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Inleiding

Hoe kunnen lokale samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale instellingen duurzaam bijdra-

gen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond, optimaal aansluiten bij hun 

leefwereld en ervoor zorgen dat instellingen hen tijdig bereiken? 

Om deze vraag te beantwoorden deed Kennisplatform Integratie & Samenleving in 2018 onderzoek in de praktijk. Deze handreiking geeft 

een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek en is bedoeld voor gemeenten, instellingen en migrantenorganisaties.

Samenwerken om maatschappelijke problemen aan te pakken

In veel gemeenten zien wij relatief grote problemen onder bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Denk aan onder-

wijsachterstanden, armoede, werkloosheid, psychosociale problemen, gezondheidsachterstanden en opvoedings- en gezinsproblemen. 

Tevens zien wij dat er ondergebruik is van voorzieningen die ondersteuning kunnen bieden, zoals in de jeugdhulp, ouderenzorg en bij wijk-

teams. Het tijdig bereiken van en aansluiting vinden bij bewoners die een kloof naar Nederlandse instituties ervaren, is in veel gemeenten 

een uitdaging. 

De kracht van samenwerken

Migranten- en vluchtelingenorganisaties zijn initiatieven van groepen burgers die opkomen voor de belangen van hun achterban en 

activiteiten voor hen organiseren. De vrijwilligers zijn meestal gedreven sleutelpersonen die zowel de Nederlandse samenleving als de 

achterban goed kennen. In sommige organisaties zijn ook beroepskrachten werkzaam. Zij willen de positie van de achterban verbeteren 

en hebben daarvoor de medewerking van instellingen nodig. Lokale instellingen willen veelal samenwerken om maatschappelijk kwets-

bare bewoners tijdig te bereiken en goed bij hun leefwereld aan te sluiten. Hierin zit dus een gezamenlijk belang.

De rol van migrantenorganisaties

Migrantenorganisaties hebben geen formele taak vanuit de overheid. Zij kunnen in samenwerking met formele instellingen (denk aan het 

sociaal domein, werk & inkomen en woningcorporaties) de volgende informele functies vervullen: 

1. Ondersteuningsfunctie. Zij bieden herkenbare, laagdrempelige ondersteuning, een luisterend oor, empowerment en voorlichting 

aan hun achterban. 

2. Brugfunctie. Zij signaleren vroegtijdig vragen en problemen in de achterban. Zij kunnen wantrouwen tegenover instellingen 

wegnemen en eventueel meegaan naar instellingen om te ondersteunen en te vertalen. 

3. Adviesfunctie. Zij kunnen meedenken met instellingen over de wijze waarop de benaderingswijze van professionals beter kan 

worden toegesneden op de leefwereld en behoeften van hun achterban en over de vraag op welke wijze cultuursensitief gewerkt 
kan worden. 

De rol van instellingen

Instellingen hebben de maatschappelijke taak gekregen om bewoners te helpen of te ondersteunen.  De rol van deze formele instellingen 

in een samenwerkingsverband is nauw verbonden met die van migrantenorganisaties. 

1. Ondersteuningsfunctie. Zij kunnen de migrantenorganisatie helpen bij het geven van voorlichting, een locatie beschikbaar stellen 

en helpen met het indienen van aanvragen bij fondsen.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/duurzame-bruggen-bouwen.pdf
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2. Brugfunctie. Zij kunnen een coördinerende rol vervullen in het contact met sleutelpersonen van migrantenorganisaties, vaste 

contactpersonen benoemen en afspraken maken over soepele doorverwijzing van cliënten.

3. Adviesfunctie. Zij kunnen luisteren naar de behoeften van bewoners met een migratieachtergrond. Zij kunnen samen met sleu-

telpersonen de professionele werkwijze verder ontwikkelen en de vrijwilligers begeleiden en trainen. En ze kunnen hen helpen om 

toegang te krijgen tot het professionele netwerk. 

De rol van de gemeente

De gemeente heeft niet alleen een rol in de subsidiëring, maar ook een faciliterende en verbindende rol als ‘regisseur’. 

1. Regie. Bij het ontwikkelen en in stand houden van een goed functionerend en duurzaam samenwerkingsverband blijkt regie van 

de gemeente nodig, omdat de aard en insteek van migrantenorganisaties en instellingen nogal kunnen verschillen. De gemeente 

kan ervoor zorgen dat samenwerking op gang komt en dat de belangen van alle partijen worden verenigd. De gemeente lijkt de 

aangewezen partij om de randvoorwaarden te bewaken. 

2. Facilitering. Hulp bij het vinden van een accommodatie, vrijwilligersverzekeringen, etc.

3. Financiering. De gemeente kan zorgdragen voor structurele financieringsmogelijkheden van de samenwerking. 

Randvoorwaarden 

Een samenwerking tussen migrantenorganisaties en instellingen in de gemeente kan gunstig zijn voor beide partijen. Toch blijkt het in de 

praktijk niet eenvoudig om een effectieve en duurzame samenwerking tot stand te brengen. De wederzijdse verwachtingen lopen nogal 

eens uiteen en de verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten kunnen leiden tot misverstanden en irritaties.

Een migrantenorganisatie: “Het sociale wijkteam heeft ons opgezocht, omdat ze maar weinig bewoners met een Turkse achtergrond 

bereikten. Zij dachten dat de drempel lager zou worden als wij onze achterban naar hen door zouden sturen. Maar dat is te simpel. 

Wij vonden dat ze op een andere manier zouden kunnen werken. Wij hebben aangeboden dat ze bij ons spreekuur zouden kunnen 

houden. Wij wilden samenwerken, maar dan ook wel met een bijdrage voor het gebruik van de ruimte en vrijwilligersvergoeding. Zij 

konden dat echter niet bieden. We wilden hetzelfde bereiken en het is heel jammer dat het nu niet van de grond is gekomen.”   

In een samenwerkingsverband waar de visies goed op elkaar afgestemd zijn en er goede afspraken zijn gemaakt, groeit het vertrouwen 

in elkaar, wordt kennis uitgewisseld en krijgt de dienstverlening aan doelgroepen al snel een positieve impuls. Hieronder beschrijven wij 

de randvoorwaarden voor een goede en duurzame samenwerking tussen migrantenzelforganisaties en formele instellingen.

1 Een gemeenschappelijke visie

Het is van belang dat er een gemeenschappelijke visie ten grondslag ligt aan het samenwerkingsverband, met als uitgangspunt een 

gelijkwaardige samenwerking, overeenstemming over het doel en de erkenning van ieders rol en functie in de samenwerking. 

2 Vastgelegde afspraken over rollen en taken

Het is van belang dat er concrete afspraken worden vastgelegd over rollen en taken. Wie zijn de vaste contactpersonen, wanneer is er 

overleg, wanneer geven professionals voorlichting, wie verzorgt de training en begeleiding van vrijwilligers, hoe verloopt een doorver-

wijzing, welke terugkoppeling is er nadat een bewoner is doorgeleid naar een instelling, wanneer bespreken wij de ontwikkeling van de 

werkwijze? Het is waardevol om de afspraken regelmatig met elkaar te evalueren. Hiermee wordt binnen de formele instelling het samen-

werken met vrijwilligers in de werkwijze verankerd.

3	 Structurele	financiering

Om een gelijkwaardige samenwerking te verkrijgen is het essentieel dat de vrijwillige inzet wordt gewaardeerd en dat er een regeling 

is voor het vergoeden van onkosten en vrijwilligersbijdragen. Dit waarborgt ook de continuïteit van de inzet van vrijwilligers. Het gaat 
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om relatief kleine bedragen waarmee vrijwilligers zeer nuttig werk kunnen doen en zelfs professionals kunnen ontlasten. Gemeenten of 

instellingen zouden dit structureel moeten kunnen financieren. 

In een gemeente krijgen de migrantenorganisaties een vast bedrag om activiteiten voor hun achterband te organiseren. De huur van 

een zaalruimte bij de welzijnsorganisatie kost echter per jaar meer dan zij van de gemeente ontvangen. In een overleg met de welzijn-

sorganisatie bleek dat als zij samen voorlichting en andere activiteiten organiseren de ruimte wel kosteloos kan worden gebruikt. Dit 

bleek een win-winsituatie! 

4 Begeleiding en coördinatie van vrijwilligers

Professionals kunnen de samenwerking met verschillende migrantenorganisaties coördineren.  Vrijwilligers van migrantenorganisa-

ties hebben ook professionele begeleiding nodig. Dit kan geboden worden door een professional die speciaal hiervoor is aangesteld 

binnen een migrantenorganisatie, maar in de praktijk blijkt een medewerker binnen een formele organisatie deze rol ook goed te kunnen 

vervullen. Vrijwilligers hebben namelijk wel veel kennis over hun achterban, maar niet altijd voldoende kennis van de sociale kaart in de 

gemeente. Ook is coaching bij de ondersteunings- en brugfunctie vaak gewenst.

Mogelijke samenwerkingsvormen 

Er zijn verschillende samenwerkingsvormen denkbaar. In de praktijk zijn wij vier modellen tegengekomen. Wij geven hieronder een uitleg 

en beschrijven vervolgens de voor- en nadelen van ieder model. Afhankelijk van de lokale situatie en het doel van de samenwerking kan 

gekozen worden voor één van de modellen of een combinatie hiervan. 

Informele functies (migran‐
tenorganisatie) 

Formele organisaties 

Gemeentelijke regie en financiering 

Model 1: Samenwerking tussen autonome partners 

In model 1 is er een samenwerkingsverband waarbij de gemeente de informele functies en de formele functies apart financiert, ten 

behoeve van het gezamenlijk werken aan het optimaal bereiken van en aansluiting bij de kwetsbare groepen. De formele en informele 

organisatie zijn in dit model autonoom. 

Formele organisatie 
met informele functies uitgevoerd door sleutelpersonen  

Gemeentelijke regie en financiering 

Model 2: Geïntegreerd in een organisatie 
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In model 2 gaat er financiering vanuit de gemeente naar een formele organisatie. Binnen de formele organisatie (bijvoorbeeld een welzijn-

sorganisatie) worden informele functies gecreëerd die ingezet worden om migrantengroepen goed te kunnen bereiken. Het betreft veelal 

contactpersonen met wortels in de migrantengemeenschappen, zodat zij hun ‘achterban’ kunnen bereiken. 

Welzijnsorganisaties blijken vaak goed als intermediaire organisatie tussen migrantenorganisaties en formele organisaties te kunnen 

fungeren als zij sleutelpersonen vanuit verschillende gemeenschappen kunnen inzetten. Professionals en vrijwilligers kunnen samen 

de kloof naar bijvoorbeeld wijkteams, zorginstellingen en woningcorporaties verkleinen. 

Gemeentelijke regie en financiering 

Model 3: Aangehaakt bij formele organisatie 

Formele organisatie(s) 
Informele functies  

(migrantenorganisatie) 

In model 3 worden de informele functies aangehaakt bij formele organisaties. Op verzoek van de formele organisaties voeren migranten-

organisaties de functies uit. Hierdoor worden de informele functies een duurzaam onderdeel van de basisinfrastructuur in de gemeente. 

Zo wordt de meerwaarde van migrantenorganisaties erkend. In dit model financiert de gemeente de formele organisatie en stelt de 

gemeente geen eisen aan de samenwerking. De formele organisatie is zelf intrinsiek gemotiveerd om de informele functies activiteiten 

te laten uitvoeren. Zij reserveren een deel van het eigen budget om vrijwilligers te ondersteunen. De informele organisaties (migranten-

organisaties) blijven zelfstandig. Zij krijgen binnen dit model een financiële bijdrage in de vorm van vrijwilligersvergoedingen. Tevens 

ontvangen zij professionele training en begeleiding. Het initiatief kan zowel van de formele als van de informele organisatie komen. 

Model 4: Projectmatig Samenwerkingsverband   

Samenwerkingsverband formele en informele organisaties 

Gemeentelijke regie en financiering 

In model 4 is er een samenwerkingsverband gericht op het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk of thema. De gemeente ziet het 

belang van de samenwerking en is de opdrachtgever. Beide organisaties zijn verantwoordelijk voor het behalen van een concreet doel dat 

vanuit de gemeente gefinancierd wordt. Er is één budget beschikbaar voor het samenwerkingsverband, dus voor zowel de formele als 

informele organisatie. Er zijn duidelijke afspraken over de taakverdeling tussen de formele organisatie en de migrantenzelforganisatie 

(informele functies).
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Voor- en nadelen per model

Voordelen Nadelen

Model 1: Samenwerking 
tussen autonome partners

Partijen voelen zich gelijkwaardig 
door afzonderlijke financiering

Migrantenorganisatie niet afhankelijk 
van formele instelling

Kwetsbare samenwerkingsrelatie door 
autonomie partijen

Door de machtsverschillen vergt het een 
sterke regie van gemeente om samenwerking 
goed te laten functioneren 

Model 2: Integratie in 
formele organisatie

Hechte samenwerking

Structurele financiering 

Borging informele functies

Gemeenschappelijke visie en 
verdeling rollen & taken

Kleinschaligheid (binnen één instelling)

Achterban ziet contactpersonen als 
beroepskrachten die werken volgens visie van 
formele instelling 

Niet de lage drempel en het vertrouwen van 
een migrantenorganisatie

Ondersteunings- en adviesfunctie raakt 
ondergesneeuwd

Weinig toezicht gemeente

Model 3: Aangehaakt bij 
formele organisatie

Intrinsieke motivatie bij formele 
organisaties

Structurele financiering

Vast onderdeel van lokale 
infrastructuur

Minder direct toezicht van gemeente

Dominante rol formele organisatie als 
opdrachtgever

Beperkte ruimte voor belangenbehartiging in 
de adviesfunctie

Model 4: Projectmatig 
samenwerkingsverband

Co-creatie van kennis

Gelijkwaardigheid

Complementaire taakverdeling

Beperking van samenwerking tot één 
onderwerp/vraagstuk

Tijdelijkheid samenwerking 

Focus op maatschappelijk vraagstuk, minder 
op veranderingen bij formele organisaties

Stappenplan

Om tot een duurzame samenwerking te komen is het goed om eerst te verkennen wie de partners worden en welk draagvlak er is; daarna 

kunnen een gezamenlijke visie en samenwerkingsafspraken worden uitgewerkt. De derde stap is het uitvoeren en monitoren van de 

afspraken. Het heeft de voorkeur om iemand namens de gemeente het proces te laten begeleiden. 

Stap 1: Verkennen gezamenlijk vraagstuk

• Maak als gemeente een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. Maak gebruik van bestaand cijfermateriaal 

dat vergelijking van bewonersgroepen op herkomst mogelijk maakt. Denk aan cijfers van de GGD, wijkmonitor, CBS en cijfers van 

http://buurtintegratie.nl/.

• Onderzoek welke migrantenorganisaties breed vertrouwen hebben onder de bewoners die zij tot hun achterban rekenen en in 

hoeverre zij daadwerkelijk een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.  

http://buurtintegratie.nl/
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• Selecteer relevante instellingen en migrantenorganisaties die samen problemen kunnen gaan aanpakken.

• Bespreek in een gezamenlijke bijeenkomst de mogelijkheden van samenwerking om de vraagstukken aan te pakken en de toegan-

kelijkheid van instellingen te verbeteren. 

• Let op gevoelens van onderling wantrouwen als bijvoorbeeld eerdere pogingen tot samenwerking niet zijn gelukt. Probeer ver-

trouwen op te bouwen vanuit openheid en oprechtheid. Houd rekening met de positie van migrantenorganisaties. Verwacht niet 

dezelfde kennis en vaardigheden van hen als van beroepskrachten. 

 » Resultaat: de bereidheid om gezamenlijk te werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Stap 2: Bepalen van randvoorwaarden en werkafspraken

• Bespreek de wederzijdse verwachtingen, doelen en randvoorwaarden.

• Bespreek de meerwaarde van samenwerking en de mogelijk conflicterende belangen.

• Bespreek de modellen en bepaal wat de beste vorm van samenwerking is om een duurzame inbedding van de informele functies 

te garanderen.

• Werk de inhoud en de vorm van de samenwerking in detail uit en leg de samenwerkingsafspraken vast in een overeenkomst. 

 » Resultaat: een overeenkomst over een duurzaam samenwerkingsverband. 

Stap 3: Uitvoeren en vernieuwen  

Als de samenwerking zich heeft gevormd zal er een min of meer routinematig proces ontstaan. De gemeente is de meest aangewezen 

partij om vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid de regie van de samenwerking op zich te nemen. 

• Stel vast wie de monitoring uitvoert van het gehele proces. 

• Stel evaluatiemomenten vast. 

• Stel tussentijds de samenwerkingsafspraken bij waar nodig.

 » Resultaat: een duurzame uitvoering en monitoring van de samenwerking.

Links

• https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/duurzame-bruggen-bouwen.pdf 

• https://www.kis.nl/publicatie/wijkteams-voor-alle-doelgroepen-effectief

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/duurzame-bruggen-bouwen.pdf
https://www.kis.nl/publicatie/wijkteams-voor-alle-doelgroepen-effectief
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