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3Duurzame bruggen bouwen 3

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht in zes gemeenten hoe lokale samenwerkingsverbanden van vluchtelingen- en 

migrantenzelforganisaties  en lokale organisaties duurzaam kunnen bijdragen aan het tijdig bereiken van en het beter aansluiten bij de 

leefwereld van burgers met een migratie- of vluchtachtergrond. 

Dat is nodig omdat juist deze burgers relatief vaak kampen met onderwijsachterstanden, armoede, werkloosheid, psychosociale proble-

men, gezondheidsachterstanden, opvoedings- en gezinsproblemen. Desondanks zien wij dat er ondergebruik is van voorzieningen, dat 

deze burgers niet altijd tijdig worden bereikt en dat de aansluiting bij hun leefwereld niet altijd optimaal is. Veel gemeenten zijn zich er 

niet van bewust dat problemen op verschillende leefgebieden vaker of veel vaker voorkomen bij deze bewoners. Ook is er weinig inzicht 

in de drempels die zij ervaren tegenover formele organisaties.

Wanneer migranten- en vluchtelingenzelforganisaties samenwerken met formele organisaties kunnen zij drempels verlagen en ervoor 

zorgen dat hulp- en dienstverlening beter aansluiten. Dit kunnen zij doen door drie verschillende functies in te zetten: de ondersteunings-

functie om bewoners voor te lichten en lichte ondersteuning te geven, een brugfunctie om hen over de drempel naar formele instellingen 

te helpen en een adviesfunctie om van elkaar te leren hoe de werkwijze kan worden verbeterd.

In de praktijk blijkt het 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. Dit vraagt 

om een actieve verbindende rol van de gemeente, waarbij de gemeente boven de partijen staat en kan zorgen voor een gelijkwaardige 

samenwerking. Een lokaal samenwerkingsverband tussen informele en formele organisaties kan alleen duurzaam functioneren als aan 

een viertal voorwaarden wordt voldaan: 

1. Overeenstemming over het doel van de samenwerking. Beide partijen dienen het nut en de meerwaarde van de samenwerking in 

te zien.

2. Goede werkafspraken over de uitvoering van de functies, taken en rollen.

3. Structurele�financiering�van�vrijwillige�inzet.

4. Begeleiding en coördinatie van vrijwilligers.

Van de verschillende modellen voor samenwerking lijkt het model waarbij migrantenorganisaties gecoördineerd zijn aangehaakt bij 

formele organisaties een duurzame samenwerking het beste te kunnen garanderen. Hierdoor kunnen de informele organisaties duurzaam 

onderdeel worden van de basisinfrastructuur in de gemeente. De totstandkoming van een duurzaam samenwerkingsverband kost tijd 

en heeft procesmatige begeleiding nodig van de gemeente. Maar als een dergelijk verband is gerealiseerd, de visies goed op elkaar zijn 

afgestemd en er goede afspraken zijn gemaakt, groeit het vertrouwen in elkaar. Dan wordt kennis uitgewisseld en krijgt de dienstverle-

ning aan bewoners met een migratie- of vluchtelingenachtergrond al snel een positieve impuls.

Samenvatting
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Hoe kunnen lokale instellingen (formele organisaties) burgers met een migratie- of vluchtachtergrond beter bereiken en hoe kunnen 

deze instellingen beter aansluiten bij de leefwereld van deze burgers? Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht in de praktijk 

hoe lokale samenwerkingsverbanden van vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties (in dit rapport kortweg ‘migrantenorganisaties’ 

of ‘informele organisaties’ genoemd) en deze lokale formele organisaties daar een duurzame verbetering in kunnen aanbrengen. Met 

andere woorden: hoe zij gezamenlijk duurzame bruggen kunnen bouwen.

Er zijn relatief veel maatschappelijke problemen onder bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Denk aan onderwijs-

achterstanden, armoede, werkloosheid, psychosociale problemen, overgewicht en opvoedings- en gezinsproblemen (Tierolf, Steketee, 

Gilsing & Bellaart, 2017). Tevens zien wij dat er ondergebruik is van voorzieningen die ondersteuning kunnen bieden, zoals in de jeugdhulp 

en de ouderenzorg en bij wijkteams. Het tijdig bereiken van en de aansluiting bij bewoners die een kloof naar Nederlandse instituties 

ervaren, is voor veel gemeenten een uitdaging (Bellaart, Day & Gilsing, 2016; Gilsing, Pels, Bellaart & Tierolf, 2015; Hamdi, Bellaart, Koçak, 

& van den Toorn, 2017).

Uit eerder onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving (o.a. Bellaart, Hamdi, Day & Achahchah, 2018) bleek dat migranten-

organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod. Door het bieden van extra 

ondersteuning aan hun achterban, door hen te helpen de stap naar een instelling te maken en door samen met formele instellingen te 

werken aan een betere aansluiting bij de leefwereld van deze bewoners. Toch blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om een gelijkwaar-

dige 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. De afgelopen jaren hebben veel gemeenten bovendien minder aandacht 

besteed aan dit thema en minder steun gegeven aan zelforganisaties en lokale samenwerkingsverbanden. Dit heeft te maken met een 

wijziging in de koers van de overheid, ongeveer tien jaar geleden, waarbij de nadruk meer kwam te liggen op de eigen verantwoordelijk-

heid van burgers. 

Door de grotere toestroom van vluchtelingen en de toestroom van Europese arbeidsmigranten naar Nederland de laatste jaren hebben 

gemeenten zich echter gerealiseerd dat lokale instellingen niet altijd goed kunnen aansluiten bij de behoeften van deze groepen. In toene-

mende mate zien zij dat naast investeringen in de opvang, integratie en participatie van nieuwkomers, ook na de eerste periode soms 

specifieke� aandacht� nodig� is.� In� het� bovengenoemde� onderzoek� van� Kennisplatform� Integratie� &� Samenleving� kwam� eveneens� naar�

voren dat langzamerhand de wind is gedraaid en er bij gemeenten, instellingen en migrantenorganisaties behoefte is aan het verkennen 

van de mogelijkheden om duurzaam te kunnen samenwerken om adequaat om te kunnen gaan met de diversiteit onder de burgers. 

Daarom zijn wij in dit project op zoek gegaan naar goede voorbeelden van duurzame samenwerkingsvormen op lokaal niveau. Wij 

hebben gezocht naar de werkzame elementen en randvoorwaarden om een duurzame samenwerking te bewerkstelligen tussen gemeen-

ten, instellingen en migrantenzelforganisaties. We hebben eerst een literatuurverkenning gedaan en vervolgens deskresearch uitgevoerd 

naar lokale samenwerkingsverbanden in het sociaal domein en binnen het domein werk en inkomen. Wij hebben van deze groslijst 

twintig lokale samenwerkingsverbanden nader bestudeerd door documentstudie en (telefonische) interviews. Uit deze twintig organisa-

ties hebben we drie organisaties/initiatieven gekozen om nader te bestuderen: ‘Al Amal’ in Utrecht, ‘Bezoekvrouwen’ in Zwolle en stichting 

Inleiding1
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Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) in Den Haag. Wij kozen deze drie omdat zij het meest voldeden aan de randvoorwaarden zoals die 

uit de literatuurstudie naar voren kwamen. 

Op grond van verdiepende interviews hebben wij de essentiële voorwaarden voor een duurzaam samenwerkingsverband nader uitge-

werkt. Tevens hebben wij de wijze waarop een samenwerkingsverband tot stand kan komen in kaart gebracht en hebben wij een viertal 

samenwerkingsmodellen kunnen destilleren uit de voorbeelden in de praktijk. Ieder samenwerkingsmodel heeft zo zijn voor- en nadelen. 

Afhankelijk van de lokale situatie kan voor een van de modellen of een combinatie hiervan gekozen worden om een duurzame samenwer-

king te realiseren. Wij hebben onze bevindingen voorgelegd aan partijen in twee gemeenten (Haarlem en Veenendaal) en in gesprekken 

en groepsbijeenkomsten besproken of de randvoorwaarden realistisch zijn en welke samenwerkingsvormen in de praktijk goed werken. 

Tijdens een expertmeeting hebben wij 14 deelnemers vanuit diverse hoeken – zoals gemeenten, wijkteams, migrantenorganisaties en 

onderzoeksbureaus – de randvoorwaarden en samenwerkingsmodellen voorgelegd. Met de input van de deelnemers hebben wij de 

samenwerkingsmodellen aangepast en aangevuld. Tevens leverde de expertmeeting concrete tips op die relevant zijn voor het realiseren 

van lokale samenwerkingsverbanden. 

Wij hebben op basis van de bevindingen een handreiking samengesteld voor de lokale samenwerkingspartners en hebben onze kennis 

overdragen in een masterclass voor gemeenten en instellingen. 

In dit rapport beschrijven wij achtereenvolgens de functie die migrantenorganisaties, instellingen en gemeenten in een samenwerkings-

verband kunnen hebben, de voorwaarden waaronder er een duurzaam samenwerkingsverband gecreëerd kan worden, de mogelijke 

vormen van samenwerking en de stappen in het proces om te komen tot een duurzaam samenwerkingsverband. Op basis van dit rapport 

hebben wij een samenvattende handreiking gemaakt. Deze kunt u vinden op onze website, of via deze link.

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/duurzame-bruggen-bouwen-handreiking.pdf
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De meeste sleutelpersonen van migrantenorganisaties die wij bevraagd hebben zeggen zich in te willen zetten om de positie van hun 

achterban te verbeteren. Zij willen hen ondersteunen bij het vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving. Om een brugfunctie te 

vervullen hebben zij de medewerking van instellingen nodig. Veel lokale instellingen willen ook maatschappelijk kwetsbare bewoners tijdig 

bereiken en goed bij hun leefwereld aansluiten. De meeste staan wel open voor samenwerking met migrantenorganisaties. Gemeenten 

zijn� de� opdrachtgever� voor� formele� instellingen� en� financieren� (soms)� ook� migrantenorganisaties.� Zij� zijn� verantwoordelijk� voor� het�

welzijn�van�burgers�en�hechten�belang�aan�een�effectieve�en�efficiënte�ondersteuning�van�alle�burgers.�Vanuit�dit�gezichtspunt�is�er�dus�

een gezamenlijk belang. 

Formele en informele organisaties hebben vele functies. Wij beperken ons hier tot de functies die relevant zijn in samenwerkingsverban-

den die beogen beter aan te sluiten bij maatschappelijk kwetsbare bewoners met migratieachtergrond om de dienstverlening effectiever 

te maken. Wij starten met de functies van migrantenorganisaties, vervolgens die van instellingen en tot slot noemen wij ook de functies 

die gemeenten kunnen hebben om een duurzaam samenwerkingsverband te verkrijgen en te behouden. 

Migrantenorganisaties en formele organisaties hebben beiden een ondersteunings-, brug- en adviesfunctie die gespiegeld zijn aan elkaar. 

Dit wordt hieronder schematisch weergegeven.

Functies van de migrantenorganisaties

Migrantenorganisaties zijn vrijwilligersorganisaties die opkomen voor de belangen van hun achterban en die activiteiten voor hen orga-

niseren. De vrijwilligers zijn meestal gedreven sleutelpersonen die zowel de Nederlandse samenleving als de achterban goed kennen. In 

sommige van deze vrijwilligersorganisaties zijn ook beroepskrachten werkzaam en er zijn er ook die zich deels hebben ontwikkeld tot 

sociale ondernemers. Dit zijn ondernemers, die hun geld uit de markt halen en het realiseren van maatschappelijke impact als primair 

doel hebben (Sociaal Economische Raad, 2015). 

2 Functies in een 
samenwerkingsverband

 Informele organisatie  Formele organisatie 

Gemeente 

 Regie, facilitering en financiering 

Samenwerkingsverband 

Ondersteuningsfunctie 

Brugfunctie 

Adviesfunctie 
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De vrijwilligers die actief zijn binnen de migrantenorganisaties genieten het vertrouwen van de doelgroep, door de gedeelde taal, cultuur, 

interesses, laagdrempeligheid en hun informele positie. Dit vertrouwen lijkt een belangrijke factor te zijn bij het vervullen van de functies 

die de migrantenorganisaties hebben. Deze functies komen overeen met de functies van paraprofessionals in het algemeen, zoals 

beschreven door De Gruijter, Mak, Dogan & Pels (2007). 

Migrantenorganisaties hebben geen formele taak vanuit de overheid. Uit de literatuur en ons veldonderzoek bleek dat zij in lokale samen-

werkingsverbanden met formele instellingen (denk aan het sociaal domein, werk & inkomen en woningcorporaties) de volgende infor-

mele functies kunnen vervullen: de ondersteunings-, de brug- en de adviesfunctie. 

A Ondersteuningsfunctie

Migrantenorganisaties bieden activiteiten die afgestemd zijn op de doelgroep, zoals opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding. 

Vaak bieden zij ondersteuning vanuit een vertrouwde sfeer (‘huiskamer’). Vrijwilligers die dezelfde taal en cultuur delen, kunnen anderen 

helpen met hun vragen en problemen. Hierbij gaat het om het versterken van de achterban, het bieden van extra hulp en ondersteuning 

en voorlichting over de inhoud en infrastructuur van diverse instellingen (De Gruijter et al., 2007; Ponzoni & Distelbrink, 2015). Zij verster-

ken de eigen kracht vanuit de positie van een minderheidsgroep. Zij stimuleren hun doelgroep om deel te nemen aan allerlei activiteiten 

waardoor zij zich versterkt voelen of zelfstandiger worden. 

Tijdens de interviews noemden alle respondenten deze functie. Al Amal in Utrecht is sociaal ondernemer, maar voert ook nog steeds vrij-

willigerswerk uit met bijvoorbeeld een inloop- en huiskamerfunctie. Contactpersonen met een groot netwerk onder de bevolking met een 

migratieachtergrond kunnen de ondersteuningsfunctie uitvoeren als medewerker of vrijwilliger bij een welzijnsorganisatie. Bijvoorbeeld 

in Nijmegen bij de organisatie Bindkracht10 en bij de ‘Bezoekvrouwen’ in Zwolle (vanuit de organisatie Travers Welzijn) werken contact-

personen met een migratieachtergrond om vrouwen met een migratieachtergrond uit hun isolement te halen en hen meer te activeren in 

de samenleving. De Bezoekvrouwen hanteren een laagdrempelige aanpak, waardoor de doelgroep zich begrepen voelt en meer vertrou-

wen in hen krijgt. 

De stichting Multicultureel Jongeren Geluid (MJG) in Den Haag voert deze functie uit door jongeren te begeleiden en te helpen om zich 

beter te kunnen presenteren bij het zoeken van een baan. Ook aan meer geïsoleerde leden van de achterban wordt informatie verstrekt 

(Van Heelsum, 2004). 

B Brugfunctie

De brugfunctie houdt in dat migrantenorganisaties een ‘brug’ vormen tussen moeilijk bereikbare migrantengroepen en formele instel-

lingen, waardoor zij functioneren als ‘intermediairs’ op lokaal niveau (Bellaart & Pehlivan, 2011; Ponzoni & Distelbrink, 2015). Die functie 

is nodig om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Deze bewoners weten vaak de weg niet of staan wantrouwend tegenover 

formele instellingen. Zij worden hierdoor vaak niet of in een laat stadium bereikt en er kan een mismatch zijn tussen het aanbod en de 

vraag door taal- en cultuurverschillen. 

Veel migrantenorganisaties signaleren tijdens informele momenten vroegtijdig vragen en problemen in de achterban. Zij kunnen wantrou-

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

Al Amal vervult deze functie in samenwerking met bijvoorbeeld de Buurtteams (wijkteams) in Utrecht. Stichting MJG doet dat naar de 

dienst Werk en Inkomen en de Bezoekvrouwen in Zwolle kennen de brugfunctie naar diverse instellingen in het sociaal domein. 

Weliswaar is er bij migrantenorganisaties een ondersteuningsfunctie, maar voor professionele hulp willen de intermediairs graag soepel 

kunnen doorverwijzen. Eén van de Bezoekvrouwen zei hierover: ‘Wij zijn geen hulpverleners, wij moeten de mensen doorverwijzen. Maar 

wij bereiden de mensen voor en helpen ze over de drempels heen. Wij zijn dus eigenlijk een ‘voorportaal’ voor de doelgroep naar de 

hulpverleningsinstantie.’ 
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De vrijwilligers van migrantenorganisaties gaan soms mee naar de huisarts of het ziekenhuis. Op deze manier worden professionals 

ontlast en geholpen met het overbruggen van de taalbarrière en fungeren de vrijwilligers soms als ‘cultuurtolk’. Al Amal heeft bij multi-

probleemgezinnen zelfs een brugfunctie waarbij de vrijwilliger en professional als duo-coach samen naar gezinnen gaan. Tijdens een 

driehoeksgesprek met de hulpverlener, de cliënt en een vertrouwenspersoon van Al Amal kijkt men welke zorg er nodig is binnen een 

gezin en worden er afspraken gemaakt over wie de hulp gaat verlenen. Ook bij het project Schilderswijkmoeders in Den Haag gaat de 

brugfunctie niet alleen tot de voordeur van de instelling. Deze vrijwilligers blijven altijd contact houden met hun ‘cliënten’, ook wanneer de 

professional de zorg overneemt (Hamdi, Kapel & Bellaart, 2017). Door samen te werken in cases kan men elkaar beter leren kennen en 

kan het wederzijds vertrouwen groeien. Dat is van belang, omdat vrijwilligers niet graag cliënten doorgeleiden naar professionals waar zij 

niet van op aankunnen. Een vrijwilliger: ‘Als ik eindelijk iemand zover heb dat zij hulp wil accepteren, zoek ik wel een professional waarvan 

ik weet dat die cultuursensitief werkt en begrip heeft voor de leefsituatie van het gezin. Als cliënten een slechte ervaring hebben, heeft dat 

negatieve gevolgen voor het vertrouwen dat zij in mij hebben.’  

Binnen het domein arbeid is er ook praktische ondersteuning. Zo gaan vrijwilligers van stichting MJG in sommige gevallen mee met 

jongeren naar instellingen die deze jongeren verder kunnen helpen in hun zoektocht naar een baan, zoals het Servicepunt Arbeid. 

Daarnaast vervult stichting MJG een brugfunctie door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden voor werkgevers en werkzoekende 

migranten, de ‘matchingsbijeenkomsten’. De jongeren die aanwezig zijn op een dergelijke bijeenkomst zijn vaak buiten beeld van werk-

gevers, maar de stichting weet deze jongeren wel te vinden doordat de stichting in de haarvaten van de wijk zit. De actieve vrijwilligers 

van�de�stichting�stappen�binnen�in�de�koffiehuizen�en�spreken�de�wijkbewoners�aan�op�straat,�waardoor�zij�achterhalen�wie�werk�nodig�

heeft en welke functie hen aanspreekt. De woordvoerder van de stichting zei hierover: ‘We kennen elkaar, het zijn onzichtbare jongeren 

voor andere instellingen, maar voor ons zijn het vrienden.’

De brugfunctie kan alleen werken als er van twee kanten in wordt geïnvesteerd. Formele instanties vragen vaak de migrantenorgani-

saties om hulp om een cliënt beter te kunnen helpen. Buurtteams in Utrecht schakelen Al Amal regelmatig in. Uit het interview met 

Bezoekvrouwen� bleek� dat� veel� formele� instanties� hen� benaderen,� zoals� de� gemeente,� de� huisarts� of� het� Leger� des� Heils.� Door� deze�

contacten kunnen de Bezoekvrouwen hun brugfunctie gemakkelijker vervullen.

C Adviesfunctie

Migrantenorganisaties kunnen meedenken met instellingen over de wijze waarop de benaderingswijze van professionals beter toe te 

snijden is op de leefwereld en behoeften van hun achterban en op welke wijze zij cultuursensitief kunnen werken. Door te adviseren 

en mee te denken met de instellingen draagt de migrantenorganisatie in het samenwerkingsverband bij aan structurele verbeteringen 

in de werkwijze van formele organisaties. Om hiermee het tijdig bereiken van de doelgroep te verbeteren en de kwaliteit van werken te 

optimaliseren. 

Migrantenzelforganisaties kennen de behoeften van hun achterban en de knelpunten die worden ervaren in de ondersteuning vanuit 

formele organisaties. Migrantenorganisaties kunnen dit voorleggen aan formele organisaties die daarmee hun beleid kunnen aanpassen 

en verbeteren. In de good practices zien wij dat er door een intensieve samenwerking veel van elkaar te leren is. De professionals van de 

formele organisaties leren van de intermediairs hoe zij bepaalde problemen met cliënten op een cultuursensitieve wijze kunnen oplossen, 

of hoe zij bepaalde groepen effectief kunnen voorlichten.
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Functies van de reguliere organisaties

Organisaties hebben de maatschappelijke taak om bewoners te helpen of te ondersteunen. De rol van deze formele organisaties in een 

samenwerkingsverband is te spiegelen aan die van migrantenorganisaties. 

A Ondersteuningsfunctie 

De instellingen kunnen de migrantenorganisatie helpen om goede ondersteuning en voorlichting te geven. Bij de Schilderswijkmoeders 

in Den Haag en bij Bezoekvrouwen in Zwolle bieden professionals van formele organisaties begeleiding en coaching aan de vrijwilligers 

bij hun vrijwilligerswerk voor de doelgroep. In vrijwel alle samenwerkingsverbanden informeren de formele organisaties de migranten-

organisaties over de lokale ‘sociale kaart’ en de mogelijkheden. Verder helpen formele organisaties hen door een locatie beschikbaar te 

stellen en met het aanvragen van subsidie bij fondsen.

B Brugfunctie

Een brug heeft twee oevers nodig. Vrijwilligers van migrantenorganisaties komen met cliënten naar formele organisaties toe, maar in 

sommige gevallen houden professionals ook spreekuren bij migrantenorganisaties. Het initiatief om op casusniveau te gaan samenwer-

ken kan van beide partijen komen. Soms signaleert de migrantenorganisatie de problemen als eerste, soms pakt een formele organisatie 

het signaal op. Voor veel professionals blijkt het echter nogal eens een uitdaging om ‘bij een gezin binnen te komen’. De kloof naar de 

instellingen is dan te overbruggen met hulp van vertrouwenspersonen van de migrantenorganisatie. Zij proberen de drempels te verlagen 

die te maken hebben met onbekendheid, wantrouwen, angst, taalachterstand en cultuurverschillen. De formele organisaties kunnen 

van hun kant de brugfunctie vormgeven door goede afspraken te maken over de manier waarop cliënten kunnen worden doorgeleid. 

Vaste contactpersonen bij beide partijen maken een vlotte afstemming mogelijk. De stichting Al Amal in Utrecht werkt samen met de 

buurtteams� (wijkteams).� Leidinggevenden� van� beide� partners� hebben� samenwerkingsafspraken� met� elkaar� gemaakt.� De� brugfunctie�

krijgt in Utrecht steeds beter vorm in verschillende wijken. De wens leeft om hierover op stedelijk niveau afspraken op papier te zetten. 

Formele organisaties kunnen een coördinerende rol vervullen voor de sleutelpersonen van migrantenorganisaties, vaste contactperso-

nen benoemen en afspraken maken over soepele doorgeleiding van cliënten. 

C Adviesfunctie

Professionals kunnen vanuit hun deskundigheid de vrijwilligers adviseren over de begeleiding van cliënten en over de meest aangewe-

zen ondersteuningsvorm in de gemeente. Zij kunnen hen helpen toegang te krijgen tot het professionele netwerk. Dit kan migranten-

zelforganisaties weer helpen in het verbeteren van hun diensten aan hun achterban. Uiteindelijk kunnen informele organisaties hierdoor 

bepaalde doelgroepen of migrantengroepen beter helpen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien bij de Bezoekvrouwen van Travers Welzijn. De 

Bezoekvrouwen hebben veel contacten met andere professionals bij onder andere sociale buurtteams en de gemeente. Hierdoor zijn zij 

goed op de hoogte van de sociale kaart en weten ze waar hun achterban terecht kan.

De formele organisaties kunnen door de samenwerking met migrantenorganisaties een beter begrip krijgen voor de behoeften van 

bewoners met een migratieachtergrond. Zij kunnen samen met sleutelpersonen de professionele werkwijze verder ontwikkelen. In de 

praktijk gebeurt dat op casusniveau door gesprekken met cliënten voor en na te bespreken. De adviesfunctie is bij dit soort bijeen-

komsten tweezijdig. Daarnaast zijn er positieve ervaringen opgedaan in groepsbijeenkomsten met vrijwilligers en professionals waarbij 

(anoniem) cases en voorbeelden besproken worden. Beide partners leren niet alleen veel van elkaar over de werkwijze, maar ook het 

vertrouwen�groeit�hierdoor.�Dit�werkt�goed�als�professionals�de�specifieke�kennis�over�de�achterban�bij�de�vrijwilligers�onderkennen�en�

openstaan�voor�hun�suggesties.�Andersom�geldt�dat�evenzeer.�De�vrijwilligers�moeten�ook�de�specifieke�competenties�van�de�professio-

nals onderkennen en het vertrouwen hebben dat cliënten bij hen in goede handen zijn. 
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Functies van de gemeente

Uit interviews met respondenten en uit de literatuur blijkt dat de gemeente niet alleen een rol heeft in de subsidiëring, maar ook een faci-

literende en verbindende rol als ‘regisseur’. 

A 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 door partijen bewust te maken van de meerwaarde van samenwerking en de belangen van de partijen 

te verenigen. De gemeente is opdrachtgever van de formele organisaties en kan in aanbestedingsprocedures de samenwerking tussen 

formele en informele organisaties stimuleren. Gezien bovengenoemde verschillen en het maatschappelijk belang om kwetsbare groepen 

te helpen, lijkt de gemeente de aangewezen partij om de randvoorwaarden van samenwerking te bewaken. 

B Facilitering

De gemeente kan een samenwerkingsverband faciliteren door in de beginfase van samenwerking een procesmanager aan te stellen en 

in een latere fase een coördinator die de contacten tussen formele en informele organisaties coördineert. Ook kan de gemeente helpen 

bij het vinden van accommodatie en praktische zaken als vrijwilligersverzekeringen.

C Financiering

De� gemeente� kan� zorgdragen� voor� structurele� financieringsmogelijkheden� van� de� samenwerking,� enerzijds� wanneer� binnen� de� regu-

liere subsidie van formele organisaties ruimte wordt gemaakt voor samenwerking met informele organisaties, anderzijds door het 

mogelijk te maken dat migrantenorganisaties hun vrijwillige inzet kunnen waarmaken. Om bovenstaande informele functies uit te kunnen 

voeren is geld nodig voor vrijwilligersvergoedingen, accommodatiebegeleiding en coördinatie. Uit eerder onderzoek naar het project 

‘Schilderswijkmoeders’ is gebleken dat dit soort samenwerking op termijn kosten kan besparen en dat investeringen in vrijwillige inzet 

kunnen leiden tot kostenvermindering bij de formele organisaties (Hamdi, Kapel & Bellaart, 2017). Financiering kan rechtstreeks vanuit 

de gemeente, via een (welzijns)instelling of in de vorm van een projectsubsidie voor beide samenwerkingspartners. De mogelijke samen-

werkingsmodellen worden hieronder nog nader besproken.
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Uit de literatuurstudie en het veldonderzoek is naar voren gekomen dat de drie functies in een samenwerkingsverband kunnen bijdra-

gen aan het verminderen van maatschappelijke problematiek onder kwetsbare burgers met een migratieachtergrond. In dit hoofdstuk 

bespreken wij onder welke voorwaarden een duurzaam samenwerkingsverband tussen migrantenorganisaties en formele instellingen te 

realiseren is. Hiervoor hebben wij, naast de literatuur, de praktijk in zes gemeenten nader bestudeerd. 

Een duurzaam samenwerkingsverband past binnen het diversiteitsbeleid van een instelling. Samenwerking met informele instellingen 

is beschreven als een van de vier bouwstenen van het diversiteitskader (Bellaart, Hamdi, Day & Achahchah, 2018). Van verankering van 

diversiteitsbeleid is echter nog maar nauwelijks sprake. In de meeste instellingen ontbreekt een (doordachte) visie op diversiteit en is 

er geen systematische aandacht voor een divers personeelsbeleid, het aanbod, de werkwijzen en (zelf-)monitoring. Ook gemeenten 

zijn weinig bezig met de vraag hoe te sturen op diversiteitbeleid, maar laten dit vraagstuk doorgaans aan instellingen over (Gilsing, de 

Gruijter, & Pels, 2012). Dat de samenwerking tussen migrantenorganisaties en instellingen in de gemeente gunstig kan zijn voor beide 

partijen is dus lang niet altijd evident. In de praktijk blijkt het 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 

geredeneerd. 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 onze ruimte en vrijwilli-

gersvergoeding voor onze investeringen. 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 

vier 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. Dit houdt 

specifiek�in�dat�er�overeenstemming�heerst over de aanleiding van samenwerking, de doelstelling en de respectievelijke rollen (Ponzoni 

& Distelbrink, 2015). De onderliggende gedachte van de gemeenschappelijke visie is dat de betrokken partijen het nut en de meerwaarde 

van de samenwerking inzien: door het samenwerkingsverband kunnen beide partijen hun doeleinden beter behalen. 

In het geval van de Bezoekvrouwen in Zwolle is er bijna automatisch sprake van een gemeenschappelijke visie, aangezien zij zijn onder-

gebracht bij Travers Welzijn. Bij het samenwerkingsverband tussen Al Amal en de buurtteams is er op hoofdlijnen wel overeenstemming 

Voorwaarden 
voor duurzame 
samenwerking

3
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over de zienswijze, maar niet wat betreft de wijze waarop de samenwerking zou moeten bijdragen aan het beter kunnen omgaan met 

culturele diversiteit door beroepskrachten van de buurtteams. Op coördinatieniveau zit men grotendeels op een lijn, maar de visie is 

niet op papier gezet. Dit maakt het fundament onder het samenwerkingsverband kwetsbaar en afhankelijk van de medewerkers. Ook bij 

stichting MJG en het Servicepunt Arbeid is er geen uitgewerkte gemeenschappelijke visie. Volgens de respondenten zou het waardevol 

zijn om een gemeenschappelijke visie op papier vast te leggen, zodat deze voor alle betrokkenen duidelijk is en beide partijen op één lijn 

zitten. 

Daarnaast kan een gemeenschappelijke visie een mogelijk concurrentiegevoel wegnemen. Migrantenorganisaties kunnen namelijk bang 

zijn�dat�formele�instanties,�die�financieel�en�professioneel�sterker�in�hun�schoenen�staan,�zonder�overleg�hun�‘cliënten’�proberen�over�te�

nemen. Andersom kunnen formele organisaties ook moeite hebben met migrantenorganisaties omdat zij, als goed opgeleide professio-

nals, het soms lastig vinden om van vrijwilligers te horen op welke punten hun werkwijze kan verbeteren. Ook geven formele organisaties 

aan dat zij soms moeite hebben met de werkstijl van vrijwilligers van migrantenorganisaties. Zij verwachten soms hetzelfde van hen als 

van professionals en dat is niet altijd terecht. 

Een vrijwilliger: ‘Ik doe dit naast mijn werk. Ik werk parttime in de financiële administratie. Ik doe het met hart en ziel, maar ik kan niet altijd 

tijdens kantooruren op afspraken van de instellingen aanwezig zijn. Ook maak ik weleens afspraken met cliënten in de avonduren of in het 

weekend. De professionals waar ik mee samenwerk vinden dat lastig.’

Het concurrentiegevoel bij de samenwerkingspartners kan minder worden als van tevoren is vastgelegd wat de visie is, wat het uiteinde-

lijke�doel�is�van�de�samenwerking�en�wat�ieders�specifieke�functie�en�kracht�is�(zie�volgende�paragraaf).�Daarnaast�is�het�wenselijk�een�

gemeenschappelijke visie te hebben omdat dit bijdraagt aan verduurzaming van de informele functies en het bestaansrecht van migran-

tenorganisaties onderstreept. Dit laatste blijkt van belang bij bijvoorbeeld de Schilderswijkmoeders en bij stichting MJG in Den Haag. 

De laatste stelt dat een vastgelegde gemeenschappelijke visie ervoor kan zorgen dat het samenwerkingsverband tussen hun stichting 

en de formele organisaties niet in gevaar komt wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe wethouder komt met een andere visie. In de praktijk 

ondervinden veel migrantenorganisaties problemen met de continuering van hun werk in samenwerkingsverbanden door de komst van 

een nieuw gemeentebestuur met nieuwe beleidslijnen. Tot slot kan een gemeenschappelijke visie ervoor zorgen dat de kracht van een 

migrantenorganisatie als laagdrempelige informele organisatie behouden kan blijven. Er is een groei te zien van migrantenorganisaties 

die�sociaal�ondernemer�worden,�profiteren�van�de�marktwerking�en�cultuurspecifieke�zorg�en�begeleiding�gaan�aanbieden.�Alle�respon-

denten zijn het erover eens dat de meerwaarde van vrijwilligersorganisaties, die juist geen onderdeel zijn van de instituties, ook behouden 

moet blijven. Dit garandeert de lage drempel en het vertrouwen van de doelgroep. Stichting Al Amal is deels sociaal ondernemer, maar 

heeft wel degelijk nog de informele functies in huis. Het is relevant om de meerwaarde van informele functies in de visie te verwerken.  

2. Afspraken over rollen en taken

De functies in het samenwerkingsverband moeten worden uitgewerkt in concrete rollen en taken. Afspraken hierover zijn noodzakelijk, 

omdat�die�per�definitie�verschillend�zijn�voor�formele�en�informele�organisaties.�Wie�zijn�de�vaste�contactpersonen,�wanneer�is�er�overleg,�

wanneer geven professionals voorlichting, wie verzorgt de training en begeleiding van vrijwilligers, hoe verloopt een doorverwijzing, 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 verankert de formele instelling het samenwerken met vrijwil-

ligers in de werkwijze.  

Een gelijkwaardige afstemming van de werkwijze is een belangrijke voorwaarde in een samenwerkingsverband. Hiervoor is het belangrijk 

dat, naast afstemming op casusniveau, de partijen regelmatig bij elkaar komen. Bij de Bezoekvrouwen is dit het geval. Zij overleggen 

regelmatig met instanties zoals het sociale wijkteam. Bij het samenwerkingsverband tussen Al Amal en de Buurtteams zijn er ook van dit 

soort bijeenkomsten, maar dit zou frequenter en in meer wijken mogen, volgens Al Amal.

Volgens stichting Multivooruit biedt dat de mogelijkheid samen de werkwijze te ontwikkelen. De respondent hecht veel waarde aan 

onderlinge feedback en informatie over de voortgang van cliënten. Stichting MJG benadrukt eveneens dat structurele bijeenkomsten de 
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gelijkwaardige afstemming van de werkwijze stimuleren. ‘Tijdens dergelijke bijeenkomsten komen er allemaal mooie ideeën naar boven, 

worden er ervaringen uitgewisseld en vergroot je je netwerk ook.’. 

In het samenwerkingsverband tussen Al Amal en de Buurtteams zijn er in het verleden misverstanden geweest over wie wat zou doen in 

een�gezin,�over�wie�informatie�deelt�met�een�ander�en�over�wie�initiatieven�neemt.�Langzamerhand�wordt�de�rolverdeling�duidelijker.�Op�

casusniveau worden hier afspraken over gemaakt. Op stedelijk niveau zijn de rollen en taken – op hoofdlijnen - niet precies omschreven. 

Hierdoor krijgen de rollen en taken per persoon een andere invulling. Volgens Al Amal zou het goed zijn om alle ervaringen te bundelen 

in stedelijke afspraken. Daarmee voorkom je overlap, ‘dubbel werk’ en misverstanden. Er is ook het risico van overbelasting van vrijwil-

ligers van migrantenorganisaties, bijvoorbeeld bij begeleiding van gezinnen met multiproblematiek of bij bewoners met psychiatrische 

klachten. Een duidelijke omschrijving van grenzen kan dat voorkomen. Bij de Bezoekvrouwen in Zwolle is goed omschreven in welke 

situaties de Bezoekvrouwen de taken overlaten aan professionals. 

3 Structurele financiering

In de interviews geven respondenten vanuit informele organisaties aan dat het voor een duurzame, gelijkwaardige samenwerking essen-

tieel is dat er waardering is voor de vrijwillige inzet 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 om relatief kleine bedragen waarmee vrijwilligers zeer nuttig werk 

kunnen doen en zelfs professionals kunnen ontlasten. Om de samenwerking te verduurzamen zou er binnen een gemeente de mogelijk-

heid�moeten�zijn�om�dit�structureel�te�financieren.�

Volgens�de�respondenten�en�experts�is�financiering�van�migrantenorganisaties�niet�vanzelfsprekend.�Binnen�gemeenten�kunnen�er�nogal�

uiteenlopende�meningen�over�de�samenwerking�met�en�financiering�van�migrantenorganisaties�bestaan.�De�urgentie�is�niet�altijd�duide-

lijk. Er ontbreekt vaak informatie over het bereiken van diverse doelgroepen, omdat herkomst niet wordt bijgehouden in de registratie 

van cliënten. Men is niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden om wel zicht te krijgen op bereik en effectiviteit van de dienstverle-

ning. En als het probleem duidelijk is, dan zijn gemeenteraadsleden niet altijd overtuigd van de meerwaarde van migrantenorganisaties. 

Ondersteuning van kwetsbare bewoners en het bestrijden van achterstanden is de taak van formele organisaties en professionals en niet 

van vrijwilligers, is een veelgehoorde mening. Dit betekent dat de noodzaak en de urgentie duidelijk moeten zijn voordat een gemeente 

bereid zal zijn in samenwerkingsverbanden te investeren. 

Een� aantal� gemeenten� financiert� alleen� maatschappelijke� activiteiten� van� migrantenorganisaties.� De� tijd� dat� een� vast� bedrag� werd�

gegeven voor ontmoeting en gezelligheid is goeddeels voorbij. De migrantenorganisatie voert de maatschappelijke activiteiten vaak 

zelfstandig�uit,�zonder�dat�er�substantieel�wordt�samengewerkt.�In�de�praktijk�zijn�er�voor�wat�betreft�de�financiering�slimme�combinaties�

mogelijk. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld: 

In een gemeente krijgen de migrantenorganisaties een vast bedrag om maatschappelijke activiteiten voor hun achterband te orga-

niseren. De huur van een zaalruimte bij de welzijnsorganisatie kost echter per jaar meer dan zij van de gemeente ontvangen. In een 

overleg met de welzijnsorganisatie blijkt het mogelijk om een zaalruimte kosteloos ter beschikking te stellen als er samen met de 

welzijnsorganisatie voorlichting en andere activiteiten worden georganiseerd. Dit bleek een win-winsituatie! 

Formele�organisaties�ontvangen�meestal�een�structurele�financiering.�Voor�de�vrijwillige�inzet�is�een�structurele�financiering�niet�altijd�

vanzelfsprekend.� Voor� een� duurzaam� samenwerkingsverband� is� het� een� voordeel� om� continuïteit� van� financiering� te� hebben� voor� de�

vrijwillige inzet. Hierdoor kan een migrantenorganisatie ‘vaste’ vrijwilligers behouden en expertise opbouwen. Het hebben van vaste 

vrijwilligers zorgt voor vertrouwen bij de formele instellingen. Het is voor hen immers niet prettig als er telkens nieuwe vrijwilligers zijn 

waarmee zij moeten samenwerken. Bij de Bezoekvrouwen in Zwolle is de continuïteit gegarandeerd door hen onder te brengen bij Travers 

Welzijn. Zij vinden die continuïteit noodzakelijk voor het succesvol uitvoeren van hun functies en het optimaal bereiken van de doelgroep. 

Voor de vrijwilligers van Al Amal is er structureel een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Vrijwilligers maken ook kosten met hun mobiele 

telefoon en hebben reiskosten. Het is volgens hen logisch dat die kosten ook worden vergoed. Voor de vrijwilligers van stichting MJG is 

er een onkostenvergoeding, maar deze is niet structureel. Een structurele vrijwilligersvergoeding is volgens stichting MJG én stichting 

Multivooruit belangrijk, omdat er dan daadwerkelijk gelijkwaardigheid is tussen de samenwerkende partners. De vrijwilliger van stichting 



14Duurzame bruggen bouwen

Multivooruit zegt hierover: ‘Als professionals van de formele instelling met hetzelfde werk geld verdienen, waarom zou ik dan niet wat 

mogen verdienen voor mijn tijd en inzet.’ Een vrijwilligersvergoeding wordt dus ook gezien als een erkenning voor de energie en tijd die 

vrijwilligers steken in hun werk. 

4 Begeleiding en coördinatie

Een laatste voorwaarde voor een duurzaam samenwerkingsverband is een goede begeleiding van de vrijwilligersinzet en coördinatie 

van de samenwerking. Er zijn meestal meerdere informele organisaties actief in een gemeente. Voor beide partijen is het handig als een 

professional van de gemeente, of van een lokale organisatie de coördinatie van de samenwerking op zich neemt.  

De werkbegeleiding is voor professionals meestal goed geregeld, maar volgens de respondenten is dat voor vrijwilligers van informele 

organisaties niet altijd het geval. In de praktijk zijn wij verschillende werkvormen tegengekomen. Een professional die speciaal hiervoor 

wordt aangesteld ten behoeve van een of meer migrantenorganisaties kan de begeleiding uitvoeren. Bij Al Amal is er voldoende gemeen-

telijke subsidie om binnen de eigen stichting professionals de begeleiding van vrijwilligers te laten verzorgen. 

Medewerkers binnen een welzijnsorganisatie blijken deze rol ook goed te kunnen vervullen. Dit is het geval bij de Schilderswijkmoeders, 

bij Bindkracht10 in Nijmegen en bij de Bezoekvrouwen in Zwolle. 

Begeleiding van vrijwilligers is nodig omdat zij weliswaar veel kennis hebben van hun achterban, maar niet altijd voldoende kennis van de 

sociale kaart in de gemeente en de werkwijze van professionals. Ook is training en coaching bij de ondersteunings- en brugfunctie vaak 

gewenst. De vrijwilligers vinden het prettig om van professionals te leren hoe zij psychosociale begeleiding kunnen geven, hoe zij hun 

grenzen kunnen bewaken en hoe zij om kunnen omgaan met emotioneel belastende cases. Voor de brugfunctie is kennis over de lokale 

sociale kaart zeer nuttig. De bezoekvrouwen Zwolle begonnen in 1992 als vrijwilligers. Professionals van Travers Welzijn trainden hen om 

zo goed mogelijk naar de doelgroep te luisteren en deze zo goed mogelijk door te kunnen geleiden.  

De coördinatie is van belang om de brug- en adviesfunctie goed te kunnen vervullen. Voor de brugfunctie zijn vaste contactpersonen 

bij de betrokken partijen een belangrijke voorwaarde. Dit bevordert de snelle doorgeleiding van cliënten en de gezamenlijke afstemming 

rond een casus. Vaste contactpersonen zijn voor beide partijen van belang voor het uitvoeren van de adviesfunctie. Zij kunnen geza-

menlijk de gelijkwaardige afstemming van de werkwijze coördineren. De Bezoekvrouwen benadrukken dat een vaste coördinator erg 

belangrijk is in hun werk. Dit geldt ook voor Al Amal. Er zijn vaste contactpersonen (teammanagers bij de buurtteams en operationeel 

managers�bij�Al�Amal)�die�korte�communicatielijnen�hebben.�De�efficiëntie�wordt�beter�met�korte�communicatielijnen.�Knelpunten�zijn�

dan snel aan te pakken.

Samengevat blijkt uit onze verkenning dat dit de vier randvoorwaarden zijn voor een duurzaam samenwerkingsverband tussen migran-

tenorganisaties en formele instanties:  

1. Een (vastgelegde) gemeenschappelijke visie over de meerwaarde van samenwerking;

2. Vastgestelde afspraken over rollen en taken voor alle partijen;

3. Een�structurele�financiering�van�de�vrijwillige�inzet;�

4. Professionele begeleiding van de vrijwillige inzet en coördinatie van de samenwerking.
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In de vorige hoofdstukken zijn op basis van literatuur en praktijkvoorbeelden de functies in een samenwerkingsverband beschreven en 

de randvoorwaarden voor een duurzaam samenwerkingsverband uitgewerkt. In dit hoofdstuk beschouwen wij welke samenwerkingsvor-

men een duurzame samenwerking mogelijk maken. Allereerst beschrijven wij op basis van de praktijkvoorbeelden de verschillende orga-

nisatievormen waarin de informele functies ondergebracht kunnen zijn, vervolgens beschrijven wij de verschillende soorten samenwer-

kingsverbanden en tot slot geven wij vier modellen van samenwerking met de voor- en nadelen voor duurzaamheid. Hierbij gaat het niet 

alleen om de relatie tussen informele en formele functies, maar ook om de rol van de gemeente. Voor een goed functionerend samen-

werkingsverband en het verduurzamen van de functies in de lokale samenwerking lijkt regie van de gemeente niet te mogen ontbreken. 

Organisatievormen informele functies

We schetsen hier een beeld van wat wij in de praktijk tegenkwamen. De informele functies zijn vaak te vinden in migranten- of vluchtelin-

genorganisaties. Maar het kan ook gaan om vrijwillige sleutelpersonen in een welzijnsorganisatie of zelfs betaalde contactpersonen in 

een formele organisatie. Migrantenorganisaties zijn er in allerlei soorten en maten. Van klein tot groot en met verschillende gradaties van 

professionaliteit. De meeste migrantenorganisaties zijn geheel informeel. Zij zijn door vrijwilligers opgezet en de activiteiten worden door 

vrijwilligers uitgevoerd (bijvoorbeeld buurtvaders en buurtmoeders en stichting MJG). Voor bepaalde projecten vragen zij subsidie aan 

en binnen de projecten worden ook wel beroepskrachten ingehuurd. De grote migrantenorganisaties hebben meestal ook een of meer 

beroepskrachten in dienst. De Schilderswijkmoeders is een project waarbij ongeveer 18 vrouwelijke vrijwilligers vanuit twee migranten-

organisaties worden begeleid door twee beroepskrachten van welzijnsorganisatie De Mussen in Den Haag. Er zijn diverse voorbeelden 

van migrantenorganisaties die uitgegroeid zijn tot sociale ondernemingen. Een sociale onderneming wordt volgens een rapport van de 

Sociaal�Economische�Raad�(2015)�gekenmerkt�door�het�vooropstellen�van�een�maatschappelijk�doel�in�plaats�van�een�financieel�doel.�Al�

Amal in Utrecht is een sociale onderneming, maar bewaart, als voormalige migrantenorganisatie, bewust voor een deel het laagdrempe-

lige karakter van een informele organisatie. Al Amal heeft nog steeds veel vrijwilligers, maar ook professionals die zorgdragen voor de 

coördinatie. 

Een bijzondere en verdergaande vorm van samenwerking is er als sleutelpersonen bij welzijnsorganisaties gaan werken. In Haarlem 

zijn er bij welzijnsorganisatie Haarlem Effect twee wijkcontactvrouwen werkzaam met een Turkse en een Marokkaanse achtergrond. 

Zij houden inloopspreekuren, verwijzen door en andere organisaties consulteren hen. Bezoekvrouwen in Zwolle en de contactpersonen 

van Bindkracht10 in Nijmegen hebben vergelijkbare taken. Het zijn voorbeelden van sleutelpersonen in dienst van een formele instelling, 

maar hun informele netwerk en hun migratieachtergrond staan centraal in hun werk.  Dit roept de vraag op of dit de ultieme vorm is van 

samenwerking tussen informele en formele functies. Wij hebben dit aan respondenten en experts voorgelegd. Zij zijn van mening dat dit 

een waardevolle schakel is, maar niet de zelfstandige migrantenorganisatie kan vervangen. De sleutelpersonen bij welzijnsorganisaties 

worden gezien als een waardevolle tussenschakel tussen migrantenorganisaties en andere formele organisaties, zoals de wijkteams, 

zorgorganisaties, sociale dienst, onderwijs, etc. De meeste respondenten merken op dat deze sleutelpersonen als beroepskrachten toch 

worden gezien als vertegenwoordigers van instituties en in deze vorm niet zo laagdrempelig en onafhankelijk kunnen zijn als zelfstandige 

migrantenorganisaties. Een combinatie van zelfstandige migrantenorganisaties en contactpersonen (vertrouwenspersonen) bij welzijn-

sorganisaties lijkt wel een meerwaarde te hebben, omdat de informele functies dan ook een ankerpunt in een welzijnsorganisatie hebben.   

Mogelijke 
samenwerkingsvormen4
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Vormen van samenwerking

Uit onze interviews met vertegenwoordigers van de good practices blijkt dat de samenwerking tussen migrantenzelforganisaties en 

formele instellingen op verschillende manieren vormgegeven kan worden. We zetten de drie verschillende samenwerkingsvormen van 

de good practices op een rijtje. 

Al Amal is een voorbeeld van samenwerking tussen autonome partners. Zoals gezegd, gestart als vrijwilligersorganisatie, maar uitge-

groeid tot hybride sociale onderneming. De organisatie werkt steeds beter samen met buurtteams. De visie is echter nog niet breed 

gedeeld�en�de�afspraken�over�rollen�en�taken�zijn�nog�niet�scherp�genoeg�gedefinieerd.�Mede�door�de�omvang�van�de�organisatie�van�

de buurtteams is er nog niet met alle teams een samenwerkingsrelatie. Al Amal krijgt subsidie van de gemeente die is bedoeld voor de 

overhead, coördinatoren en vergoedingen voor de vertrouwenspersonen (vrijwilligers die informele functies uitvoeren). De gemeente 

subsidieert de Buurtteams, maar niet afzonderlijk voor de samenwerking met Al Amal. Het samenwerkingsverband tussen Al Amal en 

Buurtteams is semi-structureel ingebed. Er is geen formeel vastgesteld samenwerkingsverband, waardoor de visie, rollen en taken nog 

niet duidelijk zijn voor iedereen. De Bezoekvrouwen Zwolle in dienst van Travers Welzijn zijn een voorbeeld van de tweede samenwer-

kingsvorm van ‘informele functies geïntegreerd in een formele organisatie’. De Bezoekvrouwen vervullen een belangrijke brugfunctie 

en zorgen dat het gemakkelijker is om contact te leggen met gezinnen met een migratieachtergrond. Eén van de bezoekvrouwen zegt 

hierover:�‘Wij�zijn�eigenlijk�de�kracht�binnen�de�gemeenschap.’ Daar�waar�professionals�normaal�niet�binnenkomen,�kunnen�deze�bezoek-

vrouwen gemakkelijker en sneller contact leggen en vertrouwen winnen bij de doelgroep. Bezoekvrouwen zijn zelf bezig met het contact-

leggen met de doelgroep en het signaleren van problemen. Indien nodig verwijzen ze vervolgens door naar andere instellingen. Ze zorgen 

dat de cliënt goed terechtkomt en blijven de cliënt meestal ook nog volgen. ‘We verwijzen vrouwen soms naar het sociale wijkteam of de 

gemeente, en dan nemen we contact op met die instelling. De instelling stuurt op den duur ook terugkoppeling over de doorverwezen cliënt 

naar ons.’ Hier�is�in�feite�geen�sprake�van�een�samenwerkingsverband,�omdat�de�Bezoekvrouwen�onderdeel�zijn�van�Travers�Welzijn.�Er�

komen echter veel elementen uit het ‘informele’ domein terug in de functie van de Bezoekvrouwen. Volgens de Bezoekvrouwen is deze 

constructie een succesfactor voor het winnen van vertrouwen van de doelgroep.

Stichting MJG is eveneens een voorbeeld van samenwerking tussen autonome partners.  In eerste instantie is de stichting gaan samen-

werken met het Servicepunt Arbeid naar aanleiding van een project van de gemeente. Na afronding van dit project zijn de partijen blijven 

samenwerken. Stichting MJG blijkt erg belangrijk voor de doorgeleiding van voornamelijk jongeren naar het Servicepunt Arbeid. De stich-

ting MJG investeert extra in de jongeren om hen te motiveren en probeert in samenwerking met het Servicepunt de jongeren te activeren. 

Dit gaat redelijk goed, maar ook dit samenwerkingsverband krijgt te maken met visieverschillen en gebrekkige afspraken over rollen en 

taken. Dit samenwerkingsverband tussen stichting MJG en het Servicepunt Arbeid kunnen wij ook semi-structureel noemen. Er is een 

samenwerkingsverband, maar het voldoet nog niet aan de beschreven randvoorwaarden.

Samenwerkingsmodellen

Bij de beschreven praktijkvoorbeelden is de gemeente zich wel bewust van de meerwaarde van de migrantenorganisaties en is samen-

werking gestimuleerd, maar de gemeente heeft niet de regie over de samenwerking. Zij laat dat meestal over aan de partijen. Toch lijken 

gemeentelijke�financiering�én�gemeentelijke�regie�belangrijke�elementen�om�duurzame�samenwerking�te�realiseren.�De�gemeente�kan�

namelijk�in�een�samenwerkingsverband�investeren�met�financiële�middelen,�maar�ook�door�ondersteuning�en�regie.�Door�de�regie�op�zich�

te nemen kan ze ervoor zorgen dat de belangen van alle partijen worden verenigd. De gemeente heeft niet alleen een rol in de subsidie-

ring, maar ook een coördinerende en verbindende rol als ‘regisseur’ (VNG, 2007, Gilsing, de Gruijter, & Pels, 2012).

In onze interviews en in de literatuur zijn wij verschillende samenwerkingsvormen tegengekomen. In de expertmeeting hebben we deze 

vormen besproken en scherper omschreven. Op grond van die analyse hebben wij onderstaande vier modellen geschetst. Hierin geven 

wij�schematisch�de�samenwerking�weer�tussen�informeel�en�formeel�en�de�wijze�waarop�de�gemeente�financiering�en�regie�biedt.�Iedere�

werkvorm heeft zijn voor- en nadelen. Welke vorm het meest geschikt is, kan per gemeente, situatie en proces verschillen. Het is vooral 

belangrijk dat een samenwerking tussen formele en informele organisaties voldoet aan de beschreven randvoorwaarden. De gemeente 

lijkt de aangewezen partij om die randvoorwaarden te bewaken. Het is mogelijk dat een gemeente meer dan één model toepast, omdat 
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er meerdere migrantenzelforganisaties zijn en er daarnaast verschillende thema’s en doelstellingen zijn die om samenwerking vragen. 

Afhankelijk van de lokale situatie en het doel van de samenwerking, kan gekozen worden voor één van de modellen of een combinatie 

hiervan. 

Model 1: Samenwerking tussen autonome partners

In�dit�model�is�er�een�samenwerkingsverband�waarbij�de�gemeente�de�informele�functies�en�de�formele�functies�afzonderlijk�financiert,�

om de betrokken organisaties gezamenlijk te laten werken aan het optimaal bereiken van en aansluiten bij kwetsbare groepen. De 

formele en informele organisaties zijn in dit model autonoom van elkaar. De gemeente heeft de rol van opdrachtgever van beide organi-

saties en de regie is beperkt tot het aangeven van het gezamenlijk doel. 

Informele functies (migran‐
tenorganisatie) 

Formele organisaties 

Gemeentelijke regie en financiering 

Model 1: Samenwerking tussen autonome partners 

Voor- en nadelen 

Om�te�beginnen�is�het�een�sterk�punt�in�dit�samenwerkingsmodel�dat�er�financiering�is�van�zowel�de�migrantenorganisatie�als�de�formele�

organisatie. Hierdoor voelen beide partijen zich gelijkwaardig behandeld. Met name de migrantenorganisatie ervaart het als positief om 

niet�financieel�afhankelijk�te�zijn�van�de�formele�organisatie.�Een�nadeel�kan�zijn�dat�door�de�autonome�positie�de�samenwerkingsrelatie�

kwetsbaar�is.�Doordat�er�per�definitie�machtsverschillen�zijn�tussen�formele�en�informele�organisaties�vergt�het�een�sterke�regie�van�de�

gemeente om de samenwerking goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld om de professionele begeleiding vanuit de formele organisatie 

naar de informele vrijwilligers te garanderen. Het risico bestaat dat de formele organisatie toch dezelfde eisen gaat stellen aan vrijwilli-

gers als aan professionele samenwerkingspartners. Het is mogelijk dat de migrantenorganisaties de formele organisaties als dominant 

ervaren en dat de samenwerking hierdoor onder druk komt te staan. Een ander risico aan de onafhankelijkheid is dat er geen gemeen-

schappelijke visie wordt geformuleerd en geen goede afspraken tot stand komen over rollen en taken. Dit kan leiden tot afzonderlijke 

werkzaamheden van iedere organisatie, naast elkaar, zonder echt samen te werken. De respondenten en deelnemers aan de expertmeet-

ing zijn het erover eens dat model 1 niet duurzaam kan zijn als de regie van de gemeente beperkt blijft. 

Model 2: Informele functies geïntegreerd in een formele organisatie

In�dit�model�gaat�er�financiering�vanuit�de�gemeente�naar�een�formele�organisatie.�De�formele�organisatie�(meestal�een�welzijnsorganisa-

tie) creëert informele functies om migrantengroepen goed te kunnen bereiken. Het betreft vrijwilligers of betaalde contactpersonen met 

wortels in de migrantengemeenschappen, zodat zij hun ‘achterban’ kunnen bereiken. 
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Formele organisatie 
met informele functies uitgevoerd door sleutelpersonen  

Gemeentelijke regie en financiering 

Model 2: Geïntegreerd in een organisatie 

Voor- en nadelen 

Een�sterk�punt�van�dit�model�is�dat�de�informele�functies�goed�geborgd�en�structureel�gefinancierd�zijn.�De�informele�functies�zijn�veran-

kerd in de formele organisatie en er is goede begeleiding en coördinatie voor de personen die de informele functies vervullen. Dat betekent 

ook dat iedereen werkt volgens dezelfde visie en dat er een duidelijke taak- en rolverdeling is. Mogelijke nadelen van dit model zijn dat de 

informele functies binnen de formele organisatie kleinschaliger van opzet zijn dan de migrantenorganisaties in de gemeente. Het gaat 

meestal om enkele contactpersonen binnen één instelling. Het netwerk van een zelfstandige migrantenorganisatie is in het algemeen 

breder. De respondenten die op deze manier werken zijn van mening dat zij breed vertrouwen van de achterban hebben, juist omdat zij 

binnen een formele organisatie werken. Andere respondenten zijn van mening dat een groot deel van de doelgroep (juist degenen met 

wantrouwen tegenover instituties) de contactpersonen toch als representanten van het systeem ziet, die werken volgens de protocollen 

van de formele instelling. Hierdoor zouden zij niet de lage drempel en het vertrouwen hebben die een autonome migrantenorganisatie 

die vooral naast de bewoner gaat staan kenmerkt. Tevens wordt als nadeel genoemd dat de ondersteuningsfunctie minder uit de verf 

kan komen. Er is minder een huiskamerfunctie en minder vrijwillige inzet om de mensen te helpen. Ook de adviesfunctie kan onder-

gesneeuwd raken. Een zelfstandige migrantenorganisatie zal de belangen van de achterban op een andere manier naar voren kunnen 

brengen dan de contactpersonen die in dienst zijn van de organisatie. Ten slotte is er in dit model weinig betrokkenheid en toezicht van 

de gemeente, waardoor de informele functies mogelijk maar zeer beperkt worden ingezet.

Model 3: Aangehaakt bij een formele organisatie

In dit model zijn de informele functies niet geïntegreerd maar aangehaakt bij formele organisaties. Een formele organisatie vervult dan 

de�rol�van�opdrachtgever�en�financier�van�de�informele�functies.�Een�welzijnsorganisatie�kan�die�rol�vervullen,�vanwege�de�brede�insteek�

en het brede netwerk naar de lokale basisinfrastructuur. Het initiatief kan zowel van de gemeente als van de formele of de informele 

organisatie komen. In opdracht van de formele organisaties voeren migrantenorganisaties de functies uit. Hierdoor vormen de informele 

functies een duurzaam onderdeel van de basisinfrastructuur in de gemeente. De basisstructuur omvat alle voorzieningen in de naaste 

omgeving, zoals sportverenigingen, wijkcentra en scholen. Hiermee wordt de meerwaarde van de informele functies erkend. In dit model 

heeft de gemeente geen directe regie over de samenwerking, maar slechts de rol als opdrachtgever. In die rol kan de gemeente wel 

globale eisen stellen om de informele functies te benutten. De formele organisatie reserveert een deel van het eigen budget om informele 

functies en de vrijwilligers te ondersteunen. De informele organisaties (migrantenorganisaties) blijven zelfstandig. In dit model blijft de 

migrantenorganisatie�zelf�verantwoordelijk�voor�de�uitvoering.�Zij�krijgen�een�financiële�bijdrage�in�de�vorm�van�vrijwilligersvergoedingen�

en professionele training, aansturing en begeleiding. 
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Gemeentelijke regie en financiering 

Model 3: Aangehaakt bij formele organisatie 

Formele organisatie(s) 
Informele functies  

(migrantenorganisatie) 

Voor- en nadelen 

Een voordeel van model 3 is dat de formele organisaties de meerwaarde van een samenwerking met de informele organisaties inzien en 

intrinsiek�gemotiveerd�zijn�om�die�samenwerking�aan�te�gaan.�Tevens�is�er�een�structurele�financiering�van�de�informele�functies�doordat�

de formele organisaties een budget opzijzetten voor de samenwerking. Mogelijk worden de informele functies van de migrantenorga-

nisaties meer een onderdeel van de lokale basisinfrastructuur dan in de andere modellen. In model 2 komen enkele sleutelpersonen in 

dienst van één organisatie. Hierdoor is er maar een beperkte deelname aan de basisinfrastructuur. 

Nadelen zijn er ook. Het al eerder beschreven machtsverschil kan leiden tot een zwakke positie van de migrantenorganisatie. Deze werkt 

immers in opdracht van de formele organisatie. Hoewel die organisatie de meerwaarde van de informele functies onderkent, ligt het 

risico van dominantie steeds op de loer. Daarmee bedoelen wij dat in de uitvoering van het werk het perspectief van de formele organisa-

tie overheerst. Dit kan gemakkelijker gebeuren omdat de gemeente geen toezicht houdt op de gelijkwaardige samenwerking. Een laatste 

mogelijk nadeel is dat de adviesfunctie minder uit de verf komt in de verhouding opdrachtgever-opdrachtnemer.

Model 4: Projectmatig samenwerkingsverband

In dit model is er een samenwerkingsverband gericht op het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk, bijvoorbeeld de zorg voor 

ouderen met een migratieachtergrond. De gemeente ziet het belang van samenwerking en is opdrachtgever. Formele en informele orga-

nisaties�zijn�samen�verantwoordelijk�voor�het�behalen�van�een�concreet�doel�dat�de�gemeente�financiert.�In�dit�model�worden�duidelijke�

afspraken gemaakt en is er een gelijkwaardige taakverdeling.

Model 4: Projectmatig Samenwerkingsverband   

Samenwerkingsverband formele en informele organisaties 

Gemeentelijke regie en financiering 

Voor- en nadelen 

De sterke punten van model 4 zijn dat er sprake is van co-creatie van kennis en een complementaire taakverdeling. De formele en infor-

mele organisatie zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en resultaten. Door de opdracht van de gemeente aan 

beide partijen vermindert het risico op machtsverschillen tussen de formele en de informele organisatie. Het risico van dit model is dat 
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het een projectmatig samenwerkingsverband betreft. Projectmatig is altijd tijdelijk en dus minder duurzaam. Een ander nadeel is dat het 

slechts gericht is op één bepaald maatschappelijk vraagstuk, zoals ‘mantelzorg voor ouderen met een migratieachtergrond’. In de praktijk 

spelen natuurlijk meerdere problemen en zijn er meerdere thema’s die aandacht vragen. De vraag blijft hoe kan worden samengewerkt 

op andere thema’s met verschillende organisaties. Dan zouden er vele samenwerkingsverbanden moeten ontstaan, of er zou een samen-

werkingsverband moeten ontstaan dat een breed inhoudelijk thema omvat, zoals ‘armoede’ of ‘achterstanden’. Bij dit thema kunnen 

allerlei deelonderwerpen en vraagstukken aan bod komen. Een laatste nadeel zou kunnen zijn dat er weinig aandacht is voor verbetering 

van de toegankelijkheid van formele organisaties en voor de verbetering van de werkwijze.

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

Alle voor- en nadelen overziend kunnen we concluderen dat model 3 het beste een duurzame samenwerking kan garanderen, mits de 

randvoorwaarden goed worden bewaakt. Model 4 biedt voordelen om samenwerking te starten, maar zou dan idealiter langzamerhand 

moeten overgaan in model 3. Model 2 kan model 3 goed aanvullen. Als een welzijnsorganisatie met eigen contactpersonen kan fungeren 

als schakel tussen migrantenorganisaties en het gehele formele werkveld in de gemeente lijkt dat een grote meerwaarde te bieden. 

Model 1 garandeert geen duurzame samenwerking door de grote zelfstandigheid van formele en informele organisaties meteen beperkte 

regie van de gemeente.
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Nu we de functies, de randvoorwaarden en de mogelijke samenwerkingsvormen hebben geschetst, blijft het de vraag hoe partijen kunnen 

komen tot een duurzaam samenwerkingsverband. Het succes van een samenwerkingsverband staat of valt met de mate waarin partijen 

met elkaar overeenstemming hebben bereikt over de noodzaak en de meerwaarde van samenwerking tussen formele en informele orga-

nisaties. De ervaring leert dat het komen tot overeenstemming tijd kost. Daarom verdient het aanbeveling om in het proces te investeren 

en het niet te overhaasten. Op grond van de literatuur en de interviews met de praktijkpartners hebben we kunnen analyseren welke 

aandachtspunten in het proces van belang zijn. In het proces naar een duurzaam samenwerkingsverband zijn drie stappen te onderschei-

den: verkennen, afspraken maken en uitvoeren. Om tot een duurzame samenwerking te komen is het goed om eerst te verkennen wie de 

mogelijke partners zijn 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 ligt voor de hand dat de gemeente in dit proces een belangrijke stimu-

lerende en faciliterende rol speelt. Het heeft de voorkeur om een vertegenwoordiger van de gemeente het proces te laten begeleiden. 

De gemeente Haarlem ziet een belangrijke rol weggelegd voor de twee welzijnsorganisaties in de stad. Welzijns- en migrantenorga-

nisaties kunnen partners worden en gezamenlijk een brug slaan naar de overige formele organisaties. Welzijnsorganisaties staan 

dichtbij de migrantenorganisaties, omdat zij een laagdrempelig en wijkgericht aanbod hebben. Ook hebben zij door de aard van 

het werk een breed netwerk onder andere formele organisaties op het gebied van zorg, hulpverlening, onderwijs, werk en sport. 

Migrantenorganisaties en de welzijnsorganisaties kunnen gezamenlijk voorstellen indienen voor projecten om bepaalde maatschap-

pelijke problemen samen aan te pakken. Haarlem heeft een onafhankelijke adviseur aangesteld om de organisaties hierin te onder-

steunen. Hiermee geeft de gemeente een belangrijke impuls aan de samenwerking en hoopt zij duurzame samenwerking te initiëren. 

Per stap geven wij aanbevelingen voor de gemeente.

Stap 1: Verkennen gezamenlijk vraagstuk

Allereerst zal er een overzicht moeten komen van de mogelijke samenwerkingspartners, moet de problematiek duidelijk zijn, moeten 

noodzaak en urgentie duidelijk zijn en worden verkennende gesprekken gevoerd met verschillende partijen. 

• Maak als gemeente een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot deze doelgroepen. 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/.

• Selecteer als gemeente relevante formele organisaties en migrantenorganisaties die gezamenlijk deze maatschappelijke proble-

men 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 gaan werken aan maatschappelijke vraagstukken.

5 Het proces

http://buurtintegratie.nl/
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Stap 2: Bepalen randvoorwaarden en werkafspraken

Als de bereidheid er is om gezamenlijk aan maatschappelijke vraagstukken te werken, is het tijd om in gezamenlijk overleg te bepalen 

hoe de samenwerking eruit kan zien. Wat zijn de randvoorwaarden en welke concrete werkafspraken maken formele en informele orga-

nisaties met elkaar? Wat is ieders rol? Hoe wordt de samenwerking vormgegeven?

• Neem�de�tijd�om�de�meerwaarde�van�samenwerking�en�de�mogelijk�conflicterende�belangen�te�bespreken.

• Bespreek de wederzijdse verwachtingen, doelen en randvoorwaarden.

• Bespreek de modellen en bepaal hoe de samenwerking het beste vorm kan krijgen om een duurzame inbedding van de informele 

functies te garanderen.

• Werk de inhoud en de vorm van de samenwerking verder uit en leg de samenwerkingsafspraken – op hoofdlijnen – 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 de maatschappelijke verantwoordelijkheid de taak van regiehouder van de samenwerking op zich te nemen, al hangt de 

invulling van deze rol wel samen met het gekozen model. 

• Werk al doende de taakverdeling in detail verder uit en leg de afspraken vast. 

• 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.
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Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de wijze waarop lokale samenwerkingsverbanden van formele en informele orga-

nisaties duurzaam kunnen bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachter-

grond, waarbij instellingen deze doelgroepen tijdig bereiken en optimaal aansluiten bij hun leefwereld. Op grond van onze bevindingen 

formuleren wij de volgende conclusies en aanbevelingen.

1. Wij kunnen concluderen dat er pas een verbeterproces op gang kan komen als betrokken partijen zich bewust zijn van het 

probleem. Veel gemeenten zijn zich er niet van bewust dat problemen op verschillende leefgebieden vaker of veel vaker voorko-

men bij deze bewoners. Ook is er weinig inzicht in de kloof tussen maatschappelijk kwetsbare bewoners met een migratie- of 

vluchtelingenachtergrond en formele organisaties (wijkteams, zorg, arbeidsbemiddeling, woningcorporaties). Die kloof ontstaat 

door onbekendheid, wantrouwen, angst, taalachterstand en cultuurverschillen bij die bewoners en de moeite die instellingen 

hebben om aan te sluiten bij hun leefwereld. Hierdoor worden deze bewoners niet tijdig bereikt en is de dienstverlening niet altijd 

effectief.

Aanbeveling 1: Maak als gemeente inzichtelijk in hoeverre er maatschappelijke problemen spelen bij de diverse bewonersgroepen, in 

hoeverre de instellingen de doelgroep goed en tijdig bereiken en in hoeverre de dienstverlening aansluit bij hun behoeften. Dit kan door 

de groepen en professionals te bevragen en door analyse van beschikbaar cijfermateriaal.

2. De kloof kan worden verkleind door vanuit een samenwerkingsverband tussen formele en informele organisaties (migrantenorga-

nisaties) de volgende functies in te zetten:   

Functies van migrantenorganisaties

a. Ondersteuningsfunctie. Migrantenorganisaties bieden herkenbare, laagdrempelige ondersteuning, een luisterend oor, empo-

werment en voorlichting aan hun achterban. 

b. Brugfunctie. Zij signaleren vroegtijdig vragen van en problemen binnen de achterban. Zij kunnen wantrouwen tegenover 

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

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

toe te snijden is op de leefwereld en behoeften van hun achterban en op welke wijze professionals cultuursensitief kunnen 

werken. 

Functies van formele organisaties

a. Ondersteuningsfunctie. Formele organisaties kunnen de migrantenorganisatie helpen om goede ondersteuning en voorlich-

ting te geven. Of zij kunnen een locatie beschikbaar stellen en helpen met het indienen van aanvragen bij fondsen.

b. Brugfunctie. Zij kunnen een coördinerende rol vervullen naar de sleutelpersonen van migrantenorganisaties, vaste contactper-

sonen benoemen en afspraken maken over soepele doorverwijzing van cliënten. 

c. Adviesfunctie. Zij kunnen luisteren naar de behoeften van bewoners met een migratieachtergrond. Zij kunnen samen met 

sleutelpersonen de professionele werkwijze verder ontwikkelen.

6 Conclusies en 
aanbevelingen
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Aanbeveling 2: Verhelder op lokaal niveau de meerwaarde van de gezamenlijke inzet van deze functies om drempels te verlagen en hulp 

en dienstverlening aan deze kwetsbare doelgroepen te verbeteren. 

3. Wij concluderen dat er grote verschillen zijn in positie, aard en insteek tussen migrantenorganisaties en formele organisaties. 

Dit vraagt om een actieve verbindende rol van de gemeente, die boven de partijen staat en kan zorgen voor een gelijkwaardige 

samenwerking. 

Aanbeveling 3: Vervul als gemeente de rol van regisseur om een duurzaam samenwerkingsverband van de grond te krijgen. 

4. Een lokaal samenwerkingsverband tussen informele en formele organisaties kan onder de volgende vier voorwaarden duurzaam 

functioneren:

a. Een gemeenschappelijke visie. Dit houdt in dat er overeenstemming heerst over het doel van de samenwerking en ieders 

bijdrage daaraan. De onderliggende gedachte is dat beide partijen het nut en de meerwaarde van de samenwerking inzien, 

waardoor er gelijkwaardigheid ontstaat. 

b. Vastgelegde afspraken over rollen en taken. Goede werkafspraken over de uitvoering van de functies.  

c. Structurele financiering van vrijwillige inzet. Om een gelijkwaardige samenwerking te verkrijgen is het belangrijk dat er een 

vergoeding is voor vrijwillige inzet. Dit waarborgt ook de continuïteit van de inzet van vrijwilligers. 

d. Begeleiding en coördinatie van vrijwilligers. Professionele begeleiding van vrijwilligers is nodig voor de kwaliteit van uitvoe-

ring van de ondersteunings- en brugfunctie. De coördinatie is van belang om de brug- en adviesfunctie goed te kunnen vervul-

len. Voor de brugfunctie zijn vaste contactpersonen bij de betrokken partijen een belangrijke voorwaarde. 

Aanbeveling 4: Bespreek bij de totstandkoming van een lokaal samenwerkingsverband hoe voldaan kan worden aan deze randvoorwaarden. 

5. Na bestudering van verschillende samenwerkingsvormen concluderen wij dat een model, waarbij migrantenorganisaties 

onderdeel worden van de reguliere basisinfrastructuur in de gemeente, de voorkeur verdient. De migrantenorganisaties kunnen 

dan organisatorisch worden aangehaakt bij een formele (welzijns)organisatie die ook de coördinatie op zich kan nemen. Dit lijkt 

een duurzame samenwerking het beste lijkt te garanderen. Dit kan alleen als bovengenoemde randvoorwaarden goed worden 

bewaakt. Een projectmatige samenwerking gericht op een maatschappelijk probleem kan een goede manier zijn om de samen-

werking te starten, maar zou idealiter over moeten gaan in een structurelere vorm. Sleutelpersonen die als beroepskrachten 

binnen welzijnsorganisaties werken kunnen de meerwaarde van migrantenorganisaties niet geheel vervangen, maar kunnen 

aanvullend op dit model fungeren als schakel tussen migrantenorganisaties en het gehele formele werkveld in de gemeente.

Aanbeveling 5: Stuur aan op een samenwerkingsvorm waarbij de informele organisaties structureel onderdeel worden van de lokale 

basisinfrastructuur. 

6. Wij concluderen dat de totstandkoming van een nieuw en duurzaam samenwerkingsverband tijd kost en procesmatige begelei-

ding nodig heeft van de gemeente. Eerst kan worden verkend wie de mogelijke partners zijn en welk draagvlak er is. Daarna kan 

uitwerking plaatsvinden van een gezamenlijke visie en samenwerkingsafspraken. De derde stap is het uitvoeren en monitoren 

van de afspraken. 

Aanbeveling 6: Faciliteer als gemeente het proces om tot een samenwerkingsverband te komen door een procesbegeleider te benoemen.
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