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‘‘
Buddy to Buddy bouwt aan een wereld waarin mensen maximaal van 
elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal met elkaar verbonden 
zijn. We doorbreken het sociale isolement van naar Nederland gevluchte 
mensen en vergroten betrokkenheid van Nederlandse inwoners bij de 
opvang en integratie van vluchtelingen. Dit doen we door op basis van 
gemeenschappelijke interesses, ‘niet-functioneel’ contact tussen 
Nederlanders en nieuwkomers actief te stimuleren en te faciliteren. Door 
geen directe hulp te verlenen, maar door mensen in groepsverband in een 
beproefd traject 1-op-1 aan elkaar te koppelen en door laagdrempelige 
groepsactiviteiten te organiseren kunnen nieuwe interculturele relaties, 
gebaseerd op gelijkwaardigheid, ontstaan. Daarnaast zien wij het als onze 
taak om de verhalen die uit deze ontmoetingen voortvloeien breed uit te 
dragen en daarmee de beeldvorming rondom vluchtelingen positief te 
beïnvloeden.

Het sociaal isolement waar nieuwkomers zich vaak in bevinden wordt 
steeds vaker gezien en onderkend, maar de effecten onderschat. Zoals 
een menselijk lichaam ziek kan worden wanneer sommige cellen niet in 
contact, niet in verbinding met de rest van het lichaam staan, geloven wij 
dat een samenleving met teveel geïsoleerde groepen uiteindelijk ook als 
geheel ziek zal worden. Wanneer dit gebeurt heeft dit effect op ieder-
een, zelfs uiteindelijk op cellen die in eerste instantie gezond zijn. Zo zien 
we in het vluchtelingendebat soms zorgwekkende symptomen en 
koortsachtige reacties van ons collectieve maatschappelijke lichaam; de 
polarisatie, uitingen van vreemdelingenhaat en verbale en fysieke 
agressie. Wanneer mensen of groepen te lang geïsoleerd leven en niet
meedoen in de maatschappij, kan dit op termijn problemen voor iedereen 
brengen.

INLEIDING



Eén op de 3 vluchtelingen 
heeft zelden tot nooit 
contact met Nederlanders. 

94% zou meer Nederlandse 
vrienden willen hebben

25% van alle ingeburgerde 
asielmigranten is 10- 15 
jaar na inburgering nog 
steeds sociaal geïsoleerd



Uit verschillende onderzoeken blijkt dat (ex-) vluchtelingen in een sociaal 
isolement verkeren. Eenzaamheid heeft grote impact op iemands leven en 
brengt bovendien gezondheidsrisico’s en zorgkosten met zich mee. 
Daarnaast werkt eenzaamheid op een negatieve manier door in de sociale 
én financiële zelfredzaamheid, maar ook bij de arbeidsparticipatie en 
verdere integratie in de samenleving. 

WEDERZIJDSE INTEGRATIE IN DE STAD
Sociale contacten zijn voorwaardelijk voor succesvolle integratie. Dit werkt 
tweeledig: onderzoek toont aan dat sociale integratie het leren van de taal 
bevordert en  de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Daarnaast blijkt ook 
dat een open  samenleving de kansen voor vluchtelingen vergroot om 
sociaal kapitaal te  verwerven. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de 
wisselwerking tussen de  vluchtelingen en de samenleving. Zo worden 
vluchtelingen uit hun sociale  isolatie geholpen, breiden ze hun netwerk uit 
en oefenen ze vaker met de  taal. Anderzijds vergroot het de betrokkenheid 
van de samenleving. Het opbouwen van een ondersteunend netwerk is niet 
eenvoudig. De negatieve beeldvorming over nieuwkomers over 
nieuwkomers vormt een belemmering in het opbouwen van 
vriendschappen (Van Vliet et el., 2017). De kansen van een vluchteling in de 
maatschappij wordt mede bepaald door de  houding van de samenleving. 
Door deze betrokkenheid te vergroten wordt het integratieproces positief 
beïnvloed. Integratie is tenslotte een wederzijds proces.

Aan sociaal integreren in de stad blijkt een grote behoefte: de wachtlijsten 
voor ons traject laten de noodzaak zien en de verhalen van deelnemers 
bevestigen het succes. We hebben eigenlijk altijd meer dan 100 
nieuwkomers op onze wachtlijst staan, ondanks de grote aantallen die we al 
matchen. Gelukkig zien we in Zutphen ook een grote bereidwilligheid van 
de inwoners om betrokken te zijn bij de sociale integratie van hun nieuwe 
stadsgenoten. Door als organisatie de drempel te verlagen tussen de twee  
leefwerelden, wordt het voor de inwoners makkelijker om naar elkaar toe 
te  stappen. 

statushouders MET sociale 

contacten HEBBEN een betere kans op 

een goede sociale en economische 

positionering in de samenleving 

(Michalowski et al., 2006)
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Zoals een menselijk lichaam ziek kan worden wanneer sommige cellen niet in 
contact, niet in verbinding, met de rest van het lichaam staan en niet in lijn 
met het geheel opereren, geloven wij dat een samenleving met teveel 
geïsoleerde groepen uiteindelijk ook als geheel ziek zal worden. Wanneer dit 
gebeurt heeft dit effect op iedereen, zelfs uiteindelijk op cellen die in eerste 
instantie gezond zijn. Zo zien we in het vluchtelingendebat soms 
zorgwekkende symptomen en koortsachtige reacties van ons collectieve 
maatschappelijke lichaam; de polarisatie, uitingen van vreemdelingenhaat 
en verbale en fysieke agressie. Wanneer mensen of groepen te lang 
geïsoleerd leven en niet meedoen in de maatschappij, kan dit op termijn 
problemen voor iedereen brengen. 

Verbindingen en vriendschappen zorgen voor begrip en wederzijdse 
integratie. Contact maken en elkaar leren kennen is het medicijn voor 
polarisatie en vreemdelingenhaat; voor het individu, voor de beeldvorming 
en uiteindelijk voor de samenleving als geheel. Wij geloven daarom dat 
Buddy to Buddy op individueel niveau bijdraagt aan het welzijn van mensen, 
maar in dit licht gezien ook heilzaam is voor het collectieve maatschappelijke 
lichaam waar we allemaal deel van uitmaken.

‘CONTACT ALS MEDICIJN’



DOELSTELlING

Het sociale isolement van vluchtelingen en statushouders 
doorbreken en de betrokkenheid van Zutphense inwoners 
bij de opvang van vluchtelingen vergroten. 

                Gelijkwaardigheid; contact van mens tot mens

                Matching op basis van gemeenschappelijke interesses



De contacten die vluchtelingen hebben met autochtone Nederlanders zijn 
veelal professionele hulpcontacten. Het is voor hen lastiger om ‘gewoon’ 
contact te leggen, terwijl de behoefte eraan groot is. Ieder mens, en zeker 
in kwetsbare fases van het leven, heeft een intrinsieke behoefte om deel uit 
te maken van en bij te dragen aan de (lokale) samenleving. Basisbehoeften 
daarin zijn het welkom voelen en opgenomen worden. Als vluchtelingen 
zich welkom voelen, terugkerend contact hebben, uitgenodigd worden, er 
mogen zijn en onderdeel uitmaken van een ‘community’ dan geeft dat 
kracht en motivatie om uit hun isolement te stappen en te blijven. 

GELIJKWAARDIGHEID
De naam Buddy to Buddy is bewust gekozen. Wij gaan namelijk uit van 
gelijkwaardigheid. Mensen zijn niet gelijk, wel van gelijke waarde en voegen 
evenredig waarde aan elkaar toe. Vanuit die visie organiseren we 
laagdrempelig  contact van mens tot mens. Dit doen we door rekening te 
houden met overeenkomsten en verschillen en mensen te helpen om 
daarmee om te gaan.  Hierdoor kan in ongelijke situaties de weg toch vrij 
zijn voor gelijkwaardige  ontmoetingen. Voor beide kanten van het 
Buddyschap geldt dat werelden  en blikvelden worden vergroot. Buddy to 
Buddy Zutphen heeft hierin een faciliterende rol.

NIET-FUNCTIONEEL CONTACT
Het contact tussen nieuwkomer en Nederlander is non-functioneel. Dit wil  
zeggen dat het niet ons doel is om nieuwkomers functioneel te ondersteu-  
nen op het gebied van taal, studie- of loopbaancoaching of verwerven van  
kennis. Door non-functioneel contact aan te bieden in de vorm van een kop  
koffie, een wandeling of zelfs een goede vriendschap is er een mogelijkheid  
tot gelijkwaardige verbinding. Zeker in andere culturen is er in de 
verhouding  tussen leraar en leerling of coach en coachee vaak een afstand. 
Op die manier kun je leren, maar niet verbinden van mens tot mens. 

Door dit weg te  nemen, vergroten we de kans om nieuwkomers echt uit 
hun sociale isolatie  te halen. De vorm, duur en bijbehorende 
ondersteuning van ons traject is er  volledig op gericht om de kans zo groot 
mogelijk te maken dat er duurzame  vriendschappen ontstaan. Vanuit de 
ontstane vriendschap mogen mensen  elkaar uiteraard helpen, maar dit is 
expliciet geen vooropgesteld doel.

INTEGRATIE VOOR IEDEREEN
In het verlengde van onze visie willen wij iedere nieuwkomer de 
mogelijkheid  geven om in contact te komen met hun Nederlandse 
stadsgenoten. Hierbij  zetten wij ons in om alle nieuwkomers te bereiken 
die leven in een sociaal  isolement. Wij werken nauw samen met andere 
organisaties om nieuwkomers te signaleren die behoefte hebben aan 
sociaal contact en kijken we met  andere initiatieven hoe wij moeilijk 
bereikbare doelgroepen zo goed mogelijk kunnen faciliteren.

POLITIEK NEUTRAAL
Buddy to Buddy Zutphen is een religieus en politiek neutrale organisatie en  
mengt zich niet in het publieke debat over het wel/niet opvangen van 
vluchtelingen en het huisvesten van vluchtelingen. Buddy to Buddy Zutphen 
werkt  enkel vanuit de uitkomsten van de publieke besluitvorming en 
probeert vervolgens van de gegeven situatie het beste te maken.

POSITIE IN DE STAD
Buddy to Buddy Zutphen heeft sinds de oprichting als doel om in de stad  
een aanvullende positie in te nemen. We vinden het heel belangrijk  om 
samen te werken met organisaties en initiatieven om ons heen. 
Samenwerkingen komen in vele vormen. Eigenlijk zijn we altijd op zoek naar 
mogelijkheden om ontmoeting en uitwisseling tussen oude en nieuwe 
Nederlanders te faciliteren. 
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https://docs.google.com/file/d/1fMUI4fSf0wvP67lBTKRzFD58kAA2BgLW/preview
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Buddy to Buddy matcht nieuwkomers en inwoners aan  elkaar op basis van 
vriendschap. Dit doen we in de vorm van een matchingsronde. Dit is een 
duurzaam traject van vier maanden waarin we de basis  leggen voor een 
langdurig contact, verbinding of zelfs vriendschap. Tijdens het traject worden 
buddy’s op intensieve wijze gematcht, geïnformeerd en  begeleid. Op die 
manier vergroten we de kansen op een goede verbinding.

WAT WE DOEN | HET TRAJECT



INTERVISIE Een belangrijk onderdeel van het matchingstraject is de intervisie 
tijdens een  matchingstraject. Dit heeft als doel de drempels weg te nemen, 
de verbinding aan te gaan en moeilijkheden op tijd te signaleren en op te 
lossen. Op  deze manier werken we actief aan een duurzaam contact. Deze 
avonden zijn heel belangrijk, omdat  het bespreken van culturele verschillen 
of verschillende verwachtingen het  wederzijds begrip vergroot en het contact 
verdiept en verduurzaamt.

ACTIVITEITEN Anderzijds zetten wij als organisatie in op het bouwen van een 
community. Door activiteiten te organiseren, een gezicht te hebben en het 
contact met  de buddy’s dichtbij te houden zijn we toegankelijk om te 
benaderen wanneer  er misverstanden ontstaan of een contact niet 
gemakkelijk verloopt. Op die  manier zijn we in staat drempels daadwerkelijk 
te verlagen en een match tot  een succes te maken.

EINDFEEST Tenslotte sluiten we het traject af met een eindafsluiting. Hierbij  
komen we met alle deelnemers weer bij elkaar en blikken we terug op de  vier 
maanden. Ook kijken we gezamenlijk naar de toekomst: hoe wordt het  
contact tussen de deelnemers voortgezet? Het is een symbolische afsluiting,  
waarbij we de vier maanden eindigen maar inzetten op vervolg tussen het  
buddykoppel voor in de toekomst.

EVALUATIE Na de vier maanden wordt er een enquête verspreid onder alle  
deelnemers van het traject. Hiermee wordt de impact van het  project 
gemeten en de tevredenheid van de deelnemers. Daarnaast kunnen we met 
de feedback het traject blijven  doorontwikkelen.

Het buddytraject duurt vier maanden. In die maanden krijgen de buddy’s 
handvatten aangereikt om de basis voor een vriendschap te leggen. Na vier 
maanden zeggen we: ‘nu kunnen jullie het zonder ons’. Het begin en het eind 
worden gevierd tijdens een gezamenlijke matchingsdiner en een eindfeest. 
Tijdens het traject zijn er daarnaast ook een aantal gezamenlijke activiteiten 
en organiseren we laagdrempelige huiskamerbijeenkomsten. Dit is de 
uitgelezen gelegenheid waar buddy’s in ongedwongen sfeer hun buddy én 
andere buddy’s kunnen ontmoeten. Hier ontstaan niet alleen één-op-één 
vriendschappen maar ook een hechte community.

OVEREENKOMSTEN EN INTERESSES Buddy’s worden gekoppeld op basis van 
gemeenschappelijke interesses. Het matchen begint bij de inschrijving. Zowel 
de nieuwkomers als  de Nederlanders vullen een uitgebreide vragenlijst in 
over wie ze zijn, wat ze  zoeken in een buddy en wat voor hen belangrijk is.

INFORMATIEAVOND Na de inschrijving krijgen buddy’s informatie tijdens de 
informatieavond of een intake. We bekijken per persoon welke manier 
toereikend is.  Hierbij vertellen we alles over het traject, is er ruimte voor 
vragen en leren we  de deelnemer beter kennen waardoor we hem of haar 
goed kunnen matchen.Ter voorbereiding op de komende Matchingsron-
de werd tijdens deze avond de doelstelling en werkwijze van Buddy to Buddy
uiteengezet in een presentatie. Verwachtingen werden met elkaar besproken
en de belangrijke data voor de Matchingsronde werden gedeeld. Ook werd er
met elkaar kennisgemaakt. Daar ontstaat meestal de eerste ‘gemeenschappe-
lijkheid’. Mensen worden lid van een besloten Facebookgroep en blijven met
elkaar in contact tot de afsluiting, vier maanden na de start. 

MATCHINGSDINER Na de inschrijving en het verkrijgen van informatie worden 
buddy’s  aan elkaar gematcht. Dit is maatwerk dat wordt uitgevoerd door de  
projectcoördinator. Tijdens het matchgingsdiner ontmoeten buddy’s elkaar 
voor het eerst. Na het matchen gaan ontmoeten buddykoppels elkaar 
wekelijks. Dit doen zij op een moment die bij hen past en met activiteiten die 
ze  gezamenlijk uitzoeken.

“Integratie lukt meestal het best op kleinschalig niveau, 
in één-op-één relaties, die zijn gebaseerd 

op gelijkwaardigheid  en wederkerigheid. ”

(Prof. Dr. K.I. van Oudenhoven-van der Zee, 2017)

HET BUDDYTRAJECT IN HET KORT



IMPACT

                 300 - 400 buddy’s per jaar volgens 4-maanden traject

                 ontmoetingen door activiteiten & projecten (zoals Eat & Meet)

      we zijn sparringpartner van gemeente en professionals en geven gastcolleges

                 we jagen nieuwe initiatieven aan zoals Zing Nederlands met Me en Stichting High5!

                 we vertellen verhalen (social media, elke maand artikel in krant, eigen magazine, etc)

We koppelen 300 - 400 buddy’s per jaar. Alle buddy’s volgen een 
traject van 4 maanden waarin naast 1-op-1 contact van buddy’s ook 
deel uitmaken van een intercultureel netwerk.



9





9

Om dit te realiseren werken we elk jaar keihard om op allerlei manieren 
middelen te werven en partijen aan ons te binden. Zo hebben we afgelopen 
jaar een donatie systeem opgezet waar particulieren vanaf 3 euro per maand 
donateur kunnen worden, organiseren we collectes, acties en werken we 
doorlopend aan manieren om zichtbaar te zijn.

WAT HEBBEN WE NODIG?



TOELICHTING FINANCIËN
Buddy to Buddy voert al haar werkzaamheden uit met een grote groep 
vrijwilligers en in totaal 26 uur aan betaalde coördinatie. De Raad van Toezicht 
doet haar werk onbezoldigd en ook de Stuurgroep en de hele schil aan 
commissies daaromheen bestaat uit vrijwilligers.

Met relatief weinig middelen en uren bereiken we een grote groep mensen. In 
2019 hebben 428 buddy’s deelgenomen aan ons buddytraject van 4 maanden, 
hebben 5507 mensen onze activiteiten bezocht en hebben zo’n 40 vaste 
vrijwilligers meegeholpen. Daarnaast bereiken we veel mensen via social media, 
krantenartikelen, via ons eigen magazine en op vele andere manieren.

De kosten die wij maken voor een volwaardig traject (matching, coördinatie, 
informatievoorziening, activiteiten, huiskamer, administratie, evenementen, 
etc.) zijn in de opstartfase mogelijk gemaakt door (landelijke en sociale) sociale 
fondsen en worden nu mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de 
Gemeente  Zutphen,  en verschillende lokale fondsen en donateurs. 

Vanaf 2020 vragen we daarom bedrijven de om met ons samen mee te bouwen 
aan een inclusieve samenleving. Dat leek erg hoopvol, totdat Covid-19 kwam. 
De bedrijven waar we gesprekken mee voerden moesten ineens zelf alles doen 
om hun hoofd boven water te houden. Ons streven om jaarlijks 30.000 euro op 
te halen uit samenwerking met bedrijven is daarom slechts voor een deel 
haalbaar. Ons streefbedrag om op te halen uit samenwerking met bedrijven is 
bijgesteld naar 10.000 euro per jaar. Dat betekent dat we jaarlijks op onze 
begroting tekort komen.

We zijn daarom op zoek naar partners die met een jaarlijkse bijdrage ons 
belangrijke werk mogelijk willen maken. We werken elke dag hard om een 
grote impact te maken op de samenleving en willen op allerlei manieren 
samenwerken om zo ook een tegenprestatie te leveren.
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Buddy to Buddy Zutphen is ontstaan uit een groep betrokken inwoners 
en door de inzet van heel veel vrijwilligers inmiddels uitgegroeid  tot 
een belangrijk thuis voor een grote groep mensen. Het is een project 
van de stad. Een netwerk van verschillende leeftijden, 
persoonlijkheden, voorkeuren en religies die openstaan  voor elkaar en 
nieuwsgierig zijn naar de verschillen en overeenkomsten van  elkaar. 
De cohesie die nodig is om een echte inclusieve samenleving te zijn 
waarin iedereen gelijke kansen heeft.
Als initiatiefnemer geloof ik dat Buddy to Buddy een van de 
oplossingen is tegen vreemdelingenhaat, tegen racisme en voor een 
inclusieve multiculturele samenleving. De oplossing is niet ingewikkeld, 
maar misschien wel meer nodig dan ooit. 

Willemijn Voorham
Mede-initiatiefnemer
Buddy to Buddy Zutphen

‘‘
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Stichting Buddy to Buddy Zutphen bestaat uit een bestuur en een  
Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de Stuurgroep gevormd door  
vrijwilligers die samen bouwen aan de organisatie.

RAAD VAN TOEZICHT
Marius Palsma
Ian Muller
Hans Derksen

BESTUURDER
Willemijn Voorham

STUURGROEP
Fadi el Tofeili
Merel Hubatka
Sarah van Thoor
Mari Plooij
Ilonka de Haan
Ria Yetsenga

‘‘



STICHTING BUDDY TO BUDDY ZUTPHEN

www.buddytobuddy.nl/zutphen 
zutphen@buddytobuddy.nl

06 17 55 65 42 (Willemijn)
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http://www.buddytobuddy.nl
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