
  

 

 

 

 

 

 

 

 

P E R S B E R I C H T  
  

Aanpak Vrijwilligersacademie Amsterdam voorbeeld op Europees niveau 

 

Vrijwilligersacademie: vernieuwende praktijk voor het betrekken van migranten 

bij vrijwilligerswerk 

 
De Vrijwilligersacademie heeft samen met Cabo op 12 tot en met 14 december haar Europese partners in 

het project PROTECT ontvangen. Het project beoogt meer migranten bij vrijwilligerswerk betrekken. 

Tijdens de meeting werd veel gesproken over de voorwaarden voor interculturele samenwerking in 

vrijwilligerswerk. Mede dankzij een Masterclass van emeritus professor Heinz Kimmerle en een 

presentatie van lector Martin Stam van de Hogeschool van Amsterdam, werd er op hoog niveau 

gesproken over de noodzakelijke voorwaarden voor multiculturele dialoog en welzijn nieuwe stijl. In 

gesprek met migranten en buitenlandse gasten werden de stappen naar inclusie besproken: contact 

maken, vertrouwen winnen, loyaliteit en wederkerigheid.  

 

Mede door de inbreng van onderzoek en ervaringen van de Vrijwilligersacademie, onderschrijven de 

Europese partners de belangrijke uitkomsten. Zo is vastgesteld, dat het trainen van sleutelfiguren in 

migrantenorganisaties een belangrijk middel is om samenwerking met migranten vrijwilligers te 

bewerkstelligen. Het is essentieel om ook de medewerkers in vrijwilligersorganisaties te informeren en 

te trainen. Bewustwording van wat er nodig is om iederéén te bereiken en daar aan gaan werken, is het 

begin van goed samenwerken.  Verder bleek het ruilprincipe voor kennisdelen van de 

Vrijwilligersacademie het goede voorbeeld te zijn.  Dat principe, waarbij partners hun inzet en kennis 

delen, leidt tot nieuwe verbanden waarin iedereen zich welkom weet. In het netwerk dat zo ontstaat is 

het mogelijk om contact te maken en vertrouwen te winnen. Door het delen van kennis en activiteiten 

wordt uitvoering gegeven aan de voorwaarden van loyaliteit en wederkerigheid. In de lerende praktijk die 

zo ontstaat is vernieuwing mogelijk. 

 

Presentatie Outreachend besturen in tijden van transitie 

Tijdens deze transnationale meeting heeft lector Martin Stam een exemplaar van zijn nieuwe boek 

Outreachend besturen in tijden van transitie overhandigd aan Emel Can, deelraadslid van GroenLinks en 

betrokken bij het Europese project Protect. Stam concludeert hierin, dat de sociale sector niet goed in 

staat is verbinding te maken tussen professionele, informele en eigen kracht van mensen. Outreachende 

professionals brengen daar verandering in. Zij zien de informele zorg niet als hulpje maar als partner bij 



  

het ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. De Vrijwilligersacademie traint vrijwilligers hierin, 

vanuit lerende praktijk . De kennis en ervaring van drie krachten worden met elkaar verbonden: 

burgerkracht (waaronder vrijwilligers) met haar expertise van de leefwereld van burgers in kwetsbare 

posities; beroepskracht met haar expertise zoals die in methodieken over handelen op micro- en 

mesoniveau is opgeslagen; stuurkracht (van managers, ambtenaren en bestuurders) met haar expertise 

van verander- en ontwikkelprocessen op meso- en macroniveau. 

 

Emel Can waardeerde de discussie en inzichten. Zij is van mening dat de bevindingen meegewogen 

moeten worden door de politiek en dat de samenwerkende organisaties als de Vrijwilligersacademie 

daarbij een belangrijk voorbeeld zijn. De Vrijwilligersacademie zal de komende maanden zich inspannen 

om de ingrediënten voor samenwerking en openstellen te delen met anderen in en buiten Amsterdam. 

 

 

 

 

Noot voor de redactie: 

 

PROTECT - Vrijwilligerswerk en leren 

Het Europese project PROTECT beoogt een verhoogde participatie en verbeterde leermogelijkheden in 

vrijwilligersorganisaties, om zo de sociale en professionele integratie van migranten te versterken. 

PROTECT wil met vrijwilligerswerk een brug slaan naar betere toegang tot levenslang leren. De 

onderwijsprogramma's van de hulporganisaties geven praktische vaardigheden, die weer gebruikt kunnen 

worden voor werk en werkgelegenheid en zorgen voor een participatie in de samenleving. Aan dit project 

werken naast Nederland ook Spanje, Oostenrijk en Duitsland mee. Doel van het project is een ontsluiting 

van deskundigheidsbevordering voor migranten vrijwilligers, dat de motivatie om hiervan gebruik van te 

maken toeneemt. De deelnemende organisaties profiteren van een nauwere integratie van migranten en 

een mogelijk lidmaatschap. Ze breiden hun interculturele vaardigheden uit en stellen zich open. 

 

Vrijwilligersacademie Amsterdam 

De Vrijwilligersacademie Amsterdam neemt de werving en training van vrijwilligers voor veel vormen van 

vrijwillige inzet in zorg en welzijn op zich. Voor de ruim 35 aangesloten organisaties betekent dit een 

betere aansluiting tussen de cliëntvraag en het vrijwilligersaanbod. Ook zijn daardoor vrijwilligers op 

verschillende terreinen inzetbaar, kunnen de wachtlijsten worden verkort en de kwaliteit van de zorg 

worden verhoogd. Via deskundigheidsbevordering wordt de binding tussen vrijwilligers en hun 

organisatie versterkt. Met betrekking tot diversiteit werkt de Vrijwilligersacademie nauw samen met 

CABO. 

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is opgericht op initiatief van de vrijwilligersorganisaties Markant, 

Schorer, Kuria en De Regenboog Groep (inclusief Vriendendiensten) en wordt onder andere gesubsidieerd 

door de gemeente Amsterdam. 

 

Informatie 

Voor meer informatie of bij vragen kunt u zich wenden tot Karin Hanekroot, directeur van de 

Vrijwilligersacademie, telefoon: 06-2020 3301. Informatie over PROTECT kunt u vinden op 

www.vrijwilligersacademie.net.  
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Keizersgracht 340-342 

1016 EZ Amsterdam 

020- 320 55 79 

www.vrijwilligersacademie.net 
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