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Ontsnappen via de bruggen
De inspiratie in het werk halen mijn collega’s en ik uit het constateren van groei
en kracht bij vrouwen; bij elkaar en vooral bij de deelnemers aan onze activiteiten.
Onze succesverhalen gaan over “heb je gehoord dat Karin, Khadija, Carmen of
Nesrin haar diploma behaald heeft” of “weet je dat Maria eindelijk op haar droombaan zit”. Aan dit soort successen ontlenen wij onze dagelijkse voldoening. Vrouwen
kunnen elkaar goed ondersteunen, stimuleren en motiveren. Maar … zij kunnen
elkaar ook belemmeren in hun ontwikkeling, omdat ze graag bij elkaar in de groep
blijven hangen. Het bekende krabbenmand effect. In haar onlangs verschenen boek
refereert Joke van der Zwaard1 daaraan. Zij beschrijft hoe vrouwen elkaar kunnen
weerhouden om aan de groep te ‘ontsnappen’. Haar aanbeveling: stimuleer vrouwen
om buiten de eigen gemeenschap ervaringen op te doen, onderschrijven wij en het
ligt ten grondslag aan het idee om Marokkaanse en Turkse vrouwen te stimuleren
om vrijwilligerswerk bij zogenaamde ‘witte’ instellingen te zoeken.
Een andere inspiratiebron voor ons werk is om bruggen te slaan. Bruggen in deze
multiculturele stad zijn essentieel om individuen en instellingen; groepen en zelforganisaties met elkaar in contact te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat zonder
een intentionele interventie deze groepen naast elkaar als eilandjes blijven bestaan.
Zonder directe bemiddeling onderhouden zij nauwelijks contacten met elkaar. Dit
terwijl kansen, ontwikkelingen en problemen veelal sterk met elkaar vergelijkbaar
zijn. Door bruggen tussen de eilandjes te creëren ontmoeten we elkaar, leren elkaars
waarden kennen, discussiëren we met elkaar en komen we tot gemeenschappelijke
keuzes rondom normen die we met elkaar willen handhaven.
Professor Putnam2 stelt dat het sociale kapitaal van een stad bestaat uit de combinatie van binding (bonding) en bruggen slaan (bridging). Binding in de eigen groep
biedt bescherming en voeding in gemengde wijken, met een ingewikkeld en risicovol
stadsleven. Bridging zijn de intentionele interventies die maken dat daarnaast de
bruggen geslagen worden die uiteindelijk leiden tot een geïntegreerde bevolking,
waarin uiteindelijk mensen met verschillende etnische achtergronden met elkaar
sporten, trouwen, lachen en huilen. Doe dat vooral met behoud van een eigen
identiteit, zo krijgen we Kaapverdische, Turkse, Marokkaanse en Somalische Rotterdammers en worden we wereldburgers.
In dit project snijden we met een vierkant mes. De kant van de deelnemers die hun
kwaliteiten ontwikkelen en ervaring opdoen. Verder leren zij ‘hoe men dat doet in die
witte club’. Kant drie is de witte organisatie die zich verrijkt met de nieuwe cultuur.
De vierde kant van ons mes snijdt aan onze stad die haar sociale kapitaal opbouwt.
We gaan nog veel meer bruggen bouwen!
Gerda Nijssen
1. Joke van der Zwaard in “Gelukzoekers, vrouwelijke huwelijksmigranten in Nederland”, 2008 zie bijvoorbeeld de paragraaf ‘Bemiddelen, chaperonneren en koeioneren’ (pag. 140 – 144).
2. Robert D. Putnam, gehoord in de Rode Hoed op 25.6.2008 en gelezen in artikel in de Volkskrant van
28.6.2008 “Gemengde wijken maakt eenzaam”.
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Het verhaal van Rabia
Ik ben op jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Ik was 14 jaar. Ik had geen opleiding gevolgd in
Marokko en ging hier ook niet direct naar school. Ik wilde ontzettend graag de Nederlandse taal
leren en zeurde thuis telkens of ik naar school kon gaan om de taal te leren. Mijn broers zagen dit
niet zitten en belemmerden mij en mijn zus om ons te ontwikkelen. Ik kon me hier niet in vinden
en ben mezelf Nederlands gaan leren. Ik spreek het nu redelijk goed. Mijn zus heeft zich geschikt
naar de wensen van mijn broers en is nu van mij afhankelijk voor vertalingen.
Ik ben nu 38 jaar. Ik ben getrouwd toen ik 23 was en heb vier kinderen gekregen. De laatste jaren
was ik druk bezig met mijn gezin en in het bijzonder met mijn kinderen. Ik volgde geen lessen en
deed niet mee aan activiteiten in het buurthuis. Gewoon te druk. Maar ongeveer drie jaar geleden
begonnen er activiteiten voor vrouwen in het buurthuis. Hier ben ik naartoe gegaan. Ook werden
er cursussen gegeven door een vrouw van Dona Daria over verschillende onderwerpen; opvoeding,
rolpatronen tussen mannen en vrouwen, omgaan met spanning en het bespreken van onderwerpen zoals mishandeling. Voor mij was het belangrijk dat we als vrouwen onderling kennis opdeden en ervaringen konden uitwisselen. Vorig jaar hoorde ik van dezelfde vrouw van Dona Daria
over het project om vrijwilligerswerk te doen. Ik was gelijk enthousiast. Ik dacht wel hoe ga ik dat
praktisch doen en hoe gaat mijn man dat vinden. Maar ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt
om vrijwillig actief te worden.
Ik doe nu vrijwilligerswerk bij ons buurthuis en werk vrijwillig als ambassadrice
waarbij ik vrouwen op de hoogte stel van de cursussen taal en inburgering. Ik
krijg zoveel energie van het vrijwillig actief zijn en probeer zoveel mogelijk vrouwen te stimuleren om ook de stap uit huis te zetten en zich
te ontwikkelen door activiteiten te volgen.
Voor mij geeft vrijwilligerswerk zoveel voldoening, daarbij
ben ik een voorbeeld voor mijn kinderen, kan ik
laten zien dat Marokkaanse vrouwen niet alleen
maar thuis zitten, maar ook kwaliteiten
hebben en zich in willen zetten voor de
samenleving.
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In september 2006 is Dona Daria het project ‘Succes met actieve Marokkaanse en Turkse vrouwen’ gestart. Aanleiding om dit project te starten
was dat Marokkaanse en Turkse vrouwen vaak geen activiteiten buiten hun
eigen gemeenschap ondernemen, te maken hebben met sociale controle
en niet actief zijn op de arbeidsmarkt of in vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk is volgens ons een goed middel om een stap te zetten
buiten de eigen gemeenschap, de Nederlandse taal te oefenen, sociale
contacten te leggen, ervaring op te doen voor de arbeidsmarkt, en te
werken aan de eigen ontwikkeling. Dona Daria gaat uit van de kracht van
vrouwen en probeert hun onbewuste kwaliteiten om te zetten naar kansen.
Er is bij allochtone vrouwen veel onbekendheid over vrijwilligerswerk. Met
name de inhoud, de betekenis voor hun ontwikkeling en de mogelijkheden
ervan zijn onbekend. De vrouwen kennen de wegen ernaartoe niet en voelen zich onvoldoende uitgenodigd door vrijwilligersorganisaties waardoor
ze niet snel kiezen voor vrijwilligerswerk buiten hun eigen sociale kring.
Maar wat we ook signaleren is dat vrouwen zich heel vaak vanzelfsprekend
inzetten voor anderen en steeds meer gemotiveerd raken om een opleiding te gaan volgen en werkervaring op willen doen. In dit project worden
deze elementen aan elkaar gekoppeld. Dona Daria heeft bij het koppelen
van de vrouwen aan vrijwilligersorganisaties als brug kunnen fungeren.
Zowel bij vrijwilligersorganisatie, welzijnsinstellingen als bij Marokkaanse
en Turkse vrouwen is het project enthousiast ontvangen. Vrijwilligersorganisaties stonden open om vrouwen in hun organisatie op te nemen,
welzijnsinstellingen waren nieuwsgierig naar onze methodiek en gaandeweg raakten steeds meer vrouwen enthousiast om ook vrijwilligerswerk te
gaan doen.
Maar ook aan de deelgemeenten is het project niet stilletjes voorbijgegaan. Drie deelnemende vrouwen hebben op 8 maart 2007 een presentatie gegeven over het project en hun vrijwilligerswerk in de deelgemeente
Feijenoord aan de voorzitter van het dagelijks bestuur Dagmar Oudshoorn.
Twee Marokkaanse vrouwen hebben in de deelgemeente Overschie de
Vrijwilligersprijs gewonnen en een andere Marokkaanse vrouw in de deelgemeente Feijenoord.

6

Doelstelling van het project
Dona Daria wil met dit project de maatschappelijke participatie van Marokkaanse en Turkse vrouwen die nog niet actief zijn bevorderen, vrouwen
toeleiden naar vrijwilligersplekken, en hen daarbij begeleiden. Daarnaast
wil Dona Daria vrijwilligersorganisaties ondersteunen in de ontwikkeling
van vrijwilligersbeleid ten aanzien van Marokkaanse en Turkse vrouwen,
waardoor de kloof tussen deze organisaties en allochtone vrijwilligers
wordt verkleind.

Doelgroep
Dona Daria heeft ervoor gekozen om zich te richten op Turkse en Marokkaanse vrouwen. De redenen hiervoor liggen in het grote netwerk dat
Dona Daria in Rotterdam heeft onder deze vrouwen, Dona Daria heeft
meerdere medewerkers in dienst met een Turkse en Marokkaanse achtergrond, en de sociaal-economische positie en het culturele en religieuze
referentiekader van deze vrouwen is vergelijkbaar. Dit laatste maakt het
mogelijk om één methodiek te hanteren in het bereiken en begeleiden van
de vrouwen.
We hebben ons gericht op vrouwen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt,
weinig tot geen werkervaring hebben en de Nederlandse taal gebrekkig
tot goed spreken. Enige beheersing van de Nederlandse taal is nodig om
mee te kunnen draaien in een vrijwilligerorganisatie om deze reden hebben we dit als zachte eis meegenomen in de werving. We zijn flexibel omgegaan met deze taaleis, omdat we het belangrijk vinden dat ook vrouwen
die weinig tot geen Nederlands spreken de kans krijgen om mee te doen
in de samenleving; om aan hun ontwikkeling te werken.
De doelgroep die Dona Daria heeft bereikt zijn vrouwen van de zogenaamde eerste en anderhalve generatie en vrouwen die in het kader van huwelijksmigratie naar Nederland zijn gekomen. De vrouwen variëren in leeftijd
van 25 jaar tot 58 jaar. Het opleidingsniveau van de vrouwen verschilt niet
veel. Het loopt uiteen van geen opleiding tot middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Veel vrouwen waren bezig met Nederlandse taallessen
of hebben onlangs een NT2 diploma behaald.
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Werkwijze
De werkwijze van Dona Daria in dit project is net als haar andere werkzaamheden gebaseerd op het vormings- en ontwikkelingswerk. Hierin
staan ervaringsleer, bewustwording en laagdrempeligheid centraal. We
kijken naar de positie, ervaringen en behoeften van de doelgroep en creëren een methodiek op maat.
Daarnaast is het van belang om gebruik te maken van projectmedewerkers die dichtbij de doelgroep staan om kansen te benutten en weerstand bij de doelgroep te voorkomen. Dit kunnen vrouwen en mannen
zijn afkomstig uit de doelgroep, die de leefwereld goed kennen, die de
doelgroep vanuit hun discours aan kunnen spreken, en kunnen overtuigen
en motiveren. Bij voorkeur zijn het personen die bekend zijn in de gemeenschap, een functie hebben als rolmodel door wat ze bereikt hebben en
overtuigingskracht bezitten; zogenaamde sleutelfiguren.
De vrouwen die deelnemen krijgen een intensief activeringstraject aangeboden. Ze worden getraind, geplaatst bij een vrijwilligersorganisatie,
individueel ondersteund en begeleid, en krijgen momenten van intervisie
aangeboden samen met de andere deelnemers.
De volgende stappen zijn gevolgd in het project:
- Training aan sleutelfiguren ten behoeve van werving
- Voorlichtingsbijeenkomsten over vrijwilligerswerk door sleutelfiguren aan
groepen vrouwen
- Intakegesprekken met aangemelde vrouwen
- Training voor aangemelde vrouwen
- Benaderen van vrijwilligersorganisaties
- Plaatsing bij vrijwilligersplekken
- Individuele begeleiding vrijwilligers
- Intervisiebijeenkomsten
- Ontwikkeling handleiding
De stappen die we hebben gevolgd worden achtereenvolgens behandeld
onder werven, trainen en behouden van vrijwilligers. Tot slot komen onze
algemene bevindingen op het gebied van interesses, motivatie, belemmeringen en plaatsing van de vrouwen aan bod.
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Werving vormt een belangrijk onderdeel van elk project dat zich richt op
het vinden van nieuwe vrijwilligers. Er moet ruim de tijd voor genomen
worden en het kost bijna altijd meer tijd dan wordt gedacht. Dat geldt ook
voor dit project. Het vertrouwen van vrouwen moet gewonnen worden,
en vrouwen hebben de tijd nodig om erover na te denken of ze vrijwilligerswerk willen gaan doen. Er zijn vaak meerdere gesprekken nodig met
potentiële vrijwilligers.
In de werving zijn verschillende stappen gevolgd:
1) Benadering sleutelfiguren
2) Trainen van sleutelfiguren
3) Voorlichtingsbijeenkomsten aan groepen vrouwen
4) Individuele benadering vrouwen

1) Benadering sleutelfiguren
Kijk wie sleutelfiguren zijn in de gemeenschap die als projectmedewerker
kunnen werken aan het project. Sleutelfiguren zijn vrouwen die dichtbij de
leefwereld van de doelgroep staan, een functie als rolmodel hebben en
bekend zijn in de gemeenschap die je wilt bereiken. Het is niet voldoende
dat sleutelfiguren de taal spreken; het is iemand die vertrouwd is binnen
de gemeenschap en de kwaliteit bezit om vrouwen te overtuigen en te
(blijven) motiveren.
We hebben gebruik gemaakt van vijf sleutelfiguren met de Marokkaanse
en Turkse achtergrond. Deze sleutelfiguren hebben een diploma mbo
Sociaal Cultureel Werk en zijn bekend bij verschillende groepen vrouwen
door hun werk (zowel professioneel als vrijwillig).

2) Trainen van sleutelfiguren
De sleutelfiguren zijn getraind om voorlichting te geven over het project
om vrouwen te werven. De training aan de sleutelfiguren heeft twee dagdelen in beslag genomen. De sleutelfiguren moeten goed op de hoogte
zijn van het project, en in staat zijn om vrouwen voorlichting te geven over
vrijwilligerswerk, vrouwen aan te spreken op hun kwaliteiten en vrouwen
kunnen motiveren en overtuigen.
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Inhoud training:
- het project (aanleiding, inhoud en tijdspad);
- de term en het belang van vrijwilligerswerk;
- hoe maak je vrouwen bewust van hun kwaliteiten?;
- het overtuigen en motiveren van vrouwen.

3) Voorlichtingsbijeenkomsten
aan groepen vrouwen
De sleutelfiguren hebben na de training voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd bij groepen vrouwen in buurthuizen, op basisscholen, bij
zelforganisaties en moskeeën. De voorlichting bestond uit drie bijeenkomsten. In deze voorlichtingsbijeenkomsten is er ingegaan op het begrip
vrijwilligerswerk, het belang van het doen van vrijwilligerswerk, ontdekken
van je kwaliteiten, de combinatie (vrijwilligers)werk en zorg, keuzes maken
en planning.
De voorlichtingsbijeenkomsten hebben tot doel vrouwen bewust te maken
van hun kwaliteiten, te laten nadenken over het doen van vrijwilligerswerk
en de uitwisseling van ervaringen. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn dus
aan verschillende vrouwen gegeven en niet alleen aan de vrouwen die zich
later hebben aangemeld voor het project. Op deze wijze is er een bewustwordingsproces over het doen van vrijwilligerswerk bij een grote groep
vrouwen op gang gebracht.

4) Individuele benadering
vrouwen
In de laatste voorlichtingsbijeenkomst is er aan de vrouwen gevraagd, wie
er geïnteresseerd is in het doen van vrijwilligerswerk. Deze vrouwen hebben een aanmeldingsformulier ingevuld. Daarnaast zijn vrouwen die zich
niet direct hebben aangemeld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten maar
wel aanwezig waren, individueel nog benaderd om verder met hen door te
praten over het project en hen te motiveren om deel te nemen.
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Tips
Ga naar vrouwen toe op de plekken waar ze al regelmatig samen komen zoals buurthuizen,
basisscholen, zelforganisaties en moskeeën. Je kunt alles veel beter uitleggen door persoonlijk in
gesprek te gaan met de vrouwen en materiaal te laten zien in plaats van een folder op te sturen
of telefonisch contact te zoeken.
Aanmeldingsformulieren en informatie: zorg er voor dat de informatie kort, eenvoudig en laagdrempelig is. Vrouwen moeten niet te veel handelingen verrichten om zich aan te melden.
Maak gebruik van sleutelfiguren, maar waak ervoor dat vrouwen wel de keuze voor zichzelf maken om vrijwilligerswerk te doen en niet vanwege loyaliteit met de sleutelfiguur. Deze
vrouwen zullen op termijn afhaken. Bereid de sleutelfiguur voor door een algemene training aan
hem of haar aan te bieden en stel hem of haar goed op de hoogte van het project zodat ze vragen
kunnen beantwoorden.
Houdt rekening met de leef- en belevingswereld van de doelgroep die je wilt bereiken. Lees en leef
je in, in de heersende beelden over vrijwilligerswerk onder de doelgroep.
Ga in de voorlichting over het project en het doen van vrijwilligerswerk niet alleen maar in op
het project en ‘vrijwilligerswerk’. Maar behandel meerdere onderwerpen die gekoppeld zijn aan
de uiteindelijke keuze voor vrijwilligerswerk: de waarde van vrijwilligerswerk voor jezelf, je
gezin en de samenleving, het maken van eigen keuzes, en de combinatie arbeid en zorg. Organiseer meerdere voorlichtingsbijeenkomsten. Eén bijeenkomst is niet voldoende om vrouwen te
motiveren.
Doe geen (valse) beloftes aan de vrouwen zoals bijvoorbeeld dat ze een baan kunnen krijgen wanneer ze vrijwilligerswerk komen doen.
Wacht niet te lang met het opnemen van contact, wanneer een vrouw zich heeft aangemeld.
Houdt het contact warm om afhaken te voorkomen.
Angst voor de eerste stap: sommige vrouwen twijfelen bij het begin en hebben
moeite met het nemen van de keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen. Er
worden excuses en redenen verzonnen en men zegt afspraken af. De
begeleider of contactpersoon moet op dit moment in staat zijn te
achterhalen wat er aan de hand is. Vaak spelen er andere problemen en zal de vrouw niet direct nee zeggen, terwijl ze
eigenlijk geen vrijwilligerswerk wil doen.
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De vrouwen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger zijn getraind op verschillende
vlakken zodat zij goed inzicht hebben in hun interesses, de mogelijkheden van vrijwilligerswerk, en in staat zijn om gesprekken te voeren met de vrijwilligersorganisatie.
De reden om vrijwilligers goed voor te bereiden is om te voorkomen dat vrouwen bij
een eerste slechte ervaring door bijvoorbeeld een slecht ontvangst of tegenvallende
verwachtingen afhaken.
In de training zijn meerdere thema’s aan de orde gekomen (zie bijlage):
- Kwaliteit en kracht van vrouwen
- Combinatie arbeid en zorg
- Keuzes maken en planning
- Roldoorbreking binnen het gezin
- Communicatie thuis en op de vrijwilligersplek
Deze thema’s zijn van toepassing op meerdere terreinen van het leven van deze
vrouwen. Door aandacht te besteden aan hun kwaliteiten, keuzes maken en de thuissituatie worden vrouwen zich bewust van alle elementen die van invloed zijn op hun
keuze voor vrijwilligerswerk, zodat het een bewuste keuze is en hun sociale omgeving
erbij wordt betrokken.
Elementen van deze thema’s zijn ook in de voorlichtingsbijeenkomsten aan de orde
gekomen. Maar in de training is er dieper op deze onderwerpen ingegaan, zodat
vrouwen zich bewust worden van hun kwaliteiten, keuzes kunnen maken en komen tot
gedragsverandering door de handelingsalternatieven die ze aangeboden krijgen.
Daarnaast zijn de vrouwen getraind in gespreksvaardigheden. Dit bleek noodzakelijk,
hoewel we dit niet hadden verwacht en ingepland. Veel vrouwen hebben geen ervaring in het voeren van een (sollicitatie)gesprek met een organisatie. Vrouwen dienen
voorbereid te worden op vragen die gesteld kunnen worden in een eerste gesprek
met de organisatie. Vragen zoals waarom wil je hier vrijwilligerswerk doen, waarom
denk je dat je geschikt bent en welke taken wil je hier uitvoeren kunnen aan de orde
komen.
In de training is ook de waarde van vrijwilligerswerk benadrukt. Niet alleen voor de
vrouw zelf, maar ook voor haar gezin en de samenleving als geheel. De vrouwen hebben aangegeven dat ze vrijwilligerswerk als een goede ervaring zien, zodat ze niet in
een isolement raken, dat ze een voorbeeld willen zijn voor hun kinderen en dat ze hun
steentje willen bijdragen aan de samenleving als allochtone vrouwen.
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Tips
Train de vrijwilligers zodat ze goed voorbereid en weloverwogen aan de slag gaan als
vrijwilliger.
Biedt een training aan met meerdere thema’s. Zodat de sociale omgeving van de vrouwen betrokken wordt en de vrouw een weloverwogen keuze maakt. Kijk daarbij goed naar
het opleidingsniveau, de behoeften en de belemmeringen van de doelgroep en creëer een
training op maat.
Biedt een training aan alle aangemelde vrouwen gezamenlijk. Op deze wijze kunnen
vrouwen hun ervaringen en verwachtingen met elkaar uit wisselen. Het kan zijn dat
jouw organisatie voor bepaalde vrouwen te ver is. Wees dan flexibel in het uitzoeken
van een alternatieve locatie voor de training.
Besteed aandacht aan gespreksvaardigheden voor de vrouwen door gesprekken te
oefenen. Veel vrouwen hebben geen ervaring in het voeren van een officieel
gesprek bij een organisatie, waarbij ze zich moeten presenteren. Dit om
te voorkomen dat ze niet weten wat ze moeten zeggen in de eerste
kennismaking met de organisatie.
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Dona Daria heeft een sleutelrol gespeeld in het in contact brengen van
vrouwen met vrijwilligersorganisaties. Samenvattend had Dona Daria de
rol van bemiddelaar, brug, begeleider, steunpunt en motivator.
Vervolgens hebben we de begeleiding van de vrouwen op ons genomen
door regelmatig contact met hen te onderhouden. In deze gesprekken
werd er gevraagd naar hun ervaringen en de knelpunten die ze ervaren in
de organisatie of door persoonlijke omstandigheden. Ook hebben we de
vrouwen de mogelijkheid gegeven om met elkaar ervaringen en tips uit te
wisselen in intervisiebijeenkomsten.
Onze ervaring is dat vrijwilligersorganisaties veel aandacht dienen te
besteden aan het behouden van vrijwilligers door in hun vrijwilligersbeleid
ruimte te besteden aan ontvangst, waardering en begeleiding. Op deze
wijze is de kans groot dat vrouwen blijven bij de organisatie waar ze actief
zijn. We hebben gezien dat vrouwen snel een grote loyaliteit ontwikkelen
met de organisatie en de doelgroep waarmee ze werken.
Om Marokkaanse en Turkse vrouwen te behouden in een organisatie moet
er een goed ontvangst zijn, begeleiding en waardering voor de vrouwen.
Vrouwen vinden het prettig als er oog is voor hen vanuit de organisatie
door bijvoorbeeld te vragen hoe het gaat, waar ze behoefte aan hebben,
complimenten te geven en training of scholing aan te bieden.
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Tips
Onderhoud met name in de beginfase regelmatig contact met de vrijwilliger. Dit kan telefonisch, maar ook op de dagen dat ze aanwezig is bij de organisatie. Op deze manier ontstaat er een
open sfeer en voelt de vrouw zich welkom.
Probeer oog te hebben voor de kwaliteit van vrouwen en de leef- en belevingswereld. De vrouw is
nu binnengekomen als vrijwilliger en voert een bepaalde taak uit. Maar mogelijk kan ze ook op
een andere wijze of op een andere plek een goede bijdrage leveren aan de organisatie.
Zorg dat je als organisatie ‘de taal van de vrouwen’ begrijpt (en spreekt) om communicatiestoornissen te voorkomen.
Biedt training en/of scholing aan zodat vrouwen zich blijven ontwikkelen en nog waardevoller
worden voor uw organisatie.
Ga in gesprek met de vrouwen over hun interesses, behoeftes en wensen. En
probeer suggestieve vragen te voorkomen. Misplaatste vragen kunnen
heel verkeerd vallen.
Zorg voor vrijwilligersbeleid in de organisatie, waarin
tijd voor begeleiding en waardering voor vrijwilligers is opgenomen. Biedt bijvoorbeeld aan de
vrijwilligers gezamenlijk momenten van
intervisie aan, waarin ze hun ervaringen
met de organisatie kunnen delen.
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Het begrip ‘vrijwilligerswerk’
In de voorlichtingsbijeenkomsten merken we dat er veel onbekendheid is
over het begrip ‘vrijwilligerswerk’ onder Marokkaanse en Turkse vrouwen.
Vrijwilligerswerk wordt geassocieerd met werk, waarbij de vraag wordt
gesteld waarom ze zonder betaling zouden moeten ‘werken’. Dit komt ook
terug in diverse onderzoeken naar vrijwilligerswerk en allochtonen1 . Ook
zien ze het meer als iets voor gepensioneerde Nederlanders.
Het is onduidelijk waar je allemaal vrijwilligerswerk kunt doen, wát je als
vrijwilliger kan doen, hoe je bij een organisatie binnen komt, wat je kunt
verwachten aan begeleiding en in hoeverre een organisatie rekening houdt
met jouw wensen.
Onder de Turkse vrouwen die wij hebben bereikt heerste een vertekend
beeld over de plekken waar je vrijwilligerswerk kunt doen. Ze wilden bij
organisaties vrijwilligerswerk doen waar geen vrijwilligersplekken zijn.
Voorbeelden hiervan zijn de gemeente, woningbouwverenigingen of ziekenhuizen. Bij deze organisaties kun je alleen terecht in betaalde functies met
diploma’s.
Aan de andere kant is het voor allochtone vrouwen heel vanzelfsprekend
om zich vrijwillig in te zetten wanneer ze zien dat iemand hulp nodig heeft.
Dit kan voor een familielid zijn, maar ook voor een buurvrouw of een onbekende. Het wordt dan alleen niet geplaatst onder de noemer ‘vrijwilligerswerk’, maar eerder onder iets goeds doen voor je medemens of helpen.
De associatie die de vrouwen hebben met het begrip ‘vrijwilligerswerk’, de
onbekendheid met de Nederlandse instellingen en het kleine sociale netwerk die vrouwen hebben zorgen ervoor dat ze vaak zelf niet de stap zetten
om naar een organisatie toe te gaan om te vragen of ze er iets vrijwillig
kunnen doen. Er moeten bruggetjes gelegd worden tussen de vrouwen en
de organisaties zodat ze met elkaar in contact komen.

1. Henk Jan van Daal en Norbert Broenink, Intercultureel Vrijwilligerswerk, ervaringen en tips.
Ton van der Pennen, Ontwikkeling in lokaal vrijwilligersbeleid.
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Dilemma

Marokkaanse en Turkse vrouwen zijn onbekend met het begrip ‘vrijwilligerswerk’ en hebben hierdoor niet altijd een goed beeld van waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen en wat hun eventuele taken zouden kunnen zijn.

Kans

Hier ligt een uitdaging voor vrijwilligersorganisaties. Hoe ga je creatief om
met het begrip ‘vrijwilligerswerk’ en welke elementen uit de culturele achtergrond zijn bruikbaar om in te zetten? Denk bijvoorbeeld aan een andere
terminologie in de benadering van allochtone vrouwen. Zoek samenwerking met zelforganisaties en ga een open gesprek met hen aan over welk
beeld zij hebben van vrijwilligerswerk en wat jullie voor elkaar kunnen
betekenen.

Interesses
De interesses voor het doen van vrijwilligerswerk liggen met name op
het vlak van zorg en welzijn. We zagen hierbij wel een verschil tussen de
Turkse en Marokkaanse vrouwen.
Werkplekken waar Marokkaanse vrouwen graag vrijwilligerswerk willen
doen zijn kinderopvang, bejaardentehuizen, buurthuizen, peuterspeelzalen
en scholen. De doelgroepen waar de vrouwen graag mee wilden werken
zijn kinderen, vrouwen en ouderen.
De Turkse vrouwen noemden naast deze plekken waar ze vrijwilligerswerk
wilden doen, ook plekken zoals de gemeente, woningbouwverenigingen,
huisartspraktijk of ziekenhuis.
De eisen die de vrouwen hebben aan een vrijwilligersplek is dat het in de
buurt is van waar ze wonen, activiteiten onder schooltijd plaatsvinden en
dat er rekening gehouden wordt met culturele codes. Voorbeelden van
culturele codes zijn het niet in contact komen met varkensvlees en bij
voorkeur geen gemengde (mannen en vrouwen) activiteiten.
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Een aantal vrouwen vindt het ook belangrijk dat ze eventueel door kunnen
stromen naar een leerwerkplek of betaalde baan binnen de organisatie.
Daarnaast vinden de vrouwen het belangrijk dat er vanuit de organisatie
interesse is voor hen en dat er regelmatig momenten van contact zijn tussen de vrijwilliger en organisatie. Bijvoorbeeld door te vragen hoe het met
ze gaat, of ze het naar hun zin hebben, of ze nog iets nodig hebben bij de
uitvoering van hun taken, en of ze training en scholing willen. Waardering
kan de organisatie tonen door complimenten te geven, vrijwilligers te betrekken bij personeelsuitjes en andere activiteiten voor het personeel zoals
kerstdiner, sinterklaas of suikerfeest.

Dilemma

Marokkaanse en Turkse vrouwen hebben specifieke eisen aan een vrijwilligersplek, bijvoorbeeld dat er rekening gehouden wordt met culturele codes (bijv. de omgang tussen man en vrouwen) en hun gezinssituatie (bijv.
activiteiten onder schooltijd en niet in het weekend of ’s avonds).

Kans

Zie de mogelijkheden die er zijn naast hun eisen en verwachtingen. Ze
kunnen onder schooltijd vrijwilligerswerk doen. Ze zijn zeer gemotiveerd
om met vrouwen en kinderen te werken. Zodra ze bekend zijn met de
organisatie en het reilen en zeilen binnen de organisatie kennen, zullen
bepaalde eisen van hun kant worden gematigd. Het is positief dat vrouwen weten wat ze willen en waar hun grenzen liggen. De standaardvrijwilliger bestaat niet.

Motivatie van de vrouwen
De motivatie van de vrouwen om zich vrijwillig in te gaan zetten is zowel
religieus ingegeven, als functioneel.
Voorbeelden die vanuit hun geloof worden genoemd door de vrouwen
zijn het belang van goede daden, fi sabililah (vrijwillig dingen doen, de
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beloning komt van Allah), het opdoen van kennis en het helpen van je
medemens.
Voorbeelden van functionele argumenten die worden genoemd door de
vrouwen zijn het oefenen van de Nederlandse taal, sociale contacten
opdoen met Nederlanders, de beeldvorming over Marokkaanse en Turkse
vrouwen verbeteren, werkervaring en werkritme opdoen, niet in isolement
raken wanneer de kinderen naar school toe gaan of uit huis zijn en een
goed voorbeeld zijn voor hun eigen kinderen.
In de werving van de vrouwen is er gebruik gemaakt van de verschillende
motieven die er bij deze groep vrouwen spelen. Dus zowel de religieuze
als de functionele argumenten.

Dilemma

Allochtone vrouwen zijn moeilijk te bereiken en aan te zetten tot vrijwilligerswerk.

Kans

Neem voor werving ruim de tijd, zoek contact met sleutelorganisaties- en
figuren en leef je in in de leef- en belevingswereld van de vrouwen die je
wilt bereiken. Niet alleen bespreken van vrijwilligerswerk, maar breder:
de waarde van vrijwilligerswerk voor vrouwen, hun gezin en de samenleving, kwaliteiten van vrouwen, combinatie arbeid en zorg, het maken van
keuzes en het leren plannen.

Factoren die zorgen voor
afhaken van de vrijwilliger
Vrouwen kunnen zowel door persoonlijke omstandigheden als door een
ervaring of situatie bij de vrijwilligersorganisatie afhaken.
Persoonlijke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld de gezinssituatie zijn
die het toch niet toelaat om vrijwillig actief te zijn. De combinatie van zorg
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voor de kinderen en het buitenshuis werken is zwaarder dan verwacht, de
partner en/of (schoon)familie kunnen bezwaren uiten en vrouwen willen bij
nader inzien hun energie stoppen in het vinden van werk in plaats van het
doen van vrijwilligerswerk.
Ervaringen bij de vrijwilligersorganisatie die er mede voor kunnen zorgen
dat vrouwen afhaken, zijn het gevoel niet welkom te zijn door een slechte
ontvangst en weinig begeleiding van en interesse voor de vrijwilliger vanuit
de organisatie. De vrouwen die wij hebben bereikt gaven bijna allemaal
aan dat ze dit zeer belangrijk vinden. Waardering vanuit de organisatie
draagt bij aan hun motivatie en zelfvertrouwen.

Dilemma

In onze organisatie hebben we geen tijd om elke vrijwilliger individueel te
begeleiden en regelmatig contact te onderhouden.

Kans

Probeer in je organisatie vrijwilligersbeleid in te bedden. Om allochtone
vrouwen te behouden en te stimuleren zich verder te ontwikkelen is
begeleiding en waardering nodig. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Denk
bijvoorbeeld aan informele gesprekken om te vragen hoe het gaat, wat ze
nodig hebben voor hun activiteit en het geven van complimenten.

Plaatsing
Dona Daria heeft na de intakegesprekken contact gezocht met vrijwilligersorganisaties in Rotterdam. Zij reageerden allen enthousiast op ons
project. Een aantal organisaties kwamen toch niet in aanmerking voor
plaatsing van onze vrouwen, vanwege de eisen die deze organisaties hebben voor vrijwilligers. Zoals goede beheersing van de Nederlandse taal
(NT2) en een bepaald opleidingsniveau.
We hebben geprobeerd om de wensen van de vrouwen zo goed mogelijk
te koppelen aan de wensen van de organisatie.
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Uiteindelijk zijn de vrouwen geplaatst bij diverse wijkcentra, buurthuizen,
basisscholen, voortgezet onderwijs, Sezer consultancy, Vluchtelingenwerk Maasdelta en het Rode Kruis bij het project ‘Burenrecht’.
De functies waarin ze actief zijn, zijn gastvrouw, activiteitenbegeleidster,
ambassadrice ten behoeve van werving vrouwen voor inburgering en
Nederlandse taallessen en oppas. Op een middelbare school zijn vrouwen activiteiten gaan organiseren voor meiden. Op basisscholen zijn
vrouwen gaan helpen als overblijfmoeder en bij andere buitenschoolse
activiteiten. Ook hebben meerdere vrouwen een veiling georganiseerd
ten behoeve van een buurthuis in Marokko.
Er is een aantal vrouwen bij dezelfde organisatie geplaatst. Dit had de
voorkeur van een aantal vrouwen, en behoorde tot de mogelijkheden van
de organisaties.

Sneeuwbaleffect
Na de eerste voorlichtingsbijeenkomsten aan verschillende vrouwen, de
aanmelding, training en plaatsing van vrouwen bij vrijwilligersorganisaties raakten steeds meer vrouwen geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk en stelden Dona Daria vaak de vraag of ze ook nog konden
deelnemen. Er ontstond dus een sneeuwbaleffect, wat een zeer positief
resultaat is.
Vanuit onze mogelijkheden vanuit het project konden we aan niet meer
dan 30 vrouwen het activeringstraject aanbieden. We hebben de vrouwen die later nog geïnteresseerd waren zo goed mogelijk geprobeerd op
de hoogte te stellen van de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk binnen
verschillende organisaties en hen gewezen op de wegen ernaar toe, zoals het in contact brengen met personen binnen vrijwilligersorganisaties.
Dona Daria heeft het onderwerp vrijwilligerswerk tevens als apart thema
opgenomen in haar activiteiten, zodat ook andere vrouwen worden
gestimuleerd om actief te worden. Ook nu het project bijna ten einde
loopt, hebben we nog steeds regelmatig contact met de vrijwilligers en
proberen we hen te begeleiden in de knelpunten die ze ervaren en hen
te stimuleren te leren van hun ervaringen.
We zien dat de vrouwen niet alleen actief zijn geworden binnen vrijwilligersorganisaties, maar dat ze ook andere activiteiten zijn gaan ondernemen zoals het volgen van Nederlandse taallessen en cursussen. Ook
stimuleren ze andere vrouwen om actief te worden, ofwel door deel te
nemen aan activiteiten in een buurthuis of door net als hen ook vrijwillig
actief te worden.
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7^_aV\Z
Training aan vrijwilligers
Thema 1 Kwaliteit en kracht van vrouwen
Veel vrouwen hebben een negatief zelfbeeld. Waardering over wat ze goed gedaan hebben, over hun kwaliteiten, kunnen de meeste vrouwen zich niet herinneren. Vrouwen hebben zo vaak iets (negatiefs) over zichzelf gehoord. Bijvoorbeeld dat ze iets niet kunnen, dat ze ervan overtuigd zijn dat dat ook zo is. Ze durven vervolgens geen uitdagingen aan
te gaan.
In de oefeningen worden de vrouwen zich bewust van een facet van zichzelf (en het beeld dat anderen hebben). Welke
krachten hebben ze en kunnen ze gebruiken om ergens uit te komen?
DOEL: VROUWEN ERVAREN EIGEN KRACHT EN KWALITEITEN.
Oefening 1: Uitbreek-oefening
Bij deze oefening staan de deelnemers hand in hand in een kring. De voeten houdt men stevig op de grond. Een van
de deelnemers neemt in het midden van de kring plaats. Zij krijgt de opdracht uit de kring te breken. De wijze waarop
ze dat wil doen, mag ze zelf bepalen. De deelnemers die samen de kring vormen, krijgen de opdracht de kring gesloten
te houden, zodanig dat de deelnemer die in het midden staat er niet uit kan. Als het de deelnemer gelukt is om uit te
breken, wordt een ander gevraagd om in de kring te komen.
Vervolgens wordt er nabesproken welke eigenschap er voor heeft gezorgd dat ze uit de kring zijn gekomen (bijvoorbeeld: kracht, doorzettingsvermogen, slimme aanpak, geduld, strategie). De deelnemers krijgen hiermee inzicht in hun
kwaliteiten.
Oefening 2: Ken je kwaliteit
In subgroepen van maximaal 3 gaan deelnemers met elkaar aan de hand van een kwaliteitenspel over eigen goede
eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden in gesprek. Deelnemers geven ook feedback aan elkaar. Iedereen maakt
voor zichzelf een lijst van hun eigenschappen, kwaliteiten en vaardigheden.
Thema 2 Combinatie arbeid en zorg
Vrouwen doen vaak heel veel verschillende dingen. Veel van die dingen doen ze omdat ze vinden dat ze dat moeten
doen. Daarnaast kunnen er een aantal zaken zijn die vrouwen ervan weerhouden iets anders te gaan doen. Dit kunnen
de zorg voor het gezin en de familie zijn, een slechte gezondheid, weerstand vanuit de directe omgeving, angst voor
verandering en de onbekendheid met voorzieningen.
DOEL: BEWUST ZIJN VAN DE ROLLEN THUIS EN LEREN STRATEGISCH EN OPLOSSINGSGERICHT
MET DILEMMA’S OM TE GAAN.
Oefening 1: Rollenspel
Er wordt een casus voorgelegd aan de deelnemers, waarin een situatie over de combinatie arbeid en zorg wordt
geschetst. Deze wordt vervolgens gespeeld door de deelnemers. Wanneer er een kleine groep is (ca. 5 deelnemers)
kunnen de deelnemers achtereenvolgens verschillende rollen spelen. Op deze manier kunnen ze zowel nieuwe handelingsalternatieven leren als zich inleven in andere personen.
Thema 3 Keuzes maken en planning
Keuzes worden vaak niet bewust gemaakt. Veel vrouwen laten zich het leven overkomen. Wanneer vrouwen meer tijd
hebben, doordat kinderen naar school toe gaan, kunnen vrouwen in een isolement raken. Ze weten niet wat ze moeten
doen. Daarnaast zijn allochtone vrouwen niet gewend om een planning te maken en grenzen aan te geven aan hun
sociale omgeving, wanneer ze ervoor kiezen om tijd voor zichzelf vrij te maken. Vrouwen moeten gestimuleerd worden
in het ondernemen van concrete stappen, hun keuzes weloverwogen maken en de tijd goed plannen wanneer ze
vrijwilligerswerk gaan doen.
DOEL: VROUWEN WORDEN ZICH BEWUST VAN DE OVERWEGINGEN DIE LEIDEN TOT HUN KEUZE
EN LEREN OM TE PLANNEN
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Oefening 1: Discussie - De keuze in de praktijk
Eerst staan de deelnemers stil bij hun keuze en de gevolgen van deze keuze voor henzelf en de sociale omgeving door
dit op papier te zetten. Vervolgens wordt er met elkaar gediscussieerd over hoe ze dit in de praktijk willen gaan doen.
De deelnemers worden gestimuleerd om elkaar te helpen op weg naar de gewenste verandering en met elkaar tips uit
te wisselen.
Oefening 2: Het maken van een planning
Iedereen maakt een planning van de week. Op deze wijze krijgen ze inzicht in welke activiteiten ze allemaal doen in
een week. Vervolgens wordt het gezamenlijk nabesproken. Vragen: doe je veel of doe je weinig?; hoeveel tijd besteed
je aan je gezin?; hoeveel tijd besteed je aan jezelf?; heb je ruimte om nog andere activiteiten te ondernemen?; kun je
efficiënter plannen?
Thema 4 Roldoorbreking binnen het gezin
Vrouwen vervullen verschillende rollen in het dagelijks leven. Deze rollen zijn heel vaak vanzelfsprekend door traditie en
cultuur, maar ook doordat het zo gegroeid is binnen een gezin. Om rollen te doorbreken moet je je eerst bewust zijn van
wat de rollen zijn. Vervolgens kan er stil gestaan bij de vraag wat vrouwen kunnen doen om een gelijke verantwoordelijkheid te krijgen in het gezin.
DOEL: VROUWEN HEBBEN INZICHT IN HUN ROLLEN, KUNNEN BETER VOOR ZICH ZELF OPKOMEN
EN WETEN BETER WAAR HUN GRENZEN LIGGEN.
Oefening 1: Rollen in het dagelijkse leven
De deelnemers gaan in groepjes aan de slag om te bespreken welke rollen vrouwen allemaal vervullen in het dagelijkse
leven. Vervolgens moeten ze hun eigen situatie op papier zetten: welke rollen hebben zij en de andere familieleden in
het gezin? hoe is de taakverdeling? wie maakt belangrijke beslissingen? Daarna moeten de deelnemers aangeven wat
ze graag zouden willen veranderen.
Oefening 2: Opkomen voor jezelf
In een rollenspel wordt er een casus uitgespeeld over een situatie die gaat over de rolverdeling- en doorbreking. Er
komen meerdere strategieën aan bod over hoe je kunt handelen om de rollen te veranderen. Vervolgens wordt er
besproken hoe effectief de handelingen zijn en of ze ook van toepassing kunnen zijn in jouw eigen gezin. Wat spreekt je
aan en waar ga je mee aan de slag? In een vervolgbijeenkomst wordt er besproken of de gekozen strategie effect heeft
gehad binnen het gezin en hoe de reacties waren van de andere familieleden.
Thema 5 Communicatie thuis en op de vrijwilligersplek
Vrouwen missen veel communicatievaardigheden. Ze weten niet hoe om te gaan met problemen en conflicten. Ze hebben moeite om te verwoorden wat zij willen en/of wensen. En neigen er soms toe zich te schikken in de verwachtingen
van anderen door telkens ja te zeggen, maar afspraken niet na te komen. Ze missen de vaardigheden om te zeggen wat
ze zelf willen. Factoren die van invloed zijn op de communicatievaardigheden zijn de cultuur waarin men is opgegroeid,
de opvoeding en het opleidingsniveau.
DOEL: VROUWEN LEREN COMMUNICEREN EN LATEN INZIEN HOE ANDEREN OP HEN REAGEREN.
Oefening 1: Het lagerhuis
Deelnemers gaan aan de hand van stellingen (over onderwerpen die dichtbij hen staan, zoals bijvoorbeeld het basisonderwijs of de arbeidsmarkt) met elkaar in discussie. Er moet een duidelijk instructie komen over wat de deelnemers
moeten doen en wat argumenten zijn.
Ze worden vervolgens geplaatst bij een bepaald standpunt en moeten argumenten bedenken voor die stelling. Vervolgens wordt het nabesproken. Wanneer werd er naar je geluisterd? Hoe kun je anderen overtuigen? Vond je het moeilijk
om je in te leven in een standpunt waar je het niet mee eens bent?
Oefening 2: Rollenspel
Een casus over een situatie thuis of de vrijwilligersplek wordt in een rollenspel nagespeeld. De deelnemers kunnen
achtereenvolgens verschillende rollen spelen, zodat iedereen aan bod komt en ze zich inleven in de ander (hun partner,
begeleider of contactpersoon) maar ook naar zichzelf leren kijken. Vervolgens wordt het nabesproken. Hoe vinden ze
dat de persoon in de casus gecommuniceerd heeft? Duidelijk? Eerlijk? Zacht? Hard? Asociaal? En hoe zouden ze het
zelf aanpakken?
Vervolgens spelen ze de casus opnieuw, maar op een manier waarvan ze denken dat het beter zou zijn.
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