer wat de vragen zijn die spelen omtrent het onderwerp Interculturalisatie van vrijwilligerswerk van 
organisaties binnen de gemeente en het steunpunt zelf. Peil gelijktijdig welke organisaties met dit onderwerp 
aan de slag willen. Bekijk ook de voorbeeld infobladen; welke vragen kunt u al beantwoorden en welke niet, 
welke spelen in uw eigen gemeente en welke niet?
Een dergelijke inventarisatie is vervolgens goed te gebruiken bij de invulling van het programma voor de bij-
eenkomsten. Het stelt u als organisator in staat om goed aan te kunnen sluiten op de vragen en behoeften van 
de organisaties. 
Dit kan door vragen te stellen tijdens bijeenkomsten die al gepland zijn, door te inventariseren welke vragen 
over dit onderwerp binnen komen bij het steunpunt of vragen te stellen tijdens gesprekken met organisaties. 
Ook vanuit de lokale media e.d. komen soms signalen, problemen of initiatieven naar voren.

huLpmIddeLen

�) Quickscan interculturalisatie 

lokale gegevens verzamelen

Doel 
Verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste cijfers over allochtonen en vrijwilligerswerk in de gemeente, 
om goed bij de lokale situatie aan te sluiten. 

toelichting 
Achterhaal de cijfers van de lokale situatie: hoeveel allochtonen wonen er in de gemeente, van welke afkomst 
zijn zij, welke leeftijd, opleiding e.d. hebben zij. Kijk eventueel ook naar hoeveel mensen er in totaal vrijwilli-
gerswerk doen. Wat is hun leeftijd, sekse, opleiding e.d. Probeer een overzicht te krijgen.

��

de voorbereiding

huLpmIddeLen

Cijfers zijn vaak te vinden via de website van CBS (http://www.cbs.nl) of via de  
gemeente zelf (www.[naam gemeente].nl)

http://www.cbs.nl
http://www.cbs.nl
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Organisaties uitnodigen 

Doel
Een overzicht met namen van organisaties en contactpersonen en waar of via wie u 
die gevonden heeft, zodat u gericht kunt gaan uitnodigen voor de bijeenkomsten. 

toelichting
Maak een overzicht van de allochtone vrijwilligersorganisaties en contactpersonen. 
Het communiceren met (allochtone) vrijwilligersorganisaties verloopt vaak het beste 
via een contactpersoon.
Een overzicht van organisaties is meestal te vinden in de gemeentegids. Ook mos-
keeën doen, net als andere kerken en levensbeschouwelijke instellingen en organisa-
ties, veel aan vrijwilligerswerk. 
Kijk ook in uw eigen netwerk naar personen en/of organisaties die u kent. In de 
meeste provincies zijn er migrantensteunpunten die informatie kunnen geven. Soms 
zijn deze steunpunten er ook op provinciaal niveau, apart of ondergebracht bij een 
provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO). Op landelijk niveau 
heeft FORUM hier informatie over, zie www.forum.nl 

tips uit de praktijk:

■ Migrantenorganisaties kunt u beter mondeling uitnodigen en betrekken i.p.v.  
 schriftelijk benaderen.
■ De voorzitter van de moskee heeft vaak veel contact met allochtone vrijwilligers- 
 organisaties: maak gebruik van deze ‘sleutelfiguren’ om de organisaties te bereiken. 
■ Het loont om nog eens goed te kijken naar de eigen organisatie: Waar heb je op dit  
 moment als organisatie al contact? Waar zitten persoonlijke aanknopingspunten  
 naar allochtone organisaties of netwerken?  

persoonLIjKe benaderIng, ooK bIj wIT

De werving voor de bijeenkomsten is in Zeist via een belronde gedaan. Dit le-
verde een goed resultaat op: enthousiaste deelname van organisaties en een 
goede opkomst. Het is dus niet alleen bij allochtone organisaties heel belang-
rijk om de werving op persoonlijke basis te doen, maar ook bij autochtone vrij-
willigers werkt een telefonische belronde af en toe beter dan een brief. 

stap 1
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tips voor uitnodiging en planning
■ De data kunt u in verband met de planning al in een eerder stadium vastleggen. 
■ Houd er bij de planning rekening mee dat de bijeenkomsten niet te ver uit elkaar liggen (maximaal 1   
 maand) en houd rekening met diverse feestdagen en dergelijke, bijvoorbeeld de Ramadan.
■ Overdag of in de avonduren? Voor beroepskrachten van organisaties kunt u de bijeenkomsten het beste   
 tijdens werkuren plannen. Op één plek zorgde het verplaatsen van de bijeenkomst naar een moment over  
 dag voor een dubbele opkomst. Andere ervaringen laten zien dat een bijeenkomst in de avonduren voor   
 (allochtone) vrijwilligersorganisaties weer beter geschikt is. Bij gebrek aan mankracht zijn het vaak hun   
 vrijwilligers die zich inzetten voor dit soort projecten, alleen zij werken overdag. Deelname is dan alleen   
 mogelijk als de bijeenkomst in de avonduren plaatsvindt. Naast de specifieke aandacht die nodig is voor   
 het werven van deze groepen heeft ook het tijdstip van de bijeenkomst dus invloed op hun deelname. 

tips voor het regelen van de locatie 

KIjKje In de KeuKen

De bijeenkomsten in Den Helder zijn op locatie bij de deelnemende organisaties georganiseerd. De ont-
vangende organisatie verzorgde de lunch voor de deelnemers. Hierdoor konden de organisaties letterlijk 
in elkaars keuken kijken. Door deze manier van organiseren kregen de bijeenkomsten een informele en 
ongedwongen sfeer. 

mooIe LoCaTIe

In Zeist heeft men een mooie locatie kunnen regelen door een samenwerkingsverband met de GGZ. Deze 
organisatie wilde vanuit hun wens om meer te doen met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen een 
ruimte beschikbaar stellen voor deze bijeenkomst. 

huLpmIddeLen

2) Voorbeeld uitnodiging
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Bij het vaststellen van het programma komen een aantal vragen aan de orde. Ten eer-
ste de inhoud; waar moet het in de bijeenkomsten over gaan? Hoeveel bijeenkomsten 
willen we organiseren en wat is dan het goede tijdstip? In dit deel van de handleiding 
wordt ingegaan op de verschillende aspecten waar in de bijeenkomsten aandacht aan 
besteed kan worden. Afhankelijk van de lokale situatie en de vragen die bij de organi-
saties naar boven zijn gekomen in een verkenning van het onderwerp kunt u meer of 
minder aandacht besteden aan bepaalde aspecten. 

thema’s kiezen 

Doel
Kiezen van de thema’s rondom interculturalisatie. Welke thema’s wilt u aan bod laten 
komen tijdens de bijeenkomsten en op welke wijze? 

toelichting 
Het eerste onderwerp, Kleurrijk van start, is vooral gericht op het verkennen van in-
tercultureel werken. Aan de hand van dit thema kunt u vragen naar de motivaties van 
de organisaties, waarom intercultureel werken en een kleurrijke organisatie voor hen 
belangrijk zijn en hoe zij dit denken te realiseren. Aan de hand van deze verkenning 
komt u tot een gemeenschappelijke doelstelling, begripsbepaling en taal. Het verdient 
de voorkeur om met dit onderwerp te starten. De volgorde van behandeling van de 
andere onderwerpen is afhankelijk van de vragen die in de lokale situatie spelen, die 
u verkregen heeft vanuit de eerdere inventarisatie, of naar aanleiding van cijfers over 
de lokale situatie. U kunt naar eigen inzicht en voorkeur met behulp van de thema’s 
een programma opstellen voor de bijeenkomsten. De thema’s laten zich goed vertalen 
in een programma voor drie tot vijf bijeenkomsten. 

kleurrijk van start
Dit deel is gericht op de kennismaking van de organisaties met elkaar. Hier wordt 
nogmaals het doel van het project geïntroduceerd en aandacht besteed aan de vraag-
stelling en definitie van het onderwerp interculturalisatie. Wat gaan de organisaties 
gezamenlijk doen in de bijeenkomsten? Het is goed te beginnen met het verkennen 
van de vragen van de organisaties: 
1. Wat wilt u bereikt hebben na/door deze bijeenkomsten?
2. Wat zijn blokkades?
3. Wat hoopt u op te lossen?
4. Hoe denkt u dit te bereiken? 

stap 2bijeenkomsten organiseren
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In dit introductiedeel wordt ook aandacht besteed aan de veranderingen in de samenleving, de beeldvorming 
van elkaar (die van autochtonen over allochtonen en andersom) en de vooroordelen en feiten als het gaat om 
gekleurd vrijwilligerswerk. Het werken met stellingen in ‘extremen’ kan bijdragen aan het bespreekbaar maken 
van bepaalde vooroordelen rond interculturalisatie. 

huLpmIddeLen 

3) presentatie vrijwilligerswerk en allochtonen

�) hand-out met achtergrondinformatie allochtonen en vrijwilligerswerk

5) Stellingen voor uitwisseling tussen organisaties

6) Stappenplan interculturalisatie, invulformulier voor de deelnemende organisaties

7) tips en aandachtspunten voor organisaties die aan de slag gaan met 
interculturalisatie

kleurrijk aanbod
Een belangrijke vraag om met de organisaties te bespreken is het aanbod van de eigen organisatie. Hoe werkt 
een organisatie, wat heeft deze te bieden? Lukt het een organisatie om vanuit de klant, ofwel de potentiële vrij-
williger, naar de eigen organisatie te kijken en het aanbod vanuit de wensen van de vrijwilliger te benaderen? 
De oefening ’t Winkeltje werkt hier goed doordat hier in een andere situatie, namelijk een buurtsuper in een 
snel verkleurende wijk, gekeken wordt naar de behoeften en wensen van andere doelgroepen. Doordat het  
veranderen van het aanbod losstaat van de eigen organisatie en activiteiten, is er ruimte om vrijelijk naar  
nieuwe oplossingen te kijken. Door daarna weer terug te kijken naar de eigen organisatie, ontstaan nieuwe  
inzichten in mogelijke aanpassingen in het eigen aanbod. 

huLpmIddeLen

�) Oefening ‘t winkeltje

9) toelichting over het imago van de organisatie
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kleurrijke werving
‘Hoe werf ik nieuwe vrijwilligers?’ is een veelgestelde vraag vanuit vrijwilligersorganisa-
ties. Met behulp van de wervingscirkel wordt duidelijk dat als onderdeel van het werven 
van nieuwe (allochtone) vrijwilligers een aantal stappen genomen moeten worden binnen 
de organisatie. Zo moeten vragen beantwoord zijn rond het doel van het werven, voor 
welk project, welke activiteiten. Wie wil ik daarvoor werven? Daarna pas kan gekeken 
worden waar de beschreven vrijwilliger het beste te bereiken is en met welke boodschap 
het beste resultaat bereikt kan worden. 

huLpmIddeLen

�0) wervingscirkel

��) Stappenplan voor werving van (allochtone) vrijwilligers

�2) Sprookje

�3) tips en aandachtspunten voor organisaties bij werving

kleurrijke samenwerking
Een belangrijk uitgangspunt van deze methode is dat er gezamenlijk nagedacht wordt 
over het inkleuren van het vrijwilligerswerk. Dit is niet alleen gericht op het  
verkleuren van de eigen organisatie door allochtone vrijwilligers binnen te halen. Het 
gaat ook om het verkleuren van je netwerk door nieuwe samenwerking te zoeken met 
allochtone organisaties. Hier zit ook het wederzijdse belang van de partijen om mee 
te doen aan deze bijeenkomsten: in de praktijk gaat het bij inkleuring vaak over het 
werven van allochtone vrijwilligers voor witte organisaties. Dat zou betekenen dat al-
lochtone organisaties meedoen aan deze dagen om hun expertise en hun vrijwilligers 
over te dragen aan de witte organisaties. Een dergelijk eenrichtingsverkeer kan nooit 
de bedoeling zijn. Het gaat uiteindelijk om het tot stand brengen van samenwerking 
tussen de verschillende organisaties en daardoor te komen tot gezamenlijke projecten 
en inkleuring van het vrijwilligerswerk. In deze bijeenkomst gaat het over vooruitkij-
ken: Hoe gaan de organisaties verder met het onderwerp, wat kunnen ze hierin met 
elkaar, of van elkaar leren? 

stap 2
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��) Voorwaarden voor intercultureel samenwerken; de drie e’s

�5) tips en aandachtspunten voor samenwerking

Bekijk ook eens de titels in de literatuurlijst van deze methodiekbeschrijving. Van  
hofmakerij tot huishouding, over interculturele samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties (Stap Twee, 
2003) is een van de titels die aanknopingspunten kan bieden voor dit onderwerp.  

Bijeenkomsten plannen

Doel
Plan een aantal bijeenkomsten (drie tot vijf). Bekijk het voorbeeldprogramma of het bruikbaar is voor de eigen 
situatie en pas dit indien nodig aan. 

toelichting
Naar aanleiding van de eerdere inventarisatie kan nu het programma van de bijeenkomsten vastgelegd worden. 
Het is goed om voor de kennismaking in de eerste bijeenkomst ruim de tijd te nemen. De tweede en (wellicht) 
derde bijeenkomst kunnen relatief kort zijn en zo’n twee uur duren. Idealiter vinden ze ongeveer eens per 
maand plaats, hetgeen tijd geeft om in de tussentijd ook iets in de eigen organisatie teweeg te brengen. 
Tegelijkertijd wordt er naar gestreefd de bijeenkomsten elkaar snel te laten opvolgen zodat de ene bijeenkomst 
op de andere bouwen kan.

Vragen uIT eIgen praKTIjK

In Amersfoort is gekozen voor twee bijeenkomsten binnen vier weken. De organisaties gaan nu aan de 
slag met de informatie en tips die ze gekregen hebben in deze bijeenkomsten. Over een of twee maanden 
is een vervolgbijeenkomst gepland. Op die bijeenkomst is er aandacht voor de vragen die in de uitvoe-
ringspraktijk naar boven komen. 

draagVLaK door VerKennIng

In Edam is een eerste verkennende bijeenkomst met een aantal organisaties georganiseerd in het voor-
jaar. Vervolgens zijn de bijeenkomsten in plaats van in september in oktober gepland in verband met de 
Ramadan. Door deze verkenning is voor het onderwerp draagvlak gecreëerd en organisaties hadden tijd 
om te verkennen op welke wijze ze dit in hun organisatie vorm konden geven. 
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aandachtspunten voor de bijeenkomsten

ruimte voor uitwisseling tussen organisaties
De meerwaarde van deze methode zit in de ‘ontmoeting’ van de verschillende partijen 
en het gezamenlijk verkennen van de vragen rond werving, behoud van vrijwilligers en 
het ‘inkleuren van de organisatie’. De ervaringen vanuit eerdere projecten als Stap 
Twee laten zien dat dit proces tijd vergt en om een veranderingsproces vraagt in het 
denken van organisaties over hun aanbod en de vragen van (allochtone) vrijwilligers. 
Zorg dat in de bijeenkomsten hierin de eerste stap gezet wordt. De organisaties uit de 
verschillende pilots geven aan dat zij het uitwisselen van hun ervaringen en knelpun-
ten zeer waardevol vinden. 
Citaat Den Helder: “De deelnemers gaven aan dat vooral het gezamenlijk bezig zijn 
en herkennen van elkaars problemen en samen zoeken naar oplossingen veel meer-
waarde had.”

Verkennen thema met een kleinere groep

a) een eerste bijeenkomst met sleutelfiguren vanuit de allochtone
vrijwilligersorganisaties
Het kan een bewuste keuze zijn om te starten met sleutelfiguren vanuit allochtone 
vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen goed de ideeën van hun achterban vertegenwoor-
digen. Zij zijn vaak ook gewend om dergelijke gesprekken aan te gaan en kunnen dit 
goed terugvertalen naar hun achterban. 

b) een eerste bijeenkomst met alleen witte organisaties 
U kunt de eerste bijeenkomst ook organiseren met alleen de ‘witte’ vrijwilligersorga-
nisaties en de andere gezamenlijk. Dit geeft tijdens de eerste bijeenkomst de moge-
lijkheid om alle ideeën (ook vooroordelen) te spuien. 

c) een eerste bijeenkomst met gemengd publiek
Het heeft zonder meer ook voordelen om met een gemengd publiek het project te star-
ten. De ervaring uit Zeist laat dat zien. Hier was er in eerste instantie gekozen voor een 
startbijeenkomst met alleen ‘witte’ organisaties. Doordat er toch een aantal allochtone 
organisaties vertegenwoordigd waren kwam de uitwisseling tussen allochtone en ‘witte’ 
organisaties direct op gang. Gezamenlijk werd gesproken over stigmatisering. Ook werd 
met beide partijen overlegd welke aanduiding men wilde gebruiken: allochtonen, Nieuwe 
Nederlanders of toch een andere term. 

stap 2
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sponTane deeLname

In Zeist hebben we bewust geen allochtone organisaties uitgenodigd voor de workshop. We hadden de 
inhoud gericht op: hoe vind, bind en boei je allochtone vrijwilligers in je witte organisatie? Maar enkele 
organisaties werden vertegenwoordigd door allochtone vrijwilligers, bestuursleden of beroepskrachten. 
Vandaar dat er toch allochtonen aanwezig waren, en dat was heel zinvol. Zij spraken zowel vanuit een 
witte organisatie als vanuit hun ervaring als allochtoon. Uiteindelijk was er één zelforganisatie aanwezig, 
zij had de aankondiging in de krant gezien en zichzelf aangemeld. Dit kwam ook naar voren uit de reactie 
van een van de deelnemers: “Het was echt zeer positief dat er enkele allochtone deelnemers bij waren. 
Zij konden informatie geven vanuit hun perspectief. En het was ook voor hen waardevol om de workshop 
bij te wonen.”

Verschillen in niveau van organisaties 
Uit de praktijk blijkt dat het een uitdaging kan zijn om met organisaties die vanuit een heel verschillende situ-
atie aan een bijeenkomst deelnemen, goed te laten uitwisselen. Een zeer ervaren en professionele organisatie 
is op een ander niveau, met meer achtergrondkennis bezig met bepaalde onderwerpen dan een net gestart 
initiatief. Maar beide kunnen ook zeker van elkaar leren. Denk bij de vormgeving van de oefening ook aan het 
startniveau van de organisaties waar u mee te maken heeft. 

Verschillen in deelnemers 
Een vrijwilliger die vanuit zijn betrokkenheid bij een organisatie deelneemt, gaat op een andere manier om met 
een thema dan een beroepskracht van de welzijnsorganisatie die al twintig jaar werkervaring heeft. Houd hier 
al bij het uitnodigen van de deelnemers rekening mee. 

Verschillen in sectoren
Uit de pilots blijkt dat de deelnemende organisaties het bijzonder leuk vonden om vanuit verschillende sectoren 
voorbeelden te horen en van elkaar te leren. Wel werd aangegeven dat men voor de verdieping van het thema 
in een vervolgtraject liever per sector wilde uitwisselen. Bij het uitnodigen van organisaties voor de bijeenkom-
sten is het goed om stil te staan bij de voor- en nadelen van meerdere sectoren.  

uITwIsseLIng Tussen seCToren

De deelnemers aan de bijeenkomsten gaven aan dat zij het leuk vonden om uit andere sectoren voor-
beelden te horen en van elkaar te leren. Zo geeft een van de deelnemende organisaties in de evaluatie 
aan: “Voor herhaling vatbaar! Graag voortgang over deze dagen en het horen van de ervaringen van 
iedereen.”

huLpmIddeLen

�6) programmavoorbeelden uit de pilots (2 dagdelen en 3 dagdelen) 
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Doel
Naar aanleiding van de georganiseerde bijeenkomsten is de volgende stap het  
bepalen van de thema’s van de infobladen en het aantal. Met de verzamelde gege-
vens, de ervaringen en input van de deelnemers tijdens de bijeenkomst kunnen nu de 
infobladen samengesteld worden. Het resultaat is een bruikbaar lokaal aanbod dat de 
centrale onder alle vrijwilligersorganisaties kan verspreiden. De uitwerking kan een 
nieuwe basis vormen voor een herhaald aanbod van de workshops of voor 
verdiepingsbijeenkomsten. 

toelichting
Vooraf aan de bijeenkomsten is uitgebreid gekeken naar de verschillende thema’s 
rond intercultureel werken. Deze komen ook terug in de thema’s van de vijf halffabri-
caten. Inventariseer nu de thema’s die belangrijk zijn voor uw lokale situatie en kies 
hoeveel infobladen u wilt verspreiden. In de praktijk worden deze infobladen verschil-
lend uitgewerkt door de verschillende pilotorganisaties, afhankelijk van de verzamel-
de input uit de bijeenkomsten. 

De infobladen kunnen op vijf thema’s gericht worden: Kleurrijke toekomst en Kleurrijk 
aanbod, over de vragen die over intercultureel werken en meer kleur in de vereniging 
gaan. Kleurrijk team, over het werven en behouden van allochtone vrijwilligers. 
Kleurrijk besturen, specifiek gericht op het werven van allochtone bestuursleden. 
Kleurrijk samenspel, over interculturele ontmoeting. 
Deze thema’s zijn in een andere vorm aan bod gekomen tijdens de bijeenkomsten en 
zijn mogelijke antwoorden geformuleerd op de vragen die in de halffabricaten gesteld 
zijn. Voor het samenstellen van de bladen kunt u gebruik maken van deze bijeenkom-
sten: de ervaringen en input van de deelnemers kunnen nu worden gebruikt voor de 
invulling van de publicaties. Een andere mogelijkheid is dat u breed in uw omgeving 
gaat kijken naar goede praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de infobladen. 

CompLeeT boeKje

In Best zijn niet vijf verschillende infobladen uitgebracht, maar is er een com-
pleet boekje gemaakt. Hierdoor is een heel compleet overzicht ontstaan van de 
verschillende thema’s rond interculturalisatie.

stap 3het maken van de infobladen
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Maak een eerste opzet voor de infobladen aan de hand van de digitale sjablonen. Gebruik hiervoor de verza-
melde kennis uit stap 2 en 3, de input vanuit de bijeenkomsten en de algemene inzichten en informatie be-
schikbaar vanuit Stap Twee over de betreffende onderwerpen, verzameld in de digitale (voorbeeld)infobladen. 
Leg de eerste opzet van de infobladen voor aan een aantal personen van zowel reguliere als allochtone vrijwil-
ligersorganisaties, of zij zich herkennen in de tekst.
Gebruik citaten en voorbeelden vanuit de lokale praktijk. Probeer ook van ‘bekende’ mensen (bijv. de burge-
meester) een quote te krijgen. Check met de betreffende organisatie of persoon of de voorbeelden kloppen en 
vraag door voor een leuk citaat. Citaten en voorbeelden kunt u ook halen uit de pers, van websites van organi-
saties en uit bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken.

huLpmIddeLen

�7) De halffabricaten van de vijf verschillende infobladen

��) Voorbeelden van de ingevulde infobladen van Breda en Best
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Onderhouden van relaties

Doel
De bijeenkomsten en infobladen zijn bedoeld als handvatten voor een betere profile-
ring en positionering van de centrale. Nu is het belangrijk om ook daadwerkelijk een 
vervolg te geven en de verworven contacten te onderhouden.  

toelichting 
En hoe nu verder? Als vrijwilligerscentrale heeft u een mooi product gemaakt en een 
aantal bijeenkomsten georganiseerd voor organisaties die betrokken zijn bij het  
onderwerp Interculturalisatie. Onderhoud de contacten met deze organisaties en  
stimuleer de contacten onderling.
Dit kan door een soort netwerk of werkgroep interculturalisatie in uw gemeente op te 
zetten. Ook is het mogelijk de organisaties bijeen te roepen als u specifieke vragen of 
onderwerpen wilt bespreken. De bijeenkomsten kunnen jaarlijks herhaald worden 
voor andere organisaties. De infobladen kunnen voor nieuwe organisaties een goede 
introductie op dit onderwerp zijn. 
Onderhoud de opgedane contacten goed en neem niet alleen contact op als de  
centrale iets nodig heeft van een organisatie. Met name migrantenorganisaties voelen 
zich wel eens alleen leverancier en geen gelijkwaardige partner. Wees daar ook in de 
eigen contacten alert op.

huLpmIddeLen

raadpLegIng aLLoChTone VrIjwILLIgers

Eén van de deelnemers stelde per e-mail voor dat iedereen een  
allochtone vrijwilliger mee zou nemen om hem te vragen naar motivatie,  
hoe hij bereikt en geworven was. Hier werd positief op gereageerd en in  
overleg werd een datum voor een extra bijeenkomst gepland. Voor deze  
bijeenkomst waren ook nadrukkelijk allochtone organisaties uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomst was veel ruimte voor uitwisseling tussen de  
organisaties en vrijwilligers en presenteerde het ROC hun stageactiviteiten  
bij vrijwilligersorganisaties voor hun taalstudenten. 

stap 4uitkomsten en vervolg



26

huLpmIddeLen

CappuCCInomeeTIng amersFoorT

De organisaties in Amersfoort willen graag een vervolgbijeenkomst, vormgegeven door de centrale,  
waar aandacht besteed wordt aan de verdieping van de kennis, opgedaan in de twee bijeenkomsten. 

eVenemenT KLeurrIjK besT

De afsluiting van het project Centrales Full Colour was meteen de aftrap voor de voorbereiding van  
Best Kleurrijk, evenement in de zomer. De gemeente Best heeft deze bijeenkomst opgenomen in  
hun beleid, en de Stichting Welzijn Best biedt nu naast ondersteuning voor dit evenement ook de  
workshops volgens deze methodiek aan organisaties om verdere samenwerking uit te diepen. 
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aLLe huLpmIddeLen op een rIj

�) Quickscan interculturalisatie 
 (bron: routeplanner Stap twee; www.movisie.nl/staptwee) 2�

2) Voorbeeld uitnodigingsbrief amersfoort 29

3)  presentatie vrijwilligerswerk en allochtonen 30

�) hand-out met achtergrondinformatie allochtonen en  
vrijwilligerswerk 3�-33

5) Stellingen voor uitwisseling tussen organisaties  3�

6) Stappenplan interculturalisatie, invulformulier voor de  
deelnemende organisaties  35-37

7) tips en aandachtspunten voor organisaties die aan de slag  
gaan met interculturalisatie 3�

�) Oefening ‘t winkeltje  39

9) toelichting over het imago van de organisatie  �0

�0) wervingscirkel  ��-�3

��) Stappenplan voor werving van (allochtone) vrijwilligers ��-�9

�2) Sprookje  50

�3) tips en aandachtspunten voor organisaties bij werving  5�-53

��) Voorwaarden voor intercultureel samenwerken; de drie e’s 5�

�5) tips en aandachtspunten voor samenwerking 5�

�6) programmavoorbeelden uit de pilots (2 dagdelen en 3 dagdelen)  56-59

�7) De halffabricaten van de vijf verschillende infobladen 60 

��) Voorbeelden van de ingevuld infobladen van Breda en Best.  60

6
hoofdstuk



2�

(bron: Routeplanner Stap Twee; www.movisie.nl/staptwee) AvH 26.11.07

Het ondersteuningsaanbod op het gebied van interculturalisatievraagstukken is enorm. Om adequate ondersteuning 
te kunnen vragen / bieden, is het belangrijk te weten wat de belangrijkste vragen en aandachtspunten zijn op dit 
gebied bij de organisatie in kwestie. Onderstaande vragenlijst helpt in beeld te brengen waar de organisatie (op dit 
moment) aan toe is.

1 Is het thema voldoende ‘rijp’ om ermee aan de slag te gaan? Leeft het thema voldoende? Is er een  
 duidelijk motief? En is het moment geschikt? Spelen er geen bezuinigingen, reorganisaties, of  
 conflicten? Een ander punt van overweging is de vraag wie het initiatief neemt. Wie heeft de geschikte   
 positie om als gangmaker te fungeren en de discussie aan te zwengelen?
 > Agenderen

2 Is er inzicht in hoe de organisatie er nu voor staat? Welke ontwikkelingen zijn er in de multiculturele  
 omgeving? En hoe is de stand van zaken binnenshuis? 
 > Diagnose

3 Is er al een (uitgewerkt) plan van aanpak voor hoe bestuur, leiding, staf en vrijwilligers willen werken   
 aan interculturalisatie?
 > Plannen maken

 En met welke thema’s/vraagstukken wil de organisatie aan de slag?:  
 a. Hoe kom ik aan allochtone vrijwilligers?  
  > Werving allochtone vrijwilligers
 b. Hoe zorg je dat allochtone vrijwilligers zich welkom voelen? En hoe houd je ze vast?  
  > Behouden en begeleiden van allochtone vrijwilligers
 c. Tussen allochtone en autochtone organisaties groeit de wederzijdse belangstelling. Maar hoe kom je  
  met elkaar in contact en wie zet de eerste stap?  
  > Ontmoeten en samenwerken
 d. Hoe kan ik mijn communicatie en beeldvorming beter op de nieuwe doelgroep afstemmen?
 e. Nieuwe ‘klanten’ vragen nieuwe antwoorden, soms stellen ze zelfs hele nieuwe vragen. Inspelen op een  
  veranderende samenleving betekent voor de meeste organisaties ook het afstemmen van hun aanbod  
  op nieuwe publieksgroepen.  
  > Afstemming aanbod op multiculturele samenleving

4 Hoe zorg je dat alles wat de organisatie zich voorneemt ook echt gebeurt? Hoe bewaak ik de voortgang   
 en houd ik de hele organisatie betrokken?
 >  Uitvoeren

5 Kunnen we putten uit ervaringen uit eerdere activiteiten en projecten? Wat is bereikt en wat is onderweg   
 geleerd? Vaak ontstaan vanzelf weer nieuwe ideeën; de opmaat voor het volgende traject. 
 > Evalueren 

6 Wordt er al gewerkt aan veranderingen aan ‘de binnenkant’ van de organisatie? Bijv. in de materialen en  
 werkvormen, in de systemen binnen de organisatie, maar ook in de kennis en vaardigheden van de mede- 
 werkers. Of: zit intercultureel werken bij iedereen ‘tussen de oren’ en worden allochtone doelgroepen  
 automatisch meegenomen in alles wat je doet?
 > Verankeren

Quickscan interculturalisatie huLpmIddeL 1
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Voorbeeld uitnodiging voor 
organisaties

Amersfoort, oktober 2007 

Geachte collega’s,

Heeft uw organisatie moeite met het werven en behouden van autochtone én  
allochtone vrijwilligers? Deelnemers / klanten binnen uw organisaties lijken steeds  
diverser te worden. Dat vraagt om verandering van uw vrijwilligersbeleid. Stichting 
Ravelijn wil samen met MOVISIE en met u zoeken naar nieuwe mogelijkheden.  
Na drie bijeenkomsten kunt u aan de slag met een aantal praktische stappen. Naar  
aanleiding van de bijeenkomsten brengt Ravelijn een serie informatiebladen uit voor  
andere Amersfoortse organisaties die met vrijwilligers werken. Het plan is onderdeel  
van het landelijke project Centrales Full Colour. 

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan drie bijeenkomsten op 
12 & 19 november en 3 december 2007 van 19.30 tot 22.00 uur.
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 40

Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral ingegaan op úw vragen. Het onderstaande  
programma kan dus op verzoek van de deelnemers worden aangepast.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van:
■ Kennismaken en bespreken van verwachtingen
■ Verandering in de samenleving: beeldvorming, vooroordelen en feiten
■ Plannen en afspraken maken

De tweede bijeenkomst behandelt de volgende onderwerpen:
■ Wat heeft je organisatie te bieden?
■ Hoe wordt je organisatie gezien door anderen?
■ Samenwerken: wie? wanneer? waarom? hoe?

De slotbijeenkomst gaat over:
■ Kleurrijk werven en behouden van vrijwilligers 
■ Tips en ‘good practices’ en discussie
■ Inhoud geven aan de informatiebladen

Voor deelname aan de bijeenkomsten geldt dat het de voorkeur heeft om met  
2 personen uit een organisatie te komen en deel te nemen aan alle drie de  
bijeenkomsten. Aanmelden graag voor 5 november. 

Met vriendelijke groeten,

Marieke Broersma
Jacqueline van Poppel

Centrales Full Colour is een project van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV), dé brancheorgani- 
satie van en voor vrijwilligerswerk in Nederland. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje fonds. Het Oranje Fonds is 
het grootste nationale fonds op sociaal gebied. We bevorderen betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen 
elkaar, of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds is actief in Nederland, op de Nederlandse Antillen en op 
Aruba. We investeren jaarlijks zo’n € 25 miljoen in 1.500 sociale initiatieven. We steunen initiatieven van vrijwilligers én van professio-
nals. Zoals buurtactiviteiten in dorpshuizen, taallessen voor allochtone vrouwen, mentorprojecten voor jongeren en sociale sportiniti-
atieven die jong en oud samenbrengen. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn het beschermpaar van het Fonds.

huLpmIddeL 2
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Deze presentatie kunt u tijdens bijeenkomsten gebruiken om te informeren over vrijwilligerswerk. De  
presentatie geeft inzicht in feiten en cijfers rondom intercultureel vrijwilligerswerk. Klik hier om de 
presentatie te downloaden.

presentatie vrijwilligerswerk en 
allochtonen

huLpmIddeL 3

http://www.nov.nl/smartsite.dws?id=117706
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hand-out allochtonen en 
vrijwilligerswerk 

allochtonen en vrijwilligerswerk
Allochtonen zijn in het vrijwilligerswerk minder actief dan autochtonen, zo blijkt uit 
vele onderzoeken. Klopt dat? En wat zeggen zulke onderzoeksuitkomsten dan? Wat 
verstaan we eigenlijk onder allochtonen? En over welke vormen van vrijwilligerswerk 
gaat het dan?

‘De’ allochtoon bestaat niet
‘Allochtoon’ is de verzamelnaam die in onderzoeken en beleidsteksten wordt gebruikt 
voor iedereen die minstens één in het buitenland geboren ouder heeft. Maar wat zegt 
dat eigenlijk over iemand?
In Nederland wonen naar schatting 2 miljoen inwoners met een niet-westerse  
herkomst, verdeeld over zo’n 200 verschillende etnische groepen. En binnen elke  
etnische groep zijn weer subgroepen te onderscheiden. Denk maar aan Chinese, 
Hindoestaanse en Creoolse Surinamers. Daarnaast heb je binnen allochtone groepen, 
net als onder Nederlanders, jongeren en ouderen, conservatieve en progressieve 
mensen, hoger en lager opgeleiden, mensen die uit de stad komen of juist van het 
platteland. Mensen die zich in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in 
Nederland hebben gevestigd als arbeidsmigrant, of hun kinderen die hier geboren 
zijn, maar ook mensen die hier net gearriveerd zijn als asielzoeker of in het kader van 
gezinsvorming.
Duidelijk is dat ‘de’ allochtoon niet bestaat. ‘Iets doen’ met of voor allochtonen begint 
daarom altijd met een zo concreet mogelijke afbakening: wie hebben we nodig? maar 
ook: wie past bij ons, wie zal zich het beste bij ons thuis voelen?  

Vrijwillige inzet in het land van herkomst
‘Vrijwilligerswerk’ zoals we dat in Nederland kennen is in veel landen een onbekend 
begrip. Maar dat wil niet zeggen dat mensen zich daar niet belangeloos inzetten. 
In landen zonder goede sociale voorzieningen wordt met name in de zorg veel vrijwil-
lig gedaan. Ook bestaan er in veel landen sportclubs, die net als hier voor een groot 
deel op vrijwilligers draaien. Hetzelfde geldt voor vrijwillige inzet rondom de eigen 
geloofsgemeenschap. Verder zijn er soms grote en goed georganiseerde vrijwilligers-
organisaties die werken aan alfabetisering, slachtofferhulp of kinderactiviteiten. In 
Zuid-Amerika hebben honderdduizenden mensen leren lezen en schrijven door 
vrijwilligers!

Bron: Stavoor

huLpmIddeL 4
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participatie in zelforganisaties
Binnen allochtone zelforganisaties vinden wel op grote schaal vrijwillige werkzaamheden plaats. Overigens 
vaak zonder dat allochtonen dit als zodanig benoemen. Grofweg kunnen er drie categorieën vrijwilligerswerk 
binnen zelforganisaties onderscheiden worden:
■ vanuit een religieuze achtergrond (naar schatting zijn alleen al binnen moskee-organisaties  
 circa 16.000 mensen actief);
■ belangenbehartiging;
■ op recreatief gebied.

Naarmate allochtone groepen langer in Nederland gevestigd zijn, wordt het verenigingsleven rijker  
geschakeerd. Er ontstaan meer verbanden rond deelbelangen en/of voor specifieke doelgroepen.
De motivaties van allochtonen om vrijwilligerswerk te doen, verschillen soms van de motieven van  
autochtone vrijwilligers.

allochtone vrijwilligers over hun drijfveren
■ Het hoort bij de Nederlandse roots en wij moeten meedoen
■ Burgerplicht
■ Spontanere omgeving, die uitnodig tot eigen initiatief
■ Eigen groepsculturen doorbreken en uitbreken
■ Niet zeuren, maar zelf ook aanpakken
■ Slechte taalbeheersing is minder bedreigend in vrijwilligerswerk
■ Als lid van een etnische groep kun je je individualiteit tonen
■ Voorbeeld voor de jeugd
■ Oudere generaties en lage inkomensgroepen zien vrijwilligerswerk als iets vreemds. Is niet populair.
■ Islamitische inspiratie uitstralen en uitleggen
■ Solidariteit tonen
■ Vertrouwen winnen en wantrouwen doorbreken
■ Wij zijn nog steeds een beetje gast; dus jezelf niet teveel opdringen

Bron: Interviews met allochtone vrijwilligers, samengevat in: Interculturalisatie van het vrijwilligerswerk (Schakels 2004).

participatie in ‘algemene’ vrijwilligersorganisaties
Het aandeel van allochtonen in de steekproeven van de grote landelijke onderzoeken is te klein om een goed 
beeld te geven van de deelname van allochtonen aan vrijwilligerswerk. In lokale studies, zoals de onderzoeken-
reeks van Van Daal in Rotterdam, ligt de deelname van allochtonen steeds aanzienlijk lager dan die van 
autochtonen.
Dit beeld wordt bevestigd door een studie van Regioplan (Klaver e.a., januari 2005) in de gemeenten Almere, 
Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad. Onder autochtonen bleek de deelname aan vrijwilligerswerk met 43%  
bijna twee keer zo groot dan die van de allochtonen (22%). Althans wanneer het gaat om vrijwilligerswerk in 
georganiseerd verband.

hand-out allochtonen en vrijwilligerswerk 
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Wanneer verschillende vormen van maatschappelijke participatie - vrijwilligerswerk, 
mantelzorg en andere informele activiteiten -  bij elkaar worden genomen, blijkt dat 
de inactieve groep in beide bevolkingsgroepen ongeveer even groot is: 18% van de 
autochtonen tegen 21% van de allochtonen neemt aan geen dan deze activiteiten deel.
Opvallend is verder dat allochtonen en autochtonen in andere sectoren als vrijwilliger 
actief zijn. Bij autochtonen scoort de sportsector het hoogst, terwijl allochtonen voor-
al actief zijn in de sector religie. Ook is er sprake van onderlinge verschillen tussen 
verschillende etnische groepen. Indonesiërs participeren het meest in vrijwilligers-
werk (31%), Marokkanen en Turken het minst (respectievelijk 16% en 18%). Die beide 
groepen zijn echter juist wel weer actief in de mantelzorg (Regioplan 2005). 

Belemmeringen en kansen
Belangrijkste belemmeringen voor participatie in het ‘Nederlandse’ vrijwilligerswerk:
■ betaald werk heeft voor velen prioriteit, gevolgd door mantelzorg en deelname  
 aan eigen organisaties;
■ onbekendheid met het ‘Nederlandse vrijwilligerswerk’;
■ de ‘witte’ organisatiecultuur is vaak weinig uitnodigend;
■ allochtonen worden minder vaak persoonlijk benaderd om vrijwilligerswerk te  
 gaan doen (nog steeds de belangrijkste vorm van rekrutering voor  
 vrijwilligerswerk);
■ ook gebrekkige taalbeheersing en het gemiddeld lagere opleidingsniveau kunnen  
 een rol spelen.

Aan de andere kant heeft vrijwilligerswerk in ‘witte’ organisaties ook aantrekkelijke 
kanten voor allochtonen:
■ de mogelijkheid om vaardigheden te leren, (denk aan taalvaardigheid, maar ook  
 het opdoen van ervaring in het functioneren binnen ‘Nederlandse’ organisaties);
■ het leggen van contacten en opbouwen van nieuwe netwerken;
■ het vergroten van gevoel van eigenwaarde.

Bron: Regioplan (Klaver e.a., januari 2005) 
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Stelling: De deur staat altijd open, dus als allochtonen niet meedoen is dat omdat 
ze niet willen
Aandachtspunt: Voor meedoen is het nodig dat iemand kan, naast dat die persoon wil. Meedoen stelt eisen aan 
de persoon, maar ook aan de omgeving. Wat die eisen zijn, hangt af van de persoon en van de organisatie waar 
iemand deel gaat nemen. Kun je er een aantal voor je eigen organisatie bedenken?

Stelling: je bent juist echt goed met diversiteit bezig als je mensen als individuen 
ziet, in plaats van als lid van een doelgroep
Aandachtspunt: Bij diversiteitsbeleid gaat het er zowel om dat iemands afkomst ‘onzichtbaar’ is (dat hij als 
individu wordt gezien en niet elke keer aangesproken wordt als allochtoon of buitenstaander) en dat iemand juist 
wel ‘zichtbaar’ mag zijn (dat hij anders mag zijn, andere feestdagen viert, andere manieren van discussiëren 
heeft, andere kleding draagt, dat hij mag vertellen over hoe het voelt om buitenstaander te zijn). Hoe zou 
‘kleurenblindheid’ je kunnen hinderen als je allochtonen bij je organisatie wil betrekken?

Stelling: alle communicatie is interculturele communicatie
Aandachtspunt: Cultuur is iets heel complex. Als je er van uit gaat dat je een andere cultuur kent en dus geen 
misverstanden in je communicatie zult hebben, kom je misschien wel in de problemen. Want ken je de cultuur 
in de stad en op het platteland, onder vrouwen en mannen, van jongeren en ouderen, etc etc. Ook in Nederland 
heb je veel culturele verschillen, ook onder ‘Hollanders’. Denk maar aan de kolommen die gevuld worden over 
mannen en vrouwen en hoe weinig die elkaar begrijpen. Belangrijk is oprechte interesse en aandacht.

stellingen huLpmIddeL 5
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stappenplan interculturalisatie

Onderwerp kunnen we daar 
iets mee in het 
kader van inter-
culturalisatie?

is het voor 
ons een 
actiepunt?

wat  
verbeteren  
en hoe?

wanneer? wie?

Visie/missie

Staat er in onze  
missie iets over  
interculturalisa-
tie of diversiteit?

Beleid

Hebben we inter-
culturalisatie in 
ons beleid 
opgenomen?

Doelgroepen

Op wie richten 
we ons?

Willen we dat 
blijven doen?

Welke andere  
doelgroepen en  
subgroepen  
zouden we nog 
meer kunnen 
bereiken?

huLpmIddeL 6
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Onderwerp kunnen we daar 
iets mee in het 
kader van inter- 
culturalisatie?

is het voor 
ons een 
actiepunt?

wat verbeteren 
en hoe?

wanneer? wie?

activiteiten

Wat voor activiteiten organise-
ren we?

Hoe zijn die georganiseerd?

partners

Met wie werkt u samen?

Zou u andere partners weten?

Vrijwilligers

Wat voor vrijwilligers heeft u?

Kent u hun achtergrond?

Besteedt u aandacht aan  
gerichte werving?

 personeel

Wat voor personeel heeft u?

Kent u hun achtergrond?

Werft u gericht?

stappenplan interculturalisatie
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Onderwerp kunnen we daar 
iets mee in het 
kader van inter- 
culturalisatie?

is het voor 
ons een 
actiepunt?

wat ver-
beteren 
en hoe?

wanneer? wie?

Financiën

Hoeveel kost het 
om mee te doen?

Is dat een belem-
mering voor be-
paalde groepen?

accommodatie

Hoe ziet uw  
accommodatie  
er uit?

In welke wijk  
zit u?

pr/communicatie

Op welke manier  
communiceert u?

Weet u ook  
andere kanalen  
te bedenken?

huLpmIddeL 6
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Tips en aandachtspunten bij inter- 
culturalisatie van je organisatie

Vragen om te stellen voor je begint:
1. Hoe belangrijk is inkleuren voor je organisatie?
2. Wat weet je van je allochtone ‘klanten’?   

Draagvlak
Ga na of er draagvlak is in je organisatie. Stel bijvoorbeeld eens de volgende vragen: Hoe sta je tegenover 
mensen die (af en toe) in hun moedertaal met elkaar praten? Hoe sta je tegenover geloofsuitingen van ande-
ren, bijvoorbeeld van moslims, zoals bidden of de ramadan? Hoe belangrijk is het voor jullie organisatie om te 
verkleuren?

kleurrijk aanbod
Tips uit organisaties die al bezig zijn:
■ Maak een plan, investeer in oriëntatie en leg contacten. Maar durf ook van je plan af te wijken. Laat  
 onverwachte kansen niet voorbijgaan omdat ze niet in je plan passen! 
■ Wacht niet tot er 100% draagvlak is binnen de organisatie. Door het te doen, ontstaat er namelijk weer   
 nieuw draagvlak. Als er resultaten zijn, wordt het serieus genomen. 
■ Leg contact met partner-organisaties, maar zie hen niet alleen maar als bron van inlichtingen en een pot   
 vol allochtone vrijwilligers. Bedenk wat jij hun zou kunnen bieden en zoek samen ‘win-win’-situaties.
■ Een concrete activiteit ondernemen, bijvoorbeeld samen op excursie gaan, geeft vaak meer zicht op de  
 vragen van allochtone ‘klanten’ dan er langdurig over praten.  

Allochtone vrijwilligers benadrukken: aanpassen moet van twee kanten komen, zorg dat je uitgaat van respect 
voor elkaar.
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’t winkeltje

In Witdijk zit een winkel. Het is een echte buurtsuper. De buurtsuper bestaat al  
tientallen jaren. De wijk is de laatste jaren veranderd. Er wonen nu mensen uit  
verschillende culturen en verschillende sociale lagen van de bevolking. Er zijn natuur-
lijk ook andere winkels in de buurt. En of het aan de kleine kruideniers ligt, of aan 
iets anders, het gaat niet zo heel erg goed. De verkoop loopt wat terug. Het is minder 
 vanzelfsprekend voor de buurtbewoners om bij het Winkeltje boodschappen te doen. 
Wat nu?

Waar zou het Winkeltje aan kunnen werken om het tij te keren? Hoe zou het Winkeltje 
kunnen veranderen?

Stap 1 – Het probleem: Wat zou er nu mis kunnen zitten?

Stap 2 – Inventarisatie: Welke onderdelen van de bedrijfsvoering zouden anders 
kunnen?

Stap 3 – Per onderdeel: Wat zou er anders kunnen? Wat is het voordeel van zo’n ver-
andering? Zit er ook een nadeel aan?

Stap 4 – En hoe zit dat bij onze eigen organisatie?

Totale tijd: 45 minuten

wat kan er anders?
■ Aanbod van producten
■ Presentatie
■ Betrokkenheid bij de buurt
■ Reclame
■ Personeel
■ Service

Denk ook aan: 
■ Welk segment van de markt ga je benaderen?
■ Wat voor concurrentie heb je eigenlijk?
■ Weet je wat de markt wil?
■ Zou je kunnen samenwerken?
■ Ken je voorbeelden van succesverhalen?

huLpmIddeL 8
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Imago, wat is dat? 

wat is de organisatie?
• welke mensen?
• wat doen ze?
• hoe praten ze?

alle externe uitingen

imago

Õ

om
geving

Œ
verleden

huLpmIddeL 9
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de wervingscirkel

wat wil je 
bereiken?

wie wil je  
bereiken?

wat wil je vertellen?
wat heb je te bieden?

welke weg  
ga je bewandelen?

hoe ga je het  
organiseren?

doel

doelgroep

boodschap

middel/ 
 activiteit

organisatie 
/ budget

huLpmIddeL 10
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de wervingscirkel

Stap � - Doel 
Organisatie: Waarom wil je interculturaliseren? Afspiegeling samenleving? Tekort aan vrijwilligers? Betere  
afstemming aanbod op veranderende omgeving? Voorwaarde van financiers (overheid, fond-sen, donateurs)?
Taken: Voor welke werkzaamheden/activiteiten zoek je vrijwilligers? Taken en werkzaamheden? Vereiste  
profiel (vaardigheden, opleiding, beschikbaarheid)?

Stap 2 - Doelgroep: Op wie richt je je met de werving? 
Wat moet iemand kunnen? Wil je een specifieke doelgroep binnenhalen? Denk aan kenmerken als: Leeftijd, 
Nationaliteit, Religie, Sexe, Opleiding/werk, Profielkenmerken uit Stap 1. Waar liggen kan-sen? Hoe ziet je  
omgeving eruit?  Belangrijk is om de groep waaruit je vrijwilligers wilt werven zo scherp mogelijk te definiëren. 
Wil je structurele vrijwilligers of wil je bijvoorbeeld deelnemers van je activiteiten stimuleren om af en toe mee 
te helpen?

Stap 3 - Boodschap: Deze moet aansprekend zijn. 
Duidelijk moet zijn wat mensen bij je kunnen halen. Daarvoor moet je motivatie kennen. Duidelijk maken wat je 
zoekt, wat je biedt. Motivatie en belangstelling van (potentiële) vrijwilliger kennen. Wat heb je te bieden?

Stap � - middel/activiteit: hoe bereik je gekozen doelgroep?
Vindplaatsen: (zelf)organisaties van migranten en vluchtelingen. Ondersteuningsinstellingen. Internet-sites. 
Theehuizen en andere ontmoetingsplaatsen. Marokkaanse, Surinaamse en Turkse winkels.
Communicatiemiddelen: Lokale radio en televisiezenders. Kranten en nieuwsbrieven in eigen taal. 
Via contactpersonen (bijvoorbeeld in zelforganisaties). Presentatie eigen organisatie tijdens activiteit voor  
de doelgroep.

Stap 5 – Organisatie: uitvoeren van het plan van aanpak.
Wie gaat ermee aan de slag? Hoeveel tijd is er voor nodig? Wat zijn de eventuele kosten?
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stappenplan voor werving van 
allochtone vrijwilligers

wervingscirkel�

Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan 
te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In eerste instantie lijkt het vaak of je 
meer vraagt dan je te bieden hebt. Wat het oplevert wordt pas later duidelijk. De wervingscirkel is een instru-
ment dat je helpt om een goed wervingsplan op te zetten en daarbij ook de opbrengst voor de vrijwilliger zelf 
duidelijk te maken. 

Tip: Door de stappen van de wervingscirkel gezamenlijk te bespreken – bijvoorbeeld in het bestuur, in de werk-
groep interculturalisatie of het PR-team – raken meerdere mensen actief bij het wervingsproces betrokken. Als 
voorbereiding kan ook het Rollenspel Intakegesprek worden gespeeld. 

uitwerking 
Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: 
1. Je begint met het doel: Wat wil ik bereiken met de werving? Wat stel ik mij ten doel? 
2. Vervolgens denk je na over de doelgroep: Wie wil ik bereiken? 
3. Daarna komt de boodschap: Wat wil ik overbrengen? Wat heb ik hen te bieden? 
4.  Dan de vraag: hoe ga ik mijn doelgroep benaderen? Welk middel kan ik gebruiken? 
5. Ten slotte: Wie doet het, wanneer en hoeveel mag het kosten? Dus: hoe organiseer ik de wervingsactie? 
Bron: Deltaplan in kleur, methodiek voor het begeleiden van speeltuinen in intercultureel werken 

Stap �: DOel

Je begint met het doel: wat wil de organisatie bereiken? Wat is het doel daarvan? Welk werk moeten ze gaan 
doen? 

Een voorbeeld van een doel zou kunnen zijn: De organisatie wil minstens 5 vrijwilligers werven die bij de  
activiteiten als aanspreekpunt functioneren voor de bezoekers, onder wie de ouders van allochtone kinderen. 
Daardoor kan de organisatie beter aansluiting vinden op de buurt. 

Stap 2: DOelgrOep

Organisaties met een tekort aan vrijwilligers durven vaak niet kieskeurig te zijn en zijn vaak blij met iedereen 
die zich als vrijwilliger meldt. Toch blijkt dat het kieskeurig zijn in de werving eerder méér resultaat oplevert 
dan minder. 

De eerste vraag die je je stelt: Wie zoek ik eigenlijk? Wat voor vrijwilligers wil ik hebben? Wie is de doelgroep? 
Waar moeten ze aan voldoen? De tweede vraag is: Waar vinden we deze mensen? Je kunt de doelgroep in 
beeld brengen aan de hand van de volgende vragen. 

1  Zie wervingscirkel op blz 41.
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Breng de nieuwe doelgroep in beeld/ profielbeschrijving: 
■ Is er een leeftijdsgrens vereist voor vrijwilligers? Zo ja, welke en waarom? 
■ Hoe belangrijk is opleiding? 
■ Is levens- of werkervaring belangrijk? 
■ Welke groep beschikt over voldoende tijd? 
■ Welke interesses heeft de nieuwe doelgroep? Waar komen ze veel? 
■ Hoe staat mijn organisatie bekend binnen die groep? 
■ Waarom is het interessant voor mensen uit je doelgroep om bij jouw 
 organisatie te komen werken? 
■ Ken je sleutelfiguren die zicht hebben op je doelgroep? Of is er iemand in je  
 kennissenkring die sleutelfiguren kent? 

Een voorbeeld van een profielbeschrijving: 
We zoeken vrijwilligers van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst die deze buurt en onze 
organisatie goed kennen, en die zowel Nederlands als hun moedertaal spreken. Het liefst 
jongeren die vroeger zelf bezoeker/deelnemer zijn geweest, zij hebben waarschijnlijk veel 
affiniteit met onze organisatie en kennen onze medewerkers en de organisatie. 

Wanneer je met een profielbeschrijving bezig bent, heb je het eigenlijk ook al over  
de selectiecriteria voor je nieuwe vrijwilligers. Om je selectiecriteria correct op te 
stellen, moet je per criterium een aantal vragen stellen. 

Formuleer criteria voor het selecteren van vrijwilligers: 
■ Waarom is dit een criterium? Waarom heb je dat als vrijwilliger nodig? 
■ Wat zijn normen binnen de organisatie? 
■ Wat zijn normen en behoeften van onze organisatiebezoekers? 
■ Zijn de criteria reëel voor allochtone vrijwilligers? 
■ Zijn de criteria toetsbaar? 
■ In hoeverre zijn deze selectiecriteria cultuurgebonden?  

Wanneer het antwoord op deze vragen helder is, kun je verder met de volgende stap.

huLpmIddeL 11
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Stap 3: BOODSChap 

Wat is de boodschap, wat heeft de organisatie te bieden? Waarom zijn deze nieuwe vrijwilligers nodig? Probeer 
niet teveel boodschappen tegelijk te geven. Over het algemeen geldt: Hoe meer boodschappen, hoe kleiner de 
kans op succes.

Essentieel bij elke werving is dat je bij het formuleren van de boodschap probeert de wereld door de ogen van 
je doelgroep te bekijken. Probeer te achterhalen welke woordkeus hen aanspreekt, of welke normen en waar-
den in je doelgroep heersen (zie ook de inleiding bij deze module). 

Enkele voorbeelden: 

De organisatie XXX is een voorziening voor deze buurt. Een plek waar uw kinderen veilig kunnen spelen. De organi-
satie wil graag activiteiten opzetten voor de kinderen. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom zoeken wij de hulp van een 
aantal Turkse en Marokkaanse ouders om de activiteiten te begeleiden. 

Uw kinderen groeien in Nederland op. Ze leren en spelen ‘op zijn Nederlands’. Om kennis te maken met hun eigen 
roots zou het leuk zijn als zij spelletjes en activiteiten doen uit hun eigen cultuur. Organisatie XXX wil zijn activitei-
tenaanbod verrijken met andere spellen en activiteiten uit andere culturen. Welke spellen kent u uit uw kindertijd? 
Kom met uw ideeën naar… 

wij zoeken: 

bestuursleden voor onze  
organisatie 

Het bestuur vergadert een keer per 
maand. Samen met onze vrijwilligers 
proberen we leuke activiteiten in de  
organisatie op te zetten.

Bent u op zoek naar: 

■ een nieuwe uitdaging;
■ veel contacten met  
 mensen op allerlei plaatsen; 
■ zinvol werk in een zellige organisatie? 

Wij bieden u een interessante 
bestuursfunctie aan! 

beter

C

Het bedenken van een boodschap is een creatief proces waarbij je moet kijken door de ogen van je doelgroep. 

Tip: 
Voor het bereiken van allochtone vrijwilligers is het belangrijk uit te leggen waarom de organisatie hen nodig 
heeft. Soms bestaat er het beeld dat de overheid of de gemeente alles voor een organisatie betaalt, en weet 
men niet dat veel organisaties louter en alleen op vrijwillige inzet draaien! 

stappenplan voor werving van 
allochtone vrijwilligers
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Stap �: miDDel

Een boodschap moet ook nog verzonden. En op zo’n manier dat het werkelijk  
binnenkomt bij de doelgroep. Daarvoor heb je een middel nodig en een kanaal.  
Een middel is dat wat de informatie draagt. Bijvoorbeeld een poster, een folder,  
een sticker, of bijvoorbeeld dat wat je zegt in een gesprek. Een kanaal is de weg 
waarlangs die informatie gaat. De poster kan in de supermarkt hangen, of de folders 
worden uitgedeeld op de markt. Of er wordt een bijeenkomst georganiseerd op een 
school, bij een migrantenorganisatie, of je spreekt de bezoekers of deelnemers direct 
aan tijdens een activiteit. Het middel dat je kiest, bepaalt voor een deel ook het resul-
taat. Bij migranten is het bekend dat het neerleggen van folders over het algemeen 
weinig effect heeft. De eerste reactie wordt verkregen wanneer allochtonen direct om 
hun vrijwillige hulp worden gevraagd. 

‘Bij het vijftigjarig jubileum van de organisatie hebben we een groot buitenfeest gehouden. 
Veel ouders van buitenlandse kinderen en allochtone buurtbewoners waren daarbij  
aanwezig. Onze bestuursleden hebben een praatje met ze gemaakt, en meteen gevraagd 
of ze wilden helpen in de organisatie. Een aantal wilden dat best doen. Voor vast krijg je 
ze niet, maar als er iets georganiseerd wordt, zijn ze niet te beroerd om een handje uit te 
steken,’ aldus een bestuurslid.. 

Stap 5: OrgaNiSatie / BuDget

De laatste stap betreft de vragen: Wie doet het, wanneer en hoeveel mag het kosten? 
Elke keer dat je de communicatiecirkel doorloopt, passeer je ook het segment ‘orga-
nisatie’. Het gaat hier in eerste instantie om de organisatie van de werving zelf: alle 
praktische randvoorwaarden om de uitvoering soepel te laten verlopen. 
De planning bijvoorbeeld: 

■ Wanneer wil je het materiaal klaar hebben? 
■ Wanneer is het een goede tijd om een bijeenkomst te organiseren, of mensen te 
 benaderen? 
■ Wie gaat de folder schrijven, wie gaat de ouders vragen, wie gaat de bijeenkomst 
 organiseren, wie gaat contacten leggen met de school, de migrantenorganisatie? 

En de kosten: 
■ Hoeveel kan en wil je er aan uitgeven? Hoeveel tijd wil je eraan besteden? 
■ Wie gaat de kosten betalen? 

Bij het doorlopen van de cirkel is dit het moment waarop je expliciet stilstaat bij de 
praktische haalbaarheid van je ideeën, en de investeringen die het kost om die ideeën 
te realiseren. Dit is ook het moment waarop je eventueel je wervingsactie op onder-
delen bij kunt stellen. 

huLpmIddeL 11
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Vijf gulden regels bij werving 

mensen laten zich vooral positief aanspreken! 
“We zijn erg blij als u ons kunt helpen” 
in plaats van “zonder uw hulp zijn we nergens” 

mensen voelen zich aangesproken door informatie waarin zij zichzelf herkennen! 
“Bent u als vrouw ook stiekem dol op leiding geven?” 
in plaats van “Wij zoeken een nieuwe bestuurder” 

mensen doen het liefst iets als ze er mee vooruit gaan! 
“u legt veel nieuwe contacten” 
in plaats van “ gezocht” 

mensen hebben bedenktijd nodig! 
”wil je er nog even over nadenken? “ of “zullen we er volgende week over 
doorpraten?” 
in plaats van “Wat denk je, is het iets voor jou?” 

mensen willen beslagen ten ijs komen! 
“wil je het in de folder even rustig nalezen? “ of “Je kan het ook eens aan M. vragen”  
in plaats van “Ik weet zeker dat je het leuk vindt” 

rollenspel intakegesprek 

Doel: inzicht krijgen in het effect van onuitgesproken verwachtingen en vooronderstellingen en leren hoe je  
verwachtingen kunt expliciteren 

Duur: 1 uur + voorbereiding 

Als vrijwilligers zich melden om werk te doen voor de organisatie, is de intake, oftewel een kennismakingsge-
sprek een belangrijke stap. In dit gesprek maken de organisatie en de toekomstige vrijwilliger kennis met  
elkaar en bekijken ze welke verwachtingen ze van elkaar hebben. Behalve een introductie van de organisatie  
en zijn werkwijze, wordt ook besproken waarom de vrijwilliger wil meewerken in de organisatie en voor welke 
activiteiten hij zich wil inzetten. Vooral als het gaat om allochtone vrijwilligers, is het niet altijd even makkelijk 
om die verwachtingen helder te krijgen. Vooronderstellingen die in werkelijkheid niet met elkaar overeenko-
men belemmeren de uitwisseling van informatie: “Ik vind het vanzelfsprekend om te weten dat … en ik ga  
ervan uit dat jij dat ook vanzelfsprekend vind, dus dat hoef ik je niet meer te vertellen. En als jij het niet aan 
me vraagt, dan kan ik aan jouw neus niet zien dat jij dat niet weet.” In een rollenspel kunnen organisatiemede-
werkers (en allochtone vrijwilligers) inzicht verwerven in het houden van een intake en het effect van vooron-
derstellingen op de uitwisseling van informatie. 

stappenplan voor werving van 
allochtone vrijwilligers
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instructies 
De situatie die gespeeld wordt is een kennismakingsgesprek met een allochtone  
vrijwilliger. Een deelnemer speelt de rol een bestuurslid of medewerker die verant-
woordelijk is voor de intake / begeleiding van nieuwe vrijwilligers, de begeleider 
speelt de rol van een allochtone vrijwilliger, die wel geïnteresseerd is om iets te doen 
voor de organisatie, maar niet zo goed bekend is met het werk. (Eventueel kan ook 
iemand met een andere etnische achtergrond gevraagd worden om die rol te spelen, 
voor een autochtoon is het echt heel moeilijk om die rol te spelen.) Van tevoren  
bedenken de spelers ieder voor zich: 

■ Wat moet de ander in ieder geval van jou weten? 
■ wat wil je te weten komen van de ander? 
 Vervolgens spelen ze hun rol. De rest van de groep krijgt de opdracht om te 
 observeren en te rapporteren wat er gebeurt. Na 10 minuten stoppen de spelers  
 en wordt de situatie plenair besproken: 

■ Wat gebeurde er? 
■ Hoe voelde je je daarbij? 
■ waardoor werd dit veroorzaakt? 
■ Hoe zou je hiermee kunnen omgaan? 
 Eventueel kan het rollenspel nog een of twee keren worden herhaald, maar dan  
 met andere spelers die het op een andere manier proberen. 
 Na afloop inventariseert de begeleider wat belangrijkste leerpunten zijn geweest  
 voor de deelnemers. 

huLpmIddeL 11
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een sprookje 

Er was eens een man die een nieuw pak nodig had. Hij ging naar een kleermaker en liet een goedkoop pak 
maken. Maar toen het pak klaar was, paste het van geen kanten. Hij klaagde dat het jasje te lang was aan de 
achterkant, de rechtermouw was te lang, één van de pijpen van de broek was te kort en er miste drie knopen.
“Geen probleem”, zei de kleermaker, “krom je rug tot een bochel, hou je arm gebogen, loop met een lam been 
en stop je vingers in de knoopsgaten.”
De man had geen keus, hij kromde en forceerde zijn lichaam in een rare houding om in het pak te passen. Hij 
voelde zich behoorlijk afgezet door de kleermaker, maar verliet het atelier. Hij had pas een paar straten  
gelopen toen een vreemdeling hem aansprak.
“Wie heeft dat pak voor je gemaakt?” vroeg de vreemdeling. “Ik ben zelf op zoek naar een nieuw pak.”
Verbaasd, maar blij met het compliment wees de man de vreemdeling de weg naar de kleermakerszaak. “Dank 
je wel”, zei de vreemdeling, terwijl hij snel die richting uit liep. “Ik denk dat ik daar snel ga kijken voor mijn 
pak. Hij moet wel een geniaal kleermaker zijn dat hij zo’n mismaakte als jij kan kleden!”

Grappig? Misschien, maar het is wel wat de meeste instellingen en organisaties van hun nieuwe klanten, vrij-
willigers en personeel vragen: pas je aan, of de bestaande structuur nou goed is of niet. Kortom: de organisatie 
werkt organisatiegericht en niet vrijwilligersgericht.
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Tips en aandachtspunten  
voor werving

kleurrijk team
Bespreek met anderen de volgende vragen:

�. wat is de reden dat je een allochtone vrijwilliger zoekt?
Als je beweegredenen en verwachtingen duidelijk zijn, zie je beter welke stappen je 
moet zetten. 

2. waarom is je organisatie voor allochtonen aantrekkelijk?
Zijn er al allochtonen actief binnen je organisatie? Heb je persoonlijke contacten met 
allochtonen? Leg je oor bij hen te luisteren!

3. waar zitten voor allochtonen mogelijke belemmeringen?
Denk aan specifieke belemmeringen, maar let ook op de sfeer en de vergadercultuur: 
hoe belangrijk is ’op tijd komen’, hoe strikt zijn de agenda’s? 

�. welk beeld heb je van allochtone vrijwilligers?
Pas op voor stereotiepe beelden; een allochtoon wil net als een ‘Nederlandse’ vrijwil-
liger in de eerste plaats gewoon vrijwilliger zijn. En dus zelf bepalen waarvoor hij of 
zij zich inzet. 

5. heb je al allochtone klanten of leden?
Dat maakt het extra belangrijk om ook het vrijwilligersbestand in te kleuren. En het 
biedt goede aanknopingspunten voor de werving! 

Tips van andere organisaties over werving:
■ Bedenk duidelijke afgeronde taken of tijdelijke projecten. Ze  vormen een goede  
 manier om elkaar te leren kennen. 
■ Vraag mensen direct en persoonlijk; onpersoonlijke media zoals posters of  
 advertenties werken goed als  aanvulling.
■ Vermijd het woord vrijwilligerswerk, leg de nadruk op de activiteit en leg uit hoe die  
 georganiseerd wordt. 
■ Benut de  communicatiemiddelen van de doelgroep: hang posters op prikborden,  
 plaats stukjes in bladen of op websites of vraag de migrantenradio om een  
 interview.
■ Ga te rade bij sleutelfiguren van zelforganisaties, maar zie hen niet louter als  
 ‘leveranciers’ van allochtone vrijwilligers (zie ook het infoblad Kleurrijk samenspel) 

Om aan de slag te gaan:
1. Sluit aan bij persoonlijke motieven
2. De boer op: op bezoek bij allochtone vrijwilligersorganisaties
3. Stageprojecten: jongeren, sociale activering, etc.
4. Samenwerken met migrantenorganisaties

huLpmIddeL 13
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Enkele punten om speciaal op te letten:
■ Belast een allochtone medewerker niet automatisch met de ‘multicultiklusjes’, maar kijk wat hij  
 of zij als persoon te bieden heeft. 
■ Zorg voor een goede uitleg van werkwijzen en taken én een goede dosering! Overlaad  
 nieuwkomers niet met een enorme stroom van informatie. Houd rekening met mensen die het  
 Nederlands niet als moedertaal hebben geleerd.
■ Zorg voor een vast aanspreekpunt, waar de nieuwkomer terecht kan met vragen en problemen.  
 Betrek ook anderen bij de opvang van de nieuwkomer, zo wordt het ‘binden’ een gemeenschap- 
 pelijke verantwoordelijkheid.
■ Probeer het liefst meerdere nieuwkomers tegelijk te plaatsen, zo hebben zij steun aan elkaar in  
 een 'witte' omgeving. 

kleurrijk besturen
Vragen om aan jezelf te stellen voor je allochtoon bestuur gaat werven

�. waarom wil je als bestuur een allochtoon aannemen?
Hoe beter je weet waar je naar op zoek bent, des te makkelijker kun je de vraag toespitsen. 

2. Naar welke kwaliteiten, kennis en vaardigheden zoek je? 
■ Moet iemand verantwoordelijkheid kunnen dragen?
■ Moet iemand op beleidsmatig niveau kunnen meedenken?
■ Moet iemand specifieke kwaliteiten hebben, bijvoorbeeld als penningmeester?  
 Concentreer je op wat voor jullie bestuur het belangrijk is. Des te meer kans dat je iemand vindt! 

3. wat zijn de voordelen voor de nieuwe allochtone bestuurder?
■ De mogelijkheid iets voor de eigen gemeenschap te betekenen.
■ Of juist: de mogelijkheid een eerste stap buiten het eigen allochtone netwerk te zetten.
■ Leerzame ervaring, goed voor het CV.
■ Nieuwe contacten, netwerken.

�. waar kunnen belemmeringen liggen?  
■ Veel allochtonen zijn onzeker over hun taalbeheersing, zeker als het gaat over het doornemen van  
 omvangrijke vergaderstukken. Is dat noodzakelijk, of kan je iemand daarvan ‘vrijstellen’? 
■ Veel allochtone vrouwen hebben een extra ‘duwtje in de rug’ nodig (zie ook het infoblad ‘Kleurrijk  
 aanbod’) 

Pas op voor stereotype verwachtingen
■ Een allochtoon heeft niet per se kennis van zijn of haar eigen cultuur.
■ Een allochtoon vertegenwoordigt niet per se zijn of haar gemeenschap.
■ Een allochtoon wil in het bestuur niet automatisch belast worden met de ‘migrantenzaken’. 
■ Tussen allochtonen onderling zijn even grote verschillen als tussen allochtonen en autochtonen.
■ Iedere allochtoon is ervaringsdeskundige op het gebied van ‘anders zijn’. En weet hoe het is om  
 voortdurend te moeten switchen tussen twee culturen.

Tips en aandachtspunten  
voor werving
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Tips van andere organisaties
■ Bedenk duidelijke afgeronde taken of tijdelijke projecten. Vraag bijvoorbeeld een  
 gastredacteur in plaats van meteen een redactielid.
■ Geef nieuwe bestuursleden verantwoordelijkheid. Laat ze niet alleen achter de  
 bar staan.
■ Ga naar mensen toe. Ga naar de moskee en doe ook zaken in de moskee. Let er  
 wel op dat je hun gast bent. Besef je positie en gedraag je hier ook naar. Zij be 
 palen de wijze waarop. 
■ Zijn er al allochtonen actief binnen de organisatie? Let goed op ‘jong talent’ en  
 probeer kader te kweken (maar pas op voor overvragen!).
■ Zorg voor een mentor of coach voor nieuwe bestuursleden en zoek eventueel op 
 lossingen voor specifieke problemen waar allochtone bestuursleden tegenaan  
 lopen. 
■ Ga te rade bij sleutelfiguren van zelforganisaties, maar zie hen niet louter als  
 ‘leveranciers’ van allochtoon talent (zie ook het infoblad Kleurrijk samenspel) 
■ Put inspiratie uit www.eutonos.nl, de site die meer kleur brengt in de Nederlandse  
 schoolbesturen.

Je weet wat je zoekt en wat je organisatie zelf te bieden heeft? Dan is het tijd om aan 
de slag te gaan. Drie aanknopingspunten voor het werken aan kleur in het bestuur. 

�. moskeebesturen en zelforganisaties
Turkse en Marokkaanse mannen met ervaring (jonger en ouder) zijn bijvoorbeeld te 
vinden in het moskeebestuur. Vaak zijn ook meerdere zogeheten zelforganisaties  
actief. Via Vluchtelingenwerk kun je in contact komen met vluchtelingen of nieuw- 
komers met specifieke kwaliteiten, opgedaan in hun thuisland. 

2. welzijnsinstellingen, wijk- en buurtraden en ouderraden. 
Allochtone mannen en vrouwen met ervaring in ‘gemengde’ overlegsituaties vind je in 
welzijnsinstellingen, wijk- en buurtraden en ouderraden. Vaak zijn het mensen waar 
veel aan getrokken wordt, omdat ze zowel door de allochtone gemeenschap als door 
de ‘witte’ organisaties als contactpersoon gezien worden. Misschien is zo iemand  
echter wel gemotiveerd zijn invloed eens op een andere manier in te zetten. Ook  
allochtone jongeren zijn vaak actief in de wijk of voor hun eigen netwerk.

3. Bedrijven en andere werkgevers. 
Jongere allochtonen komen via het verenigingsleven en het gebruikelijke vergadercir-
cuit soms lastig in beeld, terwijl ze toch op allerlei plaatsen in bedrijven, de gemeen-
te, banken en instellingen verantwoordelijke functies bekleden.

huLpmIddeL 13
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Voorwaarden voor intercultureel 
samenwerken 

De 3 e’s

Expliciteer
■ elkaars doelen, motieven en verwachtingen
■ gemeenschappelijke doelen en belangen
■ elkaars werkwijze
■ elkaars win-win-situatie
■ (respect voor) verschillen
■ basis van gelijkwaardigheid
■ soort van samenwerking

Elimineer
■ verborgen agenda’s
■ (een gevoel van) machtsverschil en dominantie
■ paternalisme
■ vooroordelen
■ haast
■ te hoge druk en verwachtingen op de ander
■ benadrukken van verschillen

Experimenteer
■ met gezellige activiteiten en ervaringen uitwisselen
■ met luisteren en de tijd nemen
■ met andere werkwijzen
■ met gezamenlijke verantwoordelijkheid
■ met verrijkingen voor het product en het proces
■ met de deskundigheid en inzet van de ander
■ met diversiteit: dit is lastig maar ook leuk
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kleurrijk samenspel
Stappen om meer kleur in je netwerk te krijgen: 
■ Breng je netwerk in kaart: waar heb je als organisatie al contact? Waar heb je  
 persoonlijke aanknopingspunten? Bestaande contacten worden vaak over het hoofd  
 gezien; samen ken je meer mensen dan je denkt!
■ Waar zitten de belangrijkste witte vlekken in je netwerk? Kijk bijvoorbeeld naar de  
 voor jullie belangrijkste allochtone groep(en), leeftijd, sector, buurt of soort   
 organisatie.
■ Maak een plan hoe je je netwerk gaat uitbreiden. Neem je acties zoveel mogelijk  
 op in reguliere activiteiten en bijeenkomsten. Zo blijft je plan haalbaar en er raken  
 meer mensen bij betrokken.
■ Bereid elke ontmoeting of presentatie goed voor: wat wil je weten van je partner?  
 En hij of zij van jou?
■ Houd je plan in de gaten, maar haak ook in op onverwachte kansen!

tips: wat werkt als je gaat samenwerken:
■ Een gemeenschappelijk belang vinden
■ De tijd nemen om contact te maken en vertrouwen te winnen
■ De ander niet zien als doelgroep, maar als gelijkwaardige partner
■ Beginnen met een concreet en haalbaar doel

De belangrijkste voorwaarden voor interculturele samenwerking zijn: 
■ Het gemeenschappelijk belang voorop zetten
■ De verschillen laten voor wat ze zijn
■ Onderzoeken in plaats van overtuigen
(Edwin Hoffman, adviseur/trainer interculturele communicatie)

Tips en aandachtspunten voor 
samenwerking

huLpmIddeL 15
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Voorbeeld draaiboek bijeenkomsten

�6 a. Voorbeeld voor twee dagdelen

Bijeenkomst � 
kleurrijk van start (duur � uur)
■ Kennismaken
■ Bespreken van verwachtingen
■ Verandering in de samenleving: beeldvorming, vooroordelen en feiten
■ Oefening ’t Winkeltje, bespreken van aanbod
■ Plannen en afspraken maken

wat tijdsindicatie 
in minuten

Benodigd

Kennismaking
- Vertel over je naam
- Je organisatie: wat willen jullie bereiken? Wat 
betekent een kleurrijke organisatie voor jullie?

30’ Flip-over papier, dikke stiften

Wat wil je bereiken? Wat zijn de problemen?  
Wat hoop je hier op te lossen?

30’ Flip-over papier, dikke stiften

PAUZE 15’ Koffie en thee

Allochtonen en vrijwilligerswerk
Input adhv powerpoint presentatie

15’
Powerpointpresentatie, laptop,  
beamer, hand-outs

Discussie a.d.h.v.  stellingen 45’ 3 stellingen

PAUZE 15’ Koffie en thee

Rollenspel ‘ t Winkeltje 60’
Spelmethodiek, flip-over papier en 
stiften

PAUZE 15’ Koffie en thee

Stappen zetten
Samen met de deelnemers een aantal stappen 
voor henzelf op papier zetten

45’
Stappenplan vooropgezet op papier  
om in te vullen

Plannen, afspraken, huiswerkopdracht 15’
Plan volgende bijeenkomsten op 
papier
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Bijeenkomst 2
kleurrijk werven en behouden van vrijwilligers (duur � uur)

wat tijdsindicatie 
in minuten

Benodigd

Huiswerk en opwarmer 30’
Flip-over papier, dikke 
stiften

Presentatie Wervingscirkel  
en oefening

60’ 
Flip-over papier, dikke 
stiften

PAUZE 15’ Koffie en thee

Tips en ‘good practices’  
en discussie

60’ 
Powerpointpresentatie, 
laptop, beamer, 
hand-outs

PAUZE 15’ 3 stellingen

Plan van aanpak per  
deelnemende club 
uitwerken

45’ Koffie en thee

Evaluatie
Naast schriftelijk, evt.  
ook spelvorm

15’
Spelmethodiek,  
flip-over papier en 
stiften

huLpmIddeL 16
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�6 b. Voorbeeld voor drie dagdelen

Bijeenkomst �: 
kleurrijk van start (duur 3 uur)
■ Kennismaken
■ Bespreken van verwachtingen
■ Verandering in de samenleving: beeldvorming, vooroordelen en feiten
■ Plannen en afspraken maken

wat tijdsindicatie in 
minuten

Benodigd

Kennismaking
- Vertel over je naam
- Je organisatie: wat willen jullie bereiken?  
Wat betekent een kleurrijke organisatie voor 
jullie? 

30’ Flip-over papier, dikke stiften

Wat wil je bereiken? Wat zijn de problemen?  
Wat hoop je hier op te lossen?

30’ Flip-over papier, dikke stiften

PAUZE 15’ Koffie en thee

Allochtonen en vrijwilligerswerk
Input adhv powerpointpresentatie

15’
Powerpointpresentatie, laptop,  
beamer, hand-outs  
(zie hulpmiddelen 3 en �)

Wat betekent het om in een multiculturele  
samenleving te wonen? Wat betekent dat voor  
jouw vrijwilligerswerk?
Discussie a.d.h.v.  stellingen

45’
3 stellingen  
(zie hulpmiddel 5)

PAUZE 15’ Koffie en thee

Plannen en afspraken
Wat kan je bijdragen? Wat kan het steunpunt 
doen? Wanneer is de volgende bijeenkomst?
Discussie en besluitvorming

30’
Plan volgende bijeenkomsten op 
papier

Bijeenkomst 2: 
Voor wie, met wie? (duur 2 uur)
■ Wat heeft je organisatie te bieden?
■ Hoe wordt je organisatie gezien door anderen?
■ Samenwerken: wie? wanneer? waarom? hoe?

Voorbeeld draaiboek bijeenkomsten
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wat tijdsindicatie 
in minuten

Benodigd

Hernieuwde kennismaking
Wat is het leukste wat je in je 
vrijwilligerswerk de laatste tijd 
hebt meegemaakt?

15’

Rollenspel ‘ t Winkeltje 45’ 
Spelmethodiek, flip-over 
papier en stiften 

PAUZE 15’ Koffie en thee

Nabespreking ‘t Winkeltje 30’ 
Flip-over papier om punten 
op te schrijven

Stappen zetten. Samen met de 
deelnemers een aantal stappen 
voor henzelf op papier zetten

30’
Stappenplan vooropgezet op 
papier om in te vullen

kleurrijk werven en behouden van vrijwilligers (duur 2 uur)
■ Vrijwilligers werven
■ Vrijwilligers behouden

wat tijdsindicatie
in minuten

Benodigd

Presentatie Wervingscirkel en 
oefening

45’
Powerpointpresentatie, lap-
top, beamer, hand-out, 
oefening 

Tips en ‘good practice’ en 
discussie

20’
Vragen uit infobladen: zijn 
dit de juiste? 

PAUZE 15’

Plannen eventueel vervolg 25’

Evaluatie. Naast schriftelijk, evt. 
ook spelvorm

15’ Evaluatieformulieren 

huLpmIddeL 16



huLpmIddeL 18

huLpmIddeL 17

60

halffabricaten voor infobladen

Deze halffabricaten kunt u zelf gebruiken om infobladen te maken.  
Klik hier om de bruikbare halffabricaten te downloaden.

Voorbeelden infobladen van 
best en breda

Beide infobladen geven een goed voorbeeld van de inhoud, vorm en het gebruik er van.  
Klik hier om de voorbeelden te downloaden.

http://www.nov.nl/smartsite.dws?id=117706
http://www.nov.nl/smartsite.dws?id=117706
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http://www.movisie.nl/staptwee 
De Routeplanner Stap Twee is hét eindproduct van vijf jaar Stap Twee in de praktijk. 
Deze routeplanner bevat informatie waar vrijwilligersorganisaties, die aan de slag 
willen met dit thema, hun voordeel mee kunnen doen. Maar ook voor ondersteunings-
instellingen is de Routeplanner een handig middel om zich te oriënteren op intercul-
tureel werken.

Van hofmakerij tot huishouding. 
Over interculturele samenwerking tussen (vrijwilligers)organisaties
Auteurs: Bosch, van den A. Goeptar, H. en Wilbrink, I. 
Uitgever: Stap Twee/CIVIQ jaar: 2003
Praktisch hulpmiddel bij interculturele samenwerking tussen (vrijwilligers) 
organisaties. Op basis van de ideeën van Moss Kanter wordt de samenwerking tussen 
organisaties vergeleken met een relatie. Het is bedoeld voor organisaties die willen 
gaan werken met organisaties met een andere culturele achtergrond. Het boekje  
bevat naast theorie, juist ook veel praktische informatie, voorbeelden en citaten.
 
extra handen. Nu ook in kleur! Over het inschakelen van allochtone vrijwilligers 
Auteurs: Veenstra, H. 
Uitgever: I2D jaar: 2006 
Brochure met tips en aandachtspunten voor het betrekken van allochtonen bij het 
vrijwilligerswerk.

hand Saam Divers 
Auteurs: Münz, A. en Popovic, M. en 
Uitgever: CPC/MOVISIE jaar: 2007 
Methode voor de ontwikkeling van diversiteit van het vrijwilligersbestand van reguliere 
organisaties. Uitgangspunt daarbij is om te leren van migrantenorganisaties, die met 
succes vrijwilligers uit de eigen en vaak ook andere culturen aan zich weten te 
binden.

Vinden en vasthouden : werving van politiek en bestuurlijk talent 
Auteurs: Galesloot, H. 
Uitgever: Instituut voor Publiek en Politiek jaar: 2005 
Vrouwen, allochtonen en jongeren vind je nog weinig in besturen. En dat terwijl de 
Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd. Eenzijdig samengestelde besturen 
missen de aansluiting bij die verandering. Tips voor het vinden van nieuw bestuursta-
lent en hoe dit vervolgens vast te houden.

klik! inspiratiegids voor gemengd besturen 
Auteurs: Medema, N. en Kok, E. en Popovic, M.
Uitgever: MOVISIE jaar: 2007 
Bundeling van ervaringen met het vinden en binden van nieuwe Nederlanders als  
bestuursleden. Een vijftal duo-interviews en een aantal handzame tips.

Interessante websites en literatuur
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handreiking interetnische Contacten 
Auteurs: Bebelaar, K. 
Uitgever: Forum jaar: 2007 
Handreiking bedoeld voor mensen die activiteiten willen uitvoeren om contacten tussen verschillende  
bevolkingsgroepen te stimuleren. De handreiking richt zich voornamelijk op interetnische contacten.  
De tekst gaat echter niet uitsluitend over contacten tussen allochtonen en autochtonen. Mensen zijn immers 
niet zomaar in één groep in te delen. Iedereen heeft meerdere identiteiten die in bepaalde situaties een meer 
of minder grote rol spelen.
URL: http://www.forum.nl/pdf/interetnische-contacten.pdf

trainen over diversiteit 
Auteurs: Bos, M. en Cense, M. 
Uitgever: Transact jaar: 2005 ISBN: 90721277579
Als dienstverleners geen aandacht hebben voor de diversiteit van hun klanten, bestaat het risico dat ze te veel 
in stereotyperingen denken en handelen. Handboek met praktisch materiaal om in de training van dienstverle-
ners aandacht te besteden aan diversiteit.

mixed management : handboek diversiteit m/V 
Uitgever: Ministerie van SZW jaar: 2005 
Handboek dat organisaties helpt de doorstroming van vrouwen te bevorderen om zodoende de gewenste  
m/v-balans te bereiken. Aan bod komen negen human resource instrumenten die speciaal ontwikkeld zijn voor 
deze doorstroming.

interculturalisatie een andere kijk! : hoe vrijwillige dienstverlening bijdraagt aan de zorg voor allochtone 
cliënten 
Auteurs: Lam, P. 
Uitgever: CIVIQ jaar: 2005 
Steeds meer zorginstellingen zien het nut en de noodzaak van het interculturaliseren van hun vrijwillige dienst-
verlening voor allochtone cliënten. Deze publicatie is een introductie op de inspiratiedag voor zorginstellingen 
over dit onderwerp in juni 2005.

Verschillende mensen, gelijke zorg [DVD] : interculturalisatie doen we samen! 
Uitgever: Zorgbelang Gelderland jaar: 2006
DVD met brochure over hoe organisaties in zorg en welzijn toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor  
allochtone zorgvragers kunnen vergroten.

multiculturele buurtinitiatieven wie het kleine niet eert....
Auteurs: Kraan, H. en Veldhuijzen, W. en 
Uitgever: Primo jaar: 2005 
Hoe zorgen we ervoor dat ook bewoners van allochtone achtergrond meedenken over de toekomst van de wijk 
en meedoen aan het organiseren van activiteiten?  Helder stappenplan dat in principe in iedere wijk toegepast 
kan worden.
URL: http://www.primo-nh.nl/uploads/Multiculturele buurtinitiatieven.pdf
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kleur in sport : Op zoek naar goede praktijken in multiculturele sportverenigingen 
Auteurs: Daal, H.J. van en Keur, R. en 
Uitgever: Verwey-Jonker jaar: 2006 
De aanwezigheid van etnische sportverenigingen biedt aan nieuwkomers een eigen 
niche binnen de multiculturele samenleving, wat hun emancipatie en integratie kan 
ondersteunen. Een aantal  adviezen op een rij die algemene én etnische sportvereni-
gingen kunnen helpen het hoofd boven water te houden en de integratie kunnen  
bevorderen. De aanbevelingen strekken zich uit van de rekrutering van allochtone  
leden tot het opzetten van een vrijwilligersbeleid geven ook en een aanzet tot het  
ontwikkelen van multiculturele organisatiecompetenties.
URL: http://www.verwey-jonker.nl/images/dynamisch/D3653242defjd.pdf

portretten in kleur. managers van diversiteit. 
Auteurs: Choua, S. en Rynck, P. de en Tijskens, E.
Uitgever: Koning Boudewijn Stichting jaar: 2008 ISBN: 978-90-5130-602-6
15 praktijkvoorbeelden van buurten, verenigingen, scholen en  ondernemingen,  
over hoe zij diversiteit succesvol aanpakken en welke problemen ze daarbij moesten 
overwinnen. Brochure biedt ook enkele opmerkelijke aandachtspunten, gelijkenissen, 
bekommernissen en reflecties die uit de projecten voortvloeien.
URL: http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-FRB/3)_Publications/PUB2007_1752_
ManDiversiteit.pdf

allemaal andersdenkenden : Omgaan met cultuurverschillen 
Auteurs: Hofstede, G. en Hofstede, G.J. en 
Uitgever: Contact jaar: 2006 ISBN: 9025426816
Mensen uit andere landen denken, voelen en handelen anders dan wij hier gewend 
zijn. Wat deze verschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, gezondheid, gezinsle-
ven, onderwijs, werk en overheid. De verschillende manieren waarop organisaties 
functioneren, zowel van land tot land als binnen één en hetzelfde land en wat er  
gebeurt als verschillende culturen elkaar ontmoeten.

De waarde van interetnisch contact : een onderzoek over initiatieven en beleids-
projecten om interetnisch contact te bevorderen 
Auteurs: Snel, E. en Boonstra, N. en 
Uitgever: Universiteit Twente/Verwey-Jonker Instituut jaar: 2005 ISBN: 
Inventarisatie en beschrijving van  bestaande initiatieven van lokale overheden en  
andere (ook particuliere) partijen om sociale binding en interetnische contacten in 
multi-etnische stadswijken te versterken..
URL: http://www.nicis.nl/kenniscentrum/binaries/kiem/bulk/onderzoek/2006/10/waarde-
van-interetnisch-contact.pdf


