
JanCornelis@KameleonTrainingen.nl 
 

 
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 met adviezen 
 
De onderdelen van de Kleurmeter zijn: 
.  

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

 
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.De organisatie heeft een doelstelling en/of beleidsnota wat betreft allochtone 
vrijwilligers en allochtone leden/cliënten 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Een vaak gebruikte doelstelling is dat het percentage allochtone vrijwilligers 
en allochtone leden een afspiegeling dient te zijn van het percentage van de 
wijk of de gemeente. Een dergelijke doelstelling is op korte termijn zeer  



JanCornelis@KameleonTrainingen.nl 
 

moeilijk te realiseren. Lagere doelstellingen wat betreft percentages is 
realistischer voor de korte termijn. Geef streeftermijnen aan. 

 Stel je de vraag waarom de vereniging streeft naar meer allochtone leden en 
allochtone vrijwilligers. Gedacht kan worden aan: afspiegeling van de 
wijk/gemeente, meer leden, meer vrijwilligers, enz.  

 In plaats van doelstellingen in percentages allochtone vrijwilligers en 
allochtone leden (getalsmatige benadering), kan er ook op een andere manier 
begonnen worden door de randvoorwaarden te veranderen. Een aantal 
adviezen uit deze Kleurmeter zouden het startpunt kunnen zijn. 

 
2. De organisatie heeft doelstellingen wat ze met allochtone vrijwilligers wil 
bereiken 
 
Gedacht kan worden aan: 

 Aanpassen van imago en identiteit van de vereniging 

 Beter contact met de ouders/achterban van de leden 

 Benutting van potentiële vrijwilligers 

 Benutten van aanwezige kennis (o.a. taal), netwerken, (interculturele) 
vaardigheden 

 Ideële doelstellingen  
 
3. De organisatie heeft een visie hoe de genoemde doelstellingen te realiseren 
 
De adviezen uit deze Kleurmeter kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling van 
de visie. 
 
4. Er is een bestuurslid aanspreekpunt voor beleid en activiteiten wat betreft 
allochtonen 
 
Kies niet iemand die nog tijd over heeft. Kies iemand die dit ambieert en ook kan. 
Iemand met interculturele vaardigheden en een intercultureel netwerk. Een 
allochtoon bestuurslid is een optie, maar kies hem/haar om zijn/haar vaardigheden 
en niet vanwege zijn/haar afkomst. Iemand met een multiculturele houding (denkend 
vanuit veel culturen) heeft de voorkeur boven iemand die bi-cultureel denkt/handelt 
(eigen cultuur en de Nederlandse cultuur). Het aanstellen van een bestuurslid voor 
intercultureel beleid/werken moet de rest van het bestuur niet ontlasten van deze 
taak. De rest van het bestuur en de rest van de organisatie moet dit onderwerp ook 
dragen. 
 
5. Er is beleid om meer allochtone bestuurders te krijgen 
 
Meer allochtone bestuursleden met een afspiegeling van de leden/cliënten van de 
vereniging kan goed zijn voor het imago en de binding die leden/cliënten bij de 
organisatie voelen. 
Het vinden en behouden van allochtone bestuursleden is mogelijk nog moeilijker dan 
het vinden en behouden van autochtone bestuursleden. Met name de allochtonen 
van de 1e generatie beheersen het Nederlands vaak onvoldoende voor een 
dergelijke functie. Diegenen die wel voldoende Nederlands spreken zijn in het 
algemeen al overbelast bij de ondersteuning van taalgenoten (doktersbezoek, 
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brieven enz.). Benut deze personen dan ook zo functioneel mogelijk: talenkennis, 
interculturele vaardigheden en netwerken. Voorkom dat zij door overbelasting weer 
snel afhaken. Betrek allochtone leden/cliënten bij het zoeken naar allochtone 
bestuursleden. 
 
6.Er is beleid om meer allochtone vrijwilligers te krijgen 

 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Waarom wil de vereniging meer allochtone vrijwilligers? Praktische motieven 
en/of ideële motieven? 

 Welke vrijwilligers zijn nodig? Leeftijd? Kennis/vaardigheden? Uren per week? 
Vaste tijden of flexibel? Voor kortere of langere tijd? 

 Hoe kijkt een allochtone vrijwilliger naar jullie organisatie? Voelt hij/zij zich er 
snel thuis? 

 Wie gaat het beleid uitvoeren? 

 Is er geld en tijd om het beleid uit te kunnen voeren? 

 Zorg meteen voor een goede begeleiding om de nieuwe vrijwilligers ook te 
behouden. 

 Stel je de vraag waarom vrijwilligerswerk voor allochtonen interessant kan zijn 
(stage, taalstage, ervaringen uit het geboorteland kunnen gebruiken, netwerk 
opbouwen, opstap naar werk…..) 

 Wat zijn de eisen aan de nieuwe vrijwilligers en moeten zij aan alle eisen 
voldoen (dus ook aan taaleisen)? 
 

7. Er is beleid om meer allochtone leden/cliënten te krijgen 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Waarom wil de organisatie meer allochtone deelnemers? Praktische en/of 
ideële motieven? 

 Wat heeft de organisatie deze nieuwe deelnemers te bieden? 

 Wat zijn de randvoorwaarden / wensen van deze nieuwe deelnemers om mee 
te willen/kunnen doen?  

 Neem contact op met scholen: nodig hele klassen uit. Welke groepen zijn er 
nog meer uit te nodigen? 

 Faciliteren van het lidmaatschap voor autochtonen en allochtonen door 
tussenkomst van Rechtop   http://www.rechtop.nu/   

 
 
8.Het percentage allochtonen binnen de wijk/gemeente is bekend 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 
Zie voor het aantallen allochtonen per gemeente: 
http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/bevolking/publicaties/publicaties/archief/2013/2012-b55-pub.htm  
 
Op de site van de eigen gemeente is ook vaak informatie te vinden.  
 
Enkele opmerkingen bij deze cijfers: 

http://www.rechtop.nu/
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/publicaties/archief/2013/2012-b55-pub.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/publicaties/archief/2013/2012-b55-pub.htm
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 Er wordt niet altijd onderscheid gemaakt tussen 1e en 2e generatie 
allochtonen. 

 De cijfers geven geen inzicht in de verschillende subgroepen uit een bepaald 
land van herkomst. Religieuze groepen, taalgroepen enz. Zorg voor 
voldoende kennis over diversiteit binnen een groep. 

 De cijfers van het CBS geven ook geen inzicht in de verdeling over de 
verschillende wijken. 

 Deze cijfers zeggen niets over verschillen in opleidingsniveau en kennis van 
het Nederlands. Houd rekening met deze verschillen. 

 
9. Het percentage allochtone leden / allochtone cliënten binnen de organisatie 
is bekend 
 
Niet iedereen vindt het prettig om bij de inschrijving de vraag te krijgen of hij/zij 
allochtoon is. Schattingen zijn vaak ook al voldoende. 
 
10. Het percentage allochtone vrijwilligers binnen de organisatie is bekend 
 
Niet iedereen vindt het prettig om bij de inschrijving de vraag te krijgen of hij/zij 
allochtoon is. Schattingen zijn vaak ook al voldoende. 
 
11. Het percentage allochtone bestuursleden binnen de organisatie is bekend 
 
Bij het zoeken naar allochtone bestuursleden kan er gedacht worden aan: 

 Willen we allochtone bestuursleden om een bepaalde kennis in huis te halen? 
En/of 

 Willen we toegang krijgen tot nieuwe netwerken? En/of 

 Willen we een andere uitstraling/imago krijgen? 

 Zijn we op zoek naar een allochtoon bestuurslid of van een specifieke 
etniciteit? 

 Vrij veel migranten zijn bi-cultureel: thuis in hun eigen cultuur en in de 
Nederlandse cultuur. Voor bepaalde functies is het beter om iemand te 
hebben die multicultureel is: vaardigheden en contacten in verschillende 
culturen. 

 Vraag niet iemand vanwege zijn/haar etnische afkomst, maar vanwege 
zijn/haar kennis, vaardigheden en netwerken. 

 De meeste allochtonen die gevraagd worden voor o.a. bestuursfuncties 
worden vaak ook voor andere functies gevraagd, hebben vaak een drukke 
baan en krijgen in hun privé omgeving ook veel vragen om ondersteuning. Zet 
ze dus in op een effectieve manier. Wat kan de organisatie voor hem/haar 
betekenen om de bestuursfunctie aantrekkelijk te laten blijven (geldt voor alle 
bestuursleden). 

 Neem contact op met allochtone organisaties (vaak zelforganisaties). Kunnen 
jullie iets voor elkaar betekenen? 

 
12. Er wordt regelmatig onderzocht wat de autochtone en allochtone 
vrijwilligers van de interculturele aspecten van de organisatie vinden 
 

 Dit kan individueel gevraagd worden of in groepsverband. 
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 In groepsverband kan dit goed in de vorm van een SWOT-analyse. Wat zijn 
de Sterke (strong), Zwakke (weak) interculturele aspecten van de organisatie. 
Kijkend naar de toekomst, wat zijn dan de Kansen (opportunities) en 
Bedreigingen (threats) van de interculturele aspecten van de organisatie. Zie 
bijv. http://www.intemarketing.nl/marketing/analyses/swot-analyse    

 

http://www.intemarketing.nl/marketing/analyses/swot-analyse
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13. Er wordt regelmatig onderzocht wat de autochtone en allochtone leden / 
cliënten van de interculturele aspecten van de organisatie vinden 
 
De meningen van de allochtone deelnemers kunnen informatie geven in hoeverre zij 
zich thuis voelen bij de organisatie. De meningen van de autochtone deelnemers 
kunnen dit ook en zij kunnen weerstanden duidelijk maken wat betreft de 
interculturalisatie. Beide meningen zijn nodig voor het te voeren beleid. 
Het is de vraag of de inspanningen voor een onderzoek opwegen tegen de resultaten 
die een dergelijk onderzoek opleveren. Vraag ook aan de vrijwilligers (positieve en 
negatieve) signalen op te vangen en door te geven aan de leiding.    
 
14. De organisatie heeft regelmatig contacten met allochtone zelforganisaties, 
ambtenaren minderheden en deskundigen op het gebied van minderheden 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Vraag bij de gemeente een adressenlijst op van de allochtone 
zelforganisaties. 

 Bezoek bijeenkomsten waar veel van deze organisaties ook naar toe gaan. 

 Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Wat kunnen jullie voor elkaar 
betekenen? 

 
15. De organisatie kent binnen de eigen organisatie de autochtone en 
allochtone sleutelfiguren op het gebied van interculturele contacten en 
interculturele aspecten 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Om een beter beeld te krijgen wie dit zijn, kan in een nieuwsbrief gevraagd 
worden wie actief wil worden binnen een werkgroep interculturele contacten. 
Een eerste stap kan ook zijn om een bijeenkomst over dit onderwerp te 
organiseren. 

 Persoonlijk vragen werkt vaak beter. 

 Zorg er voor dat de vrijwilligers weten wie binnen het bestuur het 
aanspreekpunt is voor dit onderwerp. 

 
16. De organisatie besteedt in de media en in contacten naar buiten aandacht 
aan het interculturele karakter van de organisatie 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Kijk naar de foto’s die regelmatig worden gebruikt. Geven deze een goed 
beeld van de werkelijkheid? De activiteiten, de sfeer, de deelnemers? 

 Zorg voor foto’s waarop zowel autochtonen als allochtonen staan. 

 Zorg voor een paar ‘multiculturele’ foto’s op de website. 

 Overweeg samen te werken bij de organisatie van de Internationale 
Vrouwendag of dergelijke activiteiten. Vraag de pers erbij. 

 Neem contact op met de media als er op dit terrein iets te melden valt. 
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17. De organisatie zorgt voor scholing op het gebied van cultuurverschillen 
onder autochtone vrijwilligers 
 

 Zorg voor een praktische scholing. 

 Geef de scholing aan allochtonen en autochtonen samen. 
 
 
BINNENHALEN - WERVING 
 
18. Er is een gerichte werving wat betreft etniciteit 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Zie ook de punten genoemd onder Vraag 11. 

 Gebruik het eigen netwerk voor het vinden van allochtone (en autochtone) 
vrijwilligers. 

 Een persoonlijke benadering werkt vaak beter dan een brief of een e-mail. 
90% van de vrijwilligers worden persoonlijk gevraagd vrijwilligerswerk te gaan 
doen. 

 Door vaak een eenzijdig netwerk hebben veel allochtone leerlingen en 
studenten meer moeite om een stageplek te vinden. Door een specifieke 
werving en de wens uitspreken om stagiaires met een specifieke talenkennis 
kunnen mogelijk nieuwe stagiaires als vrijwilligers geworven worden. Denk 
ook aan maatschappelijke stagiaires van middelbare scholen. 

 Spreek mensen aan op hun interesses, kennis en ervaringen. 

 Vragen bij allochtone zelforganisaties, kerken, moskeeën. 

 Advertenties bij vrijwilligerscentrales. 

 Taalscholen benaderen en het aanbieden van taalstages. 

 Gebruik de sociale media, maar zorg er voor dat er voldoende ingangen zijn 
bij de doelgroep die je wilt bereiken. 

 
19. Er wordt gebruik gemaakt van allochtone intermediairs 
 
Allochtone intermediairs kunnen ingezet worden voor: 

 Contacten met potentiële leden/cliënten. 

 Contacten met potentiële vrijwilligers. 
Allochtone intermediairs kunnen om advies gevraagd worden bij: 

 Verbetering contacten tussen allochtone- en autochtone leden/vrijwilligers. 

 Advies bij vragen en bij eventuele problemen. 
 
20. Het is duidelijk op welke wijzen er geworven zal worden 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Zie de punten onder 18. 

 Verwacht niet veel van schriftelijke werving. 

 Als er toch schriftelijk geworven gaat worden, onderscheid je dan: zorg voor 
vertalingen in bijvoorbeeld het Turks en het Arabisch. Zet de wervingstekst op 
websites van allochtone zelforganisaties. 
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 Kunnen jullie iets voor een allochtone zelforganisatie betekenen? In dat geval 
kan er gestreefd worden naar een (eenmalige/tijdelijke/langdurende) 
samenwerking. 

 Werf via je eigen netwerk. 

 Houd bij via welk kanaal de vrijwilliger is aangemeld. 
 
21. Er wordt bij de werving rekening gehouden met de eventuele behoefte 
onder allochtonen wat betreft taalstage, werkstage, maatschappelijke stage of 
(re)activering 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Taalstage: benader de Taalscholen in de regio. Per plaats verschilt dit. Op  
http://www.blikopwerk.nl/inburgeren/kwaliteitsgids kunt u de scholen vinden in 
uw gemeente.  Eindstadium Inburgering of Studenten Staatsexamen 1 en 2 
zijn geschikt. Deze taalstage kan overgaan in een werkstage. 

 Het gratis Inburgeringsaanbod wordt snel kleiner. Veel migranten krijgen al 
geen gratis aanbod meer. Zij zijn vaak op zoek naar mogelijkheden de taal te 
leren/oefenen. Zijn er binnen uw organisatie vrijwilligers die taalmaatje willen 
zijn en die samen met hun taalmaatje het vrijwilligerswerk willen doen? 

 Maatschappelijke stage. Benader de middelbare scholen en ga naar de 
beurzen voor deze stages. 

 (Re)activering. Veel (re)activeringscentra proberen mensen met een 
bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering via vrijwilligerswerk weer te 
activeren. Er is een grote diversiteit binnen deze doelgroep wat betreft leeftijd, 
capaciteiten en mogelijkheden. Vaak ook zeer gemotiveerde mensen, maar er 
kan ook veel begeleiding nodig zijn. Neem niet de taken over die het 
(re)activeringscentrum moet uitvoeren. 

 Kom er achter waarom men actief wil zijn binnen jullie organisatie: Taal 
leren/oefenen, dag vulling, nieuwe contacten, de situatie thuis even vergeten, 
laten zien wat men kan, enz. Deze doelen kunnen binnen enkele maanden 
veranderen. Houd regelmatig gesprekken hierover: monitoring en 
empowerment. 

 Vraag bij de kennismaking ook naar de opleiding in het geboorteland. Slecht 
Nederlands spreken hoeft zeker niet te betekenen dat iemand laagopgeleid is! 

 Vraag bij elke nieuwe vrijwilliger wat zijn/haar wensen en ambities zijn. 
 
22. Familieleden van de allochtone leden/cliënten worden actief benaderd voor 
het vrijwilligerswerk 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Probeer hen net zo te benaderen als de ouders van autochtone leden. 

 Is hun kennis van het Nederlands beperkt, kijk dan of het gesprek 
gemakkelijker in een andere taal gevoerd kan worden. 

 Vraag niet te snel om vrijwilligerswerk te doen. Stel eerst andere vragen. Stel 
je zelf voor en vertel wat je zelf binnen de vereniging doet. Vraag wat de 
dochter / zoon van de vereniging vindt. Wat vindt meneer/mevrouw zelf van de 
vereniging. Wilt u misschien een keer meehelpen? 

http://www.blikopwerk.nl/inburgeren/kwaliteitsgids
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 Een valkuil is vaak dat men er vanuit gaat dat die gebrekkig Nederlandse 
meneer/mevrouw laag opgeleid is. Ga er ook niet te snel van uit dat men nog 
nooit vrijwilligerswerk heeft gedaan. 
 

23. Informatie voor vrijwilligers is ook in andere talen beschikbaar of er is 
iemand die dit mondeling uit kan leggen 
 
Nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers krijgen vaak schriftelijke informatie. Vaak is dit 
opgesteld door kaderleden met een HBO-opleiding. 14% van de autochtone 
bevolking is laaggeletterd. Informatie in eenvoudige taal of mondeling gegeven komt 
vaak beter over. Voor veel allochtonen geldt hetzelfde. 
Geef ook informatie over de ongeschreven regels, zoals vervoer naar uitwedstrijden, 
vrijwilligerstaken, enz. 
 
24. Er is vastgelegd over welke kwaliteiten de allochtone vrijwilliger moet 
beschikken 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Sluit zoveel mogelijk aan bij de eisen die aan autochtone vrijwilligers gesteld 
worden. 

 Zijn die nog niet vastgesteld en is daar wel behoefte aan, vraag dan naar 
voorbeelden bij andere organisaties. 

 Staan er wel eisen op papier, laat deze dan eens lezen door een Niet-
Westerse allochtoon en vraag zijn/haar reactie. Staan er misschien punten in 
die heel normaal zijn voor autochtonen, maar voor allochtonen een probleem 
kunnen zijn? Voorbeeld: geen bezwaar tegen het verrichten van 
vrijwilligerswerk, maar wel bezwaar tegen o.a. het werken in de kantine. 

 Zijn deze eisen voor alle functies hetzelfde of kan er onderscheid gemaakt 
worden? 

 Houd rekening met een eventuele andere man-vrouw verhouding. 
 
25. Er wordt ingespeeld op de specifieke kwaliteiten van de vrijwilliger (denk 
aan talenkennis, kennis over cultuurverschillen, werkervaringen in het land van 
herkomst) 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Vraag bij de intake van een vrijwilliger over welke talenkennis en specifieke 
kennis en ervaring hij/zij beschikt. Wil hij/zij deze inzetten voor de organisatie? 

 Je kunt ook vragen naar specifieke kennis en ervaring die de organisatie 
nodig heeft. 

 Wijs je iemand af omdat hij/zij het Nederlands te weinig beheerst, of kijk je 
vooral naar hetgeen hij/zij wel kan? 

 Een aantal kwaliteiten zijn bij Niet-Westerse Allochtonen sterker ontwikkeld 
dan bij Autochtonen. Denk aan bijvoorbeeld: het respect en zorg voor 
ouderen, zorg voor kinderen, samen willen werken en trouw aan de 
organisatie. Een voorwaarde hiervoor is echter wel dat zij zich thuis voelen 
binnen de organisatie (Wij-cultuur), zich gerespecteerd voelen en met anderen 
op een gelijkwaardige manier kunnen samenwerken. 
 



JanCornelis@KameleonTrainingen.nl 
 

26. Het is bij de organisatie bekend wat de consequenties zijn voor de 
organisatie en voor de vrijwilliger als hij/zij een asielzoeker of vreemdeling is 
 
In het kort: 
Een vluchteling met een verblijfsvergunning met een toestemming te mogen werken, 
mag ook vrijwilligerswerk doen. Bijna iedereen die met de Inburgering bezig is of 
deze heeft afgerond, mag vrijwilligerswerk doen. 
Voor personen die nog bezig zijn met de asielprocedure kan dit anders zijn. Zie 
hiervoor: http://www.vrijwilligerswerk.nl/files/446_factsheet_vreemdelingen.pdf  
Personen die illegaal in Nederland verblijven, mogen geen vrijwilligerswerk doen. 
 
 
 
BEGELEIDEN 
 
Dit onderwerp heeft betrekking op allochtone en autochtone vrijwilligers! 
 
27. De taken voor alle vrijwilligers zijn duidelijk 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Personen die nog nooit vrijwilligerswerk hebben gedaan willen gewoonlijk  
graag duidelijkheid hebben over de taken, vrijheden en 
verantwoordelijkheden. Een zakelijke uitleg, maar met een persoonlijke 
benadering. 

 Binnen vrijwilligerswerkorganisaties staat meestal weinig op papier hoe er 
gewerkt wordt en wat de taken van iedereen zijn. Al doende leert men dat. De 
beginnende vrijwilligers is dan ook vaak gebaat met het samenwerken in 
tweetallen of kleine groepjes. 

 Vrijwilligers worden snel overvraagd. Veel allochtonen vinden het moeilijk om 
‘nee’ te zeggen. Overvraag hen dus niet! 

 Vrijwilligerswerk in het land van herkomst, maar ook binnen de allochtone 
gemeenschap in Nederland, wordt vaak anders gezien. In sommige gevallen 
is het mogen doen van vrijwilligerswerk een gunst van de organisatie. In 
andere gevallen is de organisatie juist dankbaarheid of een wederdienst 
verschuldigd aan de vrijwilliger.   

 Overweeg een handboek vrijwilligerswerk samen te stellen. Dit kan gebruikt 
worden tijdens de inwerkperiode. Houd dit handboek beknopt en in eenvoudig 
Nederlands. 

 
28. Elke vrijwilliger heeft een duidelijk aanspreekpunt of contactpersoon 
 

 Voor de uitvoering van de activiteiten kan het handig zijn dat het 
aanspreekpunt met dezelfde activiteiten bezig is. 

 Voor meer algemene zaken is een centrale contactpersoon aan te raden. Zorg 
dat bekend is dat de nieuwe vrijwilliger weet wanneer en waar hij/zij vragen 
kan stellen aan de contactpersoon. 

 Wacht als contactpersoon niet te lang op de vragen van de nieuwe vrijwilliger. 
Zorg dat er, zeker in het begin, regelmatig contact is. Dit geeft het gevoel van 
een persoonlijke benadering. 

http://www.vrijwilligerswerk.nl/files/446_factsheet_vreemdelingen.pdf
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29. Er is voor elke nieuwe vrijwilliger een inwerkprogramma  
 

 Heel vaak beperkt het inwerkprogramma zich tot een uitleg van de activiteiten 
die de vrijwilliger gaat uitvoeren. Kennismaking met de rest van de organisatie 
kan er voor zorgen dat de vrijwilliger zich snel thuis voelt in de nieuwe 
omgeving. 

 Er zijn vrijwilligersorganisaties die korte cursussen geven aan de nieuwe 
vrijwilligers. Bij de eerste cursussen moet het leren kennen van de organisatie 
en het leren kennen van de collega’s centraal staan. Inhoudelijke cursussen 
kunnen daarna volgen. 

 Zorg er voor dat de nieuwe vrijwilliger snel aan de slag kan gaan na de 
kennismaking. Geef hem/haar het gevoel dat hij/zij de tijd nuttig kan besteden. 

 
30. Elke vrijwilliger heeft een collega vrijwilliger(s) waarmee regelmatig wordt 
samengewerkt 
 

 Het regelmatig samenwerken met een collega vrijwilliger heeft als voordeel dat 
er informeel vragen gesteld kunnen worden. 

 Veel vrijwilligers zijn sneller ingewerkt als ze zien hoe het werk wordt 
uitgevoerd. 

 Veel personen worden lid/vrijwilliger bij een organisatie omdat ze ergens bij 
willen horen. Het samen uitvoeren van activiteiten heeft daarom vaak de 
voorkeur 

 Het leren kennen van een collega vrijwilliger zal ook zorgen voor een grotere 
verbondenheid. 
 

31. Er wordt rekening gehouden met eventuele taboes en culturele aspecten  
(bijv. het moeten draaien van bardiensten, man-vrouw relaties) 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Als er gezamenlijk gegeten wordt vraag dan naar eventuele eetvoorschriften. 
De bekendste zijn: geen alcohol, geen vlees, geen varkensvlees. Onbekender 
is gelatine op een taart (uit varkensbotten) of zeedieren zonder schubben. 
Kunnen de wensen van de autochtonen dan ook meteen meegenomen 
worden? Vegetariër, diabeet? Niet alle autochtonen waarderen een fles wijn in 
het Kerstpakket. 

 Wil/moet men voor en na het eten bidden? Wil/moet men op andere 
momenten bidden? Kunnen de rituele wassingen verricht worden en kan er op 
een rustige plaats gebeden worden? 

 Zijn er kledingvoorschriften? Mag er gezamenlijk gedoucht worden? 

 Wanneer mogen gemengde jongens/meisjes, mannen/vrouwen activiteiten 
wel en wanneer niet? 

 De verschillen per geloof, per geloofsrichting, per land van herkomst, per 
familie en per persoon zijn enorm. Allesomvattende regels zijn daardoor niet 
mogelijk en ook niet wenselijk. Vraag er gewoon naar. Toon belangstelling. 

 Wees ook niet te voorzichtig. Sommige jongeren gebruiken soms onterecht 
culturele redenen om iets niet te hoeven doen (In mijn cultuur hoef ik geen 
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opdracht van een vrouw te accepteren). Vraag de allochtone intermediair uit je 
netwerk hoe hier mee om te gaan. 

 Houd rekening met religieuze feestdagen. 

 Zijn er andere culturele of persoonlijke wensen? 
 
32. De eisen wat betreft kennis en spreken van de Nederlandse taal, kleding 
enz. zijn vastgelegd 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Bij het samenwerken met personen uit andere culturen kunnen een aantal 
zaken aan de orde komen die nieuw zijn voor de organisatie. Aanpassingen 
aan de cultuur van de nieuwe personen kan wenselijk zijn, maar daar moet 
binnen de organisatie wel voldoende draagvlak voor zijn. 

 Kleding. Zijn er nu al (ongeschreven) regels over kleding. Zo ja, kunnen deze 
regels uniform toegepast worden?  

 Worden er aan alle personen binnen de organisatie dezelfde eisen gesteld 
aan de mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands? Zo ja, kun 
je daarop aansluiten voor de nieuwe medewerkers? Wijs je iemand af op 
hetgeen hij/zij niet kan of neem je hem/haar aan op hetgeen hij/zij juist wel 
kan? Mogen autochtone medewerkers dialect praten of is Nederlands voor 
iedereen verplicht. 

 Regels op voorhand vaststellen die allesomvattend zijn, kost veel tijd, is 
praktisch onmogelijk en lijkt ook niet nodig. Leg vast wat voor iedereen geldt 
en wees flexibel, oplossingsgericht maar ook eerlijk en duidelijk naar nieuwe 
collega’s. De opmerking ‘zo doen wij dat altijd’  wordt gewoonlijk op 
behoudende wijze gebruikt. Het gebruik van het woordje ‘wij’ kan het gevoel 
geven aan de nieuwe leden/vrijwilligers dat hij/zij zich moet aanpassen. Zorg 
ervoor dat iedereen zich gelijkwaardig voelt. 

 
33. Vrijwilligers kunnen specifieke ondersteuning krijgen (bijv. individuele 
ondersteuning, taalverwerving, speciale trainingen) 
 

 Als de organisatie trainingen geeft of laat geven, communiceer dat dan aan 
alle betrokkenen. 

 Doorloop bij individuele begeleiding de volgende stappen:  ‘uitleggen, 
voordoen, samen doen, alleen laten doen’. Afhankelijk van de activiteit en de 
vrijwilliger kan dit weinig of veel tijd kosten. Ook dit geldt voor allochtoon en 
autochtoon. 
 

34. Het is 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 
 

 Heeft de organisatie al een vertrouwenspersoon? Zo ja zorg dat iedereen weet 
wie dat is. 

 Neem alle vragen/klachten serieus en behandel deze zo snel mogelijk. 
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35. De tevredenheid van de vrijwilligers wordt onderzocht 
 

 Vraag al tijdens de inwerkperiode hoe het gaat. 

 De meting van de tevredenheid hoeft zeker niet altijd met een enquête. Ook 
een terloops gesprek of een evaluatie van de activiteit kunnen hiervoor 
gebruikt worden. 

 Zeg zo snel mogelijk wat je met de feedback gaat doen. 
 
 
BELONEN 
Dit onderwerp heeft betrekking op allochtone en autochtone vrijwilligers! 
 
36. De organisatie vraagt de vrijwilligers naar hun motivatie om 
vrijwilligerswerk te doen en probeert daar rekening mee te houden 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Deze vraag is voor de meeste mensen gemakkelijker te stellen dan om deze 
te beantwoorden. Voor veel migranten is de beantwoording van deze vraag 
vaak nog veel moeilijker. Verwacht niet meteen een antwoord. 

 De motivatie van migranten om vrijwilligerswerk te gaan doen zal per persoon 
erg verschillen: leren/oefenen van de taal, nieuwe mensen leren kennen, 
tegen de verveling of om de eigen problemen even te vergeten (met name bij 
alleenstaande vluchtelingen), nieuwe dingen leren, iets terug willen doen voor 
de maatschappij, eigen kennis/vaardigheden inzetten, werkervaring/werkritme 
opdoen. De meeste van deze motivaties kunnen ook voor autochtonen 
gelden! Probeer tijdens een gesprek achter de motivatie(s) te komen, ook als 
hij/zij al gekozen heeft voor een bepaalde activiteit. 

 Voor nieuwe vrijwilligers en voor oude vrijwilligers die toe zijn aan iets anders, 
kan het inspirerend zijn om een workshop te geven om de wensen voor de 
komende jaren duidelijker te krijgen. Inspiratie kan daarvoor opgedaan worden 
met enkele spelen van Gerrickens (Kwaliteitenspel.nl). Wat zijn je kwaliteiten, 
wat zijn je inspiratiebronnen, van welke activiteiten krijg je energie…….. 

 Op internet zijn ook diverse tests beschikbaar. Zie o.a. 
http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/68/Doe_een_vrijwilligerstest  

 
37. De organisatie besteedt tijd en aandacht om haar waardering voor het 
vrijwilligerswerk te laten blijken 
 
Per organisatie verschilt dit zeer sterk: van een verjaardagskaart tot een feest voor 
de vrijwilligers. Waardering kan ook gegeven worden door een persoonlijk gesprek, 
het aanbieden van een cursus enz. 
Geef regelmatig complimenten. Wees geïnteresseerd in de persoonlijke situatie van 
de vrijwilliger. 
 
38. Het is duidelijk welke persoon verantwoordelijk is voor de 
beloning/waardering van de vrijwilliger 
 
Zorg ervoor dat de beloning/waardering transparant is; voorkom dat vrijwilligers zich 
tekort gedaan voelen. 

http://www.vrijwilligerswerk.nl/?content=/68/Doe_een_vrijwilligerstest
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39. Het is duidelijk welke onkosten en beloningen er betaald kunnen worden 
 
Als er onkosten betaald kunnen worden, zorg er dan voor dat alle vrijwilligers weten 
wat wel en wat niet kan. 
Een financiële vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag gegeven worden onder 
bepaalde voorwaarden. Dit kan belastingvrij en geldt ook voor personen met een 
uitkering. Algemeen: maximaal € 4,50 per uur (ouder dan 23 jaar) en maximaal € 
150,- per maand. Zie ook: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/
personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/bijzondere_arbeidsrelaties/vrijwill
igers   en 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aa
ngifte_doen/fiscale_informatie_2012/inkomsten_aangifte_2012/niet_in_loondienst_w
erken/inkomsten_uit_overig_werk/vrijwilligerswerk 
 
 
BEHOUDEN 
Dit onderwerp heeft betrekking op allochtone en autochtone vrijwilligers! 
 
40. De organisatie is flexibel in de taken voor de vrijwilliger zodat het werk 
interessant blijft 
 

 Vraag regelmatig of de vrijwilliger nog tevreden is over zijn werk. 

 Vraag of hij/zij op deze wijze door wil gaan of zaken anders zou willen zien. 

 Heeft de vrijwilliger belangstelling voor ander werk binnen de organisatie? Wat 
zijn zijn/haar ambities?  

 Nederlanders zijn zeer direct met hun feedback. De meeste migranten zullen 
veel voorzichtiger zijn met het zeggen wat ze denken. Luister goed en stel 
open vragen.  

 
41. De organisatie staat open voor de wensen / carrière van de vrijwilliger 

 Veel vrijwilligers stoppen op het moment dat er iets in hun privé-situatie 
verandert. Wees dat voor. Geef de mogelijkheid om omvang, tijdstippen en 
taken aan te passen. 

 Wil de vrijwilliger ander werk gaan doen binnen dezelfde organisatie?  
 
 
BEËINDIGEN - VERTREK 
 
42. De organisatie houdt bij hoeveel allochtone en autochtone vrijwilligers 
vertrekken 
 
Bijna elke vrijwilligersorganisatie kent periodes dat er in korte tijd veel vrijwilligers (en 
leden) vertrekken. Het heeft niet alleen zin om bij te houden hoeveel allochtone en 
autochtone vrijwilligers er vertrekken, maar ook bij welke activiteiten het grootste 
verloop is. 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/bijzondere_arbeidsrelaties/vrijwilligers
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/bijzondere_arbeidsrelaties/vrijwilligers
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/personeel_en_loon/personeel_in_uw_onderneming/bijzondere_arbeidsrelaties/vrijwilligers
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2012/inkomsten_aangifte_2012/niet_in_loondienst_werken/inkomsten_uit_overig_werk/vrijwilligerswerk
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2012/inkomsten_aangifte_2012/niet_in_loondienst_werken/inkomsten_uit_overig_werk/vrijwilligerswerk
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie_2012/inkomsten_aangifte_2012/niet_in_loondienst_werken/inkomsten_uit_overig_werk/vrijwilligerswerk
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43. De organisatie kent de redenen van vertrek van de vrijwilligers 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Of bij vertrek van vrijwilligers de ware reden genoemd wordt, blijft altijd de 
vraag. Het geven van een beleefd of ontwijkend antwoord is onder migranten 
mogelijk nog vaker voorkomend. Het is toch belangrijk deze vraag te stellen. 

 Wil de organisatie de vrijwilliger toch behouden, vraag dan of hij/zij 
geïnteresseerd is in een andere taak binnen de vereniging. Wat kunnen we 
doen om je toch als vrijwilliger te behouden? Als de reden van vertrek van 
tijdelijke aard lijkt te zijn (drukte, ziekte enz.) dan kan er gevraagd worden of 
de vereniging na X maanden weer contact op mag nemen. 

 
44. De organisatie vraagt feedback van de vertrekkende vrijwilligers 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Organiseer zo mogelijk altijd een exit-gesprek. Dit kan formeel of informeel. 

 Maak onderscheid tussen feedback over de situatie van de vertrekkende 
vrijwilliger en van de organisatie in het algemeen. 

 Bij feedback in het algemeen kan er gedacht worden aan de volgende vragen: 
hoe kunnen we de vereniging aantrekkelijker maken voor (nieuwe) leden en 
(nieuwe) vrijwilligers. 

 De feedback kan ook in de ‘derde persoon’ gevraagd worden: ‘Wat denk je dat 
de meeste vrijwilligers van de vereniging vinden van ………’ 

 Wil de vertrekkende vrijwilliger een getuigschrift of een referentie? 
 
45. Het is bekend of allochtone vrijwilligers korter/langer actief blijven dan 
autochtone vrijwilligers 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Door de verscheidenheid aan vrijwilligerstaken is het heel moeilijk te meten 
hoelang iemand vrijwilliger blijft. Daarnaast komen eenmalige vrijwilligerstaken 
ook steeds vaker voor. Ook worden de motieven om vrijwilligerswerk te doen 
worden ook steeds diverser. 

 Administratief is het vaak eenvoudiger om na te gaan of allochtone leden 
langer/korter lid blijven dan autochtone leden. De redenen voor eventuele 
verschillen zouden ook kunnen gelden voor de vrijwilligers om juist wel of niet 
actief te blijven. 

 Kortom, er is een uitgebreid onderzoek nodig om een helder antwoord op 
deze vraag te krijgen. Men kan zich afvragen of de eventuele resultaten dit 
waard zijn. 

 Een indicator die eenvoudig te gebruiken is is de vergelijking van het 
percentage allochtone leden en allochtone vrijwilligers. Als het percentage 
allochtone vrijwilligers duidelijk lager is, dan ligt de vraag voor de hand 
waarom er minder allochtonen als vrijwilliger beginnen. 
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46. Het is bekend of allochtone leden/cliënten korter/langer lid blijven dan 
autochtone leden/cliënten 
 
De volgende vragen/aandachtspunten kunnen hierbij gebruikt worden: 

 Zie ook onder 45 

 Als er verschillen zijn, dan ligt het voor de hand de oorzaken van deze 
verschillen te vinden 

 
 
 
Zie ook: 

 http://vrijwilligerswerk.nl/files/408_5xb.pdf  

 http://organisaties.allesbegintvrijwillig.nl/werving-behoud/vinden-binden-van-
vrijwilligers  

http://vrijwilligerswerk.nl/files/408_5xb.pdf
http://organisaties.allesbegintvrijwillig.nl/werving-behoud/vinden-binden-van-vrijwilligers
http://organisaties.allesbegintvrijwillig.nl/werving-behoud/vinden-binden-van-vrijwilligers

