Nieuwsbrief vrijwilligersbeleid – Maart 2011
Verslag Landelijke Diversiteitsdag
Maar liefst 200 betaalde en onbetaalde medewerkers van VluchtelingenWerk, 12 vluchtelingen
die een opleiding volgen tot Diversiteitscoach of
–trainer, 10 trainers van de Baak en 2 trainers van
het Landelijk Bureau namen deel aan de Landelijke
Diversiteitsdag op dinsdag 15 maart.
In 10 uiteenlopende workshops werkte ieder van hen
aan de bevordering van haar of zijn deskundigheid.
Het enthousiasme was groot. Daaraan werkten het
prachtige lenteweer en de mooie atmosfeer van
Landgoed de Horst erg mee.

Mijn groei doorgeven?
Een bezig baasje, dat is Margreet Jonker uit Ommen. Margreet heeft een baan, een eigen bedrijf, vier kinderen, een
‘bijbaantje’ als vrijwilliger van VluchtelingenWerk en volgt
een studie.
Margreet verzorgt de maatschappelijk begeleiding van
vluchtelingen. Ze helpt hen dingen te regelen en zorgt dat
ze zich thuis gaan voelen. ‘Mijn doel is mensen helpen zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Ik kreeg een klant die
zich wilde uitschrijven bij de sportschool. Ik stond al klaar
het voor hem te regelen, maar toen bedacht ik me. Ik heb
het hem zelf laten doen. Het mooie is, het is hem gelukt!
Hij was trots en had een glimlach van oor tot oor.’
Op de Diversiteitsdag volgt Margreet de workshop Investeren in Meesterschap. ‘Ik kwam hier blanco naar toe. Ik
hoop dat ik mijn persoonlijke groei die ik hier krijg, kan
gebruiken voor VluchtelingenWerk. Misschien kan ik meer
aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt.’

Stralende gezichten bij dansende buiken
Mannen zag je niet – of nauwelijks – meebewegen tijdens
de buikdanslessen van Iman Zorlak. De diversiteit was in
die zin zeer beperkt, het enthousiasme over het optreden
en de lessen van Iman kende echter geen beperkingen.
Terwijl Iman op de klanken van een regen aan prachtige

Ministerie VWS bezoekt Diversiteitsdag

U bent op deze Diversiteitsdag aanwezig. Wat is uw indruk?
‘Ik ben hier op uitnodiging om zelf te zien hoe de trainin-

Meer weten over buikdansen en Iman?
Bezoek www.imanofegypt.com

Werk en ontmoeting

‘Bij problemen in gezinnen heb ik vaak een bemiddelende
rol. In gezinnen van vluchtelingen worden kinderen vaak
hulpouder. Ze worden geparentificeerd. Dat ondermijnt
hun ontwikkeling.
In mijn eigen praktijk help ik mensen bij rouwverwerking;
een toekomst na verlies. Gedwongen je land verlaten is
een deel van je identiteit verliezen en leidt tot rouw. Ik zie
in de praktijk dat vluchtelingen eerst hun materiële zaken regelen. Rouw komt vaak pas als de begeleiding die
VluchtelingenWerk ze kan geven, al is afgerond.’
Aan het eind van de diversiteitsdag is Margreet een van de
velen die nog even blijft om te genieten van collega’s, het
mooie weer en een drankje.
Tevreden over de dag? ‘Zeer!’

Het Ministerie geeft subsidie voor Kwaliteit in Diversiteit, het diversiteitsproject van VluchtelingenWerk. Wat
vraagt het Ministerie terug?
Beleidsambtenaar W. J. den Ouden: ‘Wij hoeven niets te
krijgen. Wij geven deze subsidie in het Beleidskader Landelijke deskundigheidsbevordering vrijwilligers. Wij hopen dat hierdoor het vrijwilligerswerk in de samenleving
verbetert. De subsidie is er voor organisaties met een vaste structuur waarin de activiteiten voor vrijwilligers kunnen landen, zodat onze bijdrage een blijvend effect heeft.’

oosterse klanken bewoog en tegelijkertijd uitleg gaf, zag
je rondom haar allemaal stralende gezichten.

gen lopen. Ik zie dat het een leuke bijeenkomst is van een
inhoudelijk hoog niveau. Of de inspanningen landen in de
regio’s, lees ik later in het verslag dat ik krijg.’
Verschillende regio’s van VluchtelingenWerk kampen nu
met flinke bezuinigingen. Verwacht u effect op het diversiteitsproject?
‘Bezuinigingen hebben gevolgen voor allerlei aspecten in
de samenleving. De overheid heeft het idee dat de samenleving snel naar de overheid kijkt voor oplossingen.
VluchtelingenWerk pakt de handschoen goed op door bij
problemen niet naar de overheid te kijken, maar oplossingen te zoeken in de samenleving. In dit geval door in te
zetten op vrijwilligers.’
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Meer met minder? – Hoe doe ik dat?
In Wijchen (Gelderland) werkt Albert Pelser als vrijwilliger
voor VluchtelingenWerk Zuid & Oost Gelderland. Al vijf jaar
begeleidt hij vluchtelinggezinnen die een huis krijgen.
Voor zijn pensioen dacht Albert na over wat hij voor vrijwilligerswerk zou kunnen gaan doen. ‘Toen ik daar mee bezig
was gooide mijn vrouw een krantje van VluchtelingenWerk
op tafel en zei, “Albert dat is wat voor jou”.
VluchtelingenWerk zocht mensen die gewend waren anderen te begeleiden. Daarbij zijn sociaal-emotionele kwaliteiten van belang.’
Albert is op de Landelijke Diversiteitsdag voor de workshop ‘Meer met minder: wat gaan we doen?’
Albert: ‘Je ziet in onze regio dat er behoorlijk wat bezuinigd
wordt op beroepskrachten. Daarmee komt verantwoordelijkheid veel meer naar vrijwilligers toe. Dat vind ik een
probleem. Ik stuurde daarom een brandbrief naar Gidie
Ritzerveld, de directeur van onze regio. Daarin schreef ik
dat ik vind dat je als vrijwilliger op een professional moet
kunnen terugvallen. Een professional die ook eindverantwoording draagt.
Ik zal een voorbeeld geven. Vorige week ging ik met een
gezin naar een ambassade in Den Haag om een bewijs te
vragen dat ze uit dat land afkomstig zijn. Dat bewijs kregen
ze natuurlijk niet, en ik moet dan een briefje ondertekenen
als bewijs dat ze de poging wel gedaan hebben. Met mijn
handtekening onder zo’n brief doe ik een juridische handeling die ver gaat. Op zo’n moment zit ik op de grens van
wat ik wel of niet kan en moet doen.
Als reactie op mijn brief aan Gidie kreeg ik direct een gesprek met Grace, de regiomanager. Dat vond ik heel goed
van de organisatie. Ze zei me toe dat ik met mijn vragen en
problemen altijd terecht kon bij haar en bij mijn werkbegeleider, Leonie.’

Albert hoopt dat de workshop hem leert hoe met de nieuwe
werksituatie om te gaan. ‘Ik wil niet in de valkuil stappen
dat ik beslissingen neem die niet aan mij zijn. Ik hoop dat
ik na vandaag goede afspraken kan maken met Leonie en
Grace over wat ik wel en niet kan doen. Het moet vooral
een praktische dag worden.’
Later die dag is Albert enthousiast: ‘Ik ben zeer tevreden.
Het is heel actief en interactief. We formuleren vragen,
rangschikken ze in thema’s en vanmiddag gaan we op zoek
naar de antwoorden.’

De kers op de taart
De hooggespannen verwachtingen van Anitra Fortges zijn
aan het begin van de dag deels al uitgekomen. Ze hoopte
op leuke ontmoetingen met collega’s uit andere delen van
het land. In de bus op weg naar landgoed De Horst was het
meteen raak. Daar trof ze al anderen die ook op weg waren
naar de Diversiteitsdag.
Ze hoopt ook collega’s uit haar eigen regio hier te ontmoeten. Anitra: ‘Bij Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot
Zaan heb ik vanuit mijn functie P&O met een aantal collega’s een leuk contact via de telefoon en mail. Ik vind het
ook leuk ze hier echt te ontmoeten, iets waarvoor normaal
in alle drukte geen tijd voor is. Dit is dan de kers op de
taart.
Bij de workshop Investeren in Meesterschap hoop ik goede
tips te krijgen voor de tweede fase van mijn werkloopbaan.’

‘Diversiteit is een show’

Kiezen moet

In de wandelgangen kregen enkele mensen een beperkt aantal keuzes voorgelegd. Ze moesten kiezen,
het een of het ander. Geen ruimte voor grijstinten.

Als het even kon had ze dit onderdeel van het programma
laten schrappen. Projectleider Kwaliteit in Diversiteit
Bernadette Vieverich wilde zich niet laten huldigen. Toch
ontkwam ze er niet aan. Navid Otaredian trok haar het podium op om haar namens VluchtelingenWerk en De Baak
te bedanken voor haar inzet voor het diversiteitsproject.
‘Zonder haar was dit project niet mogelijk geweest, ze
stond aan de wieg ervan’, stelt Navid.
Al wilde Bernadette de huldiging niet, het deed haar zichtbaar goed. De kleurrijke bos bloemen en leuke lofuitingen
toverden een warme gloed op haar gezicht.

Ik word als een derde soort burger behandeld, ik ben een
niet-westerse allochtoon. Er zijn hier drie soorten mensen:
Nederlanders, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Ik voel me niet ontspannen als ik hier contact
heb in mijn studie of werk.
Er wordt over diversiteit gepraat, maar in de praktijk verandert er niets. Diversiteit is een show.
VluchtelingenWerk kan met diversiteit binnen de organisatie iets veranderen, maar waar staat VluchtelingenWerk
in Nederland? Hebben ze macht? VluchtelingenWerk is
onderdeel geworden van het systeem, en het systeem verandert niet.
Sohrab Keshavarz

• Diversiteitsdag of toch maar gewoon aan het werk
• VluchtelingenWerk moet prioriteit geven aan vrijwilligers of aan betaalde medewerkers
• VluchtelingenWerk is jong, is oud

Colofon

• VluchtelingenWerk is mijn grote liefde, is mijn
werkgever

Dit is een uitgave van:

• Bij VluchtelingenWerk hoort diversiteit, hoort last
in First out
• Diversiteit is een middel, is een doel

Spot valt op Bernadette

‘Ik hoor overal iedereen praten over diversiteit en het belang er van. De praktijk is anders. De maatschappij moet
voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is ze niet. Ik zie het in
mijn omgeving.
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