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‘Tuimelaartjes [...] Je kon nog zo je best doen om het poppetje uit zijn evenwicht te brengen, door het 

lage zwaartepunt of veermechanisme kwam het snel weer op de been. Zou het niet mooi zijn om niet 

alleen in het spel, maar ook in het echte leven over zo'n veermechanisme te beschikken? Na 

tegenslagen en mislukkingen niet gebroken op de grond blijven liggen, maar opveren en met 

vertrouwen en kracht de toekomst tegemoet zien?’ 

-Luitjens & Siegrist, 2014- 

 

 
  

  

  

  

  

 

 

© Foto omslag: Jeannie Lynn Paske, 2009-2015. 
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Een impressie: 

 
Citaten uit interviews gehouden met hulporganisaties en ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd 

aan Stichting Gast. 

 

  ‘It is more better you know and live will help, 

god will help later, just don't give up. Don't give 

up. I had terrible time.. now better. I get relax 

now in my head[..] Good to get peace in my 

heart to think about future. That's the change 

happens here.’ 

‘Kijk voor mij is hier een stukje zo interessant. Kijk alle 

personen van Gast is vrijwilliger[..]zij zorgen zo goed 

voor alle mensen zonder papieren,dat is voor mij zo 

interessant. En zij krijgen geen geld, maar zij helpen zo 

goed voor alle mensen.’ 

  

  Dat zeggen mensen ook vaak: ik ben zo moe 

dat mensen mij alleen maar als probleem zien 

en hier kunnen wij deze mensen een stukje 

menselijkheid teruggeven.’ 

‘First I say thanks for Gast. Stichting have given me 

privacy to have my own society, smaller or bigger and it 

makes me peaceful. For how I solve my probleem. 

Good to get peace in my heart to think about future. 

That's the change happens here.’ 

  

  ‘Dus ik had 1 translator en ik zo: god, waarom 

ik kan niet Nederlands en dan mijn English ook 

niet zo goed waarom kan ik niet Nederlands 

praten, ik kan ja.. heleboel geleerd in die twee 

jaar.’ 

    

‘Meer een beeld te geven over wie hebben we het nou 

en wat speelt er nou in de stad? En dan wel zoveel 

mogelijk meer lokaal dan Nederland en Internationaal 

omdat we zoiets hebben van: deze mensen zijn ook 

jullie verantwoordelijkheid.’ 
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Voorwoord 

 

‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn 

van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige 

verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van 

werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan 

bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil (UVRM, artikel 

25, 10 december 1948).’ 

  

De illustratie op het voorblad toont een ontwerp van Jeannie Lynn Paske, een kunstenares uit Amerika. 

Het beeld geeft voor mij de situatie waarin ongedocumenteerde vluchtelingen zich bevinden treffend 

en tegelijkertijd confronterend weer: ongedocumenteerde vluchtelingen hebben geen 

verblijfsvergunning en worden door de Nederlandse overheid uitgesloten van sociale voorzieningen. Zij 

worden zo gedwongen op straat te leven: een gemarginaliseerd bestaan in de schaduw van de 

maatschappij (de sobere achtergrond visualiseert dit). Door het structureel uitsluiten van deze 

doelgroep in de publieke sfeer wordt de ‘vreemdeling’ als mens betekenisloos waardoor zij voor veel 

Nederlanders onzichtbaar zijn. Anderzijds stelt Socioloog Imogen Tyler (2016, p.193) dat deze 

doelgroep in de publieke sfeer juist ‘superzichtbaar’ is. Immigranten en asielzoekers staan in 

Nederland de afgelopen jaren bijna dagelijks centraal binnen het politieke debat en in de media. De 

manier waarop deze doelgroep gepresenteerd wordt heeft mijn inziens een xenofobische inslag, 

waarin men als abject, gevaarlijk en ongewenst wordt afgeschilderd: men wordt vanuit meerdere 

hoeken ‘aangevallen’ (de pijlen op de rug symboliseren dit). Het eigen verhaal, algemeen handelen en 

de stem van elk individu binnen deze doelgroep wordt vaak onderbelicht. Als gevolg van deze 

onzichtbaarheid is de doelgroep voor het vertegenwoordigen van hun stem afhankelijk van 

hulporganisaties met sympathie voor de doelgroep. Deze hulporganisaties pogen ongedocumenteerde 

vluchtelingen zichtbaar te maken in de publieke sfeer, al blijft op deze wijze de zichtbaarheid van 

ongedocumenteerde vluchtelingen beperkt. Dit komt omdat de eigen stem van deze doelgroep vaak 

uitgesloten en onhoorbaar blijft. En dat is zonde, want hoe grijs de (leef)wereld van de 

ongedocumenteerde vluchteling ook mag zijn, zo kleurrijk zijn de verhalen die ik de afgelopen 

maanden heb mogen horen van henzelf. Het donkerrode hart in de illustratie tenslotte, symboliseert 

voor mij het bestaansrecht van een ieder om vooral mens te kunnen en mogen zijn. Ook uit de 

verhalen van de doelgroep zelf komt vooral naar voren dat men zich bovenal ‘mens’ wil voelen en 

daarnaast ook een wezenlijke een bijdrage wil leveren aan hun eigen welzijn én iets terug willen geven 

aan de maatschappij.  

 

Deze scriptie is het eindproduct van de bachelor Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (HTRO) aan 

het Saxion te Deventer, waar ik met bijzondere interesse aan heb gewerkt. Tijdens mijn minor, welke 

zich focuste op het creëren van innovaties voor een gastvrije samenleving, kwam ik in gesprek met 

Mustafa (naam gefingeerd) tijdens een bezoek aan We Are Here in Amsterdam1. Na 15 jaar in 

Nederland, ontelbaar veel verschillende verblijfsadressen, van het azc naar de straat en weer terug, 

bleef hij nog altijd strijdbaar voor een beter leven in Nederland. Het eind van ons bezoek besloot 

Mustafa met de zin die sindsdien in mijn hoofd is blijven zitten: ’Ik ben net als vele anderen niet op 

zoek naar bed, bad en brood maar naar een nuttige invulling van de dag door te werken aan mijn 

toekomst en een bijdrage te leveren binnen de Nederlandse samenleving’. Al langer ervoer ik een sterk 

appellerende kracht om een concrete bijdrage te leveren aan een perspectiefvolle(re) toekomst voor 

mijn medemens.  

                                                           
1 Een protestbeweging van ongedocumenteerde vluchtelingen. De naam is een directe verwijzing naar het doel van deze 

ongedocumenteerde vluchtelingen: zij willen, als collectief, zichzelf zichtbaar maken en hiermee hun uitzichtloze situatie aan het 

licht brengen. 
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Het bezoek aan We Are Here -begin 2016- deed mij definitief besluiten om mijn thesis vorm te geven 

rondom het thema ‘activering van ongedocumenteerde vluchtelingen’.  

 

Het vraagstuk van Stichting Gast met betrekking tot het thema paste binnen mijn enigszins hoge 

verwachtingen en heeft geleid tot de scriptie zoals die op de volgende pagina’s gepresenteerd wordt. 

Stichting Gast was wellicht nooit in mijn blikveld gekomen zonder de aanbeveling van Kim Meijer, 

onderzoekster binnen het lectoraat Ethics & Global Citizenship van Saxion Hogescholen waarvoor ik 

haar dank verschuldigd ben. Daarnaast wil ik mijn 1e examinator Visnja Schampers- Car bedanken 

voor het geduld, geschonken vertrouwen en de constructieve feedback ten tijde van het 

onderzoeksproces. Tevens wil ik alle vrijwilligers van Stichting Gast bedanken voor hun openheid, 

medewerking en enthousiasme, waarbij speciale dank uitgaat naar diegenen die aanwezig zijn geweest 

bij de brainstormsessie. Een speciaal dankwoord wil ik ten slotte wijden aan alle ongedocumenteerde 

vluchtelingen die ik heb mogen spreken tijdens deze scriptieperiode. Ik ben dankbaar voor hun 

vertrouwen in mij, waardoor velen zich naar mij toe hebben opengesteld en hun verhaal en leven met 

mij wilden delen. De verhalen hebben mij inzichten en ervaringen gegeven die ik niet snel meer ga 

vergeten. 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Managementsamenvatting 
 

Aanleiding 

Nederland hanteert een quasi-burgerschapsbeleid waarin ongedocumenteerde vluchtelingen geen 

volledige sociale- en politieke rechten hebben. Ongedocumenteerde vluchtelingen worden in 

Nederland juridisch en sociaal uitgesloten. De sociale en juridische hulp die zij wel ontvangen wordt 

gegeven door hulporganisaties zoals Stichting Gast. Deze uitsluiting wordt door hulporganisaties veelal 

getackeld door het aanbieden, promoten en bevorderen van sociale activering onder sociaal uitgesloten 

en kwetsbare groepen. Dit doen zij veelal onder het mom van het creëren van een inclusieve 

samenleving waarin niemand uitgesloten dient te worden. Sociale activering wordt gedefinieerd als een 

vorm van maatschappelijke participatie-al dan niet uitmondend in economische participatie- waarbij 

het doorbreken van sociaal isolement voorop staat door maatschappelijk zinvolle activiteiten te 

ondernemen. Vanwege het gebrek aan personele capaciteit, middelen en tijd besteden 

gastbegeleiders- die vrijwilligerswerk bij Stichting Gast vaak naast een betaalde baan doen- hun eerste 

zorg aan medische, maatschappelijke en juridische bijstand waardoor het sociale activeringsproject 

‘ondergesneeuwd’ is. 

 

De adviesdoelstelling van het onderzoek is tweeledig: allereerst is het van belang om inzichten te 

verkrijgen in behoeftes en motivaties van gasten op het gebied van activiteiten en begeleiding 

(deelonderzoek I). Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in de vormgeving van sociale 

activeringsprojecten door gelijksoortige hulporganisaties (deelonderzoek II). De uitkomsten van het 

onderzoek resulteren in aanbevelingen op welke manier Stichting Gast haar sociale activeringsproject 

op een dusdanige manier vorm kan geven dat- rekening houdend met haar beperkte financiële 

middelen- aansluiting vindt bij haar doelgroep en hiermee waarde creëert voor haar gasten. 

 

Bovenstaande analyse resulteert in het volgende managementvraagstuk: ‘Welke activiteiten en 

begeleiding kan Stichting Gast aanbieden binnen haar sociale activeringsproject om, vanuit het 

oogpunt van haar gast, beter aansluiting te vinden bij diens behoeftes en motivaties?’ 

 

Onderzoek 

Het onderzoek is opgedeeld in literatuuronderzoek- en veldonderzoek. Met het literatuuronderzoek is 

een literature review ontwikkeld waar kernbegrippen van het onderzoek zijn uitgelicht. De 

kernbegrippen van het onderzoek zijn: sociale activering, motivatie en behoeftes. De literatuurstudie 

geeft inzicht in onderzoek naar en theorie over de kernbegrippen. Vervolgens dient het overzicht als 

kennisbasis voor het formuleren van de vragen binnen het veldonderzoek. Voor de uitvoering van het 

veldonderzoek is er gebruik gemaakt van Service Design Thinking. Er zijn 4 stappen aangehouden 

waarin gebruik is gemaakt van meerdere meerdere databronnen. Met de interviews is getracht de 

adviesdoestelling van de thesis zo goed mogelijk in kaart te brengen. 

 

Resultaten 

Uit de resultaten komt naar voren dat de bevindingen in het literatuuronderzoek, deskresearch, 

deelonderzoek I, deelonderzoek II en de gehouden brainstormsessie vele raakvlakken hebben. 

Samenvattend kan worden gesteld dat activerend arbeidsmarktbeleid, gericht op economische 

participatie het meest wenselijk wordt geacht. Dit dient vormgegeven te worden door het aanbieden 

van trajecten aan de doelgroep. Trajecten zijn een opmaat naar betaald werk. Doordat er een duidelijk 

verloop in zit, waar consequenties aan zitten, kunnen ongedocumenteerden concrete plannen maken. 

Hierdoor wordt het perspectief inzichtelijk en worden ze bewust van wat realistisch en haalbaar is. De 

participanten die individuele hulp krijgen bij het zoeken naar hun talenten en dromen krijgen te maken 

met concrete hulpverleningstechnieken. 
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Advies 

Niet een afweging van adviesopties, maar het totaalpakket van aanbevelingen wordt hier geprefereerd. 

Het advies aan Stichting Gast is om een cursus toekomstoriëntatie op te zetten welke inzichten geeft in 

hoe haar gast vorm wil geven aan het verblijf bij Stichting Gast zodat het activiteitenaanbod van 

Stichting Gast hier op kan worden afgestemd. Gelijktijdig aan het aanbieden van de cursus 

toekomstoriëntatie wordt geadviseerd om in plaats van dagloonprojecten trajecten aan te bieden. Ten 

slotte is het advies om, na afloop van een doorlopen traject, de participanten kennis te laten opdoen in 

het toepassen van verworven vaardigheden in de praktijk, waar zijn of haar toekomst ook mag zijn. 
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In onderstaand overzicht worden de meest relevante begrippen en afkortingen weergegeven en is de 

tabellen- en figurenlijst opgenomen.  

  

Begrippen en afkortingen 

Stichting Gast   Zelfbesturende, private, non-profit organisatie. 

Gasten    Ongedocumenteerde vluchtelingen- al dan niet met juridisch 

perspectief- die op enige wijze verbonden zijn aan Stichting Gast. 

Gastbegeleiders   Begeleid de gast bij allerlei voorkomende hulpvragen. 

Stichting LOS   Sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp 

bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’) 

BBB    Bed, Bad, Brood. 

COA    Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

Wmo    Wet maatschappelijke ondersteuning 

PBE    Practise Based Evidence. 

EBP    Evidence Based Practice. 

ZDT    Zelfdeterminatietheorie.  

SDT    Service Design Thinking. 

 

Figuren 

Figuur 1. Activeringsdoelen in de praktijk 

Figuur 2. Actoren binnen het bureaucratische veld van de maatschappij met betrekking tot 

ongedocumenteerde vluchtelingen 

Figuur 3. Zelfdeterminatiecontinuüm 

Figuur 4. Double diamond proces 

Figuur 5. Empathy map 

Figuur 6. Woordenwolk literatuuronderzoek, deelonderzoek I & deelonderzoek II 

Figuur 7. COCD-BOX 

  

Tabellen 

Tabel 1. Inventarisatie uitstroom noodopvang organisaties 

Tabel 2. Categorisering ongedocumenteerde vluchtelingen 

Tabel 3. Deelnemend organisaties deelonderzoek II 
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1. Algemene Inleiding 

In opdracht van het lectoraat Ethics & Global Citizenship is er onderzoek uitgevoerd bij Stichting Gast 

te Nijmegen. Hieronder wordt inzicht gegeven in: de centraal gestelde doelgroep binnen het 

onderzoek, de opdrachtgevers, de aanleiding en de relevantie voor Stichting Gast alsmede de 

wetenschappelijke-en maatschappelijke relevantie van het onderzoek.  

 

1.1 Lectoraat Ethics & Global Citizenship 

Het doel van het lectoraat is het bevorderen van volwassen wereldburgerschap onder studenten, 

docenten en partners uit het werkveld. Het lectoraat wil dit doel bereiken door onderzoek, student- en 

docentvorming, wetenschappelijke publicaties en participatie aan het maatschappelijk debat (Lectoraat 

Ethics & Global Citizenship, 2016). Het thesis rapport wordt overhandigd aan Saxion docenten Visnja 

Schampers-Car in haar rol als 1e examinator en Cora van Triest als 2e examinator. Daarnaast wordt 

het advies mede beoordeeld door de heer Sef Maessen, penningmeester van Stichting Gast. 

 

1.2 Introductie 

In deze thesis wordt nadrukkelijk gesproken over ongedocumenteerde vluchtelingen2. Het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC, 2013) stelt dat er in 2013 ongeveer 

35.000 ongedocumenteerden in Nederland verbleven3. Uit een inventarisatie van Stichting LOS blijkt 

dat het ontbreken van verblijfsrecht lang niet in alle gevallen definitief is. Tussen de jaren 2013 en 

2015 hebben tussen de 15 en 27 procent van de bewoners alsnog een verblijfsstatus verkregen.4  

 

Tabel 1: inventarisatie uitstroom noodopvang organisaties (eigen bewerking, gebaseerd op Stichting 

Los, 2014). 

Jaar Aantal 

noodopvangen 

Aantal 

bewoners 

  Oplossing     

      Totaal Status AZC Terugkeer land van herkomst 

2013 29 768 331 

(43%) 

208 (27%) 123 

(16%) 

78 (10%) 

2014 13 609 163 

(27%) 

122 (20%) 41 

(7%) 

33 (5%) 

2015 13 546 144 

(23%) 

83 (15%) 45 

(8%) 

16 (3%) 

                                                           
2 In de volksmond wordt de groep ook wel ´illegaal´ genoemd. De term ´illegaal’ is echter bezwaarlijk om meerdere redenen: 

allereerst impliceert het dat de persoon ´illegaal´ is terwijl alleen het verblijf onrechtmatig is. Daarnaast leidt de criminalisering van 

migratie tot meer barrières voor toegang tot sociale rechten daar ongedocumenteerden zich moeilijk kunnen wenden tot 

hulporganisaties uit angst voor deportatie of detentie. 

3 Het is van belang een kanttekening te plaatsen bij deze cijfers. Het WODC (2013) heeft voor de schatting van deze cijfers gebruik 

gemaakt van gegevens over staande houdingen en aanhoudingen van ongedocumenteerde vluchtelingen uit de registratiesystemen 

Politie Suite Handhaving Vreemdelingen (PSH-V). De gebruikte methode schat de populatie ongedocumenteerde vluchtelingen in 

Nederland voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 op 35.530, met een 95% betrouwbaarheidsinterval lopend van 

22.881 tot 48.179 ongedocumenteerden (WODC, 2013). Het overgrote deel van deze mensen weet zich ondanks alle restrictieve 

maatregelen te handhaven en doet geen beroep op opvang. Ongeveer 1500 mensen doet wel beroep op opvang. 

4 De daling van het aantal personen voor wie een oplossing is gevonden, heeft te maken met een harde kern van 

bewoners die niet makkelijk meer gelegaliseerd kan worden, terwijl het wel om mensen gaat, van wie de organisaties 

vermoeden, dat zij het in de illegaliteit niet redden. Zij vinden het daarom niet verantwoord om hen op straat te zetten (Koppes, 

2017). 
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De term ‘uitgeprocedeerd’ geeft hiermee lang niet altijd een adequaat beeld van de werkelijkheid. Tot 

deze groep behoren onder meer afgewezen asielzoekers, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en 

mensen die zich bij hun familie hebben gevoegd, terwijl ze geen (recht op een) verblijfsvergunning 

hebben. Ongedocumenteerde vluchtelingen hebben geen (of in zeer beperkte mate) toegang tot 

onderwijs en mogen (bijna) niet werken of vrijwilligerswerk doen. Dit terwijl sommigen van hen al 

jarenlang in Nederland verblijven. Zij hebben verschillende redenen om niet terug te keren naar hun 

herkomstland; zo kan het zijn dat de Nederlandse staat de wettelijke mogelijkheid tot gedwongen 

repatriëring (nog) niet effectueert. Daarnaast kan het zijn dat de asielzoeker feitelijk niet vertrekken 

kan (omdat het land van herkomst geen zogeheten laissez-passer verleent of omdat de asielzoeker 

stateloos is) of wil (wegens gebrek aan perspectief in het herkomstland, angst voor vervolging voor 

zover het asielverzoek ten onrechte is afgewezen en/of migratie schulden). De doelgroep is hiermee 

geenszins homogeen te noemen (zie tabel 2). 

 

Tabel 2: categorisering ongedocumenteerde vluchtelingen (Bouter, 2013). 

 

Nederland hanteert een quasi-burgerschapsbeleid waarin ongedocumenteerde vluchtelingen geen 

volledige sociale- en politieke rechten hebben. Ongedocumenteerde vluchtelingen worden in 

Nederland juridisch en sociaal uitgesloten. De sociale en juridische hulp die zij wel ontvangen, wordt 

gegeven door hulporganisaties (Bouter, 2013). Deze uitsluiting wordt door hulporganisaties veelal 

getackeld door het aanbieden, promoten en bevorderen van sociale activering5 aan deze kwetsbare 

groep. Dit doen zij veelal onder het mom van het creëren van een inclusieve samenleving, waarin 

niemand uitgesloten dient te worden (Van Houten & Winsumius, 2010). 

  

1.3 Stichting Gast 

Stichting Gast (Geef asielzoekers een toevlucht) te Nijmegen is een zelfbesturende, private, non-profit 

organisatie die bestaat, omdat de publieke overheid en commerciële organisaties de zorg voor 

gemarginaliseerde, (kwetsbare) groepen in haar ogen onvoldoende op zich nemen. Zij ondersteunt 

ongedocumenteerde vluchtelingen die bij een herhaalde asielprocedure nog kans maken op een 

verblijfsvergunning. Vluchtelingen die leven onder schrijnende omstandigheden worden, los van het 

juridisch perspectief, waar mogelijk geholpen. Vluchtelingen die vanwege allerlei redenen dusdanig 

beschadigd zijn, dat door een gebrek aan deskundigheid de hulp van Stichting Gast tekortschiet, 

worden waar mogelijk begeleid naar professionele(re) opvang. De stichting probeert een rustpunt te 

bieden en een basis te leggen voor nieuw perspectief, binnen Nederland of daarbuiten. Dit kan door 

het verschaffen van basale levensbehoeften en door het bieden van maatschappelijke, medische en 

juridische bijstand. Daarnaast bieden de vrijwilligers van de stichting een luisterend oor aan haar 

doelgroep (Stichting Gast, 2016). Iedere woensdagochtend is het gastcafé van de stichting geopend 

waar eenieder welkom is en samenkomt voor hetzij een sociale bijeenkomst, het bespreken van 

gevoelige zaken, leefgeld ontvangen of voedselpakketten aangereikt krijgen (S. Maessen, persoonlijke 

communicatie, 8 september 2016). De stichting draait volledig op vrijwillige basis en is in haar geheel 

aangewezen op hulp van derden uit bijvoorbeeld collectes, donaties en fondsenlegaten. Ruim 50 

vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor Stichting Gast.  

 

 

                                                           
5 Sociale activering wordt door Pennen & Hoff (2003) als volgt gedefinieerd: ‘Een vorm van maatschappelijke participatie-al dan niet 

uitmondend in economische participatie- waarbij het doorbreken van sociaal isolement voorop staat door maatschappelijk zinvolle 

activiteiten te ondernemen’. 
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In 2016 had Stichting Gast contact met 42 ongedocumenteerde vluchtelingen. Hiervan krijgen enkelen 

in principe huisvesting, begeleiding en leefgeld. Anderen krijgen geen kamer en in het algemeen geen 

leefgeld of begeleider, maar wel ondersteuning. Enkele gasten krijgen een individuele begeleider 

toegewezen. Deze begeleider begeleidt de gast bij allerlei voorkomende hulpvragen. Zij worden ook 

wel ‘gastbegeleiders’ genoemd. Op dit moment heeft Stichting Gast één coördinator gastbegeleiders, 

20 gasten en 7 gastbegeleiders die één of meerdere gasten begeleidt (Stichting Gast, 2016). 

 

1.4  Sociaal activeringsprogramma Stichting Gast 

Voor vluchtelingen zijn er gedurende het verblijf in de azc’s weinig of geen mogelijkheden tot 

zelfontplooiing en de ontwikkeling van vaardigheden. Bewoners van totale instituties6 blijken na 

verloop van tijd een vorm van ‘mortificatie’ door te maken: men verliest zijn eigenheid, de drang om 

iets aan zijn omgeving te veranderen, en uiteindelijk wordt men lusteloos, besluiteloos en initiatiefloos. 

Deze achtergrond, ervaringen in het land van herkomst en de onzekerheid over de verblijfsstatus heeft 

bij een groot deel van de betroffen personen tot gevolg dat er nog maar weinig veerkracht is. De tijd 

die deze mensen bij Stichting Gast doorbrengen, zou daarom voor een belangrijk deel besteed dienen 

te worden aan het weer opwekken van de zelfredzaamheid. 

 

De missie van Stichting Gast is dan ook om ongedocumenteerde vluchtelingen die onder schrijnende 

omstandigheden leven en een aantoonbare binding met Nijmegen (verblijf in BBB, netwerk ed.) hebben 

een helpende hand te bieden bij het creëren van een eigen menswaardig bestaan (Stichting Gast, 

2016). Een belangrijk aandeel hierin ligt bij het sinds 2014 ontwikkelde sociale activeringsproject 

genaamd ‘Leren en werken: activeren van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen’. Met dit sociale 

activeringsprogramma wil Stichting Gast zorgen dat haar gasten zich kunnen blijven ontwikkelen, 

sterker worden en competenties opbouwen, waardoor ze beter functioneren in het dagelijkse leven, 

sociale contacten en netwerken opbouwen en hiermee beter voorbereid zijn op de onzekere toekomst. 

Het streven is om de begeleiding en activiteiten te verankeren in het dagelijkse leven van haar gasten. 

De opgedane vaardigheden kunnen- bij het alsnog verkrijgen van een verblijfsvergunning- worden 

ingezet in Nederland, in het land van herkomst of elders. Het project is hiermee zowel aanbod als 

vraaggericht.  

 

Het uiteindelijke doel is om door middel van de opgedane ervaringen binnen het project de 

zelfredzaamheid van de gast een dusdanige boost te hebben gegeven, dat de gast op een gegeven 

moment de steun -idealiter binnen één jaar- van Stichting Gast niet in meer/mindere mate nodig 

heeft. De gastbegeleiders van de stichting spelen hierin een sleutelrol. 

 

Het beoogde effect van het project is dat deelnemers: 

 een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden waarbij ook wat geleerd wordt; 

  in staat stellen om aan hun ontwikkeling en welbevinden te werken, bijvoorbeeld door 

opleiding of studie; 

 kansen bieden om hun netwerk uit te breiden en beter Nederlands te leren; 

 mogelijkheden bieden om kleine bedragen te verdienen als onkostenvergoeding. 

 

Het aanbod binnen het project bestaat tot op heden uit cursussen die door Stichting Gast zelf zijn 

opgezet of worden ingekocht bij (Nijmeegse) non-profit instellingen. Een algeheel overzicht van de 

activiteiten die worden aangeboden is te vinden in bijlage I- Sociaal activeringsaanbod Stichting 

Gast. 

                                                           
6 De term is afkomstig van de socioloog Erwin Goffman (1956) en verwijst naar een voor de buitenwereld relatief afgesloten woon- 

en werkgemeenschap met een formeel regime, waaraan een groot aantal personen met een vergelijkbare sociale positie is 

onderworpen. Denk aan: kazernes, psychiatrische centra, schepen, verzorgingshuizen maar ook asielzoekerscentra. 
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1.5 Aanleiding 

Vanwege het gebrek aan personele capaciteit, middelen en tijd, besteden gastbegeleiders- die 

vrijwilligerswerk bij Stichting Gast vaak naast een betaalde baan doen- hun eerste zorg aan medische, 

maatschappelijke en juridische bijstand, waardoor het sociale activeringsproject ondergesneeuwd is. 

S.Maessen (persoonlijke communicatie, 7 oktober, 2016) zegt hierover: ‘Het principe dat onze gasten 

uit eigen motivatie en voorkeuren kiezen behoort leidend te zijn: naarmate iemand meer het gevoel 

heeft dat er een bepaalde ruimte is voor eigen inbreng, eigen strategieën of interesses, des te meer zal 

diegene bereid zijn zich meer in te zetten, wat henzelf en onze organisatie ten goede komt. Wanneer 

wij er onvoldoende in slagen om aan te sluiten bij de interesses, behoeftes en waarden van onze 

gasten, dan zal -zeker op lange termijn- de motivatie van gasten om activiteiten te ondernemen 

afnemen. Bijkomende gevolgen zijn: onderbenutting van talenten en ongelukkige gasten. Het project 

moet dit juist tegengaan’. Er zijn beleidskaders en plannen met betrekking tot de begeleiding binnen 

het project welke in paragraaf 1.4 uiteengezet zijn. Echter wordt dit nog maar beperkt in de praktijk 

gebracht. Stichting Gast vindt het belangrijk om te weten hoe de doelgroep de activiteiten en de 

begeleiding van haar sociale activeringsprogramma ervaart. Tevens vindt Stichting Gast het belangrijk 

inzicht te hebben in het handelen van vergelijkbare hulporganisaties binnen sociale 

activeringsprojecten/trajecten. De bovenstaande analyse is het vertrekpunt van dit onderzoek. 

 

1.6 Relevantie 

1.6.1 Relevantie voor Stichting Gast 

Door beter aansluiting te vinden bij de behoeftes en motivaties van haar gasten hoop Stichting Gast in 

eerste instantie een nog gastvrijere stichting te kunnen zijn voor haar gasten. Daarnaast hoop het een 

versnelde uitstroom van gasten te bewerkstelligen zodat nieuwe potentiële gasten sneller verwelkomd 

kunnen worden en er meer mensen sneller ondersteund kunnen worden. S. Maessen (persoonlijke 

communicatie, 16 mei, 2017) zegt hierover: ‘het streven bij het ondersteunen van een gast is om zover 

te komen, dat de gast op een gegeven moment de steun van Gast niet meer nodig heeft. Wanneer een 

gast een verblijfsstatus krijgt , wordt hij of zij verder geholpen door Vluchtelingenwerk en de 

gemeente, eventueel ook door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Wanneer dat niet het 

geval is, zal de gast zich op een bepaald moment zelf moeten kunnen redden. Wanneer dat niet lukt, 

wordt er gekeken naar andere mogelijkheden, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)’. 

Vervolgens kan een betere ‘fit’ tussen enerzijds de behoeftes van gasten en anderzijds het 

activiteitenaanbod verhoogd welbevinden, een betere psychologische gezondheid, interesse en 

betrokkenheid, zelfvertrouwen en het ontwikkelen van copingmechanismen bewerkstelligen (Wright, 

Burt & Strongman, 2006). Daaruit voortvloeiend hoopt Stichting Gast door een nieuwe, innovatie 

aanpak zich ook beter presenteerbaar te maken/ meer steun te krijgen bij huidige (en nieuwe) 

geldgevers en fondsen. Hieruit voortvloeiend kan het activiteitenaanbod op den duur uitgebreid 

worden wat kan zorgen voor meer geld genererende activiteiten zodat gasten (nog) beter in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien en er een grote opbrengst voor de instandhouding en uitbreiding 

van het project- en de organisatie in het algemeen- voor Stichting Gast kan worden verkregen. 

  

1.6.2 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Bouter (2013, p.18) stelt dat de onderzoeken die gedaan zijn naar hulporganisaties die 

ongedocumenteerde migranten opvangen zich focussen op één aspect (Chauvin et al., 2009; 

Wolswinkel, 20097; Oldenburg, 20118) en er geen systematische en diepgaande studie omtrent sociale 

activering bestaat. Daarnaast is ook over de praktische uitvoering van sociale activering weinig bekend 

(Van der Aa, 2012). Dit onderzoek beoogt deze ‘gap’ in te vullen door het doen van ‘Practice based 

Evidence’ (PBE) onderzoek. Het begrip speelt in de dominante wetenschapstheorieën een marginale rol. 

                                                           
7 Deze onderzoeken focussen zich op de rol die hulporganisaties spelen bij de toegang van uitgeprocedeerde asielzoekers tot 

medische zorg. 

8 Dit onderzoek focust zich op het sociale netwerk van uitgeprocedeerde asielzoekers. 



17 
 

Wetenschap is voornamelijk ‘Evidence Based practice’(EBP). Het verschil tussen evidence based practice 

en practice based evidence kan worden beschrijven als een verschil in ‘vertaling’; in het het geval van 

EBP van onderzoeksresultaten naar de praktijk, in het andere geval (PBE) van praktijk naar 

onderzoeksresultaten (Smeijsters, 2009).  

 

2. Onderzoeksplan 

In dit hoofdstuk wordt allereerst inzicht gegeven in de twee deelonderzoeken die binnen het 

thesisonderzoek centraal staan. Vervolgens wordt het managementvraagstuk, het adviesdoel en de 

adviesvraag geïntroduceerd. Hierna komt de onderzoeksdoelstelling naar voren. Tevens worden hier de 

2 hoofdvragen ingeleid en aangevuld met deelvragen om uiteindelijk later antwoord te kunnen geven 

op de geformuleerde adviesvraag. De leeswijzer geeft tenslotte inzicht in de opbouw van het verdere 

verslag. 

 

  

2.1 Adviesdoelstelling & Adviesvraag 

De adviesdoelstelling van het onderzoek is tweeledig: allereerst is het van belang om inzichten te 

verkrijgen in behoeftes en motivaties van gasten op het gebied van activiteiten en begeleiding 

(Deelonderzoek I). Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in de vormgeving van sociale 

activeringsprojecten door gelijksoortige hulporganisaties (Deelonderzoek II). 

De uitkomsten van het onderzoek resulteren in aanbevelingen op welke manier Stichting Gast haar 

sociale activeringsproject op een dusdanige manier vorm kan geven dat- rekening houdend met haar 

beperkte financiële middelen- aansluiting vindt bij haar doelgroep en hiermee waarde creëert voor 

haar gasten. Bovenstaande analyse resulteert in het volgende managementvraagstuk: ‘Welke 

activiteiten en begeleiding kan Stichting Gast aanbieden binnen haar sociale activeringsproject om, 

vanuit het oogpunt van haar gast, beter aansluiting te vinden bij diens behoeftes en motivaties?’ 

  

2.2 Onderzoekdoelstelling & Onderzoeksvragen 

De onderzoeksdoelstelling is enerzijds om inzicht te krijgen in behoeftes en motivaties van gasten van 

Stichting Gast betreffende sociale activeringsactiviteiten en begeleiding en anderzijds om de 

vormgeving van sociale activeringsprojecten georganiseerd door vergelijkbare hulporganisaties in kaart 

te brengen, teneinde advies te kunnen formuleren over het creëren van toegevoegde waarde van het 

sociale activeringsproject voor gasten van Stichting Gast. 

  

Om tot inzichten te komen binnen de onderzoeksdoelstelling is het allereerst van belang om in het 

literatuuronderzoek de dikgedrukte containerbegrippen sociale activering, motivatie en behoeftes uit 

het managementvraagstuk te definiëren en toepasbare modellen en theorieën voor de 

onderzoeksrapportage te verkennen. Het thesisonderzoek bestaat uit literatuuronderzoek (contextueel 

en theoretisch kader) en veldonderzoek, waarin het tweeledige karakter van de onderzoeksdoelstelling 

het veldonderzoek opdeelt in 2 deelonderzoeken (Deelonderzoek I & II). Er zijn twee hoofdvragen 

ontwikkeld met daarbij deelvragen. Beantwoording van deze vragen draagt bij aan beantwoording van 

het managementvraagstuk. 

Deelonderzoek I-  Ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan Stichting Gast 

Hoofdvraag 1: Wat zijn de motivaties en behoeftes van ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd 

aan Stichting Gast ten aanzien van activiteiten en begeleiding binnen en/of buiten het sociale 

activeringsproject van Stichting Gast? 

Deelvraag 1: Wat zijn de motieven van gasten gelieerd aan Stichting Gast ten aanzien van sociale 

activering? 

Deelvraag 2: Welke behoeftes hebben gasten met betrekking tot sociale activering? 

Deelvraag 3: Wat is het individuele profiel van gasten aangaande het sociale activeringsproject? 
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Deelonderzoek II-  Hulporganisaties gericht op ondersteuning van ongedocumenteerde 

vluchtelingen 

Hoofdvraag 2: Wat zijn de ervaringen van hulporganisaties met sociale activering gezien de 

juridische uitsluiting van ongedocumenteerden en het bureaucratisch veld van de maatschappij met 

betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen waarin men handelt? 

Deelvraag 4: Op welke wijze geven hulporganisaties vorm aan haar sociale activeringsproject voor 

ongedocumenteerde vluchtelingen? 

Deelvraag 5: Op welke manier handelen hulporganisaties binnen het bureaucratisch veld van van de 

maatschappij met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen aangaande sociale activering? 

Deelvraag 6: Welke motiverende strategieën past de organisatie toe om haar doelgroep te stimuleren 

om actief te zijn? 

 

2.3 Leeswijzer 

Deze thesis bestaat uit 8 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is gereserveerd voor de inleiding van het 

onderzoek dat onder andere bestaat uit een beschrijving van de opdrachtgever, de probleemstelling en 

aanleiding van het onderzoek. In hoofdstuk twee is het onderzoeksplan opgenomen waar doel- en 

vraagstellingen geformuleerd zijn. In hoofdstuk 3 en 4 wordt achtereenvolgens het contextueel- en 

theoretisch kader uitgelicht. In hoofdstuk 5 komt de onderzoeksmethodologie aan bod, waarna in 

hoofdstuk 6 de gebruikte tools in het onderzoek uitgebreid worden besproken, evenals de resultaten 

en conclusies die uit het onderzoek getrokken kunnen worden. In hoofdstuk 7 wordt er gereflecteerd 

op de thesis in termen van validiteit en betrouwbaarheid. In hoofdstuk 8 worden de resultaten omgezet 

in een onderbouwd advies.  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



19 
 

3. Contextueel kader 

In het contextueel kader staat het begrip sociale activering in de context van onder andere juridische 

uitsluiting, de rol van verschillende actoren, hulporganisaties en typen sociale activering centraal. Deze 

complexiteit maakt dat het begrip uitgebreid wordt besproken. Vervolgens wordt er deskresearch 

gedaan om tot inzichten te komen vanuit de doelgroep met betrekking tot sociale activering. Per 

kernbegrip worden verschillende definities uit de literatuur beschreven en kritisch vergeleken. In die 

kritische vergelijking wordt de inhoud van de definities scherp geanalyseerd. De zoekmethoden en 

AAOCC criteria worden toegelicht in Bijlage II- Zoekmethoden en AAOCC Criteria. 

 

 

3.1 Sociale Activering 

Sociale activering is van vitaal belang. Onderzoek door Laban, Gernaat, Komproe, Schreuders en De 

Jong9 (2010) toont aan dat de duur van de asielprocedure onder Irakese asielzoekers een belangrijke 

risicofactor is gebleken voor psychiatrische problemen (somatoforme en posttraumatische stress- en 

angststoornissen). De schade van het lange wachten bleek groter dan de schade van de ervaren 

trauma’s zelf. Het ‘Gevlucht – Gezond?’- onderzoek van Goosen en Gerritsen (2007) laat zien dat 

angst, depressie en lichamelijke problemen significant vaker voorkomen bij asielzoekers die langer dan 

twee jaar in een azc wonen (66,2%) dan bij diegenen die net gearriveerd zijn (42%). Tevens ervaren 

asielzoekers ongeacht hun opleidingsniveau stress vanwege de verveling en het ontbreken van een 

zinvolle dagbesteding (41%), het gebrek aan privacy (36%) en eenzaamheid (34%). Verder benoemt 28% 

het verlies van maatschappelijke positie, 27% communicatie- en taalproblemen als stressvol en is voor 

13% onbekendheid met gebruiken, gewoontes en regelgeving een belangrijke oorzaak van stress. 

Druetz, Franssen, Kuppens, Struyven en Van Dooren (2012) stellen dat sociale activering een breed 

gewortelde praktijk is die desondanks nog onvoldoende (h)erkent wordt. De huidige wetgeving laat 

ruimte voor interpretatie en het huidige beleidsdiscours is vaak gericht op tewerkstelling als doel op 

zich, terwijl het uiteindelijke doel maatschappelijke integratie is. Sociale activering is daardoor beperkt 

aanwezig als mogelijke actie voor maatschappelijke integratie. Tenslotte ontbreekt een dekkend 

financieel kader. Hulporganisaties als Stichting Gast moeten hierdoor telkens opnieuw verschillende 

financieringsbronnen ‘bij elkaar sprokkelen’ om het activiteitenaanbod aan te kunnen bieden en naar 

gelang uit te breiden. 

 

3.1.1 Theoretische verdieping 

Er bestaat geen geijkte definitie van sociale activering, noch in de literatuur, noch in de regelgeving. 

Pennen en Hoff (2003) en Houten en Winsumius (2010) geven verschillende definities van het begrip. 

Pennen en Hoff (2003) zien sociale activering als: ‘Het verhogen van de maatschappelijke participatie 

en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen die 

eventueel een stap op weg naar betaald werk kunnen zijn.’ 

Houten en Winsumius (2010, p. 109) geven de volgende definitie: ‘Sociale activering is het verrichten 

van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als 

arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie.’ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cijfers zijn geenszins representatief, maar geven een indicatie. Het onderzoeksdoel was het bepalen en vergelijken van de 

prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Iraakse asielzoekers met een verschillende verblijfsduur in Nederland. 
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Uit bovenstaande definities komt naar voren dat de term zich op het snijvlak bevindt tussen enerzijds’ 

activerend arbeidsmarktbeleid’ en anderzijds ‘activerend welzijnsbeleid’. Bij activerend 

arbeidsmarktbeleid worden voorwaarden gecreëerd om de stap naar betaald werk te zetten. Het 

uiteindelijke beleidsdoel is de economische participatie van werklozen. Er is een directe relatie met de 

arbeidsmarkt. Maatregelen die in dit verband genoemd kunnen worden, betreffen trajectbegeleiding 

programma's in de vorm van arbeidsvoorlichting en bemiddeling, scholing en vorming. Bij activerend 

welzijnsbeleid, is er sprake van een indirecte relatie met de arbeidsmarkt. Het beleidsdoel is het 

bereiken van maatschappelijke participatie en de doelgroep betreft de mensen die langer verstoken 

zijn van werk of nog geen deel hebben kunnen nemen aan de arbeidsmarkt, van wie de kansen 

vooralsnog gering zijn. Door het verrichten van gesubsidieerd werk en vrijwilligerswerk, kan 

arbeidsritme worden opgedaan, kan een zinvolle dagbesteding worden verkregen of kan sociaal 

isolement worden voorkomen of doorbroken (Houten & Winsumius, 2010). Sociale activering kan bij 

Stichting Gast als activerend welzijnsbeleid omschreven worden. 

  

Binnen het begrip sociale activering wordt onderscheid gemaakt tussen twee denkrichtingen: de 

emancipatorische en de disciplinerende visie op activering (Tuteleers, 2007, p.36). De 

emancipatorische visie op activering stelt de behoefte aan re-integratie van de sociaal uitgeslotene 

centraal. Emanciperende activering wordt beschouwd als de realisatie van de sociale grondrechten van 

elk individu in de maatschappij. Maximale sociale ontplooiing is de centrale doelstelling. De focus ligt 

dus niet enkel op arbeidsmarktgerichte activering, maar eveneens op sociale, culturele en politieke 

emancipering (Grymonprez et al., geciteerd in Druetz, Franssen, Kuppens, Struyven & Van Dooren, 

2012, p.36). Binnen deze visie op activering wordt gesteld dat men enkel plichten kan opleggen aan de 

burger, als de overheid daar ook mogelijkheden tegenover plaatst (Seynaeve, Hermans, Declerg & 

Lammertyn, 2004). De disciplinerende visie op activering prevaleert de plichtenbenadering. Rechten 

zijn niet universeel, maar conditioneel al naargelang de gesanctioneerde inspanning die het individu 

zelf opbrengt om te re-integreren in de samenleving. Om een ‘afhankelijkheidscultuur’ te voorkomen 

wordt er een actieve inspanning van ieder individu verwacht. Door het opleggen van sancties dient 

deze actieve houding bereikt te worden (Hermans, Van Hamme & Lammertyn, geciteerd in Tuteleers, 

2007). Stichting Gast richt zich met haar activeringsaanbod op de emancipatorische visie van 

activering. Figuur 1 geeft een overzicht van de diverse activerende beleidsintenties, de relatie met de 

arbeidsmarkt en de bijbehorende maatregelen. 

 

Figuur 1: activeringsdoelen in de praktijk (Pennen & Hoff, 2003, p. 16). 

 

3.1.2 Juridische uitsluiting ongedocumenteerde vluchtelingen 

Door invoering van de Koppelingswet in 1998 wordt de toegang tot sociale voorzieningen (hoger 

onderwijs, huursubsidie, uitkeringen) gekoppeld aan de verblijfsstatus. De doelstelling van de 

Koppelingswet is tweeledig. Enerzijds moet de uitsluiting van voorzieningen ervoor zorgen dat 

ongedocumenteerden niet in staat worden gesteld hun verblijf te continueren. Anderzijds moet 

voorkomen worden dat nog niet toegelaten ‘vreemdelingen’ een schijn van volkomen legaliteit krijgen, 

waardoor uitzetting bemoeilijkt wordt (Minderhoud, geciteerd in Entzinger & van der Meer, 2004, 

p.20). Maar door de Koppelingswet zijn niet alle poorten gesloten voor de doelgroep. Zij hebben, deels 

op grond van internationale afspraken, bepaalde basisrechten: het recht op medisch noodzakelijke 
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hulp, rechtshulp en onderwijs voor kinderen tot hun achttiende jaar (en een eenmaal begonnen 

opleiding mag worden afgemaakt). Als gevolg van de Koppelingswet vormen ongedocumenteerde 

vluchtelingen een juridisch uitgesloten groep binnen de samenleving. Deze juridische uitsluiting houdt 

in dat er geen legale mogelijkheden zijn voor economische participatie. Ongedocumenteerde 

vluchtelingen die wel werken, maken deel uit van de informele sector (niet-geregistreerde arbeid). 

Sinds in 1991 het verkrijgen van een BSN-nummer gekoppeld is aan de verblijfsstatus, is werk in de 

formele sector wettelijk gezien afgesloten. Werkgevers krijgen hoge boetes- tot aan celstraf- wanneer 

zij zich niet houden aan het verbod op illegale arbeid in de formele sector en ongedocumenteerde 

arbeiders worden, wanneer zij betrapt worden, in detentie geplaatst of uitgezet. De 

vreemdelingenpolitie en arbeidsinspecteurs voeren sporadische controles uit in risicosectoren zoals de 

kassenteelt, landbouw- en fabriekssector. Hierdoor verschuift ongedocumenteerde arbeid naar de 

catering en huishoudens, waar controles moeilijker uit te voeren zijn en in mindere mate om 

verblijfspapieren wordt gevraagd (Engbersen et al., 2006, p. 232). Hoewel het beleid ten aanzien van 

niet-geregistreerde arbeid sinds 1991 steeds restrictiever is geworden, blijft de vraag vanuit 

werkgevers bestaan vanwege de economische voordelen (Engbersen, van San, Leerkes, 2006, p. 226-

227). Doordat de doelgroep zich niet op wetten kan beroepen, hebben zij een zwakke rechtspositie en 

worden zij vaak uitgebuit door werkgevers (slechte arbeidsomstandigheden, lange werkdagen, lage 

lonen).  

 

3.1.3 De rol van hulporganisaties aangaande sociale activering voor de doelgroep 

Het gebrek aan steun vanuit de rijksoverheid leidt bij ongedocumenteerden tot een grote 

afhankelijkheid van de hulporganisaties. Het juridisch kader heeft invloed op zowel de 

ongedocumenteerden als op de uitvoering van sociale activering (Van der Leun, geciteerd in Bouter, 

2013). De hulp aan ongedocumenteerde vluchtelingen ligt gevoelig: het overheidsbeleid is er juist op 

gericht deze solidariteit te bemoeilijken. De pogingen vanuit het nationale niveau om mensen 

systematisch uit te sluiten van zorg en opvang, gaan gepaard met tegenbewegingen op lokaal niveau 

(van der Leun, geciteerd in Entzinger & Van der Meer, 2004, p.74). Hulporganisaties, met sympathie 

voor ongedocumenteerden, maken gebruik van de onduidelijkheden in het migratiebeleid en zoeken 

naar manieren om, met betrekking tot sociale activering, verschil te creëren tussen het beleid op papier 

en in de praktijk (Van der Leun, 2006, p. 311). Dit doen zij onder andere door te werken met 

tussenpersonen, illegale uitzendbureaus en door mondelinge afspraken te maken. Een overzicht van 

hulporganisaties voor ongedocumenteerden in Nederland is te vinden in bijlage III- Nederlandse 

hulporganisaties voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Figuur 2 laat zien dat hulporganisaties niet in 

een vacuüm werken, maar met andere partijen te maken hebben. Samen vormen zij een infrastructuur 

die activeringswerk mogelijk maakt (Davelaar et al., 2005).  

 

Figuur 2: actoren binnen het bureaucratische veld van de maatschappij  

met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen (Bouter, 2013). 
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3.1.4 Typen sociale activering 

Davelaar, Nederland, Wentink en Woerds (2005) hebben onderzoek gedaan naar de verschillende 

vormen van sociale activering. Zij onderscheiden drie typen van sociale activering. Trajecten zijn een 

opmaat naar betaald werk. Deelnemers hebben hier de capaciteiten en mogelijkheden voor. 

Voorbeelden hiervan zijn een scholingstraject van één jaar waarin beroepsonderwijs en het leren van 

de Nederlandse taal wordt gecombineerd. Dagloonprojecten hebben als uitgangspunt de kleine 

onkostenvergoeding, die samenhangt met de geleverde arbeid, vaak betreft dit meubelreparatie of 

krantenverkoop. De gasten van Stichting Gast krijgen een kleine onkostenvergoeding voor het werken 

in de moestuin en de fietsreparatiewerkplaats. Dagbesteding nieuwe stijl is erop gericht mensen meer 

structuur, zingeving en dagbesteding te bieden. Het werk vindt meer in de luwte plaats in tegenstelling 

tot dagloonprojecten. Dit komt vaak vanwege de situatie van de doelgroep (vrees voor 

detentie/uitzetting), de bijkomende psychische problemen en weinig perspectief op formeel betaalde 

arbeid. Stichting Gast biedt een combinatie aan van dagloonprojecten en dagbesteding nieuwe stijl, 

aangezien er onvoldoende financiële capaciteit is om voor elke aangeboden activiteit een (kleine) 

onkostenvergoeding aan te bieden. 

 

3.1.5 Participatie bevorderende strategieën  

Om de diversiteit van sociale activering te ordenen hebben Pennen en Hoff (2003) de sociale 

activeringsvormen in drie strategieën geordend: De individuele, instrumentele en marktgerichte 

strategie. De instrumentele- en marktgerichte strategie zijn gericht op het bevorderen van 

economische participatie en daarmee vergelijkbaar met ‘activerend arbeidsmarktbeleid. De individuele 

strategie stelt de persoonlijke aandacht van het individu centraal door een op maat gesneden traject 

aan te bieden, gericht op doorstroming naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een gesubsidieerde 

baan. De doelstelling is tweeledig: enerzijds staat de verbetering van persoonlijke kwalificaties voorop 

en anderzijds is het doel om vanuit een procesmatige context het (lokale) beleidsnetwerk te 

verbeteren. Bij deze strategie speelt de buurt een grote rol als wervingsgebied voor deelnemers en 

heeft de buurt een functie als netwerkvormer. Activiteiten die in dit kader worden georganiseerd zijn 

re-socialiseringstrajecten, zoals scholing, opleiding en attitudeverbetering, voorlichting en 

bemiddeling. De doelgroep heeft binnen deze strategie een zelfbeschikkende rol.  

Deze rol vraagt om een zekere mate van mondigheid wat in het geval van de doelgroep vaak 

gecompliceerd is (Lans & Zouridis, 2002, p.124). Verondersteld kan worden dat dit komt vanwege de 

taalbarrières en het feit dat zij zich moeilijk durven uit te spreken, omdat zij al tevreden zijn met elke 

hulp die zij ontvangen van de hulporganisaties en bang zijn dat het uitspreken van gevoelens kan 

leiden tot discontinuering van hulp. 

 

3.1.6 Contextueel deskresearch sociale activering 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft in 2003 een rapport uitgebracht over sociale activering. 

Hierbij stelt men dat sinds de jaren 90 meer aandacht wordt geschonken aan degenen die ver van de 

arbeidsmarkt afstaan. De beschreven doelgroepen in dit rapport zijn echter mensen met fysieke of 

psychische klachten, ouderen en allochtonen. Aangegeven wordt dat sociale activeringsprojecten 

arbeidsparticipatie bij de doelgroepen gestimuleerd heeft. Naast de algemene notie van sociale 

activering zijn er enkele onderzoeken uitgevoerd, omtrent activering van de doelgroep die binnen de 

context van het onderzoek centraal staan: onderzoek naar ervaringen van asielzoekers in azc’s van 

Geuijen (1998) stelt dat de doelgroep verschillende coping-strategieën ontwikkelt met betrekking tot 

hun situatie: hospitalisering10, vervelend gedrag11 en het aangaan van sociale contacten en 

gebruikmaken van het activiteitenaanbod binnen azc’s. Tevens blijkt dat asielzoekers het liefst betaald 

werk of beroepsstages doen, in plaats van te participeren binnen een vaststaand activiteitenaanbod, al 

                                                           
10 Vooral na langdurig verblijf in een azc zonder uitzicht op een (positieve) definitieve beschikking op hun asielaanvraag. 

11 Het feit dat asielzoekers onvrijwillige cliënten zijn van het azc wil niet zeggen dat ze in het geheel geen macht hebben over wat er 

gebeurt. 
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dan niet georganiseerd door het azc. In het geval van de doelgroep is dit problematisch, het juridisch 

kader weerhoudt hen hier namelijk (grotendeels) van. Van Schayk en Vloeberghs (2011) hebben 

namens het Pharos een verkenning uitgevoerd van drieëntwintig psychosociale 

preventieprogramma’s,12 die in de verschillende azc’s worden of zijn aangeboden. Uit de evaluatie van 

deze programma’s zijn een vijftal lessen getrokken: 

 Asielzoekers hebben baat bij activering, psycho-educatie en empowerment. 

 Ketenpartners moeten rekening houden met de dynamiek van het werkveld. 

 Aanwezigheid en continuïteit in aanbod en structuur zijn cruciaal. 

 Goede afstemming tussen ketenpartners is belangrijk. 

 De voor-en-door methode werkt goed. 

Van der Meulen (2015) heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van de doelgroep zelf 

(ervaringskennis) met betrekking tot sociale activering. De juridisch uitgesloten positie van de 

doelgroep wordt erkend door de doelgroep. Van der Meulen (2015) stelt dat het des te opvallender is 

dat de motivatie van ongedocumenteerde immigranten om ‘gewoon mee te kunnen doen in de 

samenleving’ groot is. Doordat de kern van uitsluiting voornamelijk ligt bij juridische beperkingen 

gecreëerd door het overheidsbeleid, is de doelgroep bereid een actieve houding aan te nemen. Zo is er 

vaak sprake van ‘niet mogen’ in plaats van ‘niet willen’. Ondanks dat, geven sommige 

ongedocumenteerden aan, dat het soms moeilijk is om aan de activiteiten deel te nemen. Psychische of 

lichamelijke klachten en de angst voor controle liggen hieraan ten grondslag. Uit onderzoek van de 

ACVZ (2013) komt naar voren dat de doelgroep het liefst hun oude beroep zouden willen uitoefenen en 

financieel onafhankelijk zouden willen zijn, maar primair afleiding van de dagelijkse sleur willen. 

Nederlands leren en een opleiding doen, is daarnaast ook belangrijk. Daarnaast hebben de 

respondenten behoefte aan beweging en sport. Met betrekking tot de activiteiten is er binnen het 

onderzoek van Van der Meulen (2015) focus gelegd op twee type activering: dagbesteding en traject13.  

 

Dagbesteding – Groepsaanpak gericht op zinvolle dagbesteding 

De activiteiten zorgen allereerst voor een prettige afleiding. Meerdere respondenten gaven aan dat ze 

zich ‘weer mens voelen’. Daarnaast stellen de respondenten dat het voor hen persoonlijk belangrijk is 

om eigen talenten te kunnen benutten en dromen waar te kunnen maken. Dit is echter niet altijd 

mogelijk in een vaststaand activeringsaanbod. Binnen een vaststaand aanbod is weinig oog voor de 

toekomst en de respondenten voelden zich dan ook vaak economisch minder zelfstandig. De motivatie 

die deze respondenten geven om mee te doen is het hebben van structuur, de afleiding, het inkomen 

en ‘iets terug kunnen doen voor de organisatie’. 

 

Traject – Individuele strategie gericht op arbeidsintegratie 

Doordat er een duidelijk verloop in zit, waar consequenties aan zitten, kunnen de 

ongedocumenteerden concrete plannen maken. Hierdoor wordt het perspectief inzichtelijk en worden 

ze bewust van wat realistisch en haalbaar is. De participanten die individuele hulp kregen bij het 

zoeken naar hun talenten en dromen kregen te maken met concrete hulpverleningstechnieken. 

Doordat  de concrete vervolgstappen vaak een groepsactiviteit veronderstelden vonden zij alsnog de 

herkenning die de ongedocumenteerden bij de groepsactiviteiten voelden. Alle respondenten die een 

traject volgden hadden werk. Dit kon zowel vrijwilligerswerk als een baantje in de catering of de 

huishouding zijn. Doordat werk buiten de voorzieningen van de organisatie werden gezocht werden de 

ongedocumenteerde immigranten meer betrokken bij de samenleving. Het is onderdeel van het traject 

naar zelfstandigheid. Hierdoor is de doorstroom naar zelfstandig overleven realistischer (Van der 

Meulen, 2015). 

                                                           
12 Voor het begrip preventie is uitgegaan van de definitie van Dekker, van der Wal, Krommes, Rosenbaum en Netjes (2008): ‘Het 

geheel van inspanningen die door de verschillende actoren worden geleverd met als doel de gezondheid c.q. het welbevinden van de 

bevolking en/of groepen te bevorderen, beschermen of te bewaken.’ 

13 Welke zijn besproken in paragraaf 3.1.4. 
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4. Theoretisch kader 

In het theoretisch kader wordt de basis gelegd voor de verdere invulling van het raamwerk waar het 

onderzoek op stoelt. De kernbegrippen motivatie en behoeftes worden besproken. Per kernbegrip 

worden verschillende definities uit de literatuur beschreven en kritisch vergeleken. In die kritische 

vergelijking wordt de inhoud van de definities scherp geanalyseerd. Definities van kernbegrippen 

worden ondersteund met modellen of theorieën uit de literatuur welke het onderzoek dienen. 

 

4.1 Motivatie 

Mills en Morrison (geciteerd in Pike, 2012, p.94) zien motivatie als een basisbehoefte die ervoor zorgt 

dat verwachtingen worden gewekt bij de individu, waarna de individu actie onderneemt om deze 

behoefte te bevredigen. De manier waarop aan deze verwachtingen wordt voldaan, heeft invloed op de 

tevredenheid van het individu. Robbins (2005) stelt dat motivatie gezien wordt als ‘de  bereidheid om 

iets te doen, afhankelijk van de mate waarin het mogelijk is om een behoefte van het individu te 

bevredigen’. Vinke (2009) betoogt dat het bij motivatie in essentie gaat om voorwaarden te scheppen, 

waardoor mensen zelfbepalend en competent kunnen zijn en blijven. Vansteenkiste, Sierens, Soenens 

en Lens (2007) geven de volgende definitie van motivatie: ‘Motivatie is een innerlijk proces dat een 

persoon aanzet tot bepaald gedrag, richting geeft aan dat gedrag en ervoor zorgt dat dit gedrag in 

stand gehouden wordt.’ 

 

4.1.1 Theoretische verdieping 

Mills en Morisson bezien motivatie in hun definitie door de ogen van iemand die een ander individu 

motiveert. Dit is een van de taken van de gastbegeleiders, waarvan wordt verwacht dat men haar 

gast(en) enthousiasmeert om te participeren in gastactiviteiten en dat ze van het aanbod aan 

ontwikkelingsmogelijkheden gebruik maken of- al dan niet met ondersteuning- zelf mogelijkheden 

zoeken. Vinke sluit zich hierbij aan, maar waar Mills en Morisson de focus leggen op het ondernemen 

van acties en de invloed die deze actie heeft op het waarmaken van de verwachtingen van het individu, 

legt Vinke de focus op een mate van zelfbepalendheid bij het individu, dat kan leiden tot gemotiveerd 

gedrag. Dit is een van de uitgangspunten binnen het ‘leren en werken’ project van Stichting Gast is om 

gasten zelfbepalend en competent te laten zijn. Maessen (persoonlijke communicatie, 7 oktober 2016) 

stelt dat deze zelfbepalendheid van het individu wordt ondermijnd vanwege de beperkte personele 

capaciteit, middelen en breed gedeelde kennis. Ook de definitie van Robbins stelt dat de motiverende 

factoren worden getriggerd bij het individu door de ander, maar stelt daarnaast ook dat dit afhankelijk 

is van de mate waarin het mogelijk is om de behoefte van het individu te bevredigen. Deze definitie is 

treffend voor de situatie van de doelgroep, omdat werk in de formele sector voor ongedocumenteerden 

wettelijk gezien afgesloten is. Tenslotte zien Vansteenkiste et al de definitie van het begrip alleen door 

de ogen van het individu zelf, als een innerlijk proces dat een individu aanzet tot bepaald gedrag. Het 

gaat er hier om of de sociale omgeving binnen Stichting Gast hier op ingesteld is. Al vertrekken de 

bovenstaande definities vanuit een ander perspectief, alle hebben raakvlakken met het vraagstuk. 
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4.1.2 Zelfdeterminatietheorie  

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci en Ryan (2000a) vertrekt vanuit een positief mensbeeld 

(Sheldon et al., 2003). In dit mensbeeld wordt verondersteld dat mensen niet reactief zijn, maar van 

nature proactief hun omgeving vormgeven, waardoor persoonlijke groei en integratie bewerkstelligd 

wordt. De aangeboren actieve groeitendens komt echter niet onvoorwaardelijk tot uiting. Sociaal-

contextuele factoren kunnen belemmerend werken op dit fundamentele proces van psychologische 

groei en de integratie in persoonlijkheid (Deci & Vansteenkiste, 2004, p. 25). De ZDT is een 

omvattende theorie, die inzicht kan geven in optimaal motiverende persoonseigenschappen en 

organisatieaspecten en beschouwt de bevrediging van de aangeboren psychologische basisbehoeften 

aan autonomie, competentie en relatie als cruciale voedingsstoffen voor persoonlijke ontwikkeling en 

optimaal functioneren. Deze behoeften zijn universeel, zij het onder verschillende uitingsvormen (Deci 

& Ryan, 2000b, pp. 227-268). Voor zowel Stichting Gast, alsmede haar gasten, is het van belang dat de 

aangeboden activiteiten en begeleiding hierbinnen gelegenheid geven tot vervulling van deze 

basisbehoeften. Volgens Wright, Burt en Strongman (2006, pp. 59-86) zorgt dit voor verhoogd 

welbevinden, een betere psychologische gezondheid, interesse en betrokkenheid, zelfvertrouwen en 

tot het ontwikkelen van copingmechanismen. 

 

 Autonomie verwijst naar de wens om psychologisch vrij te kunnen handelen en niet onder druk 

te staan (DeCharms, 1968). Binnen het concept staat ‘zelf kunnen beslissen’ doorgaans 

centraal. Karasek (1979) definieert autonomie in termen van beslissingsruimte en 

controlemogelijkheden, waar Hackman en Oldham (1976, pp. 250-279) autonomie 

gelijkstellen met persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid. Belangrijker dan alles zelf te 

kunnen aansturen, is volgens de ZDT echter het gevoel zonder druk te kunnen functioneren. 

Dit gevoel van psychologische vrijheid kan tot stand komen, wanneer men de kans krijgt om 

zelf (mee) te beslissen of wanneer zij keuzemogelijkheden krijgen. Het kan echter ook 

ontstaan wanneer taken op empathische wijze en met voldoende verantwoording worden 

opgedragen. 

 Competentie is gericht op het ervaren van zelfvertrouwen in de effectiviteit van het eigen 

handelen, ofwel bekwaam te kunnen zijn (Connel & Wellborn, 1991, p. 53). Wie zich competent 

voelt, zal daarom niet alleen met meer zelfvertrouwen zijn werk aanpakken, maar ook beter in 

zijn vel zitten (Deci & Ryan, 2000a). 

 Relatie wordt gedefinieerd als de wens om positieve relaties op te bouwen met anderen, zich 

geliefd en verzorgd te voelen, zelf voor anderen te zorgen en ergens toe behoren (Baumeister 

& Leary, geciteerd in Deci & Ryan, 2000). Jahoda (1982) beschouwt sociale contacten als een 

belangrijke latente functie van arbeid. 

 

4.1.3 Type motivaties binnen de ZDT 

Intrinsieke motivatie verwijst naar het uitvoeren van een activiteit, omdat ze leuk of interessant is. Zo 

kan een gast met plezier dagbesteding doen, omdat hij/zij het sociale contact en/of de activiteit 

oprecht leuk vindt. Bij extrinsieke motivatie daarentegen, wordt gedrag vertoond omwille van een 

uitkomst die buiten de activiteit gelegen is. Niet de inhoud van de dagbesteding, maar de uitkomsten 

hiervan vormen de belangrijkste bron van motivatie. Een voorbeeld hiervan is het deelnemen aan 

activiteiten, met als belangrijkste trigger het ontvangen van een onkostenvergoeding. Bij amotivatie 

ontbreekt enige motivatie en er is geen enkele vervulling van de drie psychologische basisbehoeften. 

Uit een analyse van 128 experimenten blijkt dat de intrinsieke motivatie over het algemeen afneemt bij 

verwachting van extrinsieke ‘tastbare’ beloning zoals geld, en dat deze toeneemt bij verbale beloning 

zoals positieve feedback (Deci & Ryan, 2000a). Wanneer intrinsiek gemotiveerde gasten beloond 

worden, kunnen ze het gevoel krijgen dat hun eigen gevoelens van plezier en interesse niet langer aan 

de basis liggen van hun gedrag, maar dat de beloningen hun gedrag bepalen. Zij worden dus 

gefrustreerd in hun autonomie, waardoor het plezier in en de interesse voor de taak vermindert. 
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Anderzijds kunnen beloningen ook feedback bevatten en daarmee tegemoet komen aan de behoefte 

aan competentie. In dat geval verhogen ze de intrinsieke motivatie. De aard van beloningen en de 

manier waarop ze worden toegekend, bepalen dus of beloningen intrinsieke werkmotivatie versterken 

of ondermijnen14. De ZDT onderscheidt verschillende typen extrinsieke motivatie en stelt dat deze een 

kwalitatief verschillende impact hebben op het functioneren van individuen. De typen extrinsieke 

motivatie situeren zich op een continuüm van kwalitatief inferieure naar hoogstaande motivatie ( zie 

figuur 3).  

 

Figuur 3: Zelfdeterminatiecontinuüm (Deci & Ryan, 2000b). 

 

4.2 Behoeftes 

Lenk (geciteerd in Donkers, 1999, p.12) stelt dat het begrip behoeftes een handelingssnelheid 

voorstelt die ontstaat in situaties waarin individuen een tekort ervaren en men zich hierdoor richt op 

een toestand die als gunstiger wordt gezien. Behoeftes worden door Deci & Ryan (2000b, p. 229) 

gezien als psychologische voedingsstoffen die essentieel zijn voor psychologische groei, integriteit en 

welzijn. Bay (1999, pp. 235-256) definieert het begrip als afgeleide objectieve eisen (met inbegrip van 

psychologische, emotionele, cognitieve en motivationele eisen) voor het ervaren van individuele 

veiligheid, welzijn en groei. Behoeftes zijn volgens Doyal & Gough (1984) ‘een individualistisch doel die 

als persoon bereikt moeten worden alvorens andere doelen te kunnen bereiken, hoe eigenaardig en 

cultureel bepaald deze doelen ook mogen zijn’. 

 

4.2.1 Theoretische verdieping 

De definitie van Lenk is gericht op subjectieve behoeften, waarbij het gaat om de tekortkomingen, die 

ervaren worden door het individu. In hoeverre dit geldt voor de gasten van Stichting Gast dient uit 

onderzoek naar voren te komen. Deci, Ryan en Bay stellen dat behoeften een aangeboren en objectief 

karakter hebben. Waar Lenk, Doyal en Gough behoeften verbinden met doelen en het bereiken hiervan 

refereren Deci, Ryan en Bay niet naar dergelijke concrete doelen, maar naar algemenere processen, 

welke in het geding zijn bij het bevredigen van behoeften; welzijn en groei. Voor de bovenstaande 

definitie val te zeggen dat de (sociale) omgeving rond de gasten en bij Stichting Gast van invloed is op 

het vervullen van de behoeftes van gasten. De definitie van Lenk refereert naar een tekort waar de 

andere definities meer ruimte laten ontstaan voor een bredere definitie van het begrip. Alle definities 

hebben als gemeenschappelijke betekenis, dat deze zich richten op het individu. Bij Stichting Gast 

staat het welzijn van haar gasten voorop. De definitie van Lenk, Doyal en Gough, die stellen dat 

behoeften verbonden zijn met doelen en het bereiken hiervan, staan in relatie tot het bevredigen van 

de behoeften welzijn en groei, volgens Deci, Ryan en Bay. 

 

4.2.2 Menselijke behoeften en verwachtingen 

De keuze (motivatie) van een individu om te kiezen voor een bepaalde activiteit hangt af van zijn of 

haar specifieke motief. Er is een verband tussen behoefte, motivaties en het hieruit voortvloeiende 

gedrag. In dit licht wordt de behoeftepiramide van Maslow (1970) en het ecologisch systeemmodel van 

Bronfenbrenner (1977) toegelicht. 

                                                           
14 In dit licht bestuderen zowel psychologen, economen als management georiënteerde onderzoekers momenteel de grenzen van 

uiteenlopende beloningssystemen (Gagné & Forest, 2008; Rynes, Gerhart & Parks, 2005). Dergelijk onderzoek leert hoe men 

werknemers op een goede wijze kan belonen, zonder hun intrinsieke motivatie te ondermijnen. 
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4.2.3 Behoeftepiramide van Maslow 

Vanuit een humanistisch perspectief stelt Maslow (1970) dat menselijke behoeftes geordend zijn naar 

vijf niveaus. De verzadigings-activering hypothese van Maslow stelt dat de ontwikkeling van de 

behoefte van het laagste naar het hoogste niveau als een statisch proces gezien dient te worden. Maar 

de vaak jarenlange onzekerheid, met betrekking tot het al dan niet verkrijgen van een 

verblijfsvergunning, kunnen bijdragen aan een situatie waarin de behoeftehiërarchie niet als een 

statisch proces gezien dient te worden. Wanneer de behoeften op het laagste niveau zijn bevredigd, 

komen de behoeften op een hoger niveau meer op de voorgrond. Volgens Maslow streeft elk individu 

naar zelfontplooiing (hoogste niveau). Om dit te bereiken moeten een aantal fundamentele menselijke 

behoeften minimaal bevredigd worden. 

 Physiological 

Het gaat hier om de basis overlevingsbehoeften van de mens zoals eten, drinken en slapen. 

Gesteld wordt dat zonder bevrediging van de primaire behoefte mensen niet goed kunnen 

functioneren. Vertaald naar de situatie bij Stichting Gast; door middel van een kleine 

onkostenvergoeding kan deze basisbehoefte (deels) bevredigd worden. 

 Safety 

Elk individu streeft naar veiligheid, geborgenheid en stabiliteit ofwel rust, orde en gezondheid. 

Ook de veiligheid van een huis (sommige gasten hebben een kamer via Stichting Gast) valt 

hieronder. Vertaald naar de situatie bij Stichting Gast; continuïteit van een bepaalde activiteit 

en de deelname van het individu zelf geven stabiliteit en een veilig gevoel voor de lange 

termijn. Het biedt zekerheid voor een onkostenvergoeding op de lange termijn. 

 Social 

Volgens Maslow heeft ieder individu behoefte aan sociale contacten. Vriendschap, acceptatie, 

zorgen voor anderen en intimiteit zijn daarbij van belang. Vertaald naar de situatie bij Stichting 

Gast; na zekerheid van continuering van een bepaalde activiteit zal het individu investeren in 

sociale contacten en zichzelf loyaler opstellen. 

 Esteem 

Na investering in sociale contacten, heeft men behoefte aan waardering en erkenning voor wat 

hij/zij doet. Zelfrespect is daarbij essentieel. Vertaal naar situatie bij Stichting Gast; naast de 

onkostenvergoeding kan een individu ook gemotiveerd worden door het krijgen van 

complimenten, vertrouwen en de mogelijkheid zelfstandig te functioneren. 

 Self-fulfilment (benutten eigen potentieel; persoonlijkheid, kennis, groei, autonomie) 

Het hoogste niveau. Individuen worden extra gestimuleerd door het doen van cursussen en/of 

opleidingen. Ook de stimulans en waardering voor het uitvoeren van werkzaamheden speelt 

een rol. 

 

Iemands natuurlijke begaafdheden kunnen niet los gezien worden van de situatie waarin iemand 

verkeert en zijn of haar omgeving. De omgeving van een individu bepaald in grote mate in 

hoeverre een talent ontwikkeld kan worden en tot uiting kan komen. Talent(en)ontwikkeling speelt 

binnen het leer en werk project van Stichting Gast op papier een grote rol. Een zwakte van 

Maslow´s behoeftehiërarchie is dan ook dat de situatie waarin het individu verkeert niet tot uiting 

komt. Bij de doelgroep van Stichting Gast is hun leefsituatie onwenselijk en onstabiel. Sommigen 

zijn gevlucht voor oorlog of hier mee opgegroeid wat een grote impact heeft op het ontplooien van 

natuurlijke begaafdheden. Anderen zijn niet gevlucht voor oorlog maar door expatriatie in 

Nederland terechtgekomen; waar andere normen, waarden en sociale structuren een rol spelen die 

van invloed zijn op de ontwikkeling van de doelgroep. Tenslotte kan de vaak jarenlange 

onzekerheid met betrekking tot het al dan niet verkrijgen van een verblijfsvergunning bijdragen 

aan een situatie waarin de behoeftehiërarchie niet als een statisch proces gezien dient te worden. 

Omdat de situatie waarin iemand verkeert gevolgen kan hebben voor de betekenis die men aan 
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zijn/haar behoeften toekent is er binnen dit onderzoek nadrukkelijk gefocust op de leefwereld van 

de gasten van Stichting Gast die deelnemen aan activiteiten. Motieven worden vaak gedefinieerd 

als stimulans waardoor mensen aangemoedigd worden om actie te ondernemen. 

 

4.2.4 Het ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner 

Het onderzoeken van motieven veronderstelt eveneens het onderzoeken van het tegengestelde 

fenomeen, namelijk de mogelijke barrières die deelname aan activiteiten belemmeren (Messemer, 

2011). Een model om de motieven en barrières verbonden aan participatie te classificeren is het 

ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner (1977). Het model laat zien hoe de (sociale) omgeving 

de ontwikkeling van een individu (micro) beïnvloedt op verschillende niveaus. Deze worden hieronder 

uiteengezet. 

 

 Microniveau: verwijzend naar individuele eigenschappen waar persoonlijke doelen maar ook 

normalisatie een belangrijke rol spelen. Onder persoonlijke doelen wordt in deze context 

verstaan dat men sport om hun conditie te verbeteren of in de fietsenwerkplaats werkt omdat 

hij/zij hier later graag mee verder wil. Onder normalisatie wordt in deze context verstaan dat 

men door dagbesteding gedachten kan verzetten, van nut kan zijn en bovenal ‘mens’ kan 

voelen, ondanks hun vrijheidsberoving. Demotiverende factoren aangaande het microniveau 

betreffen taalbarrières, negatieve houdingen jegens bepaalde activiteiten of begeleiding en min 

of meer gedwongen deelname aan activiteiten.  

 Mesoniveau: gasten kunnen deelnemen aan activiteiten omwille van een positieve sfeer en het 

aangaan van sociale interacties. Dergelijke interacties kunnen zowel een positieve-als 

negatieve invloed uitoefenen op het al dan niet deelnemen aan activiteiten. Deelname aan 

activiteiten omwille van het zien van anderen en de positieve sfeer en anderzijds de negatieve 

sfeer, niet houden van groepsactiviteiten. 

 Exoniveau: verwijst naar de factoren gerelateerd aan de organisatie zoals de frequentie van het 

activiteitenaanbod, maximaal aantal deelnemers, beschikbare cursisten, organisationele 

afspraken omtrent het aanbod, de beschikbare infrastructuur binnen Stichting Gast en de 

informatieverstrekking omtrent participatie. 

 Macroniveau: omvat de (inter)nationale regelgeving en beleid. De doelgroep kan zich een 

culturele minderheidsgroep voelen, met discriminatie/bedreigingen tot gevolg. Het juridisch 

kader zorgt voor een uitgesloten positie in de samenleving. Waardoor informele arbeid en de 

sporadische inspecties door de vreemdelingenpolitie de angst voor uitzetting of detentie 

aanwakkeren. 
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5. Onderzoeksmethodologie 

Het onderzoek is opgesplitst in twee deelonderzoeken en wordt hieronder separaat besproken. 

Vervolgens wordt de gebruikte onderzoeksstrategie en de inneming van de onderzoeker als 

presentiebeoefenaar besproken. Vervolgens wordt inzicht gegeven in Service Design Thinking (SDT): 

een alternatieve werkwijze van kwalitatief onderzoek welke gebruikt is. Tenslotte worden de doorlopen 

stappen in het SDT proces kort besproken en weergeeft de double diamond de toegepaste tools per 

onderzoeksfase. 

 

 

5.1 Introductie 

Het onderzoek is- zoals aangegeven in paragraaf 2.1 in tweeën opgedeeld. In Deelonderzoek I staan 

de ervaringen van ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan Stichting Gast die, door hun 

juridisch en sociaal uitgesloten positie in de samenleving, veelal afhankelijk zijn van de steun van 

hulporganisaties centraal (cliëntperspectief). Het heeft hiermee een interpretivistische benadering; het 

begrijpen van de sociale wereld door de interpretaties van deze wereld, bezien door de ogen van de 

onderzoeksrespondenten (Bryman, 2008). Uit de literatuur is gebleken dat de doelgroep binnen de 

context van sociale activering kenmerken bevat, die sociale activering wenselijk voor hen maakt. Het 

onderzoek streeft ernaar inzichten te verschaffen in de behoeftes en motivaties van gasten op het 

gebied van activiteiten en begeleiding binnen de context van ‘sociale activering’. 

 

In Deelonderzoek II staat de praktijkkennis van hulporganisaties, als belangrijke actor binnen het 

bureaucratisch veld van de maatschappij met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen, 

centraal (praktijk perspectief). Deze hulporganisaties zijn vergelijkbaar met Stichting Gast: het zijn 

organisaties die gericht zijn op ondersteuning van ongedocumenteerde vluchtelingen op lokaal niveau 

en tevens activiteiten aanbieden om de zelfredzaamheid en competenties van de doelgroep te 

vergroten. Binnen dit onderzoek wordt getracht inzichten te geven in de handelswijze van 

hulporganisaties binnen het bureaucratische veld van de maatschappij met betrekking tot 

ongedocumenteerden, de vormgeving van sociale activering wat betreft perspectief (disciplinair en/of 

emancipatorisch), visie en doel (maatschappelijk en/of economische participatie) en de weerslag die de 

vormgeving van het sociale activeringsprogramma heeft op de doelgroep die zij ondersteunen. 

 

5.2 Onderzoeksstrategie 

Baarda, de Goede en Teunissen (2009) stellen dat er drie verschillende onderzoeksstrategieën zijn: 

kwantitatief, kwalitatief- en kritisch onderzoek. Kwalitatief onderzoek is gebaseerd op fysieke 

communicatie- voornamelijk interviews- en heeft als doel om gedragingen, ervaringen en betekenissen 

van mensen te beschrijven en zo mogelijk te begrijpen en verklaren. Kwalitatief onderzoek is daarnaast 

interpretatief en subjectief. Dit kwalitatieve onderzoek is niet gebonden aan het verzamelen van 

cijfermatige gegevens zoals het geval is bij kwantitatief onderzoek, maar aan diepgaande 

achtergronden van de verzamelde gegevens (Boeije,’t Hart & Hox, 2009). Tevens gaat het bij kwalitatief 

onderzoek om complexe problemen die gevoelig liggen en plaats hebben in bestaande processen en 

interacties. Uit het contextueel kader blijkt dat sociale activering onder de doelgroep complex is 

vanwege het juridische kader, het politieke discours en het waardeverschil van sociale activering tussen 

hulporganisaties, gemeenten en de rijksoverheid (Bouchallikht, 2009). Dit kwalitatieve onderzoek zet 

de ervaringen van hulporganisaties en ongedocumenteerde vluchtelingen met sociale activering 

centraal. Bij onderzoek naar beleving en ervaring is het van belang dat de onderzoeker zich inleeft in 

de respondenten. Met betrekking tot deelonderzoek I is dit getracht te bereiken door de inneming als 

presentiebeoefenaar.  
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5.3 Inneming als presentiebeoefenaar  

De presentiemethode van Andries Baart (2011) is een integrale benadering die het aangaan van een 

wederzijdse relatie centraal stelt. Hierbij is van belang om een goed beeld en begrip te krijgen van de 

situatie van mensen die in armoede leven of door sommigen als ‘sociaal overbodig’ gekenmerkt 

kunnen worden. Presentie is een proces dat wordt aangegaan met de respondenten, maar evengoed 

met jezelf. Als presentiebeoefenaar begin je met zo min mogelijk opvattingen over hoe het werk er uit 

hoort te zien. Niet de opvatting, maar de houding of positie als beoefenaar is van belang. Als 

presentiebeoefenaar gebruik je jezelf als instrument om vat te krijgen op de situatie. De eigen 

perceptie, betekenisgeving en de mate waarin de presentiewerker ontvankelijk is en openstaat voor de 

mensen waar contact mee wordt gelegd en hun leefwereld is belangrijk. Onderdompelen in de 

leefwereld is een belangrijk aspect voor een presentiebeoefenaar om betekenis te geven aan situaties 

die vreemd of onbekend zijn, zoals de situatie van de doelgroep van Stichting Gast. Zo heb ik als 

beoefenaar regelmatig bezoek gebracht bij gasten thuis, in het gastcafé of elders en met sommigen 

een sterke band op kunnen bouwen. Om te kunnen werken volgens de presentiebenadering moet je 

jezelf (laten) vrijmaken (1), openen (2), betrekken (3), voegen (4), verplaatsen (5), lenen (6), beheersen 

(7) en toewijden (8) aan de ander (Baart, 2001, p.760). Gedurende dit proces is systematische 

distantiëring en zelfreflectie noodzakelijk. Dit 8-delige proces (uitgebreid toegelicht in bijlage IV- het 

8-delige presentieproces) overlapt elkaar en heeft hiermee een holistisch, integraal maar ook complex 

karakter. In mijn persoonlijke beleving is dit onderzoek niet alleen het resultaat van het afgelegde 

traject, maar eerder een beschrijving en onderdeel van een proces dat ik ben aangegaan door mijzelf 

als presentiebeoefenaar bij de gasten van de stichting te laten betrekken. De inneming als 

presentiebeoefenaar heeft allereerst een altruïstische motief gekend, maar heeft onvermijdelijk 

bijgedragen aan de hechte relatie met de respondenten, met als gevolg het animo voor deelname aan 

het onderzoek en de open, ontvankelijke houding van gasten. Door de inneming als 

presentiebeoefenaar is gepoogd om het verhaal van de doelgroep beter te begrijpen en meerwaarde te 

creëren, in plaats van het vasthouden aan de wens tot sterke objectiviteit, waardoor afstand wordt 

gecreëerd, je als ‘buitenstaander’ wordt gezien en hierdoor mogelijk minder diepgaande kennis 

verkrijgt.  

  

5.4 Service Design Thinking 

‘Service Design Thinking helps to innovate (create new) or improve (existing) services to make them 

more useful, usable, desirable for clients and efficient as well as effective for organisations. It is a 

new holistic, multi-disciplinary, integrative field (Moritz, geciteerd in Stickdorn & Schneider, 2011).’  

  

Er is gekozen voor deze vorm van kwalitatief onderzoek, omdat innovatie van groot belang is. Door het 

juridische kader en de hierbij horende uitdagingen binnen de vormgeving van sociale activering voor 

de doelgroep, bestaat de kans snel in onmogelijkheden te denken in plaats van mogelijkheden. 

Daarnaast is er onvoldoende inzicht in motivaties en behoeftes van gasten. Mondigheid is in het geval 

van de doelgroep vaak gecompliceerd (Lans & Zouridis, 2002, p.124). De rol die de onderzoeker hierin 

inneemt- om de mondigheid van de doelgroep positief te beïnvloeden- is van groot belang en wordt 

uitgebreid toegelicht in paragraaf 5.3. Daarnaast is SDT een integrale aanpak die ‘mensen’ als 

startpunt neemt. Uit de introductie is naar voren gekomen dat in beginsel alles wat Stichting Gast 

onderneemt ten goede dient te komen aan haar gasten.  

  

Ook co-creatie speelt een belangrijke rol: de vrijwilligers van Stichting Gast worden betrokken in het 

adviesproces, omdat er binnen de stichting individueel uiteenlopende ideeën zijn over allerlei zaken. 

Co-creatie kan zorgen voor algehele consensus en (snellere) uitvoering van adviesprocessen. Tevens is 

SDT een iteratief proces: inzichten die zijn opgedaan in bepaalde fases kunnen als aanvulling dienen 

voor eerdere of toekomstige fases in het proces. SDT kan het volgende opleveren: 
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 Een nieuwe/verbeterde dienstverlening die gebruiksvriendelijk, bruikbaar en wenselijk is voor 

de organisatie alsmede de doelgroep. 

 Betere balans tussen effectiviteit/efficiënte vanuit organisatieperspectief 

 Een goed georkestreerde beleving. 

 Snelle en duurzame manier van innoveren. 

 Kwalitatief onderzoek naar de beleving van de gebruiker, waardoor een beter inzicht kan 

worden verkregen in diens behoeftes (B. Jansen15, persoonlijke communicatie, 2 november 

2015). 

 

5.5 Service Design Thinking proces 

Het Service Design proces bestaat normaliter uit 5 stappen, waarin verschillende tools per fase 

toegepast worden. In dit thesisonderzoek is er gekozen om het te beperken tot 4 stappen, aangezien 

er geen prototype opgeleverd wordt. Binnen de fases wordt er gebruik gemaakt van methodische 

triangulatie: het gebruik van meerdere databronnen (Verhoeven, 2014). Uit de resultaten kunnen 

conclusies en adviezen gegeven worden. De 4 stappen volgens Brown (2009, geciteerd in Mulders, 

2014, p.131) binnen dit onderzoek zijn: 

 

1 Discovery 

Liedtka & Ogilvie (2011) stellen dat het belangrijk is om eerst de huidige situatie goed in kaart te 

brengen om zo het probleem en de potentiële kansen in het vervolg in kaart te kunnen brengen 

2 Interpretation 

De informatie uit de voorgaande fase wordt geconvergeerd tot bruikbare informatie. Hierin worden de 

onderzoeksresultaten gedefinieerd. 

3 Ideation 

Genereren van ideeën  

4 Experimentation 

Keuzes afwegen, geven van adviesvoorstellen 

 

De te volgen stappen worden geplaatst in een double diamond. De double diamond maakt inzichtelijk 

dat het binnen SDT draait om convergeren en divergeren. Brown (2009, pp. 84-92) stelt dat divergeren 

draait om het creëren van zoveel mogelijk kansen en oplossingen, waarna in de convergeerfase de best 

passende keuze(s) worden gemaakt. In figuur 4 wordt het SDT proces gecombineerd met de double 

diamond en de toegepaste tools per onderzoeksfase.  

 

Figuur 4: double diamond proces (Eigen bewerking, gebaseerd op het SDT proces van Brown, 2009). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Bas Jansen is docent/onderzoeker bij het lectoraat Experience & Service Design van Saxion Hogeschool Deventer. 
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6. Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk worden de doorlopen fases achtereenvolgend beschreven. Hierin zijn gebruikte tools 

en conclusies per fase uitgelicht. Tools zijn activiteiten die gebruikt zijn voor het onderzoek. 

Voorbeelden hiervan zijn: interviews, empathy maps en brainstormsessie. 

 

6.1 Discovery fase van het onderzoek (deelonderzoek I) 

  

Literatuuronderzoek 

In deze fase is er gedivergeerd door allereerst literatuuronderzoek te doen, waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen een contextueel en theoretisch kader. De literatuurstudie heeft inzicht in onderzoek 

naar en theorie over de kernbegrippen opgeleverd. Vervolgens heeft het als kennisbasis gefungeerd 

voor het formuleren van de interviewvragen binnen het veldonderzoek. In beide deelonderzoeken (I & 

II) is gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews met een semigestructureerd karakter. 

 

Deelonderzoek I 

De vragen die in deelonderzoek I van de discovery fase beantwoord worden zijn: 

DV 1. Wat zijn de motieven van gasten gelieerd aan Stichting Gast ten aanzien van sociale activering? 

DV 2. Welke behoeftes hebben gasten met betrekking tot sociale activering? 

HV 1. Wat zijn de motivaties en behoeftes van ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan 

Stichting Gast ten aanzien van activiteiten en begeleiding binnen en/of buiten het sociale 

activeringsproject van Stichting Gast? 

 

De onderzoeksomvang (ook wel populatie genoemd) geeft inzicht in de respondenten die centraal 

staan binnen het onderzoek (Baarda, de Goede & Teunissen, 2009). De populatie binnen dit onderzoek 

betreffen de ongedocumenteerde vluchtelingen die, al dan niet met juridisch perspectief, op enige 

wijze een connectie hebben met Stichting Gast. Er is sprake van een selecte steekproef, want ‘Het doel 

is niet conclusies te generaliseren naar de populatie, maar om de resultaten te gebruiken binnen de 

organisatie (Verhoeven, 2014)’. Tevens worden de respondenten geselecteerd op basis van bepaalde 

eigenschappen. Deze eigenschap is de link die de doelgroep heeft met Stichting Gast. Bij het 

selectieproces van de respondenten is er sprake van zelfselectie: men bepaalt zelf om mee te doen aan 

de steekproef naar aanleiding van een uitnodiging op basis van beschikbaarheid en vrijwilligheid. In 

eerste instantie heeft Stichting Gast de interviewer geadviseerd wie, voornamelijk op basis van 

geestelijke gesteldheid, benaderd kon worden voor het onderzoek (purposive sampling genoemd). In 

de praktijk bleek echter dat een diverse groep gasten deel heeft genomen aan het onderzoek. De 

inneming als presentiebeoefenaar is hierin een bepalende factor geweest. Deze inneming heeft er 

tevens toe geleid dat de respondenten goed op de hoogte waren van het doel van het gesprek. 

  

De interviewguide heeft een semigestructureerd karakter met als toevoeging de vorm van een topic-

interview waarin een topiclijst is aangemaakt aan de hand van de contextuele en theoretische 

verkenning. Elk topic begint met een initiële startvraag, waaronder een topiclijst is opgesteld. Deze 

onderwerpen dienen in ieder geval aan bod te moeten komen om de hoofd- en deelvragen die zijn 

opgesteld te kunnen beantwoorden. Het verdere verloop van het interview is ongewis (Baarda, de 

Goede & Teunissen, 2009). De topics in de interviewguide worden ook wel ‘sensitizing concepts’ 

genoemd, omdat deze focus aanbrengen in het onderzoek, zonder andere relevante zaken over het 

hoofd te zien (Boeije, ‘t Hart & Hox, 2009). Daarnaast kan de interviewer inhaken op antwoorden die 

door de respondent gegeven worden om diepere kennis te kunnen verkrijgen. De interviewguide is te 

vinden in bijlage V- Gespreksleidraad ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan Stichting Gast. 

Bij het niet begrijpen van een vraag (bv: niet reageren, verbaasd kijken, lichaamshouding) wordt de 

vraag op een andere/simplistische manier gesteld. De interviews zijn afgenomen in een informele 

setting, al dan niet met aanwezigheid van een tolk. Wanneer iemand zich in een vertrouwde omgeving 
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bevindt en zich op zijn/haar gemak voelt, is de kans groter dat er betrouwbare informatie gegeven 

wordt. Vanwege de korte spanningsboog is er gepoogd om de interviews niet langer dan twintig 

minuten te laten duren. In totaal zijn er binnen het onderzoek acht ongedocumenteerde vluchtelingen 

gelieerd aan Stichting Gast geïnterviewd (zie bijlage VI- Overzicht respondenten). 

  

Andriessen et al. (2010) betogen dat tijdens het verzamelen van data, er respectvol moet worden 

omgegaan met de privacy en belangen van de respondenten en de invloed die diverse 

belangengroepen kunnen hebben. De respondenten mogen namelijk geen nadelige effecten ervaren. In 

overleg met de opdrachtgever is nadrukkelijk afgesproken dat men op geheel vrijwillige basis deel mag 

nemen. Persoonlijke gegevens van de respondenten zijn volledig geanonimiseerd. Dit om de openheid 

van de respondenten te bevorderen en hiermee de waarde van het onderzoek voor de respondenten 

zelf alsmede voor Stichting Gast te verhogen. De respondent werd tenslotte vooraf gevraagd of het 

gesprek al dan niet opgenomen mag worden. Indien dit niet het geval is, zijn er notities gemaakt. 

Opgenomen gesprekken en notities worden niet gedeeld met de opdrachtgever of derden, om de 

anonimiteit van de respondenten te waarborgen. Het coderen is volgens een driestappenplan 

vormgegeven: allereerst zijn er enkele kernbegrippen gedefinieerd waaronder axiale codes zijn gezet, 

vervolgens zijn er open codes gecreëerd met daarachter het aantal keer dat deze codes zijn 

voorgekomen tijdens het interview. Door de codes te bundelen binnen diverse thema’s, ontstaat er een 

raamwerk, welke een blauwdruk vormt voor de uiteindelijke analyse (Bryman, 2012). De codeboom is 

te vinden in bijlage VII- Codeboom deelonderzoek I. 

 

6.2 Resultaten Discovery fase  

6.2.1 Deelonderzoek I 

In onderstaande paragraaf worden de resultaten weergegeven van de acht gesprekken die gevoerd zijn 

met de ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan Stichting Gast. De resultaten zullen worden 

getoetst aan de bevindingen uit het literatuuronderzoek. 

 

6.2.2 Persoonlijke situatie 

Uit het contextueel kader komt naar voren dat ongedocumenteerde vluchtelingen een juridisch 

uitgesloten positie vormen binnen de maatschappij. Deze juridische uitsluiting wordt in de gesprekken 

bevestigd door bijna alle respondenten. Het begrip culturele ontworteling is hier van toepassing. 

Binnen de gesprekken wordt gesproken over gevoelens van rouw, spijt, schuld, verlies van 

verbondenheid, sociale cohesie, de band met land en voorouders, cultuur en tradities. 

  

Voor wat betreft deelname aan activiteiten speelt de 

onzekerheid met betrekking tot de procedure een grote rol, 

evenals de machteloosheid die daarmee gepaard gaat. In 

het leven van de doelgroep is veiligheid geen vaststaand 

gegeven meer, integendeel, na kritieke ervaringen kampen 

velen van hen met een gemis aan ‘basic trust’ (Herman, 

geciteerd in Van Schayk & Vloeberghs, 2011). Daarnaast 

speelt ook stress een grote rol. De stress verhindert enkele 

geïnterviewden bijvoorbeeld om te sporten. Wat uit 

onderzoek van Van der Meulen (2015) naar voren komt en 

ook uit de gesprekken wordt bevestigd, is dat de motivatie 

om actief te zijn groot is. Er is dan ook sprake van ‘niet mogen’ in plaats van ’niet willen’. Bronnen van 

veerkracht in deze onzekere levensfase zijn het geloof, Stichting Gast als organisatie en de vrijwilligers 

die ondersteuning bieden, evenals het hebben van een positieve mindset en niet nadenken over 

problemen.  

  

‘Op dit moment ik ben zo bezig met 

procedure. En ik wacht op mijn 

antwoord van mijn advocaat [..] ik ga 

langs bij hem. Maar op deze moment 

ik kan niet zo veel doen hoor snap 

je? Als iemand zonder papieren: je 

kan niet werken, je kan niet zoveel 

dingen doen (8).’ 
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Voor hun komst naar Nederland werkten veel gasten in loondienst of als zelfstandige. Het benoemen 

van kwaliteiten is veelal gebaseerd op werk uitgevoerd in het land van herkomst en/of in mindere mate 

sport-gerelateerd. Bij doorvraag weet het merendeel zijn eigen kwaliteiten niet te benoemen. Het 

identificeren van eigen talenten en kwaliteiten lijken hiermee onvoldoende gestimuleerd. Het sluit aan 

bij eerder onderzoek van Van der Meulen (2015) die stelt dat het type sociale activering dat 

aangeboden wordt door hulporganisaties van invloed is op eigen inzicht in kwaliteiten en talenten en 

de benutting hiervan. Waar Stichting Gast een combinatie van dagbesteding nieuwe stijl en 

dagloonprojecten aanbiedt, zorgen individuele trajecten voor maatwerk, waarin eigen talenten en 

kwaliteiten gestimuleerd en ontdekt worden (Van der Meulen, 2015). Het is hierbij de kunst om de 

doelgroep ‘te verleiden’ het accent te verplaatsen van problematiek naar de mogelijkheden; de 

(veer)kracht en competenties dienen aangesproken te worden. Binnen individuele trajecten wordt dan 

ook de focus gelegd op het hier en nu en te kijken naar wat wel lukt, wat iemand goed kan en waar 

men plezier aan beleeft (empowerment). In de kern gaat het erom dat men zich beter en krachtiger 

voelt (Van Schayk & Vloeberghs, 2011). Uit onderzoek van Van der Meulen (2015) blijkt dat door het 

duidelijke verloop van trajecten, waar consequenties aan zitten, de doelgroep concrete plannen kan 

maken. Hierdoor wordt het perspectief inzichtelijk en worden ze bewust van wat realistisch en haalbaar 

is. De deelnemers die individuele hulp kregen bij het zoeken naar hun talenten en dromen kregen te 

maken met concrete hulpverleningstechnieken.  

 

6.2.3 Motivatie & behoeften deelname activiteiten 

Motieven worden vaak gedefinieerd als stimulans waardoor mensen aangemoedigd worden om actie te 

ondernemen. Vanuit deze redenering komt naar voren dat vanuit de persoonlijke situatie vooral primair 

afleiding van de dagelijkse sleur (ACVZ, 2013) een belangrijke rol speelt voor deelname aan 

activiteiten: bezig blijven, niet op straat te hoeven zijn, rust in het hoofd en het leren/onder de knie 

krijgen van de Nederlandse taal worden als belangrijke factoren genoemd, welke zich afspelen op het 

microniveau van Bronfenbrenner (1977). Daarnaast is men toekomstgericht en wordt het belangrijk 

gevonden om een netwerk op te bouwen. Enkele respondenten geven aan dat men graag aan anderen 

wil laten zien wat men geleerd en gedaan heeft. Het merendeel stelt dat de persoonlijke verandering 

die ze hebben doorgemaakt sinds ze bij Stichting Gast zijn vooral van hun opgebouwde netwerk 

afkomstig is. Men ervaart binnen het vaststaande aanbod onvoldoende mogelijkheden om gericht aan 

de toekomst te werken.  

 

Kijkend naar de type motivaties binnen de ZDT kan gesteld 

worden dat twee van de acht respondenten in eerste 

instantie deelnemen aan activiteiten vanwege redenen die 

niet gerelateerd zijn aan geld. Respondent twee zet dit 

kracht bij door te stellen dat een goede gezondheid 

belangrijker is dan het geld. Beide respondenten tonen 

interesse in de activiteit. Deze sluit ook aan bij opgedane 

werkervaringen in het land van herkomst. Wel stelt men dat 

het geld daarnaast ook belangrijk is. Zo zegt respondent 

drie dat sinds hij bij Stichting Gast is, meer geld heeft 

verdiend om van te leven en dit het belangrijkst voor hem 

is. De intrinsieke motivatie neemt af bij de verwachting van 

extrinsieke ‘tastbare’ beloning, zoals in dit geval de 

onkostenvergoeding. De overige zes respondenten geven 

aan dat niet de inhoud van de dagbesteding, maar de onkostenvergoeding de belangrijkste- en bij 

sommigen zelfs de enige- bron van motivatie vormt. Hier is sprake van externe regulatie 

(gecontroleerde motivatie). Opvallend tijdens de gesprekken is dat er bij het benoemen van geld als 

belangrijkste trigger vooral gevoelens van schaamte worden geuit en getoond. 

‘Ik zeggen jou heel eerlijk, als ik 

eerlijk ben, ik vind persoonlijk hoor. 

Ik vind het niet leuk. Ik ga alleen 

voor het geld. Jij weet soms moeilijk, 

is geld nodig ja, maar het is niet zo 

leuk (8).’ 

‘To be honest with you I go there for 

money. I don’t like to fix fiets or 

work in tuin [..] I didn’t have money 

so yeah I want money and it’s the 

only way to get money so yeah, that 

is why I was there (6).’ 
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Bij enkele respondenten wordt de hoogte van de vergoeding niet begrepen. Hier kan sprake zijn dat 

men onvoldoende op de hoogte is van de motivering hierachter. Bij respondent vier is sprake van 

amotivatie: er is geen enkele vervulling van de drie psychologische basisbehoeften. Dit uit zich in 

frustratie en onbegrip over vooral organisatorische zaken. Hij engageert zich passief voor de 

activiteiten. Kijkend vanuit het humanistische perspectief kan gesteld worden dat op het eerste niveau, 

psychological, men mede dankzij de onkostenvergoeding, kan voorzien in basis overlevingsbehoeften 

(Maslow, 1970). 

  

Vervulling van de basisbehoeften autonomie, relatie en 

competentie, zorgt volgens Wright, Burt en Strongman 

(2006, pp. 59-86) voor verhoogd welbevinden, een betere 

psychologische gezondheid, interesse en betrokkenheid, 

zelfvertrouwen en tot het ontwikkelen van 

copingmechanismen. Uit de gesprekken blijkt dat deze 

basisbehoeften nauwelijks bevredigd worden. Kijkend naar  

het begrip autonomie kan gesteld worden dat men in 

termen van beslissingsruimte en controlemogelijkheden 

(Karasek, 1979) niet altijd keuzevrijheid ervaart. Vinke 

(2009) betoogt dat het bij motivatie in essentie gaat om 

voorwaarden te scheppen, waardoor mensen zelfbepalend en competent kunnen zijn en blijven. De 

respondenten ervaren dit onvoldoende binnen Stichting Gast. Met betrekking tot competentie ervaart 

de gast onvoldoende mogelijkheden om 

eigen capaciteiten en talenten te benutten. 

Een ingevulde dagbesteding (ofwel een 

vaststaand activiteitenaanbod) opgelegd van 

bovenaf, kan bedreigend overkomen en zal 

het proces van mortificatie en daarmee het 

gevaar van initiatiefloosheid en het verlies 

van eigenheid niet tegengaan. De eigen inzet 

van de ongedocumenteerde en dus een zekere mate van regievoering en participatie is essentieel (van 

Schayk & Vloeberghs, 2011). Er is onder de respondenten grote behoefte aan relatie. Het begrip wordt 

vanuit het literatuuronderzoek gedefinieerd als de wens om positieve relaties op te bouwen met 

anderen, zich geliefd en verzorgd te voelen, zelf voor anderen te zorgen en ergens toe behoren 

(Baumeister & Leary, geciteerd in Deci & Ryan, 2000). Met betrekking tot het opbouwen van positieve 

relaties is er vooral behoefte aan een band met de gastbegeleider of vrijwilliger als goede vriend, zoals 

respondent zes aangeeft: ’like if you're personal contact you are kind of friend. You have to be honest 

with each other and then the begeleider can tell you ‘Yo, you have to do this and then we can help you 

further with this’. Respondent drie, zes en zeven missen het individuele contact met de begeleider 

en/of vrijwilliger. 

 

6.2.4 Kennis activiteitenaanbod Stichting Gast 

Het huidige aanbod aan activiteiten van Stichting Gast (zie bijlage I) laat zien dat er veel mogelijkheden 

zijn. Toch weten respondenten vaak maar twee activiteiten te benoemen: de tuin en de 

fietsenwerkplaats. Dit zijn activiteiten waar een kleine onkostenvergoeding wordt verstrekt. Daarnaast 

wordt sporadisch de mogelijkheid benoemd om te sporten, mee te werken aan voedselacties en het 

naaiatelier. Het niet of nauwelijks kunnen benoemen van activiteiten waarmee geen 

onkostenvergoeding wordt verdiend, kan verklaard worden vanwege de focus van de respondenten op 

activiteiten, waarmee men in ieder geval een onkostenvergoeding kan verkrijgen. Dit is niet geheel 

onlogisch maar ondermijnd daarmee het oorspronkelijke doel van het leer- en werkproject van 

‘If they tell me something to do I will 

do it (5).’ 

‘But they told me that there were alot 

of people at Stichting Gast who 

needed activities so you have to 

choose one. And they say to me: You 

have to do garden, but it told no I 

want to do fietsreparatie (6).’ 

‘I know some people here, but not what I can ask 

them if I need help [..] I don’t really have the 

contact with Stichting Gast. I am client here for Gast 

but it’s maybe, not to have the change to have 

contact with them (5).’ 



36 
 

Stichting Gast: Het ontwikkelen en stimuleren van talenten en verworven competenties. Na afloop heeft 

elke respondent de activiteitenlijst van Stichting Gast gekregen. Deze is hartelijk ontvangen en heeft 

tot nieuwe inzichten geleid. Al leidt dit bij velen ook tot veel vragen, zoals in de woorden van 

respondent vijf: 'Ik weet niet wie er is voor activiteiten’ 

 

6.2.5 Ervaringen begeleiding Stichting Gast 

Waar uit de aanleiding van het onderzoek de verwachting 

werd geschetst dat de rol van de gastbegeleider binnen het 

leer- en werkproject marginaal is, komt dit ook uit de 

gesprekken naar voren. Voor het merendeel van de 

respondenten heeft de gastbegeleider geen rol gespeeld in 

het kenbaar maken van het activiteitenaanbod van 

Stichting Gast. De kennis hierover komt ofwel van 

andere gasten, of van mensen die ze hebben 

ontmoet tijdens het verblijf in een azc. Enkele 

respondenten geven aan dat er enige tijd overheen 

ging, alvorens men op de hoogte was van de 

mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Door deze 

onwetendheid beschouwden zij dit als een gemis, 

omdat men het gevoel heeft gehad stil te staan in hun 

ontwikkeling. In de dynamiek van het werkveld is het 

belangrijk dat de hulpverlener een belangrijke rol heeft als 

bindende, stimulerende en steunende factor (Van Schayk & 

Vloeberghs, 2011).   

 

Uit gesprekken komt dan ook naar voren dat men niet goed 

weet wat men aan de vrijwilligers kan vragen of waar zij 

hen bij kunnen helpen. Daarnaast stelt men ook dat er 

verwarring is over de kansen en mogelijkheden die 

Stichting Gast kan bieden. Respondenten een, twee en drie 

hebben allen een gastbegeleider maar antwoorden ontkennend wanneer er naar gevraagd wordt. Of de 

persoon in kwestie is al enige tijd geen vrijwilliger meer of men weet de naam van deze persoon niet te 

benoemen. Opmerkelijk omdat een respondent al geruime tijd bij de stichting staat ingeschreven. Deze 

respondent zegt de vrijwilligers ook niet goed te kennen. Enkele respondenten hebben in het verleden 

een gastbegeleider gehad, maar zijn nu afhankelijk van de nachtopvang. Deze transitie is, zo blijkt uit 

de gegeven antwoorden, niet soepel verlopen waardoor er veel onbegrip is over de huidige gang van 

zaken. Goosen et al. (geciteerd in van Schayk & Vloeberghs, 2011) pleiten voor een heldere 

transparante communicatiestructuur en communicatiemanagement zodat communicatieproblemen 

voorkomen worden en uitgangspunten, basisprincipes en rolverdeling helder zijn.  

 

Uit onderzoek van Van Schayk en Vloeberghs (2011) komt ook naar voren dat er behoefte is onder de 

doelgroep aan de voor-en-door methode, waarbij mensen uit de eigen doelgroep betrokken worden 

bij gezondheidsbevorderende activiteiten zoals voorlichting. Respondent zeven en acht geven aan dat 

zij met de beheersing van de Nederlandse taal het liefst andere gasten op weg willen helpen. 

Respondent acht ervaart hierin wel een zekere druk, omdat hij het gevoel heeft meer vrijwilliger te zijn 

‘I feel like they don’t help me right 

now because they feel like I don’t need 

help or something. So, maybe their 

opinion (6).’ 

‘Ja paar maanden terug wel (het hebben van een 

gastbegeleider) maar is nu gestopt. Heb gevraagd voor 

andere maar andere mensen hebben meer hulp nodig 

[..] Ja ik weet nu niet wie mij kan helpen voor afspraak 

met tandarts en dokter (7).’ 

‘Ja ik had toen een intake in het 

begin, maar kon niet zo goed 

Nederlands dus weet niet of toen wat 

is gezegd (7).’ 

‘He said: ‘Yo, here you can get..if you 

get school. Here is they have to pay 

you for school. And when I asked 

someone else they say that it was not 

possible you know what I mean? So it 

is kind of in the air. I don’t know 

which change I have here you know 

what I mean? (6). 

‘ I don’t know because she (gastbegeleider) 

is kind of helping me in different ways but I 

am active myself [..] But activities it’s most 

of the time that I try to figure out for myself 

(6).’ 
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dan gast van de stichting, doordat hij vaak om hulp wordt gevraagd bij het vertalen. 

 

6.2.6 Ervaringen activiteitenaanbod Stichting Gast 

Voor de deelname aan activiteiten is het voor vijf van de acht respondenten onduidelijk bij wie men 

terecht kan wanneer men aan (nieuwe/andere) activiteiten deel wil nemen. Drie respondenten geven 

aan op wekelijkse basis en op vaste dagen deel te nemen aan activiteiten (Veelal in de tuin of in de 

fietsenwerkplaats). Deze respondenten zijn de Engelse en/of Nederlandse taal niet machtig en het 

gesprek is dan ook gevoerd met een tolk. Vijf andere respondenten hebben geen vast patroon. 

Respondent vier veronderstelt dat de beheersing van de 

Nederlandse en/of Engelse taal een rol speelt in het al dan 

niet hebben van een vast patroon in activiteiten deelname. 

Hij kan hier weinig begrip voor opbrengen.  

  

Continuïteit van een bepaalde activiteit en de deelname daaraan geven stabiliteit en een veilig gevoel 

voor de lange termijn, dit situeert zich op tweede niveau (Safety) van de Maslow piramide. Na zekerheid 

van continuering van een bepaalde activiteit zal het individu investeren in sociale contacten en zichzelf 

loyaler opstellen (Maslow, 1970). Uit onderzoek van Van Schayk en Vloeberghs (2011) komt tevens 

naar voren dat de aanwezigheid en continuïteit in aanbod en structuur de betrokkenheid en het 

vertrouwen van de doelgroep bij de programma’s vergroot. Respondent vier stelt daarnaast, in 

opvallend felle en gefrustreerde bewoording, dat het hebben van een netwerk buiten Stichting Gast 

leidt tot het niet mogen deelnemen/geringere deelname aan activiteiten. Iets wat indirect wordt 

bevestigd door respondent zes en zeven die, in vergelijking met andere gasten, ook een netwerk 

buiten Stichting Gast hebben. Ook zij nemen niet op structurele basis deel aan activiteiten en zouden 

dit wel graag willen. Vanuit dit netwerk geven respondent twee en zeven aan dat zij een vrijwilliger van 

Stichting Gast benaderd hebben om te informeren voor het doen van kleine klusjes in het Azc maar 

hier nadien niks meer van hebben gehoord. Met betrekking tot de Maslow Piramide worden de eerste 

twee niveaus gedeeltelijk bevredigd. De overige niveaus worden, mede door het type sociale activering 

en de huidige organisatiestructuur, niet of nauwelijks vervuld. De classificatie van motieven en 

barrières verbonden aan participatie (Bronfenbrenner, 1977) situeren zich op het micro- en exoniveau. 

 

6.2.7 Tips Stichting Gast 

Tenslotte is aan het einde van het gesprek gevraagd om tips te geven aan Stichting Gast om deelname 

aan activiteiten te stimuleren en tips aan andere gasten om actief te zijn. Deze worden hieronder 

uiteengezet.  

 

 Respondent 1:’try to make sure everyone do something, everybody has something to learn 

[..]skills are not used here, can be better. Talk to the people here.’ 

 Respondent 3: geeft aan dat er meer persoonlijke, individuele gesprekken met gasten gevoerd 

moeten worden om zo inzichten te krijgen in ieders talenten. 

 Respondent 5: ‘stichting Gast doet goed bezig. verder niet weten wat beter kan.’  

 Respondent 6:’if.. maybe they will more have like these conversations like telling people to set 

goals. Not staying here for years just think about your future. Sometimes they do, like once in 

a month but ask them what to do. Because some people are like sleeping you know. Because 

they kind of feel like: we are here, waiting for people and things will come. But that is kind of 

not true because when people will come. It is not the solution of your life. You better spend the 

time that you have here, even if it is hard, but I mean. That would be the work of Gast. You 

know that they say like ‘do something will help you in the future’ Even if you don't have money 

but try to build on your future. So I think that will help some of the people to try to think about 

the future.’[..]  ’I would advise them [gasten] not only going to do like activities for 2 years or 

‘En ik snap soms ook niet waarom 

sommigen wel beter geholpen 

worden (4).’ 
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something like that. Try to do activities for 2 months and set goals in your life. If I am honest 

with you I'm kind of regretting little bit for staying there long.’ 

 Respondent 7: geeft aan dat er 1 keer in de maand een gastoverleg is maar dat als ze vragen 

of er iemand iets te melden heeft vaak veel mensen niks zeggen. Hij denkt dat persoonlijke 

gesprekjes heel goed zijn. Hij noemt een aantal talenten van andere gasten en zegt dan dat 

daar weinig mee wordt gedaan omdat de gasten geen Nederlands of Engels spreken en niet 

willen zeggen wat ze zouden willen.[..] ‘En dat is moeilijk want zij komen bij mij, ik zeg het 

tegen vrijwilligers maar zij zeggen dat de gasten het zelf tegen ze moeten zeggen.’ Hij 

adviseert gasten om mee te doen aan activiteiten, alles beter dan op straat leven. ‘Nederlandse 

taal is belangrijk, kunnen gasten beter praten met vrijwilligers.’ 

 Respondent 8: ‘klopt, voor mij is Nederlands spreken is zo belangrijk.. ja je kan werken, jij kan 

voor talen met mensen praten. Maar als jij kan niet is zo moeilijk gewoon [..] dat is voor mij 

belangrijk, als niemand kan goed Nederlands praten.. ik kan zeggen ja, dat is mijn probleem ik 

moet het zo dan en zo niet zo doen. Maar als iemand niet kan Nederlands praten is groot 

probleem, hoor [..] dan hij kan niet zijn probleem vertalen aan anderen. Zijn probleem 

uitleggen zegmaar’. 

 

6.2.8 Conclusie deelonderzoek I 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofd -en deelvragen van deelonderzoek I aan de 

hand van de resultaten in bovenstaande paragrafen. 

 

Deelvraag 1: Wat zijn de motieven van gasten gelieerd aan Stichting Gast ten aanzien van sociale 

activering? 

De juridisch- en sociaal uitgesloten positie van de ongedocumenteerde vluchtelingen maakt dat de 

motivatie om actief te zijn groot is. Er is bij veel respondenten sprake van ‘niet mogen’ in plaats van 

‘niet willen. Ondanks deze hoge motivatie zijn er een aantal factoren die belemmerend werken voor het 

volgen van activiteiten. De onzekerheid van de procedure en de machteloosheid die daarmee gepaard 

gaat zorgen ervoor dat men een constante stress ervaart. Vanuit hun persoonlijke situatie speelt vooral 

primaire afleiding van de dagelijkse sleur een belangrijke rol voor deelname aan activiteiten: bezig 

blijven, niet op straat hoeven te zijn, rust in het hoofd en het leren/onder de knie krijgen van de 

Nederlandse taal worden als belangrijke factoren genoemd. Twee van de acht respondenten stellen in 

eerste instantie deel te nemen vanwege redenen die niet gerelateerd zijn aan een onkostenvergoeding. 

De activiteit sluit vaak aan bij opgedane werkervaring in het land van herkomst. Maar ook de 

ontvangen onkostenvergoeding bij sommige activiteiten is van belang om basis overlevingsbehoeften 

te kunnen vervullen. De intrinsieke motivatie neemt hiermee af bij de verwachting van extrinsieke 

‘tastbare’ beloning zoals in dit geval de onkostenvergoeding. De andere respondenten geven aan 

alleen deel te nemen aan de activiteiten vanwege de onkostenvergoeding. Niet de inhoud van de 

dagbesteding, maar de onkostenvergoeding vormt de belangrijkste- en bij sommigen zelfs de enige- 

bron van motivatie. Bij het benoemen van geld als belangrijkste trigger worden vooral gevoelens van 

schaamte geuit en getoond. 

 

Deelvraag 2: Welke behoeftes hebben gasten met betrekking tot sociale activering? 

Vanuit de aanleiding van het onderzoek wordt gesteld dat de rol van de gastbegeleider binnen het 

sociale activeringsproject van Stichting Gast marginaal is. Dit wordt bevestigd vanuit de persoonlijke 

ervaringskennis van de respondenten. Kennis over het activiteitenaanbod is verkregen door het 

netwerk opgebouwd buiten de stichting. Men zou graag meer activiteiten willen doen dan men nu 

onderneemt. Vaak is onvoldoende kennis over het aanbod een belemmerende barrière. Dit wordt als 

een gemis heeft ervaren omdat men het gevoel heeft (vooral in het begin) stil te hebben gestaan in hun 

ontwikkeling. Er is vooral behoefte aan duidelijkheid met betrekking tot de begeleiding vanuit Stichting 

Gast. Er is onduidelijkheid over de rol van de verschillende vrijwilligers en hiermee is het grotendeels 
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onduidelijk bij wie men terecht kan wanneer men mee wil doen aan activiteiten. Ook is er verwarring 

over de kansen die Stichting Gast kan bieden. Er is behoefte aan een ander soort relatie met de 

gastbegeleider en/of vrijwilliger. Een waarin duidelijkheid wordt gegeven over kansen en 

(on)mogelijkheden en iemand waarbij men het gevoel heeft met alle hulpvragen terecht te kunnen. 

 

Er is grote behoefte aan structuur in de deelname aan activiteiten. Waar enkele respondenten begrip 

opbrengen voor de situatie tonen anderen onbegrip en een zekere gelatenheid waarmee veronderstelt 

kan worden dat men niet verwacht dat het gesprek een positieve uitwerking zal hebben. Met 

betrekking tot activiteiten is er vooral behoefte aan activiteiten die gericht zijn op de toekomst en waar 

een netwerk opgebouwd kan worden. Daarnaast is er behoefte aan autonomie op het gebied van 

beslissingsruimte en controlemogelijkheden. Men ervaart onvoldoende mogelijkheden om eigen 

competenties te benutten. Het identificeren van eigen talenten en kwaliteiten lijkt hiermee 

onvoldoende gestimuleerd. Het sluit aan bij eerder onderzoek van Van der Meulen (2015) die stelt dat 

het type sociale activering wat aangeboden wordt door hulporganisaties van invloed is op eigen inzicht 

in kwaliteiten en talenten en de benutting hiervan. 

 

Hoofdvraag 1 : Wat zijn de motivaties en behoeftes van ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan 

Stichting Gast ten aanzien van activiteiten en begeleiding binnen en/of buiten het sociale 

activeringsproject van Stichting Gast? 

De motivatie om actief te zijn, en hiermee de getoonde veerkracht, is groot. Er is vooral sprake van 

‘niet mogen’ in plaats van ‘niet willen’. Primaire afleiding van de dagelijkse sleur is de voornaamste 

reden om actief te zijn. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden om de Nederlandse taal te leren en 

actief te werken aan de toekomst door onder andere de mogelijkheid te kunnen krijgen om te 

netwerken. Een paar respondenten geven aan intrinsiek gemotiveerd te worden door de activiteiten. 

Deze sluiten aan bij de opgedane werkervaring in het land van herkomst. Desondanks wordt deze 

intrinsieke motivatie ondermijnt door de extrinsieke (geld) beloning. Het merendeel geeft aan deel te 

nemen puur vanuit extrinsieke overwegingen (de onkostenvergoeding). Het ondermijnt hiermee 

inzichten in eigen talenten en ontwikkeling. Terwijl deze toekomstgerichtheid wel belangrijk wordt 

gevonden door de geïnterviewden. Het benoemen van specifieke activiteiten als behoefte is gering en 

wordt mogelijk ondermijnd door het type sociale activering wat wordt aangeboden. Daarnaast is er 

behoefte aan het opbouwen van een netwerk. De positieve verandering die de geïnterviewden hebben 

doorgemaakt sinds het verblijf bij de stichting is vooral afkomstig van hun opgebouwde netwerk. Er is 

grote behoefte aan transparantie. Uit de gesprekken komt vooral het gebrek aan heldere communicatie 

met betrekking tot kansen en (on)mogelijkheden, rolverdeling van vrijwilligers, uitgangspunten en 

basisprincipes naar voren. Daarnaast is er grote behoefte aan structuur. Wanneer dit niet mogelijk is 

wordt het belangrijk geacht dat de stichting hierover meer duidelijkheid verschaft. Het ontbreken van 

transparantie leidt tot gevoelens van onbegrip en frustratie. Enkele respondenten geven aan dat men 

niet verwacht dat het gesprek wat men voert enige verandering in hun situatie zal brengen. Er wordt 

onvoldoende keuzevrijheid ervaren in termen van beslissingsruimte en controlemogelijkheden. 

Onderzoek van Van Schayk & Vloeberghs (2011) stellen dat een vaststaand activiteitenaanbod, waarin 

men onvoldoende keuzevrijheid en gevoelens van drang ervaart, bedreigend kan overkomen en 

mortificatie teweeg kan brengen waardoor initiatiefloosheid en het gebrek aan eigenheid optreed. De 

eigen inzet van ongedocumenteerden en dus een zekere mate van regievoering en participatie is 

essentieel. Het type sociale activering wat wordt aangeboden is hiermee van belang. 
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6.3 Discovery fase van het onderzoek (deelonderzoek II) 

 

De deelvraag die in deelonderzoek II van de discovery fase beantwoord worden zijn: 

DV 4. Op welke wijze geven hulporganisaties vorm aan haar sociale activeringsprojecten voor 

ongedocumenteerde vluchtelingen? 

DV 5. Op welke manier handelen hulporganisaties binnen het bureaucratisch veld van van de 

maatschappij met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen aangaande sociale activering? 

DV 6. Welke motiverende strategieën past de organisatie toe om haar doelgroep te stimuleren om 

actief te zijn? 

De uitkomsten van de 3 deelvragen leiden tot beantwoording van de hieronder opgestelde hoofdvraag 

HV2. Wat zijn de ervaringen van hulporganisaties met sociale activering gezien de juridische 

uitsluiting van ongedocumenteerden en het bureaucratisch veld van de maatschappij met betrekking 

tot ongedocumenteerde vluchtelingen waarin men handelt? 

 

In dit onderzoek zijn hulporganisaties geïnterviewd die vergelijkbaar zijn met Stichting Gast. Het zijn 

organisaties die gericht zijn op ondersteuning van ongedocumenteerde vluchtelingen op lokaal niveau 

en tevens activiteiten aanbieden om de zelfredzaamheid en competenties van de doelgroep te 

vergroten. Er is sprake van een selecte-doelgerichte steekproef. Binnen deze organisaties wordt er 

gesproken met degene die (mede-) verantwoordelijkheid draagt voor het sociale activeringsproject van 

de organisatie, veel kennis heeft over het bureaucratisch veld van de maatschappij met betrekking tot 

ongedocumenteerde vluchtelingen en het juridisch kader waarin zij zich bevinden. In onderstaande 

tabel worden de deelnemende organisaties uiteengezet.  

 

Tabel 3. Deelnemende organisaties deelonderzoek II 

Deelnemende 

organisatie 

Plaats Nummer Geïnterviewde Functie Opname 

met 

dictafoon 

ASKV| 

Steunpunt 

Vluchtelingen 

Amsterdam 1 Arja Oomkens Coördinator Project 

Activering 

ongedocumenteerden 

Ja  

(opname is 

verloren 

gegaan) 

Villa Vrede Utrecht 2 Wilma 

Rozenga 

Coördinator Villa Vrede Ja 

Vluchtelingen in 

de Knel 

Eindhoven 3 Maik 

Dammers 

Collegiaal leidinggevende Ja 

  

Vanwege de gevoelige informatie die (onbedoeld) verstrekt kan worden tijdens het interview wordt het 

transcript na afloop van het interview naar de geïnterviewde gestuurd wat de mogelijkheid biedt om 

indien gewenst accordering toe te kunnen passen. Het transcript16 is hiermee met volledige 

medewerking van de hulporganisaties geplaatst. De interview guide is te vinden in bijlage VIII- 

Interviewguide hulporganisaties. Na transcribering van de interviews is deze bewerkt tot een 

codeerlijst. Door verschillende codes aan stukken tekst te koppelen, wordt gestructureerde analyse 

mogelijk gemaakt. Het coderen is volgens een 3 stappen plan vormgegeven: door het open coderen 

zijn er verschillende concepten gecreëerd, vervolgens is er door axiale codering data naar aanleiding 

                                                           
16 Op te vragen bij de auteur van deze thesis. 
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van open codering geherstructureerd en is ten slotte selectieve codering toegepast waar de 

belangrijkste categorieën verder ontwikkeld zijn. Door de codes te bundelen binnen diverse thema’s 

ontstaat er een raamwerk welke een blauwdruk vormt voor de uiteindelijke analyse (Bryman, 2012). De 

codeboom is te vinden in bijlage IX- Codeboom deelonderzoek II. 

  

Ter aanvulling op de interviews worden een aantal documenten gebruikt van de hulporganisaties. Het 

gaat hier om documenten als projectverantwoordingen, jaarverslagen, informatie van de website en 

verkregen interne- en externe documenten. Deze bronvermelding wordt toegevoegd aan ieder 

interview transcript. De vier criteria zijn: authenticiteit, geloofwaardigheid, representativiteit en 

eenduidige betekenis (Scott, in Bryman, 2012) dienen als wetenschappelijk kader om de documenten te 

beoordelen. De authenticiteit is bereikt doordat documenten ofwel van de contactpersoon van de 

organisatie waar het document over gaat afkomstig zijn, dan wel gepubliceerd zijn op gelegitimeerde 

websites van de hulporganisatie zelf. De geloofwaardigheid wordt gewaarborgd doordat toevoegingen 

uit documenten in het transcript niet verdraaid of anders geïnterpreteerd worden. Deze worden dus te 

allen tijde letterlijke geciteerd. De representativiteit wordt bereikt door controle op mogelijk 

vergelijkbare of juist verschillende documenten met dezelfde strekking; en of een document algemeen 

gezien wordt als bijvoorbeeld de evaluatie van een project of dat er tegengeluiden zijn. Ten slotte zijn 

de documenten passend binnen de context en hebben hiermee een eenduidige betekenis. 

  

6.4 Resultaten Discovery fase  

6.4.1 Deelonderzoek II 

In onderstaande paragrafen worden de resultaten weergegeven van de drie gesprekken die gevoerd 

zijn met Arja Oomkens van het ASKV| Steunpunt Vluchtelingen te Amsterdam, Wilma Rozenga van Villa 

Vrede te Utrecht en Maik Dammers van Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven. De resultaten zullen 

worden getoetst aan de bevindingen in het literatuuronderzoek. 

  

Alle programma’s zijn opgezet vanuit humanitaire of religieuze overwegingen. Met betrekking tot de 

vormgeving van de sociale activeringsprogramma’s zijn er verschillen waarneembaar. Het verschil in 

handelen tussen de organisaties binnen het bureaucratisch veld van de maatschappij met betrekking 

tot ongedocumenteerde vluchtelingen beïnvloedt het proces van sociale activering. Dit bevestigt de 

verwachtingen uit het contextueel kader. Overeenkomsten zijn waarneembaar in de visie en het motief; 

het creëren van een inclusieve samenleving waarin niemand uitgesloten dient te worden (Houten & 

Winsumius, 2010). Verschillen zijn waar te nemen in de mate van risico die de organisaties nemen, van 

enerzijds het houden aan de huidige ‘spelregels’ binnen het bureaucratisch veld en anderzijds 

organisaties die deze regels proberen te ontwijken voor betere mogelijkheden. Het handelen van de 

hulporganisaties wordt, voor de leesbaarheid van het verslag, separaat besproken waarna vervolgens in 

de conclusie een algemeen beeld wordt gegeven. 

  

6.4.2 Hulporganisatie 1 

Het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) is gestart in de tweede helft van 2015 uit een 

brainstorm met vrijwilligers en experts in combinatie met het peilen van behoeftes van de doelgroep. 

Daarmee heeft het een autonoom karakter (Karasek, 1979). Binnen het PAO zijn er twee vaste 

medewerkers waarvan een coördinator PAO, en een projectmedewerker. Daarnaast zijn er drieëndertig 

vrijwilligers (waaronder vijfentwintig coaches) en twee stagiaires. Men stimuleert vrijwilligers om 

betrokken te blijven door intake- en evaluatiegesprekken te voeren en iemand in zijn of haar kracht te 

laten functioneren binnen de organisatie. Ook organiseert het ASKV landelijke informatiebijeenkomsten 

voor geïnteresseerde vrijwilligers. Ondanks deze aanpak merkt men ook een verloop aan vrijwilligers. 

Dit betreffen vooral de vrijwilligers die aan het solliciteren zijn en op zoek zijn naar een vaste baan. 

Gepensioneerde medewerkers blijven over het algemeen voor een langere periode verbonden aan de 

stichting. Het specifieke doel van de stichting is om de toekomstmogelijkheden voor de doelgroep te 
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vergroten in het belang van de doelgroep en de maatschappij. Men handelt vanuit een 

emancipatorische visie (Tuteleers, 2007, p.36). De organisatie legt de focus, naast het bieden van 

medische en juridische bijstand, op het aanbieden van trajecten en dagbesteding nieuwe stijl (Davelaar, 

Nederland, Wentink & Woerds, 2005). Men stelt dat het in het belang van de ongedocumenteerden niet 

alleen belangrijk is te leren hoe in Nederland te overleven, maar ook hoe zij 

ondernemerschapsvaardigheden ontwikkelen waar zij waar overal ter wereld iets aan hebben. Het is 

een vorm van sociale activering in de context van Houten en Winsumius (2010). Vanuit die gedachte 

biedt men een breed scala aan praktijk-leertrajecten aan. Gedurende een aantal weken wordt per 

traject (bijvoorbeeld kapperscursus, lascursus, meubelmaken) vaardigheden aangeleerd, waarvoor na 

afloop een persoonlijk visitekaartje en certificaat uitgereikt wordt welke gebruikt kunnen worden in de 

toekomst, waar deze ook mag wezen, om aan te tonen dat men niet stil heeft gestaan gedurende hun 

verblijf in Nederland. Er wordt dus in ruime mate ingezet op het ervaren van zelfvertrouwen in de 

effectiviteit van het eigen handelen, oftewel bekwaam te kunnen zijn (Connel & Wellborn, 1991, p. 53). 

Deci & Ryan (2000a) stellen dat wie zich competent voelt, niet alleen met meer zelfvertrouwen zijn of 

haar werk zal aanpakken, maar ook beter in zijn vel zit. Doordat er bij de trajecten een duidelijk 

verloop in zit, waar consequenties aan zitten, kunnen de ongedocumenteerden concrete plannen 

maken. Hierdoor wordt het perspectief inzichtelijk en worden ze bewust van wat realistisch en haalbaar 

is (Van der Meulen, 2015). Uit intern onderzoek binnen de organisatie blijkt dat activerende 

begeleiding kan leiden tot heropening van het asieldossier en soms zelfs tot een verblijfsvergunning. 

Daarnaast is gebleken dat activerende begeleiding de slagingskans van hulpverleningstrajecten 

vergroot. Om deze aanname te onderzoeken wordt er intensief samengewerkt met universiteiten en 

consultants. Het idee is om het project te verduurzamen in de samenleving. De organisatie wil tegen 

het einde van het project ervoor zorgen dat andere organisaties de activerende begeleiding op vaste 

basis aanbieden (en niet projectmatig). Met het project wil men een voorbeeldsituatie neerzetten die 

door andere organisaties gevolgd kan worden.   

  

Binnen de praktijk-leertrajecten wordt de deelnemer 

gekoppeld aan een (vrijwillige) coach. Deelnemer en coach 

zien elkaar idealiter eens in de twee weken. De coach helpt 

de deelnemer bij het nadenken over en uitvoeren van een 

toekomstplan en motiveert door middel van het sturen van 

sms'jes en het scheppen van duidelijke verwachtingen (Mills 

& Morisson, 1994) om actief mee te blijven doen aan de 

praktijk-leertrajecten. Indien mogelijk wordt de deelnemer 

vanuit eigen motivatie in een leer-werktraject en/of cursus 

geplaatst (DeCharms, 1968). Er is sprake van een 

individuele-participatie bevorderende strategie (Pennen & 

Hoff, 2003). Dagloonprojecten worden niet aangeboden 

omdat dit volgens de organisatie leidt tot scheefgroei. Er 

wordt wel actief geïnvesteerd in manieren om de gemaakte producten te verkopen. De opbrengsten 

zijn voor de doelgroep. 

  

Na afloop van de praktijk-leertrajecten staat het toepassen van de verworven vaardigheden in de 

praktijk centraal, waarbij sprake is van activerend arbeidsmarktbeleid (Tuteleers, 2007, p.36). De 

trajecten zorgen bij de doelgroep voor meer regelmaat en een uitgebreider (sociaal) netwerk (Van der 

Meulen, 2015). De uitval is laag, degenen die zijn uitgevallen hebben te maken met ziekte of starten 

een (nieuwe) juridische procedure waardoor men in een azc is geplaatst. Het bevestigd het beeld van 

meerdere studies dat hoe sterker men autonoom (en niet gecontroleerd) gemotiveerd wordt voor een 

activiteit, des te beter men zich voelt tijdens de activiteit in termen van werktevredenheid en affectieve 

organisatiebetrokkenheid (Judge, Bono, Erez & Locke, 2005). Onder dagbesteding nieuwe stijl vallen 

‘Er wordt geen vergoeding 

aangeboden aan de doelgroep omdat 

dit allereerst niet de prioriteit heeft 

en omdat er scheefgroei ontstaat 

waarin bepaalde activiteiten waar 

geld wordt verstrekt frequenter 

bezocht wordt en er een ongelijke 

verdeling bestaat tussen enerzijds 

mensen uit de doelgroep die 

regelmatig een onkostenvergoeding 

krijgen en anderen niet (1).’ 
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cursussen die gericht zijn op toekomst oriëntering, ondernemerschap, basisrechten, weerbaarheid en 

Nederlandse les. Er wordt intensief en innovatief samengewerkt met derden. Zo is de kapperszaak ter 

beschikking gesteld in ruil voor het geven van lezingen over ongedocumenteerden. Financiële 

ondersteuning krijgt men van fondsen en donateurs en er is een goede samenwerking met de 

gemeente, ook zij steunen de organisatie op financieel gebied. Men handelt bewust binnen de 

beperkingen van het juridisch kader maar laten zien dat er veel mogelijkheden zijn om de doelgroep te 

laten participeren in de maatschappij op een zo normaal en menselijk mogelijke manier. 

 

De organisatie is activistisch van aard. Een belangrijk onderdeel van het PAO is de lobby waarin 

aandacht wordt gevraagd belang van participatie in de Nederlandse samenleving. Met een landelijke 

werkgroep is de organisatie sinds 2015 actief met de campagne Aan de Slag17 (www.iedereen-

aandeslag.nl). Met de campagne wil men een paradigmashift teweegbrengen van het nog altijd 

dominante principe van de koppelingswet naar een meer participatieve, praktische en menswaardige 

wetgeving, dan wel gedoogconstructie. Tevens geeft men actief ruchtbaarheid naar buiten toe: zo 

plaatst het op de website elke week persoonlijke verhalen van een deelnemer van een van de 

leerwerktrajecten, een vrijwilliger, een medewerker of een cliënt van het ASKV. Ook worden deelnemers 

die een cursus of leerwerktraject hebben afgerond in het zonnetje gezet op de website met een foto of 

een filmpje van een feestelijke certificaatuitreiking. Ook is er een boek uitgebracht naar aanleiding van 

het vijfentwintig jarig bestaan van het ASKV, vijfentwintig portretten van mensen die door het ASKV op 

weg zijn geholpen. De beperkte sociaaleconomische rechten blijken een constante barrière te zijn maar 

men toont naar eigen zeggen al jaren aan dat- met behulp van zorgvuldige dossieranalyse en 

contacten met betrokken advocaten- verassend veel mogelijk is in zaken van zogenaamde 

‘uitgeprocedeerden’. 

 

6.4.3 Hulporganisatie 2 

De organisatie is opgericht in 

2014, een halfjaar later kwam er 

meer loop in het huis en werden 

ook meerdere activiteiten 

aangeboden. In een brainstorm met 

de doelgroep is gevraagd wat men 

van de organisatie verwacht. Het 

heeft hiermee een autonoom 

karakter (Karasek, 1979).  

De organisatie wil vooral een 

laagdrempelig buurthuis zijn.  

Het doel van het huis is mensen zonder 

verblijfsvergunning een plek bieden 

waar ze simpelweg mogen zijn, een 

gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun 

sociaal netwerk kunnen opbouwen en 

gestimuleerd worden tot 

zelfredzaamheid. De organisatie wordt 

voor en vooral door de doelgroep 

ontwikkeld, ook wel de voor-en-door 

methode genoemd (Van Schayk & Vloeberghs, 2011). Door activiteiten, trainingen en voorlichting 

                                                           
17 Manifest wat pleit voor verruiming van de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten om zich te 

ontwikkelen en te participeren in de samenleving. 

‘We hebben toen via de hulpverleningsinstanties in Utrecht 

zoveel mogelijk mensen die zelf geen verblijfspapieren 

hebben in Utrecht hier uitgenodigd en juist geen 

hulpverleners zelf maar met de mensen zelf nagedacht over 

wat moet dit huis worden [..] En dat werkt heel goed omdat je 

vanaf het begin de mensen betrekt vooral bijvoorbeeld met 

het feit van ja de huiskamer moet er wel echt als ene 

huiskamer uitzien zegmaar want dat vinden wij gezellig (2).’ 

‘Je ziet vaak een golfbeweging van mensen die hier voor 

het eerst komen zijn ze blij want ze hebben een plek. 

Dus dan zijn ze vaak ook actief, nou dan zakken ze weer 

in als ze merken dat het allemaal nog steeds dezelfde 

kl*te situatie is [..] mensen vinden het vaak ook heel fijn 

als ze niet alles hoeven te vertellen. Ik ken mensen wel 

bij naam en waar ze vandaan komen maar ik heb geen 

idee of ze juridisch perspectief hebben. Soms weet ik 

wel wat hun woonsituatie is, soms ook niet en dat 

vinden mensen eigenlijk heel fijn.  (2).’ 
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kunnen deze mensen zich verder ontplooien. Men stelt deelname aan activiteiten niet verplicht, deels 

vanwege het laagdrempelige karakter en het feit dat de organisatie geen officiële verhouding heeft met 

haar doelgroep. Zij zien hen meer als bezoekers. De filosofie is dat deelname aan activiteiten mag en 

niet hoeft (Vinke, 2009). De visie op sociale activering is hiermee emancipatorisch (Tuteleers, 2007, 

p.36). Vanuit deze niet-officiële relatie met de doelgroep is een op een begeleiding moeilijk, omdat het 

verloop van bezoekers en vrijwilligers groot is. Men probeert wel actief interesses te peilen bij de 

doelgroep, vooral met de bedoeling om te kijken waar iemands talenten kunnen worden ingezet om 

het huis en de activiteiten draaiende te houden. Er wordt ingezet op de competentie en het 

empowerment van bezoekers. Er is een verloop aan vrijwilligers. Dit betreffen vooral de vrijwilligers die 

aan het solliciteren zijn en op zoek zijn naar een vaste baan. Gepensioneerde medewerkers blijven over 

het algemeen voor een langere periode verbonden aan het huis. Men stimuleert vrijwilligers door 

intake- en evaluatiegesprekken te voeren.  

  

De organisatie legt de focus op het aanbieden van dagbesteding nieuwe stijl (Davelaar, Nederland, 

Wentink & Woerds, 2005). Het is een vorm van sociale activering in de context van Pennen en Hoff 

(2003). Taalles, sport en zwemmen behoren hier onder andere toe. Via eenvoudige en toegankelijke 

activiteiten wordt er op een legale wijze voor gezorgd dat de doelgroep structuur krijgt in hun leven, 

binnen de wettelijke kaders. Vanuit de buurthuis-filosofie kan men ook hun kleding wassen, fietsen 

repareren en kappersspullen gebruiken. Tevens zijn er dialooggroepen over (specifieke) juridische 

procedures, PR/Lobby, zelfredzaamheid en politiek. Het succes van deze activiteiten meet men door bij 

te houden hoe vaak mensen deelnemen aan activiteiten, bijvoorbeeld taallessen. Daarnaast is de 

organisatie bezig met een monitoring met als doel meer cijfers te krijgen om te bewijzen dat sociale 

activering mensen vanuit gezondheidszorg, vanuit terugkeer perspectief en vanuit integratie op termijn 

goed doet. Men kiest er bewust voor om geen onkostenvergoeding te verstrekken aan de doelgroep 

omdat het ten eerste te kostbaar is en het de filosofie van het huis zou beschadigen, waarin iedereen 

mee mag doen en semi-verplicht mee helpt om samen het huis draaiende te houden. Er wordt 

samengewerkt met partijen maar men probeert ook zelf dingen op te zetten, vaak onder de radar. In 

eerste instantie zet de organisatie in op activerend welzijnsbeleid maar zoekt men ook naar manieren 

om activerend arbeidsmarktbeleid aan te bieden door actief op zoek te gaan naar dagbesteding 

buitenshuis voor de doelgroep. Dit om actief in te zetten op toekomstmogelijkheden wanneer men een 

verblijfsstatus krijgt. Dat men sneller integreert en thuis voelt en talenten niet onbenut laten, hier of in 

het land van herkomst. Dit wordt wel als een barrière ervaren omdat hulp bieden aan de doelgroep 

politiek gevoelig ligt en dat bedrijven dit als afschrikwekkend ervaren.  

 

De organisatie is aangesloten bij de 

lobby van de campagne ‘Aan de 

Slag’. Tevens geeft men actief, 

deels via de lobby, ruchtbaarheid 

naar buiten toe. Het huis is actief 

op sociale media en laat ook de 

doelgroep zelf aan het woord om 

een beeld te geven wat er speelt in 

de stad en om de doelgroep beter te leren kennen. Elk kwartaal organiseert men een groot evenement 

in de buurt om buurtgenoten bij het huis te betrekken en te informeren. Financiële ondersteuning 

krijgt het huis van fondsen en donateurs, de gemeente wordt enigszins bewust buitenspel gezet om zo 

de verwachte vrijheidsbeperkingen te omzeilen. 

 

 

 

 

‘ Dat je ook nouja de VVD’er of de PVV’er die hier een keer wil 

binnenstappen voor een kop koffie, kom maar binnen. Maak 

je eigen mening maar en we hoeven het niet met elkaar eens 

te zijn maar het gesprek aan gaan dat vind ik belangrijker 

(2).’ 
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6.4.4 Hulporganisatie 3 

Deze organisatie is opgezet via een oud klooster waar, vanuit een idee van menselijkheid en sociale 

bewogenheid, in de jaren ’80 begonnen is met het ondersteunen van afgewezen vluchtelingen. Deze 

ondersteuning begon kleinschalig, maar groeide uit tot de huidige stichting. Sinds twee jaar richt men 

zich op het aanbieden van dagbesteding voor de doelgroep. De organisatie drijft op zeventig 

vrijwilligers en tien betaalde krachten. Er is sprake van een uitgebreide selectieprocedure waar het 

belangrijk wordt gevonden om een goede match te zoeken met de vrijwilliger en de te vervullen functie 

binnen de organisatie. Daar wordt voortdurend in gesprek over gegaan om diegene ook uitdaging te 

bieden en grote betrokkenheid te realiseren bij de vrijwilligers. Er is een verloop aan vrijwilligers. Dit 

betreffen vooral de vrijwilligers die aan het solliciteren zijn en op zoek zijn naar een vaste baan. 

Gepensioneerde medewerkers blijven over het algemeen voor een langere periode verbonden aan de 

stichting. De stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de BBB en er is gezamenlijk met de 

organisatie gekeken hoe de begeleiding vormgegeven kan worden. De prioriteit is het waarborgen en 

opkomen voor ieders mensenrechten en het waarborgen van de basisbehoeften en daarnaast de 

juridische ondersteuning voor mensen die geen eerlijke kans hebben gekregen. Het organiseren van 

activiteiten heeft hiermee niet de belangrijke prioriteit. Dit komt naar voren uit het feit dat men 

samenwerkt met een organisatie die is onstaan als een ontmoetingsplek voor vluchtelingen zonder 

netwerk. Naast dagelijkse lunches en activiteiten worden er cursussen aangeboden op instapniveau (in 

verband met een eventuele taalachterstand) en hoger niveau, zoals Nederlandse les, naailes, fiets 

reparatie, schilderles en sportactiviteiten. Ook wordt er persoonlijke en psychologische hulp gegeven. 

Hiermee worden vluchtelingen aangemoedigd om een sociaal netwerk te creëren wat hen uiteindelijk 

meer perspectieven op zal leveren. Wel wordt, in eigen beheer, de cursus toekomstoriëntatie gegeven. 

Een ieder die gebruik maakt van de BBB regeling wordt geacht de training te volgen, het heeft hiermee 

een disciplinerend karakter (Hermans, van Hamme & Lammertyn, geciteerd in Tuteleers, 2007).  

 

Aangaande de activiteiten en de begeleiding is er sprake van een groepsgerichte aanpak, omdat men 

merkt dat de doelgroep vaak dezelfde (hulp)vragen heeft. Mensen die men sociaal juridisch begeleiden 

worden individueel begeleidt, mits er sprake is van  juridisch perspectief. De toekomst oriëntering wil 

men graag vormgeven als een traject, waarin de opgedane ervaringen ook in de praktijk toegepast 

kunnen worden, maar doordat de organisatie nadrukkelijk binnen de juridische kaders handelt ziet 

men hier geen mogelijkheden toe. Hierdoor zijn de aangeboden activiteiten te categoriseren onder 

dagbesteding nieuwe stijl (Davelaar, Nederland, Wentink & Woerds, 2005). Er worden Nederlandse 

lessen aangeboden en een survival training waar methodische opgebouwde trainingen gericht op het 

verbeteren van fysieke fitheid, mentale weerbaarheid en sociale 

vaardigheden wordt aangeboden. De activiteiten vallen allen binnen het 

wettelijk kader. Op een strikt legale wijze wordt ervoor gezorgd dat de 

ongedocumenteerden een mate van structuur ervaren. Deze werkwijze 

zorgt ook voor barrières. 

 

Economische participatie speelt binnen de organisatie geen rol, het 

doorbreken van sociaal isolement wordt als belangrijkste prioriteit 

gesteld. Vanuit de samenwerking met BBB ontvangt men subsidie van de 

gemeente om de activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Een 

onkostenvergoeding wordt alleen aangeboden, in zeer beperkte mate, aan 

een specifieke doelgroep. Onkostenvergoeding voor activiteiten wordt 

niet verstrekt omdat dit niet de prioriteit heeft.  

  

De organisatie organiseert acties in de eigen stad om de doelgroep en haar werk onder de aandacht te 

brengen. Er wordt gepubliceerd op de website evenals in nieuwsbrieven en persoonlijke verhalen van 

mensen uit de doelgroep worden gepubliceerd op de website. 

‘ Wij proberen ook wel 

onze stem te laten 

horen dan in de 

gemeente maar ook in 

landelijk overleg om 

daar bij aan te sluiten 

en om daarvoor te 

lobbyen. Ten behoeve 

van de afgewezen 

vluchtelingen (3).’ 
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6.4.5 Conclusie deelonderzoek II 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofd- en deelvragen van deelonderzoek II aan de 

hand van de resultaten in bovenstaande paragrafen. 

 

Deelvraag 4: Op welke wijze geven hulporganisaties vorm aan haar sociale activeringsproject voor 

ongedocumenteerde vluchtelingen? 

Waar Stichting Gast enkele dagloonprojecten aanbiedt wordt dit door de drie geïnterviewde 

hulporganisaties om verschillende redenen niet toegepast. Het is ofwel te kostbaar en zorgt voor 

scheefgroei vanuit het perspectief van de frequentie aan activiteiten deelname en ontvangen 

onkostenvergoeding door de doelgroep. Vanuit de typologie van Davelaar, Nederland, Wentink en 

Woerds (2005) bieden de organisaties dagbesteding nieuwe stijl en trajecten aan. Twee van de drie 

organisaties handelen vanuit een emancipatorische visie op activering. De organisatie die zich 

voornamelijk focust op het aanbieden van trajecten merkt dat de uitval gering is door de tastbare 

beloning, in de vorm van een visitekaartje en certificaat, wat samenhangt met het afronden van een 

traject. Hier is ook sprake van na-trajecten. De focus ligt op economische participatie en hiermee is het 

de enige organisatie die actief en openlijk inzet op activerend arbeidsmarktbeleid. De andere 

organisatie zet in de praktijk en op papier in op activerend welzijnsbeleid maar alleen in de praktijk 

ook op activerend arbeidsmarktbeleid. Een organisatie besteed de activiteiten voornamelijk uit, omdat 

dit niet de belangrijkste prioriteit is. De ‘toekomstoriëntatie’ wordt bij deze organisatie verplicht 

gesteld en het heeft hiermee een disciplinerende visie op activering. Deze organisatie handelt 

nadrukkelijk binnen de juridische kaders en de activiteiten zijn dan ook gericht op activerend 

welzijnsbeleid. Bij alle organisaties wordt getracht de drie basisbehoeften: relatie, competentie en 

autonomie (Deci & Ryan, 2000b, pp. 227-268) te bevredigen. 

 

Deelvraag 5: Op welke manieren handelen hulporganisaties binnen het bureaucratisch veld van de 

maatschappij met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen aangaande sociale activering? 

De drie hulporganisaties handelen verschillend met betrekking tot het bureaucratisch veld van de 

maatschappij met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen zoals opgezet door Bouter (2013). 

Het veld zorgt voor juridische kaders en barrières. Twee organisaties houden zich aan de wetgeving 

waarbij de relatie met de gemeente goed is. Het is opvallend om te zien dat één van deze organisaties 

zich richt op de toekomstmogelijkheden voor haar doelgroep en tegelijkertijd een goede band 

onderhoudt met de gemeente. Zowel op het gebied van financiering als communicatie. De organisatie 

die actief zoekt naar manieren om ‘buitenshuis’ actief te kunnen zijn heeft een andere relatie met de 

gemeente en ontvangt ook geen (structurele) gemeentelijke steun. Men vreest voor 

vrijheidsbeperkingen wanneer men zich bij de gemeente meldt voor het ontvangen van steun. Twee 

organisaties zitten in de werkgroep van het manifest Aan de Slag en zetten in op onderzoek om het 

belang van sociale activering voor de doelgroep vanuit gezondheidszorg, vanuit terugkeer perspectief 

en vanuit integratie op termijn steviger te maken. Ondanks de gevoelige context van sociale activering 

voor deze doelgroep investeren alle organisaties actief in het naar buiten brengen van het werk wat zij 

doen. Ook laten zij persoonlijke verhalen van de doelgroep optekenen en plaatsen dit op hun websites. 

  

Deelvraag 6: Welke motiverende strategieën past de organisatie toe om haar doelgroep te stimuleren 

om actief te zijn? 

Alle organisaties geven aan dat de vrijwilligers essentieel zijn in het stimuleren van de doelgroep om 

actief te zijn maar erkennen tegelijkertijd het grote verloop aan vrijwilligers. Dit betreffen vooral de 

vrijwilligers die aan het solliciteren zijn en op zoek zijn naar een vaste baan. Gepensioneerde 

medewerkers blijven over het algemeen voor een langere periode verbonden aan de stichting. Men 

stimuleert de vrijwilligers om voor langere tijd betrokken te blijven door intake- en 

evaluatiegesprekken te voeren en iemand in zijn of haar kracht te laten functioneren binnen de 

organisatie. Een organisatie organiseert speciale cursussen voor de vrijwilligers (Mindfit, in 
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samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland). Waar de ene organisatie te allen tijde een 

uitgebreide selectieprocedure hanteert kijkt de andere organisatie vooral naar ervaren tekorten in het 

aantal vrijwilligers en zal eerder vrijwilligers accepteren. Twee organisaties hebben tijdens het opzetten 

van haar sociale activeringsprogramma de doelgroep actief betrokken waardoor de verwachting wordt 

geschept dat het aanbod aan activiteiten aansluit bij de wensen en behoeftes. De structuur van de 

organisatie is bepalend voor de motiverende strategieën die men toepast. Een organisatie heeft de 

functie van een laagdrempelig buurthuis waardoor er groot verloop is. Doordat er ook geen officiële 

verhouding is met de bezoekers maakt het lastig om een op een begeleiding te geven. Wel wordt 

intermenselijk contact gestimuleerd. De andere organisaties hebben wél een officiële verhouding met 

de doelgroep. Waar een organisatie vooral een groepsgerichte aanpak hanteert om de doelgroep te 

activeren zet de andere organisatie in op individueel contact.  

 

Hoofdvraag 2: Wat zijn de ervaringen van hulporganisaties met sociale activering gezien de juridische 

uitsluiting van ongedocumenteerden en het bureaucratisch veld van de maatschappij met betrekking 

tot ongedocumenteerde vluchtelingen waarin men handelt?  

De hulporganisaties erkennen het juridisch kader en de wetten die hiermee samengaan maar handelen 

verschillend. Zo zijn de organisaties in te delen in twee groepen met enerzijds de organisatie die zich, 

in de praktijk en op papier, houdt aan de kaders binnen het veld en de organisaties die in meer of 

mindere mate risico’s nemen binnen het veld. De organisatie die handelt volgens de ‘spelregels’ heeft 

een warme relatie met de gemeente op het gebied van financiering en communicatie. De overige twee 

organisaties die in meer of mindere mate buiten de ‘spelregels’ handelen hebben een wisselende 

relatie met de gemeente. Waar de ene organisatie bewust bepaalde activiteiten in de praktijk (en niet 

op papier) uitvoert om zo de vrijheidsbeperkingen die de gemeente kan opleggen vermijdt laat de 

andere organisatie zien dat men een goede relatie heeft met de gemeente én actief zoekt naar 

manieren om vorm te geven aan haar sociale activeringsprogramma als activerend arbeidsmarktbeleid. 

De organisaties handelen allen vanuit humanitaire overwegingen. Veelal zijn de activiteiten gericht op 

welzijnsbeleid waarmee men binnen de kaders van het veld opereert. Een organisatie zet actief in op 

economische participatie. De genomen risico’s hangen samen met de gehanteerde aanpak ter 

stimulering van de doelgroep om actief te zijn. Activerend welzijnsbeleid is vooral gericht op een 

groepsgerichte aanpak waar activerend arbeidsmarktbeleid, gericht op arbeidsintegratie, een 

individuele aanpak toegedicht kan worden. 

  

6.5 Interpretation fase van het onderzoek 

In deze fase wordt de opgedane kennis geconvergeerd. De resultaten van deelonderzoek I wordt 

gebruikt voor het creëren van een empathy map. Deze tool dient de overzichtelijkheid van de 

opgedane kennis te vergroten. In onderstaande paragraaf wordt deze tool nader toegelicht. 

 

Empathy map (deelonderzoek I) 

De deelvraag die in deelonderzoek I van de Interpretation fase wordt beantwoord is: 

3. Wat is het individuele profiel van gasten aangaande het sociale activeringsproject? 

 

De ruwe data uit de interviews in deelonderzoek I is geconvergeerd tot bruikbare informatie en wordt 

verwerkt in een empathy map. De tool gaat erom om het individu beter te begrijpen. Er is voor een 

empathy map gekozen omdat deze allereerst recht doet aan de anonimiteit van de respondent. Een 

transcript van ieder interview leidt tot een onleesbaar geheel door het weglaten van informatie om de 

anonimiteit van de respondent te waarborgen. Daarnaast is vanuit een SDT gedachte het centraal 

stellen van de eindgebruiker leidend door je zo goed als mogelijk in te leven in de leefwereld van deze 

eindgebruiker, een empathy map past hier goed bij omdat het naast verbale communicatie ook non-

verbale communicatie meeneemt. Ook blijkt uit literatuuronderzoek dat aansluiting vinden bij de 
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leefwereld van deze specifieke doelgroep van belang is om valide, gegronde en uitgebreide informatie 

te kunnen verkrijgen. 

  

Tijdens de interviews is er goed gelet op de topics die naar voren komen in figuur 5. Doordat er ook 

goed is gelet op lichaamshouding en emoties bij elk gegeven antwoord zijn er voorafgaand codes 

opgesteld die snel bij elk antwoord konden worden bijgevoegd. Deze non-verbale houdingen zijn 

geïdentificeerd op basis van de persoonlijke beleving die ik voelde. Voor iedere respondent wordt een 

aparte empathy map opgesteld. De verhalen zijn te kleurrijk en verschillend gebleken om samen te 

voegen. Dit zou tevens afbreuk doen aan de individuele verhalen die zijn gedeeld.  

         

Figuur 5: Empathy map (Hasso Plattner Institute for Design at Stanford, 2011).  

 

6.5.1 Resultaten Interpretation Fase.  

Data uit de empathy map wordt in verhalende vorm weergegeven in paragraaf 6.2 en de bijbehorende 

sub-paragrafen. De empathy maps zijn op te vragen bij de auteur van de thesis. Deze empathy maps 

geven visueel antwoord op de onderstaande deelvraag. 

Deelvraag 3: Wat is het individuele profiel van gasten aangaande het sociale activeringsproject? 

 

6.6 Ideation fase van het onderzoek 

In de derde fase van het SDT proces wordt er gedivergeerd door middel van een brainstormsessie. Er 

wordt een beroep gedaan op co-creatie met de vrijwilligers gelieerd aan Stichting Gast. Hun 

verdiepende kennis, persoonlijke kennis en inside information over sociale activering in de specifieke 

context helpen om concepten te kunnen ontwikkelen. Het succes van de sessie is onder meer 

afhankelijk van het aantal deelnemers, welke op basis van vrijwilligheid en beschikbaarheid deelnemen. 

Men wordt betrokken in het proces omdat er binnen de stichting individueel uiteenlopende ideeën zijn 

over allerlei zaken. Co-creatie kan zorgen voor algehele consensus en (snellere) uitvoering van 

adviesprocessen. De data uit de voorgaande 2 fases ( Discovery en Interpretation) worden voor de 

conceptontwikkeling ten grondslag gebruikt. Tijdens de sessies wordt getracht alle ideeën vast te 

leggen met memo’s en zorgen foto’s voor een sfeerimpressie en validering van het onderzoek. 

Voorafgaand en tijdens de brainstormsessie worden de volgende tools toegepast. 

 

Brainwriting 

Relevante begrippen uit het literatuur- en veldonderzoek worden gebruikt tijdens de brainwriting om 

conceptontwikkeling te stimuleren. Voorafgaand aan de brainstormsessie worden uit de 

woordenwolken willekeurig 5 woorden gekozen die bij elkaar worden gezet. Er is een woordenwolk 

gecreëerd vanuit het literatuuronderzoek, deelonderzoek I en deelonderzoek II. In figuur 6 worden 

deze woordenwolken weergegeven. 
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Figuur 6: Woordenwolk literatuuronderzoek, deelonderzoek I & deelonderzoek II 

 

Vervolgens worden tijdens de sessie 2 groepen gevormd waarna elke groep aan de slag gaat met het 

creëren van zoveel mogelijk concepten aan de hand van 5 brainwriting kaarten. Het voordeel van 

brainwriting is dat er kruisbestuiving plaatsvindt. Ideeën worden uitgebreid door tussentijdse 

evaluering van uitkomsten en tenslotte concreet verder ontwikkeld tot relevante concepten welke, 

rekening houden met het juridische kader, de personele en financiële mogelijkheden van Stichting 

Gast, het best aansluiting vinden bij de behoeftes en motivaties van de gasten van Stichting Gast.   

 

‘How might we..?’ 

Door het definiëren van thema's en inzichten in deelonderzoek I zijn er probleemstellingen 

geïdentificeerd. Deze inzichten worden omgezet in ‘Hoe kunnen we’ vragen, welke uitdagingen in 

kansen omzetten voor mogelijke ontwerpprincipes. Deze vragen stellen geen specifieke oplossing 

voor, maar geven een kader voor innovatief denken. De vijf vragen moeten enerzijds voldoende ruimte 

bieden voor verschillende oplossingen en anderzijds voldoende gekaderd zijn om een effectieve 

brainstorm op gang te brengen (Stickdorn & Schneider, 2011). 

 

6.7 Resultaten Ideation fase 

6.7.1  Introductie 

30 mei 2017 heeft de brainstormsessie plaatsgevonden bij Stichting Gast waarvoor alle vrijwilligers via 

e-mail een uitnodiging hebben ontvangen. Uiteindelijk hebben zeven vrijwilligers deelgenomen aan de 

sessie. Na een korte introductie met betrekking tot het onderzoek, SDT en de toegepaste technieken is 

de brainstormsessie van start gegaan. 

  

6.7.2 Brainwriting 

De volgende brainwriting sessies zijn toegepast. Per sessie hebben de participanten tien minuten de 

tijd gehad om zoveel mogelijk concepten te creëren, waar kwantiteit boven kwaliteit wordt 

geprevaleerd. 

 Brainwriting I: Netwerken, begeleiding, ondernemerschap, laagdrempelig, persoonlijke 

verhalen 

 Brainwriting II: Toekomstgericht, autonomie, traject, tastbare beloning, betrokkenheid 

 Brainwriting III: Basisrechten, participatie, veerkracht, acceptatie, sociale bewogenheid 

 Brainwriting IV: Transparantie, competentie, zorgen voor een ander, talenten, intermenselijk 

 Brainwriting V: Sociaal isolement, verwachtingen, structuur, voorlichting, taalstimulering 

Deze sessie is onconventioneel gebleken waardoor het verloop anders is geweest dan in paragraaf 6.6 

is beschreven. Mede daardoor zijn sommige opgeplakte memo’s eerder bespiegelingen/ideeën dan 

concepten voor activiteiten. Hiermee is de sessie niet mislukt. Het geeft inzicht in wat verschillende 

personen binnen de organisatie belangrijk achten, het vergroot de kans dat de advies opties -naast de 
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aansluiting bij literatuur en veldonderzoek- ook organisatie breed aansluiting vindt bij de wensen en 

behoeftes. Een voorbeeld van de uitkomsten van een brainwriting sessie zijn hieronder weergegeven. 

De overige uitkomsten van de brainwriting sessies zijn te vinden in bijlage X- Weergave ideeën 

brainwriting sessies. 

Brainwriting I: Netwerken, begeleiding, ondernemerschap, laagdrempelig, persoonlijke verhalen 

1. ‘Bij begeleiding van onze gasten is aandacht nodig van hun persoonlijke verhalen.’ 

2. ‘Voor ondernemerschap is netwerken nodig. Bij netwerken is laagdrempelige toegang tot 

instanties nodig’ 

3. ‘Ondernemerschap moet gestimuleerd worden.’ 

4. ‘Persoonlijke begeleiding is van groot belang voor onze gasten.’ 

5. ‘De stichting moet een netwerk opbouwen met andere organisaties (een netwerk dat relevant is 

voor gasten).’ 

6. ‘De individuele begeleiding van gasten is essentieel om doelen op te stellen en te bereiken.’ 

7. ‘Elke gast weet wat netwerken is. Zonder netwerk had hij Nederland nooit bereikt.’ 

8. ‘Zonder laagdrempeligheid is de echte ontmoeting kansloos.’ 

9. ‘Via netwerken stimuleren om deel te nemen aan activiteiten buiten de kring van 

(ongedocumenteerde) asielzoekers.’ 

10. ‘Gespreksgroepen, spelletjes en taalmaatjes.’ 

11. ‘Gasten kunnen diensten aanbieden/vragen. Bijvoorbeeld via de website van Stichting Gast.’ 

12. ‘Persoonlijke verhalen van asielzoekers zijn vaak triest en interessant.’ 

13. ‘Voor bezoekers moet het café laagdrempelig zijn. Taaltrainingen idem. 

14. ‘Wandelen gezamenlijk voor netwerken en persoonlijke verhalen. Huis activiteiten- gezamenlijk 

koken, koken voor de buren.’ 

15. ‘Contacten met zelfhulporganisaties. Hun eigen netwerk bespreken en in die richting meer 

organiseren. Bijvoorbeeld de kerk en moskee.’ 

  

6.7.3 ‘How can we..?’ 

De hieronder opgestelde vragen zijn aan de hand van een gezamenlijke brainstorm met de deelnemers 

tijdens de brainstormsessie behandeld. 

 1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gasten meer vanuit intrinsieke motivatie deelname aan 

activiteiten? 

Hier wordt betoogd dat gasten vooral een andere mindset dienen te krijgen. Een betere 

connectie met de organisatie, in termen van transparantie en betrokkenheid, kunnen ook aan 

intrinsieke motivatie bijdragen. Een duidelijk plan van aanpak wordt geopperd om zo 

duidelijkheid bij gasten te creëren over hun situatie en de steun die zij mogen verwachten van 

de organisatie. Gastbegeleiders dienen beter op de hoogte te moeten zijn van de zaken die 

gasten buiten Stichting Gast ondernemen. Hier kan gedacht worden aan klusjes buitenshuis. 

Wanneer gasten meer kunnen nadenken over hun eigen toekomstperspectief is de verwachting 

dat de intrinsieke motivatie zal toenemen. Het identificeren van talenten dient te geschieden 

aan de hand van het aanbieden van cursussen en moet vooral een interactief karakter hebben. 

 2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle gasten op de hoogte zijn van het aanbod aan 

activiteiten? 

Geopperd wordt om een vraag en aanbodsite te creëren waar verschillende kleine klusjes 

worden aangeboden en waar gasten zelf op kunnen reageren. Een kalender op de website 

dient overzicht te geven in de activiteiten die wekelijks plaatsvinden. Al tijdens de intake om 

eventueel gast van de stichting te worden dient er een activiteitenlijst verstrekt te worden 

zodat men direct op de hoogte is van het aanbod. Het is de taak van de gastbegeleiders om op 

woensdagen, tijdens het gastcafé, gasten te stimuleren om actief te zijn en ook te vragen naar 

hun ervaringen over de gedane activiteiten. Door het plaatsen van de activiteiten op 
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beeldschermen kan men op elk moment in het gastcafé op de hoogte blijven van het dan 

geldende aanbod. 

 3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gasten eerder onafhankelijk zijn van Stichting Gast? 

Gasten moeten in beginsel op de hoogte zijn van de doelstelling van Stichting Gast: de 

Stichting streeft naar uiteindelijke onafhankelijkheid van gasten. De activiteiten moeten 

voldoen aan een bepaalde trigger/motivatie waardoor gasten ook zelf zo snel als mogelijk 

onafhankelijk willen zijn van Stichting Gast. In het belang van de gasten dienen er grenzen te 

worden gesteld. Dit dient bereikt te worden door te kijken naar kansen voor gasten op 

zelfstandigheid na een jaar. Daarnaast wordt aangedragen dat het van belang is om gasten 

niet te ‘pamperen’ maar actief (snelle) zelfstandigheid te bewerkstelligen. Door het leven ná 

het verblijf bij Stichting Gast uit te leggen is men beter op de hoogte van de kansen en 

(on)mogelijkheden. 

 4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gasten in gelijke mate deelnemen aan activiteiten? 

Door het aanbieden van individuele maatwerktrajecten. Daarnaast wordt het idee geopperd om 

de openingstijden van de activiteiten te verruimen. Het maken van een goede planning wordt 

ook belangrijk geacht om zo de transparantie te verhogen en zodat gasten beter weten waar 

ze aan toe zijn en wat ze mogen verwachten van de intensiteit van activiteiten deelname. 

Vanuit het begrip transparantie’ wordt geopperd om een actiegroep samen te stellen die de 

financiële verdeling verduidelijkt. Daarnaast wordt het idee aangedragen voor een 

activiteitencommissie voor gasten en vrijwilligers. 

 5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gasten een vriendschappelijke(re) band ervaren met 

zijn/haar gastbegeleider of vrijwilliger(s)? 

Er wordt duidelijk gemaakt dat er een verschil moet zijn tussen de rol van een gastbegeleider 

en vrijwilliger. De gastbegeleider dient vooral een vertrouwelijke band met zijn/haar gast te 

hebben/creëren. Daarnaast is het van belang om de verwachtingen met betrekking tot de band 

tussen de gastbegeleider en gast duidelijk te maken aan de gast. Deze band moet voor een 

ieder gelijk zijn. Er dient een goede samenwerking te zijn met de BBB begeleider om zaken af 

te stemmen. Tenslotte wordt gesteld dat er ‘maatjes’ moeten worden gezocht die invulling 

kunnen geven aan de ‘band als vriend’ waar veel gasten naar verlangen. 

 

6.8 Experimentation fase van het onderzoek 

In deze fase word er geschakeld van divergeren naar convergeren. In de vorige fases van de 

brainstormsessie zijn er door de participanten verschillende concepten/bespiegelingen/ideeën 

gecreëerd. In deze fase worden de meest beloftevolle ideeën omgezet in prototypes: als het gaat om 

prototypes wordt er in dit geval gesproken over activiteiten en begeleiding.  

 

COCD-Box 

De COCD-Box is een ideeselectie-tool die toegepast wordt om ideeën te ordenen en te kiezen. Het 

totaal aantal bedachte ideeën wordt gedeeld door het aantal deelnemers. De uitkomst is het totaal 

aantal roze stickers (wat staat voor favoriete ideeën) dat elke deelnemer mag kleven op een idee. 

Hiermee eindigt de gezamenlijke brainstormsessie. Vervolgens worden deze ideeën op het witte, gele, 

rode of blauwe vlak geplakt. De voordelen van deze tool zijn:  

 Snelheid: de selectieprocedure dient gehouden te worden in dertig minuten. 

 Democratisch: individuele keuzes bepalen de groepskeuze. 

 Variatie: dankzij de drie types (rood, geel en blauw) komen de ’out-of-the-box’-ideeën sneller 

bovendrijven. 

 Efficiënt: zonder tijdrovende discussie worden de voorkeuren en het draagvlak zichtbaar  
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Figuur 8: COCD-Box (http://www.cocd.org/kennisplatform/cocd-box/). 

 

6.9 Resultaten Experimentation Fase 

Verdeeld over de brainwriting sessies zijn er eenenzestig memo’s geplakt. Deze zijn gedeeld door het 

aantal participanten Gezamenlijk is besloten om iedere participant vijf stickers te mogen laten plakken 

om zo tot een schifting te komen. Per sessie heeft dit tot een selectie van memo’s geleidt. Deze 

drieëntwintig memo’s, welke te vinden zijn in bijlage XI- Selectie memo’s, vertonen opvallenderwijs 

vele raakvlakken met begrippen uit het literatuuronderzoek en dataverzameling uit het veldonderzoek 

en zijn daarmee relevant bevonden voor het verdere onderzoek. Memo’s welke meer gericht zijn op 

concepten in plaats van bespiegelingen of ideeën worden in de COCD-Box geplaatst. De memo’s 

bevonden zich of in het rode, dan wel in het blauw vlak.  

 

6.9.1 COCD-Box 

 

‘Via netwerken stimuleren om 

deel te nemen aan activiteiten 

buiten de kring van 

(ongedocumenteerde) 

asielzoekers.’ 

(Brainwriting I) 

‘Wandelen gezamenlijk 

voor netwerken en 

persoonlijke verhalen. 

Huis activiteiten- 

gezamenlijk koken, 

koken voor de buren.’ 

(Brainwriting I) 

‘Gasten 

kunnen 

diensten 

aanbieden/ 

vragen. 

Bijvoorbeeld 

via de website 

van Stichting 

Gast’ 

(Brainwriting I) 

‘Koppel student 

logopedie/ 

Nederlands aan 

gasten om zo een 

taalgroepje te creëren. 

Uit sociaal isolement 

en zorgt voor 

taalstimulering.’ 

( Brainwriting V) 

 

 

‘Zij die zelfstandig aan de 

toekomst willen werken mogen 

best een vorm van beloning 

krijgen. Dit versterkt ook de 

betrokkenheid.’ 

(Brainwriting II) 

‘Gespreksgroepen 

onderling en/of met 

buitenstaanders.’ 

(Brainwriting III) 

    

‘Eigen verhalen opschrijven en 

vertalen: eigen dromen 

opschrijven, bespreken en 

bundelen.’ 

(Brainwriting V) 

‘Laat de ene gast 

zorgen voor de ander.’ 

(Brainwriting IV) 
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‘Door mensen te betrekken bij 

de organisatie kun je van 

mensen vragen wat hun 

‘talenten’ zijn en mensen hierop 

inschakelen. Hierbij te denken 

aan: Onderhoudswerk aan de 

woningen, ook 

schoonmaakwerk. Echt 

praktische inschakeling.’ 

(Brainwriting V) 

‘Geef voorlichting over 

Stichting Gast aan de 

inwoners van 

Nijmegen. 

(Brainwriting V) 

    

Figuur 7. COCD-Box. 
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7. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de sterke en zwakke methodologische kanten van het onderzoek in relatie tot 

de waarde die aan bevindingen en conclusies kan worden gehecht besproken. Validiteit en 

betrouwbaarheid worden separaat besproken. Achtereenvolgend wordt de begripsvaliditeit, Interne en 

externe validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek behandelt.  

 

 

7.1 Begripsvaliditeit 

Met begripsvaliditeit wordt bedoeld dat de kernbegrippen binnen het onderzoek voldoende afgebakend 

zijn. Dat wil zeggen dat deze begrippen juist, volledig en voldoende afgedekt zijn (Verhoeven, 2014). 

De kernbegrippen van het onderzoek zijn behoeftes, motivatie en sociale activering. Vanwege de 

specifieke context waarin het begrip sociale activering geplaatst kan worden binnen het onderzoek, is 

deze uitgebreid besproken in het contextuele kader. De andere begrippen zijn besproken in het 

theoretisch kader. Omdat dit containerbegrippen zijn is er een lezing gegeven vanuit verschillende 

invalshoeken en het, voor het onderzoek, meest relevante definitie van elk begrip toegepast. Om de 

validiteit van de gebruikte bronnen te beoordelen is de AAOCC-criteria toegepast. Voldeden de 

bronnen niet aan deze richtlijnen, dan is er getracht om andere- meer valide- bronnen te zoeken en te 

gebruiken. De kernwoorden binnen elk kernbegrip zijn gebruikt bij het opstellen van de interviewguide 

en de onderzoeksresultaten van de interviews uit het veldonderzoek zijn gebaseerd op begrippen uit 

het literatuuronderzoek (vanuit het contextueel- alsmede het theoretisch kader). Hiermee is de 

begripsvaliditeit hoog te noemen. 

 

7.2 Interne validiteit 

Volgens Brotherton (2008) behelst interne validiteit de authenticiteit en de geloofwaardigheid van het 

onderzoek. Voor wat betreft de interviews met de ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan 

Stichting Gast kan gesteld worden dat de interne validiteit laag is. Dit is bewust gecreëerd vanuit 

ethische overwegingen. Met de opdrachtgever, scriptiebegeleiders en respondenten zelf is afgesproken 

de privacy en anonimiteit ter waarborgen. De respondenten werden voor de keus gesteld om interviews 

al dan niet op te nemen. Indien dit niet het geval was zijn er nauwkeurige aantekeningen bijgehouden 

en direct na afloop van het gesprek verder uitgewerkt. Andere respondenten gaven toestemming voor 

opname maar alleen voor eigen gebruik. Geluidsopnames worden hiermee niet controleerbaar gemaakt 

voor derden. Vanwege de taalbarrière zijn sommige gesprekken met een tolk uitgevoerd. Het kan van 

invloed zijn geweest op de antwoorden van de respondenten die mogelijk sociaal wenselijk van aard 

waren in plaats van werkelijk. De vraagstelling is simplistisch geweest waardoor respondenten met een 

redelijke beheersing van de Engelse en/of Nederlandse taal individueel geïnterviewd werden. De mate 

van openheid van de respondenten is positief beïnvloed door de inneming als presentiebeoefenaar en 

de ruimte waarin de interviews werden afgenomen. De verkregen informatie uit de interviews is 

gebruikt voor verdere verloop van het methodologisch ontwerpproces van SDT, waarin het 

geconfronteerd is met theoretische bevindingen om de validiteit te verhogen. Een hoog aantal 

bevinden is overeengekomen met bevindingen uit het literatuuronderzoek waardoor gesteld kan 

worden dat de interne validiteit op dit aspect hoog is. Per deelonderzoek zijn aparte conclusies 

opgesteld en vergeleken met elkaar. Voor de conclusies is er gebruikt gemaakt uit verzamelde data 

binnen het literatuuronderzoek en de gebruikte methodes. Dit wordt datatriangulatie genoemd.  
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7.3 Externe validiteit 

Brotherton (2008) stelt dat externe validiteit de overdraagbaarheid van de resultaten naar andere 

contextuele situaties inhoudt. Op het aspect van generaliseerbaarheid is de externe validiteit erg laag. 

De resultaten zijn alleen toepasbaar op de doelgroepen van dit onderzoek, namelijk hulporganisaties 

en ongedocumenteerde immigranten. Door de uitzonderlijke juridische positie van 

ongedocumenteerden is het niet mogelijk deze resultaten te vertalen naar andere sociaal uitgesloten 

groepen. Voor deelonderzoek II zijn organisaties uitgekozen die zijn getoetst aan een aantal criteria 

waardoor ze vergelijkbaar zijn met Stichting Gast. Binnen het onderzoek is het constant van belang 

geweest om de respondenten binnen deelonderzoek I op hun gemak te stellen. De plaats waar het 

interview werd afgenomen stond hen dan ook vrij. Het is van invloed geweest op de externe validiteit. 

Binnen deze context zullen de resultaten binnen deelonderzoek I verschillen. Daarvoor zijn de 

persoonlijke verhalen en de situatie waarin men zich bevindt (voortgang procedure, persoonlijke 

ontwikkelingen, regionale-landelijke ontwikkelingen) dusdanig van invloed geweest dat het de externe 

validiteit beïnvloedt heeft. 

 

7.4 Betrouwbaarheid 

“Betrouwbaarheid betekent dat de waarnemingen zo min mogelijk worden beïnvloed door toevallige of 

niet-systematische fouten” (Boeije, 2014, p. 150). Door de uitgebreide verantwoording van de 

onderzoeksmethoden en werkwijzen in het methodologische hoofdstuk is de betrouwbaarheid van het 

onderzoek verhoogt. De voortgang van het onderzoek is geregeld teruggekoppeld met de 

opdrachtgever. Dit om te voorkomen dat het onderzoek af zou wijken van de door de opdrachtgever 

gestelde eisen. De manier van vraagstelling, het semigestructureerde karakter van het onderzoek, de 

verschillende SDT methodieken, de taalbarrière en de inneming als presentiebeoefenaar zijn van 

invloed geweest op de betrouwbaarheid.  

 

Voor de interviews met de hulporganisaties is toestemming verleend om gesprekken op te nemen. 

Deze zijn nadien direct getranscribeerd. De betrouwbaarheid wordt bevestigd door de mate van 

controleerbaarheid binnen dit onderzoek. De opnames van de interviews en de uitgewerkte interviews 

kunnen, met toestemming, beluisterd en nagelezen worden. Nadat de interviews getranscribeerd waren 

zijn deze teruggekoppeld aan de deelnemende organisaties, om eventuele accordering toe te kunnen 

passen. Vanwege de gevoelige context kan tijdens het interview onbedoeld informatie zijn verstrekt 

welke de organisatie anders in het verslag wenst te zien. Door de respondenten de mogelijkheid te 

geven accordering toe te passen wordt er vanuit gegaan dat de transcribering in het verslag met 

volledige toestemming van de respondenten geplaatst is. 

 

Door een grote focus te leggen op de methodische verantwoording van de gebruikte methodes binnen 

het onderzoek (zie hoofdstuk 6) is het op dit aspect hoog te noemen. Anderzijds heeft het flexibele 

karakter van de werkwijzen en methoden ervoor gezorgd dat herhaling van de metingen die zijn 

uitgevoerd praktisch onmogelijk is. Het doel van het onderzoek is dan ook niet geweest om uitspraken 

te doen over de gehele populatie van ongedocumenteerde vluchtelingen, maar tracht de aandacht te 

vestigen op individuele verhalen van ongedocumenteerde vluchtelingen. Elk verhaal is verschillend 

gebleken. Toch is er getracht om overeenkomsten en verschillen te ontdekken, zodat men na het lezen 

van deze scriptie een redelijk beeld kan krijgen wat de behoeftes en motivaties van 

ongedocumenteerde vluchtelingen zijn betreffende sociale activeringsactiviteiten en begeleiding en 

anderzijds om de vormgeving van sociale activeringsprojecten georganiseerd door hulporganisaties die 

ongedocumenteerde vluchtelingen ondersteunen in kaart te brengen. Tenslotte is er een audit-trial 

uitgevoerd; Een relatieve buitenstaander binnen de kennissenkring heeft de methodologische 

verantwoording stapsgewijs gevolgd en constant kritische vragen gesteld (Boeije,’t Hart & Hox, 2009). 
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8. Advies 

Het advies is geformuleerd aan de hand van de resultaten uit het contextueel- en theoretisch kader, 

welke inzicht hebben gegeven in onderzoek naar en theorie over de kernbegrippen sociale activering, 

motivatie en behoeftes. Vervolgens worden deze adviesvoorstellen getoetst aan de gestelde criteria 

door de opdrachtgever. Hierna worden concrete acties voorgesteld en wordt de financiële haalbaarheid 

besproken. Tenslotte wordt de haalbaarheid van de aanbevelingen verklaard. 

 

8.1 Introductie 

‘Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn 

van zichzelf’ Dit is de gedachte achter het onderzoek geweest. Sociale activering kan hier, zo blijkt uit 

onderzoek, een essentiële en vitale rol in spelen. Deze gedachte kan ook gezien worden als een 

pleidooi. Waarbij ik de argumenten uit literatuur- en veldonderzoek aanreik om dit pleidooi te 

ondersteunen. In dit hoofdstuk wordt er advies gegeven aan Stichting Gast als antwoord op het 

managementvraagstuk, deze luidt als volgt; 

  

‘Welke activiteiten en begeleiding kan Stichting Gast aanbieden binnen haar sociale activeringsproject 

om, vanuit het oogpunt van haar gast, beter aansluiting te vinden bij diens behoeftes en motivaties?’ 

 

De adviesdoelstelling van het onderzoek is tweeledig: allereerst is het van belang om inzichten te 

verkrijgen in behoeftes en motivaties van gasten op het gebied van activiteiten en begeleiding 

(Deelonderzoek I). Daarnaast is het van belang om inzicht te krijgen in de vormgeving van sociale 

activeringsprojecten door gelijksoortige hulporganisaties (Deelonderzoek II). De uitkomsten van het 

onderzoek resulteren in aanbevelingen op welke manier Stichting Gast haar sociale activeringsproject 

op een dusdanige manier vorm kan geven dat- rekening houdend met haar beperkte financiële 

middelen- aansluiting vindt bij haar doelgroep en hiermee waarde creëert voor haar gasten. Het 

schrijven van een beleidsplan kan hieraan bijdragen. 

 

De hieronder genoemde aanbevelingen worden geconfronteerd met bevindingen uit het literatuur- en 

veldonderzoek. Deze aanbevelingen worden in volgorde van implementatie weergegeven. Niet een 

afweging van adviesopties, maar het totaalpakket van aanbevelingen wordt hier geprefereerd.  

 

8.2 Aanbeveling 1: Cursus Toekomstoriëntatie 

Het advies aan Stichting Gast is om op korte termijn een cursus toekomstoriëntatie op te zetten welke 

inzichten geeft in hoe haar gast vorm wil geven aan het verblijf bij Stichting Gast zodat het 

activiteitenaanbod van Stichting Gast hier op kan worden afgestemd. 

 

Deze cursus ondersteunt de doelgroep bij het maken van een bewuste keuze over de toekomst. 

Toekomstoriëntering helpt om bewust na te denken over de toekomst en het biedt de gast- 

vrijwilligers een methodisch kader om dit proces mee te ondersteunen. Met verschillende methodieken 

wordt opnieuw aanknoping gezocht met het verleden, het oorspronkelijk migratiemotief, vroegere 

ambities en eigen talenten en krachten. De cursus kan in vijf stappen vormgegeven worden: 

1. In principe ligt de toekomst van iedere persoon zonder papieren in één van vier mogelijke 

‘toekomstpistes’: legalisatie, terugkeer, doormigratie en illegaal verblijf. Met de gast kan gezamenlijk 

worden gekeken naar welke opties tot de mogelijkheden behoren en wat de realistische consequenties 

zijn van de verschillende mogelijkheden.  

2. Uitleg over basisrechten. 

3. Krachten ontdekken door in groepsverband of individueel te praten over persoonlijke kwaliteiten en 

talenten. Inzicht dat ‘het niet hebben van een verblijfsvergunning’ maar een deel is van zijn/haar 

werkelijkheid. 

4. Het maken van een toekomstplan, waarop duidelijk staat bij welke organisatie de deelnemer terecht 
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kan voor eventuele hulpvragen/ondersteuning en wat de deelnemer zelf kan oppakken. 

5. Het na traject houdt in dat er een vrijwilliger aanspreekpunt is voor mensen ná de cursus. In overleg 

met Stichting Gast bemiddelt zij naar de juiste organisatie of adviseert cursisten in het maken van 

vervolgstappen (ASKV, persoonlijke communicatie, 28 april 2017).  

 

8.2.1 Koppeling met literatuur- en veldonderzoek 

Uit het contextuele kader is gebleken dat asielzoekers die in azc’s verbleven beperkte mogelijkheden 

tot zelfontplooiing en ontwikkeling van vaardigheden ervoeren. Daarnaast ervoer 13% stress door 

onbekendheid met gebruiken, gewoontes en regelgeving (Goosen & Gerritsen, 2007). In een totale 

institutie als een azc blijkt na verloop van tijd ‘mortificatie’ op te treden: men verliest zijn eigenheid, 

de drang om iets aan zijn omgeving te veranderen, en uiteindelijk wordt men lusteloos, besluiteloos en 

initiatiefloos (Erwin Goffman, 1956). Om vanuit die positie weer aan een toekomst te kunnen werken is 

het belangrijk dat gasten ‘verleid’ worden het accent te verplaatsen van problematiek naar de 

mogelijkheden; de (veer)kracht en competenties dienen aangesproken te worden. Binnen de cursus 

toekomstoriëntatie wordt dan ook de focus gelegd op het hier en nu en daarbij te kijken naar wat wel 

lukt, wat iemand goed kan en waar men plezier aan beleeft (empowerment). In de kern gaat het erom 

dat men zich beter en krachtiger voelt (Van Schayk & Vloeberghs, 2011). Uit deskresearch blijkt dat 

asielzoekers baat hebben bij psycho-educatie en empowerment waar de cursus sterk op focust. Vanuit 

het theoretisch kader stelt de ZDT-Theorie van Deci en Ryan (2000a) onder meer de basisbehoefte 

autonomie centraal. De cursus stelt deelnemers in staat om een eigen toekomstplan op te stellen en 

een zekere mate van beslissingsruimte en controlemogelijkheden te ervaren (Karasek, 1979). Men kan 

zonder druk functioneren, krijgt de kans om (zelf) mee te beslissen en krijgt binnen de cursus 

verschillende keuzemogelijkheden (Deci & Ryan, 2000b). Daarnaast bevestigen verschillende studies 

dat hoe sterker men autonoom (en niet gecontroleerd) gemotiveerd is voor een activiteit, des te beter 

ze zich voelen tijdens de activiteit in termen van werktevredenheid, levenstevredenheid, affectieve 

organisatiebetrokkenheid en algemene gezondheid (Judge, Bono, Erez & Locke, 2005). Door de 

groepsgerichte aanpak heeft het een positieve uitwerking op het mesoniveau (Bronfenbrenner, 1977), 

dit wordt bevestigd vanuit de ervaringskennis van hulporganisatie een & drie. Door het ‘mens mogen 

zijn’ centraal te stellen heeft het ook een positieve uitwerking op het microniveau, waar persoonlijke 

doelen maar ook normalisatie een rol spelen. Uit deelonderzoek I komt naar voren dat men niet of 

nauwelijks persoonlijke kwaliteiten weet te benoemen. Het identificeren van eigen talenten en 

kwaliteiten lijkt hiermee onvoldoende gestimuleerd. Binnen het vaststaande aanbod ervaart men 

onvoldoende mogelijkheden om gericht aan de toekomst te werken, uit de gesprekken komt naar 

voren dat men wél toekomstgericht is en wil zijn. Uit de gesprekken komt tevens naar voren dat men 

onvoldoende op de hoogte is van de basisrechten waar de cursus op inspeelt. Ook is er verwarring over 

de kansen en (on)mogelijkheden die Stichting Gast kan bieden. Door tijdens de intake de cursus aan te 

bieden wordt dit probleem bij de kern aangepakt. Twee hulporganisaties in deelonderzoek II bieden de 

cursus toekomstoriëntatie aan en kunnen van waarde zijn in de overeenstemming en uitvoering van de 

cursus. 

 

De brainstormsessie met Stichting Gast laat zien dat het belangrijk wordt gevonden dat het 

identificeren van talenten vooral een interactief en groepsgericht karakter moet hebben en dat door 

gasten te betrekken bij de organisatie en inzicht te krijgen in ieders talenten, voor praktische 

inschakeling kan zorgen. Wanneer men meer kan nadenken over hun eigen toekomstperspectief is de 

verwachting dat de intrinsieke motivatie zal toenemen. 
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8.3 Aanbeveling 2: van dagloonprojecten naar trajecten 

Het advies aan Stichting Gast is om, gelijktijdig aan het aanbieden van de cursus toekomstoriëntatie, in 

plaats van dagloonprojecten trajecten aan te bieden. 

 

Dit betreft een verschil in benadering. Waar dagloonprojecten zijn gericht op activerend welzijnsbeleid 

en maatschappelijke participatie zijn trajecten gericht op activerend arbeidsmarktbeleid en 

economische participatie. Binnen het huidige activiteitenaanbod van Stichting Gast, welke vallen onder 

dagloonprojecten (fietsenwerkplaats en groente- en fruittuin) wordt geadviseerd de vertaling te maken 

naar het aanbieden van trajecten. Opgedane inzichten in wensen en behoeftes van ieder individu aan 

de hand van de uitkomsten binnen de cursus toekomstoriëntatie kunnen leiden tot nieuwe traject-

activiteiten. Na afloop van de praktijk-leertrajecten ontvangt men certificaten en persoonlijke 

visitekaartjes welke gebruikt kunnen worden in de toekomst, waar deze ook mag wezen, om aan te 

tonen dat men niet stil heeft gestaan gedurende hun verblijf in Nederland. Deelnemers aan trajecten 

worden gekoppeld aan een (vrijwillige) coach (gastbegeleider of vrijwilliger van Stichting Gast). 

Deelnemer en coach zien elkaar idealiter eens in de twee weken. De coach helpt de deelnemer bij het 

nadenken over en uitvoeren van een toekomstplan en stimuleert om actief mee te blijven doen aan de 

praktijk-leertrajecten. Trajecten lopen ongeveer 1 jaar.  

 

8.3.1 Koppeling met literatuur- en veldonderzoek 

Uit het deskresearch komt naar voren dat volgens Geuijen (1998) de doelgroep vooral beroepsstages 

en betaald werk wil doen. In het geval van de doelgroep is dit problematisch, het juridisch kader 

weerhoud hen hier namelijk (grotendeels) van. Trajecten (Davelaar, Nederland, Wentink & Woerds, 

2005) komen het dichtst bij deze behoefte vanuit de doelgroep in de buurt. Uit een verkennend 

onderzoek van Van Schayk en Vloeberghs (2011) komt onder andere naar voren dat er behoefte is aan 

aanwezigheid in continuïteit en structuur in het activiteitenaanbod (exoniveau Bronfenbrenner). 

Trajecten worden vaak contractueel aangeboden en veronderstellen een beloning bij voltooiing 

(certificaten en visitekaartjes). Het zorgt hiermee voor structuur en continuïteit. Van der Meulen (2015) 

heeft diepgaand onderzoek gedaan naar dit specifieke type van sociale activering. Zij veronderstelt dat 

trajecten een duidelijk verloop hebben, waar consequenties aan verbonden zijn, waardoor de 

doelgroep concrete toekomstplannen kan maken. Hierdoor wordt het perspectief inzichtelijk en 

worden ze bewust van wat realistisch en haalbaar is. De participanten die individuele hulp kregen bij 

het zoeken naar hun talenten en dromen kregen te maken met concrete, individuele 

hulpverleningstechnieken. Trajecten zijn daarnaast toekomstgericht. Doordat werk buiten de 

voorzieningen van de organisatie werden gezocht werden de ongedocumenteerde vluchtelingen meer 

betrokken bij de samenleving. Het is onderdeel van het traject naar zelfstandigheid. Hierdoor is de 

doorstroom naar zelfstandig overleven realistischer. In het theoretisch kader wordt betoogt dat volgens 

de ZDT (Deci & Ryan, 2000) naast autonomie ook competentie en relatie basisbehoeften zijn. De 

effectiviteit in het eigen handelen (Connel & Wellborn, 1991, p. 53) wordt door de uitreiking van 

visitekaartjes en certificaten positief getriggerd. Wanneer men zich competent voelt, zal men niet 

alleen met meer zelfvertrouwen aan het werk gaan, maar ook beter in zijn vel zitten (Deci & Ryan, 

2000a). Door de individuele band met de vrijwillige coach binnen het traject kan men zich geliefd 

voelen en het gevoel hebben ergens toe te behoren. Jahoda (1982) beschouwt sociale contacten als een 

belangrijke latente functie van arbeid. Trajecten stellen gasten daarnaast in staat om een vijftal 

fundamentele menselijke behoeften te laten bevredigen (Maslow, 1970). Uit een analyse van 

honderdachtentwintig experimenten blijkt dat de intrinsieke motivatie over het algemeen afneemt bij 

verwachting van extrinsieke ‘tastbare’ beloning zoals geld, en dat deze toeneemt bij verbale beloning 

zoals positieve feedback. Tastbare beloning werken zeer kort motivatie verhogend werkt en meer 

ontmoedigend als een ‘dissatisfier’ als men haar bij een volgende prestatie niet meer ontvangt (Deci & 

Ryan, 2000a). Wanneer intrinsiek gemotiveerde gasten beloond worden, kunnen ze het gevoel krijgen 

dat hun eigen gevoelens van plezier en interesse niet langer aan de basis liggen van hun gedrag, maar 
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dat de beloningen hun gedrag bepalen. Zij worden dus gefrustreerd in hun autonomie, waardoor het 

plezier in en de interesse voor de taak vermindert. Deze analyse uit honderdachtentwintig 

experimenten wordt bevestigd door de gesprekken in deelonderzoek I. Niet de inhoud van de 

dagbesteding, maar de onkostenvergoeding is bij alle respondenten de belangrijkste en soms ook 

enigste bron van motivatie. Er is dus sprake van externe regulatie. Het huidige aanbod aan activiteiten 

van Stichting Gast laat zien dat er veel mogelijkheden zijn. Toch weten respondenten vaak maar enkele 

te noemen. Het niet of nauwelijks kunnen benoemen van activiteiten waarmee geen 

onkostenvergoeding wordt verdiend kan verklaard worden vanwege de focus van de respondenten op 

activiteiten waarmee men in ieder geval een onkostenvergoeding kan verkrijgen. Dit is niet geheel 

onlogisch maar ondermijnd daarmee het oorspronkelijke doel van het leer en werk project van 

Stichting Gast: Het ontwikkeling en stimuleren van talenten en verworven competenties. Uit de 

gesprekken met de hulporganisaties in deelonderzoek II komt naar voren dat geen enkele organisatie 

dagloonprojecten aanbiedt; het is enerzijds te kostbaar, zorgt voor scheefgroei waardoor bepaalde 

activiteiten waar geld wordt verstrekt frequenter bezocht worden. De organisatie die zich voornamelijk 

focust op het aanbieden van trajecten merkt dat de uitval gering is door de tastbare beloning, in de 

vorm van een visitekaartje en certificaat, wat samenhangt met het afronden van een traject. Tijdens de 

brainstormsessie komt naar voren dat gasten in beginsel op de hoogte moeten zijn van de doelstelling 

van Stichting Gast: de Stichting streeft naar uiteindelijke onafhankelijkheid van gasten. De activiteiten 

moeten voldoen aan een bepaalde trigger/motivatie waardoor gasten ook zelf zo snel als mogelijk 

onafhankelijk willen zijn van Stichting Gast. In het belang van de gasten dienen er grenzen te worden 

gesteld. Dit dient bereikt te worden door te kijken naar kansen voor gasten op zelfstandigheid na een 

jaar. Daarnaast wordt aangedragen dat het van belang is om gasten niet te ‘pamperen’ maar actief 

(snelle) zelfstandigheid te bewerkstelligen. Door het leven ná het verblijf bij Stichting Gast uit te leggen 

is men beter op de hoogte van de kansen en (on)mogelijkheden. Dit sluit aan bij het type sociale 

activering: trajecten. Tevens wordt ingezet op het aanbieden van individuele maatwerktrajecten, of 

zoals in de woorden van een van de deelnemers aan de brainstormsessie: ’Zij die zelfstandig aan de 

toekomst willen werken mogen best een vorm van beloning krijgen. Dit versterkt ook de 

betrokkenheid.’ Deze vorm van beloning is het certificaat wat na elk traject ontvangen wordt. 

 

8.4 Aanbeveling 3: Ondernemerschap cursus 

Het advies aan Stichting Gast is om, na afloop van een doorlopen traject, de deelnemers kennis te laten 

opdoen in het toepassen van verworven vaardigheden in de praktijk, waar zijn of haar toekomst ook 

mag liggen. 

 

In deze cursus wordt de kracht en het zelfvertrouwen van de deelnemers versterkt en kennis en 

vaardigheden vergroot, vooral op het gebied van de Nederlandse arbeidsmarkt (inclusief het informele 

circuit). De deelnemers leren hoe ze een werkplek of praktijkleerplek kunnen vinden en behouden en 

hoe ze hun netwerk kunnen vergroten. Onderdelen van deze training kunnen zijn het schrijven van een 

CV en portfolio, het vinden van vacatures, solliciteren, De Nederlandse arbeidsmarkt , 

timemanagement, samenwerken, omgang met werkgever, vergroten van het netwerk, rechten van 

mensen zonder papieren en risicobeheersing. Na afronding van de cursus krijgen de deelnemers een 

certificaat. Voor deelnemers die de cursus met succes hebben afgerond is een vrijwillige coach 

beschikbaar die hen helpt hun weg te vinden op de arbeidsmarkt en die met hen de vertaalslag maakt 

van de elementen uit de module naar de praktijk. De cursus heeft raakvlakken met het ‘No Paper Work’ 

project van het Wereldhuis, welke sinds kort is opgezet en in 2017 wordt doorontwikkeld (Wereldhuis, 

2016). Door de persoonlijke verhalen met betrekking tot de doorlopen trajecten vast te leggen en te 

documenteren draagt het bij aan het uitbreiden van het persoonlijke- en zakelijk netwerk van gasten. 

De koppeling met literatuur- en veldonderzoek wordt verder toegelicht in bijlage XXIII- Koppeling 

literatuur en veldonderzoek aanbeveling 3. 
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8.4.1 Koppeling met literatuur- en veldonderzoek 

Vanuit het contextueel kader vindt de cursus aansluiting bij activerend arbeidsmarktbeleid waar 

economische participatie leidend is. Engbersen et al. (2006, p. 232) betoogt dat de 

vreemdelingenpolitie en arbeidsinspecteurs sporadische controles uitvoeren in risicosectoren zoals de 

kassenteelt, landbouw- en fabriekssector. Hierdoor verschuift ongedocumenteerde arbeid naar de 

catering en huishoudens, waar controles moeilijker uit te voeren zijn en in mindere mate om 

verblijfspapieren wordt gevraagd. De ondernemerschapscursus zorgt op termijn voor een informele 

insluiting van de doelgroep binnen de samenleving. Vanuit het theoretisch kader kan gesteld worden 

dat de ondernemerschapscursus bijdraagt aan de competentie en autonomie van gasten. Op 

Macroniveau (Bronfenbrenner, 1977): de doelgroep kan zich een minderheidsgroep voelen vanwege de 

juridisch uitgesloten positieve in de samenleving en op de arbeidsmarkt, kan de 

ondernemerschapscursus dit gevoel in positieve zin veranderen bij de deelnemers. Uit de gesprekken 

met gasten in deelonderzoek I komt naar voren dat netwerken een belangrijke rol speelt. De grootste 

verandering die men heeft doorgemaakt sinds men bij Stichting Gast zit komt uit hun zelf opgebouwde 

netwerk. Uit de brainstormsessie komt naar voren dat ‘via netwerken stimuleren om deel te nemen aan 

activiteiten buiten de kring van (ongedocumenteerde) asielzoekers’ belangrijk wordt gevonden. Iets wat 

op termijn met de aangereikte vaardigheden in de cursus bereikt kan worden. 

 

8.5 Aansluiting van aanbevelingen bij gestelde criteria Stichting Gast 

De cursus toekomstoriëntatie kan bijdragen aan actievere participatie van gasten, waardoor een van de 

uitgangspunten van Stichting Gast waarin de gast medeverantwoordelijk is voor het reilen en zeilen 

binnen de stichting in ruime mate bevredigd wordt. Doordat er tijdens de cursus met bepaalde 

methodieken sterker wordt ingezet op het identificeren van behoeftes en motieven zal de motivatie van 

gasten om activiteiten te ondernemen toenemen met als bijkomend gevolg: benutting van talenten en 

gelukkige gasten. Daarnaast zorgt een actieve deelname voor de ontwikkeling van talenten en 

verworven competenties. Door middel van opgedane ervaringen bestaat de kans dat de 

zelfredzaamheid van gasten een dusdanige boost heeft gekregen dat de gast op een gegeven moment 

de steun -idealiter na één jaar- van Stichting Gast niet meer/in mindere mate nodig heeft. Een betere 

‘fit’ tussen enerzijds de behoeftes van gasten en anderzijds het activiteitenaanbod verhoogd 

welbevinden, een betere psychologische gezondheid, interesse en betrokkenheid, zelfvertrouwen en 

het ontwikkelen van copingmechanismen bewerkstelligen (Wright, Burt & Strongman, 2006). Door de 

innovatie aanpak van dit onderzoek is de verwachting dat de stichting meer steun kan krijgen van 

huidige (en nieuwe) geldgevers en fondsen. Hieruit voortvloeiend kan het activiteitenaanbod op den 

duur uitgebreid worden wat kan zorgen voor meer geld genererende activiteiten zodat gasten (nog) 

beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en er een grote opbrengst voor de 

instandhouding en uitbreiding van het project- en de organisatie in het algemeen- voor Stichting Gast 

kan worden verkregen. 

 

8.6 Concrete acties 

De aanbevelingen worden door de geïnterviewde hulporganisaties (gedeeltelijk) in de praktijk gebracht. 

Het ASKV is als organisatie een belangrijke bron geweest waar een groot deel van de aanbevelingen 

(mede) op steunt. Het is daarom raadzaam bij opvolging van de aanbevelingen informatie en 

verdiepende kennis te verkrijgen over deze aanbevelingen van het ASKV. Het idee van het ASKV is om 

deze ‘constructie’ te verduurzamen in de samenleving. Men wil ervoor zorgen dat andere organisaties 

de activerende begeleiding op vaste basis aanbieden (en niet projectmatig). Met het project wil het 

ASKV voorbeeldsituatie neerzetten die (na hopelijk een succesvol onderzoek) door andere organisaties 

gevolgd kan worden (Arja Oomkens, persoonlijke communicatie, 28 april 2017). Hiermee kan 

veronderstelt worden dat het ASKV welwillend is in het verstrekken van informatie. De cursus 

toekomstoriëntatie wordt gegeven door het ASKV en Vluchtelingen In de Knel. De methodieken en 

thema’s zijn in deze thesis kort en bondig besproken. De ondernemerschapscursus loopt parallel aan 
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het ‘No Paper Work’ project van het Wereldhuis. 

 

8.7 Financiële haalbaarheid 

Stichting Gast is een non-profit organisatie welke in haar geheel is aangewezen op hulp van derden uit 

bijvoorbeeld collectes, donaties en fondsen legaten. De gedane aanbevelingen zijn (zo goed als) 

kosteloos. Het tonen van financieel inzicht is evenwel een norm om de thesisopdracht te halen. Zoals 

besproken in de voorgaande paragrafen, is er een reële kans dat het aanbieden van trajecten in plaats 

van dagloonprojecten ervoor kan zorgen dat dat de gast op een gegeven moment de steun -idealiter 

na één jaar- van Stichting Gast niet meer/in mindere mate nodig heeft. Door de focus te leggen op 

kansen die de deelnemers aan de cursus toekomstoriëntatie naar verloop van tijd zelf kunnen 

aanpakken verlicht dit de kosten van allerhande zaken. 

 

Kijkend naar de maatschappelijke opbrengsten kan gesteld worden dat het lange wachten en de 

onzekerheid de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. De aanbevelingen zetten in op effectieve en 

snelle economische participatie. Waar mogelijk na één jaar. De ervaring bij het ASKV leert tevens dat 

activerende begeleiding kan leiden tot heropening van het asieldossier en soms zelfs tot een 

verblijfsvergunning. het ASKV doet, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, onderzoek om 

deze aanname ook te kunnen voorzien van concrete cijfers. 

 

Vanuit het juridisch perspectief lijkt het aanbieden van trajecten in deze specifieke context een 

risicovolle onderneming. Het ASKV is een organisatie die laat zien dat het aanbieden van trajecten niet 

alleen leidt tot succesvolle verhalen, maar dat de relatie met de gemeente in deze gevallen ook goed 

kan zijn. 

 

8.8 Haalbaarheid aanbevelingen 

Uit verschillende bronnen blijkt dat het verruimen van mogelijkheden tot (vrijwilligerswerk-) en studie 

voor ongedocumenteerden goed is voor de betrokkenen en voor de samenleving en weerklank vindt op 

meerdere plekken. Zo heeft op 16 april 2016 D66 een motie aangenomen waarin zij stellen dat 

uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moeten krijgen tot zinvolle dagbesteding zoals 

gerichte cursussen en vrijwilligerswerk. Deze motie werd ook in de gemeente Eindhoven aangedragen 

op 31 mei 2016 en breed gesteund. De focus van het manifest lag in 2016 vooral op het uitbouwen 

van de praktijk, om met sterke concrete voorbeelden meer draagvlak te kunnen creëren. In 2017 is 

gestart met de lobby in de richting van gemeentelijke en landelijke politiek. Met de campagne wordt 

getracht paradigmashift teweeg te brengen van het nog altijd dominante principe van de 

koppelingswet naar een meer participatieve, praktische en menswaardige wetgeving, dan wel 

gedoogconstructie. Er wordt niet ontkend dat de aanbevelingen ook een risico met zich meebrengen. 

Het blijft een kwestie van laveren tussen de wet en de belangen van de doelgroep. 
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Nawoord 

 

Reflectie op eigen handelen 

De persoonlijke betrokkenheid bij dit onderzoek is het voornaamste pluspunt en anderzijds de 

voornaamste valkuil gebleken. Het was voor mij lange tijd onduidelijk of ik het onderzoek binnen de 

gestelde eis van één jaar af zou kunnen ronden. Vanaf het begin heb ik al achter de feiten aangelopen. 

Doordat ik tijdens de start van mijn thesis- in september 2016- nog drie openstaande vakken had was 

ik voornemens deze eerst af te ronden om vervolgens volledig te kunnen focussen op de thesis. De 

eerste Thesis Proposal Defence (TPD) heb ik dan ook niet gehaald. Het moeilijkste moment wat ik heb 

ervaren tijdens het schrijven van de thesis is de opzet van het onderzoek en in het bijzonder het 

schrijven van het onderzoeksplan geweest. Ik ben extreem kritisch gebleken, iets waarin ik mijzelf 

constant ben tegengekomen en ertoe heeft geleid dat ik, zelfs na het behalen van mijn TPD, mijzelf 

terug naar de tekentafel heb gedwongen om nogmaals kritisch te kijken naar de opzet van het 

onderzoek. Mijn 1e examinator heeft mij op een moment dat dat echt nodig was duidelijk gemaakt dat 

ik nu toch echt moest gaan beginnen met schrijven. Een leerpunt voor mijzelf is dat ik sneller aan de 

bel moet trekken om zelf mijn tekortkomingen te bespreken met mijn examinator. 

 

Naast de kritische blik bleek het ook niet bevorderend te werken dat ik in Deventer woonde en 

Stichting Gast in Nijmegen zit en dat er alleen op woensdagen een kans is om vrijwilligers en gasten te 

spreken. Na vele informele gesprekken met vrijwilligers en gasten van de stichting heb ik voor mijn 

gevoel in januari een voortvarende start kunnen maken met het schrijven van de thesis. De aanleiding 

van het onderzoek had ik vrij snel op papier maar ik heb gemerkt dat ik hoofdstukken nooit heb 

kunnen afsluiten. Was ik bezig met de onderzoeksopzet ging ik weer terug naar de aanleiding en vice 

versa. Gezien het onconventionele karakter van de thesis heb ik veel moeite gehad om binnen de 

gestelde beoordelingscriteria van de thesis te opereren. Vooral het advies is een struikelblok geweest. 

De kritische blik heeft ertoe geleid dat ik twee inlevermomenten voor mijn thesis werkstuk ben 

misgelopen omdat ik niks op papier kon krijgen. Het bleef lange tijd bij fragmentarische stukken en 

gedachtenkronkels. Een leerpunt is om zaken op papier te zetten en deze ook te laten staan. Ik heb 

momenten gekend dat ik een hele pagina had getypt maar ook weer compleet verwijderde. Een 

leerpunt in deze is dat ik deze tekst niet direct moet verwijderen: opgedane inzichten kunnen in een 

later stadium immers altijd weer worden toegepast. 

  

Ik ben altijd met veel plezier op woensdagochtend naar Stichting Gast gegaan, vooral de gesprekken 

met gasten zijn voor mij heel waardevol geweest. Ik heb veel aandacht besteed aan mijn inneming als 

presentiebeoefenaar, waardoor ik tijdens de eerste maanden van mijn thesis vooral belangrijk vond dat 

gasten bij mij zich op hun gemak kunnen voelen. Dit heeft uiteindelijk bevorderend gewerkt voor de 

resultaten binnen het onderzoek. Het veldonderzoek verliep goed en voorspoedig. Mijn enthousiasme 

en goede voorbereiding heeft hier een rol in gespeeld. 

  

Tijdens de gehele thesis periode heb ik goed contact onderhouden met mijn begeleider vanuit Stichting 

Gast. We hebben niet veel contact gehad maar de momenten die we hadden waren prettig en effectief. 

Met mijn 1e examinator zijn een paar momenten geweest waarin contact is geweest. Mijn examinator 

heeft mij behoorlijk vrij gelaten wat ik als prettig heb ervaren. Het heeft mij inzicht gegeven dat ik met 

zelfvertrouwen een zelfstandig thesis project aan kan. Anderzijds is een leerpunt dat ik dit vertrouwen 

ook moet accepteren en tonen. In het begin heb ik regelmatig om advies gevraagd wat eigenlijk niet 

nodig was. 
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Waarde van de thesis 

De aanbevelingen passen binnen de sinds kort ingezette tendens van het belang van het verruimen van 

mogelijkheden tot (vrijwilligerswerk-) en studie voor ongedocumenteerden. In 2016 zijn hier vanuit de 

politiek verschillende moties voor aangenomen. Socioloog Godfried Engbersen betoogt dat als het doel 

van asielbeleid is dat vluchtelingen tijdelijk in Nederland verblijven, wat de meeste vluchtelingen ook 

van plan zijn, dat dit pleit voor een snelle integratie in de samenleving. Wie een sterke sociaal-

economische positie heeft, kan het zich veroorloven te vertrekken en iets nieuws op te bouwen, heeft 

elders meer kansen, is mentaal weerbaarder en durft het daarom eerder aan weer terug te keren naar 

zijn eigen land zodra de situatie daar weer veilig is. Tegelijkertijd leidt een sterke arbeidspositie ook 

tot een sterkere binding met Nederland. Een deel van de goed geïntegreerde asielmigranten die zich 

tijdens hun verblijf in Nederland sociaal-cultureel verbonden zijn gaan voelen met hun nieuwe 

thuisland, keren om die reden niet terug naar hun geboorteland. 
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Bijlagen 

 

Bijlage I- Sociaal activeringsaanbod Stichting Gast 

Activiteiten 

 Groente- en fruittuin Stichting Gast 

dinsdag 13:00-17:00, donderdag 13:00-17:00. Verdiensten: €10,00 per 

dagdeel 

 Fietswerkplaats Stichting Gast  

maandag 13:00-16:00, woensdag 13:00-16:00, vrijdag 09:00-12:00. 

Verdiensten: €10,00 per dagdeel 

 Naaiatelier Pontanus 

maandag 10:00-13:00, vrijdag 13:00-16:00. Verdiensten: verkoop op de 

markt. 

 Creatief atelier Stichting Gast 

zaterdag 10:30-13:00 

 Hobbywerkplaats Nonnendaal 

maandag t/m vrijdag van 09:00-16:00. Maximaal 5 kaarthouders 

 Metaalscheiding Stichting Gast 

1 keer per 3 weken voor 2/3 personen incl. verdiensten 

 Taalles STEP  

maandag 09:30-11:30, dinsdag t/m donderdag 13:00- 15:00 en vrijdag van 

09:30-11:30. Cursist krijgt 2 keer per week 2 uur les. 

 Religieuze instellingen 

woensdagmiddag bijbelles Joshuakerk Nijmegen, vrijdag moskeebezoek, 

zondag bij diverse kerken. 

Sportfaciliteiten 

 Sportkaarten voor Radboud Sportcentrum 

maandag t/m vrijdag van 07:30-23:30, zaterdag en zondag van 08:00-21:00 

 Deelname bij voetbalclub, Orion, SV Nijmegen, Union 

 Deelname bij badmintonclub, Groep Arts, BCN-BT 

 Deelname aan cricketclub Quick 1888 

 Hardloopgroep Gastvrij, deelname Nijmeegse loopevenementen, 

sponsorwerving 

Uitstapjes 

 Filmmiddagen LUX Nijmegen 

4 keer per jaar 

 Museumbezoek 

 Bibliotheek Mariënburg 

Taalcafe Mariënburg elke 1e en 3e woensdag van de maand  

  

Overige activiteiten van/ bij Gast 

 Voedselinzamelingsacties 

Eenmaal per drie weken 

 Rommelmarkt Koningsdag 

 Collecte 

 Bemensen van standje bij evenementen, Music Meeting, Vredesweek en 

vluchtelingenweek 

 Brood en groente ophalen 

Elke woensdagochtend 

 Schoonmaak van kantoorruimten en toilet 
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 Paduakerk jaarmarkt 

 Gastcafé Stichting Gast 

Ontmoetingsplek. Krijgen van eten/toiletspullen. 

 Gastcafé-bardienst 

Elke woensdag van 10:30-13:00 

Vrijwilligerswerk 

 de Klinker 

Politiek café de Klinker is een biologisch, veganistisch (vegetarisch) eetcafé, 

waar vergaderingen, info-avonden en filmvertoningen plaats kunnen vinden 

en dat daarnaast ruimte biedt aan een anarchistische bibliotheek.De Klinker 

wordt volledig gerund door vrijwilligers en is non-profit. Met eventuele winst 

worden sympathieke acties en projecten door het hele land gesteund. 
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Bijlage II- Zoekmethoden en AAOCC criteria 

 

Bij het zoekproces naar academische literatuur is er gebruik gemaakt van het werkboek Slimmer 

zoeken op het internet van Ewoud Sanders (2013). Uit het boek zijn onder andere toetscombinaties 

gebruikt voor zoekopdrachten (ctrl+f) en zoekwoorden en tekens die aan de zoekopdrachten 

toegevoegd zijn om meer zoekresultaten te krijgen (minteken voor uitsluiting, ~ voor synoniemen of 

dubbele aanhalingstekens voor letterlijke citering). Ten slotte heeft de onderzoeker gebruik gemaakt 

van de sneeuwbalmethode. Sanders (2013) betoogt dat je bij deze methode op zoek gaat naar de 

belangrijkste (recente) literatuur over het zoek onderwerp en dit dient als startpunt. In de literatuurlijst 

of noten van deze publicatie worden eerdere publicaties genoemd over hetzelfde onderwerp. Op deze 

manier wordt de sneeuwbal steeds groter. Tijdens het zoeken naar bronnen is gebruik gemaakt van de 

volgende websites: www.google.com/scholar, www.picarta.nl, www.saxionbibliotheek.nl & 

www.books.google.com.  

  

De kernbegrippen sociale activering, behoeftes en motivaties zijn gebruikt in deze thesis. In 

onderstaande tabel is per kernbegrip een zoektermen-overzicht weergegeven: 

Kernbegrip Zoektermen 

Sociale activering  Sociale activering 

 Werk ongedocumenteerde vluchtelingen 

 Sociale activering ongedocumenteerden 

 Sociale activering ongedocumenteerde vluchtelingen hulporganisaties 

 Definitie sociale activering 

 Visie sociale activering 

 Scriptie ongedocumenteerde vluchtelingen 

 Werk uitgeprocedeerde asielzoekers 

 Typen sociale activering 

Motivatie  Motivatie 

 Definitie 

 Motivation 

 Motivatie theorie 

 Typen motivaties 

 Motivational factors 

 Zelfdeterminatietheorie 

 Extrinsieke motivatie 

 Intrinsieke motivatie 

Behoeftes  Definitie behoeftes 

 Definition needs 

 Behoeftes 

 Behoeftes modellen 

 Theories about needs 

 Theorieën behoeftes 

 Theorie Herzberg 

 Ecologisch systeemmodel Bronfenbrenner 

 

Aan de hand van de AAOCC criteria zijn de bronnen beoordeeld. Bij voorkeur werden alleen bronnen 

vanaf 2004 tot heden gebruikt, hoewel het niet altijd mogelijk was om recente publicaties over een 

onderwerp te vinden. In dit geval werden bronnen van vóór 2004 gebruikt. Ook zijn per zoekopdracht 
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alleen de eerste 4 pagina’s gebruikt voor het zoeken van bronnen omdat gebleken is dat de pagina’s 

die daarna aan bod komen in ruime mate niet meer voldoen aan de gestelde zoekopdracht. Hieronder 

2 voorbeelden van bronnen die zijn gebruikt binnen het onderzoek en beoordeeld aan de hand van de 

AAOCC methode. 

Bron Deci, E., & Ryan, R. (2000). The ‘what’ and the ‘why’of goal pursuits: Human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 2000. 

Authority Deze bron is allereerst interessant omdat Deci & Ryan de wetenschappers zijn achter de 

zelfdeterminatietheorie, wat een grote rol speelt binnen dit thesis project aangezien het 

belangrijk is inzicht te krijgen in de motieven van gasten om deel te nemen aan 

activiteiten. 

Accuracy De bron is direct geschreven door de auteurs achter de zelfdeterminatietheorie en is 

goed onderbouwd.  

Objectivity Het doel van dit artikel in het tijdschrift is om meer inzicht te verschaffen in de 

zelfdeterminatietheorie en het tijdschrift waarin het gepubliceerd is heeft een naam 

hoog te houden waardoor het onwaarschijnlijk is dat deze fouten bevat. 

Currency Het tijdschrift komt uit 2000 maar is wel geschreven door de originele auteurs en 

daarmee betrouwbaarder dan andere auteurs die citaten van Deci & Ryan bewerkt 

hebben. 

Coverage Dit artikel is vrij te verkrijgen en lijkt compleet te zijn. De informatie is relevant voor de 

thesis vanwege de beschrijving van de zelfdeterminatietheorie. 

  

Bron 

Stickdorn, M., & Schneider, J. (2011). This is Service Design Thinking. Hoboken, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Authority Dit boek is geschreven door 23 verschillende auteurs die hun kennis over Service 

Design (denken) samengebundeld hebben in dit boek.  

Accuracy Veel praktijkvoorbeelden worden benoemd met daarbij het gebruik van de verschillende 

methodes binnen Service Design. Het geeft een beknopt inzicht in vele verschillende 

technieken en wanneer deze het best toegepast kunnen worden. Het boek is hiermee 

betrouwbaar en valide. 

Objectivity Het boek is geschreven voor beginners die hun kennis over Service Design willen 

verbreden en is daarnaast geschikt voor Service Design professionals vanwege de vele 

praktijkvoorbeelden en toepassingen van de methodes. 

Currency Het boek is uitgebracht in juli 2013 en daarmee recent.  

Coverage Het boek is relevant voor deze thesis vanwege de vele praktijkvoorbeelden en cases en 

dient als naslagwerk voor informatie. 
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Bijlage III- Nederlandse hulporganisaties voor ongedocumenteerde vluchtelingen 

Bij de Stichting Landelijk ongedocumenteerden steunpunt (LOS) zijn op dit moment 41 organisaties 

bekend die hulp bieden aan ongedocumenteerde vluchtelingen, waarbij Bed, Bad, Brood locaties niet 

zijn meegenomen omdat deze niet voorzien in een activiteitenaanbod (Stichting LOS, 2017). Waar 

sommigen enkel juridische en medische bijstand bieden voegen andere organisaties daar een 

activiteitenaanbod aan toe. Onderstaande tabel laat de locatie, provincie, naam en financiële 

ondersteuning die deze hulporganisaties ontvangen zien.  

  Stad Provincie Organisatie Financiële ondersteuning 

(Stichting Los, 2017) 

1 Emmen Drenthe Stichting op Stee Gemeente, kerken, fondsen en 

donateurs 

2 Drachten Friesland Interkerkelijke werkgroep AZC 

Drachten 

Kerken en donateurs 

3 Nijmegen Gelderland Stichting GAST Fondsenwerving 

4  Nijmegen Gelderland Project Noodopvang Nijmegen 

(Vluchtelingenwerk) 

Gemeente 

5 Nijmegen Gelderland Wereldvrouwenhuis Mariam van 

Nijmegen 

Donaties en giften 

6 Arnhem Gelderland Noodopvang Arnhem Gemeenten, jaarlijkse toelage 

7 Arnhem Gelderland VluchtelingenPlatform Arnhem Kerken, fondsen en 

particulieren 

8 Didam Gelderland Stichting toekomst voor 

vluchtelingen in nood 

Donaties, giften en fondsen 

9 Wageningen Gelderland Stichting Vluchteling onder dak Gemeente en donaties 

10 Wageningen Gelderland Mai Mi Bath donaties, kerken, eenmalige 

giften van organisaties 

11 Groningen Groningen Internationaal Netwerk van 

Lokale Initiatieven tbv. 

Asielzoekers (INLIA) 

Kerken, fondsen en gemeente 

12 Groningen Groningen Werkgroep Vluchtelingen vrij n.n.b. 

13 Roermond Limburg Stichting Noodhulp 

Vluchtelingen 

Donateurs en kloosters 

14 Venlo Limburg Stichting Noodopvang 

Asielzoekers Venlo 

kerken, donateurs en gemeente 

15 Sittard Limburg Stichting Noodopvang Dakloze 

Vreemdelingen Sittard-Geleen-

Born 

Kerken en donateurs 
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16 Heerlen Limburg VLOT team Gemeente, particulieren, 

kloosterordes, scholen en 

bedrijfsleven 

17 Amsterdam Noord-

Holland 

Amsterdams Solidariteits 

Komitee Vluchtelingen/ 

Steunpunt VLuchtelingen 

(ASKV/SV 

Fondsenwerving, donateurs en 

gemeente 

18 Amsterdam Noord-

Holland 

Harriet Tubmanshuis Fondsenwerving, particulieren 

en diaconieën  

19 Amsterdam Noord-

Holland 

Jeannette Noel-huis Fondsenwerving 

20 Amsterdam Noord-

Holland 

Steungroep Vrouwen zonder 

Verblijfsvergunning (SVZV) 

Fondsenwerving, donateurs en 

kerk(en) 

21 Haarlem Noord-

Holland 

Stem in de Stad, afdeling 

Asielzoekers 

Fondsenwerving en giften 

22 Zaandam Noord-

Holland 

Stichting Noodopvang 

Asielzoekers Zaanstreek 

Gemeente en kerken 

23 Enschede Overijssel Bondgenootschap Vluchtelingen 

Raad van kerken 

kerken, donateurs en collectes 

24 Zwolle Overijssel Dakloze Asielzoekers tijdelijke 

opvang (DATO) 

Gemeente 

25 Almelo Overijssel De Wonne Fondsenwerving, eigen 

middelen 

26 Hertme Overijssel Noodopvang Dakloze 

Asielzoekers (NDA) 

Fondsenwerving bij kerken en 

particulieren 

27 Utrecht Utrecht Fanga Musow Fondsenwerving 

28 Utrecht Utrecht Huize Agnes Fondsenwerving, donateurs 

29 Utrecht Utrecht Stichting Dienstverlening aan 

Buitenlanders 

Kerk, fondsenwerving 

30 Amersfoort Utrecht Stichting noodfonds 

Vluchtelingen 

Gemeente 

31 Utrecht Utrecht Stichting Noodopvang Dakloze 

Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)  

Gemeente 

32 Utrecht Utrecht Stichting Seguro Gemeente 

33 Utrecht Utrecht Stichting Lauw-Recht (STIL) Gemeente, fondsenwerving en 

donateurs 
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34 Utrecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug n.n.b. 

35 Den Haag Zuid-

Holland 

De Halte Hervormde Diakonie Den Haag 

en fondsenwerving 

36 Den Haag Zuid-

Holland 

Haags noodfonds vluchtelingen Gemeente 

37 Den Haag Zuid-

Holland 

Participating Refugees in 

Multicultural Europe (PRIME)  

Fondsenwerving en een klein 

deel gemeentelijke steun 

36 Leiden Zuid-

Holland 

Fabel van de Illegaal n.n.b. 

37 Leiden Zuid-

Holland 

Stichting uitgeprocedeerde 

Vluchtelingen en andere 

Vreemdelingen (STUV) 

Gemeente en fondsenwerving 

38 Rotterdam Zuid-

Holland 

Pauluskerk Vluchtelingenwerk Donateurs, kerken en fondsen. 

De 20 personen in het Leger 

des Heils worden door de 

gemeente betaald. 

39 Rotterdam Zuid-

Holland 

Rotterdams 

Ongedocumenteerden Steunpunt 

(ROS) 

Fondsenwerving 

40 Papendrecht Zuid-

Holland 

Stichting Noodopvang 

Papendrecht (SNP) 

Subsidie van kerken en vele 

particulieren donateurs vnl uit 

de verschillende kerken. 

41 Vlaardingen Zuid-

Holland 

Stichting Uitvlucht Donateurs, kerken; incidentele 

steun van fondsen en gemeente 
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Bijlage IV: Het 8-delige presentieproces 

 

(Baart, 2011, p.760) 
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Bijlage V: Gespreksleidraad ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan Stichting Gast 

De interviewguide is opgedeeld in verschillende thema’s. De introductie is zo helder mogelijk 

opgeschreven omdat deze belangrijk geacht wordt voor het verdere verloop van het gesprek. Binnen 

het thema persoonlijke situatie respondent & Kennis en ervaring activiteitenaanbod Stichting Gast 

wordt er gestart met een kennismaking en voorzichtig gepeild naar eventuele interesses met 

betrekking tot het doen van activiteiten. Het thema Motivatie & behoeftes deelname activiteiten peilt 

naar verschillende thema’s die voortkomen uit het literatuuronderzoek. Vervolgens wordt het gesprek 

afgesloten. De interviewguide is opgesteld uit het theoretisch kader en persoonlijke gesprekken met 

gastbegeleiders, vrijwilligers en gasten gelieerd aan Stichting Gast. 

 

Introductie 

- Kennismaking 

- Op gemak laten voelen (koffie/thee/koek aanbieden) 

- Taal tijdens gesprek:  

Nederlands, individueel gesprek. Engels/Nederlands, individueel gesprek, Engels, individueel gesprek. 

Andere talen: gesprek met tolk en respondent. 

- Onderzoek uitleggen: ‘Fijn dat jij met mij een gesprek wilt voeren. Stichting Gast en ik zijn benieuwd 

naar hoe jij jezelf wilt ontwikkelen nu je in Nederland bent, door middel van het doen van activiteiten. 

Ik zou graag van jou willen weten waar jouw interesses liggen en wat jouw behoeftes en motieven 

(motivaties) zijn. In dit gesprek gaat het dan ook alleen over hoe jij jezelf wilt ontwikkelen.’ 

- Benadrukken anonimisering van gegevens: ‘Alle informatie die jij mij geeft wordt door mij 

vertrouwelijk behandeld. In het verslag dat ik aan Stichting Gast zal overhandigen zal jouw naam niet 

worden genoemd.’ 

- Toestemming opname dictafoon: ‘Als ik het gesprek mag opnemen, kan ik beter naar jouw verhaal 

luisteren en weet ik zeker dat ik geen informatie mis. De opnames worden alleen door mij geluisterd 

om uit te werken op papier. Mocht je dit niet prettig vinden dan schrijf ik op wat jij zegt. 

- Benadrukken dat alles wat men zegt goed is, er zijn geen foute antwoorden: ‘Alle antwoorden zijn 

van waarde voor Stichting Gast om goed van jou te kunnen weten hoe Stichting Gast jou nog beter zou 

kunnen ondersteunen/helpen. Des te eerlijker jij antwoord, des te beter Stichting Gast eventueel kan 

aansluiten op jouw behoeftes en motivaties. Mocht je sommige vragen niet willen beantwoorden dan is 

dat goed. 

- Duur interview: 15-30 minuten 

- Belangrijk: Wanneer de respondent naar aanleiding van het interview of een specifieke vraag, 

wedervragen gaat stellen zoals: kan jij mij helpen met (bijvoorbeeld: steun op welke manier dan ook) 

hier niet concreet op in gaan. Benadrukken dat jij hier geen antwoord op kan geven en eventueel 

doorverwijzen naar zijn/haar gastbegeleider of een andere vertouwenspersoon binnen Stichting Gast. 

 

Onderzoeksvragen 

De interviewguide geeft antwoord op onderstaande onderzoeksvragen: 

Hoofdvraag 1: Wat zijn de motivaties en behoeftes van ongedocumenteerde vluchtelingen gelieerd aan 

Stichting Gast ten aanzien van activiteiten en begeleiding binnen en/of buiten het sociale 

activeringsproject van Stichting Gast? 

Deelvraag 1: Wat zijn de motieven van gasten gelieerd aan Stichting Gast ten aanzien van sociale 

activering? 

Deelvraag 2: Welke behoeftes hebben gasten met betrekking tot sociale activering? 

 

Interviewtopics 

- Persoonlijke situatie respondent 

- Kennis activiteitenaanbod Stichting Gast 

- Ervaring activiteitenaanbod Stichting Gast 
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- Motivaties deelname activiteiten 

- Behoeften deelname activiteiten 

- Persoonlijke verandering 

Topic: Persoonlijke situatie respondent 

 

 

Initiële startvraag & onderwerpen 

Demografische kenmerken [Subtopic is 

opgesteld om aan de hand van gegeven 

informatie later in het interview op terug 

te komen] 

Ik heb mijzelf zonet al voorgesteld maar ben vooral 

benieuwd naar jou. Kun je wat vertellen over jezelf? 

      -      Naam 

 Aantal jaar/maanden in Nederland 

 Aantal jaar/maanden bij Stichting Gast 

 Land van herkomst 

 

 

Relatie respondent met Stichting Gast 

[Subtopic is opgesteld uit veldonderzoek 

bij Stichting Gast] 

Heb jij een gastbegeleider binnen Stichting Gast? 

 Indien ja: Wie?- Relatie m.b.t. activiteiten 

 Indien nee: Goede band met andere vrijwilliger?- 

waarom en relatie met deze vrijwilliger 

Werk & opleiding [Subtopic is opgesteld 

om aan de hand van gegeven informatie 

later in het interview op terug te komen] 

Heb je gewerkt en/of gestudeerd in jouw land van 

herkomst? 

Werk 

 type werk- keuzeverantwoording 

 betaald werk 

 type studie- keuzeverantwoording 

Opleiding 

 Type studie- keuzeverantwoording 

Dagbesteding [Subtopic is opgesteld om 

aan de hand van gegeven informatie later 

in het interview op terug te komen] 

Heb je hobby’s? 

 Hobby’s in Nederland en land van herkomst 

Wat doe je zoal op een dag? 

 Let op: Gevoelige vraag, alleen benoemen indien 

geen antwoord op bovenstaande vraag en dan 

alsnog zelf peilen naar situatie op dat moment. 

Persoonlijke kwaliteiten [Subtopic is 

opgesteld uit theoretisch kader] 

Wat zijn jouw kwaliteiten? Waar ben je goed in? 

 Indien werkgerelateerde zaken worden benoemd 

doorvragen naar zaken daarbuiten 

 

Topic: Kennis activiteitenaanbod 

Stichting Gast 

Initiële startvraag & onderwerpen 

Bekendheid activiteiten binnen het 

aanbod [Subtopic is opgesteld uit 

veldonderzoek bij Stichting Gast] 

Ben je ermee bekend dat Stichting Gast activiteiten 

aanbiedt?  

 Indien ja: hoe en door wie? 

 Indien nee: doe je nu mee aan activiteiten (peilen 

of respondent vraag wel begrepen heeft) 



78 
 

Benoemen activiteiten [Subtopic is 

opgesteld uit veldonderzoek bij Stichting 

Gast] 

Welke activiteiten zijn dit bijvoorbeeld? 

 Respondent benoemt x aantal activiteiten, peilen 

of respondent voldoende bekend ermee is. 

Zoniet: na afloop activiteitenlijst aanbieden 

Gewezen op activiteitenaanbod 

[Subtopic is opgesteld uit veldonderzoek 

bij Stichting Gast] 

Wie heeft jouw erop gewezen dat je activiteiten kunt doen 

bij Stichting Gast? 

 Op welke manier hierover geïnformeerd?- door 

wie? 

 Welke rol heeft jouw gastbegeleider hierin 

gespeeld? (indien respondent er één heeft) 

Kenbaar maken interesse [Subtopic is 

opgesteld uit veldonderzoek bij Stichting 

Gast] 

Weet je bij wie je jouw interesse kenbaar moet maken 

wanneer je deel wilt nemen aan activiteiten? 

 Aanmelding 

 benoemen verantwoordelijke binnen Stichting 

Gast 

 

 

 

  

Topic: Ervaring activiteitenaanbod Stichting 

Gast 

Initiële startvraag & onderwerpen 

Deelname activiteiten [Subtopic is opgesteld 

uit veldonderzoek bij Stichting Gast] 

Heb jij wel eens aan activiteiten meegedaan die 

door Stichting Gast zijn georganiseerd? 

 Indien ja: welke? frequentie? reden? 

 Indien nee: reden? 

 

 

Mening Activiteiten [Subtopic is opgesteld uit 

theoretisch kader] 

Wat vind/ vond je leuk aan activiteit(en) X 

(benoemen)? 

 Aspecten 

 Over het algemeen 

Frequentie aanbod [Subtopic is opgesteld uit 

veldonderzoek] 

Vindt jij dat de activiteiten vaak genoeg worden 

aangeboden? 

 Indien nee: zou je vaker gaan wanneer de 

activiteit ook vaker wordt aangeboden? 

  

Topic: Motivatie & Behoeften deelname 

activiteiten 

Initiële startvraag & onderwerpen 

Reden voor deelname [Subtopic is opgesteld uit 

theoretisch kader] 

Wat is/zijn jouw belangrijkste redenen om (al dan 

niet) mee te doen aan activiteiten? 

- Doorvragen belangrijkste redenen 

- Doorvragen belangrijkste redenen per activiteit  
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Reden voor deelname (onkostenvergoeding) 

[Subtopic is opgesteld uit theoretisch kader en 

veldonderzoek] 

Doe je mee aan de activiteiten omdat je er een 

onkostenvergoeding voor krijgt of omdat je het 

oprecht leuk vindt?  

 Zou je ook meedoen als je geen geld 

krijgt? 

  

Persoonlijke doel deelname [Subtopic is 

opgesteld uit theoretisch kader] 

Wat wil je bereiken (persoonlijke doel) met het 

doen van activiteiten? 

Zelfontplooiing [Subtopic is opgesteld uit 

theoretisch kader] 

Op welke manier zou jij je graag willen 

ontwikkelen? 

 Welke activiteiten passen daar bij? 

 

Topic: Persoonlijke verandering Initiële startvraag & onderwerpen 

Verandering door Stichting Gast [Subtopic is 

opgesteld uit veldonderzoek] 

Wat is er voor jou veranderd sinds dat je bij Stichting 

Gast bent? 

 Positief 

 Negatief 

Verandering door deelname activiteiten 

[Subtopic is opgesteld uit veldonderzoek & 

theoretisch kader] 

Wat is er voor jou veranderd nu je meedoet aan 

activiteiten van Stichting Gast? 

 Positief 

 Negatief 

Aanraden deelname activiteiten [Subtopic is 

opgesteld uit veldonderzoek & theoretishc 

kader] 

Zou jij andere gasten aanraden om deel te nemen aan 

activiteiten die Stichting Gast nu of in de toekomst 

organiseert? 

 Reden? 

 Persoonlijke opbrengt voor respondent 

(indien onvoldoende aan bod gekomen) 

Tips stimuleren deelname activiteiten 

[Subtopic is opgesteld uit veldonderzoek] 

Heb jij nog tips voor Stichting Gast om deelname aan 

activiteiten meer te stimuleren? 

Afsluiting 

- Afsluiten interview ‘Bedankt voor dit (gezellige) gesprek. Bedankt voor jouw openheid en duidelijke 

antwoorden. Zijn er nog dingen die je graag wilt zeggen, die in het gesprek nog niet aan bod zijn 

gekomen?’ 

- Benadrukken vertrouwelijkheid gegevens ‘Jouw naam zal niet genoemd worden wanneer ik de 

gegevens uitwerk.’Wanneer je nog verdere vragen hebt dan kan je mij altijd aanspreken. Ik ben vaak op 

woensdagochtend in het gastcafé van Stichting Gast’  

Einde interview. 
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Bijlage VI- Overzicht respondenten 

 

Respondent Sekse Opgenomen met dictafoon 

Respondent 1: Aman*  Man Nee 

Respondent 2: Abdel* Man Nee 

Respondent 3: Osman* Man Ja 

Respondent 4: Khalid* Man Nee 

Respondent 5: Markouch* Man Ja 

Respondent 6: Anthony* Man Ja 

Respondent 7: Rifat* Man Ja 

Respondent 8: Shahin* Man Ja 

*= naam gefingeerd. 
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Bijlage VII: Codeboom deelonderzoek I 

 

Kernbegrip Axiale codes Open codes 

Persoonlijke situatie Moeilijk leven Schokkende gebeurtenis (2x) 

    Situatie thuisland (6x) 

    Gemis vrienden(1x) 

    Veel verdriet (1x) 

    Leven op straat (4x) 

  In de wachtstand Onzekerheid procedure (8x) 

    Machteloosheid (5x) 

  Bronnen veerkracht Stichting Gast(5x)  

    Geloof(7x) 

    Geloof in jezelf(2x) 

    Steun van andere gasten (1x) 

    Positief denken(2x) 

    Niet nadenken over 

problemen(4x) 

  Persoonlijke kwaliteiten Sport (3x) 

    Werkgerelateerd (4x) 

    Niet weten (3x) 

      

Kennis activiteitenaanbod 

Stichting Gast 

Benoemen activiteiten binnen 

het aanbod 

Tuin (5x) 

    Fietsenwerkplaats (7x) 

    Sport (4x) 

    voedselactie (2x) 

    Naaiatelier (1x) 
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  Gewezen op activiteiten Netwerk buiten Stichting Gast 

(2x) 

    Niemand (3x) 

    Stichting Gast (3x) 

  Kenbaar maken interesse 

activiteiten 

Niet bekend (5x) 

    Vrijwilliger Stichting Gast (3x) 

      

Ervaring activiteitenaanbod 

Stichting Gast 

Frequentie deelname 

activiteiten 

vaste dag(en) (3x) 

    Wisselend(5x) 

      

Motivatie Deelname activiteiten Rust in het hoofd(9x) 

    Toekomstgericht(10x) 

    Bezig blijven (9x) 

    Netwerk opbouwen (1x) 

    Oprechte interesse (2x) 

    Gezondheidsoverweging(en) 

(1x) 

    Onkostenvergoeding (5x) 

    Nederlandse taal (1x) 

    Niet op straat (4x) 

      

Tips Stichting Gast Stimuleren deelname 

activiteiten 

Talenten benutten (4x) 

    individuele gesprekken (4x) 

    transparantie (2x) 

    doelen stellen (1x) 

    Nederlands leren (2x) 
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Verantwoording codering: In de codeboom is onderscheidt gemaakt in 5 kernbegrippen die in de 

resultatenverwerking van het onderzoek benoemt worden. Vervolgens zijn hier axiale codes onder 

geformuleerd en daarnaast open codes. Achter de open codes is aangegeven hoevaak deze zijn 

benoemd tijdens het interview. Dit wordt in de resultatenbespreking aangevuld met tekstfragmenten 

uit de interviews. De codeboom is idealiter een weerspiegeling van de aangehouden volgorde van de 

interviewguide. Omdat deze een semigestructureerd karakter heeft kan dit enigszins anders zijn. 
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Bijlage VIII- Interviewguide hulporganisaties 

De interviewguide is opgedeeld in verschillende thema’s. Deze thema’s komen enerzijds voort uit het 

theoretisch kader en anderzijds door input van Dhr.Sef Maessen, penningmeester van Stichting Gast. 

 

Introductie 

- Kennismaking 

- Onderzoek kort uitleggen inzicht krijgen in zowel de vormgeving van het sociale activeringsaanbod 

als de handelswijze en stimulering door de organisatie ten opzichte van de doelgroep. 

- Toestemming vragen voor opname met dictafoon 

- Duur interview: +- 1 uur 

 

Demografische kenmerken 

- Naam 

- Functie 

- Aantal jaren werkzaam bij Hulporganisatie 

- Oprichtingsjaar hulporganisatie  

- Oprichtingsjaar Sociale Activeringsprogramma Omschrijving geven. Doorvraag:’welke positieve 

verandering bemerkt de organisatie bij de doelgroep sinds er activiteiten worden aangeboden?’ 

- Aantal vrijwilligers Betaalde medewerkers, verloop (het eventueel tackelen van verloop), stimuleren 

van vrijwilligers 

- Ontvangen van financiële steun Van wie? 

- Krijgt eenieder een persoonlijke begeleid(st)er toegewezen Indien ja: ‘aan welke criteria moet dan 

worden voldaan? Indien nee: ‘wat is hier de reden voor?’ 

  

De interviewguide geeft antwoord op onderstaande onderzoeksvragen: 

Hoofdvraag 2 : Wat zijn de ervaringen van hulporganisaties met sociale activering gezien de juridische 

uitsluiting van ongedocumenteerden en het bureaucratisch veld de maatschappij met betrekking tot 

ongedocumenteerde vluchtelingen waarin men handelt? 

Deelvraag 4: Op welke wijze geven hulporganisaties vorm aan haar sociale activeringsprojecten voor 

ongedocumenteerde vluchtelingen? 

Deelvraag 5: Op welke manier handelen hulporganisaties binnen het bureaucratisch veld van van de 

maatschappij met betrekking tot ongedocumenteerde vluchtelingen aangaande sociale activering? 

Deelvraag 6: Welke motiverende strategieën past de organisatie toe om haar doelgroep te stimuleren 

om actief te zijn? 

  

Visie  sociale activering  

Waarom wil de organisatie ongedocumenteerden activeren? Doorvraag:’welke motieven liggen 

hieraan ten grondslag?’ 

Welke doelstelling heeft de organisatie opgesteld met betrekking tot sociale activering onder de 

doelgroep? Doorvraag: ‘vanuit welke motivatie is deze doelstelling opgesteld?’ 

Vanuit welke visie handelt de organisatie? Indien niet genoemd: activerend arbeidsmarktbeleid ( 

voorwaarden scheppen naar betaald werk, trajectbegeleiding programma’s in de vorm van 

arbeidsvoorlichting en bemiddeling, scholing en vorming) of activerend welzijnsbeleid (puur gericht 

op doorbreken van sociaal isolement door dagbesteding, niet gericht op economische arbeid) 
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Vormgeving sociale activeringsprogramma 

Welke activiteiten biedt de organisatie aan? Doorvraag: ‘van welke derde zijn deze activiteiten voor 

het grootste gedeelte gefinancierd?’ 

Waarom worden juist deze activiteiten aangeboden? Doorvraag: ‘zijn deze activiteiten gericht op 

arbeidsmarktactivering of maatschappelijk herstel?’ 

Zijn deze activiteiten door de organisatie zelf opgezet of door middel van samenwerking met 

derden? Verantwoording van keuze 

Wordt er een (kleine) onkostenvergoeding aangeboden aan de doelgroep bij de activiteiten? Indien 

nee. Door naar volgende vraag.. Indien ja: ‘Zijn deze activiteiten dan ook populairder of frequenter 

bezocht? 

Worden (enkele) activiteiten door de organisatie verplicht gesteld? Indien ja: waarom en welke? 

 

Strategie activeren doelgroep 

Welke strategie past de organisatie toe om de doelgroep te activeren? 

Is er sprake van een individuele of groepsgerichte aanpak? Alleen vragen indien niet duidelijk naar 

voren gekomen bij de vorige vraag 

Is er sprake van een gedifferentieerde benadering? Doorvraag:’op welke manier gebeurt dit?’ 

Welke verandering bemerkt de organisatie bij haar doelgroep wanneer zij deelnemen aan 

activiteiten? Doorvraag: ‘in hoeverre meten jullie dat?’ 

In hoeverre merkt de organisatie dat het niveau van de Nederlandse/Engelse taal een rol speelt in in 

het aantal participanten aan de activiteiten? Doorvraag:’hoe bereikt de organisatie diegenen die niet 

of zeer gering deelnemen aan activiteiten?’ 

  

Regie sociale activering  

Waar loopt de organisatie tegenaan bij de uitvoering van activiteiten?  

In hoeverre belemmert de wetgeving de reikwijdte en de uitvoering van de activiteiten? Doorvraag: 

‘welke wetten specifiek?’ 

Wat wil de organisatie reëel gezien wat nu (nog) niet mogelijk is aangaande het aanbod aan 

activiteiten? 

In hoeverre wordt er naar buiten uit ruchtbaarheid gegeven bij het organiseren van de activiteiten? 

Doorvraag: ‘waarom wordt dit zo gedaan?’ 

Wat is de relatie tussen de gemeente en media bij het organiseren van activiteiten? 

  

Afsluiting 

- Danken voor medewerking 

- Aanbieden klein presentje Deventer koek 

- Wilt u nog iets kwijt wat nog niet aan bod is gekomen? 

- Mogelijkheid om contact op te nemen met aanvullende vragen? 

- Als u vragen heeft schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Visitekaartje afgeven 
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Bijlage IX: Codeboom deelonderzoek II 

  

Axiale codes Open Codes Tekstfragmenten 

Achtergrond- 

informatie 

Voorstellen 1.1,2.1, 3.1, 3.1a 

  Ontstaan 2.2,2.2a, 3.2, 3.2a 

  Organisatie 1.2, 2.10 

  Organisatiestructuur 1.4, 1.4a, 2.5, 2.5a, 3.10, 3.10a, 

  Verloop 1.5, 2.4, 2.4a, 3.11 

  Stimuleren vrijwilligers 1.6,1.6a, 2.6, 3.12 

  Financieel 1.3, 1.3a, 2.7, 2.7a, 3.13, 3.13a 

      

Visie sociale activering activerend 

arbeidsmarktbeleid 

1.11, 2.17 

  activerend welzijnsbeleid 1.12, 2.13, 2.16, 3.9 

  Verplichtstelling deelname 1.16, 2.13, 3.18 

  Doelstelling 1.9, 1.9a, 1.9b, 1.9c, 2.14, 3.8,3.8a,3.8b 

      

Vormgeving sociale 

activerings- 

programma 

Opzet 1.7, 1.7a,1.bc,2.15, 2.15a, 2.15b, 3.3, 3.3a 

  Trajecten 1.13 

  Dagbesteding nieuwe stijl 1.14, 2.18, 3.4, 3.4a 

  Samenwerking 1.10, 1.10a, 1.10c, 2.19, 3.7, 3.7a, 3.7b, 

3.7c, 3.7d 

  Onkostenvergoeding 1.16, 2.20, 3.17 

  Persoonlijke begeleider 1.26, 2.27, 3.14, 

      

Strategie activeren 

doelgroep 

Individuele aanpak 1.17, 2.11a, 2.11b, 2.11c 

  Groepsgerichte aanpak 2.21, 3.19, 3.19a 
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  Verandering doelgroep door 

activering 

1.18, 2.3, 2.3a, 3.5 

  Succes meten 1.19, 1.19a, 2.23, 3.16 

  Rol taal in aantal 

participanten 

1.21, 2.25, 3.20, 3.20a 

      

Regie sociale 

activering 

Barrières uitvoering 

activiteiten 

1.22, 2.24, 2.24a, 3.21 

  Belemmering wetgeving 1.23, 1.23a, 2.4, 2.4a, 3.6, 3.6a, 3.6b, 3.6c 

  Toekomstdromen 1.24, 2.26,3.23 

  Ruchtbaarheid naar buiten 

toe 

1.20, 1.20a, 1.20b, 2.9, 2.9a, 2.9b, 2.9c, 

2.9d, 3.15, 3.15a, 3.15b, 3.15c 

  Relatie met de  gemeente 1.25, 2.8, 2.8a, 3.22,3.22a 

Verantwoording codering. In de codeboom is onderscheidt gemaakt in Axiale codes die in de 

resultatenverwerking van het onderzoek benoemt worden. De codes die horen bij het kopje 

’Achtergrondinformatie’ komen deels voort uit de nadrukkelijke wens van de opdrachtgever. Enkele 

codes zijn niet van nut voor het onderzoek. Per axiale code zijn open codes geformuleerd die uit de 

analyse van de interviews zijn ontstaan. Tekstfragmenten geven vervolgens weer wat er in de tekst is 

benoemd. Een tekstfragment kan op zijn uitgebreidst de volgende code bevatten: 1.12A De betekenis 

hiervan wordt hieronder verklaard: 

 

1 12 A 

Staat voor het nummer 

welke gegeven is aan de 

hulporganisatie (zie tabel in 

paragraaf 6.3). 

In bovenstaande tabel krijgt 

hulporganisatie 1 de kleur 

rood, 

hulporganisatie 2 de kleur 

blauw 

en hulporganisatie 3 de 

kleur groen 

Staat voor het 

nummer wat 

gegeven is aan 

elke axiale code. 

Kan toegevoegd worden aan het tekstfragment 

wanneer de gecodeerde tekst niet een 

opeenvolgend geheel is (door het doorhalen van 

niet-interessante informatie voor het onderzoek) of 

wanneer het onderwerp op een later moment aan 

bod komt. 

  

De codeboom is idealiter een weerspiegeling van de aangehouden volgorde van de interviewguide. 

Omdat deze een semigestructureerd karakter heeft kan dit enigszins anders zijn. 
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Bijlage X- Weergave ideeën brainwriting sessies 

 

Brainwriting II: Toekomstgericht, autonomie, traject, tastbare beloning, betrokkenheid 

 

1. ‘Respect voor de autonomie van gasten en bezoekers is vereist bij de toekomstgerichte trajecten.’ 

2. ‘Autonomie van de gasten is een belangrijk doel van Stichting Gast. Er moeten manieren worden 

gedefinieerd om het ook te bereiken.’ 

3. ‘Betrokkenheid is de ziel van ons werk. Wij zijn op de toekomst gericht, al te veel omzien werkt 

remmend.’ 

4. ‘Tastbare beloning is voor wie? Hebben gasten daarnaast een extrinsieke/extra stimulerende 

beloning nodig?’ 

5. ‘Toekomstgericht hangt af van persoonlijke situatie. Die kan héél verschillend zijn. Denk aan 

intelligentie, leeftijd, geaccepteerd worden door de omgeving. Zij die zelfstandig aan de toekomst 

willen werken mogen best een vorm van beloning krijgen. Dit versterkt ook de betrokkenheid.’ 

6. ‘Ze betrekken bij acties voor goede doelen- Bij situatie in hun eigen land politieke scholing.’ 

7. ‘Toekomst via hulporganisaties en acties. Autonomie in groepsverband. Toekomst bieden in 

gasthuis waaraan ze meebetalen.’ 

8. ‘Begeleidingstrajecten zijn toekomstgericht en gericht op autonomie. Bij begeleiding is 

betrokkenheid vereist. Tastbare beloning stimuleert. 

9. ‘Erkennen van de realiteit. Vechten voor de mogelijkheden om te werken/studeren. Vechten voor 

een verzekering.’ 

  

 

Brainwriting III: Basisrechten, participatie, veerkracht, acceptatie, sociale bewogenheid 

  

1. ‘Gespreksgroepen onderling en/of met buitenstaanders.’ 

2. ‘Alle mensen hebben basisrechten (mensenrechten). Een recht is het recht om deel te nemen aan 

de samenleving. Dat vraagt om acceptatie en sociale bewogenheid van de samenleving. 

3. ‘Participatie aan activiteiten buiten Stichting Gast zal de acceptatie van de doelgroep in de 

maatschappij verhogen.’ 

4. ‘Ook illegalen hebben basisrechten.’ 

5. ‘Participatie in de maatschappij is essentieel voor een gezond functioneren van het individu.’ 

6. ‘Veel gasten vertonen een bewonderenswaardige veerkracht.’ 

7. ‘Participatie in de maatschappij bevordert een menswaardig bestaan voor gasten.’ 

8. ‘Bijzonder hoe groot de veerkracht is van veel cliënten.’ 

9. ‘Acceptatie van de huidige situatie kan tot een verhoogde veerkracht van de gasten leiden.’ 

10. ‘Hoe bevorderen we de acceptatie van asielzoekers?’ 

11. ‘Sociale bewogenheid is de kern voor iedere vrijwilliger van Stichting Gast.’ 

12. ‘Om aanspraak te maken op basisrechten moet je wel participeren.’ 

  

Brainwriting IV: Transparantie, competentie, zorgen voor een ander, talenten, intermenselijk 

  

1. ‘Een van de mooiste aspecten van ons werk is het ontdekken van de talenten van onze gasten’ 

2. ‘Intermenselijk contact stimuleren we graag.’ 

3. ‘Ontdek de talenten van iedere gast; het zijn er meer dan je denkt.’ 

4. ‘Veel vluchtelingen hebben een grote competentie voor allerlei vaardigheden’ 

5. ‘Organisatie en structuur voor Stichting Gast moet transparant zijn.’ 

6. ‘Transparantie over beslissingen verhoogd zowel de inzet van gasten als van vrijwilligers.’ 
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7. ‘Om zorg te krijgen van anderen mag je ook zorgen voor anderen. Ook al heb je geen talent voor 

zorgen, dat kun je wel leren.’ 

8. ‘Laat de ene gast zorgen voor de ander.’ 

9. ‘Hoe krijgen we zicht op de talenten van ieder? Weer: Diensten, kennis en vaardigheden 

aanbieden.’ 

10. ‘Een van de meest sterke kanten van Stichting Gast is het goede, intermenselijke contact. Dit 

geeft gasten vaak positieve energie.’ 

11. ‘Transparantie van Stichting Gast en maatschappij betrekken bij beleid op alle niveau’s van het 

bestuur. Gasten Raad zorgt voor competentie.’ 

12. ‘Transparantie is geen toverwoord. Competenties kun je leren, zorgen voor een ander is een 

vaardigheid die nodig is in het intermenselijke verkeer.’ 

 

Brainwriting V: Sociaal isolement, verwachtingen, structuur, voorlichting, taalstimulering 

  

1. ‘Stimuleren van Engelse en Nederlandse taal bij iedere gast.’ 

2. ‘Stichting Gast wil vluchtelingen o.a. uit hun sociale isolement halen door taalstimulering, 

voorlichting en het bereiken van structuur door middel van dagbesteding en opleiding. Middels het 

bieden van structuur, taallessen en voorlichting wil Gast vluchtelingen uit hun sociale isolement 

halen en helpen om hun verwachtingen uit te laten komen.’ 

3. ‘Temper je verwachtingen over het juridisch perspectief van veel gasten.’ 

4. ‘Herhaaldelijk moeten wij al te grote verwachtingen van gasten temperen. Taalstimulering is het 

belangrijkste middel om het sociale isolement van de gast in onze samenleving te voorkomen. 

5. ‘Eigen situatie vertellen en bespreken. Samenwerken met Amnesty Defence for Children.’ 

6. ‘Voor doorbreken sociaal isolement is recht op vrijwilligerswerk. Openlijk vrijwilligerswerk gaan 

doen.’ 

7. ‘Geef voorlichting over Stichting Gast aan de inwoners van Nijmegen.’ 

8. ‘Taalgroepjes onder leiding van iemand van Gast? = sociaal contact+ taal + netwerken. Of koppel 

student logopedie/ Nederlands aan zo'n groepje.’ 

9. ‘Veel gasten leven in een sociaal isolement. 

10. ‘Taalstimulering lijkt mij minder effectief als het alleen maar op beloning en straf georiënteerd 

is. Maar het zou meer op een plezierige manier/ in het contact gestimuleerd worden.’ 

11. ‘Geef het leven van gasten meer structuur. 

12. ‘Door mensen te betrekken bij de organisatie kun je van mensen vragen wat hun ‘talenten’ zijn 

en mensen hierop inschakelen. Hierbij te denken aan: Onderhoudswerk aan de woningen, ook 

schoonmaakwerk. Echt praktische inschakeling.’ 
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Bijlage XI: Selectie memo’s 

Tabel 4: selectie favoriete memo’s per brainwriting sessie. 

Brainwriting I Brainwriting II Brainwriting III Brainwriting 

IV 

Brainwriting V 

1. ‘Gasten kunnen 

diensten 

aanbieden/vragen. 

Bijvoorbeeld via de 

website van Stichting 

Gast’ 

 

 

 

2. ‘Via netwerken 

stimuleren om deel 

te nemen aan 

activiteiten buiten de 

kring van 

(ongedocumenteerde

) asielzoekers.’ 

 

 

 

 

3. ‘Wandelen 

gezamenlijk voor 

netwerken en 

persoonlijke 

verhalen. Huis 

activiteiten- 

gezamenlijk koken, 

koken voor de 

buren.’ 

 

 

 

 

4. ‘Contacten met 

zelfhulporganisaties. 

Hun eigen netwerk 

bespreken en in die 

richting meer 

organiseren. 

Bijvoorbeeld de kerk 

en moskee.’ 

 

1. ‘Respect voor 

de autonomie van 

gasten en 

bezoekers is 

vereist bij de 

toekomstgerichte 

trajecten.’ 

 

 

 

 

2.’Toekomstgerich

t hangt af van 

persoonlijke 

situatie. Die kan 

héél verschillend 

zijn. Denk aan 

intelligentie, 

leeftijd, 

geaccepteerd 

worden door de 

omgeving. Zij die 

zelfstandig aan de 

toekomst willen 

werken mogen 

best een vorm van 

beloning krijgen. 

Dit versterkt ook 

de betrokkenheid.’ 

 

 

 

 

3. ‘Erkennen van 

de realiteit. 

Vechten voor de 

mogelijkheden om 

te 

werken/studeren. 

Vechten voor een 

verzekering.’ 

 

 

 

1. ‘Alle mensen 

hebben 

basisrechten 

(mensenrechten). 

Een recht is het 

recht om deel te 

nemen aan de 

samenleving. Dat 

vraagt om 

acceptatie en 

sociale 

bewogenheid van 

de samenleving.’ 

 

 

 

 

2.’Gespreksgroepe

n onderling en/of 

met 

buitenstaanders.’ 

 

 

 

 

 

 

3. ‘Acceptatie van 

de huidige situatie 

kan tot een 

verhoogde 

veerkracht van de 

gasten leiden.’ 

 

 

 

 

 

 

4. ‘Participatie in 

de maatschappij 

bevordert een 

menswaardig 

bestaan voor 

1. ‘Laat de 

ene gast 

zorgen voor 

de ander.’ 

 

 

 

 

2. ‘Om zorg 

te krijgen van 

anderen mag 

je ook zorgen 

voor anderen. 

Ook al heb je 

geen talent 

voor zorgen, 

dat kun je wel 

leren.’ 

 

 

3. 

‘Transparanti

e over 

beslissingen 

verhoogd 

zowel de 

inzet van 

gasten als 

van 

vrijwilligers.’ 

 

 

4. ‘Ontdek de 

talenten van 

iedere gast; 

het zijn er 

meer dan je 

denkt.’ 

 

 

 

5. 

‘Transparanti

1. ‘Eigen 

verhalen 

opschrijven en 

vertalen: eigen 

dromen 

opschrijven, 

bespreken en 

bundelen.’ 

 

 

2. ‘ Onder leiding 

van iemand van 

Gast? = sociaal 

contact+ taal + 

netwerken. Of 

koppel student 

logopedie/ 

Nederlands aan 

zo'n groepje.’ 

 

 

3. ‘Door mensen 

te betrekken bij 

de organisatie 

kun je van 

mensen vragen 

wat hun 

‘talenten’ zijn en 

mensen hierop 

inschakelen. 

Hierbij te denken 

aan: 

Onderhoudswerk 

aan de woningen, 

ook 

schoonmaakwerk

. Echt praktische 

inschakeling.’ 

 

 

 

4. ‘Geef het leven 

van gasten meer 

structuur. 



91 
 

 

4. ‘Autonomie van 

de gasten is een 

belangrijk doel van 

Stichting Gast. Er 

moeten manieren 

worden 

gedefinieerd om 

het ook te 

bereiken.’ 

 

 

 

gasten.’ 

 

e van 

Stichting en 

maatschappij 

betrekken bij 

beleid op alle 

niveau’s van 

het bestuur. 

Gasten Raad 

zorgt voor 

competentie.’ 

 

 

 

5. ‘Stimuleren 

van Engelse en 

Nederlandse taal 

bij iedere gast.’ 

 

 

6. ‘Geef 

voorlichting over 

Stichting Gast 

aan de inwoners 

van Nijmegen.’
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