
Bruggen bouwen in de

Achterhoek

Pilotproject Cultuurverbinders



1. Inleiding

Wie bouwt de brug over de culturele kloof?

Ieder jaar komen nieuwe statushouders in de Achterhoek wonen.

Mensen vanuit de hele wereld met een andere culturele achtergrond en

taal. Het is belangrijk dat zij onderdeel gaan uitmaken van de

Nederlandse samenleving. Goede begeleiding is noodzakelijk. Naast

een taalkloof is er ook een culturele kloof te overbruggen. Door

aandacht te hebben voor deze culturele kloof, vergroten we de kans op

succesvolle integratie en participatie van statushouders.

Mensen die zelf als vluchteling of migrant naar Nederland zijn

gekomen, kunnen een belangrijke rol vervullen in de verbinding tussen

verschillende culturen. Zij nemen uit zichzelf soms al de rol van

cultuurverbinder. Dat gebeurt vaak incidenteel, ongetraind en niet

ingebed. In deze pilot willen we cultuurverbinders heel bewust en

structureel inzetten. Dat doen we door hun competenties te versterken,

hun rol te erkennen en hen in te bedden in een organisatie.

Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk Oost Nederland hebben het

project Cultuurverbinders Achterhoek opgezet omdat wij geloven in de

meerwaarde van de inzet van mensen die de culturele kloof

overbruggen. In vijf gemeentes in de Achterhoek hebben acht

cultuurverbinders zich ingezet via verschillende organisaties.

Doelen

Met dit project willen we:

Vluchtelingen helpen om sneller te integreren en te participeren in

de samenleving.

De sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen

versterken.

Werkgevers toerusten om hun werk met vluchtelingen beter uit te

voeren.

Cultuurverbinders klaarstomen tot professionals.

Voorsorteren op de nieuwe wet inburgering, waarin we van

statushouders vragen om nog eerder deel te nemen aan de

Nederlandse samenleving.

Organisatorische kaders

Het initiatief ‘Cultuurverbinders Achterhoek’ kent een integrale aanpak,

met een goede samenwerking tussen gemeenten, welzijnsorganisaties

en Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk Oost Nederland.

Het project wordt gefinancierd door de Provincie

Gelderland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cultuurverbinders kunnen bruggen slaan en

drempels wegnemen die ontstaan doordat mensen

die net in Nederland gearriveerd zijn vaak

taalproblemen hebben, er grote cultuurverschillen

zijn en doordat veel vluchtelingen te maken hebben

met trauma’s opgedaan in land van herkomst en op

de vlucht. Wij helpen om die drempels weg te

nemen. Het helpt daarbij dat wij de taal spreken

van de nieuwkomers en dat we

‘ervaringsdeskundige’ zijn. Wij kennen de

gewoonten uit het thuisland van de nieuwkomers

én die van de Nederlanders. Ook weten wij hoe het

is om te vluchten en dan ergens waar je helemaal

nieuw bent, opnieuw te beginnen. Al die kennis

zetten we in om bruggen te slaan en drempels weg

te nemen.”

Cultuurverbinder
 

 

 

 





2. Cultuur

verbinders

Een cultuurverbinder is iemand met een vluchtelingen- of

migrantenachtergrond die de Nederlandse taal spreekt en de

Nederlandse cultuur en regels begrijpt. Hij of zij vervult een

brugfunctie tussen mensen met een andere culturele achtergrond en

mensen die geboren en getogen zijn in de Nederlandse samenleving.

 

Cultuurverbinders werpen zich op als schakelpersoon om op

uiteenlopende thema’s een bemiddelende rol te spelen tussen

migranten en vluchtelingen enerzijds en welzijnsorganisaties,

gemeenten, sociale diensten, medici, scholen, woningcorporaties etc.

anderzijds. Ze doen dit soms vanuit een betaalde functie, maar vaker

als vrijwilliger. Het vraagt veel van deze mensen en de meerwaarde van

hun inzet wordt erkend door instellingen, maar specifieke

ondersteuning in hun rol ontbreekt vaak.

 

Binnen het project namen acht deelnemers deel aan het traject van

cultuurverbinders. De groep cultuurverbinders is een diverse groep van

zeven vrouwen en één man. Ze komen uit vijf verschillende landen

(Irak, Syrië, Soedan, Eritrea en Egypte) en hebben verschillende

achtergronden, opleidingsniveaus en taalniveaus. Allen zijn tussen de 3

en 26 jaar in Nederland.

 

Investeer in cultuurverbinders

Het is cruciaal om in cultuurverbinders te investeren. Hiervoor is een

speciaal traject opgesteld. In deze éénjarige pilot boden we hen een

trainingsprogramma en een praktijkplek. Daarmee investeren we in

zeer waardevolle mensen die goud waard zijn bij het integratieproces

van nieuwe Nederlanders. Zij kunnen verbindingen leggen tussen de

samenleving en nieuwkomers.

 

Verschillende toepassingen bij het

overbruggen van de culturele kloof

Deze verbindende functie kan op verschillende manieren toegepast

worden:

 

1. Aanwezig zijn bij één-op-één gesprekken.

Deze gesprekken kunnen met een vluchteling zijn, met iemand van een

organisatie en/of iemand uit de samenleving.

 

2. Mobiliseren van vluchtelingen voor bijeenkomsten en
activiteiten.
Een persoonlijke uitnodiging in de eigen taal kan enorm helpen om

mensen bij elkaar te krijgen.

 

 

3. Groepsvoorlichting.
Dit kan zowel aan groepen vluchtelingen als aan (teams van)

organisaties. Denk hierbij ook aan bijeenkomsten om behoeften van

vluchtelingen op te halen.

 

4. Ontwikkelen en opzetten van nieuwe activiteiten.
Bij het nadenken over nieuwe activiteiten voor vluchtelingen is het zeer

aan te bevelen om input op te halen bij een cultuurverbinder.

 

“Mij werd door uitleg van de Cultuurverbinder

duidelijk dat ik het gedrag van de leerling niet juist

had geïnterpreteerd. In het vervolg zullen we de

Cultuurverbinder eerder inschakelen als we er met

de ouders alleen niet uitkomen.”

Leerkracht
 

“Ik heb een verloskundige meer uitleg gegeven

over de gebruiken in Arabische culturen bij de

bevalling”

Cultuurverbinder
 

“Door de persoonlijke benadering van een

Cultuurverbinder waren alle Eritrese volwassenen

in de gemeente aanwezig op een

voorlichtingsbijeenkomst van de GGD.”

Medewerker GGD
 

“Door de voorlichting over de achtergrond en de

gebruiken bij de Ramadan hebben we als docenten

hier meer kennis van en kunnen we het beter

bespreken met de kinderen en hun ouders. We

denken er ook over om met behulp van een

Cultuurverbinder iets met de Ramadan op school te

doen.”

Leerkracht
 

“Er wordt een Taalcafé opgezet waar ouders met

kinderen welkom zijn. Aan de kinderen wordt les

gegeven in hun moedertaal en daarnaast

voorgelezen in het Nederlands. De ouders nemen

deel aan de gesprekstafel om over Nederlandse

onderwerpen te spreken. Een cultuurverbinder

heeft meegedacht aan de opzet hiervan”.

Medewerker welzijnsinstelling
 
 



Waar is een cultuurverbinder inzetbaar?

Een cultuurverbinder kan van meerwaarde zijn op alle plekken waar

men te maken heeft met vluchtelingen. Voorbeelden zijn de gemeente,

sociale dienst, woningcorporatie, welzijnsinstellingen,

gezondheidszorg, scholen of kinderopvang. Afhankelijk van de

talenkennis van de cultuurverbinders kunnen bepaalde culturele

groepen bediend worden.

 

Cultuurverbinders kunnen aan de slag als vrijwilliger of betaalde

medewerker. Bij een betaalde functie kan het gaan om het

functieprofiel van een cultuurverbinder of van een andere functie

waarbij de rol van cultuurverbinder is meegenomen. Gezien de

problematiek waarmee cultuurverbinders te maken krijgen, is

professionele afstand van het werk nodig, evenals goede

ondersteuning vanuit een professionele organisatie met de juiste

netwerken.

 

Wat hebben cultuurverbinders nodig?

De (tijdelijke) rol als cultuurverbinder moet passen in het

ontwikkelplan van de deelnemer. Deze rol kan een mooie tussenstap

zijn naar een opleiding of (duurzaam) werk. Het is daarom belangrijk

dat er tijdens het traject aandacht is voor het persoonlijke

ontwikkelingsplan van een deelnemer.

 

Einddoelen investeringstraject

cultuurverbinders

Na afloop van het traject heeft een cultuurverbinder:

Kennis opgedaan van problematiek rond de doelgroep vluchtelingen

en de Nederlandse sociale kaart.

Vaardigheden ontwikkeld die essentieel zijn om deze verbindende

rol te kunnen vervullen. Denk hierbij aan: inlevingsvermogen,

proactief zijn, netwerken, presenteren, reflecteren op eigen

handelen, geduldig zijn, luisteren, neutraal blijven en ‘wij denken’

in plaats van ‘wij-zij denken’.

Onder begeleiding ervaring als cultuurverbinder opgedaan in de

praktijk. Ook is zijn/haar netwerk uitgebreid.

 

“De Cultuurverbinder moet het lef hebben om
ook met de Nederlanders in discussie te gaan.
Eén van hen kreeg een discussie over de rol van
man/vrouw bij de Nederlanders. Zij wees haar
gesprekpartners er fijntjes op dat ook in
Nederland de gelijkheid tussen man en vrouw
pas recent is geregeld en soms ook groepen tijd
gegeven moet worden. Dat was erg effectief!”
Projectmedewerker
 
 



3. Aanpak

 

In deze pilot hebben we de rol, kennis en competenties van

cultuurverbinders stevig versterkt. Dat deden we door werving,

trainingen, praktijkervaring, persoonlijke reflectie en goede

organisatorische kaders.

 

Hieronder worden de onderdelen uitgewerkt tot een ideale aanpak.

Hierbij nemen we onze ervaringen en lessons learned van het afgelopen

jaar mee om tot een goed programma te komen.

 

Werving

Een belangrijke les die wij na de pilot trokken, is om kritisch te kijken

naar de eisen van deelname. Hoe meer de potentiële cultuurverbinders

aan de starteisen voldoen, hoe meer kans op de gewenste inzet en

ontwikkeling. We zagen hier grote verschillen in bij de huidige groep.

Een goed gemotiveerde, proactieve deelnemer is hierbij belangrijker

dan het spreken van perfect Nederlands. Eventueel zou een assessment

ingezet kunnen worden.

Naar aanleiding van deze ervaringen hebben wij de volgende

competentielijst opgesteld voor toekomstige deelnemers:

Wil graag mensen helpen, is geduldig, vriendelijk, spreekt helder en

is objectief;Kan zelf contacten leggen voor

praktijkplaatsen/opdrachten en is in staat mee te denken over inzet

capaciteiten daar;

Kan goed luisteren, doorvragen en grenzen stellen;

Kan zichzelf presenteren;

Kan reflecteren op eigen handelen en is gemotiveerd om te leren

tijdens het traject;

Is het Nederlands vaardig op minimaal B1 niveau en beheerst de

moedertaal goed;

Is minimaal 3 jaar in Nederland;

Heeft voldoende tijd beschikbaar voor traject, inclusief

praktijkervaring en is bereid zich eraan te verbinden;

Bezit computervaardigheden: kan informatie opzoeken op internet,

mailen en presentaties maken.

De sociale vaardigheden worden tijdens het traject verbeterd, maar

moeten in aanleg tot de standaard competenties behoren.

 

Trainingen

Na deze pilot concluderen we dat het ontwikkelen van specifieke

vaardigheden essentieel is in het traject voor cultuurverbinders. Dit

mag ten koste gaan van een stuk kennisoverdracht, waar in de pilot

veel aandacht voor was. Deze kennisvergaring kan opgedaan worden op

de praktijkplek en is daarmee ook direct relevant voor de eigen rol.

 

We hebben ook geconcludeerd dat het belangrijk is om een ervaren

trainer te hebben die zelf ook de verbinding kan maken tussen diverse

culturen.

 

 

In de ideale aanpak vinden trainingsbijeenkomsten maandelijks plaats

en duren een hele dag. Elke trainingsdag heeft de volgende opbouw:

1. Presentatie vanuit één of meerdere deelnemers waarbij
kennis over culturen wordt gedeeld. Nadruk ligt hierbij op het

ontwikkelen van presentatievaardigheden en verantwoordelijkheid

nemen voor het programma.

2. Inhoudelijke kennisoverdracht met betrekking tot:

De doelgroep die wordt geholpen.

De Nederlandse sociale kaart.

3. Het trainen van gerichte vaardigheden die een
cultuurverbinder nodig heeft.

4. Kennismaking met de praktijk. Hierbij staat het verdiepen in de

Nederlandse hulp-/dienstverlener centraal. Welke informatie is nodig

om daar goed mee te kunnen samenwerken? Hierbij komen externen in

de training of vinden er werkbezoeken plaats.

Daarnaast vindt er tweemaal een presentatie plaats aan

gemeenten/sociale partners

 

Praktijkervaring

Inzet in de praktijk
Elke deelnemer zet zich zes maanden in als cultuurverbinder op een

praktijkplek, onder begeleiding. Minstens één praktijkervaring per

persoon moet al bij aanvang van het trainingsonderdeel opgestart zijn,

voor een beter leerrendement.

 

Eigen rol binnen de sociale kaart
We hebben in de pilot veel geleerd over de rol en inbedding van de

cultuurverbinder. Cultuurverbinders zijn geen "zorgprofessionals",

maar krijgen in hun werk wel te maken met scheidingen, schulden,

trauma's, etc. Hun functie is om de brug te slaan naar de

zorgprofessional die daarmee verder gaat. Juist het contact met

landgenoten uit hun eigen en omringende gemeenschappen, kan

allerlei verwachtingen oproepen. Al met al is het noodzakelijk om

grenzen te bewaken en een professionele afstand te bewaren. Een

aparte telefoon en e-mailadres voor zakelijke scheiding zijn kleine

dingen die daarbij kunnen helpen.

 

Om die balans tussen nabijheid en zakelijke afstand goed te houden, is

het ook nodig dat cultuurverbinders behoren tot een organisatie met

een sterk netwerk in het sociale domein. Zo kunnen zij altijd rekenen op

ruggespraak en kunnen ze met hun verschillende casussen ergens

terecht.

 



Contact met de werkgever van de cultuurverbinder
Aan het begin, halverwege en aan het einde van een praktijkplek vindt

een gesprek plaats met de werkgever. Terugkomende

gespreksonderwerpen zijn de rol van de cultuurverbinder, de algemene

en persoonlijke leerdoelen van de deelnemer en de wederzijdse

verwachtingen. Bij het laatste gesprek wordt tevens samen met de

cultuurverbindernagedacht over toekomstkansen binnen of buiten de

organisatie.

 

“De gemeente heeft moeten wennen aan het

plaatsen en omgaan met iemand uit een andere

cultuur in een nieuwe rol. Een collega noemde het

een 'eye-opener' ”.

Werkgever
 

Dankzij de pilot hebben we geleerd dat werkgevers beter op de hoogte

gebracht moeten worden van het trainingsprogramma. Zo kunnen we bij

een volgend project de verbinding tussen training en praktijk sterker

maken.

 

Reflectie

Het is belangrijk dat er ruimte is voor reflectie op de opgedane

ervaringen tijdens de trainingen en de praktijkervaring. Deze reflectie

vindt op een aantal manieren plaats:

Supervisie (groepsgewijs) over de praktijkervaring. Ze leren zo

luisteren, horen van anderen hoe het hen vergaat en kunnen elkaar

feedback en tips geven. Supervisie vindt buiten het

trainingsprogramma plaats.

Evaluatiegesprekken op de praktijkplek. Zo krijgt de begeleider

meer zicht op wat de cultuurverbinder precies doet in de praktijk en

hoe de organisatie het ervaart. Het is tevens een mooie

reflectiemiddel voor de cultuurverbinders.

Eén-op-één begeleidingsgesprekken waarin persoonlijke doelen

behandeld worden.

Persoonlijke leerdoelen werken alleen als er ook regelmatig

één-op-één gereflecteerd wordt. Een schriftelijke terugkoppeling

werkt onvoldoende. Dit is echter wel tijdsintensief. De inzet van

vrijwilligers uit de samenleving zou een mogelijke oplossing hiervoor

zijn.

 

 

 Voorbeelden van persoonlijke
leerdoelen
 
‘Ik wil nee durven zeggen als ik iets niet wil’
‘Ik wil mijn eigen telefoonnummer niet meer
afgeven om mezelf te beschermen’
‘Ik wil vaker nee zeggen’
‘Ik wil objectiever in een gesprek zijn en minder
mijn normen en waarden benoemen’
 



Organisatorische kaders

 

Werving deelnemers
Bij de werving en matching werden mensen aangemeld door

gemeenten, welzijnsorganisaties of VluchtelingenWerk. Uiteraard

kunnen vluchtelingen of migranten zichzelf ook aanmelden. Dit werkte

prima. Als iemand bijstandsgerechtigd is, moet hij/zij wel toestemming

aan de gemeente vragen voor deelname aan het traject.

 

Trainingsprogramma verzorgen
VluchtelingenWerk verzorgde het trainingsprogramma, gaf supervisie

en keek mee naar de persoonlijke leerdoelen. Figulus Welzijn verzorgde

de lokale praktijkcomponent door praktijkbezoeken te regelen en

externen uit te nodigen die in de training een toelichting kwamen

geven. Deze samenwerking beviel erg goed, de inbreng van de partijen

is mooi aanvullend.

 

Genoeg praktijkplekken?!
Het vinden van praktijkplekken viel niet altijd mee, dat was een

duidelijk kritiekpunt van de cultuurverbinders in dit traject.

Samenwerking met de gemeente en sociale partners is hierbij

belangrijk, zij zijn immers mede-verantwoordelijk. Een volgende keer

zouden gemeenten lokale organisaties beter over de mogelijkheden

moeten informeren en hen motiveren om gebruik te maken van hun

diensten.

Bij het vinden van een praktijkplek hoef je niet binnen de

gemeentegrenzen te blijven. Cultuurverbinders kunnen goed over de

grenzen van gemeenten actief zijn en bijvoorbeeld contact opnemen

met Eritrese jongeren in verschillende gemeentes. Zo hoeft een

cultuurverbinder in één gemeente ook niet een alleskunner te zijn en

kunnen meerdere bevolkingsgroepen bediend worden.

Figulus Welzijn en VluchtelingenWerk leverden zelf ook een

praktijkplek voor een aantal van de cultuurverbinders, dat was een

leerzame en prettige ervaring.

 





4. Resultaten

Er zijn veel mooie dingen bereikt binnen het project Cultuurverbinders

Achterhoek. Het project is zelfs genomineerd voor de Transformatie

Trofee 2019 van Sociaal Werk Nederland, mede dankzij de goede

samenwerking tussen de organiserende partijen. Door getrainde

cultuurverbinders in te bedden in een organisatie zijn vrijwel al onze

doelen gehaald. Hun meerwaarde is in dit project absoluut aangetoond.

 

Integratie en participatie van vluchtelingen

verbeterd

De inzet van cultuurverbinders heeft een aantal directe effecten gehad

op de integratie en participatie van vluchtelingen. De directe,

persoonlijke betrokkenheid van iemand die het zelf ook heeft

meegemaakt is krachtig gebleken. Zo zijn bij verschillende

bijeenkomsten de vluchtelingen door de Cultuurverbinders persoonlijk

benaderd en uitgenodigd. Hierdoor was de opkomst veel hoger dan bij

voorgaande bijeenkomsten.

 

“Door de persoonlijke benadering van de

Cultuurverbinders is de deelname van

vluchtelingkinderen aan de Zomerschool

spectaculair toegenomen.”

Werkgever
 

Het werkte ontzettend goed om bij de benadering van vluchtelingen,

met name bij nieuwe statushouders, twee talen te gebruiken. Door in

het begin en bij essentiële informatie gebruik te maken van de

moedertaal van de vluchtelingen werd het beter begrepen en veel

misverstanden voorkomen. Vluchtelingen voelden zich welkom en

gezien. Door vervolgens de uitvoering van het aanbod zoveel mogelijk

in het Nederlands aan te bieden, verbeterden ze hun taalvaardigheden

en ondersteunde dit de integratie.

 

Daarnaast zien we dat door de inzet van cultuurverbinders meer

vluchtelingen actief vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Voorbeelden

hiervan zijn de klussendienst in Dinxperlo, bij de Farm & Country Fair,

bij verzorgingshuizen, etc. Ook is er hard gewerkt om vluchtelingen te

mobiliseren voor sporten en verschillende lokale evenementen (avond

vierdaagse, lichtjestocht met Kerst, buurtevenementen).

Cultuurverbinders hebben ook vluchtelingen richting werk begeleid.

Hiermee wordt direct bijgedragen aan de integratie van vluchtelingen

in de samenleving.

 

Concluderend draagt dit project substantieel bij aan een snellere en

betere integratie van nieuwkomers. Dit is voor ons reden om te pleiten

voor het omzetten van deze functie naar een betaalde baan.

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurverbinders maken grote stappen

richting arbeidsintegratie

De cultuurverbinders zelf zijn erg enthousiast over het traject. Iedereen

geeft aan zich op meerdere gebieden ontwikkeld te hebben. De

Nederlandse taal, netwerken, luisteren, durven en dingen beter

begrijpen zijn hier voorbeelden van. Verder geven ze aan meer

zelfvertrouwen te hebben in het werk dat ze doen. Ze waren blij dat ze

vanwege het karakter van het project (pilot) input mochten geven op

het programma waar ook echt iets mee gedaan werd.

 

Gedurende het project heeft Figulus Welzijn budget van de gemeente

Aalten gekregen om twee cultuurverbinders aan te stellen als betaalde

medewerker. Bij een aantal anderen liggen er kansen om in de nabije

toekomst betaald als cultuurverbinder aan de slag te gaan.

 

Ook waren er natuurlijk kritische geluiden. Het duurde voor een aantal

van hen lang voordat ze een werkervaringsplek hadden. Daarnaast

vonden sommigen de opleiding pittig: ze moesten veel opdrachten

maken en lange stukken lezen in korte tijd wat ze niet gewend waren.

 

Al met al heeft het traject hun kansen vergroot op betaald werk. Het kan

gezien worden als een ontwikkeltraject voor de deelnemende

cultuurverbinders. Hierbij is het wel belangrijk dat de betrokken

werkgevers en gemeenten meedenken over vervolgstappen (bijv.

opleiding, plaatsingen op ander werk, etc.).

 

“Door deze opleiding heb ik veel contacten

opgedaan en heb veel mensen, zowel vluchtelingen

als mensen van Nederlandse organisaties, kunnen

helpen. Ik voel me nu eindelijk nuttig en gelukkig

in Nederland”

Cultuurverbinder
 



Tevreden werkgevers

De cultuurverbinders hebben op uiteenlopende plekken in de

Achterhoek een bijdrage geleverd: gemeentes, sociale dienst,

werkplein, Laborijn, ziekenhuis, welzijnsinstellingen,

Vluchtelingenwerk, Homestart, bibliotheek, Zomerschool, winkel,

cultuurhuis, woningcorporatie, asielzoekerscentrum en maaksessies

van de provincie Gelderland.

Werkgevers geven aan tevreden te zijn met de inzet van de

cultuurverbinders. Problemen werden opgelost die met de inzet van

een tolk niet opgelost zouden zijn. Deelnemers zijn geworven op

bijeenkomsten die anders een stuk minder druk bezocht zouden zijn.

Misverstanden zijn voorkomen. Nieuwkomers voelden zich meer

welkom en daardoor gemotiveerder omdat ze zowel in de eigen taal als

in het Nederlands toegesproken werden. Een aantal werkgevers

worstelde tijdens het project wel met het nieuwe concept van

‘cultuurverbinder’ en wat daarvan verwacht mag worden.

 

“Bij de sociale dienst is meermaals aangegeven dat

gesprekken goed liepen dankzij Cultuurverbinders.

Statushouders zeggen vaak “ja, dat begrijp ik…”

maar in praktijk begrijpen ze het niet.”

Werkgever
 

“Als cultuurverbinder gaf ik uitleg aan een

medewerker van de sociale dienst over de situatie

van een klant. Daardoor kreeg ze meer begrip voor

hem en een handvat hoe hem te begeleiden naar

werk”

Cultuurverbinder
 

Werken aan de sociale cohesie

Door inzet van de cultuurverbinders is er bij vluchtelingen meer kennis

over de Nederlandse samenleving en vice-versa. Hierdoor wordt er

preventief gewerkt aan het voorkomen van problemen, bijvoorbeeld in

een buurt of op een school. Met name op basisscholen zijn de

cultuurverbinders graag gezien.

De cultuurverbinders zijn in deze pilot zeer beperkt ingezet bij

bedrijven. We zien daar wel kansen. Wij denken hierbij aan preventieve

inzet rond vooroordelen en interculturele communicatie alsook

ondersteuning bij het oplossen van problemen op de werkvloer.

 

Toekomst

Onze wens is om door te gaan met het aanbieden van een dergelijk

regionaal traject waarbij we samen met de gemeenten kijken welke

bijdrage zij bereid zijn te leveren voor de inzet van cultuurverbinders in

hun gemeente. In de Achterhoek, in Gelderland en mogelijk daarbuiten.

 

 

 

 

 

 

 

 
“De voorlichtingsavond met de Cultuurverbinder
heeft voor mij duidelijk gemaakt waarom veel
buitenlandse mensen in onze wijk meestal de
gordijnen dicht hebben en hun voortuin
nauwelijks onderhouden. Ik heb er nu een beter
gevoel bij.” 
Buurtbewoner
 
“Dankzij mijn praktijkplek bij de
woningcorporatie kom ik veel bij Arabische
gezinnen om uitleg en tips te geven over hoe te
wonen in Nederland; bijvoorbeeld hoe om te
gaan met de buren, zonder dat er ruzies
ontstaan”
Cultuurverbinder
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“De manier waarop wij statushouders ondersteunen op weg naar settelen in Nederland, inclusief het
vinden van werk, is bijzonder, en wordt ook door de provinciale overheden met belangstelling
gevolgd. Ik ben ervan overtuigd dat onze aanpak heel succesvol is en echt een mooi
voorbeeldproject. Wat zou het waardevol zijn als we het kunnen uitrollen over heel Gelderland en
daarbuiten.” Eric Wichgers, directeur van Figulus Welzijn
 
“Juist met het oog op de nieuwe veranderopdracht zou het zo goed zijn als dit project navolging
krijgt. Het levert aan alle kanten winst op, voor de vluchteling, de cultuurverbinder en de
samenleving!” Melissa Cooke, projectleider VluchtelingenWerk
 
 

 

Contactgegevens:

e.wichgers@figulus-welzijn.nl                 mcooke@vluchtelingenwerk.nl

0543-47 39 93                                               026 - 3702777
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