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Kleurmeter  Vrijwilligerswerk             versie  2014-1 

 
De Kleurmeter Vrijwilligerswerk heeft als doel het intercultureel werken binnen 

vrijwilligersorganisaties verder vorm te geven.  Meer allochtone vrijwilligers en/of 

meer allochtone leden/cliënten. 

Vragenlijst  
 
De onderdelen van de Kleurmeter zijn: 
.  

1. Beleid en Bezinnen 
2. Binnenhalen - Werving 
3. Begeleiden 
4. Belonen 
5. Behouden 
6. Beëindigen - Vertrek 

 
Het beantwoorden van de 46 vragen neemt ongeveer 30 minuten in beslag 
Beantwoord de vragen met JA of NEE. Kijk daarna naar de lijst met adviezen. 
 
Besluit op organisatieniveau welke adviezen opgenomen worden in de werkwijze en 
in het beleid. Maak ook een tijdsplanning voor de aanpassingen. 
De vragenlijst kan elk jaar opnieuw gebruikt worden als evaluatiemiddel.  
 
De termen autochtoon en allochtoon worden gebruikt. In deze kleurmeter wordt 
onder allochtonen de Niet-Westerse Allochtonen verstaan. 
Niet-Westerse allochtonen zijn: 
 

 Personen die zelf in Afrika, Azië, Zuid-Amerika of Oost-Europa zijn geboren. 

 Personen die zelf in Nederland zijn geboren, maar waarvan de vader en/of de 
moeder in één van de genoemde gebieden geboren is. 

 
BELEID  EN BEZINNEN     
 
1.Heeft de organisatie een doelstelling en/of beleidsnota wat betreft allochtone 
vrijwilligers en allochtone leden/cliënten? 
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2. Heeft de organisatie doelstellingen wat ze met allochtone vrijwilligers wil 
bereiken? 
 
3. Heeft de organisatie een visie hoe de genoemde doelstellingen te realiseren? 
 
4. Is er een bestuurslid aanspreekpunt voor beleid en activiteiten wat betreft 
allochtonen? 
 
5. Is er beleid om meer allochtone bestuurders te krijgen? 
 
6.Is er beleid om meer allochtone vrijwilligers te krijgen? 

 
7. Is er beleid om meer allochtone leden/cliënten te krijgen? 
 
8.Is het percentage allochtonen binnen de wijk/gemeente bekend? 
 
9. Is het percentage allochtone leden / allochtone cliënten binnen de 
organisatie bekend? 
 
10. Is het percentage allochtone vrijwilligers binnen de organisatie is bekend? 
11. Is het percentage allochtone bestuursleden binnen de organisatie bekend? 
 
12. Wordt er regelmatig onderzocht wat de autochtone en allochtone 
vrijwilligers van de interculturele aspecten van de organisatie vinden? 
 
13. Wordt  er regelmatig onderzocht wat de autochtone en allochtone leden / 
cliënten van de interculturele aspecten van de organisatie vinden? 
 
14. Heeft de organisatie regelmatig contacten met allochtone zelforganisaties, 
ambtenaren minderheden en deskundigen op het gebied van minderheden? 
 
15. Kent de organisatie binnen de eigen organisatie de autochtone en 
allochtone sleutelfiguren op het gebied van interculturele contacten en 
interculturele aspecten? 
 
16. Besteedt de organisatie in de media en in contacten naar buiten aandacht 
aan het interculturele karakter van de organisatie? 
 
17. Zorgt de organisatie voor scholing op het gebied van cultuurverschillen 
onder autochtone vrijwilligers? 
 
BINNENHALEN - WERVING 
 
18. Is er is een gerichte werving wat betreft etniciteit? 
 
19. Wordt er gebruik gemaakt van allochtone intermediairs? 
 
20. Is het duidelijk op welke wijzen er geworven zal worden? 
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21. Wordt er bij de werving rekening gehouden met de eventuele behoefte 
onder allochtonen wat betreft taalstage, werkstage, maatschappelijke stage of 
(re)activering? 
 
22. Worden familieleden van de allochtone leden/cliënten actief benaderd voor 
het vrijwilligerswerk? 
 
23. Is informatie voor vrijwilligers ook in andere talen beschikbaar of is er 
iemand die dit mondeling uit kan leggen? 
 
24. Is er vastgelegd over welke kwaliteiten de allochtone vrijwilliger moet 
beschikken? 
 
25. Wordt er ingespeeld op de specifieke kwaliteiten van de vrijwilliger (denk 
aan talenkennis, kennis over cultuurverschillen, werkervaringen in het land van 
herkomst)? 
 
26. Is het bij de organisatie bekend wat de consequenties zijn voor de 
organisatie en voor de vrijwilliger als hij/zij een asielzoeker of vreemdeling is? 
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BEGELEIDEN 
 
Dit onderwerp heeft betrekking op allochtone en autochtone vrijwilligers! 
 
27. Zijn de taken voor alle vrijwilligers duidelijk? 
 
28. Heeft elke vrijwilliger een duidelijk aanspreekpunt of contactpersoon? 
 
29. Is er voor elke nieuwe vrijwilliger een inwerkprogramma? 
 
30. Heeft elke vrijwilliger een collega vrijwilliger(s) waarmee regelmatig wordt 
samengewerkt? 
 
31. Wordt er rekening gehouden met eventuele taboes en culturele aspecten  
(bijv. het moeten draaien van bardiensten, man-vrouw relaties)? 
 
32. Zijn de eisen wat betreft kennis en spreken van de Nederlandse taal, 
kleding enz. vastgelegd? 
 
33. Kunnen vrijwilligers specifieke ondersteuning krijgen (bijv. individuele 
ondersteuning, taalverwerving, speciale trainingen)? 

 
34. Is het voor de vrijwilligers duidelijk wat het beleid is ten aanzien van 
ongewenst gedrag, conflicten, discriminatie en bij wie men terecht kan als men 
vragen/klachten heeft? 
 
35. Wordt de tevredenheid van de vrijwilligers onderzocht? 
 
 
BELONEN 
Dit onderwerp heeft betrekking op allochtone en autochtone vrijwilligers! 
 
36. Vraagt de organisatie de vrijwilligers naar hun motivatie om 
vrijwilligerswerk te doen en probeert  de organisatie daar rekening mee te 
houden? 
 
37. Besteedt de organisatie tijd en aandacht om haar waardering voor het 
vrijwilligerswerk te laten blijken? 
 
38. Is het duidelijk welke persoon verantwoordelijk is voor de 
beloning/waardering van de vrijwilliger? 
 
39. Is het duidelijk welke onkosten en beloningen er betaald kunnen worden? 
 
 
BEHOUDEN 
Dit onderwerp heeft betrekking op allochtone en autochtone vrijwilligers! 
 
40.Is de organisatie flexibel in de taken voor de vrijwilliger zodat het werk 
interessant blijft? 
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41. Staat de organisatie open voor de wensen / carrière van de vrijwilliger? 
 
BEËINDIGEN - VERTREK 
 
42. Houdt de organisatie bij hoeveel allochtone en autochtone vrijwilligers 
vertrekken? 
 
43. Kent de organisatie de redenen van vertrek van de vrijwilligers? 
 
44. Vraagt de organisatie feedback van de vertrekkende vrijwilligers? 
 
45. Is het bekend of allochtone vrijwilligers korter/langer actief blijven dan 
autochtone vrijwilligers? 
 
46. Is het bekend of allochtone leden/cliënten korter/langer lid blijven dan 
autochtone leden/cliënten? 
 


