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Samenvatting:  
 

Mensen met een migratieachtergrond ervaren een achterstand betreffende de arbeidsmarkt. Hoewel 

vrijwilligerswerk wordt omschreven als een middel dat de integratie van mensen met een 

migratieachtergrond op de arbeidsmarkt kan bevorderen, is onderzoek hiernaar schaars. Om die 

reden tracht dit onderzoek de impact van vrijwilligerswerk als neveneffect op de arbeidsmarktpositie 

van mensen met een migratieachtergrond in kaart te brengen. Concreet wordt onderzocht of 

vrijwilligerswerk binnen de organisatie Brussel Onthaal vzw/Bruxelles Accueil asbl een gangmaker is 

voor het vinden van regulier werk. Via thematische content analyse werd er inzicht verworven 

omtrent de impact van het vrijwilligerswerk op de arbeidsmarktpositie van de vrijwilligers. Dit werd 

onderzocht aan de hand van voordelen van vrijwilligerswerk, met name sociaal netwerk, taal, digitale 

vaardigheden, empowerment. Daarnaast werd nagegaan in welke mate het vrijwilligerswerk een 

directe impact heeft op de arbeidsmarktpositie en welke drempels de vrijwilligers ervaren bij het 

vinden van regulier werk ook bestudeerd. Allereerst werden er semigestructureerde interviews 

afgenomen bij de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw (N=15). Aanvullend zijn kwantitatieve data 

verzameld aan de hand van vragenlijsten (N=87). Over het algemeen tonen de resultaten aan dat 

alle voordelen gerealiseerd werden bij de respondenten. Dit zowel afzonderlijk, als verbonden met 

elkaar. Deze verbinding van voordelen zet zich ook verder met betrekking tot de arbeidsmarktpositie. 

Hoofdzakelijk werden empowerment en sociaal netwerk aangegeven als voordelen die een positieve 

impact hebben op de arbeidsmarktpositie. Daarnaast heeft vrijwilligerswerk ook een positieve directe 

impact op de arbeidsmarktpositie. Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat taal, discriminatie en 

werkervaring drempels vormen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Op basis van de resultaten 

wordt verder onderzoek naar de drempels omtrent de arbeidsmarkt en de motieven voor 

vrijwilligerswerk bij mensen met een migratieachtergrond aanbevolen.  
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1 Probleemstelling  

Het aantal Belgen met een buitenlandse achtergrond en niet-Belgen (personen zonder Belgische 

nationaliteit) blijft groeien. In 2011 lagen deze percentages op 10.2% en 15.5% (STATBEL, 2021). 

Op 1 januari 2020 woonden er in België 19.7% (2.259.912) Belgen met een buitenlandse 

achtergrond waarvan 30% (677.974) niet in België geboren zijn. Verder woonden er 12.4% 

(1.426.651) niet-Belgen waarvan 84.1% (1.199.813) niet in België geboren zijn. Hieruit kan worden 

vastgesteld dat op 1 januari 2020 circa 1/6 van de Belgische bevolking niet in België geboren is 

(STATBEL, 2021). Ondanks de stijgende trend van het aandeel niet-Belgen en Belgen met 

buitenlandse achtergrond en de aansluitende groeiende diversiteit, blijft de achterstand bij deze 

doelgroep een grote uitdaging voor de samenleving.  

Personen met een migratieachtergrond ondervinden een grote achterstand in onze samenleving.  

Meerdere onderzoeken tonen aan dat mensen met een migratieachtergrond een minder gunstige 

positie bekleden in de samenleving op verschillende gebieden. Zo stelt men dat er sprake is van 

ongelijkheid in het onderwijs (Agirdag & Korkmazer, 2015), minder toegang tot kwaliteitsvolle 

huisvesting (Noppe et al., 2018), achterstand met betrekking tot de arbeidsmarkt en in het bijzonder 

discriminatie (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg & Unia, 2019).  

 

Uit het rapport van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia 

(2019) blijkt dat de arbeidsmarktpositie nog steeds één van de grootste uitdagingen is die mensen 

met een migratieachtergrond ervaren en dat origine nog steeds een grote rol speelt bij het bepalen 

van de kansen op de arbeidsmarkt. Verschillende cijfers tonen dit aan. Volgens Statistiek Vlaanderen 

(2021) bedroeg in 2019 het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, of de 

werkzaamheidsgraad, bij mensen geboren in België 76,9%. Voor mensen geboren in de Europese 

Unie (buiten België) was dit 75,9% en voor mensen geboren buiten de Europese Unie (EU) was dit 

slechts 61,9%. Daarnaast is de werkloosheidsgraad in België ook bijna 3 keer groter bij mensen 

geboren buiten de EU dan bij mensen geboren in België (Coene et al., 2020).  

 

De voorbije decennia werd het belang van het hebben van een job verschillende keren benadrukt 

(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, z.d.). Het hebben van werk beschermt niet alleen 

tegen armoede (Coene et al., 2020), maar heeft ook een invloed op sociaal, maatschappelijk en 

psychologisch vlak (Gerard & Valsamis, 2013; Koster & Gesthuizen, 2016; van der Meer & Wielers, 

2014). Werkloosheid brengt verschillende negatieve gevolgen met zich mee voor het individu en de 

samenleving. Meer bepaald heeft het een negatieve impact op zowel de fysieke als de mentale 

gezondheid van individuen en leidt het tot kosten voor de samenleving.  

 

Hoewel er de laatste jaren reeds op verschillende beleidsniveaus werd ingezet op maatregelen die 

naar verbetering streven op het verkrijgen van werk voor mensen die niet in België zijn geboren 

(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg & Unia, 2019), is er weinig specifiek onderzoek 

gedaan naar de impact van deelname aan vrijwilligerswerk voor het verbeteren van de 

arbeidsmarktpositie en het verlagen van de drempels naar de arbeidsmarkt bij mensen met een 

migratieachtergrond. Nochtans wordt vrijwilligerswerk op regelmatige basis omschreven als een 
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vorm van actief burgerschap die de integratie van mensen met een migratieachtergrond in de 

samenleving, en specifieker op de arbeidsmarkt, kan bevorderen (Slootjes & Kampen, 2017).   

 

Bestaand onderzoek focust zicht voornamelijk op de verschillende profielen en motieven van 

vrijwilligers (Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk, 2017; Szekér et al., 2019), het management -en 

vrijwilligersbeleid (Vermeersch et al., 2020) en de tendensen in het vrijwilligerswerk (Eelen et al., 

2018). Verder wordt er eveneens onderzoek gedaan naar de voordelen die vrijwilligerswerk 

kenmerken (Colman, 2019; Van Herzeele, 2015; Hustinx et al., 2015), maar zelden worden deze 

voordelen specifiek bestudeerd ter bevordering van de arbeidsmarktpositie bij mensen met een 

migratieachtergrond. 

 

Daarom tracht deze studie de impact van vrijwilligerswerk als neveneffect op de arbeidsmarktpositie 

van mensen met een migratieachtergrond in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek is om 

inzicht te verwerven in de impact die vrijwilligerswerk heeft op de arbeidsmarktpositie van de 

vrijwilligers met een migratieachtergrond bij Brussel onthaal vzw en specifiek door de realisatie van 

de voordelen van vrijwilligerswerk. Daarbij wordt ook gekeken welke drempels de vrijwilligers 

ervaren omtrent het vinden van regulier werk.  
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2 Literatuurstudie  

2.1 De positie van mensen met een migratieachtergrond  

2.1.1 Definiëring 

Gezien deze studie zich focust op mensen met een migratieachtergrond, is het relevant om deze 

doelgroep te definiëren. In verschillende studies ligt de focus op de nationaliteit of het geboorteland 

van een persoon en worden termen zoals allochtonen, vreemdelingen, immigranten, mensen van 

vreemde origine, mensen met buitenlandse herkomst en mensen met een migratieachtergrond 

gehanteerd om eenzelfde doelgroep te bespreken (Myria, 2015; Noppe et al., 2018).  

Tot op heden is er in België geen eenduidige definitie van het begrip ‘persoon met een 

migratieachtergrond’. Voor dit onderzoek werd gekozen voor een brede definitie van het begrip en 

werd de focus gelegd op mensen die niet in België geboren zijn.  

2.1.2 Ongelijke toegang 

Mensen met een migratieachtergrond kennen in België nog steeds ongelijke toegang op verschillende 

domeinen zoals; onderwijs (Agirdag & Korkmazer, 2015), maatschappelijke participatie (Noppe et 

al., 2018) en de arbeidsmarkt (Ponds et al., 2018). Hieronder wordt dieper ingegaan op twee 

specifieke domeinen die in de literatuur voornamelijk worden aangehaald wanneer het gaat over de 

achterstand die deze doelgroep ervaart in de samenleving, te weten: participatie en 

arbeidsmarktpositie.  

 

Vrijwel alle onderzoeken concluderen dat mensen met een migratieachtergrond minder participeren 

in de samenleving dan mensen zonder migratieachtergrond. De studie van Noppe et al. (2018) toont 

aan dat personen van niet-Belgische herkomst beduidend minder vaak lid zijn van verenigingen en 

dus minder deelnemen aan het verenigingsleven. Daarnaast blijkt het opleidingsniveau van een 

individu een goede voorspeller te zijn voor het deelnemen aan vrijwilligerswerk. Zo stellen Hustinx 

et al. (2015, p. 51) dat ñhoe hoger het behaalde diploma, hoe significant groter de deelname aan 

het vrijwilligerswerkò. Aangezien mensen met een niet-westerse migratieachtergrond gemiddeld een 

lager opleidingsniveau hebben dan mensen zonder migratieachtergrond (Ponds et al., 2018), zou dit 

kunnen verklaren waarom zij minder participeren. Vervolgens werd ook vastgesteld dat het hebben 

van een groot sociaal netwerk een positieve invloed heeft op de mate van participatie (Bral et al., 

2011). Dit kan ook een mogelijke reden zijn voor het minder participeren, omdat mensen met een 

migratieachtergrond wellicht een kleiner sociaal netwerk hebben.  

Het gebrek aan participatie is verder ook merkbaar binnen organisaties. In het onderzoek van 

Laoukili et al. (2019) werd vastgesteld dat bijna 70% van de Vlaamse middenveldorganisaties de 

etnische-culturele diversiteit zien als een uitdaging voor hun organisatie. Meer bepaald realiseren 

middenveldorganisaties zich dat er sprake is van een afstand tussen de organisaties en mensen met 

een migratieachtergrond. De uitdagingen hebben te maken met het bereiken en betrekken van deze 

doelgroep in de organisatie, alsook met het omgaan van de taal en culturele verschillen.  
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Mensen met een migratieachtergrond hebben verder ook lagere tewerkstellingskansen (Coene et al., 

2020; Goutsmet & Vanderbiesen, 2017). In België participeren ze aanzienlijk minder op de 

arbeidsmarkt dan mensen zonder migratieachtergrond (Adam & Van Dijk, 2015).  

Daarnaast hebben mensen met een migratieachtergrond frequenter jobs in sectoren met lagere 

lonen en is het voor hen minder voordelig om langer te studeren (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg & Unia, 2019). Wanneer deze doelgroep een diploma hoger onderwijs bemachtigt, 

komen zij namelijk terecht in jobs waarvoor ze overgekwalificeerd blijken te zijn (Geets 2011; Geets 

et al., 2010 in Wauters et al., 2014).  

Uit het rapport van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg & Unia 

(2019) blijkt dat er sprake is van een geringe vooruitgang. Daarnaast stelt het rapport ook vast dat 

een inclusieve arbeidsmarkt zonder discriminatie nog ver weg ligt. Structurele discriminatie bekleedt 

nog steeds een grote rol op de Belgische arbeidsmarkt (Chaib, 2016). Het gaat hier zowel over 

directe discriminatie (bijvoorbeeld wanneer de huidskleur een rol speelt in het aanwervingsproces 

van sollicitanten), als indirecte discriminatie (bijvoorbeeld wanneer Nederlands als moedertaal wordt 

vereist) (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg & Unia, 2019). Zo hebben ook 

verscheidene studies reeds aangetoond dat mensen met migratieachtergrond minder kans hebben 

om uitgenodigd te worden voor sollicitatiegesprekken (Baert, 2014; Baert et al., 2015; Unia, 2012).  

2.2 Vrijwilligerswerk 

De inhoud van vrijwilligerswerk opgevat hangt samen met de bredere ontwikkelingen in de 

samenleving. De verschuiving van de verzorgingsstaat naar de huidige actieve welvaartsstaat zorgde 

voor een andere invulling van het vrijwilligerswerk (Vanthuyne et al., 2006). In de klassieke 

verzorgingsstaat, waarin de overheid mede verantwoordelijk werd gesteld voor het welzijn van de 

burgers, werden vrijwilligers gereduceerd tot aanvullende krachten wegens de groei en 

professionalisering van de hulpverlening (Vanthuyne et al., 2006).  

Nadien, met de terugtrekking van de overheid, werd een beroep gedaan op het middenveld om 

maatschappelijke taken over te nemen (Hustinx et al., 2015 in Colman, 2019). In de actieve 

welvaartstaat worden de plichten en verantwoordelijkheden van de burgers benadrukt (Van 

Herzeele, 2015). Er wordt van burgers verwacht dat zij zich actief inzetten voor de gemeenschap en 

participeren in de samenleving (Colman, 2019). De actieve welvaartsstaat resulteerde in een 

herwaardering van vrijwilligerswerk en het verenigingsleven (Redig, 2010).  

2.2.1 Definitie van vrijwilligerswerk op basis van de Vrijwilligerswet  

De Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (inclusief de wetswijziging van 2019), 

of ook wel ‘de Vrijwilligerswet’ genoemd, reikt een juridisch kader aan voor het vrijwilligerswerk in 

België. De Vrijwilligerswet formuleert wat vrijwilligerswerk inhoudt, wie aan vrijwilligerswerk mag 

doen en in welke organisaties dat kan plaatsvinden. Volgens de Belgische wetgeving wordt 

vrijwilligerswerk onder artikel 3 van de Wet van 3 juli 2005 betreffende de Rechten van Vrijwilligers 

gedefinieerd als: ñelke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één 

of meer personen, andere dan degene die de activiteit verric ht, van een groep of organisatie of van 

de samenleving als geheel die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie -  of privé -

verband van degene die de activiteit verricht  en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde 
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organisatie wordt v erricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een 

aanstelling als statutair personeelsli dò (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, z.d.). 

Anders geformuleerd wil dit zeggen dat hoewel vrijwilligers nooit betaald worden, ze wel recht 

hebben op een onkostenvergoeding mits regels nageleefd worden. Bovendien kunnen vrijwilligers 

niet verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen en gebeurt dit op basis van vrije wil. Daarnaast 

vinden de vrijwillige activiteiten plaats in non-profit organisaties die bijgevolg niet als doel hebben 

winst te maken. Vrijwillige activiteiten binnen privé of familiaal verband behoren bijgevolg niet tot 

vrijwilligerswerk (Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, z.d.).  

2.2.2 Cijfers in België  

Het jaar 2001, dat door de Verenigde Naties verkondigd werd als ‘Internationaal Jaar van de 

vrijwilligers - International Year of Volunteers’ (IYV2001), zorgde ervoor dat het vrijwilligerswerk op 

de beleidsagenda in België kwam te staan (Horizontaal Overleg Vrijwilligerswerk, 2017). Het initiatief 

vertrok vanuit de visie dat vrijwilligerswerk een grote rol bekleedt bij het beantwoorden van sociale, 

culturele, economische en humanitaire vraagstukken. Om de effectiviteit hiervan te verhogen, was 

er nood aan netwerken die de beste praktijken voor vrijwilligers toegankelijk maken, alsook aan 

meer erkenning, facilitering en bevordering van het vrijwilligerswerk (UN VOLUNTEERS, 2011). Op 

aanbeveling van de Verenigde Naties werden overheden aangemoedigd om de impact van 

vrijwilligerswerk te meten. De vraag is hoe dit in cijfers kan worden vervat. Wanneer de focus 

bijvoorbeeld ligt op het werkelijke gewicht dat onbezoldigde prestaties hebben in de economie, is 

het noodzakelijk om het aantal deelnemers, de gepresteerde uren en voltijdse equivalenten na te 

gaan (Hustinx et al., 2015).    

 

Er zijn echter meerdere redenen waarom het meten van de omvang van vrijwilligerswerk in de 

praktijk geen vanzelfsprekendheid is. Enerzijds kenmerkt vrijwilligerswerk zich door een groot aantal 

verschillende vormen en kan het zich op verschillende plaatsen afspelen. Anderzijds is er geen sprake 

van officiële gecentraliseerde registers, noch voor georganiseerde vrijwilligers noch voor niet-

georganiseerde vrijwilligers (Loose et al., 2007).  

Volgens het onderzoek van Hustinx et al. (2015) hebben verscheidene onderzoekers voorheen een 

poging gedaan tot het schetsen van de omvang van het vrijwilligerswerk in België. Middels het 

onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (Loose et al., 2007) is een 

analyse gemaakt van de toen beschikbare cijfers en statistieken omtrent vrijwilligerswerk. Volgens 

deze analyse bedraagt het aantal vrijwilligers in België tussen de 10% en 14%. Hustinx et al. (2015) 

stellen daarentegen dat deze geanalyseerde studies te divers zijn op het vlak van de gehanteerde 

definities van vrijwilligerswerk, methode, meettechnieken en kwaliteit van data. Op die manier 

bieden deze studies geen omvattend beeld van het verenigingsleven in België. Het onderzoek van 

Hustinx et al., (2015) is de eerste en meest recente studie die beschikt over representatieve 

statistische data omtrent het vrijwilligerswerk in België. Volgens het rapport bedraagt het totaal 

aantal vrijwilligers in organisaties 12.5% van de Belgische bevolking.  

2.2.3 Motieven  

Een groot aantal studies over vrijwilligerswerk betreft onderzoek naar de motivaties van vrijwilligers 

om zich vrijwillig in te zetten (Hermes, 2020; Szekér et al., 2019). Het onderzoek van Houle et al. 
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(2005) toonde aan dat vrijwilligers taken op zich nemen die het best aansluiten bij hun motieven. 

Door in te zetten op het volbrengen en waarmaken van de motieven van vrijwilligers, kunnen 

organisaties ervoor zorgen dat ze actief blijven (Clary et al., 1998). Eén van de meest gehanteerde 

instrumenten hiervoor is de ‘Volunteer Functions Inventory’ (Hermes, 2020). Clary et al. (1998) 

reiken een motivatietheorie aan die vertrekt vanuit een functionele benadering en zich specifiek 

focust op vrijwilligers. De ‘Volunteer Functions Inventory’ onderscheidt zes verschillende soorten 

motieven, te weten: waarden, leren, sociaal, carrière, bescherming en verbetering.  

 

Allereerst stelt het waardenmotief dat mensen aan vrijwilligerswerk doen, opdat ze uitdrukking 

kunnen geven aan eigen belangrijke normen en waarden (Clary & Snyder, 1999). Ten tweede zien 

mensen bij het leermotief vrijwilligerswerk als een opportuniteit om hun huidige kennis te verbreden 

en nieuwe competenties te verwerven die anders ongeoefend zouden blijven (Clary et al., 1998).  

Daarnaast houdt het sociaalmotief in dat vrijwilligerswerk individuen in staat stelt om sociale 

contacten te versterken (Clary & Snyder, 1999). Vrijwilligers die vertrekken vanuit dit motief, 

participeren aan het vrijwilligerswerk, omdat het door hun omgeving ook wordt gedaan of wenselijk 

wordt geacht (van der Vaart, 2010).  

Carrièregerichte motieven betreffen ten vierde arbeidsgerelateerde voordelen die vrijwilligerswerk 

teweeg kan brengen. Mensen die zich hierdoor laten motiveren, beschouwen vrijwilligerswerk als een 

middel om enerzijds relevante vaardigheden met betrekking tot carrière in stand te houden. 

Anderzijds is het ook een middel om contacten te leggen, wat als nuttig kan worden gezien bij het 

versterken van de arbeidsmarktpositie (Clary et al., 1998).  

Als vijfde kan het beschermingsmotief vastgesteld worden. Binnen dit motief willen mensen aan de 

hand van vrijwilligerswerk ontsnappen aan hun negatieve gevoelens of persoonlijke problemen. 

Vrijwilligerswerk kan voor een vermindering van schuldgevoelens zorgen, als ook mensen helpen bij 

de omgang met persoonlijke problemen (Clary & Snyder, 1999).  

Tot slot zijn er de verbeteringsmotieven die mensen kunnen motiveren om vrijwilligerswerk te doen, 

doordat het persoonlijke groei stimuleert (Clary & Snyder, 1999). Vrijwilligerswerk kan in dit opzicht 

zorgen voor het creëren van een beter zelfbeeld en het werken aan meer zelfvertrouwen (van der 

Vaart, 2010).  

2.2.4 Voordelen van vrijwilligerswerk 

Vanwege de verschillende functies levert vrijwilligerswerk een noemenswaardige bijdrage aan de 

samenleving die eveneens vanuit een sociologisch als een economisch perspectief bekeken kan 

worden. Vanuit sociologisch perspectief stimuleert het opbouwen van netwerken en samenwerkingen 

tussen individuen middels vrijwilligerswerk bijvoorbeeld de bevordering van sociale integratie oftewel 

sociaal kapitaal (Hustinx et al., 2015). Daarnaast heeft het vrijwilligerswerk meerdere functies. Breda 

en Goyvaerts (1996) bespreken diverse functies die vrijwilligerswerk karakteriseren, te weten: 

ü Signaalfunctie: Het beantwoorden van sociale noden die in de samenleving niet ingevuld 

worden.  

ü Aanvullende functie: Vrijwilligers hebben, ten opzichte van professionals, de mogelijkheid 

om op een flexibelere wijze te kunnen ingaan op bepaalde noden. 
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ü Sociaal-integratieve functie: vrijwilligerswerk draagt bij tot ontplooiingskansen van de 

vrijwilliger zelf.  

ü Maatschappelijke opvangfunctie: Vrijwilligerswerk kan kansen bieden aan mensen die aan 

de rand van de samenleving staan, doordat zij zich kunnen ontplooien afgezien van 

dwingende regels en verplichtingen die deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt. 

ü Economische functie: Deze functie benadrukt de omvang van het vrijwilligerswerk binnen 

verschillende sectoren, de tegemoetkoming van de niet-ingevulde noden en het toegankelijk 

maken van diensten voor de meest kwetsbaren in de samenleving.  

ü Democratiserende functie: Alle leden van de samenleving kunnen in principe participeren 

aan het verenigingsleven.  

Vrijwilligerswerk met haar diverse functies kan dus tot nieuwe mogelijkheden voor de samenleving 

leiden, maar ook voor de vrijwilliger zelf. In het onderstaande deel zal er dieper worden ingegaan op 

enkele voordelen die vrijwilligers kunnen ervaren omtrent empowerment, het sociaal kapitaal en de 

arbeidsmarktpositie. 

2.2.4.1 Empowerment  

Onderzoek laat zien dat betrokkenheid van mensen in een gemeenschap, waaronder het deelnemen 

aan organisaties of vrijwilligerswerk, gunstig is voor hun empowerment (Cohen, 2009). 

Empowerment beoogd een volwaardige deelname in de samenleving van al haar leden. Het behelst 

zaken zoals het gevoel hebben dat men ertoe doet en erbij hoort (Van Regenmortel, 2010). Deze 

vorm van empowerment komt onder andere tot uitdrukking in de ontwikkeling van een gevoel van 

controle en een groter bezit van kennis die relevant is voor de eigen toestand, evenals een 

verbetering van vaardigheden en een hoger zelfbeeld en meer eigenwaarde (Chavis & Wandersman, 

1990; Itzhaky & York, 2000; Kieffer, 1983; Prestby et al., 1990; Rappaport, 1984; Segal et al., 

1995; Zimmerman & Rappaport, 1988 in Cohen, 2009). Vrijwilligerswerk kan de vrijwilligers dus 

belonen en zorgen voor een gevoel van voldoening. Dit kan zoals eerder aangegeven resulteren in 

een hoger zelfbeeld en meer eigenwaarde oftewel een gevoel van betere zelfredzaamheid en meer 

persoonlijke efficiëntie. Deze vorm van beloning stimuleert de persoonlijke groei van vrijwilligers 

(Canaan & Goldberg-Glen, 1991; Gidron, 1977; Zakour, 1994 in Cohen, 2009).  

2.2.4.2 Sociaal kapitaal 

Vrijwilligerswerk en het deelnemen aan het verenigingsleven worden in de literatuur regelmatig 

gerelateerd aan maatschappelijke participatie (Buffel et al., 2009; Klaver et al., 2005; Ruiter, 2008; 

Bral et al., 2011). Deze vorm van participatie vindt plaats in het maatschappelijk middenveld waarin 

leden van de samenleving zich vanuit een vrijwillige en altruïstische manier kunnen inzetten voor 

gemeenschappelijke belangen. Bovendien wordt maatschappelijke participatie regelmatig in verband 

gebracht met positieve gevolgen voor het individu en de samenleving (Bral et al., 2011). Meer 

bepaald, wordt er verwacht dat het bijdraagt tot het sociaal kapitaal en individuen specifiek een 

sterkere positie op verschillende domeinen in de samenleving kan bieden (status, inkomen, job, 

enz.) (Ruiter, 2008).  
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Sociaal kapitaal is een veel besproken en bestudeerde term binnen de sociale wetenschappen (Horvat 

et al., 2003; Portes, 1998). Ondanks de grote interesse in het begrip, lijkt een duidelijke en 

begrensde begripsomschrijving echter te ontbreken. In de literatuur worden de grote denkers 

Bourdieu, Coleman en Putnam aangehaald als pioniers wanneer het gaat over de conceptualisering 

van het begrip sociaal kapitaal (Buffel et al., 2009). De drie auteurs hanteren dezelfde term, maar 

gebruiken telkens verschillende vertrekpunten.  

Pierre Bourdieu was de eerste die het begrip sociaal kapitaal definieerde en beschreef het vrij vertaald 

als "het geheel van de feitelijke of potentiële middelen die verbonden zijn aan het bezit van een 

duurzaam netwerk van min of meer geïnstitu tionaliseerde relaties van wederzijdse kennismaking of 

erkenning" (Bourdieu, 1986, p. 248). Met deze definitie werd de focus gelegd op het geheel van 

relaties van een individu. Sociaal kapitaal kan zich dan bevinden in het netwerk van familie of 

collega’s die in noodsituaties opgeroepen kunnen worden (Buffel et al., 2009).  

James Coleman, een tweede toonaangevende stem in de literatuur omtrent het concept sociaal 

kapitaal, omschreef het begrip sociaal kapitaal aan de hand van haar functie. Het begrip wijst op 

"een verscheidenheid aan entiteiten die twee elementen gemeen hebben: ze bestaan allemaal uit 

een bepaald aspect van sociale structuren, en zij faciliteren bepaalde acties van actoren -  of het nu 

personen of corporatieve actoren zijn -  binnen de structuur"  (Coleman, 1988, p. 98).  

Tenslotte kan de term sociaal kapitaal bekeken worden vanuit het perspectief van Robert Putnams 

werk ‘Making democracy work’. In tegenstelling tot Bourdieu en Coleman, waarbij sociaal kapitaal 

beschouwd wordt als een kenmerk van het individu, definieert Putnam het begrip als een eigenschap 

van een collectiviteit (Buffel et al., 2009). Hij verwees naar sociaal kapitaal als ñkenmerken van 

sociale  organisatie, zoals netwerken, normen en sociaal vertrouwen, die  coördinatie en 

samenwerking tot wederzijds voordeel vergemakkelijken ò (Putnam, 1995, p. 67). Volgens Putnam is 

het verenigingsleven van belang bij het realiseren van de drie kernelementen behorend tot sociaal 

kapitaal; netwerken, sociaal vertrouwen en wederkerigheid. Het tot stand komen van horizontale 

netwerken wordt namelijk gestimuleerd door het verenigingsleven en bevordert op haar beurt het 

vertrouwen in anderen waardoor leden van de samenleving eenvoudiger gaan samenwerken (Buffel 

et al., 2009).  

  

Ondanks de veelheid aan definities van het begrip, kunnen er twee componenten aangeduid worden 

die in de meerderheid van de definities terug te vinden zijn. Enerzijds omvat sociaal kapitaal een 

component betreffende de normen van wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking die wordt 

aangeduid als de attidunale component. Anderzijds verwijst de andere component naar het belang 

van sociale netwerken. Deze wordt de structurele component genoemd (Buffel et al., 2009). 

Aangezien sociaal kapitaal alleen maar kan bestaan wanneer het wordt gedeeld met andere 

individuen, vooronderstelt het bijgevolg een sociaal netwerk (Bral et al., 2011).  

2.2.4.3 Arbeidsmarktpositie  

In de wetenschappelijke literatuur impliceren verschillende onderzoeken dat vrijwilligerswerk zou 

kunnen optreden als een opstap naar betaald werk (Paine et al., 2013; Ruiter, 2008; Strauß, 2008). 

Echter kennen vrijwilligerswerk en arbeidsmarktpositie een complexe relatie (Paine et al., 2013; 

Rochester et al., 2009). Vrijwilligerswerk kan een positieve invloed hebben op de arbeidsmarktpositie 

voor bepaalde individuen en in bepaalde omstandigheden.  
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Nochtans bestaat er in de literatuur geen eenduidigheid over wat nu juist de onderliggende 

verbinding is tussen vrijwilligerswerk en het verbeteren van de arbeidsmarktpositie (Ruiter, 2008; 

Strauß, 2008; Wilson, 2000). Sommige onderzoeken tonen aan dat vrijwilligerswerk niet leidt tot 

een betere arbeidsmarktpositie, terwijl andere onderzoeken dat juist wel laten zien.   

Hoofdzakelijk worden twee redenen aangeduid die menen te verklaren waarom personen die 

betrokken zijn bij vrijwilligersorganisaties naar verwachting betere kansen op de arbeidsmarkt zullen 

hebben (Ruiter, 2008). Enerzijds kan vrijwilligerswerk ervoor zorgen dat werkgerelateerde 

vaardigheden verworven worden die bevorderlijk en nuttig kunnen zijn voor de beroepsloopbaan 

(Bakker et al., 2018; Kamerāde, 2013). Het gaat hier over hard skills zoals talenkennis en digitale 

vaardigheden, evenals soft skills zoals teamwerkvaardigheden, communicatie, planning en discipline 

(Hirst, 2001; Corden & Sainsbury, 2005; Ockenden & Hill, 2009; Newton et al, 2011; Nichols & 

Ralston, 2011 in Kamerāde & Paine, 2014). Onderzoek naar het effect van vrijwilligheidswerk op de 

relatie tussen deze vaardigheden en betaald werk is echter schaars (De Wit et al., 2015).  

 

Anderzijds kan vrijwilligerswerk het sociaal netwerk van individuen uitbreiden, waardoor zij in contact 

komen met mensen die hen aan een (betere) job kunnen helpen (Ruiter, 2008). Verschillende 

auteurs verwijzen in de literatuur naar Putnams onderscheid tussen ‘bonding’ en ‘bridging’ sociaal 

kapitaal (Buffel et al., 2009; Handy & Greenspan, 2009; Lancee, 2011; Weustink, 2018).  

Met name bridging sociaal kapitaal wordt gekenmerkt door zwakke banden waarmee Granovetter 

(1973) verwijst naar sociale relaties die een individu heeft met kennissen, collega’s of vrienden. Hij 

stelt dat er via zwakke banden meer nieuwe informatie verkregen kan worden dan met sterke banden 

(oftewel sociale relaties met vrienden en familie waar men emotionele steun uit haalt). Omdat 

kennissen zich in andere sociale kringen bevinden en dus meer informatie verkrijgen, verbinden zij 

het individu met een ruimere wereld. Bijgevolg vormen deze kennissen betere bronnen van 

informatie wanneer de eigen groep tekortschiet (Granovetter, 1973, 1983, 2005). Deze zwakke 

banden kunnen individuen voorzien van werkgerelateerde informatie (Granovetter, 1983), die 

vervolgens belangrijk blijkt te zijn voor het hebben van een goede job (Ruiter, 2008). Vanuit zijn 

denkwijze wordt bijgevolg verondersteld dat vrijwilligerswerk leidt tot betere jobs, omdat deze vorm 

van participatie een belangrijke bron voor zwakke banden vormt (Granovetter, 1973, 1983, 2005).  

 

Daarentegen kan vrijwilligerswerk ook een negatief of geen effect hebben op de arbeidsmarktpositie 

van individuen (Paine et al., 2013). Een uitgebreide studie van Strauß (2008) met casestudies uit 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk toonde aan dat vrijwilligerswerk voor de meeste vrijwilligers de 

kans op het verkrijgen van betaald werk niet vergrootte. Ook onderzoek in Nederland gaf aan dat 

het deelnemen aan vrijwilligerswerk de mogelijkheid op het verkrijgen van een job niet vergroot 

(Bekkers, 2013). De kans op het vinden van een job was praktisch gelijk voor de vrijwilligers en niet-

vrijwilligers. Echter gaf het onderzoek wel aan dat een deel van de vrijwilligers een grotere kans had 

om een betaalde job te verkrijgen wanneer dit ook hun motivatie was voor het vrijwilligerswerk. Een 

betere arbeidsmarktpositie kán dus een voordeel zijn van vrijwilligerswerk, maar dit is niet altijd het 

geval. 
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3 Onderzoeksvragen  

In dit kwalitatieve onderzoek zal nagegaan worden of vrijwilligerswerk binnen de organisatie Brussel 

Onthaal/Bruxelles Accueil vzw een opstap is voor het vinden van regulier werk voor mensen die niet 

in België zijn geboren aan de hand van drie beschrijvende hoofdonderzoeksvragen en een 

deelonderzoeksvraag:   

1. In welke mate worden de voordelen van vrijwilligerswerk gerealiseerd bij de vrijwilligers van 

Brussel Onthaal vzw die niet in België zijn geboren?  

 

2. In welke mate hebben de voordelen van vrijwilligerswerk een impact op de 

arbeidsmarktpositie van de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw die niet in België zijn 

geboren? 

 

3. In welke mate heeft vrijwilligerswerk een directe impact op de arbeidsmarkpositie van de 

vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw die niet in België zijn geboren?  

 

a. Welke drempels ervaren de vrijwilligers van Brussel onthaal vzw die niet in België zijn 

geboren omtrent het vinden van regulier werk? 

 

Figuur 1: Conceptueel model  

 

Op basis van de literatuur kan vastgesteld worden dat vrijwilligerswerk de digitale vaardigheden, 

taal, empowerment en sociaal kapitaal van vrijwilligers zou bevorderen en dat deze voordelen een 

impact hebben op de arbeidsmarktpositie. Het verband tussen empowerment en de 

arbeidsmarktpositie volgt niet uit de literatuur, maar wordt in het onderzoek wel verwacht. Om die 

reden is deze relatie met een onderbroken lijn weergegeven.  

Verder wordt verondersteld, rekening houdend met de taken van de vrijwilligers van Brussel Onthaal 

vzw, dat vrijwilligerswerk een directe impact heeft op de arbeidsmarktpositie. Om die reden wordt 

dit verder ook onderzocht, ondanks dat dit wederom niet aangehaald wordt in de literatuur. Om die 

reden is ook deze relatie met een onderbroken lijn weergegeven. Hierbij wordt tevens in kaart 

gebracht welke drempels vrijwilligers ervaren bij het vinden van regulier werk. 
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4 Data en Methode 

De organisatie die centraal stond in deze studie, vindt zijn werking in twee vzw’s. Aan de ene kant 

is Brussel Onthaal vzw de sociaal tolk- en vertaaldienst voor Nederlandstalig Brussel. Aan de andere 

kant is Bruxelles Accueil asbl de Franstalige sociaal tolk- en vertaaldienst voor Franstalig Brussel en 

Wallonië (BO/BA). Concreet verstaat men onder sociaal tolken en vertalen ñmondelinge en 

schriftelijke boodschappen getrouw en volledig overbrengen in een sociale context: de welzijns -  en 

gezondheidssector, openbare dienstverlening, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, opvang 

asielzoekers, éò (Brussel Onthaal vzw Sociaal vertaalbureau, 2019, p. 5). Het tolken kan op 

verschillende manieren, namelijk via telefoon, webcam of ter plaatse. Daarnaast kan men ook beroep 

doen op de dienst voor het schriftelijk vertalen van documenten. Het tolken en vertalen door 

vrijwilligers vormt de hoofdactiviteit van BO/BA (Brussel Onthaal vzw Sociaal vertaalbureau, 2019). 

Bovendien telt de organisatie voornamelijk vrijwilligers met een migratieachtergrond, zoals bleek uit 

het gesprek met de organisatie. 

4.1 Onderzoeksopzet  

Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Een kwalitatieve methode 

tracht een fenomeen te begrijpen vanuit het perspectief van de personen die het ervaren (Vaismoradi 

et al., 2013). Deze onderzoeksmethode werd gehanteerd aangezien gepeild werd naar de ervaringen 

van de vrijwilligers met betrekking tot de voordelen van vrijwilligerswerk en arbeidsmarktpositie.  

De data werd verzameld aan de hand van individuele semigestructureerde interviews. Er werden 

hoofdtopics vastgelegd met beginvragen en daarnaast extra vragen toegevoegd, opdat deze tijdens 

het interview bevraagd konden worden wanneer deze niet spontaan aangehaald werden. Er werd 

gekozen voor een semigestructureerd interview, omdat op die manier alle relevante thema’s 

besproken konden worden. Vervolgens was het mogelijk om af te wijken van de volgorde tijdens de 

gesprekken indien nodig. Op deze manier kon gedetailleerde en relevante informatie verzameld 

worden (Baarda, 2020). Wegens de coronamaatregelen werd er gekozen voor online interviews via 

programma’s zoals Microsoft Teams en Zoom. Dit zorgde ervoor dat de interviews flexibel ingepland 

konden worden en vormde een hulpmiddel voor het verhogen van betrouwbaarheid doordat het een 

audio- en video-opname mogelijk maakte (Baarda, 2020). Het contacteren van de respondenten 

gebeurde in samenwerking met Brussel Onthaal vzw. In de eerste plaats zorgde de organisatie voor 

de nodige gegevens van de vrijwilligers die dan door de onderzoeker werden gecontacteerd. Daarna 

werd er vanuit de organisatie nog een algemene mail verzonden naar de vrijwilligers die de 

onderzoeker bij interesse voor deelname konden contacteren. De interviews vonden plaats in de 

maand februari. Daarnaast werden zowel interviews in het Nederlands als het Engels afgenomen. In 

totaal werden 15 respondenten bevraagd waarbij de duur van de interviews varieerde tussen een 

half uur en anderhalf uur.  

Aanvullend is een survey uitgezet om ook een overzicht te krijgen van de voordelen van het 

vrijwilligerswerk daarvan onder een bredere groep vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw. De 

resultaten van de interviews kunnen hieraan gekoppeld worden, waarbij de interviews een 

verdiepingsslag zijn op de resultaten van de survey. 
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4.2 Analysemethode  

Voor de kwalitatieve data-analyse werd een thematische content analyse gehanteerd. Dit houdt in 

dat er werd vertrokken vanuit een literatuurstudie en bijgevolg een bepaalde voorkennis. Er werd 

deductief te werk gegaan, met een inductieve aanvulling (Braun & Clarke, 2006). Concreet werden 

volgende stappen gevolgd.  

Allereerst werd een labellijst gemaakt op basis van de kern- en sub(sub)labels die voortkwamen uit 

de literatuur, het interviewschema en de onderzoeksvragen. Daarna werden alle individuele 

interviews getranscribeerd in Microsoft Word. Hierbij werden de interviews letterlijk getranscribeerd 

en niet-relevante tekstgedeeltes geschrapt. Om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te 

garanderen, werden de interviews op anonieme wijze verwerkt. Zo werden namen en gedetailleerde 

persoonlijke informatie weggelaten. Voor een aantal zaken werden specifieke codes gebruikt (zie 

bijlage 3). Bijgevolg werd de data verkend aan de hand van het transcriberen en werden alle 

transcripties nog een keer intensief gelezen, omdat dit het identificeren van mogelijke patronen 

stimuleert (Braun & Clarke, 2006). Vervolgens werd het programma MAXQDA gebruikt om de analyse 

op de data uit te voeren. Hierbij werd er gecodeerd aan de hand van de labellijst die zowel kern- als 

sub(sub)labels telde (zie bijlage 4). Daarnaast werd de labellijst via een iteratief proces verfijnd, 

waarbij labels toegevoegd werden die voortkwamen uit de afgenomen interviews (zie bijlage 4, 

onderlijnde labels). Na een tweede keer coderen van de data werd er als laatste stap een data-

analyse uitgevoerd die uitgeschreven werd in het resultatendeel en werd er gebruikgemaakt van 

illustratieve citaten.  

4.3 Deelnemers  

De respondenten bestonden uit vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw. Voor het kwalitatieve deel van 

het onderzoek werd de focus gelegd op mensen met een migratieachtergrond die vrijwilliger zijn of 

zijn geweest bij Brussel Onthaal vzw. In totaal hebben 18 vrijwilligers hun deelname bevestigd en 

werden deze bijgevolg ingepland voor een interview. Echter hebben 2 interviews niet plaatsgevonden 

wegens persoonlijke redenen en was er ook eenmaal sprake van technische problemen met beide 

gehanteerde programma’s, waardoor het interview niet kon doorgaan. Samenvattend bestond de 

finale respondentengroep uit 15 vrijwilligers waarvan 9 mannen en 6 vrouwen. Daarnaast werd er 

gekozen om interviews in het Engels en Nederlands af te nemen en zijn 3 Engelstalige en 12 

Nederlandstalige interviews gerealiseerd. De leeftijd van de respondenten lag tussen 26 en 57 jaar. 

Er was sprake van een heterogene respondentgroep op basis van geslacht, leeftijd, geboorteland, 

opleidingsniveau en beroepsstatus.  
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Tabel  1. Achtergrond kenmerken van de respondenten tijdens het kwalitatieve onderzoek   

 

  

 GESLACHT LEEFTIJD GEBOORTELAND 

HOOGSTE 

OPLEIDINGSNIVEAU 

GEBOORTELAND 

HOOGSTE 

OPLEIDINGSNIVEAU 

BELGIË 

BEROEPSSTATUS 
ACTIEF ALS  

VRIJWILLIGER 

R1 V 45 Albanië Secundair onderwijs Hoger onderwijs 

Werkend + 

Zelfstandige in 

bijberoep 

Nee 

R2 V 27 Afghanistan Secundair onderwijs Hoger onderwijs Werkend Ja 

R3 M 26 Syrië Lager onderwijs Secundair onderwijs Student  Ja 

R4 M 34 India Hoger onderwijs  Geen onderwijs 
Zelfstandige in 

hoofdberoep 
Nee 

R5 M 57 Marokko Geen onderwijs Secundair onderwijs 
Werkloos 

(zoekend) 
Ja 

R6 V 35 Palestina Secundair onderwijs Geen onderwijs 

Werkend + 

Zelfstandige in 

bijberoep 

Nee 

R7 V 28 Irak Secundair onderwijs Hoger onderwijs  Student  Ja 

R8 M 46 Egypte Hoger onderwijs Hoger onderwijs Werkend Ja 

R9 M 25 Eritrea Secundair onderwijs Geen onderwijs  Werkend  Ja 

R10 M 30 Afghanistan Hoger onderwijs  Geen onderwijs Student  Ja 

R11 M 47 Kosovo Secundair onderwijs Secundair onderwijs Werkend Ja 

R12 M 40 Pakistan Hoger onderwijs Geen onderwijs Werkend Ja 

R13 V 29 Afghanistan Lager onderwijs Secundair onderwijs 

Werkend + 

Zelfstandige in 

bijberoep 

Nee 

R14 M 28 Afghanistan Hoger onderwijs Geen onderwijs 

Werkend + 

Zelfstandig in 

bijberoep 

Nee 

R15 M 52 Rwanda Secundair onderwijs Geen onderwijs 
Werkloos 

(zoekend) 
Ja 
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Aanvullend heeft een gevarieerde groep deelgenomen aan de online survey, waarvan circa de helft 

man of vrouw is, het merendeel (71%) tussen de 26 en 45 jaar is, niet in België is geboren (94%) 

en hoger onderwijs heeft genoten (64.4%). Slechts 37% heeft een betaalde baan. 

Tabel 2. Respondentbeschrijving van de respondenten van de online survey  

    

N=87    
GESLACHT Man 43.7%  

 Vrouw 56,3%  
    
LEEFTIJD ≤ 25 jaar 12.8%  

 26 - 45 jaar  70.9%  

 46 - 65 jaar  15.1%  
 ≥ 66 jaar 1.2%  
    
GEBOORTELAND België 5.7%  
 Niet-België 94.3%  

    
  Geboorteland België 
OPLEIDINGSNIVEAU  Geen onderwijs 6.9% 13.8% 
 Lager onderwijs 5.7% 0% 
 Secundair onderwijs  13.8% 12.6% 
 Hoger onderwijs  64.4% 48.3% 
 Anders  4.6% 25.3% 

 Geldt niet  4.6%  
    
 BEROEPSSTATUS  Werkend  36.8%  

 Werkloos (+werkzoekend)  32.2%   
 Student  4.6%  
 Anders  26.4%  
    

    
 

4.4 Instrumenten  

De individuele semigestructureerde interviews verliepen aan de hand van een interviewschema. Er 

werd van start gegaan met enkele inleidende vragen die voor een korte beschrijving van de 

respondenten zorgden. Nadien werden vragen gesteld die betrekking hadden op de hoofdtopics, met 

name sociaal netwerk, taal, digitale vaardigheden, empowerment en arbeid. Deze werden gekozen 

op basis van de literatuur. Gezien de vraag van de organisatie werd ook motivatie als hoofdtopic 

toegevoegd (zie bijlage 1). 

De vragenlijst voor de online survey werd samengesteld in samenwerking met de organisatie om de 

voordelen van het vrijwilligerswerk in kaart te brengen (zie bijlage 2). 

Voor het kwalitatieve deel werd een informed consent opgesteld, zodat de respondenten voldoende 

geïnformeerd werden over het doel van het onderzoek en hun bijkomende rechten. Aan het begin 

van de individuele interviews werd, na een korte introductie van de onderzoeker, het doel van het 

onderzoek en het informed consent overlopen (zie bijlage 1). De respondenten werden op de hoogte 

gesteld van hun rechten met betrekking tot de vrijwillige deelname en het stopzetten ervan, de mate 

van anonimiteit en vertrouwelijkheid, het gebruik van een audio-opname en het benutten van de 

resultaten voor wetenschappelijke doeleinden. Hierbij werd telkens een mondeling akkoord gegeven 

van alle respondenten.  
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5 Resultaten  

5.1 Kwalitatieve resultaten  

In het eerstvolgende deel worden de resultaten omtrent de eerste onderzoeksvraag op basis van de 

interviews uitgeschreven. Er wordt in de eerste plaats nagegaan of de verschillende voordelen van 

vrijwilligerswerk (sociaal netwerk, taal, digitale vaardigheden en empowerment) gerealiseerd worden 

bij de respondenten. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate deze voordelen een impact hebben 

op hun arbeidsmarktpositie. Daarna wordt de directe impact van vrijwilligerswerk op de 

arbeidsmarkpositie besproken. Tenslotte worden de drempels die de vrijwilligers ervaren bij het 

vinden van regulier werk neergeschreven. Er werd gebruik gemaakt van illustratieve citaten waarbij 

telkens wordt terugverwezen naar welke respondent dit gezegd heeft. Dit wordt aangeduid door 

(R,…) en volgt de nummering van tabel 1.  

5.1.1 Sociaal netwerk  

5.1.1.1 Vrijwilligerswerk en sociaal netwerk  

Wanneer de meerderheid van de respondenten aangaven, dat ze contact met nieuwe mensen 

hebben of nieuwe mensen hebben leren kennen of ontmoet, ging dit in de eerste plaats over de 

mensen van de organisatie zelf. Anderzijds benoemden enkele respondenten ook dat het 

vrijwilligerswerk hen in contact bracht met mensen van andere organisaties, dit zowel telefonisch als 

ter plaatse. Dit contact is voornamelijk professioneel en eerder sporadisch.  

ñJa, nu met corona is dat natuurlijk moeilijk, maar de hulpverleners van de organisatie zelf 

+/é Ja, als je gaat tolken dan doe je een keer een babbeltje ofzo. Je krijgt heel af en toe 

eens  een mailtje met nieuwjaa r of dit of dat, maar echt een vriendenkring, dat is niet. Enkel 

als ze mij echt nodig hebben om te tolkenéò (R5) 

Verder werd enkele keren aangegeven dat door de deontologische regelgeving (ethisch kader met 

richtlijnen voor het handelen) van het tolken, de vrijwilligers geen contact kunnen behouden met de 

mensen waarvoor ze tolken. Zo werd aangehaald dat het niet mogelijk is om relaties op te bouwen 

met de cliënten.  

Volgens de meeste respondenten was er weinig sprake van contact met andere vrijwilligers. Dit 

kon voornamelijk toegewezen worden aan de individuele werking van het vrijwilligerswerk. Wel werd 

meerdere keren verteld dat er aan de start van het vrijwilligerswerk een opleiding gevolgd moest 

worden waardoor de vrijwilligers met elkaar in contact komen. Daarnaast werden er vanuit de 

organisatie enkele bijeenkomsten georganiseerd om de vrijwilligers samen te brengen. Zo stelde een 

respondent:  

ñWij hebben zo jaarlijks e overeenkomst waar wij elkaar kunnen zo +/é een nieuwjaarsdrink 

ofzo dat w ij samen komen, maar ik heb nog steeds de indruk dat we allemaal eilandjes zijn 

die allemaal op eigen manier werken. (é) En ja nee , want ik ga die andere personen bijna 

niet zien , omdat iedereen wordt opgeroepen en die gaan een opdracht doen en dat is het hè. 

Dat is de organisatie die de mensen samenbrengt. ò (R1) 
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De meeste respondenten gaven aan dat ze meer organisaties hebben leren kennen door het 

vrijwilligerswerk. In het bijzonder werd vermeld dat de tolkopdrachten ervoor zorgden, dat ze in 

contact kwamen met organisaties in de sociale sector die ze voor het vrijwilligerswerk niet kenden 

en dat de werking van deze organisaties werd verkend tijdens het vrijwilligerswerk. Enkele 

respondenten meldden dat dit bij hen niet zo was. Deze respondenten voerden hoofdzakelijk 

telefonische tolkopdrachten uit en kwamen bijgevolg niet ter plaatse in contact met de verschillende 

organisaties.  

ñJa, dat ik overal naar toe moet gaan voor de tolkopdrachten, heb ik wel wat organisaties 

leren kennen di e ik niet kende en heb ik meer info over de werking van organisaties 

bijvoorbeeld  óDokters uit de wereld ô of CAW. Ja, meer zicht over wat zij doen of wat zij 

aanbieden. Vroeger kon ik dat niet eigenlijk, maar door BO en dat werk bij hen heb ik meer 

informa tie."  (R6)  

Met betrekking tot het actief deelnemen aan activiteiten stelden de respondenten dat dit niet het 

geval was. Dit kon voornamelijk toegewezen worden aan het gebrek aan tijd. Echter werd het 

grootste deel van de participanten wel actiever in hun omgeving of meer gemotiveerd om actiever 

te zijn.  

 ñJa, dat helpt. Als je ziet dat je in de dag laat ons zeggen 5 -10 mensen hebt geholpen, ja 

dan ook in uw dagelijks leven heb je meer de neiging om andere mensen dan ook meer te 

helpen eerlijk gezegd."  (R11)  

Sommigen deelden dat dit uiting vond door actief te zijn als vrijwilliger binnen andere verenigingen. 

Ook hebben enkelen in samenwerking met anderen een vereniging opgestart.  

"Nadat ik vrijwilligerswerk was gaan doen bij BO, ben ik naar verschillende orga nisaties 

gegaan om vertalingen te maken . I k kende verschillende organisaties en hoe ze werken en 

ik kende ook enkele organisaties die vrijwilligerswerk doen en toen ben ik ook begonnen met 

hen te helpen. Zoals het Rode Kruis, de distributie van voedsel, daklozen." (R9)  

Ook zorgt het vergroten van het sociaal netwerk voor meer zelfvertrouwen (empowerment).  

ñMaar ik durf nu veel meer, via Brussel onthaal moest ik naar andere bedrijven gaan en 

daardoor durfde ik meer. Ik ben een rustig meisje, maar  nu durf ik meer te spreken, vragen 

te stellen. Dat heeft dus wel een positieve impact op mij. ò (R2) 

5.1.1.2 Sociaal netwerk en arbeidsmarktpositie  

Verschillende respondenten benadrukten dat het kennismaken met verscheidene organisaties en 

nieuwe mensen een positieve impact heeft gehad op de arbeidsmarktpositie. Zo stelden enkelen dat 

ze hierdoor meer op de hoogte zijn van wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot de 

arbeidsmarkt.  

Er werd aangegeven dat het vrijwilligerswerk leidde tot meer kennis over het systeem in België 

en optrad als een springplank naar de maatschappij. Het regelmatig in contact komen met de 

verschillende organisaties resulteerde in een grotere kennis over het aanbod en de werking van 
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verscheidene organisaties. Meer bepaald werd dit vooral geschetst als een verkenning van de sociale 

kaart van Vlaanderen en Brussel.  

ñHet deed me begrijpen hoe het systeem werkt in Belgi± en specifiek in Brussel. Daarom zeg 

ik dat het als een licht was. Het gaf me een weg naar mijn toekomst.ò (R9)  

ñEn ook je leert de sociale kaart kennen. Makkelijker want vroeger kende ik dat niet. Nu weet 

ik in welke gemeentes dat die zijn en hoe ze werken. De structuur begrijp ik nu ook, hoe het 

in mekaar zit. Wat vzwôs zijn en ngoôs en priv®, dat leer je wel.ò (R5) 

De respondenten waren sterk van mening dat ze hierdoor meer geïnformeerd waren over waar ze 

terecht kunnen voor een job.  

ñHet heeft een grote impact van waar je begonnen bent en waar je naartoe wilt gaan. Je 

hebt meer informatie. En heel veel kennis opgeda an en dan weet je waar je moet zoeken en 

bij wie. Het is veel gemakkelijker nu.ò (R13) 

ñJa, als ik bijvoorbeeld werkloos was nu dan heb ik eigenlijk geen probleem om naar een 

werk te gaan zoeken , want ik weet waar ik naartoe moet gaan en bij wie. En welk s oort werk 

ik zou kunnen doen. Nu is het gemakkelijker omdat ik meer informatie heb .ò (R13) 

Bovendien heeft het vrijwilligerswerk de respondenten de mogelijkheid gegeven om organisaties te 

leren kennen die ze anders niet hadden leren kennen. Sommigen hebben door de opdrachten van 

het vrijwilligerswerk contact met hun huidige werkgever.  

ñJa, de reden dat ik nu bij x werk is door Brussel Onthaal. Toen ik voor het eerst bij Brussel 

Onthaal ging tolken heb ik voor het eerst over x gehoord. Het verhaal van x sprak me enorm 

aan, dus ben ik meteen gaan solliciteren. Er was een tijdelijke vacature, vervangingscontract 

van 2 maanden. Ik ben hier meteen voor gegaan. Nu 15 jaar later werk ik er nog steeds. ò 

(R8)  

Verder hebben enkele respondenten de mogelijkheid gehad om te solliciteren bij organisaties 

waarmee ze in contact zijn door de opdrachten van het vrijwilligerswerk. Het sociaal netwerk dat 

werd opgebouwd heeft hen hier enorm mee geholpen. Dit betreft zaken zoals het verkrijgen van een 

aanbevelingsbrief van organisaties waar ze in contact mee zijn door het vrijwilligerswerk.  

ñEn ook recent heb ik bij 2 organisaties gesolliciteerd en in principe dankzij BO. Bij de ene 

organisatie ben ik al gaan tolken. Dus je blijft wel in die +/é en je leert ook andere 

organi saties kennen. Ik weet nu wel er is een organisatie voor wie ik ook getolkt heb en ik 

heb met de coördinatrice met haar erover gehad en ze kent ook mensen die daar werken. 

Dus iedereen kent iedereen in de sociale sector. Pas op, ik heb nog nooit gevraagd v oor een 

referentie, maar dat kan ook helpen h è. Soms vragen ze referenties , maar tot nu toe heb ik 

dat niet nodig gehad, maar +/é dat kan wel hè. Dat zou kunnen helpen. ò (R5)  

De respondenten gaven aan dat het sociaal netwerk in combinatie met empowerment ook een impact 

heeft op de arbeidsmarktpositie, doordat het hen meer zelfvertrouwen geeft bij het solliciteren.  
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ñDus ging ik vol vertrouwen naar dat sollicitatiegesprek voor die job. Ik was uiterst 

zelfverzekerd , omdat ik vee l steun had. Iedereen kende me en ze wisten van mijn ervaring 

die ik bij alle organisaties had. Het heeft me veel geholpen om daar te komen en voor die 

job wilde ik eerlijk gezegd die job krijgen .ò (R10) 

Daarenboven heeft sociaal netwerk in combinatie met empowerment en taal ook een positieve impact 

op de arbeidsmarktpositie van de respondenten (zie 5.1.4.2). 

5.1.2 Taal  

5.1.2.1 Vrijwilligerswerk en taal  

Uit de achtergrondkenmerken van de respondentengroep blijkt, dat het Nederlands of het Frans 

geleerd werd bij aankomst in België door het volgen van opleidingen of doordat de respondenten de 

taal op school hebben geleerd omdat ze op jonge leeftijd naar België zijn gekomen.  

Het vrijwilligerswerk heeft geleid tot een verbetering van het lezen, schrijven (invullen van 

documenten) en het begrijpen van het Nederlands of Frans (afhankelijk van de woonplaats). Met 

betrekking tot het spreken kan vastgesteld worden dat dit ook verbeterd is bij de respondenten. 

Zo konden de respondenten zich beter uitdrukken en durfden ze sneller te spreken.  

 “Ja, beter dan vroeger. Vroeger was heel moeilijk, want nieuwe taal. Ik spreek dan , maar 

had het gevoel dat mensen mij niet begrepen en dan sprak ik weer Engels. Na mijn ervaring 

als tolk en ook mijn werk bij x vzw  is het veel beter. ò (R7)  

Enkele respondenten gaven ook aan dat ze voorheen in de eigen taal nadachten en het vervolgens 

vertaalden naar het Nederlands en/of Frans. Door het vrijwilligerswerk veranderde dit naar het 

rechtstreeks denken in het Nederlands en/of Frans, waardoor het spreken ook vlotter gaat.  

Daarnaast werd sterk benadrukt dat het vrijwilligerswerk heeft gezorgd voor een verruiming van de 

terminologie en woordenschat. Door de tolkopdrachten en het verkennen van de verschillende 

diensten en hun werking werd het vakjargon uitgebreid, zowel van de sociale als de medische sector.  

ñWat wel waar is de terminologie. Dus je leert wel heel veel nieuwe zaken. Als  je bijvoorbeeld 

voor een dokter gaat tolken. In principe, je gebruikt die woorden niet, maar nadien weet je 

wel wat die woorden willen zeggen en zou je die wel kunnen gebruiken. Dat wel. En 

bijvoorbeeld ook al die afkortingen zoals CLB, LOI , a l die organi satie s. Ja, die terminologie 

wel.ò (R5) 

De andere talen die de respondenten spreken zijn bij sommigen verbeterd, doordat het tolken 

ervoor zorgt dat de respondenten deze taal nog kunnen beoefenen. Anderzijds is dit bij anderen niet 

het geval en is hun Nederlands of Frans beter dan de andere talen, omdat ze deze meer gebruiken. 

Tenslotte gaven de participanten ook aan dat hun Engels verbeterd is door het vrijwilligerswerk.  

Daarnaast werd ook aangegeven dat een betere taalbeheersing zorgde voor meer zelfvertrouwen, 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid (empowerment).  
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ñ[ Oke en heb je dan meer zelfvertrouwen gekregen? ] Ook door de taal wel. Dat helpt ook 

enorm want je weet oke ik kan mijn plan trekken in het Frans en het Nederlands. Ik ben 

zelfstandig nu en dat geeft je ook wel zelfvertrouwen. ò (R14 )  

Daarnaast durven de respondenten door het vrijwilligerswerk contact op te nemen met mensen en 

deel te nemen aan activiteiten van organisaties. Deze vorm van zelfvertrouwen is een gevolg van 

een betere talenkennis en stimuleert dus contact met mensen en organisaties, evenals participatie 

(het sociaal netwerk).  

ñJa, doordat mijn  Nederlands is verbeterd , durf ik zeker meer te doen. Ja bijvoorbeeld zoals 

ik daarnet zei, dat ik lid ben van een kleine organisatie. Voor dat, durfde ik dat niet te doen. 

Ik ben meer geïntegreerd eigenlijk in alles. Dat is wel een pluspunt. ò (R6) 

Naast taalvaardigheden hebben deelnemers ook bijkomende competenties verworven. Wanneer 

gevraagd werd naar de bijkomende competenties die de respondenten verworven of verder 

ontwikkeld hebben door het vrijwilligerswerk, werden hoofdzakelijk volgende competenties 

aangehaald; sterkere communicatievaardigheden, plannen en organiseren, professionele houding, 

verantwoordelijkheid en discipline. Daarnaast werd ook vermeld dat er sprake was van meer 

empathie en leergierigheid.  

5.1.2.2 Taal en arbeidsmarktpositie  

De taal werd niet omschreven als een afgezonderd voordeel dat een positieve impact zou hebben op 

de arbeidsmarktpositie. Er werd verwezen naar taal als een drempel bij het vinden van regulier werk 

(zie 5.1.6). Echter werd wel vermeld dat taal in combinatie met empowerment en sociaal netwerk 

een positieve impact heeft op de arbeidsmarktpositie (zie 5.1.4.2).  

5.1.3 Digitale vaardigheden  

5.1.3.1 Vrijwilligerswerk en digitale vaardigheden 

De respondenten gaven aan dat het gebruik van de computer of de smartphone al aanwezig was 

voorheen, maar dat het vrijwilligerswerk wel een stijging in het gebruik van de computer of 

smartphone met zich meebracht.  

ñIk heb altijd smartphone en laptop gebruikt sowieso. Voor de mails, Whatsapp, Facebook 

en al die dingen dus dat heeft niets te maken met vrijwilliger of niet want ik ben sowieso 

vaak actief op mijn laptop.ò (R14) 

Ook werd aangegeven dat het vrijwilligerswerk het bijleren van computervaardigheden 

bevorderde. Ten eerste zorgt de algemene werking van het vrijwilligerswerk ervoor dat de 

respondenten meer gebruikmaken van de computer en/of smartphone. Zo verkrijgen de 

respondenten e-mails van de organisatie en papieren die ze moeten printen. Zo stelt een respondent:  

ñGoh ja, je wordt gedwongen om dat te doen. Want bijvoorbeeld , als ze een tolkopdracht 

hebben voor mij dan sturen ze een mailtje. Een aanvraag op pdf, met een fiche. (é) En je 

moet dat bekijken en zien dat je beschikbaar bent. Je moet dan antwoorden en dan sturen 

ze bevestiging en moet je dat afprinten. Je bent er wel mee bezig. Dus je wordt bijna 
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gedwongen om actief +/é het is niet dat ze telefoneren en zeggen x je moet morgen daar 

zijn om dat uur.ò (R5) 

Ten tweede zorgden de vertaalopdrachten ervoor dat programma’s op de computer gebruikt werden. 

Ook tolken de respondenten via webcam of telefoon.  

ñMaar ook toen, want dan moest ik telefonisch tolken dus via gsm. Ook vertalen heb ik altijd 

via computer gedaan, via Word en Excel document. ò (R2)  

De respondenten vertelden ook dat er meer gebruik was doordat ze de vertaling van woorden, de 

betekenis van uitspraken en informatie over de betrokken organisaties opzoeken. Het opzoeken 

van informatie is verder ook eenvoudiger geworden.  

ñJa. Het heeft een grote impact van waar je begonnen bent en waar je naartoe wilt gaan. Je 

hebt meer informatie. En heel veel kennis opgedaan en dan weet je waar je moet zoeken en 

bij wie. Het is veel gemakkelijker nu. Uw zoekwerk is op internet veel makkelijker als ervoor. 

Nu geef ik veel informatie aan mensen die het niet  weten. En in plaats van ervoor was dat 

omgekeerd. ò (R13)  

5.1.3.2 Digitale vaardigheden en arbeidsmarktpositie  

De respondenten haalden niet aan dat de digitale vaardigheden een impact hadden op hun 

arbeidsmarktpositie. Er werd namelijk een vanzelfsprekendheid toegekend aan het hebben van deze 

vaardigheden.  

5.1.4 Empowerment  

5.1.4.1 Vrijwilligerswerk en empowerment 

De respondenten waren van mening dat het vrijwilligerswerk leidde tot meer zelfstandigheid. 

Echter werd vermeld dat deze eigenschap ook al voor aanvang van het vrijwilligerswerk reeds 

aanwezig was. Onderstaand citaat illustreert dit:  

ñAls ik naar Belgi± kwam, was ik hier alleen met mijn man. We moesten alles zelf regelen. 

We hadden geen familie ofzo. Alles was echt op zelfstandige basis. We vroegen geen hulp 

aan iemand of van vriendinnen ofzo. Ja, het was eerder wel van heel het begin in België. We 

moesten zelfstandig zijn.ò (R6) 

Bovendien deelden de respondenten dat er sprake was van meer zelfredzaamheid. Hier gaat het 

over zaken die de respondenten door het vrijwilligerswerk zelf doen, maar waar ze voorheen hulp of 

ondersteuning bij nodig hadden. Daarnaast werd ook aangegeven dat de respondenten assertiever 

zijn geworden door het vrijwilligerswerk omdat dit noodzakelijk wordt geacht voor de tolk- en 

vertaalopdrachten.  

ñJa. Vroeger, toen mijn taal niet goed was,  durfde ik niet in supermarkt iemand een vraag te 

stellen. Als ik iets niet vind, ik zou gewoon buiten gaan. Maar nu durf ik dat wel bijvoorbeeld 

van mag ik een vraag stellen of mag ik iets vragen. Ik weet hoe ik moet die vraag stellen nu. 

Dus vroeger was dat ik heb dit vraag en antwoord mij alstublieft, maar nu weet ik hoe kan 

ik dat op een goede manier vragen.ò (R14) 
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Er werd meegedeeld dat ze een gevoel van voldoening kregen door de dankbaarheid die ze 

verkregen met het vrijwilligerswerk.  

ñIedereen zal een reden hebben waarom hij of zij vrijwilligerswerk doet. Eerlijk gezegd wist 

ik niet wat vrijwilligerswerk was, ik wist niet aan wat ik mij moest verwachten. Maar eens 

dat je daar me begint, als je dat nu 7 jaar doet, dat geeft voldoening en ik vind ook 

dankbaarheid, daar krijg je niet genoeg van. Als mensen dankbaar zijn omdat je voor hun 

kunt tolken, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Dat is wat ik daarvan geleerd hebt. En ik ben daar 

heel blij mee, je zit oo k goed in uw vel. ò (R5)  

Tenslotte verdedigden de respondenten de stelling dat het vrijwilligerswerk heeft geleid tot meer 

zelfvertrouwen. Het hebben van zelfvertrouwen omvat het zelfverzekerd zijn en het doen van 

bepaalde dingen die ze door het vrijwilligerswerk durven doen. De respondenten meldden dat er 

minder angst is om mensen aan te spreken, voor een publiek te spreken en het spreken in het 

algemeen (taal).  

ñIk durf meer te spreken want in het begin en ik kende de taal toch durfde ik niet te spreken. 

Eigenlijk nu niet meer, ik kan veel discussiëren over iets of vragen stellen of informatie geven. 

Soms spreek ik met de hulpverlener alleen enz... Het is eigenlijk nu meer. Ik durf nu meer 

te praten. ò (R7)  

5.1.4.2 Empowerment en arbeidsmarktpositie  

Deze vorm van empowerment werd gelinkt met de taalbeheersing en het sociaal netwerk van de 

respondenten. Er werd verteld dat het zelfvertrouwen een belangrijke rol bekleedt in de zoektocht 

naar werk en dat dit de drempel naar het solliciteren verlaagd.  

ñIk ben nu terug aan het solliciteren. Ik kom uit een andere generatie, wij hebben nooit 

gesolliciteerd. Dat was van school direct beginnen werken dus je hebt dat nooit geleerd. Maar 

door het systematisch in contact komen met andere mensen, met organisaties  +/é Je krijgt 

ook zelfvertrouwen h è. Gaandeweg krijg je heel veel zelfvertrouwen. Je bent spraakzaam, 

communicatief, je kunt u w plan trekken. Dus de drempel naar solliciteren wordt 

gemakkelijker. Je kan u gemakkelijk uitdrukken. Ik denk als je  daar niks van kent en je gaat 

solliciteren, zelfs als je heel veel in uw mars hebt en je maakt een slechte indruk, ik denk 

niet dat ze u gaan aannemen. Onterecht, maar spijtig genoeg leven we nu in deze wereld. 

Je moet u goed kunnen uitdrukken om ergens b innen te raken. ò (R5) 

5.1.5 Directe impact van vrijwilligerswerk op arbeidsmarktpositie  

5.1.5.1 Rol van de organisatie  

De organisatie voorzag verschillende opleidingen, cursussen en infosessies voor hun leden. De 

respondenten vonden dit in de eerste plaats zeer positief. De opleidingen die georganiseerd werden, 

bevatten informatie over de tolk-, vertaal- en notitietechnieken, evenals de deontologische code van 

het tolken. Hierbij stelde een respondent het volgende:  

ñVroeger kregen wij regelmatig verfrissingcursussen enzo van hoe wij eigenlijk moeten 

tolken. Wat is de exacte manier enzo. Want vroeger wisten wij niet hoe moeten wij vertalen 
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dus we hebben nooit een ervaring, nooit een opleiding daarvoor, maar dan later bij Brussel 

Onthaal hebben wij geleerd. Bijvoorbeeld vroeger als ik zit tussen twee partijen en ik moest 

vertellen. Zei ik óhij zeiô, maar bij Brussel Onthaal heb ik geleerd ik moet in ik-vorm 

antwoorden. Dus ja , zo heb ik veel dingen geleerd bij Brussel Onthaal.ò (R12)  

Ook werden cursussen georganiseerd over hoe men moet omgaan met stress, agressie en 

communicatie op het werk. Deze opleidingen werden in tijden van corona stopgezet.  

ñOpleidingen over bijvoorbeeld als er een probleem is met je collega op de werkvloer, hoe 

moet je reageren of hoe moet je dat laten weten. Over communicatie bijvoorbeeld tussen de 

collegaôs of met de klanten. Dat heb ik ook gevolgd en dan nog eentje denk ik. Hoe met 

stress omgaan. Zo kleine opleidingen heb ik wel vaak gevolgd, maar sinds een jaar niet meer , 

want met corona ga at dat niet.ò (R14) 

Daarnaast verstuurt de organisatie op regelmatige basis informatieve e-mails omtrent studies, 

vormingen, vrijwilligerswerk en openstaande vacatures. In de eerste plaats verhoogt de organisatie 

de toegang tot vacatures.  

ñZe sturen nog s teeds vacatures en dat vind ik goed. Als bedrijven mensen zoeken dan sturen 

ze vacatures naar Brussel Onthaal en die sturen dat naar ons. En als je geïnteresseerd ben 

dan kan je direct aanvraag doen bij de job. Mijn man is ook actief bezig met Brussel Onth aal 

en hij wacht nu op een vacature. Hij heeft al een aanvraag gedaan en nu nog wachten op 

een antwoord. ò (R2) 

Bovendien hebben sommige respondenten een job verkregen binnen de organisatie zelf. Een 

respondent stelde dat:  

ñWas ik geen vrijwilliger niet geweest, waarschijnlijk had ik die job niet gehad. Omdat ik die 

job heb gevonden in die nieuwsbrief die bestemd was voor de vrijwilligers, dus ik denk dat 

zij zelfs bewust die advertentie bij die nieuwsbrief hebben gezet en gelukkig voor mij heb ik 

die niet door de ogen gezien en ben ik gaan solliciteren. En nu heb ik nog altijd die job.ò 

(R11)  

5.1.5.2 Opleidingen  

Verschillende respondenten vertelden dat het vrijwilligerswerk hen heeft gestimuleerd om het 

opleidings- en certificeringstraject sociaal tolk te volgen. Op die manier konden de 

respondenten gecertificeerde sociaal tolken worden en van het tolken hun beroep maken. Hierdoor 

hebben deze respondenten van het vrijwilligerswerk hun vaste job kunnen maken.  

ñIk ben daarvoor gecertificeerd als sociaal tolk en ik ben ook gerechtelijk tolk. Ik ben daar 

feitelijk een beetje trots op mijn eigen , want als starter als vrijwilliger heb ik daar een beroep 

van gemaakt. Ik ben professionele tolk geworden en daar ben ik echt fier op. Hadden we dat 

niet gehad door o nze tolkendiensten o.a . Brussel Onthaal. Hadden we dat niet kunnen doen.ò 

(R1)   

Echter werd ook meegedeeld dat dit niet voor iedereen een positief verhaal was. Het behalen van 

het certificaat bleek voor de respondenten niet mogelijk als gevolg van de strenge voorwaarden om 
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te slagen, de beperkte plaatsen en het lange en ingewikkelde proces dat erbij kwam kijken. Verder 

werd ook benadrukt dat als ze over het certificaat zouden beschikken, ze van het vrijwilligerswerk 

hun hoofdberoep zouden maken.  

ñZe hebben opleidingen doorgestuurd om sociale tolk te worden, maar het lukt niet. Ik moet 

test hebben enz. en het is een lange weg. Dat was om gecertifieerde tolk te worden. [Dus 

die weg was te lang en te moeilijk?] Ja dat klopt!ò (R7) 

Enkele respondenten meldden dat ze door het vrijwilligerswerk geïnspireerd werden om met een 

studierichting in de sociale sector te starten. Daarnaast werd ook aangegeven dat het 

vrijwilligerswerk hun interesse in taal stimuleerde en dit bijgevolg leidde tot het volgen van 

opleidingen of studierichtingen aangaande taal.  

ñEigenlijk ben ik al een sociale werker maar ik heb de diploma niet . Daarom ben ik dat nu 

gaan studeren. En dat heb ik eigenlijk erva ren  tijdens het werken bij Brussel Onthaal . Want 

vaak moest ik ter plaatse gaan  naar het O cmw  bijvoorbeeld. En ik luister naar wat de cli ënt 

zijn hulpvraag is en hoe de hulpverlener reageert en hoe de communicatie +/é Ik was iemand 

die altijd nieuwsgierig is door iemand anders zijn werk dus ja é daar heb ik dan beetje per 

beetje van geleerd en ja éò [ Ah ja, dus daar is uw interesse eigenlijk nog gegroeid? ] Ja ja, 

inderdaad .ò (R3) 

5.1.5.3 Aanvullende voordelen  

De respondenten gaven aan dat het mogelijk is om de opdrachten van het vrijwilligerswerk in 

zelfstandig statuut te beoefenen, zowel in hoofd- als bijberoep. Zo stelden enkelen dat dit bij hen 

van toepassing was, maar dat dit enkele uitdagingen met zich meebracht. Bovendien werd 

aangegeven dat er weinig kennis is over hoe dit exact in zijn werk gaat en is het volgens de 

respondenten niet altijd financieel interessant. Daarnaast ontbreekt de nodige ondersteuning en 

begeleiding.  

Vervolgens werden er nog aanvullende voordelen vermeld inzake het solliciteren. Dit omvat het 

aanduiden van het vrijwilligerswerk als een vorm van werkervaring. Bijgevolg werd aangehaald dat 

het vrijwilligerswerk toegevoegd kan worden op hun CV en dat dit zou kunnen helpen tijdens het 

aanwervingsproces.  

ñJe kan dat ook gebruiken bij het solliciteren en dat helpt wel denk ik. Ik ben nu een paar 

keer gaan solliciteren en ze vinden dat wel interessant. Dus vrijwilligerswerk in deze sector, 

dat is niet gewoon vrijwilligerswerk , ergens gaan poetsen of +/é en daar zijn ze wel van 

onder de indruk , denk ik ja.ò (R5) 

Tenslotte waren er aanvullende voordelen met betrekking tot transport. Doordat de respondenten 

met hun opdrachten ter plaatse aanwezig moesten zijn, werd regelmatig gebruik gemaakt van het 

openbaar vervoer. Een respondent vertelde dat er op die manier meer kennis werd verworven over 

het openbaar vervoer. Daarenboven werd toegevoegd dat het vrijwilligerswerk de respondenten 

stimuleerde om hun rijbewijs te behalen.  
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ñJa, in het begin was het eigenlijk voor mij niets , want ik woonde in Brussel in het begin, 

maar nu woon ik x en het is wel ver om overal te gaan met openbaar vervoer naar Brussel 

of bijvoorbeeld Leuven ofzo. Maar nu ja ,  door mijn vrijwilligerswerk, heb ik toch beslist om 

mijn rijbewijs te gaan doen.ò (R6) 

5.1.6 Drempels  

Bij het bevragen van de drempels voor het vinden van een job, werden volgende zaken besproken: 

taal, discriminatie, opleidingsniveau, ervaring en leeftijd.  

De grootste drempel was de taal. Enerzijds werd door de respondenten die Nederlands aan het leren 

zijn, vermeld dat het beheersen van het Nederlands zeer belangrijk was voor het verkrijgen van een 

job. Anderzijds gaven de respondenten die Nederlands spreken aan dat dit niet voldoende is wanneer 

ze in Brussel een job wensen. Het beheersen van het Frans werd hier ook omschreven als cruciale 

eigenschap.  

ñDaar stond vacature open, maar omdat ik geen Frans kon. Ja dat vond ik spijtig , want eerst 

zeggen ze je mo et Nederlands leren. Oké, ik heb Nederlands geleerd en nu willen ze Frans. 

Ja, dat gaat niet. Dat komt ook vaak die reden, dat Frans. ò (R3)  

Als volgende drempel werd discriminatie vernoemd. Verschillende respondenten meldden dat in 

hun zoektocht naar werk discriminatie werd ervaren en dat dit zich uitte in het betwijfelen van 

vaardigheden en het niet beantwoorden van de kandidatuur.  

[ Heb je het gevoel dat je genoeg informatie hebt om te solliciteren? ] Ja, nu meer ervaring, 

zoals wat ik moet zeggen . Bijvoorbeeld mijn foto op mijn CV moet weg , want ze kijken direct 

naar mijn hoofddoek. En dan zeggen die direct nee. Soms lezen ze wat er in staat en zeggen 

ze goed, maar daarna twijfelen ze. ò (R7) 

Vervolgens was de drempel in verband met het opleidingsniveau weinig aanwezig. Wel werd 

verteld dat de gelijkwaardigheidserkenning van buitenlandse diploma’s een struikelblok kan vormen. 

Verder werd aangehaald dat werkervaring als vereiste een drempel vormde bij de respondenten 

die recent in België verbleven en waarbij het dus niet mogelijk was om enige ervaring te hebben. 

Tot slot werd leeftijd niet aangegeven als drempel.  

5.2 Resultaten online survey 

De resultaten van de online survey bevestigen de resultaten van het kwalitatief onderzoek. Figuur 2 

laat zien, dat circa 40% tot 45% van de respondenten een sterker sociaal netwerk kreeg in de zin 

van het meer ontmoeten van mensen en het actiever worden buitenshuis (zie figuur 2). Daarnaast 

geeft bijna de helft van de respondenten aan, dat hun taalvaardigheden zijn vergroot kijkend naar 

hun betere talenkennis. Ook laat figuur 2 zien, dat bijna de helft van de deelnemers meer 

zelfvertrouwen heeft gekregen wat stimulerend werkt voor hun empowerment. Verder heeft bijna 

60% van de respondenten andere vaardigheden verder ontwikkeld (zie figuur 2). Uit figuur 3 wordt 

ten slotte duidelijk, dat bij 15% van het respondenten de uitvoer van het vrijwilligerswerk direct 

heeft bijgedragen aan het vinden van werk. 
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Figuur 2: Voordelen van het vrijwilligerswerk ervaren bij de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw  (N 

= 87)   

 

 

Figuur 3: Bijdrage van vrijwilligerswerk bij het vinden van werk  (N = 87)  

 

  



 
 

26 
 

6 Discussie  

6.1 Bespreking  

6.1.1 In welke mate worden de voordelen van vrijwilligerswerk gerealiseerd bij de 

vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw die niet in België zijn geboren?  

De eerste onderzoeksvraag peilt naar de gerealiseerde voordelen van vrijwilligerswerk bij de 

vrijwilligers, namelijk sociaal netwerk, taal, digitale vaardigheden en empowerment. In het algemeen 

werden alle voordelen gerealiseerd zoals bleek uit het kwalitatieve onderzoek. Ook de resultaten van 

de online survey bevestigden dit. Empowerment, sociaal netwerk en taal namen de overhand in het 

onderzoek, terwijl de digitale vaardigheden eerder op de achtergrond bleven.  

Onderzoek naar de aparte voordelen van vrijwilligerswerk, brachten niet in beschouwing dat 

voordelen met elkaar verbonden kunnen zijn (Bakker et al., 2018; Cohen, 2009; De Wit et al., 2015; 

Kamerāde, 2013). Opvallend in het onderzoek is dat empowerment werd gelinkt met de voordelen 

taal en sociaal netwerk. Enerzijds zorgt het hebben van zelfvertrouwen, als gevolg van het 

vrijwilligerswerk, ervoor dat de respondenten minder angst hebben om te spreken in het algemeen 

(empowerment – taal). Anderzijds is het gevoel van meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

zelfvertrouwen hoofdzakelijk het gevolg van een betere taalbeheersing die zoals eerder vermeld, 

bevorderd wordt door het vrijwilligerswerk (taal – empowerment).  

Verder kwam uit de resultaten naar voren dat het hebben van zelfvertrouwen het sociaal netwerk 

vergrootte. Dit komt doordat het hebben van zelfvertrouwen meer contact met mensen en 

organisaties bevorderde en resulteerde in meer participatie. Deze vorm van zelfvertrouwen was 

afkomstig van een betere taalbeheersing (taal- empowerment – sociaal netwerk). Door het vergroten 

van het sociaal netwerk dat het vrijwilligerswerk met zich meebracht, kregen de respondenten ook 

meer zelfvertrouwen, waardoor ze meer durven spreken en hun taal verbeteren (sociaal netwerk – 

empowerment – taal).  

Het lijkt dus dat er een belangrijke link bestaat tussen de verschillende voordelen, waardoor de 

voordelen meer bekrachtigd worden. Of deze link ook rechtstreeks bestaat tussen sociaal netwerk 

en taal, is niet duidelijk. Daarnaast werden bovenstaande voordelen ook afzonderlijk gerealiseerd bij 

de respondenten.  

Met betrekking tot het voordeel empowerment blijkt uit dit onderzoek dat het vrijwilligerswerk leidde 

tot meer zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfvertrouwen en een gevoel van voldoening. Deze 

resultaten hangen samen met eerdere studies die uitwezen dat vrijwilligerswerk persoonlijke 

ontwikkeling en groei bevordert en persoonlijke empowerment bij vrijwilligers stimuleert (Canaan & 

Goldberg-Glen, 1991; Gidron, 1977; Zakour, 1994 in Cohen, 2009). In de studie van Cohen (2009), 

kwam zelfstandigheid ook naar voren als een gevolg van vrijwilligerswerk. Dit resultaat was in het 

huidig onderzoek minder aanwezig, aangezien de respondenten hier gekenmerkt worden als een 

groep die reeds zelfstandig is. Een bevordering van zelfstandigheid kon wel vastgesteld worden, 

mogelijks door middel van de zelfstandige opdrachten die de respondenten uitvoeren.  
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De resultaten van dit onderzoek zijn conform met onderzoeken waarin wordt vastgesteld dat 

vrijwilligerswerk leidt tot het uitbreiden van het sociaal netwerk (De Wit et al., 2015; Ruiter, 2008). 

De respondenten gaven aan dat ze meer contact hebben met mensen. Deze vorm van contact is 

eerder sporadisch en in een professionele context. Daarnaast gaven de respondenten aan dat ze 

meer contact hebben met organisaties. Respondenten zijn door het vrijwilligerswerk genoodzaakt in 

contact te komen met verschillende organisaties. Dit kan als bijkomende reden gezien worden voor 

de uitbreiding van hun sociaal netwerk. Ook werd meegedeeld dat de respondenten actiever zijn 

geworden door, onder andere, lid te zijn van andere verenigingen of het zelf opstarten van 

verenigingen.  

Talenkennis wordt in de literatuur ook aangehaald als een werkgerelateerde vaardigheid die 

verworven kan worden door vrijwilligerswerk (Bakker et al., 2018; Kamerāde, 2013). Door dit in 

detail te bevragen, zou het regelmatig in contact komen met mensen en het vaker horen van talen 

een verklaring kunnen bieden. Echter kan dit ook toegewezen worden aan het soort vrijwilligerswerk 

dat de respondenten verrichten namelijk het tolken en vertalen. De talen die bij dit onderzoek 

verbeterd werden waren Nederlands of Frans. Aansluitend hebben de respondenten aangegeven dat 

hun kennis over terminologie en woordenschat is toegenomen. 

Aangezien het gebruik van de computer of de smartphone al aanwezig was voor het vrijwilligerswerk, 

werd er geen groot voordeel gevonden op het vlak van digitale vaardigheden. Enkel een stijging in 

het gebruik ten gevolge van de algemene werking, administratie en opdrachten van het 

vrijwilligerswerk werd vastgesteld. Er werd benadrukt dat het hebben van deze vaardigheden 

vandaag de dag vanzelfsprekend is.  

6.1.2 In welke mate hebben de voordelen van vrijwilligerswerk een impact op de 

arbeidsmarktpositie van de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw die niet in België 

zijn geboren? 

Het meest verassende resultaat is dat het gerealiseerde voordeel empowerment door de 

respondenten werd aangehaald als het voordeel dat een positieve impact heeft op hun 

arbeidsmarktpositie, terwijl dit in literatuur vermoedelijk niet het geval is. Specifiek werd door de 

respondenten meegedeeld dat het hebben van zelfvertrouwen, wat een gevolg is van een betere 

taalbeheersing en een groter sociaal netwerk, een grote rol speelt in het vinden van regulier werk 

en in het bijzonder met betrekking tot het solliciteren. Zoals eerder vermeld wordt een link 

verondersteld tussen de gerealiseerde voordelen. Bijgevolg zet deze link zich ook verder met 

betrekking tot de arbeidsmarktpositie.  

Het blijkt geen evidentie dat een verbetering van taal leidt tot een verbetering in arbeidsmarktpositie. 

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het taalniveau van een kwaliteit moet zijn die door 

vrijwilligerswerk alleen niet gehaald werd om vervolgens een betere arbeidsmarktpositie te 

verkrijgen. Omdat de vrijwilligersorganisatie zich bevindt in Brussel, is er wellicht ook een 

bijkomende drempel betreffende tweetaligheid, waardoor het beheersen van één enkele taal vaak 

niet voldoende is.  



 
 

28 
 

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het sociaal netwerk een positieve impact heeft op de 

arbeidsmarkpositie. Dit is in lijn met de bevindingen van Granovetter (1973, 1983, 2005). In huidig 

onderzoek kan verondersteld worden dat vrijwilligerswerk leidt tot betere jobs, omdat het een 

belangrijk bron vormt van zwakke banden. De nieuwe contacten die de respondenten hebben 

gemaakt door het vrijwilligerswerk, kunnen beschreven worden als zwakke banden. Het gaat 

namelijk over sociale relaties die de respondenten met kennissen of collega’s hebben (Granovetter, 

1973). Via deze sociale relaties hebben de respondenten nieuwe werkgerelateerde informatie 

verkregen (Granovetter, 1983) die van belang is bij het verkrijgen van een degelijke job (Ruiter, 

2008). Zo stelden de respondenten dat ze door het vergroten van hun sociaal netwerk meer kennis 

hadden over het systeem in België en in het bijzonder over de verwachtingen betreffende de 

arbeidsmarkt. Verder heeft dit ook geleid naar het vinden van contact met hun huidige werkgever.  

Aangezien digitale vaardigheden geen opvallend gerealiseerd voordeel was van vrijwilligerswerk, 

werd in het onderzoek hiervan geen impact ondervonden wat betreft de arbeidsmarktpositie. 

6.1.3 In welke mate heeft vrijwilligerswerk een directe impact op de arbeidsmarkpositie 

van de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw die niet in België zijn geboren? 

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk een directe impact heeft op de arbeidsmarktpositie van 

de respondenten. Dit biedt, naast de veelbesproken voordelen, nieuwe inzichten in voordelen die 

gerealiseerd kunnen worden door vrijwilligerswerk.  

 

De resultaten van het onderzoek wijzen in de eerste plaats uit dat de organisatie een rol vervult in 

het vergemakkelijken van hun weg naar de arbeidsmarkt. Dit komt doordat ze opleidingen en 

cursussen aanbieden en daarnaast de toegang tot vormingen, studies en openstaande vacatures 

vergroten. Dit resultaat spreekt eerder onderzoek van Hirst (2001) tegen, waaruit naar voren kwam 

dat meer dan 70% van de vrijwilligers stelden dat ze gedurende het vrijwilligerswerk niet op de 

hoogte werden gebracht van mogelijkheden omtrent werkgelegenheid of opleidingen (Hirst, 2001).  

Daarnaast hebben enkele respondenten een job verkregen binnen de organisatie zelf. Hier kan 

gesuggereerd worden dat de respondenten op de hoogte werden gesteld van openstaande vacatures 

van de organisatie, omdat ze daar zelf actief waren als vrijwilliger.  

 

Door het soort vrijwilligerswerk was het voor de respondenten ook mogelijk om er hun job van te 

maken aan de hand van het volgen van een opleiding waarbij een certificaat verkregen kan worden. 

Echter is dit niet voor alle respondenten een mogelijkheid door de voorwaarden die er aan vooraf 

gaan. Ook kan dit zonder certificaat en kunnen de respondenten het vrijwilligerswerk in zelfstandig 

statuut beoefenen, zowel in hoofd- als bijberoep. Nochtans werd aangegeven dat dit niet voor 

iedereen financieel interessant is en dat de nodige informatie hierover ontbreekt.  

 

Verder stelden de respondenten dat het vrijwilligerswerk hun interesse voor het volgen van hoger 

onderwijs heeft doen stijgen. Hier gaat het over studierichtingen die in lijn liggen met de sector 

waarin men als vrijwilliger actief is en de focus van de opdrachten zelf, namelijk tolken en vertalen.  

Er kan dus gesuggereerd worden dat het vrijwilligerswerk een motivatie vormde om verdere studies 

te starten.  



 
 

29 
 

Als aanvullend voordeel werd vermeld dat het vrijwilligerswerk kan helpen bij het solliciteren, doordat 

het beschreven kan worden als een vorm van werkervaring en dat dit voordelig zou zijn in het 

aanwervingsproces. Deze resultaten zijn in strijd met het onderzoek van Slootjes & Kampen (2017) 

waar de respondenten meldden dat werkgevers vrijwilligerswerk niet opvatten als werkervaring en 

dit bijgevolg niet werd beschouwd als een voordeel met betrekking tot de arbeidsmarkt.  

 

Ook op vlak van transport werden voordelen besproken. Namelijk een stijging in verplaatsingen die 

een gevolg waren van het vrijwilligerswerk stimuleerde het behalen van het rijbewijs en het 

verkennen van het openbaar vervoer.  

6.1.4 Welke drempels ervaren de vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw die niet in België 

zijn geboren omtrent het vinden van regulier werk? 

Als laatste belicht het onderzoek de drempels die de vrijwilligers ervaren met betrekking tot het 

vinden van regulier werk.  

De resultaten gaven niet aan dat opleidingsniveau als drempel werd ervaren. Dit kan verklaard 

worden door het hoge opleidingsniveau van de respondenten. In tegenstelling tot voorgaand 

onderzoek dat stelt dat mensen met een migratieachtergrond gemiddeld een lager opleidingsniveau 

hebben (Ponds et al., 2018), zijn de respondenten in huidig onderzoek over het algemeen niet 

laagopgeleid.  

Verder tonen de resultaten aan dat taal de grootste drempel vormt. Deze resultaten komen overeen 

met de bevindingen van Geets et al. (2006) die aantoonden dat taal een drempel is, doordat 

tweetaligheid een vereiste vormt in de Brusselse context. Vervolgens werd in voorgaand onderzoek 

verondersteld dat de drempel kleiner was wanneer mensen zich vestigen waar tweetaligheid geen 

vereiste is (Geets et al., 2006). Deze veronderstelling zou hier van toepassing kunnen zijn.  

Daarnaast werd aangehaald dat discriminatie op de arbeidsmarkt ook een drempel vormt. Deze 

resultaten komen overeen met onderzoek waaruit naar voren kwam dat discriminatie nog steeds 

aanwezig is op de Belgische arbeidsmarkt (Chaib, 2016; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg & Unia, 2019). De respondenten ervaarde deze drempel wanneer werkgevers hun 

vaardigheden in vraag stellen of wanneer kandidaturen onbeantwoord blijven. Dit ligt in lijn met 

studies die aangeven dat mensen met een migratieachtergrond minder kans hebben om uitgenodigd 

te worden voor sollicitatiegesprekken (Baert, 2014; Baert et al., 2015; Unia, 2012). 

In het onderzoek van Wauters et al. (2014) wordt ten slotte vermeld dat gebrek aan werkervaring 

een drempel vormde bij het betreden van de arbeidsmarkt. Ook in het huidig onderzoek kwam dit 

naar voren. Dit werd benadrukt door de respondenten die recent in België verbleven en waarbij 

bijgevolg gesuggereerd kan worden dat er onvoldoende tijd verstreken is om de nodige ervaring op 

te bouwen.  
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6.2 Beperkingen  

Ondanks dat het onderzoek een antwoord lijkt te geven op de gestelde onderzoeksvragen zijn er 

wellicht een aantal beperkingen te noemen. Een eerste beperking van het onderzoek is dat het 

grootste deel van de respondenten actief was als vrijwilliger bij de organisatie op het moment van 

de interviews. Ook werden twee respondenten geïnterviewd die werk hebben gevonden binnen de 

organisatie zelf. De resultaten van het onderzoek kunnen bijgevolg beïnvloed zijn geweest door de 

context van de organisatie zelf.  

Een tweede beperking houdt in dat de interviews plaatsvonden in tijden van corona en dat enkele 

respondenten recent van start zijn gegaan bij de organisatie. Hierdoor kunnen de voordelen die 

bestudeerd werden, beïnvloed zijn doordat deze respondenten andere ervaringen hebben gehad in 

vergelijking met de respondenten die voor corona al actief waren.  

Als laatste kan gesteld worden dat er in het onderzoek weinig focus was op de soft skills die 

aangehaald werden in de literatuur. Deze werden niet bevraagd tijdens het onderzoek, maar werden 

wel vermeld door de respondenten.   

6.3 Aanbevelingen verder onderzoek  

Het huidige onderzoek biedt nieuwe kansen voor vervolgonderzoek aansluitend op reeds verkregen 

maar ook nog ontbrekende inzichten. De motieven van de respondenten werden niet betrokken in 

de onderzoeksvragen. Aangezien de respondenten specifieke motieven aanhaalden voor het doen 

van het vrijwilligerswerk, kan dit geïncludeerd worden in onderzoek met betrekking tot 

vrijwilligerswerk bij mensen met een migratieachtergrond. Vrijwilligers zullen namelijk taken op zich 

nemen die aansluiten bij hun motieven (Houle et al., 2005).  

Daarnaast kan het interessant zijn om de drempels omtrent het vinden van regulier werk te 

onderzoeken bij vrijwilligers met een migratieachtergrond die werkzoekend zijn. In het onderzoek 

werd dit namelijk ook bevraagd bij respondenten die reeds een job hebben. Dit zou inzage kunnen 

geven in hoe men deze drempels weg kan nemen om vervolgens de kans op het vinden van regulier 

werk te kunnen vergroten.  

Aangezien de onderzochte organisatie een specifieke vrijwilligerswerking kent, kan het voor verder 

onderzoek ten slotte relevant zijn om verschillende organisaties die met vrijwilligers met een 

migratieachtergrond werken, te betrekken. Een vergelijkende multiple casestudy zou hier toegepast 

kunnen worden, doordat het toelaat om twee of meerdere cases te vergelijken waardoor de 

onderzoeker beter kan vaststellen onder welke omstandigheden de theorie zal gelden. Daarnaast 

kan het vergelijken van cases relevante concepten veronderstellen voor een nieuwe theorie (Bryman, 

2016).  

6.4 Praktische en beleidsaanbevelingen  

Huidig onderzoek biedt aanbevelingen die kunnen leiden tot een beter beleid omtrent de certificering 

sociaal tolken. Deze aanbevelingen komen voort uit de interesse van verschillende respondenten die 

hierin gestimuleerd werden door de vrijwilligersorganisatie Brussel Onthaal vzw. De organisatie 
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bekleedde dus een belangrijke rol in de motivatie van de respondenten om de opleiding te volgen. 

Ook wordt een alternatief aanbevolen omtrent het zelfstandig statuut voor sociaal tolken. 

Het soort vrijwilligerswerk dat de respondenten uitvoerden, maakt het voor hen mogelijk om er hun 

job van te maken aan. De vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw kunnen gecertificeerde sociaal tolken 

worden en dus van het tolken hun beroep van maken. Sociaal tolken verkrijgen op deze manier een 

certificaat en worden dan opgenomen in het Vlaams register dat alle sociaal tolkdiensten kunnen 

raadplegen (Agentschap Integratie en Inburgering, z.d.). 

Echter werd ook meegedeeld dat dit niet voor iedereen een positief verhaal was. Het behalen van 

het certificaat bleek voor de respondenten niet mogelijk als gevolg van de strenge voorwaarden om 

te slagen, de beperkte plaatsen en het lange en ingewikkelde proces dat erbij kwam kijken. Zo ligt 

bijvoorbeeld de focus van het traject op mensen die een knelpunttaal spreken zodat voldoende 

gecertificeerde tolken aanwezig zijn wanneer de vraag ernaar groot is (Agentschap Integratie en 

Inburgering, z.d.). Mensen die dus het certificaat willen behalen, maar een taal spreken die op dat 

moment als veel voorkomend wordt gezien, krijgen hiervoor de kans niet.  

Daarnaast kwam uit het jaarverslag van Brussel Onthaal vzw (2020) naar voren dat slechts 13% van 

de actieve beschikbare tolken gecertificeerd zijn. Verder werden in 2020 slechts 16% van de 

opdrachten (tolken ter plaatse en webcamtolken) uitgevoerd door gecertificeerde sociaal tolken, 

waaruit kan verondersteld dat er onvoldoende gecertificeerde sociaal tolken beschikbaar zijn. 

Bovendien lag in 2020 het beantwoordingspercentage bij het tolken ter plaatse (77%) lager dan bij 

telefoontolken (96%) of webcamtolken (83%). Hier kan gesuggereerd worden dat er onvoldoende 

gecertificeerde tolken aanwezig zijn in (de omgeving van) Brussel. Ook bleef 16% van de aanvragen 

in 2020 onbeantwoord. Dit kan voor een deel toe te schrijven zijn aan het niet beschikbaar hebben 

van de nodige taal of tolk waardoor mensen hun vragen dus onbeantwoord blijven door de 

taaldrempel (Brussel Onthaal vzw Sociaal vertaalbureau, 2020).  

Nochtans werd in het huidig onderzoek door de respondenten benadrukt dat als ze over het certificaat 

zouden beschikken, ze van het vrijwilligerswerk hun hoofdberoep zouden maken. Het toegankelijker 

maken van deze opleiding zou dus een oplossing kunnen bieden voor het gebrek aan gecertificeerde 

sociaal tolken. Wellicht zijn beperkte middelen een achterliggende reden voor de eerdergenoemde 

voorwaarde. Een eerste aanbeveling gericht op het kabinet van Bart Somers, Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, zou zijn dat er voor het 

opleidings- en certificeringstraject sociaal tolk meer middelen moeten vrijgemaakt worden zodat 

meer sociaal tolken in spe het traject opleidings- en certificeringstraject kunnen volgen.  

Als tweede aanbeveling zou het aangewezen zijn om de vrijwilligers te voorzien van een bewijs van 

deelname aan het vrijwilligerswerk dat aantoont dat de vrijwilligers specifieke modules of vormingen 

op maat hebben gevolgd bij de erkende sociaal tolk- en vertaaldiensten zoals Brussel Onthaal vzw. 

Deze vormen van bewijs zouden dan erkend kunnen worden. Op die manier zouden de vrijwilligers 

die geen certificaat kunnen bemachtigen, maar wel een vorming op maat hebben gevolgd, toch op 

een correcte manier voor hun ervaring en kennis erkend kunnen worden.  

Een alternatief zou kunnen zijn dat er een aangepast sociaal statuut zelfstandige komt voor sociaal 

tolken en vertalen. Er werd door de respondenten aangegeven dat ze ook zonder het certificaat van 
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het vrijwilligerswerk hun job kunnen maken door het in zelfstandig statuut te beoefenen, zowel in 

hoofd- als bijberoep. Echter werd aangegeven dat dit niet voor iedereen financieel aantrekkelijk is 

en dat de nodige informatie hierover ontbreekt. De respondenten gaven aan dat het huidig 

zelfstandige statuut risico’s met zich meebrengt doordat er geen zekerheid is van voldoende tolk- en 

vertaalopdrachten waardoor onvoldoende verdiend wordt. Enerzijds is er nood aan een aangepast 

statuut voor sociaal tolken waardoor deze werking een correctere verloning met zich meebrengt. De 

specifieke werking van het tolken en vertalen vraagt de nodige flexibiliteit die in het huidige 

zelfstandige statuut niet gewaarborgd is. Anderzijds zou er ook voldoende ondersteuning en 

begeleiding aangeboden moeten worden voor de geïnteresseerden. Ook dit ontbreekt met betrekking 

tot het huidige zelfstandige statuut volgens de resultaten van het onderzoek.  

6.5 Conclusie  

De resultaten tonen aan dat de voordelen van vrijwilligerswerk (sociaal netwerk, taal, digitale 

vaardigheden, empowerment) individueel gerealiseerd werden, net zoals verbonden met elkaar. Wat 

betreft de arbeidsmarktpositie is deze verbinding van de voordelen eveneens terug te vinden. De 

voordelen empowerment en sociaal netwerk namen de overhand in het onderzoek en hebben een 

positieve impact op de arbeidsmarktpositie van de vrijwilligers. Ook heeft vrijwilligerswerk een 

directe impact op de arbeidsmarktpositie. Enerzijds doordat de organisatie de weg naar de 

arbeidsmarkt toegankelijker maakt voor de vrijwilligers. Anderzijds hebben de vrijwilligers de 

mogelijkheid om de vrijwilligerswerking te beoefenen in hoofd- of bijberoep. Daarnaast identificeerde 

het onderzoek taal, discriminatie en werkervaring als drempels voor het vinden van werk. 

Toekomstig onderzoek kan uitgevoerd worden naar de schaal van deze drempels. Daarnaast wordt 

aangeraden om de motieven van vrijwilligerswerk bij mensen met een migratieachtergrond verder 

te onderzoeken. Voor het beleid wordt aanbevolen om voor het opleidings- en certificeringstraject 

sociaal tolk meer middelen vrij te maken zodat meer sociaal tolken in spe dit traject kunnen volgen. 

Ten slotte wordt aanbevolen om een erkenning van deelname, evenals een nieuw sociaal statuut 

zelfstandige te voorzien voor sociaal tolken dat aangepast is aan hun specifieke werking. Op die 

manier zou de arbeidsmarkt toegankelijker kunnen worden voor de respondenten in huidig 

onderzoek namelijk vrijwilligers met een migratieachtergrond.  
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8 Bijlagen  

8.1 Interviewschema  

 

  

Inleiding:  

• Wie ben ik (naam, leeftijd, studie,…) 

• Waarover gaat het onderzoek + doel 

Doel:  

Dit kwalitatief onderzoek zal op vraag van Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil vzw nagaan of 

vrijwilligerswerk binnen de organisatie een gangmaker is voor het vinden van regulier werk. 

 

Onderzoeksvragen:  

- Wat is de impact van vrijwilligerswerk op de arbeidsmarktpositie van de 

vrijwilligers van Brussel Onthaal vzw?  

- Welke drempels en randfactoren ervaren de vrijwilligers van Brussel onthaal vzw 

omtrent het vinden van regulier werk? 

 

Informed Consent: respondent geeft mondeling akkoord.  

 

ü Ik begrijp wat van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek. 

ü Ik geef toestemming voor een audio-opname en het gebruik van mijn verklaring  

ü Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is. Ik heb het recht om mijn 

deelname op elk moment stop te zetten. Daarvoor hoef ik geen reden te geven en ik 

weet dat daaruit geen nadeel voor mij kan ontstaan. 

ü Risico’s en voordelen: gevoelige vragen  

ü De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke 

doeleinden en mogen gepubliceerd worden. Mijn naam wordt daarbij niet gepubliceerd, 

anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt in elk stadium van het 

onderzoek gewaarborgd. 

ü Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek. De 

onderzoeker mag mij hiervoor contacteren op het volgende e-mailadres: 

nora.abattoui@vub.be 

 

Gaat u akkoord met bovenstaande zaken? 
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Inleidende vragen:  

1. Kan je jezelf even kort voorstellen? 

- Naam 

- leeftijd  

- Ik ben: 

• In België geboren 

•  Niet in België geboren 

- Hoelang verblijf je al in België?  

- Opleidingsniveau:  

• De hoogste opleiding die ik in België heb afgemaakt 

• De hoogste opleiding die ik in mijn thuisland heb afgemaakt 

- Welke talen spreek je?  

Ervaring Brussel Onthaal  

2. Ben je nog actief als vrijwilliger bij Brussel Onthaal (BO)?  

Zo nee,  

- Hoelang heb je vrijwilligerswerk gedaan bij BO?  

- Waarom ben je gestopt?  

Zo ja,  

- Hoelang al?  

3. Hoe ervaar/ervaarde je het vrijwilligerswerk bij Brussel Onthaal? En waarom? 

- Wat heb je meegekregen?  

- Wat ben je gaan doen door Brussel Onthaal?  

Motieven 

4. Waarom heb je gekozen om vrijwilligerswerk te doen in het algemeen?  

5. Waarom specifiek bij BO?  

6. Hoe heb je de weg naar deze organisatie gevonden?  

- Door vrienden/familie?  

- Reclame zoals bv affiches? 

- Huis aan huis blad 

- Doorgestuurd door een officiële instantie, zoals … 

7. Zijn er nog organisaties waar je vrijwilliger bent?  

- Welke?  

- Waarom? Waarom niet?  

- Hoe heb je deze gevonden?  

- Wanneer ben je bij deze organisaties begonnen?  

Sociaal netwerk  

8. Aan welke activiteiten ben je gaan deelnemen in de omgeving/buitenshuis door je werk bij 

Brussel Onthaal (BO)?  

- Evenementen of activiteiten van organisaties die je ervoor niet kenden. Vb 

activiteiten in gemeenschapscentra, bibliotheek, cultureel centra.  

- Niet het geval? Waarom niet?  

9. Heb je het gevoel dat je meer mensen hebt leren kennen/ontmoet door je werk bij Brussel 

Onthaal (BO)?  

Zo ja, 

- Wie? Andere vrijwilligers? Nieuwe vrienden? Buren? Mensen in de wijk? Nieuwe 

collega’s? 

- Op welke manier heb je mensen ontmoet? Via het vrijwilligerswerk zelf?  

- Heb je regelmatig contact met hen? In welke context?  

- Hoe heeft het vrijwilligerswerk je hierbij geholpen denk je?  

- Zijn er dingen die Brussel Onthaal kan doen om dit nog meer te stimuleren?  

 



 
 

42 
 

Zo nee,  

- Waarom niet?  

- Zijn er dingen die Brussel Onthaal kan doen om dit wel te realiseren?  

10. Heb je meer contact met organisaties in de buurt door je werk bij Brussel Onthaal (BO)? 

- Buurt- of wijkcentra? 

- Sportverenigingen? 

- Kunst- en cultuurverenigingen? 

- Scholen (evt., van je kinderen? 

- Gemeente? 

- Gezondheidsorgansiaties: huisarts, enz.? 

- Kinderdagopvang? 

- Winkels? 

11. Ben je actiever geworden in uw omgeving door je werk bij Brussel Onthaal (BO)?  

- Organiseer je nu bv ook zelf evenementen of help je hierbij?   

Taal 

12. Is je Nederlands verbeterd door het vrijwilligerswerk bij Brussel Onthaal (BO)?  

- Kan je je beter uitdrukken in het Nederlands?  

- Durf je nu sneller Nederlands te spreken?  

- Begrijp je mensen nu beter in het Nederlands?  

- Vul je nu zelf papieren in? Vb van school, dokter, financiën, werk.  

- Is het lezen en invullen van deze documenten nu eenvoudiger dan voor het 

vrijwilligerswerk?  

13. Zijn de andere talen die je spreekt verbeterd door je werk bij Brussel Onthaal (BO)? 

- Op welke manier?  

Digitale vaardigheden  

14. Maak je nu meer gebruik van je computer of smartphone door je werk bij Brussel Onthaal 

(BO)?  

- Om welke reden?  

- Gebruik je internet vaker? 

- Gebruik je Social Media vaker? (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) 

15. Is het eenvoudiger om informatie op te zoeken op de computer of smartphone door je werk 

bij Brussel Onthaal (BO)?  

16. Zijn er bepaalde computervaardigheden die je hebt bijgeleerd door je werk bij Brussel 

Onthaal (BO)?  

Empowerment  

17. Zijn er bepaalde zaken die je nu meer durft te doen door je werk bij Brussel Onthaal (BO)? 

Vb deelnemen aan activiteiten?  

18. Doe je nu meer dingen zelf waar je vroeger hulp bij nodig had door je werk bij Brussel 

Onthaal (BO)?  

- Het beheren van financiën 

- Afspraak maken bij de dokter  

- Oudercontact van kinderen op school  

19. Is het voor jou nu eenvoudiger om naar een job te zoeken door je werk bij Brussel Onthaal 

(BO)? Op welke manier?  

Arbeidsmarktpositie  

20. Waar werk je?  

- Hoelang al?  

21. Hoe heb je werk gevonden?  

- Via welk kanaal?  

- Via wie?  

- Door je werk bij Brussel Onthaal (BO)? 

22. Welke competenties heb je verworven of zijn verder ontwikkeld door het vrijwilligerswerk 

bij brussel Onthaal (BO)? 

- Ben je zelfstandiger geworden?  
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- Heb je meer zelfvertrouwen?  

- Ben je assertiever geworden? Voor jezelf durven opkomen, zelfverzekerd zijn.  

23. Op welke manier heeft Brussel Onthaal de weg naar werk bij jou vergemakkelijkt denk je?  

- Heb je toegang gekregen tot openstaande vacatures 

- Heb je cursussen gekregen 

- Heb je contact gevonden met je huidige werkgever  

24. Zijn er bepaalde opleidingen die je volgt/gevolgd hebt door je werk bij Brussel Onthaal 

(BO)?  

25. Wat zijn struikelblokken die je hebt ervaren in de zoektocht naar werk?  

- Taal 

- Opleidingsniveau 

- Verkrijgen van informatie 

- Discriminatie  

26. Op welke zaken kan Brussel Onthaal inzetten om je weg naar werk te vergemakkelijken?  

Afsluiters  

27. Wat was hét moment dat er iets veranderde voor u? (kracht van de interventie)  

28. Welke drie dingen Brussel zou Onthaal (BO) kunnen veranderen, waardoor het nog fijner 

wordt om er te werken? 

29. Welke drie dingen doet Brussel Onthaal (BO) heel goed en moet ze blijven doen? 

30. Zou je zelf nog graag iets willen vertellen over je ervaring over je werk bij Brussel Onthaal 

(BO)?  
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8.2 Vragenlijst  

  

Vragenlijst deelnemer activiteit Brussel Onthaal / Bruxelles 
Accueil VZW  

  

U bent een vrijwilliger-tolk/vertaler voor Brussel Onthaal/Bruxelles Accueil.  

Daarvoor onze oprechte waardering en dank.  

Een aangenaam neveneffect is dat sommigen van onze vrijwilligers dankzij hun tolk- en vertaalwerk 

een job vinden.  

Dat willen we door onderstaande vragenlijst even toetsen.  

We zouden het zeer op prijs stellen als u deze vragenlijst zou willen invullen.  

Het invullen vraagt slechts een tiental minuutjes.  

Uw antwoorden zullen enkel anoniem gebruikt worden voor dit onderzoek in volle respect voor uw 

privacy.  

Na afloop van het onderzoek (mei 2021) zullen we u zeker op de hoogte brengen van de 

resultaten.  

  

Dank u wel voor het invullen van deze vragenlijst.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In te vullen vragen door de organisatie:  

  

1. Onderzoeksnummer: ………….………… (in te vullen door organisatie)  
  

2. Datum: …………………………….………… (in te vullen door organisatie)  
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Kruis bij elke vraag het hokje aan dat het beste bij u past.  

  

Door het invullen van deze vragenlijst vindt u het goed, dat we uw antwoorden gebruiken. Uw naam 

wordt niet gebruikt. We gebruiken de antwoorden om een rapport van de groep te maken zonder 

namen. Kruis het hokje aan.  

Ç Ja, ik ga akkoord  
  

1.1  Ik ben een: 

Ç     Man  

Ç Vrouw  
  

1.2  Ik ben:  

Ç In België geboren  

Ç Niet in België geboren  
  

1.3  Mijn moedertaal is:  

Ç Nederlands  Ç Frans  Ç Spaans Ç Arabisch  Ç Pools  Ç Tigrinya 

Ç  Chinees  Ç Portugees  Ç Turks  

Ç Duits  Ç Roemeens  Ç Anders Ç Engels  Ç Russisch  

Ç Farsi  Ç Somalisch  
  

1.4 Wat is uw geboortejaar? (vul uw leeftijd in) Ç Mijn geboortejaar is: 

…………  
  

1.5 De hoogste opleiding die ik in België heb afgemaakt:  

Ç Geen onderwijs Ç Lagere school  Ç Middelbare school Ç Hoger onderwijs  

Ç Anders: …………………………………………………………………………………………………  
  

1.6  De hoogste opleiding die ik in mijn thuisland heb afgemaakt:  

Ç Geen onderwijs Ç Lagere school  Ç Middelbare school Ç Hoger onderwijs  

Ç Anders: ………………………………………………………………………………………………… Ç 

Geldt niet voor mij. Ik ben in België geboren.  
  

1.7  Ik:  

Ç Ben betaald aan het werk Ç Ben werkloos  

Ç Maak gebruik van de diensten van OCMW Ç Ben gepensioneerd Ç Maak 

gebruik van de ziekenkas  

Ç Ben Student  

Ç Anders  
  

1.8  Ik:  

Ç Ben voltijds aan het werk als werknemer Ç Ben deeltijds aan het werk als 

werknemer Ç Ben voltijds aan het werk als zelfstandige Ç Ben deeltijds aan het 

werk als zelfstandige Ç Geldt niet voor mij. Ik ben werkloos.   

1.9  Ik:  

Ç Ben niet aan het werk en zoek momenteel een baan Ç Ben niet aan het 

werk en zoek momenteel geen baan Ç Geldt niet voor mij. Ik ben betaald aan 

het werk  

1.10 In welke sector werkt u als u werk heeft? (Vul alleen de sector in als u werk heeft)  
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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1.11 In welke functie werkt u als u werk heeft? (Vul alleen de functie in als u werk heeft)  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

1.12 Door het vrijwilligerswerk bij BOBA:  

Ç Heb ik mijn talenkennis verbeterd Ç Heb ik andere vaardigheden (verder) 

ontwikkeld Ç Heb ik toegang gekregen tot openstaande vacatures  

Ç Heb ik contact gevonden met mijn huidige werkgever (vb fedasil, RK, Caritas, 

OCMW, etc.) Ç Heb ik meer zelfvertrouwen gekregen Ç Ben ik actiever 

geworden  

Ç Ben ik meer dingen gaan doen buitenshuis Ç Heb ik meer mensen ontmoet  

Ç Ben ik gaan deelnemen aan activiteiten in de omgeving Ç Heb ik cursussen 

gekregen Ç Heb ik werk gevonden Ç Anders  
  

1.13  Het vrijwilligerswerk bij BOBA heeft bijgedragen tot het vinden van werk:  

Ç Ja  

Ç Nee  
  

1.14 Indien het vrijwilligerswerk bij BOBA heeft bijgedragen tot het vinden van 

werk, waar kwam dat door? (Vul maximaal 3 oorzaken in)  

1.………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

1.15 U ziet vier talen staan. Bent u goed in deze talen?   

(Dat kan u aangeven door achter elke taal aan te vinken hoe goed u daar in bent)  

Uitspraak  Zeer zwak  Zwak  Middelmatig  Goed  Zeer goed  
1. Frans            
2. Nederlands            
3. Engels            
4. Mijn moedertaal            

  

1.16 Bent u op dit moment nog beschikbaar voor telefoontolken:  

Ç Ja Ç Nee  
  

1.17  Bent u op dit moment nog beschikbaar voor tolken ter plaatse:  

Ç Ja Ç Nee  
  

1.18  Bent u op dit moment nog beschikbaar voor schriftelijk vertalen:  

Ç Ja Ç Nee  
  

1.19  Bent u op dit moment nog beschikbaar voor webcamtolken:  

Ç Ja Ç Nee  
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8.3 Code transcripties  

Codes die gebruikt werden bij de transcripties: 

 

. einde zin  

?  vraag  

! uitroep 

x  onverstaanbaar woord  

xxx  onverstaanbare woorden  

[?]  twijfel over een woord  

…  pauze  

+/.  Onderbreking van uiting  

+/… Spreker maakt zin niet af  

(…)  stuk tekst niet uitgewerkt  

BO  Brussel Onthaal vzw 
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8.4 Labellijst  

Code systeem     

SOCIAAL 
NETWERK   

Vrijwilligerswerk en 
sociaal netwerk 

Contact met nieuwe 
mensen 

Contact met andere 
vrijwilligers  

  Contact met organisaties   

  Deelname activiteiten  

 Sociaal netwerk en 

arbeidsmarktpositie 

Systeem in België   

  Contact met (huidige) 
werkgever 

 

  Solliciteren bij organisaties   

    

TAAL  Vrijwilligerswerk en 
taal  

Nederlands/Frans   Lezen 

   Invullen van documenten 

   Begrijpen 

   Spreken  

   Terminologie/woordenschat 

  Andere talen 
 

 

 Taal en 
arbeidsmarktpositie 

  

    

DIGITALE 
VAARDIGHEDEN  

Vrijwilligerswerk en 
digitale vaardigheden  

Gebruik van 
computer/smartphone  

 

  Computervaardigheden   

  Opzoeken van informatie  

 Digitale vaardigheden 
en 
arbeidsmarktpositie 

  

    

EMPOWERMENT  Vrijwilligerswerk en 

empowerment  

Zelfstandigheid   

  Zelfredzaamheid   

  Assertiviteit  

  Gevoel van voldoening   

  zelfvertrouwen  

 Empowerment en 
arbeidsmarktpositie  

  

    

DIRECTE IMPACT 
VRIJWILLIGERS-
WERK OP 
ARBEIDSMARKT-
POSITIE   

Rol van de organisatie  Opleidingen/cursussen 
/infosessies 

 

  Toegang tot vacatures   

  Job binnen organisatie zelf   

 Opleidingen  Opleidings- en 

certificeringstraject sociaal 
tolk 

 

  Studierichting   
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 Aanvullende voordelen  Zelfstandig statuut   

  Solliciteren   

  Transport   

    

DREMPELS Taal    

 Discriminatie    

 Opleidingsniveau    

 Werkervaring    

 Leeftijd    

 

 


